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CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		 		

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT
ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน	(อาทิก้า)

PROTOCOL TO AMEND CERTAIN ASEAN ECONOMIC 
AGREEMENTS RELATED TO TRADE IN GOODS
พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน	

ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES 

ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS
ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน	 	

ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM

ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION 
OF INTER-STATE TRANSPORT

บทความ		 การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(วีระพล	ตั้งสุวรรณ)

บทความ		 นโยบายของศาลยุติธรรมในการเตรียมความพร้อม
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ภัทรศักดิ์	วรรณแสง)

บทความ	ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน	(ASEAN	Comprehensive	Investment	
Agreement	:	ACIA)	(ไกรจักร	ธีรตยาคีนันท์)

บทความ	ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน	(ACIA)	:	
เครื่องมือทางกฎหมายในการเปิดเสรีการลงทุนของอาเซียน	(อมรวิไล	นิลพานิช)

บทความ	การเปิดเสรีสาขาโสตทัศน์ภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน	(ประพันธ์พงษ์	ข�าอ่อน)	

คำานำา
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า 

“อาเซียน” เป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบ

ไปด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political 

and Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio - Cultural  

Community: ASCC) 

ในบรรดาสามเสาหลัก เสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  

Economic Community: AEC) เป็นเสาหลักที่น่าสนใจมากท่ีสุด เนื่องจากมีการตื่นตัว 

ในการเปิดเสรีทางการค้า การค้าบริการ และการลงทุน  ส�านักงานศาลยุติธรรมในฐานะที่

เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการอ�านวยความยุติธรรมและได้รับผลกระทบจาก 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน จงึได้รวบรวมตวับทกฎหมายและบทความทีน่่าสนใจ  

เพ่ือเผยแพร่ความรูเ้บือ้งต้นทางกฎหมายเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนและบทความ

ท่ีน่าสนใจให้แก่ผู ้ที่อยู่ในวงการศาลยุติธรรมได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ และยังเป็น 

การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้บริบทของศาลยุติธรรมไทยอีกด้วย

ส�านักงานศาลยุตธิรรมหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสอืเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ตามสมควร

และเสริมความรู้แก่ท่านผู้อ่านในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
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CHARTER OF THE 
ASSOCIATION OF SOUTHEAST 
ASIAN NATIONS 

กฎบัตรสมาคมแห่่งประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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; 

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: 

อารัมภบท 

เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร

กัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย  

สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักร ไทย และ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนผู้แทน 

รับทรำบด้วยความพึงพอใจในความส�าเร็จอย่างสูงและการขยายตัวของอาเซียน นับตั้งแต่มี

การก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้วยการประกาศใช้ปฏิญญาอาเซียน 

ระลึกถึงการตัดสินใจจัดท�ากฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ปฏิญญา 

กัวลาลมัเปอร์ว่าด้วยการจดัท�ากฎบตัรอาเซยีน และปฏญิญาเซบวู่าด้วยแผนแม่บทของกฎบตัร

อาเซียน 

ตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างประชาชนและ 

รฐัสมาชกิอาเซยีนซึง่มคีวามผกูพันกันทางภมูศิาสตร์ ตลอดจนมวัีตถุประสงค์ เดยีวกันและชะ

ตาร่วมกัน 

ได้รบัแรงบนัดำลใจและรวมกันภายใต้วิสยัทัศน์เดยีวกัน อตัลกัษณ์เดยีวกนั 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

รวมกนัด้วยความปรารถนาเดยีวกันและเจตจ�านงร่วมกันทีจ่ะด�ารงอยู่ในภูมภิาคแห่ง สนัตภิาพ 

ความมั่นคงและเสถียรภาพที่ถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน มีความมั่งคั่งและ 

ความก้าวหน้าทางสังคมร่วมกัน และที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ อุดมการณ์ และความมุ่งมาด 

ปรารถนาที่ส�าคัญของเรา 

เคำรพความส�าคัญพ้ืนฐานของมิตรภาพและความร่วมมือ และหลักการแห่งอธิปไตย  

ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงกัน ฉันทามติและเอกภาพใน ความ

หลากหลาย 

ยึดมั่นในหลักการแห่งประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล การเคารพและ 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

ตกลงใจทีจ่ะท�าให้แน่ใจถึงการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือประโยชน์ของประชาชนรุน่ปจจบุนัและ

อนาคต และ ตัง้มัน่ให้ความเป็นอยู่ท่ีด ีการด�ารงชวิีตและสวัสดกิารของประชาชนเป็นศนูย์กลาง

ของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน 

เชือ่ม่ันในความจ�าเป็นทีจ่ะกระชบัสายสมัพันธ์ท่ีมอียู่ของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกันในระดบั

ภูมิภาค เพ่ือบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีมีความเหนียวแน่นทางการเมือง การรวมตัวทาง

เศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อที่จะตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความ

ท้าทายและโอกาสในปจจุบันและอนาคต 

ผูกพันที่จะเร่งสร้างประชาคมโดยผ่านความร่วมมือและการรวมตัวในภูมิภาคที่เพ่ิมขึ้น  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงโดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยประชาคมความมั่นคง

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนตามที่ระบุ

ไว้ในปฏิญญาบาหลีว่าด้วยข้อตกลงอาเซียนฉบับที่ 2 

ในกำรนี้ จึงตกลงที่จะจัดท�ากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียนโดยกฎบัตรนี้ 

และเพือ่กำรน้ี ประมขุรฐัหรอืหวัหน้ารฐับาลของรฐัสมาชกิอาเซยีน ซึง่มาประชมุกันท่ีสงิคโปร์ 

ในวาระประวัติศาสตร์ครบรอบ 40ปีของการก่อตั้งอาเซียน ได้เห็นชอบกับกฎบัตรอาเซียนนี้ 
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CHAPTER 1 
PURPOSES AND PRINCIPLES 

หมวดที่ 1 
ความมุ่งประสงคและหลักการ 

ARTICLE 1  PURPOSES ขอ 1 ความมุ่งประสงค 

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; 

ควำมมุ่งประสงค์ของอำเซียนคือ 

1. เพื่อธ�ารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับทั้งเสริมสร้างคุณ

ค่าทางสันติภาพในภูมิภาคให้มากขึ้น 

2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุ่นสู่สภาวะปกติของภูมิภาคโดยการส่งเสริม

ความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือธ�ารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และปราศจาก

อาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงอื่นๆ ทุกชนิด 

4. เพื่อท�าให้แน่ใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้โดย

สันติในสภาวะที่เป็นธรรม มีประชาธิปไตยและและมีความปรองดองกัน 

5. เพ่ือสร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง มีความสามารถในการ 

แข่งขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอ�านวยความสะดวกทางการค้าและ 

การลงทนุอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยมกีารเคลือ่นย้ายอย่างเสรีของสนิค้า บริการ และการลงทนุ 

การเคลื่อนย้ายที่ได้รับความสะดวกของนักธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษ

และแรงงาน และการเคลื่อนย้ายอย่างเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน 

6. เพ่ือบรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผ่านความช่วย

เหลือซึ่งกันและกันและความร่วมมือ

7. เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริม

และคุม้ครองสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพข้ันพ้ืนฐานโดย ค�านงึถึงสทิธิและหน้าทีข่องรฐัสมาชกิ

ของอาเซียน 

8. เพ่ือตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติต่อ 

สิ่งท้าทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติ และสิ่งท้าทายข้ามพรมแดนอื่นๆ 

9. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือท�าให้แน่ใจว่า ในภูมิภาคมีการคุ้มครอง 

สภาพแวดล้อม ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ8 9

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. 

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; 

10. เพ่ือพัฒนาทรพัยากรมนษุย์โดยผ่านความร่วมมอืทีใ่กล้ชดิย่ิงข้ึนในด้านการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริม

สร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน 

11. เพ่ือเพ่ิมพูนความเป็นอยู่ที่ดีและการด�ารงชีวิตของประชาชนอาเซียนด้วยการให ้

ประชาชนมีโอกาสท่ีทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และความ

ยุติธรรม 

12. เพ่ือเสรมิสร้างความร่วมมอืในการสร้างสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัย มัน่คง และปราศจาก

ยาเสพติด ส�าหรับประชาชนของอาเซียน 

13. เพ่ือส่งเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการ 

ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคม

ของอาเซียน 

14. เพ่ือส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของอาเซยีนโดยผ่านการส่งเสรมิความส�านกึถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น และ 

15. เพ่ือธ�ารงไว้ซึง่ความเป็นศนูย์รวมและบทบาทเชงิรุกของอาเซยีนในฐานะพลังขับเคล่ือน

หลักในความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาค ในภาพแบบ

ของภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส และไม่ปิดกั้น 

1. ในการด�าเนินการเพ่ือให้บรรลคุวามมุง่ประสงค์ตามข้อ 1  อาเซยีนและรฐัสมาชกิ อาเซยีน

ยืนยันและยึดมั่นในหลักการพ้ืนฐานที่ปรากฏในปฏิญญา ความตกลงอนุสัญญา ข้อตกลง  

สนธิสัญญา และตราสารอื่นๆ ของอาเซียน 

2. ให้อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้

(ก) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์ 

แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

(ข) ความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคงและ 

ความมั่งคั่งของภูมิภาค 

(ค) การไม่ใช้การรุกราน และการข่มขู่ว่าจะใช้หรือการใช้ก�าลังหรือการกระท�าอื่นใดใน 

ลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 

(ง) การอาศัยการระงับข้อพิพาทโดยสันติ 

(จ) การไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 

ARTICLE 2  PRINCIPLES ขอ 2  หลักการ
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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. 

(ฉ) การเคารพสทิธิของรฐัสมาชกิทกุรฐัในการธ�ารงประชาชาตขิองตนโดยปราศจากการ 

แทรกแซง การบ่อนท�าลาย และการบังคับ จากภายนอก 

(ช) การปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์

ร่วมกันของอาเซียน 

(ซ) การยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม 

รัฐธรรมนูญ 

(ณ) การเคารพเสรภีาพพ้ืนฐาน การส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน และการส่งเสรมิ

ความยุติธรรมทางสังคม 

(ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 

(ฎ) การละเว้นจากการมส่ีวนร่วมในนโยบายหรอืกิจกรรมใดๆ รวมถึงการใช้ดนิแดนของ

ตน ซึ่งด�าเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐที่มิใช่สมาชิกอาเซียนหรือผู้กระท�า

ที่ไม่ใช่รัฐใดๆ ซึ่งคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมือง

และเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน 

(ฏ) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาท่ีแตกต่างของประชาชนอาเซยีน โดยเน้น

คณุค่าร่วมกนัของประชาชนอาเซยีนด้วยจติวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย 

(ฐ) ความเป็นศูนย์รวมของอาเซียนในความสัมพันธ์ภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ

สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไว้ซึ่งความมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน การมองไปภายนอก 

การไม่ปิดกั้นและการไม่เลือกปฏิบัติ และ 

(ฆ) การยึดมัน่ในกฎการค้าพหภุาคแีละระบอบของอาเซยีนซึง่มกีฎเป็นพ้ืนฐาน ส�าหรบั

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป เพื่อไปสู่การขจัดอุปสรรคทั้งปวงต่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด 
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CHAPTER 2 
LEGAL PERSONALITY  

CHAPTER 3 
MEMBERSHIP  

ARTICLE 3  LEGAL PERSONALITY OF ASEAN 

ARTICLE 4  MEMBER STATES  

ARTICLE 5  RIGHTS AND OBLIGATIONS  

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

personality. 

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. 

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. 

หมวดที่ 2
สภาพบุคคลตามกฎหมาย 

หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ 

ขอ 3 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน 

ขอ 4 รัฐสมาชิก 

ขอ 5 สิทธิและพันธกรณี 

อาเซียน ในฐานะองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล ได้รับสภาพบุคคลตาม

กฎหมายโดยกฎบัตรนี้ 

รัฐสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

1. ให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎบัตรนี้ 

2. ให้รัฐสมาชิกมีมาตรการท่ีจ�าเป็นทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่ 

เหมาะสม เพ่ืออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรน้ีอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปฏิบัติตาม 

พันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก 

3. compliance, the matter shall be referred to Article 20. ในกรณีการละเมิดกฎ

บัตรอย่างร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม ให้การด�าเนินการตามข้อ 20 
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ARTICLE 6  ADMISSION OF NEW MEMBERS  ขอ 6 การรับสมาชิกใหม่ 

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. กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนให้ก�าหนดโดยคณะมนตรี

ประสานงานอาเซียน 

2. การรับสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

(ก) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 

(ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ 

(ง) ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ 

3. การรบัสมาชกิให้ตดัสนิโดยฉนัทามติโดยท่ีประชมุสดุยอดอาเซยีน ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

4. รัฐผู้สมัครจะได้รับเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อได้ลงนามภาคยานุวัติสารกฎบัตรนี้ 

CHAPTER 4 
ORGANS 

หมวดที่ 4
องคกร 

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. ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนประกอบด้วยประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล ของรัฐ

สมาชิก 

2. ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน: 

(ก) เป็นองค์กรสูงสุดในการก�าหนดนโยบายของอาเซียน 

(ข) พิจารณาหารือ ให้แนวนโยบาย และตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับ 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียน ในเรื่องส�าคัญที่เป็นผลประโยชน์ของ 

รัฐสมาชิก และในทุกประเด็นที่ได้มีการน�าเสนอต่อที่ประชุมสุดยอด 

อาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม 

อาเซียน และองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา 
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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. 

 

(ค) สั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะมนตรีที่เกี่ยวข้องให้จัดการ 

ประชุมเฉพาะกิจระหว่างรัฐมนตรี และหารือประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวกับ 

อาเซียน ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ ทั้งนี้ ให้ 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียนรับกฎการด�าเนินการประชุมดังกล่าว 

(ง)  สนองตอบสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบต่ออาเซียนโดยด�าเนินมาตรการที่ 

เหมาะสม 

(จ) ตัดสินใจในเรื่องที่มีการน�าเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนภายใต้หมวด 

ที่ 7 และ 8 

(ฉ) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและ 

สถาบันอื่นๆ ของอาเซียน และ

(ช) แต่งตั้งเลขาธิการอาเซียน ที่มีชั้นและสถานะเทียบเท่ารัฐมนตรีซึ่งจะ 

ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับความไว้วางใจและตามความพอใจของประมุข 

ของรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาล ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี 

ต่างประเทศอาเซียน 

3. ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ก) จดัประชมุสองครัง้ต่อปี และให้รฐัสมาชกิซึง่เป็นประธานอาเซยีนเป็น เจ้าภาพ และ 

(ข) เรียกประชุม เมื่อมีความจ�าเป็น ในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจ โดยมี

ประธานการประชมุเป็นรฐัสมาชกิซึง่เป็นประธานอาเซยีน โดยจดั ในสถานทีท่ีร่ฐัสมาชกิ

อาเซียนจะตกลงกัน 

ARTICLE 8  ASEAN COORDINATING COUNCIL ขอ 7  คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
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; 

1. ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และ

ประชุมกันอย่างน้อยสองครั้งต่อปี 

2. ให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

(ก) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ข) ประสานการอนุวัติความตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

(ค) ประสานงานกับคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสอดคล้องกันของ  

นโยบาย ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน 

(ง) ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ต่อที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน 



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ18 19

(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) พิจารณารายงานประจ�าปีของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับงานของอาเซียน 

(ฉ) พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับหน้าที่และการด�าเนินงานของ 

ส�านักงานเลขาธิการอาเซียนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ช) เห็นชอบการแต่งตัง้และการพ้นจากหน้าทีข่องรองเลขาธิการอาเซยีน ตามข้อเสนอ

แนะของเลขาธิการอาเซียน และ 

(ซ) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่อื่นที่อาจได้รับมอบหมาย

จากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

3. ให้คณะมนตรปีระสานงานอาเซยีนได้รบัการสนบัสนนุโดยเจ้าหน้าท่ีอาวุโสทีเ่ก่ียวข้อง

ARTICLE 9  ASEAN COMMUNITY COUNCILS ขอ 9  คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

1. The  ASEAN  Community  Councils  shall  comprise  the  ASEAN Political- 

Security  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. ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและ 

ความมัน่คงอาเซยีน  คณะมนตรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน   และคณะมนตรปีระชาคมสงัคม

และวัฒนธรรมอาเซียน 

2. ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะมีองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาท่ี 

เกี่ยวข้องในขอบข่ายการด�าเนินงานของตน 

3. ให้รฐัสมาชกิแต่ละรฐัแต่งตัง้ผูแ้ทนของรฐัตนส�าหรบัการประชมุคณะมนตร ีประชาคม

อาเซียนแต่ละคณะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละเสาหลักของเสาหลักท้ังสามของ

ประชาคมอาเซียน ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะ 

(ก)ท�าให้แน่ใจว่ามกีารอนุวัตกิารข้อตดัสนิใจของทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนทีเ่กีย่วข้อง 

(ข) ประสานการปฏิบัติงานของสาขาต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายการด�าเนินงานของตน 

และในประเด็นซึ่งคาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาคมอื่นๆ และ 

(ค) เสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ใน

ขอบข่ายการด�าเนินงานของตน 

5. ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะประชุมกันอย่างน้อยสองครั้งต่อปี และ

มีประธานการประชุมเป็นรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากรัฐสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียน 

6. ให้คณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนแต่ละคณะได้รบัการสนบัสนนุจากเจ้าหน้าทีอ่าวุโส

ที่เกี่ยวข้อง 
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ARTICLE 10  ASEAN SECTORAL MINISTERIAL 
BODIES 

ARTICLE 11  SECRETARY-GENERAL OF ASEAN 
AND ASEAN SECRETARIAT 

ขอ 10  องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

ขอ 11  เลขาธิการอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน 

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  Secretary- 

General  of  ASEAN  upon  the  recommendation  of  the Committee  of  Permanent  

Representatives  without  recourse  to  the provision on Amendments under this 

Charter. 

 

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; 

1. ให้องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

(ก)ด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่มีอยู่ 

(ข) อนวัุตกิารความตกลงและข้อตดัสนิใจของทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนทีอ่ยู่ ในขอบข่าย

การด�าเนินงานของแต่ละองค์กร 

(ค)เสรมิสร้างความร่วมมอืในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือสนับสนนุการ

รวมตัวของอาเซียนและการสร้างประชาคมอาเซียน และ 

(ง) เสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซยีนของแต่ละองค์กร 

2. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาแต่ละองค์กรอาจมีเจ้าหน้าที่อาวุโสและ

องค์กรย่อยท่ีเก่ียวข้องในขอบข่ายการด�าเนนิงานของตนตามทีร่ะบใุนภาคผนวก 1 เพ่ือด�าเนนิ

หน้าท่ีของตน ภาคผนวกดังกล่าวอาจได้รบัการปรบัปรงุให้ทันสมยั โดยเลขาธิการอาเซยีนตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการของผูแ้ทนถาวร โดยไม่ต้องใช้บทบญัญัตว่ิาด้วยการแก้ไขภาย

ใต้กฎบัตรนี้ 

1. ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระ 

การด�ารงต�าแหน่งห้าปีทีไ่ม่สามารถต่ออายุได้ และให้ได้รบัการเลอืกจากคนชาติของรฐัสมาชกิ

อาเซียน บนพ้ืนฐานของการหมุนเวียนตามล�าดับตัวอักษร โดยค�านึงตามสมควรถึงความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ และความเท่าเทียมกันทางเพศ 

2. ให้เลขาธิการอาเซียน 

(ก) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของต�าแหน่งระดับสูงนี้ โดยเป็นไปตาม

บทบญัญัตขิองกฎบตัรฉบบันีแ้ละตราสาร พิธีสาร และแนวปฏิบตัทิีม่อียู่ของอาเซยีน

ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) อ�านวยความสะดวกและสอดส่องดูแลความคบืหน้าในการอนุวัตกิารความตกลง

และข้อตดัสนิใจของอาเซยีน และเสนอรายงานประจ�าปีเก่ียวกับงานของอาเซยีนต่อท่ี

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-Gen-

eral 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. 

(ค) เข้าร่วมในการประชุมต่างๆ ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคม 

อาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ

สาขาและการประชุมอาเซียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ง) เสนอข้อคิดเห็นของอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมกับภาคีภายนอกตามแนว

นโยบายที่ได้รับความเห็นชอบและตามอ�านาจหน้าที่ ที่เลขาธิการอาเซียนได้รับ

มอบหมายและ 

(จ) เสนอแนะการแต่งตั้งและการพ้นจากหน้าที่ของรองเลขาธิการอาเซียนต่อคณะ 

มนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อให้ความเห็นชอบ 

3. ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝายบริหารของอาเซียนด้วย

4. ให้เลขาธิการอาเซยีนได้รบัการสนับสนนุจากรองเลขาธิการอาเซยีนสีค่น ซึง่มชีัน้และ

สถานะของรฐัมนตรช่ีวยว่าการ โดยให้รองเลขาธิการอาเซยีนรบัผดิชอบต่อเลขาธิการอาเซยีน

ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

5. รองเลขาธิการอาเซียนท้ังสี่คนต้องมีสัญชาติท่ีแตกต่างจากเลขาธิการอาเซียนและ 

มาจากรัฐสมาชิกที่แตกต่างกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน 

6. ให้รองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบด้วย 

(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสามปีที่ไม่

สามารถต่ออายุ

ได้ ซึ่งได้รับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานของการหมุนเวียน

ตามล�าดับตัวอักษร โดยค�านึงตามสมควรถึงความซื่อสัตย์สุจริตคุณสมบัติ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเท่าเทียมกันทางเพศ และ 

(ข) รองเลขาธิการอาเซยีนสองคน ซึง่มวีาระการด�ารงต�าแหน่งสามปี และอาจต่ออายุ

ได้อีกสามปีให้รองเลขาธิการอาเซียนสองคนนี้ได้รับการคัดเลือกโดยเปิดกว้างบน

พื้นฐานของความรู้ความสามารถ

7. ให้ส�านักเลขาธิการอาเซียนประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียนและพนักงานตามท่ี

จ�าเป็น 

8. ให้เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน 

(ก) ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์สุจริต ความมีประสิทธิภาพ และ 

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

(ข) ไม่ขอหรือรับค�าสั่งจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียนใดๆ และ 

(ค) ละเว้นจากการด�าเนินการใด ซึ่งอาจมีผลสะท้อนถึงต�าแหน่งหน้าที่ของตนใน 

ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส�านักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบต่ออาเซียนเท่านั้น 
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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. รัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐรับท่ีจะเคารพต่อความรับผิดชอบของเลขาธิการและ 

พนักงาน อันมีลักษณะเฉพาะของอาเซียน และจะไม่แสวงหาท่ีจะมีอิทธิพลต่อเลขาธิการ

อาเซียนและพนักงาน ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้น 

ARTICLE 12  COMMITTEE OF PERMANENT  
REPRESENTATIVES TO ASEAN 

ARTICLE 13  ASEAN NATIONAL SECRETARIATS 

ขอ 12  คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจําอาเซียน 

ขอ 13  สํานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ 

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. 

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.

1. ให้รัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐแต่งตั้งผู้แทนถาวรประจ�าอาเซียนหนึ่งคน ในชั้น 

เอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพ�านัก ณ กรุงจาการ์ตา 

2. ผู้แทนถาวรประกอบรวมกันเป็นคณะกรรมการผู้แทนถาวร ซึ่งต้อง 

(ก) สนับสนุนการท�างานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับ 

รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 

(ข) ประสานงานกับส�านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และองค์กรระดับ 

รัฐมนตรีอาเซียน

เฉพาะสาขาอื่นๆ 

(ค) ติดต่อประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและส�านักเลขาธิการอาเซียนใน 

ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานของตน 

(ง) อ�านวยความสะดวกความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนภายนอก และ 

(จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่อาจก�าหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

ให้รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจัดตั้งส�านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ ซึ่งต้อง 

(ก) ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางแห่งชาติ 

(ข) เป็นหน่วยงานระดับชาติ ซึ่งเก็บรักษาข้อสนเทศในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับอาเซียน 

(ค) ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการข้อตัดสินใจของอาเซียน 

(ง) ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน 

(จ) ส่งเสริมอัตลักษณ์และความส�านึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ 

(ฉ) มีส่วนร่วมสร้างประชาคมอาเซียน 



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ26 27

ARTICLE 14  ASEAN HUMAN RIGHTS BODY 

ARTICLE 15  ASEAN FOUNDATION 

ขอ 14  องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน 

ขอ 15  มูลนิธิอาเซียน 

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. The ASEAN Foundation shall support the Secretary-General of ASEAN  and  

collaborate  with  the  relevant  ASEAN  bodies  to  support ASEAN  community- 

building  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. โดยสอดคล้องกับความมุ่งประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับ  

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ให้อาเซียนจัดตั้งองค์กรสิทธิ 

มนุษยชนอาเซียนขึ้น 

2. องค์กรสทิธิมนุษยชนอาเซยีนนีต้้องด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าท่ี ซึง่จะก�าหนด โดยที่

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

1. ให้มูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและด�าเนินการร่วมกับองค์กรของ

อาเซียนที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความส�านึก

ที่เพ่ิมข้ึนเก่ียวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และการด�าเนิน

การร่วมกันที่ใกล้ชิดระหว่างภาคธุรกิจ ภาค ประชาสังคม นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

ในอาเซียน 

2. ให้มลูนธิิอาเซยีนรบัผดิชอบต่อเลขาธิการอาเซยีน ผูซ้ึง่ต้องเสนอรายงานของมลูนิธิฯ 

ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนผ่านคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

CHAPTER 5 
ENTITIES ASSOCIATED WITH 
ASEAN 

หมวดที่ 5
องคภาวะที่มีความสัมพันธกับอาเซียน 

ARTICLE 16  ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN 
ขอ 16  องคภาวะที่มีความสัมพันธกับอาเซียน 

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

1. อาเซียนอาจมีความสัมพันธ์กับองคภาวะซึ่งสนับสนุนกฎบัตรอาเซียน โดย 

เฉพาะอย่างย่ิงความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน องคภาวะที่มี ความสัมพันธ์เหล่า

นี้ระบุอยู่ในภาคผนวก 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. ให้คณะกรรมการผู้แทนถาวรบัญญัติกฎการด�าเนินงานและหลักเกณฑ์ส�าหรับการ

มีความสัมพันธ์ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน 

3. ภาคผนวก 2 อาจได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยโดยเลขาธิการอาเซียนตาม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้แทนถาวร โดยไม่ต้องใช้บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไข 

ภายใต้กฎบัตรนี้ 

CHAPTER 6 
IMMUNITIES AND PRIVILEGES 

ARTICLE 17  IMMUNITIES AND PRIVILEGES 
OF ASEAN 

ARTICLE 18  IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF 
THE SECRETARY-GENERAL OF ASEAN AND STAFF 
OF THE ASEAN SECRETARIAT 

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.

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. 

หมวดที่ 6
ความคุ้มกันและเอกสิทธ 

ขอ 17  ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของอาเซียน 

ขอ 18  ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของเลขาธิการอาเซียน

และพนักงานของ สํานักเลขาธิการอาเซียน 

1. ให้อาเซียนได้รับความคุ้มกันและเอกสิทธ์ิในดินแดนของรัฐสมาชิกท่ีจ�าเป็นเพ่ือ

ให้บรรลุความมุ่งประสงค์ของอาเซียน 

2. ความคุ้มกันและเอกสิทธิจะถูกก�าหนดไว้ในความตกลงต่างหากระหว่างอาเซียน

และรัฐสมาชิกเจ้าภาพ 

1. ให้เลขาธิการอาเซียนและพนักงานของส�านักเลขาธิการอาเซียนท่ีเข้าร่วมใน 

กิจกรรมต่างๆ อันเป็นทางการของอาเซียนหรือท�าการแทนอาเซียนในรัฐสมาชิก ได้รับความ

คุ้มกันและเอกสิทธิ์ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระของตน 

2. ความคุ้มกันและเอกสิทธิภายใต้ข้อนี้จะถูกก�าหนดไว้ในความตกลงต่างหากของ

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. 

ขอ 19  ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของผู้แทนถาวร 

และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของอาเซียน 

1. ให้ผู้แทนถาวรของรัฐสมาชิกประจ�าอาเซียนและเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกที่เข้าร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นทางการของอาเซยีนหรอืท�าการแทนอาเซยีนในรฐัสมาชกิ ได้รบัความ

คุ้มกันและเอกสิทธิ์ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

2. ให้ความคุ ้มกันและเอกสิทธ์ิของผู ้แทนถาวรและเจ้าหน้าที่ท่ีอยู่ระหว่างการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีของอาเซียนอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ 

ทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้อง 

 

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. 

หมวดที่ 7
การตัดสินใจ 

ขอ 20  การปรึกษาหารือและฉันทามติ  

1. โดยหลกัการพ้ืนฐาน ให้การตดัสนิใจของอาเซยีนอยู่บนพ้ืนฐานของการปรกึษาหารอื

และฉันทามติ 

2. หากไม่สามารถหาฉันทามติได้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินว่า จะท�าการ

ตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้นอย่างไร 

3. ไม่มคีวามใดในวรรค 1 และ 2 ของข้อน้ีกระทบถึงวิธีการตดัสนิใจท่ีระบอุยู่ในตราสาร

ทางกฎหมายของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง 

4. ในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม ให้เสนอเรื่อง 

ดังกล่าวไปยัง ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ 

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. 

ขอ 21  การอนุวัติการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. ให้คณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะบัญญัติกฎว่าด้วยข้ันตอนการด�าเนิน

งานของตนเอง 

2. ในการอนุวัติการตามข้อผูกพันด้านเศรษฐกิจ อาจน�ารูปแบบการเข้าร่วมแบบ

ยืดหยุ่นรวมถึงรูปแบบอาเซียนที่ไม่รวมสมาชิกบางรัฐมาใช้ หากมีฉันทามติ 
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CHAPTER 8 
SETTLEMENT OF DISPUTES  

หมวดที่ 8
การระงับข้อพิพาท  

ARTICLE 22  GENERAL PRINCIPLES  ขอ 22  หลักการทั่วไป 

ขอ 23  คนกลางที่น่าเชื่อถือ การประนีประนอม 

และการไกล่เกลี่ย  

ARTICLE 23  GOOD OFFICES, CONCILIATION 
AND MEDIATION  

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. 

1. รัฐสมาชิกต้องพยายามท่ีจะระงับข้อพิพาททั้งปวงอย่างสันติให้ทันท่วงที โดยผ่าน 

การสนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา 

2. ให้อาเซียนจัดตั้งและธ�ารงไว้ซึ่งกลไกการระงับข้อพิพาทในทุกสาขาความร่วมมือ

ของอาเซียน 

1. รัฐสมาชิกท่ีเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทอาจจะตกลงกันเมื่อใดก็ได้ที่จะใช้คนกลาง 

ที่น่าเชื่อถือ การประนีประนอม หรือการไกล่เกลี่ย เพื่อระงับข้อพิพาท ภายในระยะเวลาที่

ตกลงกัน 

2. คู่กรณีในข้อพิพาทอาจร้องขอให้ประธานอาเซียน หรือเลขาธิการอาเซียนท�าหน้าที่

โดยต�าแหน่งเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือ ประนีประนอม หรือไกล่เกลี่ย 

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. 

 

ขอ 24  กลไกระงับข้อพิพาทตามตราสารเฉพาะ 

1. ให้ระงับข้อพิพาทท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไก และขั้นตอน

การด�าเนินการที่ก�าหนดไว้ในตราสารนั้นๆ 

2. ให้ระงับข้อพิพาทท่ีไม่เก่ียวข้องกับการตีความหรือการใช้ตราสารอาเซียนใดๆ โดย

สันติตามสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตามกฎการ 

ด�าเนินงานของสนธิสัญญาดังกล่าว 

3. ในกรณีทีม่ไิด้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่เป็นการเฉพาะ ให้ระงบัข้อพิพาททีเ่ก่ียวข้องกับ

การตีความหรือการใช้ความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับ 

ข้อพิพาทของอาเซียน 
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ARTICLE 25  ESTABLISHMENT OF DISPUTE 

SETTLEMENT MECHANISMS 

 

ARTICLE 26  UNRESOLVED DISPUTES 

 

ARTICLE 27  COMPLIANCE  

 

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. 

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. 

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. 

ขอ 25  การจัดตั้งกลไกระงับข้อพิพาท 

ขอ 26  ข้อพิพาทที่มิอาจระงับได้ 

ขอ 27  การปฏิบัติตาม 

ในกรณท่ีีมไิด้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่เป็นการเฉพาะ ให้มกีารจดัตัง้กลไกระงบัข้อพิพาท

ที่เหมาะสม รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ ส�าหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการตีความหรือการ

ใช้กฎบัตรนี้ และตราสารอาเซียนอื่นๆ 

ในกรณีท่ียังคงระงบัข้อพิพาทมไิด้ ภายหลงัการใช้บทบญัญัตก่ิอนหน้านีใ้นหมวดน้ีแล้ว 

ให้เสนอข้อพิพาทนั้นไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน 

1. เลขาธิการอาเซยีนโดยการช่วยเหลอืจากส�านักเลขาธิการอาเซยีน หรอืองค์กรอาเซยีน

อืน่ๆ ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ ต้องสอดส่องดแูลการปฏิบติัตามผลการวนิิจฉยั ข้อเสนอแนะ หรอืข้อตดัสนิ

ใจ ซึ่งเป็นผลจากกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน และเสนอรายงานไปยังที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน 

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. 

2. รัฐสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามผลการวินิจฉัยข้อเสนอแนะ หรือ

ข้อตัดสินใจ ซึ่งเป็นผลจากกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน อาจส่งเรื่องให้ท่ีประชุมสุดยอด

อาเซียนเพื่อตัดสิน 

ARTICLE 28  UNITED NATIONS CHARTER 

PROVISIONS AND OTHER RELEVANT 

INTERNATIONAL PROCEDURES 

 

ขอ 28  บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ 

และกระบวนการระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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. 

หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตรน้ี รัฐสมาชิกยังคงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะใช้วิธีการระงับ 

ข้อพิพาทอย่างสันติที่ระบุไว้ในข้อ 33(1) ของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือตราสารกฎหมาย

ระหว่างประเทศอื่นๆ ที่รัฐสมาชิกคู่พิพาทเป็นภาคี 
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CHAPTER 9
BUDGET AND FINANCE  

หมวด 9
งบประมาณและการเงิน   

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. อาเซียนต้องก�าหนดกฎและขั้นตอนการด�าเนินงานทางการเงินให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

2. อาเซียนต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทางการเงินที่

ดีและระเบียบวินัยด้านงบประมาณ 

3. บัญชีการเงินต้องได้รับการตรวจสอบภายในและภายนอก 

ARTICLE 30  OPERATIONAL BUDGET AND 

FINANCES OF THE ASEAN SECRETARIAT 

 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. 

ขอ 30  งบประมาณสําหรับการดําเนินงานและการเงิน

ของสํานักเลขาธิการอาเซียน 

1. ส�านักเลขาธิการอาเซียนต้องได้รับเงินท่ีจ�าเป็นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. งบประมาณส�าหรบัการด�าเนนิงานของส�านกัเลขาธิการอาเซยีนต้องมาจากรฐัสมาชกิ

อาเซียนโดยค่าบ�ารุงประจ�าปีรัฐละเท่าๆ กัน ซึ่งจะต้องส่งให้ทันตามก�าหนด 

3. เลขาธิการต้องเตรียมงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานประจ�าปีของส�านัก 

เลขาธิกาอาเซียนเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการผู้แทนถาวร 
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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;

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;

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;

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: 

CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS 

Article 1  Objective 

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.

Article 2  General Definitions

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;

(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 negotiatedthere-

under.

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 inter-

national 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;

(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 dis-

approved 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 
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(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 

(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.
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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 

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-61 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:

 

(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; 

 

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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(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. 

Article 20  Elimination of Tariff Rate Quotas

 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.

 

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 22  Enjoyment of Concessions 

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 interest3, 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.  

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 

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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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;

(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 under-

gone 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;

(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. 

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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(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:

(b) Indirect Method

or

RVC =
FOB Price

x 100%

(a) Direct Method

RVC =
FOB Price

x 100%

ASEAN
Materia Cost

Direct
Labour Cost

+ + +Direct
Overhead Cost

Other
Cost

Profit+

FOB Price Value of Non-Originating Materials,
Parts or Goods

-

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.

Article 30  Accumulation 

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. 

Article 31  Minimal Operations and Processes

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.

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.  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 33  De Minimis

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.

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 Govern-

ment 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.

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 

Article 40  Application of Non-Tariff Measures

CHAPTER 4
NON-TARIFF MEASURES
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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).

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.  

Article 45  Work Programme on Trade Facilitation 
and its Objectives

CHAPTER 5
TRADE FACILITATION 

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;

(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 Agree-

ment 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 

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.

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 mutandis7.

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 
 

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 con-

sistent 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 63  Temporary Admission

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.

Article 67  Consultation 

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 

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.

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 

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

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. 

Article 72  Terms and Definitions

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  

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 

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 74  Standards

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;

(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 technical-

regulations.

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.

 

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.

CHAPTER 8
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;  

(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.

Article 81  General Provisions and Obligations

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. 

 

Article 83  Notification under Emergency Situation 

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 

(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

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 85  Co-operation

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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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

CHAPTER 10
INSTITUTIONAL PROVISIONS

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. 

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 Coordi-

nating 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 assis-

tance  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 

shall consult on whether it is necessary to amend this Agreement, unless this Agree-

ment 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 Republic of Indonesia:

MARI ELKA PANGESTU
Minister of Trade

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
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ความ
ตกลงการค้า
สินค้าอาเซียน 
        (อาทิก้า)

อำรัมภบท รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์    ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง

เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เรียกโดยรวมว่า “ อาเซียน” หรือ 

“ประเทศสมาชิกอาเซียน” หรือ รายประเทศว่า “ประเทศสมาชิกอาเซียน”)

ระลกึถึง การตัดสนิใจของผูน้�าในการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนซึง่ประกอบด้วย 3 เสา

หลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

ประชาคมสังคม-วัฒนาธรรมอาเซียน จัดท�าภายใต้แถลงการณ์ ปฏิญญาอาเซียน II ลงนาม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2003 (พ.ศ. 2546) ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และในกฎบัตรอาเซียน ลง

นามเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2007 (พ.ศ. 2550) ณ ประเทศสิงคโปร์

มุ่งม่ัน ทีจ่ะบรรลเุปาหมายการจดัตัง้ให้อาเซยีนเป็นตลาดเดยีวและเป็นฐานการผลติ

ที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานที่มีทักษะ มีการเคลื่อนย้าย

เงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ตามที่ได้เล็งเห็นไว้ในกฎบัตรอาเซียน และแถลงการณ์ร่างพิมพ์เขียว

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลงนามโดยผู้น�าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2007 (พ.ศ. 

2550)  ณ สิงคโปร์;

ยอมรบัถึง ความส�าเรจ็ท่ีส�าคญัและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากความตกลงด้านเศรษฐกิจ

ต่างๆ ของอาเซยีนและเครือ่งมอืในสาขาต่างๆ ทีอ่�านวยความสะดวกต่อการเคลือ่นย้ายสนิค้า

อย่างเสรีท่ีภูมิภาค รวมถึงความตกลงการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียน (1977) (พ.ศ. 2520) ความตกลงอัตราภาษีพิเศษร่วมส�าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน 

(1992) (พ.ศ. 2535) ความตกลงด้านศุลกากรของอาเซียน (1997) (พ.ศ. 2540) กรอบความ

ตกลงในข้อตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (1998) (พ.ศ. 2541) กรอบความตกลงด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (2000) (พ.ศ. 2543) พิธีสารเกี่ยวกับการด�าเนินการเกี่ยวกับการ

ฮาร์โมไนซ์พิกัดอัตราศุลกากรของอาเซียน (2003) (พ.ศ. 2546) กรอบความตกลงว่าด้วยการ

รวมกลุ่มสินค้าและบริการ (2004) (พ.ศ. 2547) ความตกลงจัดตั้งและด�าเนินการด้านการ

อ�านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 2005 (พ.ศ. 2548)
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ปรำรถนำ ทีจ่ะขบัเคลือ่นไปข้างหน้าโดยการพัฒนาความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน

ที่ครอบคลุมโดยใช้พื้นฐานจากข้อผูกพันความตกลงด้านเศรษฐกิจต่างๆของอาเซียนที่จะเป็น 

กรอบทางกฎหมายในการท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีในภูมิภาค

มั่นใจว่ำ ว่าความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนที่ครอบคลุมจะลดอุปสรรคทางการค้า

และเพ่ิมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก ลดต้นทุนทางธุรกิจ และเพ่ิม

ประสทิธิภาพด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ ท�าให้เกดิตลาดทีใ่หญ่ขึน้ทีม่โีอกาสทางการ

ค้าและการประหยัดจากขนาดทีม่ากขึน้ส�าหรบัธุรกิจของประเทศสมาชกิ รวมถงึการท�าให้เกิด

และคงไว้ซึ่งเวทีการลงทุนที่มีความสามารถในการแข่งขัน

ยอมรบัว่ำ ความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชกิ

อาเซียนและความจ�าเป็นต้องมีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะความจ�าเป็นที่ต้องอ�านวยความ

สะดวกต่อการมบีทบาทสงูขึน้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดย

เฉพาะกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ผ่านการก�าหนดข้อบทด้านความยืดหยุ่นและความ

ร่วมมือทางเทคนิคและการพัฒนา

ยอมรับต่อไปถึง ข้อบทของแถลงการณ์ระดับรัฐมนตรีภายใต้องค์การการค้าโลก

เกี่ยวกับมาตรการพิเศษส�าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

รับทรำบ ความส�าคัญของบทบาทและประโยชน์ที่ก่อโดยภาคธุรกิจในการส่งเสริม

การค้าและการลงทุนระหว่างกลุม่ประเทศสมาชกิ และความจ�าเป็นในการส่งเสริมและอ�านวย

ความสะดวกให้กับการใช้โอกาสทางธุรกิจท่ีมากข้ึนผ่านทางสมาคมธุรกิจต่างๆ ของอาเซียน

จากการที่เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยอมรบั บทบาทการรวมกลุม่ในภูมภิาคทีจ่ะเป็นตวักระตุ้นให้กับการสร้างการค้าเสรี

ในระดับภูมิภาคและโลก และในฐานะที่เป็นฐานให้กับกรอบการค้าพหุภาคี

ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

บทที่ 1
บทบัญญัติทั่วไป  

ขอ 1  จุดประสงค

จดุประสงค์ของความตกลงนี ้คอื การประสบผลในการเคลือ่นย้ายสนิค้าอย่างเสรภีายใน

ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นหลักการส�าคัญหลักการหนึ่งในการรวมตัวเป็นตลาดเดียวในอาเซียน

และให้อาเซยีนเป็นฐานการผลติเพ่ือให้มกีารรวมกลุม่เศรษฐกิจในเชงิลกึย่ิงขึน้ อนัน�าไปสูก่าร

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ. 2558)

ขอ 2  คํานิยามทั่วไป

1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับน้ี หากมิได้มีการระบุเป็นอย่างอ่ืน ก�าหนดให้

(เอ) อาเซียน หมายความถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบ

ด้วย รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซยี สหภาพพมา่ สาธารณรฐัฟิลปิปนิส ์สาธารณรฐัสงิคโปร ์

ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(บ)ี “หนว่ยงานศลุกากร” หมายถึง หนว่ยงานผูม้อี�านาจ ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบการบรหิาร

จัดการภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการกฎหมายทางศุลกากร

(ซ)ี “อากรศลุกากร” หมายถึง อากรศลุกากรหรอือากรขาเขา้ใดๆ และค่าภาระชนิดใดๆ 

ที่เรียกเก็บโดยเกี่ยวเนื่องกับการน�าเข้าสินค้า แต่ไม่รวมถึง

(หนึง่) คา่ภาระใดๆ ทีเ่ทียบเท่ากับภาษภีายในประเทศ ซึง่เรยีกเก็บโดยสอดคลอ้งกับ

บทบญัญตัขิองวรรค 2 ของข้อ 3 ของแกตต ์1994 (พ.ศ. 2537) ท่ีเก่ียวกับสนิคา้ภายในประเทศ

ที่เหมือนกัน หรือที่เกี่ยวกับสินค้าซึ่งใช้ผลิตหรือท�าสินค้าน�าเข้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(สอง) อากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนใดๆ ท่ีใช้โดยสอดคล้อง

กับบทบัญญัติของข้อ 6 ของแกตต์ 1994 (พ.ศ. 2537) ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 6 

ของความตกลงท่ัวไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 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

ใช้โดยหน่วยงานศลุกากรของประเทศสมาชกิแต่ละฝาย ซึง่เก่ียวข้องกับการน�าเข้า การส่งออก 

และการขนส่งสนิค้า เนือ่งจากเป็นสิง่ทีเ่กีย่วกับอากรศลุกากร ค่าภาระ และภาษอีืน่ๆ หรอืเก่ียว

กับข้อห้าม ข้อจ�ากัด และการควบคุมอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่

ถูกควบคุมข้ามเขตแดนศุลกากรของประเทศสมาชิกแต่ละฝาย

(อี) “ราคาศลุกากรของสนิค้า” หมายถึง ราคาของสนิค้าเพ่ือความมุง่ประสงค์ในการจดั

เก็บอากรศุลกากรแบบตามราคาส�าหรับสินค้าน�าเข้า

(เอฟ) “วนั” หมายถึง วันตามปฏิทนิ ซึง่รวมถึง วนัหยุดสดุสปัดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(จี) การจ�ากัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หมายความถึงมาตรการที่ประเทศ

สมาชกิใช้ในรปูของการจ�ากัดและกระบวนการบรหิารการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีส่่ง

ผลให้เกิดการจ�ากัดทางการค้า

(เอช) แกตต์ 1994 หมายความถึง ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 

1994 ซึ่งรวมถึงหมายเหตุและบทบัญญัติเพิ่มเติมที่บรรจุไว้ในภาคผนวก 1เอ ของความตกลง

ดับบลิว ที โอ

(ไอ) “ระบบฮาร์โมไนซ์” หรือ “เอช เอส”หมายถึง ระบบฮาร์โมไนซ์ของค�าอธิบายและ

การจ�าแนกพิกัดอตัราศุลกากรของสนิค้า ท่ีระบไุว้ในภาคผนวกของอนสุญัญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยระบบฮาร์โมไนซ์ของค�าอธิบายและการจ�าแนกพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า และ

ประเทศภาคียอมรับและน�าไปปฏิบัติตามในกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตน

(เจ) เอ็ม เอฟ เอ็น หมายถึง การประติบัติเย่ียงคนชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ย่ิงใน

องค์การการค้าโลก

(เค) ข้อกีดกันท่ีมิใช่ภาษี หมายความถึงมาตรการที่มิใช่ภาษี ท่ีมีผลห้ามหรือจ�ากัด

การน�าเข้าหรือการส่งออกของสินค้าภายในกลุ่มประเทศสมาชิก

(แอล) “สินค้าท่ีได้ถ่ินก�าเนิด” หมายถึง สินค้าที่มีคุณสมบัติในการได้ถ่ินก�าเนิดใน

ประเทศสมาชิกภายใต้บทบัญญัติของบทที่ 3

(เอ็ม) การให้การปฏิบัติที่เป็นพิเศษด้านภาษีอากร หมายถึง การให้ข้อลดหย่อนทาง

ภาษใีห้กับสนิค้าท่ีได้ถ่ินก�าเนดิตามท่ีแสดงโดยอตัราภาษท่ีีใช้บงัคบัภายใต้ความตกลงฉบบันี้

(เอ็น) การจ�ากัดปริมาณ หมายความถึงมาตรการท่ีมีจุดประสงค์ท่ีจะห้ามหรือจ�ากัด

ปริมาณการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะใช้ผ่านวิธีการโควตา การอนุญาตน�าเข้าหรือ

มาตรการอื่นๆที่ส่งผลในระดับเดียวกัน ซึ่งรวมถึงแนวทางการขั้นตอนการบริหารที่มีผลจ�ากัด

ปริมาณการค้าด้วย

(โอ) ความตกลงฉบับนี้ หรืออาทิก้า หมายความถึง ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน

(พี) ดับบลิวทีโอ หมายความถึง องค์การการค้าโลก

(คิว) ความตกลงดับบริวทีโอ หมายความถึง ความตกลงมาราเกซที่จัดตั้งองค์การการ

ค้าโลก จัดท�าเมื่อ 15 เมษายน 1994 (พ.ศ. 2537)  และความตกลงอื่นๆ ที่ได้เจรจาไว้ภายใต้

2. ภายใต้ความตกลงฉบับน้ี เว้นแต่จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทุกค�าที่แสดงเป็นรูป

เอกพจน์ให้รวมรูปพหูหจน์ด้วย และทุกค�าที่อยู่ในรูปพหูหจน์ให้รวมรูปเอกพจน์ด้วย

ขอ 3  การจําแนกพิกัดของสินค้า

เพ่ือให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของความตกลงนี้ การจ�าแนกพิกัดประเภทสินค้าใน 

การค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกต้องสอดคล้องกับระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน

ตามที่ระบุไว้ใน พิธีสารเกี่ยวกับการด�าเนินการเกี่ยวกับการฮาร์โมไนซ์พิกัดอัตราศุลกากรของ

อาเซียน ลงนามเมื่อ 7 สิงหาคม 2003 (พ.ศ. 2546) และการด�าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

นอกจากนั้น

ขอ 4  สินค้าที่ครอบคลุม

ความตกลงฉบบันีใ้ช้กับทุกรายการสนิค้าภายใต้ระบบพิกัดศลุกากรฮาร์โมไนซ์อาเซยีน

ขอ 5  การประติบัติเยี่ยงคนชาติที่ได้รับความอนุเคราะหยิ่ง

เฉพาะเรือ่งอตัราภาษศีลุกากร หลงัจากความตกลงนีม้ผีลบงัคบัใช้ หากประเทศสมาชกิ

ไปท�าความตกลงใดๆกับประเทศที่ มิใช ่สมาชิก ที่มีการให ้ข ้อผูกพันที่ดีกว ่าที่ ให ้ 

ภายใต้ความตกลงนี้ ประเทศสมาชิกประเทศอื่นมีสิทธิที่จะย่ืนขอเจรจากับประเทศสมาชิก 

ที่ไปจัดท�าความตกลงนั้น เพ่ือขอให้มีการให้ข้อผูกพันที่ดีกว่านั้นให้กับประเทศตนด้วย  

การตดัสินใจทีจ่ะขยายข้อผกูพันท่ีดกีว่าให้กับประเทศสมาชกิอืน่เป็นการตดัสนิใจจากฝายประ

เทสสมาชกิทีไ่ปท�าความตกลงนัน้เท่าน้ัน และการขยายข้อผกูพันจะต้องให้กับประเทศสมาชกิ

ทุกประเทศ
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ขอ 6  การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติว่าด้วยการเก็บภาษีอากร

และข้อบังคับภายใน

แต่ละประเทศสมาชกิจะต้องให้การประตบิตัเิย่ียงคนชาตแิก่สนิค้าของประเทศสมาชกิ

อื่นโดยเป็นไปตามข้อ 3 ของข้อตกลงแกตต์ 1994 สุดท้ายนี้ ข้อก�าหนดตามข้อ 3 ของข้อตกลง

แกตต์ 1994 ให้รวมเข้าไว้และเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้โดยอนุโลม

ขอ 7  ค่าธรรมเนียมและพิธีการเกี่ยวกับการนําเข้า

และส่งออก

1.  แต่ละประเทศสมาชกิต้องด�าเนนิการตามท่ีระบไุว้ในข้อ VIII.1 ของข้อตกลงแกตต์ 

1994 ว่า ค่าธรรมเนียมและค่าพิธีการต่างๆ ทั้งปวงไม่ว่าในลักษณะใด (เว้นแต่อากรส�าหรับ

น�าเข้าและส่งออกและภาษอีืน่ๆ ภายใต้ความหมายของข้อ III.2 ของข้อตกลงเกตต์ 1994 และ

อารกต่อต้านการทุม่ตลาดและการอุดหนนุ) ซึง่เรยีกเก็บกับการน�าเข้าหรอืทีเ่ก่ียวกับการการน�า

เข้าหรอืส่งออก จะจ�ากัดอยู่เพียงจ�านวนของต้นทนุโดยประมาณในการให้บริการและไม่เป็นการ

คุม้ครองทางอ้อมแก่ผลติภัณฑ์ในประเทศ หรอืเป็นภาษอีากรส�าหรบัการน�าเข้าหรอืส่งออกเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการคลัง

2.   แต่ละประเทศสมาชกิต้องตีพิพิมพ์รายละเอยีดเก่ียวกับค่าธรรมเนยีมและค่าพิธีการ

ที่เรียกเก็บกับการน�าเข้าหรือส่งออกอย่างไม่รอช้า และต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในอินตอร์

เน็ตด้วย

ขอ 8  ข้อยกเว้นทั่วไป

ภายใต้ข้อบงัคบัของข้อก�าหนดทีว่่ามาตรการดงัต่อไปนี ้ จะไม่ใช้ในลกัษณะทีจ่ะก่อให้

เกิดการเลือกปฏิบัติตามอ�าเภอใจหรืออย่างไม่มีเหตุผลระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งอยู่ในสภาพ

การณ์เดยีวกันนีห้รอืก่อให้เกิดการจ�ากัดท่ีแอบแฝงต่อการค้าระหว่างประเทศ จะไม่มข้ีอความ

ใดในความตกลงนี้ที่ตีความห้ามมิให้ประเทษสมาชิกรับรองหรือบังคับใช้ข้อการที่

(เอ) จ�าเป็นเพื่อปกปองศีลธรรมอันดีของประชาชน

(บี) จ�าเป็นเพื่อปกปองชีวิต หรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช

(ซี) เกี่ยวกับการน�าเข้าหรือส่งออกทองค�าหรือเงิน

(ดี) จ�าเป็นเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของความตกลงน้ี รวมทั้งกฎหมายหรือข้อบังคับที่เก่ียวกับการบังคับทางศุลกากร การบังคับ

ผูกขาดที่ด�าเนินการภายใต้วรรค 4 ของข้อ II และข้อ XVII การคุ ้มครองสิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ และการปองกันการปฏิบัติที่เป็นการหลอกลวง

(อี) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานนักโทษ

(เอฟ) ก�าหนดข้ึนเพ่ือการคุ ้มครองทรัพย์สมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ 

ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี

(จี) เก่ียวกับการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้ได้หมดไปได้ หาก

มาตรการเช่นว่านั้น ได้ท�าไปให้เกิดผลพร้อมกับการจ�ากัดการผลิตหรือการบริโภคภายใน

ประเทศ

(เอช) ด�าเนินการตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงโภคภัณฑ์ใดในระหว่างรัฐบาล ซึ่ง

สอดคล้องกับเกณฑ์ที่เสนอต่อองค์การการค้าโลก และได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมใหญ่

ภาคีคู่สัญญาหรือซึ่งได้ยื่นเสนอและได้รับความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว

(ไอ) เก่ียวข้องกับข้อจ�ากดัการส่งออกวสัดภุายในประเทศทีจ่�าเป็นเพ่ือประกันถึงปรมิาณ

ที่จ�าเป็นของวัสดุดังกล่าวนั้นต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศระหว่างช่วงเวลาท่ีราคา

ภายในประเทศของวัสดุนั้นต�่ากว่าราคาตลาดโลก โดยเป็นส่วนหน่ึงของแผนการท�าให้มี

เสถียรภาพของรัฐบาล ท้ังน้ี มีเงื่อนไขว่าข้อจ�ากัดนั้นจะต้องไม่ด�าเนินการไปเพ่ือเพ่ิมการส่ง

ออกหรือเพ่ือการปกปองต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปจาก

บทบัญญัติของความตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยบกับการไม่เลือกปฏิบัติ

(เจ) จ�าเป็นต่อการได้มาหรือการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งขาดแคลนโดยทั่วไปภายใน

ประเทศ หรือในท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการใดๆดังกล่าวนั้น จะต้องสอดคล้องกับหลัก

การที่ว่าประเทศสมาชิกทุกประเทศมีสิทธิในส่วนแบ่งท่ีเป็นธรรมของอุปทานระหว่างประเทศ

ของผลติภณัฑ์น้ัน และมาตรการใดๆ ดงักล่าวน้ัน ซึง่ไม่สอดคล้องกับบทบญัญัติอืน่ๆ ของความ

ตกลงนี้จะต้องยุติลงทันทีที่เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดมาตรการนั้นได้สิ้นสุดลง

ขอ 9  ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง

ไม่มข้ีอความใดในความตกลงน้ีทีจ่ะตคีวามไปในทางทีจ่ะ

(เอ) ก�าหนดให้ประเทศสมาชิกใดให้ข้อสนเทศใดๆ ซึ่งตนเห็นว่าการเปิดเผยข้อสนเทศ

นั้นจะขัดต่อผลประโยชน์ส�าคัญในเรื่องความมั่นคงของตน หรือ

(บ)ี กีดกันมใิห้ประเทศสมาชกิใดด�าเนนิการใดๆ ซึง่ตนเห็นว่าจ�าเป็นส�าหรบัการปองกัน

ผลประโยชน์ส�าคัญในเรื่องความมั่นคงของตน
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(หนึ่ง) เกี่ยวกับวัสดุที่แตกตัวทางอะตอมหรือจากวัสดุที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งนั้น

(สอง) เก่ียวกับการค้าอาวุธ กระสนุและเครือ่งมอืสงคราม และเก่ียวการการค้าสนิค้า

และวัสดอุืน่ ซึง่กระท�าไปโดยทางตรงหรอืทางอ้อมเพ่ือความมุง่ประสงค์ในการจดัหาให้ส�าหรบั

ฐานทัพทางทหาร

(สาม) ด�าเนินการเพ่ือปกปองสาธารณูปโภคที่ส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงสาธารรูปโภคด้าน

การสื่อสาร ด้านพลังงานและทางน�้า จากความพยายามที่จะท�าให้สาธารณูปโภคไม่สามารถ

ใช้ได้หรือท�าให้เสื่อม

(สี)่ ด�าเนินการในยามฉกุเฉนิภายในประเทศ ในยามสงครามหรอืใน ยามฉกุเฉนิอืน่ๆ

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(ซี) กีดกันไม่ใช้ประเทศสมาชิกใดด�าเนินการใดๆตามพันธกรณีของตนภายใต้กฎบัตร

สหประชาชาติส�าหรับการธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ขอ 10  มาตรการปกป้องเพื่อรักษาดุลการชําระเงิน

ไม่มข้ีอความใดในความตกลงนีท่ี้จะตคีวามไปในทางท่ีจะกีดกันประเทศสมาชกิในการ

ใช้มาตรการเพ่ือจดุประสงค์ในการคุ้มครองดุลการช�าระเงนิของตน ประเทศสมาชกิใช้มาตรการ

ดังกล่าวได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ภายใต้ข้อ XII ของความตกลงแกตต์ 1994 

และความเข้าใจว่าด้วยบทบัญญัติเก่ียวกับดุลการช�าระเงินของความตกลงท่ัวไปว่าด้วยภาษี

ศุลกากรและการค้า 1994

ขอ 11  วิธีการแจ้ง

1. นอกจากท่ีระบุไว้ในความตกลงน้ี ประเทศสมาชิกต้องแจ้งการด�าเนินการหรือ

มาตรการที่มีความประสงค์จะใช้

(เอ) ท่ีอาจลบล้างหรือท�าให้เสื่อมเสียซึ่งประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ประเทศสมาชิกอื่นท้ัง

ทางตรงและทางอ้อมภายใต้ความตกลงนี้

(บี)  หากการด�าเนินการหรอืมาตรการนัน้อาจกีดขวางการบรรลวัุตถุประสงค์ของความ

ตกลงนี้

2. โดยที่ไม่มีผลต่อข้อผูกพันโดยทั่วไปของประเทศสมาชิกภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้ วิธี

การแจ้งต้องมีข้อผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงในมาตรการท่ีระบุไว้ภายใต้ภาคผนวก XX และ

การแก้ไขหลังจากนั้น แต่จะไม่ได้จ�ากัดเพียงแต่เรื่องนี้ 

3. ประเทศสมาชกิต้องด�าเนินการแจ้งต่อทีป่ระชมุเจ้าหน้าท่ีระดบัสงู และฝายเลขาธิการ

อาเซยีนก่อนทีก่ารด�าเนนิการหรอืมาตรการทีอ้่างถงึในวรรค 1 จะมผีลบงัคบัใช้ นอกจากท่ีระบุ

ไว้ในความตกลงน้ี ต้องแจ้งอย่างน้อย 60 วันก่อนท่ีการด�าเนินการหรือมาตรการจะมีผล 

ประเทศสมาชิกจะต้องให้เวลาที่เหมาะสมในการหารือกับประเทศสมาชิกอื่นท่ีมีส่วนได้ส่วน

เสียจากการใช้มาตรการนั้นๆ

4. การแจ้งการด�าเนินการหรือมาตรการท่ีมีความต้ังใจด�าเนินการโดยประเทศสมาชิก

ต้องประกอบด้วย

(เอ) ค�าอธิบายการด�าเนินการหรือมาตรการที่จะด�าเนินการ

(บี)  เหตุผลของการใช้มาตรการ

(ซี) วันที่ก�าหนดให้มีการด�าเนินการและช่วงระยะเวลาที่จะด�าเนินการ

5. เนื้อหาของการแจ้งและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นด้วยความลับ

6. ฝายเลขาธิการอาเซียนต้องท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับการแจ้ง ซึ่งรวมถึงความเห็น

และผลการหารือของประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกต้องด�าเนินการส่งส�าเนาความเห็นท่ีได้

รบัให้ฝายเลขาธิการอาเซยีน และฝายเลขาธิการอาเซยีนต้องแจ้งประเทศสมาชกิท่ีด�าเนนิการ

แจ้ง หากข้อมูลการแจ้งไม่ครบสมบูรณ์ตามที่ระบุในวรรค 4 ของข้อนี้ และต้องเผยแพร่ข้อมูล

การแจ้งของประเทศสมาชิกเมื่อมีการร้องขอจากประเทศสมาชิกอื่น

7. ประเทศสมาชิกท่ีเป็นผู้แจ้ง ต้องให้โอกาสอันสมควรให้ประเทศสมาชิกอื่นอย่างไม่

เลือกปฏิบัติท่ีจะให้ความเห็นทางลายลักษณ์อักษรและหารือความเห็นดังกล่าวหากมีการ

ร้องขอ การหารอืทีเ่กิดขึน้จะเป็นไปเพ่ือจดุประสงค์ของการหาความกระจ่างในการด�าเนนิการ

หรือมาตรการ โดยประเทศสมาชิกที่จะเป็นผู้ใช้ ต้องให้การพิจารณาอย่างสมเหตุผลต่อข้อคิด

เห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้และการหารือในเรื่องการใช้มาตรการ

8. ประเทศสมาชกิอืน่ต้องเสนอความเห็นของตนภายใน 15 วันหลงัจากมกีารแจ้ง หาก

ประเทศสมาชิกไม่สามารถแจ้งในเวลาที่ก�าหนดได้ แต่ไม่ได้ท�าให้สิทธิตามข้อ 88 หมดสิ้นไป

ขอ 12  การพิมพโฆษณาและการบริหารข้อบังคับทางการค้า

1. ข้อ 10 ของข้อตกลงแกตต์ 1994 ได้รบัการอนโุลมให้ครอบคลมุและเป็นส่วนหน่ึงของ

ความตกลงนี้

2. ในขอบเขตเท่าที่จะท�าได้ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องเผยแพร่กฎหมาย  

ข้อบังคับ ค�าพิพากษาและค�าชี้ขาดท่ีอ้างไว้ภายใต้ข้อ X ของข้อตกลงแกตต์ 1994 ทาง 

อินเตอร์เนต
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ขอ 13  การเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียน

1. จะมีการจัดตั้งแหล่งเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียนประกอบด้วยกฎระเบียบและ

กระบวนการทางการค้าและการศุลกากรของทุกประเทศสมาชิก 

2. แหล่งเก็บข้อมลูการค้าอาเซยีนประกอบด้วยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับการค้า ได้แก่ (หน่ึง) 

พิกัดอตัราศลุกากร (สอง) อตัราภาษเีอม็เอฟเอน็ อตัราภาษอีตัราพิเศษท่ีให้ภายใต้ความตกลง

ฉบบัน้ีและท่ีให้ภายใต้ความตกลงกับประเทศคู่เจรจาอืน่ๆ (สาม) กฎว่าด้วยแหล่งก�าเนดิสินค้า 

(สี่) มาตรการที่มิใช่ภาษี (ห้า) ข้อก�าหนดและกฎระเบียบทางการค้าและศุลกากรของประเทศ

สมาชกิ (หก) ข้อก�าหนดเก่ียวกับกระบวนการและด้านเอกสาร (เจด็) ค�าวนิจิฉยัทางการปกครอง 

(แปด) แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในเรื่องการอะนวยความสะดวกทางการค้าท่ีแต่ละประเทศ 

สมาชิกปกิบัติอยู่ (เก้า) รายชื่อผู้ค้าที่จดทะเบียนของประเทศสมาชิก

3.  ฝายเลขาธิการอาเซยีนจะต้องรกัษาและท�าแหล่งเก็บรักษาข้อมลูการค้าอาเซยีนให้

ทันสมัยโดยอิงจากข้อมูลการแจ้งที่ยื่นโดยประเทศสมาชิกตามข้อ 11

ขอ 14  ความลับ

1.  ไม่มคีวามใดในความตกลงฉบบันีท่ี้จะก�าหนดให้ประเทศสมาชกิต้องให้ข้อมลูท่ีเป็น

ความลบั โดยการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวจะขดัขวางการบงัคบัใช้กฎหมายของประเทศสมาชกิ

น้ัน หรอืขดักับผลประโยชน์สาธารณะอืน่ใด หรอืข้อมลูทีเ่ป็นความลบัน้ันจะท�าให้ผลประโยชน์

เชิงพาณิชย์อันชอบธรรมของวิสาหกิจของรัฐหรือเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่งเสื่อมไป

2. ไม่มีความใดในความตกลงฉบับน้ีที่สามารถตีความได้ว่า ได้ก�าหนดให้ประเทศ

สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและบัญชีของลูกค้าสถาบันการเงิน

3.  ประเทศสมาชกิแต่ละฝายจะต้องรกัษาความลบัของข้อมลูทีป่ระเทศสมาชกิอกีฝาย

หน่ึงฝายใดให้มาโดยระบวุ่าเป็นข้อมลูลบัตามความตกลงฉบบันี ้ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับของประเทศสมาชิกนั้น

4.  แม้จะก�าหนดไว้ในข้างต้น วรรคหนึ่ง สอง และสามของข้อนี้จะต้องไม่ใช้บังคับกับ

บทที่ 6

ขอ 15  การติดต่อสื่อสาร

ให้การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการในท่ีน้ีท้ังหมดและเอกสารท่ีแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ

สมาชกิท่ีเก่ียวกับการด�าเนนิการตามความตกลงนีจ้ะตอ้งเปน็ลายลกัษณ์อกัษรและจะตอ้งใช้

ภาษาอังกฤษ

ขอ 16  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิก

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกจะต้องด�าเนินการผ่านความยืดหยุ่นท่ี

ตกลงกันก่อนล่วงหน้าท่ีได้เจรจาไว้ภายใต้ข้อบทของความตกลงนี้ ความยืดหยุ่นที่ตกลงกัน

ก่อนล่วงหน้าจะถูกระบุอยู่ในข้อบทที่เกี่ยวข้องตามข้างล่างนี้

ขอ 17  การเสริมสร้างศักยภาพ

การเสริมสร้างศักยภาพจะต้องให้ผ่านการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แผน

งานท่ีจะเสริมสร้างศักยภาพภายใน ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน

ของแต่ละประเทศสมาชิก เช่น ความริเริมเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน และความริเริ่มใน 

การเสริมสร้างศักยภาพอื่นๆ

ขอ 18  รัฐบาลส่วนภูมิภาค  และรัฐบาลท้องถิ่น 

และหน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐ

1. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ จะต้องด�าเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลตามท่ีตน

สามารถกระท�าได้ เพ่ือท�าให้มัน่ใจในการปฏบิตัติามพันธกรณีของความตกลงฉบบันีข้องรัฐบาล

ส่วนภูมิภาค รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานผู้มีอ�านาจใน 

2. ในการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อผูกพันของตนภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ประเทศ

สมาชกิแต่ละฝายจะต้องพยายามท่ีจะท�าให้มัน่ใจในการปฏบิตัขิองหน่วยงานทีม่ใิช่ภาครัฐใน

การใช้อ�านาจท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถ่ิน หรือ 

หน่วยงานผู้มีอ�านาจในประเทศภาคีนั้น
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บทที่ 2
การเปดเสรีอัตราภาษี  

ขอ 19  การลดและยกเลิกอากรขาเข้า

1. เว้นแต่จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ในความตกลงฉบบัน้ี  ประเทศสมาชกิจะต้องยกเลกิ

อากรขาเข้าของสนิค้าทกุรายการท่ีค้าระหว่างประเทศสมาชกิภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) 

ส�าหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ 1  และภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยมคีวาม

ยืดหยุ่นให้ถึงปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ส�าหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี 2

2. ประเทศสมาชกิแต่ละประเทศจะต้องลด และ/หรือยกเลกิอากรขาเข้าในสนิค้าทีม่ถ่ิีน

ก�าเนิดจากประเทศสมาชิกอื่นให้สอดคล้องกับแนวทางต่อไปนี้:

(เอ) อากรขาข้าวของสนิค้าภายใต้ตาราง เอ ของแผนการเปิดเสรอีตัราภาษขีองประเทศ

สมาชกิแต่ละประเทศจะต้องถูกยกเลกิภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ส�าหรบัประเทศสมาชกิ

อาเซียน 6 ประเทศ และ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ส�าหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี ตามแผนการ

ลดภาษีที่ก�าหนดไว้ดังกล่าว ตาราง เอ ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องเป็นไปตาม

ข้อก�าหนดต่อไปนี้:

(หน่ึง) ส�าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 

2009 (พ.ศ. 2552)

- อากรขาเข้าร้อยละ 80 ของพิกัดศุลกากรจะต้องถูกยกเลิก

- อากรขาข้าวของสินค้า ไอ ซี ที ทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก

- อากรขาข้าวของสนิค้าท่ีสามารถน�ามาลดภาษไีด้ของ พี ไอ เอสจะต้องเป็นร้อยละ 0

- อากรขาข้าวของพิกัดศุลกากรทั้งหมดจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 5

(สอง) ส�าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า 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

(สาม) ส�าหรับราชอาณาจักรกัมพูชา อากรขาเข้าร้อยละ 80 ของพิกัดศุลกากรจะ

ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)

(สี)่ อากรขาเข้าของสนิค้าบางรายการของประเทศสมาชกิ ซ ีแอล เอม็ 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�าหนดไว้ดังกล่าว

(ซี) อากรขาเข้าของสินค้าภายใต้การรวมกลุ่มสาขาส�าคัญ (พี ไอ เอส) ตามตาราง ซี

ของประเทศสมาชิก ซี แอล เอ็ม วี จะต้องถูกยกเลิกภายในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ตาม

แผนการลดภาษีที่ก�าหนดไว้ดังกล่าว

(ดี) อากรขาข้าวของสินค้าเกษตรไม่แปรรูปตามตาราง ดี ของประเทศสมาชิกแต่ละ

ประเทศ ได้คัดเลือกไว้ โดยความสมัครใจ จะต้องถูกลดหรือยกเลิกลงเหลือร้อยละ 0 - 5 ในปี 

ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ส�าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) 

ส�าหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ส�าหรับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่า และปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ส�าหรับ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแผนการลดภาษีที่ก�าหนดไว้ดังกล่าว อย่างไรก็ดี อากรขาเข้า 

ของสินค้าน�้าตาลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะต้องถูกลดลงเหลือร้อยละ 0 - 5  

ในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)

(อี) สินค้าเกษตรไม่แปรรูปที่ใส่ไว้ในตาราง อี ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ 

โดยความสมคัรใจ จะต้องถูกลดอตัราอากรศลุกากรขาเข้า เอม็ เอฟ เอน็ ทีเ่รียกเกบ็จรงิ

ตามแผนการลดภาษีที่ได้ก�าหนดไว้ดังกล่าว

(เอฟ) สินค้าท่ีอยู่ในตาราง เอฟ ของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนามตามล�าดับ จะต้องถูกลดภาษีนอกโควตา ลงเหลือร้อยละ 0 - 5 โดยสอดคล้องกับ

กรอบเวลาดังต่อไปนี้

       รำชอำณำจักรไทย   สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

รายการที่ 1 ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) รายการที่ 1 ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)

รายการที่ 2 ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) รายการที่ 2 ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)

รายการที่ 3 ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) รายการที่ 3 ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)
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(จี) อากรขาข้าวของสินค้าปิโตรเลียมในตาราง จี ของราชอาณาจักรกัมพูชาและ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามล�าดับ จะต้องถูกลดลงตามแผนการลดภาษีท่ีประเทศ

สมาชิกทุกประเทศได้เห็นชอบแล้ว

(เอช) สินค้าที่อยู่ในตาราง เอช ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องน�ามาลดหรือ

ยกเลิกอากรขาเข้า โดยมีเหตุผลตามข้อ 7 (ข้อยกเว้นทั่วไป)

(ไอ) การลดและยกเลิกอากรขาเข้าจะต้องด�าเนินการในวันที่ 1 มกราคมของแต่ละปี

(เจ) อัตราภาษีฐานที่จะใช้ในการลดหรือยกเลิกอัตราอากรจะต้องเป็นอัตราภาษี  ซี อี 

พี ที ท่ีเรยีกเก็บเมือ่ความตกลงน้ีมผีลบงัคับใช้

3.  เว้นแต่จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ในความตกลงฉบบัน้ี ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ลบล้าง

หรอืท�าให้เสือ่มเสยีไปซึง่ข้อลดหย่อนใดๆ ท่ีได้ให้ไว้ตามแผนการลดภาษใีนภาคผนวก 2

4. เว้นแต่จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงฉบับนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ขึ้น

อากรจากที่ได้แจ้งไว้ในตารางที่จัดท�าขึ้นตามข้อบทของวรรค 2 ของการน�าเข้าสินค้าที่ได้ถ่ิน

ก�าเนิด

5. เว้นแต่จะก�าหนดไว้ในวรรค 2(เอ)(สี่) รายละเอียดของแผนการลดภาษี เพื่อด�าเนิน

การตามรูปแบบการลด และ/หรือยกเลิกอากรขาเข้าที่ก�าหนดไว้ในวรรค 2 จะต้องหาข้อสรุป

ให้ได้ก่อนความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ส�าหรับประเทศสมาชิกาอาเซียน 6 ประเทศ และ  6 

เดือน หลังจากที่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ส�าหรับ ซี แอล เอ็ม วี และจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของความตกลงฉบับนี้

ขอ 20  การยกเลิกโควตาอัตราภาษี (ที อาร คิว)

หากไม่ได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ในความตกลงฉบบันี ้ประเทศสมาชกิแต่ละประเทศจะ

ไม่น�าโควตาอัตราภาษี (ที อาร์ คิว) มาใช้กับการน�าเข้าสินค้าใด ที่มีถ่ินก�าเนิดจากประเทศ

สมาชิกอื่น หรือการส่งออกสินค้าใด ไปยังเขตแดนของประเทศสมาชิกอื่น

ขอ 21  การออกประกาศ

1.  (เอ)   ประเทศสมาชกิแต่ละประเทศ ไม่ช้ากว่าเก้าสิบ (90) วัน ส�าหรบัประเทศสมาชกิ

อาเซียน 6 และหกเดือน (6 เดือน) ส�าหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี หลังจากความตกลงฉบับนี้

มีผลใช้บังคับ จะต้องออกประกาศ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับภายใน เพ่ือใช้

บังคับการด�าเนินการตามตารางการเปิดเสรีอัตราภาษีที่ผูกพันภายใต้ข้อ 19 (การยกเลิกหรือ

ลดอากรศุลกากร)

(บ)ี ประกาศท่ีออกภายใต้อนวุรรค (เอ) จะต้องมผีลบงัคบัใช้ย้อนหลงัไปวันท่ี 1 มกราคม

ของปีที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

(ซี) ในกรณีที่ไม่สามารถออกประกาศฉบับเดียวได้ ประกาศที่มีผลใช้บังคับการด�าเนิน

การลดหรือยกเลิกอัตราภาษีเป็นรายปี จะต้องออกอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันที่มีผลในการใช้

บังคับ

2.  ประเทศสมาชิกอาจตัดสินใจด�าเนินการทบทวนสินค้าในตาราง ดี และ อี เพ่ือ

ปรับปรุงการเข้าสู่ตลาดส�าหรับสินค้าเหล่าน้ี หากสินค้าหนึ่งท่ีได้รับการทบทวน ได้รับการ

ยินยอมให้โอนย้ายออกจากตารางที่กล่าวถึง สินค้านั้นจะถูกบรรจุไว้ในตาราง เอ ของประเทศ

สมาชิกแต่ละประเทศ และจะต้องถูกยกเลิกอากรขาเข้าตามตารางดังกล่าว

ขอ 22  การได้รับข้อลดหย่อน

1. สนิค้าของประเทศสมาชกิผูส่้งออกทีม่อีตัราภาษถึีงหรอือยู่ในอตัราร้อยละ 20 หรอืต�า่

กว่า และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า ตามที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 3 (กฎ

ว่าด้วยถ่ินก�าเนดิสนิค้า) จะต้องได้รับข้อลดหย่อนจากประเทศสมาชกิผูน้�าเข้าโดยอตัโนมตั ิดงั

ที่ได้ระบุไว้ในข้อบทของข้อ 18 (การลดและยกเลิกอากรขาเข้า)

2. รายการสินค้าในตาราง เอช จะต้องไม่ได้รับข้อลดหย่อนด้านอัตราภาษี ที่เสนอให้

ภายใต้ความตกลงฉบับนี้

ขอ 23  การแก้ไขหรือการระงับการให้ข้อลดหย่อนชั่วคราว

1. ในกรณีทีเ่กิดพฤตกิารณ์ยกเว้นอนันอกเหนอืไปจากข้อ 86 (มาตรการปกปอง) ข้อ 10 

(ดุลการช�าระเงิน) และข้อ 24 (การให้การปฏบิัตต่ิอพธิสีารว่าด้วยขา้วและน�า้ตาล) ซึ่งประเทศ

สมาชกิประสบกับความยากล�าบากทีม่อิาจคาดการณ์ได้ในการปฏบิตัติามข้อผกูพันด้านภาษี  

โดยประเทศสมาชกิอาจแก้ไขหรอืระงบัการให้ข้อลดหย่อนเป็นการชัว่คราวท่ีอยู่ตารางภายใต้ 

ข้อ 19 (การลดและยกเลิกอากรศุลกากร)

2. ประเทศสมาชิกท่ีจะขอใช้บทบัญญัติตามวรรค 1 ของข้อน้ี (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า 

“ประเทศสมาชิกผู้ร้องขอ”) จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในการแก้ไขหรือระงับการให้ข้อ
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ลดหย่อนต่อคณะมนตรเีขตการค้าเสรอีาเซยีน (อาฟต้า) อย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันทีก่ารแก้ไข

หรือระงับการให้ข้อลดหย่อนจะมีผลบังคับใช้

3. ประเทศสมาชิกผู้มีความสนใจที่จะเข้าร่วมการหารือหรือเจรจากับประเทศสมาชิกผู้

ร้องขอตามวรรค 4 ของข้อนี ้จะต้องแจ้งประเทศสมาชกิทุกประเทศให้ทราบภายใน 90 วัน หลงั

จากประเทศสมาชิกผู้ร้องขอได้แจ้งการแก้ไขหรือระงับการให้ข้อลดหย่อน

4. หลงัจากทีไ่ด้แจ้งตามวรรค 2 ของข้อน้ีแล้ว ประเทศสมาชกิผูร้้องขอจะร่วมหารอืหรอื

เจรจากับประเทศสมาชิกผู้ซึ่งได้แจ้งตามวรรค 3 ของข้อนี้  ในการเจรจากับประเทศสมาชิกที่

มผีลประโยชน์ได้เสยีในการส่งออกสนิค้านีเ้ป็นส�าคัญ ประเทศสมาชกิผูร้้องขอจะต้องคงข้อลด

หย่อนซึง่เป็นข้อลดหย่อนต่างตอบแทน และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชกิอืน่ทีม่ผีล

ประโยชน์ได้เสียในการส่งออกสินค้าน้ีเป็นส�าคัญ3 ซึ่งไม่น้อยไปกว่าท่ีได้ให้ไว้ในความตกลง

ฉบับน้ีก่อนการเจรจาดังกล่าว ซึ่งอาจรวมการปรับค่าชดเชยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอื่น  

มาตรการการปรับค่าชดเชยในรูปแบบของภาษีศุลกากรจะต้องขยายไปยังประเทศสมาชิก

ทั้งหมดตามหลักไม่เลือกปฏิบัติ

5. คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องได้รับหนังสือแจ้งผลการหารือหรือเจรจา

ตามวรรค 3  และ 4 ของข้อนี้ อย่างน้อยที่สุด 45 วัน ก่อนที่ประเทศสมาชิกผู้ร้องขอประสงค์ที่

จะแก้ไขหรือระงับการให้ข้อลดหย่อนชั่วคราว  หนังสือแจ้งน้ันจะต้องมีเหตุผลอันจ�าเป็นของ

ประเทศสมาชิกผู้ร้องขอเพื่อการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว และจะต้องจัดให้มีตารางที่แสดง

การแก้ไขหรือระงับการให้ข้อลดหย่อน และระยะเวลาที่ประสงค์จะใช้มาตรการนั้น

6. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้หลังจากมีการหารือหรือเจรจาตามวรรค 3 และ 4 

ของข้อนี้  หนังสือแจ้งคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องมีค�าร้องขอให้มีค�าแนะน�าจาก

คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน

7. คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องอนุมัติหรือให้ค�าแนะน�าภายใน 30 วัน เมื่อ

ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรค 5 ของข้อนี้

8. ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการร้องขอให้มีการแก้ไขหรือระงับข้อลดหย่อนเป็นการ

ชั่วคราวได้หมดไป  ประเทศสมาชิกผู้ร้องขอจะต้องน�าข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากรเดิมกลับ

มาใช้ทันที และต้องแจ้งต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน   เมื่อน�าข้อลดหย่อนทางภาษี

ศุลกากรเดมิกลบัมาใช้หรอืการยุติการระงบัข้อลดหย่อนประเทศสมาชกิผูร้้องขอจะต้องใช้อตัรา

ตามตารางข้อผูกพันเสมือนหนึ่งว่าความล่าช้าหรือการระงับนั้นมิได้เกิดขึ้น

3 ประเทศสมาชิกที่มีผลประโยชน์ได้เสียในการส่งออกสินค้านี้เป็นส�าคัญ  จะต้องมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 20 ของปริมาณ
การน�าเข้าของสินค้านั้นจากอาเซียนอย่างมีนัยส�าคัญ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยในตลาดของประเทศสมาชิก 
ผู้ร้องขอ

9. ในกรณีที่ไม่มีการอนุมัติหรือค�าแนะน�าจากคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนตาม

วรรค 7 ของข้อนี้ และประเทศสมาชิกผู้ร้องขอยังคงด�าเนินการแก้ไขหรือระงับข้อลดหย่อน

เป็นการชัว่คราวต่อไป  ประเทศสมาชกิผูม้ผีลประโยชน์ได้เสยีในการส่งออกสนิค้านีเ้ป็นส�าคญั

มอีสิระทีจ่ะด�าเนนิการ หลงัจาก 30 วนั แต่ไม่เกิน 90 วัน นบัจากประเทศสมาชกิผูร้้องขอด�าเนนิ

การแก้ไขหรือระงับข้อลดหย่อนดังกล่าว เพ่ือแก้ไขหรือระงับข้อลดหย่อนที่เทียบเคียงกันได้

อย่างมากจากประเทศสมาชกิผูร้้องขอ  ประเทศสมาชกินัน้จะต้องแจ้งการด�าเนินการดงักล่าว

ต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนทันที

ข้อ 24  การให้สิทธิพิเศษสําหรับสินค้าข้าวและนํ้าตาล

พิธีสารว่าด้วยการด�าเนินการเป็นพิเศษส�าหรับสินค้าข้าวและน�้าตาล ที่ได้ลงนามเมื่อ  

วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้

บทที่ 3
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า

ขอ 25  คํานิยาม

เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้

(เอ)  การเพาะพันธุ์สัตว์น�้า หมายถึง การท�าฟาร์มสิ่งมีชีวิตทางน�้า ซึ่งรวมถึง ปลา  

สัตว์น�้าจ�าพวกโมลลุสก์ สัตว์น�้าจ�าพวกครัสตาเซีย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางน�้าและ 

พืชน�้าอื่นๆ จากวัตถุดิบ เช่น ไข่ ลูกปลา ปลาเล็ก และตัวอ่อน โดยการเข้าแทกในกระบวนการ

เลี้ยงดูหรือท�าให้เติบโตเพื่อเพิ่มการผลิต เช่น การขยายพันธุ์ การให้อาหาร  หรือการปกปอง

จากผู้ล่า

(บี)  ต้นทุน ค่าประกันภัย และค่าระวาง (ซีไอเอฟ) หมายถึง มูลค่าของสินค้าที่น�าเข้า 

และรวมต้นทุนของค่าระวางและค่าประกันภัยจนถึงท่าเรือหรือสถานที่ที่มีการน�าสินค้าเข้า

ประเทศ การประเมินราคาต้องเป็นไปตามข้อ 7 ของความตกลงท่ัวไปว่าด้วยภาษีศุลกากร 
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และการค้า 1994 และความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 7 ของความตกลงทั่วไปว่า 

ด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 ที่ระบุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงจัดตั้งองค์การ

การค้าโลก

(ซี)   เอฟโอบี หมายถึง มูลค่า ณ ท่าเรือต้นทางของสินค้า ซึ่งรวมค่าขนส่งจนถึง 

ท่าเรือหรือสถานที่สุดท้ายส�าหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ การประเมินราคาต้อง 

เป็นไปตามข้อ 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 และความ 

ตกลงว่าด้วยการปฏบิัติตามข้อ 7 ของความตกลงทั่วไปวา่ด้วยภาษศีุลกากรและการค้า 1994 

ที่ระบุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก

(ด)ี    หลกัการทางบญัชอีนัเป็นทีย่อมรบัท่ัวไป (จเีอเอพี) หมายถึง ฉนัทามตท่ีิได้รบัการ

ยอมรับหรือการสนับสนุนในสาระส�าคัญจากผู้ที่เชื่อถือได้ในอาณาเขตของประเทศสมาชิก 

เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ รายจ่าย ต้นทุน สินทรัพย์และหนี้สิน การเปิดเผยข้อมูล และการเต

รียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีอาจรวมถึงแนวทางกว้างๆ ซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไป และ

มาตรฐาน การปฏิบัติและขั้นตอนที่มีรายละเอียด

(อ)ี    สนิค้า หมายความรวมถึง วัสดุ และ/หรอืผลิตภัณฑ์ ท่ีได้แหล่งก�าเนิดโดยธรรมชาติ 

หรือโดยการผลิต แม้ว่าสิ่งนั้นจะถูกตั้งใจให้น�าไปใช้เป็นวัสดุส�าหรับอีกกระบวนการผลิตหนึ่ง

ในภายหลัง เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ค�าว่า “สินค้า” และ “ผลิตภัณฑ์” สามารถใช้แทน

กันได้ 

(เอฟ)  วัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้ หมายถึง วัสดุชนิดเดียวกันและมีคุณภาพใน

เชิงพาณิชย์เหมือนกัน มีลักษณะทางเทคนิคและกายภาพเหมือนกัน และเมื่อรวมเข้าใน

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแล้ว จะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างกันได้จากเคร่ืองหมายต่างๆ 

เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับถิ่นก�าเนิดสินค้า

(จี)  วัสดุ หมายถึง วัตถุหรือสสารใดๆ ที่ถูกใช้หรือบริโภคไปในการผลิตสินค้า หรือถูก

รวมเข้าด้วยกันเป็นส่วนหน่ึงทางกายภาพในอกีสนิค้าหนึง่ หรอือยู่ภายใต้กระบวนการผลติของ

อีกสินค้าหนึ่ง

(เอช)  สินค้าท่ีได้ถ่ินก�าเนิด หรือ วัสดุท่ีได้ถ่ินก�าเนิด หมายถึง สินค้าหรือวัสดุที่มี

คุณสมบัติได้ถิ่นก�าเนิดตามบทบัญญัติของบทนี้

(ไอ)  วสัดสุ�าหรบัหบีห่อและภาชนะเพ่ือการขนส่ง หมายถึง สนิค้าท่ีใช้เพ่ือ ปองกันสนิค้า

ระหว่างการขนส่ง แตกต่างจากภาชนะหรือวัสดุที่ใช้ในการขายปลีก

(เจ)   การผลิต   หมายถึง วิธีการให้ได้มาซึ่งสินค้า รวมถึงการเติบโต การท�าเหมือง  

การเก็บเก่ียว การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ การสกัด การเก็บรวบรวม การรวบรวม การจับ การ 

ประมง การดัก การล่า การผลิตโดยใช้เครื่องจักร การท�าให้เกิดขึ้น การผ่านกระบวนการ  

หรือการประกอบ

(เค)   กฎเฉพาะส�าหรับผลิตภัณฑ์   หมายถึง กฎซึ่งระบุว่า วัสดุได้ผ่านการเปลี่ยนพิกัด

อัตราศุลกากร หรือการด�าเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง หรือผ่าน

เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค หรือเกณฑ์ใดๆ เหล่านี้ประกอบกัน

ขอ 26  เกณฑการได้ถิ่นกําเนิด

เพ่ือความมุง่ประสงค์ของความตกลงฉบบันี ้สนิค้าท่ีน�าเข้ามาในอาณาเขตของประเทศ

สมาชกิหน่ึงจากอกีประเทศสมาชกิหนึง่ ต้องได้รบัการปฏบิติัเช่นสนิค้าท่ีได้ถ่ินก�าเนิด ถ้าสนิค้า

นั้นเป็นไปตามข้อก�าหนดเรื่องถิ่นก�าเนิดภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(เอ) สินค้านั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกตามที่

ก�าหนดหรือนิยามไว้ในข้อ 27 (สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมด)

(บ)ี สนิค้านัน้ไม่ได้มาหรอืไม่มกีารผลติทัง้หมดในประเทศสมาชกิผูส่้งออก โดยมเีงือ่นไขว่า

สินค้านัน้มคุีณสมบติัตามข้อ 28 (สินค้าทีไ่ม่ได้มาหรอืไม่มีการผลติทัง้หมด) หรือข้อ 30 (การสะสม) 

ขอ 27  สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมด

ภายใต้ความหมายของวรรค (เอ) ของข้อ 26 สนิค้าดงัต่อไปน้ี ให้ถอืว่าเป็นสนิค้าทีไ่ด้มา

ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก

(เอ)    พืชและผลิตภัณฑ์พืช รวมถึงผลไม้ ดอกไม้ พืชผัก ต้นไม้ พืชจ�าพวกสาหร่าย เห็ด

รา และพืชมีชีวิต ที่เติบโตและเก็บเกี่ยว  เก็บหรือเก็บรวบรวมในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น

(บี) สัตว์มีชีวิต รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์น�้าจ�าพวกครัสตาเซียน สัตว์

น�้าจ�าพวกโมลลุสก์ สัตว์เลื้อยคลาน แบคทีเรีย และไวรัส ท่ีเกิดและเลี้ยงเติบโตในประเทศ

สมาชิกผู้ส่งออกนั้น

(ซี)  สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก

(ดี) สนิค้าทีไ่ด้มาจากการล่า การดกั การประมง การท�าฟาร์ม การเพาะพันธ์ุสตัว์น�า้ การ

เก็บรวบรวม หรือการจับ ที่กระท�าในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น

(อ)ี แร่ธาตแุละสารอืน่ทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ ซึง่ไม่รวมอยู่ในวรรค (เอ) ถึง (ด)ี ของ

ข้อน้ี ทีส่กัดหรอืได้มาจากผนืดนิ น�า้ พ้ืนดนิท้องทะเล หรอืใต้พ้ืนดนิท้องทะเลของประเทศสมาชกิ

ผู้ส่งออกนั้น



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ116 117

4 ผลิตภัณฑ์อื่น หมายความถึง แร่ธาตุและสารอื่นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่สกัดมาจากน�้า พื้นดินท้องทะเล หรือใต้พื้นดิน

ท้องทะเล นอกน่านน�้าอาณาเขต
5 ส�าหรับผลิตภัณฑ์อันได้มาจากการประมงทะเล ที่ได้มาจากภายนอกน่านน�้าอาณาเขต (เช่น โซนเพื่อส่งเสริมการส่งออก) 

สถานะของถิ่นก�าเนิดจะเป็นของประเทศสมาชิกที่เรือนั้นจดทะเบียน และตามธงของประเทศที่เรือนั้นชักขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่า 

ประเทศสมาชิกนั้นมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
6 ตามกฎหมายระหว่างประเทศ การจดทะเบียนของเรือสามารถกระท�าได้ในประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียว

(เอฟ)  ผลติภัณฑ์อนัได้มาจากการประมงทะเล โดยเรอืทีจ่ดทะเบยีนกับประเทศสมาชกิ 

และมสีทิธิชกัธงของประเทศสมาชกินัน้ และผลติภณัฑ์อืน่ 4  ท่ีได้จากน่านน�า้ พ้ืนดนิท้องทะเล 

หรือใต้พ้ืนดินท้องทะเล นอกน่านน�้าอาณาเขต5 ของประเทศสมาชิกนั้น  โดยมีเงื่อนไขว่า 

ประเทศสมาชิกน้ันมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากน่านน�้า พ้ืนดินท้องทะเล และใต้พ้ืนดินท้อง

ทะเลดังกล่าวตามกฎหมายระหว่างประเทศ 6

(จี)  ผลิตภัณฑ์อันได้มาจากการประมงทะเลและผลิตภัณฑ์ทางทะเลอื่นๆ ที่ได้มาจาก

ทะเลหลวงโดยเรือที่จดทะเบียนกับประเทศสมาชิกและมีสิทธิชักธงของประเทศสมาชิกนั้น

(เอช)  ผลติภัณฑ์ทีผ่่านกระบวนการแปรรปู และ/หรอื ท�าขึน้บนเรอืโรงงานท่ีจดทะเบยีน

กับประเทศสมาชิกและมีสิทธิชักธงของประเทศสมาชิกนั้น โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้

วรรค (จี) ของข้อนี้

(ไอ)  ของที่รวบรวมได้ในประเทศนั้น ซึ่งไม่สามารถได้ต่อไปตามความมุ่งประสงค์เดิม

ของสิง่ของนัน้ หรอืไม่สามารถกลบัคนืสูส่ภาพเดมิหรอืซ่อมแซม  และเหมาะส�าหรบัการก�าจดั 

หรือการน�ากลับคืนมาซึ่งชิ้นส่วนของวัตถุดิบ หรือการน�ากลับมาใช้อีกเท่านั้น

(เจ) ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ได้จาก

(i) การผลิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก หรือ

(ii) สินค้าใช้แล้วซึ่งเก็บรวบรวมได้ภายในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก โดยที่สินค้านั้น

เหมาะส�าหรับการน�ากลับคืนมาซึ่งวัตถุดิบเท่านั้น และ

(เค) สินค้าท่ีได้มาหรือผลิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกน้ัน จากผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงใน

วรรค (เอ) ถึง (เจ) ของข้อนี้

ขอ 28  สินค้าที่ไม่ได้มาหรือไม่มีการผลิตทั้งหมด

1. (เอ)   เพ่ือความมุง่ประสงค์ของวรรค (บ)ี ของข้อ 26 สนิค้าจะถือว่ามถ่ิีนก�าเนดิใน

ประเทศสมาชิกที่ซึ่งการผลิตหรือการแปรสภาพของสินค้าได้เกิดขึ้น

(i) หากสินค้านั้นมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัดส่วนมูลค่า

การผลิตของอาเซียน” หรือ “สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (อาร์ วี ซี)” ไม่น้อยกว่าร้อยละ

สี่สิบ (40) เมื่อค�านวณโดยใช้สูตรที่ระบุไว้ในข้อ 29 หรือ

(ii) หากวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก�าเนิดสินค้าทั้งหมดซึ่งใช้ในการผลิตสินค้า ได้ผ่านการเปลี่ยน

พิกดัอตัราศลุกากร (ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า “ซ ีที ซ”ี) ทีพิ่กัดในระดบั 4 หลกั (คอื การเปลีย่นประเภท

พิกัด) ของระบบฮาร์โมไนซ์ 

(บี)  ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องอนุญาตให้ผู้ส่งออกสินค้าสามารถตัดสินใจ

ว่าจะใช้วรรค 1(เอ)(i) หรือ 1(เอ)(ii) ของข้อนี้ เมื่อพิจารณาว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้า

ที่ได้ถิ่นก�าเนิดของประเทศสมาชิกหรือไม่

2.  (เอ) แม้จะก�าหนดไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้ สินค้าที่อยู่ในภาคผนวก 3 (รายการกฎ

เฉพาะรายสินค้า) จะมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถ่ินก�าเนิด ก็ต่อเมื่อสินค้านั้น เป็นไปตามกฎ

เฉพาะรายสินค้าที่ก�าหนดไว้ในภาคผนวกนั้น 

(บ)ี  หากกฎเฉพาะรายสนิค้ามตีวัเลอืกให้เลอืกจาก กฎว่าด้วยถ่ินก�าเนดิสนิค้าทีอ่งิอาร์ 

วี ซ ีกฎว่าด้วยถ่ินก�าเนิดสนิค้าทีอ่งิ ซ ีท ีซ ีการด�าเนนิการผลติหรอืการผ่านกระบวนการท่ีเฉพาะ

เจาะจง หรือเกณฑ์ใดๆ เหล่านี้ประกอบกัน ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องอนุญาตให้ 

ผู้ส่งออกสินค้านั้นตัดสินใจว่าจะใช้กฎใดในการพิจารณาว่าสินค้าน้ันมีคุณสมบัติเป็นสินค้า 

ที่ได้ถิ่นก�าเนิดของประเทศสมาชิกหรือไม่

(ซี)  หากกฎเฉพาะรายสินค้าก�าหนด อาร์ วี ซี เฉพาะ ให้ค�านวณ อาร์ วี ซีของสินค้านั้น 

โดยใช้สูตรที่ระบุไว้ในข้อ 29

(ด)ี   หากกฎเฉพาะรายสนิค้าก�าหนดให้วัสดทุีใ่ช้ต้องผ่านกฎ ซ ีที ซ ีหรือผ่านการด�าเนิน

การผลิตหรือผ่านกระบวนการเฉพาะ ให้กฎนั้นบังคับใช้กับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก�าเนิดเท่านั้น

3.  แม้ว่าจะก�าหนดไว้ในวรรค 1 และวรรค 2 ของข้อนี้ สินค้าที่อยู่ภายใต้ภาคผนวก เอ 

หรือ บี ของปฏิญญาว่าด้วยความตกลงเปิดเสรีสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการรับรอง

ในการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539) 

ซึง่ก�าหนดไว้ในภาคผนวก 4 [รายการ ไอทเีอ] จะถือว่าได้ถ่ินก�าเนดิในประเทศสมาชกิ ถ้าสนิค้า

นั้นถูกประกอบจากวัสดุที่อยู่ภายใต้ภาคผนวกเดียวกันนี้

ขอ 29  การคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค

1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของข้อ 28 สูตรของการค�านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตของ

อาเซียน หรือ อาร์ วี ซี ให้เป็นดังต่อไปนี้
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 (เอ)  ทางตรง

(บี) ทางอ้อม

อาร วี ซี =
ราคาเอฟโอบี

x 100%

อาร วี ซี =
ราคาเอฟโอบี

x 100%

ต้นทุน
วัสดุในอาเซียน

ค่า
แรง

+ + +ต้นทุนการผลิต
โดยตรง

ต้นทุน
อื่นๆ

กําไร+

ราคาเอฟโอบี มูลค่าของวัสดุชิ้นส่วน 
หรือผลิตผลที่ไม่ได้แหล่งกําเนิด

-

2. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการค�านวณ อาร์ วี ซี ที่ก�าหนดในวรรค 1 ของข้อนี้

(เอ) ต้นทุนวัสดุในอาเซียน คือ มูลค่าซีไอเอฟของวัสดุ ช้ินส่วน หรือสินค้าที่ได้แหล่ง

ก�าเนิด ซึ่งได้รับมาหรือผลิตได้เองโดยผู้ผลิตในการผลิตสินค้านั้น

(บี) มูลค่าของวัสดุ ชิ้นส่วน หรือสินค้าที่ไม่ได้แหล่งก�าเนิด คือ

(i) มูลค่าซีไอเอฟ ณ ขณะที่น�าเข้าสินค้า หรือสามารถพิสูจน์การน�าเข้าได้ หรือ

(ii) ราคาที่ได้รับการยืนยันครั้งแรกที่ช�าระส�าหรับสินค้าที่ไม่ทราบถิ่นก�าเนิดภายใน

อาณาเขตของประเทศสมาชิกที่ซึ่งการผลิตหรือการแปรสภาพได้กระท�าขึ้น

(ซ)ี  ต้นทุนค่าแรง จะรวมไปถึง ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทน และสวัสดกิารแรงงานอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

(ดี) การค�านวณต้นทุนการผลิตโดยตรงจะรวมไปถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง รายการ

อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต (ค่าประกันภัย ค่าเช่าและเช่าซื้อโรงงาน ค่า

เสื่อมราคาของอาคาร ค่าซ่อมแซมและบ�ารุง ภาษี ดอกเบี้ยจากการจ�านอง) ค่าเช่าและค่า

ดอกเบ้ียส�าหรบัโรงงานและอปุกรณ์เครือ่งจกัร ความมัน่คงปลอดภัยของโรงงาน ค่าประกันภยั 

(โรงงาน อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า) สาธารณูปโภค (พลังงาน ไฟฟา น�้า และสา

ธารณูปโภคอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง) การวิจัย การพัฒนา การออกแบบและ

วิศวกรรม แม่พิมพ์ แบบพิมพ์ เครื่องมือ และค่าเสื่อมราคา ค่าบ�ารุงรักษา และค่าซ่อมโรงงาน

และอุปกรณ์เครื่องจักร ค่าภาษีสัมปทาน หรือค่าใบอนุญาต (ที่เก่ียวข้องกับสิทธิบัตรของ

เครื่องจักร หรือกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือสิทธิในการผลิตสินค้า) ค่าตรวจสอบ

และค่าทดสอบวัสดุและสินค้า ค่าเก็บรักษาและค่าการจัดการในโรงงาน ค่าก�าจัดของเสียที่

สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ และต้นทุนท่ีประกอบรวมในการค�านวณมูลค่าของวัตถุดิบ คือ 

ค่าท่าเรือ ค่าผ่านตรวจศุลกากร และอากรน�าเข้าส�าหรับรายการที่ต้องเสียภาษี

(อี)   ราคาเอฟโอบี หมายถึง มูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ตามที่นิยามในข้อ 25 

ราคา FOB จะต้องค�านวณโดยการบวกรวมมูลค่าของวัสดุ ต้นทุนการผลิต ก�าไร และต้นทุ

นอื่นๆ

3.  ประเทศสมาชิกจะต้องก�าหนดและยึดถือวิธีการค�านวณ อาร์ วี ซี เพียงวิธีการเดียว 

ประเทศสมาชิกจะได้รับความยืดหยุ่นในการเปล่ียนแปลงวิธีการค�านวณของตนถ้าหากแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงนั้นต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่น้อยกว่าหก 6)) เดือนก่อนหน้าที่

จะมีการน�าวิธีการค�านวณใหม่ไปใช้ การตรวจสอบการค�านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตของ

อาเซียนโดยประเทศสมาชิกผู้น�าเข้าจะต้องกระท�าโดยอบู่บนพ้ืนฐานของวิธีการค�านวณที่

ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกใช้

4. ในการก�าหนดสัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียน ประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือ

แนวทางการค�านวณต้นทุนที่ระบุไว้ในภาคผนวก 5 (แนวทางการค�านวณต้นทุน)

5. วัสดุที่จัดซื้อจัดหาในประเทศ ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ภายในของประเทศนั้น ให้ถือว่าเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก�าเนิดตามข้อก�าหนดของความตกลงฉบับนี้ 

ส่วนวสัดทุีจ่ดัซือ้จดัหาในประเทศจากแหล่งอืน่ๆ ต้องพิสจูน์ถ่ินก�าเนิดตามข้อ 57 (การประเมนิ

ราคาศุลกากร) เพื่อความมุ่งประสงค์ในการก�าหนดถิ่นก�าเนิด

6.   มลูค่าของสนิค้าภายใต้บทนีจ้ะต้องก�าหนดตามบทบญัญัตขิองข้อ 57 (การประเมนิ

ราคาศุลกากร)

ขอ 30  การสะสม

1. เว้นแต่จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ในความตกลงฉบบัน้ี สนิค้าทีไ่ด้ถ่ินก�าเนดิในประเทศ

สมาชกิ และถูกน�าไปใช้ในอกีประเทศสมาชกิหน่ึงเพ่ือเป็นวัสดสุ�าหรบัการผลติสนิค้าส�าเรจ็รปู

ทีม่สีทิธิได้รบัสทิธิพิเศษทางภาษศีลุกากร นัน้ ให้ถือว่าได้ถ่ินก�าเนิดในประเทศสมาชกิประเทศ

หลังที่ซึ่งการผลิตหรือการแปรสภาพของสินค้าส�าเร็จรูปได้กระท�าขึ้น

2. ถ้า อาร์ วี ซี ของวัสดุ น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40) สัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียน

ที่ใช้สะสมได้ตามหลักเกณฑ์ อาร์ วี ซี จะคือสัดส่วนโดยตรงตามมูลค่าที่เกิดข้ึนจริงภายใน

ประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า สัดส่วนนั้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละยี่สิบ (20) แนวทางการปฏิบัติ

ระบุไว้ในภาคผนวก 6 (แนวทาง ซีอาร์โอ) 
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ขอ 31  การดําเนินการและการแปรสภาพเพียงเล็กน้อย

1. การด�าเนินการหรอืการแปรสภาพ โดยตัวเองหรอืประกอบกัน โดยมคีวามมุง่ประสงค์

ตามรายการข้างล่างนี ้ให้ถือว่าเป็นการด�าเนินการหรอืการแปรสภาพเพียงเลก็น้อย และไม่ให้

น�ามาประกอบการพิจารณาว่าสินค้าจะได้ถิ่นก�าเนิดในประเทศสมาชิกหนึ่งหรือไม่ 

(เอ) การเก็บรกัษาสนิค้าให้อยู่ในสภาพดีเพ่ือวัตถุประสงค์ของการขนส่งหรอืการจดัเก็บ

(บี) การอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางเรือ หรือการขนส่ง

(ซี) การบรรจุหีบห่อหรือการน�าเสนอสินค้าเพื่อขาย

2.  สนิค้าท่ีได้ถ่ินก�าเนดิในอาณาเขตของประเทศสมาชกิจะยังคงรกัษาไว้ซึง่สถานะของ

ถ่ินก�าเนิดแรก หากถูกส่งออกจากอีกประเทศสมาชิกหนึ่งท่ีซึ่งยังไม่มีการด�าเนินการที่เกินไป

จากรายการที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้

ขอ 32  การส่งมอบโดยตรง

1. สทิธิพิเศษทางภาษศุีลกากรจะให้กับสนิค้าทีมี่คณุสมบตัติามข้อก�าหนดของบทนี ้และ

ได้ส่งมอบโดยตรงระหว่างอาณาเขตของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกและอาณาเขตของประเทศ

สมาชิกผู้น�าเข้า

2. การด�าเนนิการต่อไปนี ้ถอืเป็นการส่งมอบโดยตรงจากประเทศสมาชกิผูส่้งออกไปยัง

ประเทศสมาชิกผู้น�าเข้า

(เอ) สินค้าซึ่งถูกขนส่งจากประเทสสมาชิกผู้ส่งออกไปยังประเทศสมาชิกผู้น�าเข้า

(บี)   สนิค้าซ่ึงถูกขนส่งผ่านประเทศสมาชกิทีไ่ม่ใช่ประเทศสมาชกิผูส่้งออกและประเทศ

สมาชิกผู้น�าเข้าหนึ่งประเทศหรือมากกว่า หรือขนส่งผ่านประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยมี

เงื่อนไขว่า

(i) การผ่านแดนมีเหตุผลทางภูมิศาสตร์ท่ีสามารถอ้างได้ หรือโดยการพิจารณาที่

เกี่ยวเนื่องกับข้อก�าหนดทางด้านการขนส่งโดยเฉพาะ

(ii) สินค้านั้นไม่ได้น�าเข้าไปสู่การค้าหรือบริโภคในประเทศนั้น  และ

(iii) สนิค้านัน้ไม่ได้ผ่านกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากการขนถ่ายสินค้าลงและการ

ขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือการด�าเนินการอื่นใดเพื่อถนอมรักษาสินค้านั้นให้อยู่ในสภาพดี

ขอ 33  เกณฑขั้นตํ่า

1. สินค้าทีไ่ม่ผ่านการเปลีย่นพิกัดอตัราศลุกากร จะถือว่าได้ถ่ินก�าเนิด ถ้ามลูค่าของวัสดุ

ที่ไม่ได้ถ่ินก�าเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งไม่ผ่านการเปล่ียนพิกัดอัตราศุลกากรที่ก�าหนด คิด

เป็นไม่เกินร้อยละสบิ (10) ของมลูค่า เอฟ โอ บ ีของสนิค้า และสนิค้าน้ันเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

การได้ถิ่นก�าเนิดอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในความตกลงนี้ ส�าหรับการมีคุณสมบัติของการเป็นสินค้า

ที่ได้ถิ่นก�าเนิด

2. อย่างไรก็ตาม มูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก�าเนิดตามที่ระบุในวรรค 1 ของข้อนี้ จะต้อง

รวมอยู่ในมลูค่าของวัสดท่ีุไม่ได้ถ่ินก�าเนิดส�าหรบักฎว่าด้วยถ่ินก�าเนิดสนิค้า อาร์ วี ซ ีทีใ่ช้บงัคบั

ส�าหรับสินค้านั้น

ขอ 34  การปฏิบัติต่อภาชนะบรรจุและวัสดุที่ใช้เปน

บรรุจภัณฑ

1. ภาชนะบรรจแุละวัสดทุีใ่ช้เป็นบรรจภัุณฑ์เพ่ือการขายปลกี

(เอ)   ถ้าสนิค้าอยู่ภายใต้กฎถ่ินก�าเนดิสนิค้า อาร์ วี ซ ีให้น�ามลูค่าของภาชนะบรรจแุละ

วัสดท่ีุใช้เป็นบรรจภัุณฑ์เพ่ือการขายปลกีเข้ามารวมในการพิจารณาถ่ินก�าเนดิสนิค้าด้วย หาก

ภาชนะบรรจุและวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขายปลีกนั้น ถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ

สินค้า

(บ)ี  ในกรณทีีไ่ม่เข้าวรรค1 (เอ) ของข้อนี ้ภาชนะบรรจแุละวัสดทุีใ่ช้เป็นบรรจภุณัฑ์เพ่ือ

การขายปลกี เมือ่จ�าแนกในประเภทพิกัดรวมกับสนิค้าทีถู่กหีบห่อแล้ว จะไม่ถูกน�ามาพิจารณา

ว่า วสัดท่ีุไม่ได้ถ่ินก�าเนดิท้ังหมดท่ีใช้ในการผลติสนิค้ามคีณุสมบตัติามเกณฑ์การเปลีย่นพิกัด

อัตราศุลกากรของสินค้านั้นหรือไม่

 2. ภาชนะบรรจแุละวัสดท่ีุใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ ทีใ่ช้เพียงเพ่ือการขนส่งสนิค้าจะไม่น�ามา

รวมในการพิจารณาถิ่นก�าเนิดของสินค้านั้น

ขอ 35  ของที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนสํารอง และเครื่องมือ

1. ถ้าสนิค้าอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของ ซ ีท ีซ ีหรอืการด�าเนินการผลติหรอืผ่านกระบวนการ

เฉพาะ ถ่ินก�าเนิดของของทีใ่ช้ประกอบ ชิน้ส่วนส�ารอง เครือ่งมอื และคูม่อืหรอืวสัดท่ีุเป็นข้อมลู

อืน่ๆ ทีม่ากับตวัสนิค้า จะไม่ถูกน�ามาพิจารณาในการวินจิฉัยว่าสินค้านัน้มคีณุสมบตัเิป็นสินค้า

ที่ได้ถิ่นก�าเนิดหรือไม่ หากว่า
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(เอ)   ของที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนส�ารอง เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอื่นๆ ไม่

ได้มีการแยกบัญชีราคาสินค้าต่าวหากจากตัวสินค้านั้น และ

(บี)  ปริมาณและมูลค่าของของที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนส�ารอง เครื่องมือ และคู่มือหรือ

วัสดุที่เป็นข้อมูลอื่นๆ เป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้านั้น

 2.  ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้กฎถิ่นก�าเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ให้น�ามูลค่าของของที่ใช้ประกอบ 

ชิน้ส่วนส�ารอง เครือ่งมอื และคูม่อืหรอืวัสดทุีเ่ป็นข้อมลูอืน่ๆ มารวมเป็นวัสดทุีไ่ด้ถ่ินก�าเนิดหรอื

ไม่ได้ถิ่นก�าเนิดแล้วแต่กรณี ในการค�านวณ อาร์ วี ซี ของสินค้านั้น

ขอ 36  ส่วนประกอบที่เปนกลาง

เพ่ือพิจารณาว่าสนิค้าได้ถ่ินก�าเนิดหรอืไม่ ไม่จ�าเป็นต้องพิจารณาถ่ินก�าเนดิ ของรายการ

ดังต่อไปนี้ ที่อาจน�ามาใช้ในการผลิตและไม่รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า 

(เอ) เชื้อเพลิงและพลังงาน

(บี) เครื่องมือ แม่พิมพ์ และแบบหล่อ

(ซี) ชิ้นส่วนส�ารอง และวัสดุที่ใช้ในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และอาคาร

(ดี) สารหล่อลื่น ไข สารประกอบ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตหรือใช้กับอุปกรณ์หรือ

อาคาร

(อี) ถุงมือ แว่นตา รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์และพัสดุเพื่อความปลอดภัย

(เอฟ) อุปกรณ์ เครื่องมือ และพัสดุที่ใช้ส�าหรับทดสอบหรือตรวจสอบสินค้า

(จี) ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวท�าละลาย และ

(เอช) สินค้าอื่นใดที่ไม่รวมอยู่ในตัวสินค้า แต่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยสามารถแสดง

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่าการใช้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตนั้นด้วย

ข้อ 37  วัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้

1. ในการพจิารณาว่าวสัดทุีเ่หมอืนกนัและใชแ้ทนกนัได้เปน็วสัดทุีไ่ด้ถิน่ก�าเนดิหรือไม่ 

ให้กระท�าโดยการแบ่งแยกทางกายภาพของทุกๆ วัสดุ หรือใช้หลักการทางบัญชีอันเป็นที่

ยอมรับท่ัวไปของการควบคุมคลังสินค้า หรือการบริหารจัดการสินค้าคงคลังท่ีปฏิบัติอยู่ใน

ประเทศสมาชิกผู้ส่งออก

2.  เมื่อท�าการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังวิธีใดแล้ว จะต้องใช้

วิธีการนั้นตลอดปีภาษี 

ขอ 38  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

การอ้างสทิธิว่าสนิค้ามคีณุสมบตัท่ีิจะได้รบัสทิธิพิเศษทางภาษศีลุกากร ต้องได้รบัการ

รับรองโดยหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ตามที่ระบุในภาคผนวก 7 (ฟอร์ม ดี) ซึ่ง

ออกโดยหน่วยงานราชการที่ได้รับมอบหมายโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกและได้แจ้งให้

ประเทศสมาชิกอื่นทราบแล้วตามระเบียบปฎิบัติในการออกหนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้าที่

ได้ระบุไว้ในภาคผนวก 8 (โอ ซี พี)

ขอ 39  คณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิน่กาํเนิดสนิค้า

1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการบังคับใช้ของบทนี้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นแบบ

เดียวกัน ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้าตามข้อ 90 (การจัดการ

ด้านสถาบัน)

2. หน้าที่ของคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า คือ

(เอ) ติดตามการบังคับใช้และการด�าเนินการของบทนี้

(บ)ี   ทบทวนบทน้ี เมือ่จ�าเป็น เพ่ือให้ค�าแนะน�าทีเ่หมาะสม โดยมเีจตนารมย์เพ่ือปรบัปรงุ

บทน้ีให้ดข้ึีน สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงเชงิพลวัตของกระบวนการผลติในภูมภิาค

และโลก ท้ังนี้เพ่ืออ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก ส่ง

เสริมเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอส แอ็ม อี) 

และลดช่องว่างของการพัฒนา 

(ซี) ทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติของบทน้ี เมื่อจ�าเป็น โดยมีเจตนารมย์เพ่ือท�าให้

กระบวนการง่ายขึ้นและโปร่งใส คาดการณ์ได้และเป็นมาตรฐาน โดยน�าหลักการปฏิบัติท่ีดี

ที่สุดของความตกลงการค้าระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคอื่นๆ เข้ามาประกอบ

(ดี)  พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ประเทศสมาชิกจะตกลงกันว่าเกี่ยวข้องกับบทนี้ และ

(อ)ี   ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานด�าเนนิการภาย

ใต้ความตกลง CEPT ส�าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน

เศรษฐกิจของอาเซียน และคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน

3. คณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถ่ินก�าเนิดสินค้าประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาล

ของประเทศสมาชิก และอาจเชิญผู้แทนขององค์กรที่เก่ียวข้องนอกเหนือจากรัฐบาลของ

ประเทศสมาชิกซึ่งมีความเชี่ยวชาญท่ีจ�าเป็นและเก่ียวข้องกับประเด็นที่หารือ โดยข้ึนอยู่กับ

ความตกลงของประเทศสมาชิกทั้งหมด
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บทที่ 4
มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร

ขอ 40  การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร

1. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องไม่น�ามาใช้ หรือคงไว้ซ่ึงมาตรการท่ีมิใช่ภาษี

ศุลกากรใดๆ ในการน�าเข้าสินค้าใดๆ ของประเทศสมาชิกอื่นใด หรือการส่งออกสินค้าใดๆ ไป

ยังประเทศสมาชกิอืน่เว้นแต่จะเป็นไปตามสทิธิและพันธะของตนภายใต้ดบับลวิทีโอ หรอืเป็น

ไปตามข้อบทอื่นๆ ในความตกลงนี้

2. ประเทศสมาชกิแต่ละประเทศจะต้องท�าให้มัน่ใจในความโปร่งใสของมาตรการท่ีมใิช่

ภาษีศุลกากรของตนที่อนุญาตให้กระท�าได้ในวรรค 1 ของข้อนี้เป็นไปตามข้อบทของข้อ  12 

(การตพิีมพ์และการบรหิารกฎระเบยีบทางการค้า) และจะต้องท�าให้มัน่ใจว่ามาตรการดังกล่าว

นั้น ไม่ถูกจัดเตรียม ริเริ่ม หรือใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายหรือมีผลในการสร้างอุปสรรคที่ไม่จ�าเป็น

ต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

3. มาตรการใหม่ใดๆ หรอืการปรบัปรงุมาตรการทียั่งคงอยู่จะต้องแจ้ง ตามก�าหนด ตาม

ข้อบทของข้อ 11 (กระบวนการแจ้ง)

4. ฐานข้อมูลมาตรการทีม่ใิช่ภาษศีลุการทีใ่ช้ในภาคจีะต้องถูกปรับปรุงและรวบรวมอยู่

ในคลังข้อมูลการค้าอาเซียนตามที่อ้างอิงในข้อ 13 (คลังข้อมูลการค้า)

ขอ 41  การขจัดข้อจํากัดด้านปริมาณโดยทั่วไป

ประเทศสมาชกิแต่ละประเทศรบัรองท่ีจะไม่รเิริม่ หรอืคงไว้ซึง่ข้อห้าม หรอืการจ�ากัดด้าน

ปรมิาณในการน�าเข้าสนิค้าใดๆ ของประเทศสมาชกิอืน่ หรอืการส่งออกสนิค้าใดๆ ไปยังประเทศ

สมาชกิอืน่ เว้นแต่จะเป็นไปตามสทิธิและพันธะของตนภายใต้ดับบลวิทีโอ หรอืเป็นไปตามข้อ

บทอื่นๆ ในความตกลงนี้ สุดท้ายนี้ ข้อ 11 ของแกตต์ 1994 จะถูกรวมเข้ามาและเป็นส่วนหนึ่ง

ของความตกลงนี้โดยอนุโลม

ขอ 42  การขจัดอุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรอื่นๆ
1.  ประเทศสมาชิกจะทบทวนมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรในฐานข้อมูลท่ีอ้างถึงใน

วรรค 4 ของข้อ 40 (การใช้มาตรการทีม่ใิช่ภาษศีลุกากร) โดยมจีดุมุง่หมายท่ีจะจ�าแนกมาตรการ

ที่มิใช่ภาษีศุลกากรออกจากข้อจ�ากัดด้านปริมาณเพ่ือการขจัด การขจัดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี

ศุลกากรท่ีถูกจ�าแนกต้องประสานกับ คณะกรรมการประสานงานส�าหรับการด�าเนินการของ 

เอทีไอจีเอ (ซีซีเอ) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (เอซีซีเอส

ควิ)  คณะกรรมการสขุอนามยัและสขุอนามยัพชืของอาเซยีน (เอซ-ี เอสพีเอส)  องค์การท�างาน

ภายใต้อธิบดีศุลกากรของอาเซียน และองค์การของอาเซียนอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือความเหมาะ

สมเป็นไปตามข้อบทอืน่ๆ ในความตกลงนี ้ซึง่ต้องย่ืนข้อเสนอแนะในการจ�าแนกอปุสรรคท่ีมใิช่

ภาษีศุลกากรต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนผ่านเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ถ้าไม่ ยกเว้นที่เห็นชอบโดยคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน การจ�าแนกอุปสรรคที่

มิใช่ภาษีศุลกากรต้องถูกยกเลิกในสามช่วงดังนี้ 

(เอ) บรไูน  อนิโดนีเซยี  มาเลเซยี  สงิคโปร์  และไทย ต้องยกเลกิใน 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

ชอบโดยทีป่ระชมุคณะมนตรเีขตการค้าเสรอีาเซยีนในปีก่อนทีจ่ะมกีารขจดัอปุสรรคทีม่ใิช่ภาษี

ศุลกากรนั้น

4.   โดยไม่ค�านึงถึงวรรค 1 ถึง 3 ของข้อนี้ ซีซีเอในการหารือกับองค์การของอาเซียนอื่น

ที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรอื่น แจ้งหรือรายงานโดยภาคีอื่นหรือโดย

ภาคเอกชนเพ่ือตัดสินว่ามาตรการเป็นอุปสรรคทางการค้าท่ีมิใช่ภาษีศุลกากร ถ้าผลของการ

ทบทวนถูกชี้ว่าเป็นอุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากร อุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรต้องถูกขจัดโดย

ภาคีที่ใช้อุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรนั้น เป็นไปตามข้อบทอื่นๆ ในความตกลงนี้

5. ซีซีซีเอต้องท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางส�าหรับการแจ้งที่อ้างอิงถึงในวรรค 4 ของข้อนี้

6. การยกเว้นในข้อนี ้ต้องได้รบัการอนญุาตส�าหรบัเหตผุลทีแ่จ้ง ภายใต้ข้อ 8 (การแยก

ออกทั่วไป)  
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7. ไม่มอีะไรในความตกลงน้ีต้องถูกตคีวามเพ่ือปกปองประเทศสมาชกิ ซึง่เป็นภาคขีอง

อนุสัญญาบาเซิลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ ของเสียอันตรายและการก�าจัด หรือ

ความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  จากการริเร่ิมหรือบังคับใช้มาตรการอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับของเสียอันตรายหรือสาร ขึ้นกับกฎหมายและระเบียบ เป็นไปตามความตกลง

ระหว่างประเทศนั้น

ขอ 43  ข้อจํากัดด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ประเทศสมาชกิต้องท�าข้อยกเว้นต่อข้อจ�ากดัด้านการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศที่

เก่ียวข้องกับการช�าระเงินส�าหรับสินค้าภายใต้ความตกลงน้ี เช่นเดียวกับการส่งคืนกลับของ

การช�าระเงินโดยปราศจากอคติให้เป็นไปตามสิทธิภายใต้ข้อ 18 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วย

ภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) และข้อบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับความตกลงของกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

ขอ 44  วิธีดําเนินการออกใบอนุญาตนําเข้า

1. ประเทศสมาชกิต้องท�าให้มัน่ใจว่า มาตรการการออกใบอนญุาตน�าเข้าโดยอตัโนมตัิ

และการออกใบอนุญาตท่ีไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติถูกน�ามาใช้อย่างโปร่งใสและสามารถคาด

การณ์ได้ และใช้ให้สอดคล้องกับความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยวิธดี�าเนินการออกใบอนุญาต

น�าเข้า ตามที่บรรจุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิวทีโอ

2. ทันทีหลังจากบังคับใช้ความตกลงนี้ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องแจ้งประเทศ

สมาชกิอืน่ถึงวิธีด�าเนนิการออกใบอนญุาตน�าเข้าทียั่งคงมอียู่ หลงัจากน้ันประเทศสมาชกิแต่ละ

ประเทศต้องแจ้งประเทศสมาชิกอื่นถึงวิธีด�าเนินการออกใบอนุญาตน�าเข้าใหม่ๆ หรือการ

ปรับปรุงวิธีด�าเนินการออกใบอนุญาตน�าเข้าท่ีมีอยู่เดิมในก�าหนดท่ีเป็นไปได้หกสิบ (60) วัน

ก่อนมีผลบังคับใช้ แต่ในบางกรณีไม่เกินวันที่บังคับใช้ การแจ้งภายใต้ความตกลงน้ีต้องรวม

ข้อมูลเฉพาะเจาะจงในข้อ 5 ของความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยวิธีด�าเนินการออกใบอนุญาต

น�าเข้าตามที่บรรจุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิวทีโอ

3. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องตอบค�าถามที่เป็นเหตุเป็นเหตุผลของประเทศ

สมาชกิอืน่ภายใน 60 วัน โดยพิจารณาเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยเจ้าหน้าทีท่ีม่อี�านาจออก หรือปฏิเสธ

ใบอนุญาตน�าเข้า ประเทศสมาชิกผู้น�าเข้ายังต้องค�านึงถึงการตีพิมพ์ตามเกณฑ์เหล่านั้น

4. องค์ประกอบในการออกใบอนญุาตน�าเข้าทีไ่ม่เป็นไปโดยอตัโนมตัทิีถู่กพบว่าขดัขวาง

การค้าต้องถูกจ�าแนก เพ่ือเป็นการขจดัอปุสรรค และก�าหนดขอบเขตของงานระหว่างการออก

ใบอนุญาตน�าเข้าโดยอัตโนมัติ

บทที่ 5
การอํานวยความสะดวกทางการค้า

ขอ 45  แผนงานการทํางานเกี่ยวกับการอํานวยความ

สะดวกทางการค้าและวัตถุประสงค

1. ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาและด�าเนินการตามแผนงานการท�างานเก่ียวกับการ

อ�านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซยีนซึง่ได้ก�าหนดมาตรการและแนวทางการด�าเนนิการ 

รวมทัง้เปาหมายและกรอบเวลาทีช่ดัเจน เพ่ือสร้างบรรยากาศการค้าขายทีโ่ปร่งใส คาดการณ์

ได้ น�าไปสู่โอกาสทางการค้าและช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในการประหยัดวลาและลดค่าใชจ่าย

2. แผนงานการท�างานเก่ียวกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซยีนต้องระบุ

แนวทางการด�าเนินการและมาตรการที่จะน�าไปใช้ท้ังในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ

ประเทศ

ขอ 46  ขอบเขตของแผนงานการทํางานเกี่ยวกับการ

อํานวยความสะดวกทางการค้า

แผนงานการท�างานเก่ียวกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซยีนทีอ้่างถึงใน

ข้อ 45 ต้องครอบคลุมเรื่องพิธีการศุลกากร กฏระเบียบและขั้นตอนทางการค้า มาตรฐานและ

การปฏบิตัติามมาตรฐาน มาตรการสขุอนามยัพืชและสตัว์ ระบบ ความตกลงว่าด้วยการอ�านวย

ความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว และเรื่องอื่นๆ ที่ระบุโดยคณะ

มนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน
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ขอ 47  หลักการของการอํานวยความสะดวกทางการค้า

ประเทศสมาชกิอาเซยีนต้องยดึหลกัการทีเ่ก่ียวข้องกับการอ�านวยความสะดวกทางการ

ค้าเป็นแนวทางในการด�าเนินมาตรการและวางแนวคิดทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ

ประเทศ ดังนี้

(เอ) ความโปร่งใส: ข้อมลูเกีย่วกับนโยบาย กฏหมาย กฏระเบยีบ ค�าตดัสนิในการด�าเนิน

การ ใบอนุญาต ใบรับรอง คุณสมบัติ ข้อก�าหนดในการลงทะเบียน กฏระเบียบทางเทคนิค 

มาตรฐาน แนวทาง ขั้นตอนและการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการค้าสินค้า (ต่อไปน้ีเรียกว่ากฏ

ระเบยีบและขัน้ตอนทีเ่ก่ียวข้องกับการค้า) ควรเปิดเผยต่อทกุคนทีส่นใจ ทนัททีีร้่องขอ โดยอาจ

มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่มีเลย

(บ)ี การสือ่สารและการหารอื: เจ้าหน้าท่ีควรพยายามอ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิ

แนวทางทีม่ปีระสทิธิภาพเพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจการค้าได้เข้าร่วมหารอืในช่วงการร่าง การ

ด�าเนินการ และการทบทวนกฏระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการค้า

(ซี) การปรับขั้นตอนให้ง่าย คาดการณ์ได้ และมีประสิทธิภาพ: กฏระเบียบและขั้นตอน

ท่ีเก่ียวข้องกับการค้าควรได้รบัการปรบัให้ง่าย เพ่ือไม่ให้เป็นอปุสรรคหรอืจ�ากัดการค้าเกินกว่า

จ�าเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

(ด)ี การไม่เลอืกปฏิบติั: กฏระเบยีบและขัน้ตอนทีเ่ก่ียวกับการค้าควรน�ามาบงัคบัใช้โดย

ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการกลไกตลาด

(อี) ความสอดคล้องและคาดการณ์ได้: กฏระเบียบและข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับการค้า

ควรน�ามาบงัคบัใช้ในลกัษณะท่ีสอดคล้อง คาดการณ์ได้ และเป็นหน่ึงเดยีวกัน เพ่ือจ�ากัดความ

ไม่แน่นอนในการค้าและการค้ากับผูอ้ืน่ กฏระเบยีบและขัน้ตอนทีเ่ก่ียวข้องกับการค้าควรมขีัน้

ตอนการด�าเนินการที่ชัดเจนและตรงประเด็น เพ่ือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับนโยบายมาตรฐาน

และขั้นตอนการปฏิบัติสามารถน�าไปใช้ในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ

(เอฟ) การปรับประสาน  การปรับมาตรฐาน และการยอมรับร่วม: ในขณะท่ียอมรับ

ความต้องการของแต่ละประเทศสมาชิกในการควบคุมหรือออกกฏระเบียบเพ่ือวัตถุประสงค์ 

เช่น ปกปองสขุภาพ ความปลอดภัย ศีลธรรม และคุ้มครองทรัพยากรท่ีก�าลงัหมดไป กฏระเบยีบ

และข้ันตอนต่างๆ ท่ีกระทบต่อการยอมรับสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกควรได้รับการปรับ

ประสานให้มากที่สุด โดยยึดมาตรฐานสากลที่เหมาะสม นอกจากนั้น ควรส่งเสริมการ

พัฒนาการจัดท�าการยอมรับร่วมส�าหรับมาตรฐาน และความร่วมมือท่ีต่อเนื่องเก่ียวกับการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค

(จี) การด�าเนินการให้ทันสมัยและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ: กฎระเบียบและ 

กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการค้าควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

และหากจ�าเป็น เมื่อพิจารณาสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ควรรวมข้อมูลใหม่ๆ และการ 

ด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ  รวมถึงการน�าไปใช ้ ท่ีเหมาะสมเก่ียวกับเทคนิคท่ีทันสมัยและ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ หากเทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกน�าไปใช้ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องต้องพยายาม 

ให้มากที่สุดในการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนผ่านช่องทางการ 

เปิดกว้างทางข้อมูล ในการน�าเทคโนโลยีไปใช้และขยายความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าท่ี 

ของประเทศอื่นๆ รวมท้ังภาคเอกชน ในการจัดตั้งการด�าเนินการร่วมกันและการเชื่อมโยง 

ทางเทคโนโลยี

(เอซ) กระบวนการท่ียุตธิรรม: การเข้าถึงกระบวนการฟองร้องทางกฎหมายท่ีเหมาะสม

จะช่วยให้มีความแน่นนอนเก่ียวกับการด�าเนินกิจกรรมทางการค้า โดยเป็นไปตามกฎหมาย

ของแต่ละประเทศ

(ไอ) ความร่วมมือ: ประเทศสมาชิกต้องยายามท�างานอย่างใกล้ชิดกับภาค 

เอกชนในการออกมาตรการที่เอื้อส�าหรับการอ�านวยความสะดวกทางการค้า รวมถึง 

การเปิดช่องทางในการสื่อสาร การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประเทศสมาชิก 

ต้องท�างานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นโอกาสส�าหรับการร่วมมือเพ่ิมข้ึน รวมถึง การให้ 

ความช่วยเหลือทางเทคนิค การเสริมสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนการด�าเนินการที่

เป็นเลิศเพ่ือช่วยในการด�าเนินการเร่ืองความสะดวกทางการค้าต่างๆ และการประสานท่าที

เก่ียวกับเรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งอยู่ระหว่างการหารือภายใต้กรอบขององค์กรระดับ

ภูมิภาคและระดับสากล

ขอ 48  ความคืบหน้าในการติดตามการดําเนินการเรื่อง

การอํานวยความสะดวกทางการค้า

1. ประเทศสมาชกิ ไม่ว่าจะเป็นแต่ละประเทศหรอืรวมกัน ต้องประเมนิการด�าเนินการ

ตามมาตรการอ�านวยความสะดวกทางการค้าท่ีระบุอยู่ในความตกลงนี้ และในแผนงานการ

ท�างานเรื่องการอ�านวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนทุกๆสองปี เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ

ว่า การด�าเนินการมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการอ�านวยความสะดวกทางการ

ค้า กรอบการอ�านวยความสะดวกของอาเซยีนต้องได้รบัการยอมรบัโดยประเทศสมาชกิภายใน

หกเดือนหลักจากความตกลงน้ีมีผลบังคับใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการอ�านวย

ความสะดวกทางการค้าในอาเซียน 
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2. แผนงานการท�างานเรื่องการอ�านวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนต้องได้รับ

การทบทวน โดยพิจารณาจากผลการประเมนิข้างต้น แผนงานทางท�างานเร่ืองการอ�านวยความ

สะดวกทางการค้าในอาเซียนและกรอบการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน รวม

ทั้งการปรับเปลี่ยนใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจะถูกน�ามาแนบเป็นภาคผนวกและเป็นส่วนหน่ึงของความ

ตกลงนี้

ขอ 49  การจัดตั้ง ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความ

สะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิส ณ จุดเดียว 

(ASEAN Single Window)

ประเทศสมาชกิต้องด�าเนินมาตราใดๆ ท่ีจ�าเป็นเพ่ือจดัตัง้และด�าเนนิการในเรือ่งระบบ 

อิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว (Single Window)  ของแต่ละประเทศและ ความตกลงว่าด้วย 

การอ�านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว เพ่ือเป็นไปตาม

บทบัญญัติในความตกลงในการจัดตั้งและด�าเนินการเกี่ยวกับ ความตกลงว่าด้วยการอ�านวย

ความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว และพิธีสารในการจัดตั้งและ

ด�าเนินการเก่ียวกับ ความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว

ขอ 50  การดําเนินการ

1. ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนงานการท�างานเกี่ยวกับการอ�านวย 

ความสะดวกทางการค้าและผลการประเมินการด�าเนินการต้องได้รับการแจ้งต่อคณะ 

มนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนและที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้รับ 

การสนับสนุนการท�างานโดยคณะกรรมการการด�าเนินการตามความตกลงอาทิก้า ต้องเป็น 

ผู้ประสานหลักในการติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนงานการท�างานเก่ียว 

กับการอ�านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน โดยต้องท�างานประสานอย่างใกล้ชิดกับ

หลายคณะกรรมการของอาเซียนท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนงาน 

การท�างาน

2. ประเทศสมาชิกต้องจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานเก่ียวกับการอ�านวยความ

สะดวกทางการค้าหรือหน่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศขึ้น

บทที่ 6
ศุลกากร

ขอ 52  คํานิยาม

เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้

(เอ)   ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจท่ีได้รบัมอบอ�านาจ หมายถึง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่

ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติอย่างไร

ก็ตามท่ีได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานศุลกากรตามที่ได้มีการยินยอมตามพระราชบัญญัติ 

และ/หรอื ข้อบงัคบัทีจ่�าเป็นของประเทศสมาชกิ โดยค�านงึถึงมาตรฐานความมัน่คงของอปุทาน

ระหว่างประเทศ

(บี)    การควบคุมทางด้านศุลกากร หมายถึง มาตรการที่ใช้โดย หน่วยงานศุลกากรเพื่อ

ท�าให้มีความแน่นอนในการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรของประเทศสมาชิก

(ซ)ี    พิธีการศลุกากร หมายถึง การปฏบิตัทิีใ่ช้โดยหน่วยงานศลุกากรของแต่ละประเทศ

สมาชิก ต่อสินค้าที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายศุลกากร

(ดี)    ความตกลงการประเมินราคาศุลกากร หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติ

ตามข้อ 7 ของความตกลงท่ัวไปว่าด้วยภาษศีลุกากรและการค้า 1994 ซึง่ระบอุยู่ในภาคผนวก 

1 เอ ภายใต้ความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก

(อ)ี    การคนืภาษ ีหมายถึง จ�านวนของค่าธรรมเนยีมส่งออกและภาษต่ีางๆ ทีไ่ด้รบัจ่าย

คืนภายใต้พิธีการการคืนภาษี

(เอฟ) พิธีการการคืนภาษี หมายถึง พิธีการศุลกากรซึ่งเมื่อสินค้าได้ส่งออกไปแล้วมีไว้

ส�าหรับการจ่ายคืนภาษี (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้กับค่าธรรมเนียมส่งออกและภาษีต่างๆ ที่

ได้ช�าระแล้วของสินค้านั้น หรือส่วนประกอบในตัวสินค้า หรือที่ใช้ในระหว่างการผลิตสินค้า

(จ)ี    การส�าแดงสนิค้า หมายถึง ค�าแถลงซึง่กระท�าในวิธีท่ีก�าหนดโดยหน่วยงานศลุกากร 

ซึ่งบุคคลท่ีเก่ียวข้องแจ้งถึงพิธีการศุลกากรที่จะใช้กับสินค้าและประกอบด้วยรายละเอียดซึ่ง

หน่วยงานศุลกากรต้องการในการยื่น

(เอช) การจ่ายคืน หมายถึง เงินท่ีจ่ายคืนท้ังหมดหรือเป็นบางส่วน ของค่าธรรมเนียม

ต่างๆ หรอืภาษต่ีางๆ ท่ีได้ช�าระแล้วส�าหรบัสนิค้าและการยกเว้นภาษท้ัีงหมดหรอืเป็นบางส่วน

ของค่ารรมเนียมต่างๆ หรือภาษีต่างๆ ที่ไม่ได้มีการช�าระ
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(ไอ)   การค�้าประกัน หมายถึงสิ่งที่รับรองความเห็นสมควรของหน่วยงานศุลกากร เพื่อ

ที่จะท�าให้ข้อผูกมัดทางศุลกากรบรรลุเปาหมาย

(เจ)   “การรับรองชั่วคราว” หมายถึง พิธีการศุลกากรซึ่งสินค้าเฉพาะรายการสามารถ

ถูกน�าเข้ามาภายในอาณาเขตศลุกากร ภายใต้เง่ือนไขซึง่ได้รบัการงดเว้นจากค่าธรรมเนยีมน�า

เข้าหรือภาษีต่างๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน สินค้าดังกล่าวจะต้องน�าเข้าเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ

และต้องมีเจตนาเพ่ือการส่งออกอีกครั้งภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และจะต้องไม่ผ่านการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ยกเว้นการเสื่อมสภาพตามปกติอันเนื่องมาจากการใช้

ขอ 53  ขอบเขต

บทน้ี โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายใน ข้อบงัคบัและนโยบายของแต่ละประเทศสมาชกิ

ใช้กับพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีการซื้อขายกันระหว่างประเทศสมาชิก

 

ขอ 54  พิธีการศุลกากร และ การควบคุม

1. แต่ละประเทศสมาชกิจะต้องรบัรองว่า พิธีการศลุกากร และการปฏิบติัต่างๆ สามารถ

คาดการณ์ได้ สม�่าเสมอ โปร่งใส และอ�านวยความสะดวกต่อการค้า โดยรวมถึงการตรวจผ่าน

สินค้าที่รวดเร็ว

2. พิธีการศุลกากรของประเทศสมาชิกจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและค�าแนะน�า

ขององค์การศุลกากรโลกหรือองค์กรนานาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร เท่าที่เป็นไปได้ได้

และอยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายศุลกากรของแต่ละประเทศ

3. หน่วยงานศุลกากร ของแต่ละประเทศสมาชิกจะต้อง ทบทวนพิธีการศุลกากรของ

ตนเอง เพื่อท�าให้ง่ายเพื่อการอ�านวยความสะดวกต่อการค้า

4. การควบคุมทางศุลกากรจะต้องได้รบัการจ�ากัด ให้อยู่ในระดบัทีส่ามารถรับรองความ

สอดคล้องกับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิก

บทที่ 55  งานเอกสารก่อนการมาถึง

ประเทศสมาชกิจะต้องมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างข้อก�าหนดส�าหรับ การพ�านัก และการลงทะเบยีน 

หรือการตรวจสอบของการส�าแดงสินค้า และเอกสารประกอบต่างๆ ก่อนที่สินค้าจะเข้ามาถึง

บทที่ 56  การบริหารความเสี่ยง

ประเทศสมาชิกจะต้องใช้การบริหารความเส่ียงในการก�าหนดมาตรการควบคุม เพ่ือ

อ�านวยความสะดวกในการตรวจผ่านสินค้า และการปล่อยสินค้า

บทที่ 57  การประเมินราคาทางศุลกากร

1. เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมนิราคาทางศลุกากรของสนิค้าทีม่กีารค้าระหว่างและ

ในหมู่ประเทศสมาชิก ข้อก�าหนดของส่วนที่ 1 ของ ความตกลงการประเมินราคาศุลกากร ต้อง

ใช้การอนุโลม 

2. ประเทศสมาชิกจะต้องท�าให้พิธีการบริหารและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกันใน

การประเมินราคาของสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านศุลกากร

ขอ 58  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเทศสมาชิก ในกรณีที่ใช้ได้ จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินการทาง

ด้านศลุกากร บนพ้ืนฐานของมาตรฐานทีไ่ด้รบัการยอมรบัโดยนานาชาต ิเพ่ือความรวดเรว็ของ

การตรวจผ่านและการปล่อยสินค้า

ขอ 59  ผู้ประกอบการเศรษฐกิจที่ได้รับมอบอํานาจ

1. ประเทศสมาชกิจะต้องมุง่มัน่ในการสร้างแผนงานส�าหรบัผูป้ระกอบการเศรษฐกิจท่ี

ได้รับมอบอ�านาจ (เออีโอ) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามอย่างรอบรู้ และประสิทธิภาพของการ

ควบคุมทางศุลกากร

2. ประเทศสมาชิกจะต้องมุ่งมั่นเพื่อท�างานให้ไปสู่การยอมรับร่วมกันของเออีโอ

ขอ 60  การคืนภาษี การจ่ายคืน และ การค้ําประกัน

1. ค�าตดัสนิส�าหรบัการอ้างสทิธิส�าหรบัการคนืภาษจีะต้องบรรลแุล้ว และแจ้งเป็นลาย

ลักษณ์อักษรไปยังบุคลที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ล่าช้าเกินไป และการคืนภาษีในจ�านวนที่ช�าระเกิน

จะต้องท�าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากการพิสูจน์การอ้างสิทธิ
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2. การจ่ายคนืจะต้องจ่ายคนืโดยเรว็ทีส่ดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้หลงัจากการพิสจูน์การอ้างสทิธิ

3. ในกรณีที่ได้รับการค�้าประกันแล้ว จะต้องท�าการยกเลิกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

ได้หลังจากหน่วยงานศุลกากรเห็นสมควรว่าข้อผูกมัดซึ่งจ�าเป็นต้องใช้การค�้าประกันได้บรรลุ

เปาหมายแล้ว

ขอ 61  การตรวจสอบบัญชีหลังจากการตรวจผ่าน

ประเทศสมาชกิจะต้องสร้างและด�าเนนิการ การตรวจสอบบญัชหีลงัจากการตรวจผ่าน 

(พีซีเอ) เพื่อความรวดเร็วในการตรวจผ่านทางศุลกากร และปรับปรุงการควบคุมทางศุลกากร

ขอ 62  การให้คําวินิจฉัยล่วงหน้า

1. แต่ละประเทศสมาชกิ โดยผ่านหน่วยงานศลุกากรและ/หรอื หน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่หมาะ

สม จะต้องจัดท�าการให้ค�าวินิจฉัยล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะใช้กับบุคคลที่อธิบายใน

ย่อหน้า 2(เอ) ของบทนี้เท่าที่อนญาตโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และค�าตัดสินของฝายปกครอง

ของแต่ละประเทศ ในส่วนของพิกัดอัตราศุลกากร ค�าถามท่ีจะเกิดข้ึนจากการการใช้หลักการณ์

ของความตกลงการประเมินราคาศุลกากร และ/หรือ ถิ่นก�าเนิดของสินค้า

2. ในกรณีท่ีมีอยู่ แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องน�ามาใช้หรือรักษาไว้ซึ่งพิธีการส�าหรับ

การให้ค�าวินิจฉัยล่วงหน้า โดยจะต้อง:

(เอ)  จัดให้ผู้น�าเข้า ในอาณาเขตของตนเอง หรือผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตในอาณาเขต 

ของอีกประเทศสมาชิกหน่ึงสามารถขอค�าวินิจฉัยล่วงหน้าก่อนการน�าเข้าของสินค้าที่ใน 

ค�าถาม

(บี) เรียกขอจากผู้ขอค�าวินิจฉัยล่วงหน้าให้แจ้งรายละเอียดอธิบายสินค้าและราย

ละเอียดเพิ่มเติมที่จ�าเป็นในกระบวนการส�าหรับการให้ค�าวินิจฉัยล่วงหน้า

(ซ)ี ก�าหนดให้หน่วยงานศุลกากรของตนสามารถเมือ่ใดก็ได้ขณะอยู่ระหว่างการประเมนิ

การขอค�าวินิจฉัยล่วงหน้าขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

(ดี) ก�าหนดให้ค�าวินิจฉัยล่วงหน้าใดๆ ก็ตามอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ทีแ่สดงโดยผูข้อ และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมในความครอบครองของผู้ท�าการตดัสิน

ใจ และ

(อ)ี  ก�าหนดให้ค�าวินจิฉยัล่วงหน้า ส่งไปยังผูข้ออย่างรวดเรว็ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด

ไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือค�าตัดสินของฝายปกครองของแต่ละประเทศ

3. ประเทศสมาชกิสามารถปฏิเสธค�าขอค�าวินจิฉยัล่วงหน้า ในกรณีท่ีเอกสารทีไ่ด้ถูกขอ

เพิ่มเติมตามข้อ 2(ซี) ในบทนี้ไม่ได้จัดส่งให้ภายในเวลาที่ก�าหนด

4. ตามเงื่นไขในย่อหน้า 1 และ 5 ของบทนี้และในกรณีที่หาได้ แต่ละประเทศสมาชิก

จะต้องใช้ค�าวินิจฉัยล่วงหน้าต่อทุกการน�าเข้าของสินค้าที่อธิบายไว้ในค�าวินิจฉัยนั้น ที่น�าเข้า

มาในอาณาเขตของตน 3 ปีหลงัจากวันทีม่คี�าวินจิฉยั หรือระยะเวลาอืน่ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย 

ข้อบังคับ หรือค�าตัดสินของฝายปกครองของแต่ละประเทศ

5. ประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถดัดแปลงหรือยกเลิกค�าวินิจฉัยล่วงหน้าบนการตัดสิน

ว่าค�าวินิจฉัยอยู่บนพ้ืนฐานของความผิดพลาดของข้อเท็จจริงหรือกฎหมาย (รวมถึงความผิด

พลาดที่เกิดจากมนุษย์) ข้อมูลที่ส่งให้นั้นผิดหรือไม่แม่นย�า การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของ

ตนท่ีเกีย่วข้องกับความตกลงน้ี หรือ การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของข้อเทจ็จรงิ หรอืสถาน

การณืที่ค�าวินิจฉัยใช้เป็นพื้นฐาน

6. ในกรณีท่ีผู้น�าเข้าอ้างสิทธิว่าการกระท�าที่เก่ียวข้องกับสินค้าน�าเข้าควรควบคุมโดย

ค�าวินิจฉัยล่วงหน้า หน่วยงานศุลกากรสามารถประเมินว่าข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของ

การน�าเข้านั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท่ีการให้ค�าวินิจฉัยล่วงหน้าน้ันใช้เป็น

พื้นฐานหรือไม่

ขอ 63  การรับรองชั่วคราว

ประเทศสมาชกิจะต้องอ�านวยความสะดวกการเคลือ่นย้ายของสนิค้าภายใต้การรบัรอง

ชั่วคราวเท่าที่สุดที่สามารถท�าได้

ขอ 64  ความร่วมมือด้านศุลกากร

ตามขอบเขตท่ีกฎหมายของแต่ละประเทศอนุญาต และตามความเหมาะสมประเทศ

สมาชิกสามารถช่วยเหลือประเทศสมาชิกอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานศุลกากร

ขอ 65  ความโปร่งใส

1. ประเทศสมาชกิจะต้องส่งเสรมิการออกประกาศในระยะเวลาท่ีเหมาะสมถึง การเผย

แพร่ข้อมลูพระราชบญัญัต ิกฎข้อบงัคบั    ค�าตดัสนิ และค�าวินจิฉยั ทีเ่ก่ียวข้องกับงานศลุกากร

2. แต่ละประเทศสมาชิก จะต้องเผยแพร่ทางอินเตอร์เนท และ/หรือ ในรูปแบบของสิ่ง
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พิมพ์ ข้อพระราชบัญญัติ และกฎข้อบังคับ และพิธีการบริหารศุลกากรใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมี

ผลบังคับใช้ โดยองค์กรศุลกากร ยกเว้นพิธีการบังคับทางกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติ

การภายใน

ขอ 66  จุดสอบถาม

แต่ละประเทศสมาชกิจะต้องตัง้จดุสอบถามขึน้อย่างน้อยหน่ึง (1) ที ่เพ่ือตอบค�าถามจาก

บคุคลท่ีสนใจเก่ียวกับงานศลุกากร และจะต้องมข้ีอมลูท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการขอข่อมลูดงักล่าว

ในอินเตอร์เนทหรือในรูปแบบของสิ่งพิมพ์

ขอ 67  การปรึกษา

หน่วยงานศลุกากรของประเทศสมาชกิจะต้องส่งเสริมการปรึกษาระหว่างกัน ในประเดน็

ศุลกากรที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างและในหมู่ประเทศสมาชิก

ขอ 68  การรักษาความลับ

1. ไม่มอีะไรในบทน้ีทีส่ามารถตีความได้ว่าประเทศสมาชกิใดต้องจดัหาหรอือนญุาตให้

ข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นไปตามบทนี้ ซึ่งหากเปิดเผยแล้วจะท�าให้พิจารณาได้ว่า:

(เอ)  ตรงกันข้ามกับความสนใจของสาธารณะ ซึง่ได้ก�าหนดโดยกฎหมายของประเทศน้ัน

(บ)ี ตรงกันข้ามกับกฎหมายใดๆ ของประเทศน้ัน รวมถึงแต่ไม่ได้จ�ากัดถึง ทีป่กปองความ

ลบัส่วนบคุคล หรอืกิจกรรมทางการเงนิ และบัญชขีองลูกค้าส่วนบคุคลของสถาบนัการเงนิ

(ซี)   ขัดขวางการบังคับทางกฎหมาย หรือ

(ดี)   ท�าให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ทางการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอาจ

รวมถึงสถานะทางการแข่งขันขององค์กรทางธุรกิจองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นของภาค

รัฐหรือเอกชน

2. ในกรณีที่ประเทศสมาชิกให้ข้อมูลกับอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับบทนี้

และระบวุ่าข้อมลูดงัล่าวเป็นความลบั ประเทศสมาชกิทีไ่ด้รบัข้อมลูนัน้จะต้องรกัษาความเป็น

ความลบัของข้อมลูน้ัน โดยใช้ข้อมลูนัน้ในจดุประสงค์ทีจ่�ากดัไว้โดยประเทศสมาชกิทีใ่ห้ข้อมลู

เท่านัน้ และจะไม่เปิดเผยข้อมลูดังกล่าวโดยไม่มกีารอนุญาตอย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จากประเทศผู้ให้ข้อมูลนั้น

ขอ 69  การทบทวน และการยื่นอุธรณ

1. แต่ละประเทศสมาชกิจะต้องรบัรองว่า บคุคลใดก็ตามในอาณาเขตของตน ทีไ่ด้รบั

ความเสยีหายจากค�าตดัสนิทางศลุกากรใดๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับความตกลงนี ้มช่ีองทางเข้าถึงการ

ทบทวนการด�าเนินการภายในหน่วยงานศุลกากรท่ีให้ค�าตัดสินน้ันภายใต้การทบทวน และ/

หรือ ในกรณีทีท่�าได้ โดยหน่วยงานในระดบัสงูกว่าท่ีดแูลการทบทวนการบรหิาร และ/หรือ การ

ศาล ของการตดัสนิซึง่เกิดข้ึนทีร่ะดบัสดุท้ายของการทบทวนการบรหิารท่ีสอดคล้องกับก�าหมาย

ภายในประเทศของตน

2. ค�าตดัสนิต่อการย่ืนอธุรณ์ จะต้องถูกมอบให้กบัผูย่ื้นอธุรณ์ และเหตผุลของค�าตดัสนิ

นั้นจะต้องให้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ขอ 70  การนําไปปฏิบัติ และ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ

สถาบัน

เลขาธิการใหญ่ฝายศลุกากรของอาเซยีน สนับสนนุโดยกลุม่งานด้านศลุกากรจะต้องรบั

ผิดชอบต่อการน�าข้อก�าหนดของบทน้ีและข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องกับศุลกากรในความตกลงนี้

ไปปฏิบัติ 

บทที่ 7
มาตรฐาน  กฎระเบียบทางเทคนิค และ
กระบวนการตรวจสอบและรับรอง

ขอ 71  วัตถุประสงค

วัตถุประสงค์ของบทนี ้คอื เพ่ือสร้างบทบญัญัตด้ิานมาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนคิ และ

กระบวนการตรวจสอบและรบัรอง ท่ีจะท�าให้มัน่ใจว่าจะไม่สร้างอปุสรรคทีไ่ม่จ�าเป็นต่อการค้า  

(อนัจะเป็นพ้ืนฐาน) ในการจดัตัง้เป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกันของอาเซยีน  และในเวลา

เดยีวกัน เพ่ือให้ท�าให้มัน่ใจว่าสามารถบรรลวุตัถุประสงค์อนัชอบธรรมของประเทศสมาชกิ
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ขอ 72  ศัพทและคํานิยาม

ค�าศพัท์ท่ัวไปทีเ่ก่ียวกับการมาตรฐานและการตรวจสอบและรบัรองทีใ่ช้ในข้อบทน้ีให้มี

ความหมายตามที่ให้ไว้ในค�านิยามที่ก�าหนดอยู่ใน ISO/IEC Guide 2 และ ISO/IEC 17000 

ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน (ไอเอสโอ) และคณะกรรมาธิการ

ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (ไออีซี) ตามที่อ้างอิงในกรอบความ

ตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วมของอาเซยีน และความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของ

อาเซียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 73  บทบัญญัติทั่วไป

1.  ประเทศสมาชกิยืนยันย�า้และจะปฏิบติัตามสทิธิและพันธกรณีทีม่อียู่ของตนภายใต้

ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ที่บรรจุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลง

ดับบลิวทีโอ

2. ประเทศสมาชกิต้องใช้หรอืผสมผสานมาตรการทีเ่ป็นไปได้เหล่านี ้เพ่ือบรรเทาปญหา

จากอุปสรรคทางเทคนิคที่ไม่จ�าเป็นต่อการค้า หากไม่สามารถก�าจัดอุปสรรคทั้งหมด

(เอ) ปรับมาตรฐานแห่งชาติเข้าหามาตรฐานระหว่างประเทศและหลักปฏิบัติระหว่าง

ประเทศที่  เกี่ยวข้อง

(บ)ี ส่งเสรมิการยอมรบัร่วมในกระบวนการตรวจสอบและรบัรองระหว่างประเทศสมาชกิ

(ซี) พัฒนาและน�าไปปฏิบัติซึ่งความตกลงเพ่ือการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน  

และพัฒนาระบบกฎระเบียบที่ปรับเข้าหากันของอาเซียน ส�าหรับสาขาที่เป็นภาคบังคับ หาก

เป็นไปได้

(ดี)  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติและสถาบัน

มาตรวิทยาแห่งชาตใินอาเซยีน  เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการน�าความตกลงเพ่ือการยอมรบั

ร่วมไปปฏิบัติทั้งในภาคบังคับและภาคไม่บังคับ

3. เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเคลือ่นย้ายสนิค้าภายในอาเซยีน  ประเทศสมาชกิจะ

พัฒนาและน�าไปปฏบิตัซิึง่แบบแผนการแสดงเครือ่งหมาย ท่ีเหมาะสม ส�าหรบัผลติภัณฑ์ทีอ่ยู่

ภายใต้ขอบข่ายของระบบกฎเกณฑ์ที่ปรับเข้าหากันของอาเซียน หรือค�าสั่ง

ขอ 74  มาตรฐาน

1. ประเทศสมาชกิแต่ละประเทศรบัรองว่าสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติของตนยอมรบัและ

ใช้หลักปฏิบัติที่ดีส�าหรับการจัดท�า การน�ามาใช้ และการใช้มาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้ในภาค

ผนวก สาม ของความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ท่ีบรรจุในภาคผนวก 1 เอ 

ของความตกลงดับบลิวทีโอ

2.  ในการปรับมาตรฐานแห่งชาติเข้าหากัน  ประเทศสมาชิกต้องน�ามาตรฐานระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นทางเลือกแรก  เมื่อจัดท�ามาตรฐานแห่งชาติฉบับใหม่  หรือเมื่อ

ทบทวนมาตรฐานที่มีอยู่  ในกรณีท่ีไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศ  มาตรฐานแห่งชาติของ

แต่ละประเทศต้องถูกปรับให้ไปในแนวทางเดียวกัน

3. สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมท�างานอย่างจริงจังในการพัฒนามาตรฐาน

ระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายสาขาที่มีศักยภาพส�าหรับการค้าของอาเซียน

4. การปรบัมาตรฐานแห่งชาตท่ีิมอียู่แล้วเข้าหากันและการน�ามาตรฐานระหว่างประเทศ

มาใช้เป็นมาตรฐานแห่งชาติควรจะอยู่บนพ้ืนฐานการน�ามาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้เป็น

มาตรฐานภูมิภาคหรือมาตรฐานแห่งชาติ ที่ก�าหนดในแนวทางไอเอสโอ/ไออีซี 21 หรือฉบับที่

ออกมาล่าสุด

5. เมื่อไรก็ตามที่มีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปรเนื้อหาและโครงสร้างของมาตรฐาน

ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  ประเทศสมาชิกต้องท�าให้มั่นใจว่าการเปรียบเทียบเน้ือหาและ

โครงสร้างของมาตรฐานแห่งชาตกัิบมาตรฐานระหว่างประเทศทีใ่ช้อ้างองิเป็นไปโดยง่าย  และ

ต้องให้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุผลส�าหรับการเปลี่ยนแปรนั้น

6. ประเทศสมาชิกต้องท�าให้มั่นใจว่า

(เอ) การเปลี่ยนแปรเน้ือหาและโครงสร้างของมาตรฐานระหว่างประเทศไม่ถูกจัดท�า

และน�าไปใช้โดยมีความเห็นหรือต้องการให้มีผลในการสร้างอุปสรรคทางเทคนิคที่ไม่จ�าเป็น

ต่อการค้า

(บี) การเปลี่ยนแปรของเนื้อหาต้องไม่มีข้อจ�ากัดมากเกินความจ�าเป็น

ขอ 75  กฎระเบียบทางเทคนิค

1. ในการน�ากฎระเบยีบทางเทคนิคมาใช้  ประเทศสมาชกิต้องท�าให้มัน่ใจว่า

(เอ)  ไม่ได้น�ามาใช้โดยมคีวามเหน็หรือต้องการให้มผีลในการสร้างอปุสรรคทางเทคนิค

ต่อการค้า

(บ)ี อยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐานระหว่างประเทศ  หรอืมาตรฐานแห่งชาตทิีไ่ด้ปรบัเข้าหา

มาตรฐานระหว่างประเทศแล้ว  ยกเว้นเมื่อมีเหตุผลอันชอบธรรมส�าหรับข้อแตกต่างที่มีอยู่

(ซ)ี  ทางเลือกทีม่ข้ีอจ�ากัดทางการค้าน้อยทีสุ่ดท่ีจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

ได้รับการพิจารณาก่อนการตัดสินใจน�ากฎระเบียบทางเทคนิคมาใช้
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(ดี)  หลีกเลี่ยงการน�ามาตรฐานเชิงสั่ง (Prescriptive Standard) มาใช้ เพื่อท�าให้มั่นใจ

ว่าอปุสรรคทีไ่ม่จ�าเป็นต่อการค้าจะไม่ถูกสร้างขึน้  ส่งเสรมิการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในตลาด  

หรือไม่น�าไปสู่การลดความยืดหยุ่นของภาคธุรกิจ

(อ)ี  การปฏบิติัต่อผลติภัณฑ์ท่ีน�าเข้าจากประเทศสมาชกิต้องได้รบัความสะดวกไม่น้อย

กว่าการปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันภายในประเทศ  หรือผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันที่มี

ถิ่นก�าเนิดจากประเทศสมาชิกอื่น

2.  ประเทศสมาชกิต้องท�าให้มัน่ใจว่าเฉพาะบางส่วนของมาตรฐานทีแ่สดงถึงข้อก�าหนด

ขั้นต�่าในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการถูกน�ามาอ้างอิงในกฎระเบียบทางเทคนิค

3. ประเทศสมาชกิต้องท�าให้มัน่ใจว่าการจดัท�า การน�าไปใช้ และการใช้กฎระเบยีบทาง

เทคนิค เพ่ืออ�านวยความสะดวกส�าหรบัการด�าเนนิการตามความตกลงเพ่ือการยอมรับร่วมราย

สาขาของอาเซียน หากเป็นไปได้

4.  เมือ่ไรก็ตามทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในการใช้กฎระเบยีบทางเทคนคิเพ่ือแก้ไขปญหา

ท่ีเกิดขึน้หรอืมแีนวโน้มจะเกิดขึน้ภายในเขตแดนของประเทศสมาชกิ  และระยะเวลาทีม่อียู่ไม่

เพียงพอในการปรับมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าหากัน  ประเทศสมาชิกต้องพิจารณาใช้

มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสม  หรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานระหว่างประเทศ

เป็นทางเลือกแรก

5. ประเทศสมาชกิต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องกับกระบวนการแจ้งทีก่�าหนดเป็นเงือ่นไขไว้

ในข้อ 11 อย่างไรก็ตาม ในกรกณีของกฎระเบียบทางเทคนิคภายใต้ข้อนี้ ประเทศสมาชิกอื่น

ต้องแจ้งความเห็น ถ้ามี ภายในหกสิบ (60) วันของการแจ้ง  เมื่อได้รับการร้องขอ  ประเทศ

สมาชิกต้องส่งร่างกฎระเบียบทางเทคนิค ข้อมูลอื่นเก่ียวกับข้อแตกต่างไปจากมาตรฐาน

ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และกระบวนการตรวจสอบและรับรองก่อนวางตลาด ให้แก่

ประเทศสมาชิกอื่น

6.  ยกเว้นในสถานการณ์เร่งด่วน  ประเทศสมาชกิต้องก�าหนดระยะเวลาอย่างน้อยทีส่ดุ

หก (6) เดือน  ระหว่างวันที่ออกกฎระเบียบทางเทคนิคกับวันที่บังคับใช้  เพื่อให้เวลาที่เพียงพอ

ส�าหรับผู้ผลิตในประเทศผู้ส่งออกในการปรับผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตของตนให้สอดคล้อง

กับข้อก�าหนดของประเทศผู้น�าเข้า

ขอ 76  กระบวนการตรวจสอบและรับรอง

1.  ประเทศสมาชกิต้องท�าให้มัน่ใจว่ากระบวนการตรวจสอบและรบัรองไม่ถูกจดัท�า น�า

มาใช้ หรือใช้โดยมีความเห็นหรือต้องการให้มีผลต่อการสร้างอุปสรรคทางเทคนิคท่ีไม่จ�าเป็น

ต่อการค้า  และกระบวนการตรวจสอบและรบัรองทีผู่จ้ดัหาผลติภัณฑ์ท่ีมถ่ิีนก�าเนดิในเขตแดน

ของประเทศสมาชกิอืน่จะต้องปฏิบตัใิห้สอดคล้องจะต้องไม่เข้มงวดกว่ากระบวนการตรวจสอบ

และรับรองส�าหรับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันที่มีถิ่นก�าเนิดภายในประเทศ

2. ประเทศสมาชิกต้องน�ามาใช้ซึ่งกระบวนการตรวจสอบและรับรองท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศ  และหากกระบวนการน้ันไม่สามารถน�ามาใช้

เนื่องจากความแตกต่างในวัตถุประสงค์อันชอบธรรม  ความแตกต่างของกระบวนการตรวจ

สอบและรับรองต้องให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาและด�าเนินการตามความตกลงเพ่ือการยอมรับร่วมราย

สาขาของอาเซียนส�าหรับสาขาที่เป็นภาคบังคับ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของกรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมของอาเซียน

4. ประเทศสมาชิกต้องยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยตรวจสอบและ

รับรองท่ีได้รับการแต่งตั้งจากประเทศสมาชิกอื่นภายใต้บทบัญญัติของกรอบความตกลงว่า

ด้วยการยอมรบัร่วมของอาเซยีน  และบทบญัญัตขิองความตกลงเพ่ือการยอมรบัร่วมรายสาขา

ของอาเซียน  ในสาขาที่เป็นภาคบังคับ

5.   ประเทศสมาชกิต้องสร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยรบัรองระบบงานแห่งชาตแิละ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวมทั้งมาตรวิทยาตามกฎหมายในอาเซียน  เพ่ืออ�านวยความ

สะดวกในการด�าเนนิการตามความตกลงเพ่ือการยอมรบัร่วมทัง้ในภาคบงัคบัและภาคไม่บงัคบั

ขอ 77  การติดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาด

1. ประเทศสมาชกิต้องสร้างระบบการตดิตามผลการรบัรองภายหลงัการวางตลาด เพ่ือ

ให้การด�าเนินการมีความสมบูรณ์ตามความตกลงเพ่ือการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน  

และระบบกฎเกณฑ์ที่ปรับเข้าหากันของอาเซียน และ/หรือค�าสั่ง

2. หน่วยงานผูม้อี�านาจท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนนิการตดิตามผลการรบัรองภายหลงัการ

วางตลาดต้องด�าเนินการแก้ไขที่จ�าเป็น เพื่อท�าให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ในตลาดเป็นไป

ตามความตกลงเพ่ือการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนและระบอบกฎหมายท่ีปรับเข้าหา

กันของอาเซียน และ/หรือกฎระเบียบ

3. ประเทศสมาชิกควรท�าให้มั่นใจได้ว่ามีกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่

จ�าเป็นเพื่อสนับสนุนระบบการติดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาด

4. ระบบการติดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาดจะต้องมีการต่อยอด

ประสิทธิผลด้วยการสร้างระบบเตือนภัยระหว่างประเทศสมาชิก
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ขอ 78  การดําเนินการ

1. ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการท้ังหมดท่ีจ�าเป็นเพ่ือท�าให้มั่นใจว่ามีการด�าเนินการ

ตามความตกลงเพ่ือการยอมรบัร่วมรายสาขาของอาเซยีน  ระบบกฎเกณฑ์ทีป่รับเข้าหากันของ

อาเซียน และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลงนี้ ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนดเป็นเงื่อนไข

ในความตกลงฉบับที่มีมาก่อน  และเพื่อท�าให้มั่นใจว่าการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดที่ปรับเข้าหากันแล้วที่มีมาก่อน  

2. เครื่องมือดังต่อไปนี้  และเครื่องมือท่ีอาจมีเพ่ิมเติมในอนาคตหากได้รับความเห็น

ชอบจากประเทศสมาชิก  เพ่ือการด�าเนินการตามความตกลงน้ีต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ความตกลงนี้

(เอ) กรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมของอาเซียน (เอ็มอาร์เอ)

(บี) ความตกลงเพ่ือการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส์

(ซ)ี ความตกลงว่าด้วยระบบกฎเกณฑ์ทีป่รบัเข้าหากันของอาเซยีนส�าหรบัเคร่ืองใช้ไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส์

(ด)ี ความตกลงว่าด้วยระบบกฎเกณฑ์ท่ีปรบัเข้าหากันของอาเซยีนส�าหรับเคร่ืองส�าอาง

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (เอซีซีเอสคิว) ต้อง

รับผิดชอบต่อ

(เอ) จ�าแนกและริเริ่มความตกลงยอมรับร่วมรายสาขา

(บ)ี  เฝาระวังประสทิธิผลของการด�าเนนิการตามบทบญัญัตท่ีิเก่ียวข้องของความตกลง

นี้ ทั้งในด้าน มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง

(ซี) ให้การสนับสุนต่อคณะกรรมการร่วมรายสาขา เมื่อมีการร้องขอ และ

(ด)ี ประสานงานกับฝายเลขานุการของอาเซยีนเพ่ือแจ้งผลสะท้อนกลบัเป็นระยะๆ เก่ียว

กับการด�าเนินการตามความตกลงฉบับต่างๆ

4.  เอซซีีเอสควิต้องให้การสนบัสนุนและร่วมมอืภายใต้ความตกลงการค้าเสรทีีเ่ก่ียวกับ

อาเซียน(เอฟทีเอ) กับคู่เจรจา รวมถึงโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและสร้างความเข้ม

แข็งของสถาบัน ส�าหรับข้อบทด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจ

สอบและรับรอง ของความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

5. เอซซีเีอสคิวต้องด�าเนนิการแก้ไขท่ีจ�าเป็นเพ่ือท�าให้มัน่ใจว่าผู้ทีเ่ก่ียวข้องได้มส่ีวนร่วม

ในการด�าเนนิการตามความตกลงเพ่ือการยอมรบัร่วมรายสาขาของอาเซยีน ระบบกฎเกณฑ์ที่

ปรับเข้าหากันของอาเซียน 

บทที่ 8
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ขอ 79  วัตถุประสงค

วัตถุประสงค์ของบทน้ีคอื 

(ก)  เพ่ืออ�านวยความสะดวกต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชกิในขณะทีใ่ห้ความคุม้ครอง

ชวิีตหรอืสขุภาพของมนุษย์ สตัว์ หรอืพืชในเขตแดนของแต่ละประเทศสมาชกิ  

(ข) จดัท�ากรอบการท�างานและแผนงานตามหลักเกณฑ์ของการบงัคบัใช้มาตรการด้าน

สขุอนามยัและสขุนามยัพืชของประเทศสมาชกิ เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามพันธกรณีภายใต้

ปฏญิญาว่าด้วยแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(ค)  เพ่ือส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิในการคุม้ครองชวิีตหรอืสขุภาพของ

มนุษย์ สตัว์ หรอืพืช และ 

(ง) อ�านวยความสะดวกและท�าให้การใช้มาตรการในข้อบทนีร้ดักุม และสอดคล้องกับ

หลกัการและระเบยีบกฎเกณฑ์ทีอ่ยู่ภายใต้ภาคผนวกหนึง่ ก ของความตกลงว่าด้วยมาตรการสขุ

อนามยัและสขุอนามยัพืชภายใต้องค์การการค้าโลก และความตกลงนี้ 

ขอ 80   คํานิยาม

ด้วยวตัถุประสงค์ของบทนี้

(ก)  “มาตรฐานระหว่างประเทศ แผนงาน และข้อเสนอแนะ” ให้มคีวามหมายเดยีวกันกับ

ในวรรค 3 ภาคผนวก ก. ของความตกลงว่าด้วยมาตรการสขุอนามยัหรอืสขุอนามยัพืช 

(ข)  “มาตรการสขุอนามยัหรอืสขุอนามยัพืช” ให้มคีวามหมายเดียวกันกับในวรรค 1 ภาค

ผนวก ก. ของความตกลงว่าด้วยมาตรการสขุอนามยัหรอืสขุอนามยัพืช และ 

(ค)  “ความตกลง เอสพีเอส” หมายถึง มาตรการตามภาคผนวกหน่ึงเอ ในความตกลงว่า

ด้วยการบงัคับใช้มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืชภายใต้องค์การการค้าโลก 

ขอ 81  บททั่วไปและพันธกรณี 
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1. ให้ใช้บทนีบั้งคับกับมาตรการสขุอนามยัและสุขอนามัยพืชทัง้หมดของประเทศสมาชกิ 

ซึง่ไม่ว่าส่งผลต่อการค้าระหว่างสมาชกิโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ประเทศสมาชกิยืนยันอกีครัง้หน่ึงถึงสทิธิและพันธกรณีของตนทีม่ต่ีอประเทศสมาชกิ 

อืน่ๆ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช 

3. สมาชกิแต่ละประเทศตกลงจะใช้หลกัการของความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัย

และสุขอนามัยพืชเพ่ือการพัฒนา บังคับใช้ หรือการตระหนักถึงมาตาการสุขอนามัยและสุข

อนามัยพืชในการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในขณะที่ยังให้การ

คุม้ครองชวีติและสขุภาพของมนุษย์ สตัว์ พืชของแต่ละประเทศสมาชกิ  

4. ในการปฏิบติัตามพันธกรณีตามมาตรการอนามยัและสขุอนามยัพืช ประเทศสมาชกิ

ยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐานระหว่างประเทศ แนวทางหรอืข้อเสนอแนะจากองค์การระหว่าง

ประเทศทีเ่ก่ียวข้องกบัเรือ่งนี ้ได้แก่ คณะกรรมาธิการโคเดก็ซ์แอลิเมน็แทเรียส องค์การโรคระบาด

สตัว์แห่งโลก หรอือนุสญัญาอารกัขาพืชระหว่างประเทศ และอาเซียน

5. ประเทศสมาชกิยอมรบัร่วมกันว่า กฎหมาย และข้อก�าหนดของตนทีจ่ะปฏิบตัติาม

มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช และมาตรฐานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องจะน�ามาขึน้บญัชตีามภาค

ผนวก เอเอ ซึง่รวมเป็นส่วนหน่ึงของความตกลงน้ี  ประเทศสมาชกิยอมรับร่วมกันว่า กฎหมาย  

ข้อก�าหนด และมาตรการด้านสขุอนามยัและสขุอนามยัพืชทีข้ึ่นบญัชไีว้ในภาคผนวก เอเอ จะมี

ให้ได้ทนัท ีและประเทศสมาชกิอืน่สามารถเข้าถึงได้ 

6. การเปลีย่นแปลงใดๆ ของกฎหมาย ข้อก�าหนด และมาตรการด้านสุขอนามยัและสุข

อนามยัพืชต้องท�าตามข้อ 10 (การแจ้งการปฏิบติัตามพันธกรณี) 

ขอ 82  การปฏิบัติตามพันธกรณี

และข้อตกลงเกี่ยวกับสถาบัน

1. เพ่ือให้การปฏิบติัตามพันธกรณีของบทน้ีมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการอาเซยีนด้าน

มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช จะถูกจดัต้ังขึน้เพ่ือด�าเนินการประชมุอย่างน้อยปีละหน่ึง

ครัง้ต่อปี

2. หน้าท่ีของคณะกรรมการมดัีงน้ี

(เอ) อ�านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นข้อมลูเก่ียวกับเหตกุารณ์มาตรการสุขอนามยั

และสขุอนามยัพืชทีเ่กิดขึน้ในประเทศสมาชกิและมใิช่ประเทศสมาชกิ รวมถงึการเปลีย่นและ

แนะน�ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานของประเทศสมาชิกท่ีอาจส่ง 

ผลกระทบโดยตรงหรอืโดยอ้อมระหว่างการค้าของประเทศสมาชกิ

(บ)ี  อ�านวยความสะดวกในการในการให้ความร่วมมอืในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับมาตรการสุข

อนามยัและสขุอนามยัพืช รวมท้ังการเสรมิสร้างความสามารถ การให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิค 

และการแลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญ ท้ังน้ีขึน้กับเงนิทนุท่ีม ีรวมถึงกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้อง

ของประเทศสมาชกิ

(ซี) พยายามแก้ปญหาท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพ่ือการ

อ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชกิ คณะกรรมการน้ีอาจจดัต้ังคณะท�างาน

เฉพาะกิจเพ่ือการหารอืด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการบ่งชีแ้ละแก้ไขปญหาทีเ่กิดจากการใช้มาตรการ

สขุอนามยัและสขุอนามยัพืช และ

(ด)ี ย่ืนรายงานการพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปฏิบตัติามบทนีแ้ก่คณะมนตรแีห่ง

อาเซยีนผ่านทางการประชมุผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือด�าเนนิการต่อไป

3. แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือการติดต่อสื่อสารท่ีมี

ประสทิธิภาพและความร่วมมอื บญัชรีายของชือ่ศนูย์ประสานงานทีไ่ด้รบัมอบหมายปรากฏตาม

ภาคผนวก (บบี)ี ของความตกลงน้ี

4. แต่ละประเทศสมาชกิจะปรบัข้อมลูในภาคผนวก (บบี)ี ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ

ขอ 83  การแจ้งการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้

สถานการณฉุกเฉิน
1. แต่ละประเทศสมาชกิรบัรูคุ้ณค่าของการแลกเปลีย่นข้อมลู โดยเฉพาะในสถานการณ์

ฉุกเฉนิท่ีเก่ียวกับวิกฤตความปลอดภยัของอาหาร การแทรกแซงและควบคมุแมลง และหรือการ

ระบาดของโรค รวมท้ังมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช

2. ประเทศสมาชกิจะต้องแจ้งทกุศนูย์ประสานงานทันทแีละส�านักเลขาธิการอาเซยีนเม่ือ

เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้

(เอ) กรณีเกิดวกิฤตความปลอดภัยของอาหาร การแพร่ระบาดของโรคและแมลงและ

(บ)ี มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืชคัดค้านหรอืส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ

ประเทศสมาชกิซึง่ได้รบัการพิจารณาว่ามคีวามจ�าเป็นต่อการปกปองชวิีตและสขุภาพของมนุษย์ 

สตัว์ พืช ของประเทศสมาชกิผูน้�าเข้า

3. ประเทศสมาชกิผูส่้งออกควรจะเพ่ิมความพยายามให้มากในการเตรยีมข้อมลูให้แก่

ประเทศสมาชกิผูน้�าเข้า ถ้าสมาชกิผูส่้งออกแจ้งว่า สนิค้าท่ีส่งออกน้ันอาจมคีวามเสีย่งอย่างมาก

เก่ียวกับมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช
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ขอ 84  ความเท่าเทียม

1.  แต่ละประเทศสมาชกิจะรเิริม่และส่งเสรมิความร่วมมอืด้านความเท่าเทียมท่ีเก่ียวข้อง

กับความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง 

แนวทาง ข้อเสนอแนะ เพ่ืออ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

2. เพ่ืออ�านวยความสะดวกทางการค้า ประเทศสมาชกิอาจพัฒนาการจัดระบบด้านความ

เท่าเทียมและรบัรองการตัดสนิใจด้านความเท่าเทยีม โดยเฉพาะท่ีสอดคล้องกับ บท 4 ของความ

ตกลงว่าด้วยมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช และด้วยแนวทางด�าเนินการซึง่จดัท�าโดย 

โคเดก็ซ์แอลเิมน็แทเรยีส องค์การโรคระบาดสตัว์แห่งโลก หรอือนุสญัญาอารกัขาพืชระหว่าง

ประเทศ และอาเซยีน และโดยคณะกรรมการมาตรการด้านสขุอนามยัและสขุอนามยัพืชทีจ่ดัตัง้

ขึน้ภายใต้ข้อ 12 ของ ความตกลงว่าด้วยมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช

3. แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องเข้าสู่กระบวนการหารือหากได้รับการร้องขอ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้การหารอืเก่ียวกับความเท่าเทียมด้านมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช

ทัง้ในระดบัทวิภาค ีและหรอืระดับภูมภิาคประสบความส�าเรจ็ 

ขอ 85  ความร่วมมือ

1. ทกุประเทศสมาชกิจะหาโอกาสขยายความร่วมมอืระหว่างกันด้านการให้ความช่วย

เหลอืทางเทคนิค ด้านความร่วมมอืและการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างประเทศสมาชกิทีเ่กีย่วข้อง

กับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชท่ีอยู่ในความสนใจร่วมกัน และต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ตามบทนี้และข้อผูกพันที่ก�าหนดในเอกสารพิมพ์เขียวของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน

2.  ทกุประเทศสมาชกิจะส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างกันด้านการควบคมุและก�าจดัแมลง

และโรคระบาด และกรณีฉกุเฉนิทีเ่ก่ียวข้องกับมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช รวมท้ังช่วย

เหลอืประเทศสมาชกิในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช

3.  ในการปฏิบติัตามบทบญัญัติในย่อหน้าท่ี 1 ของบทนี ้ประเทศสมาชกิจะร่วมประสาน

งานในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใต้ความร่วม  มอืระดบัภูมภิาคและพหภุาค ีโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือหลกีเลีย่งความซ�า้ซ้อนทีไ่ม่จ�าเป็น และเพ่ิมประสทิธิภาพของการด�าเนินงานของ

ประเทศสมาชกิ 

4.  ประเทศสมาชกิอย่างน้อย 2 ประเทศสามารถจดัท�าข้อตกลงเพ่ือก�าหนดเงือ่นไขใน

ระดบัภูมภิาค ซึง่อาจรวมถึงการก�าหนดหลกัเกณฑ์ส�าหรบัพ้ืนท่ีปลอดแมลงและโรคระบาด และ

พ้ืนทีจ่�ากัดแมลงและโรคระบาดตามความตกลงว่าด้วยมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช 

และมาตรฐานระหว่างประเทศอืน่ๆ และหลกัเกณฑ์ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เพ่ืออ�านวยความสะดวก

ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชกิ

บทที่ 9
มาตรการเยียวยาทางการค้า

ขอ 86  มาตรการปกป้อง

ประเทศสมาชกิแต่ละฝายทีเ่ป็นสมาชกิองค์การการค้าโลกสงวนสทิธิและพันธกรณีภาย

ใต้ ข้อ 19 ของแกตต์ 1994 และความตกลงองค์การการค้าโลกว่าด้วยมาตรการปกปอง หรอืข้อ 

5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตร

ขอ 87  อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน

1. ประเทศสมาชกิยืนยันสทิธิและพันธกรณต่ีอกันในกรณีทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการใช้มาตรการ

ตอบโต้การทุม่ตลาดภายใต้ ข้อ 6 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยการปฏิบตัติามข้อ 6 

ของแกตต์ 1994 ตามท่ีระบไุว้ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิทีโอ

2. ประเทศสมาชิกยืนยันสิทธิและพันธกรณีต่อกันในกรณีท่ีเก่ียวเนื่องกับอุดหนุนและ

มาตรการตอบโต้การอดุหนนุภายใต้ ข้อ 16 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยการอดุหนนุ

และมาตรการตอบโต้การอดุหนุน ตามทีร่ะบไุว้ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิทโีอ

บทที่ 10
บทบัญญติเกี่ยวกับสถาบัน
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ขอ 88  กลไกการหารือและการให้คําปรึกษา

หน่วยงานแก้ไขปญหาการค้า การลงทุนของอาเซยีน (เอ ซ ีท)ี และองค์กรระดบัเจ้าหน้าที่

อาวุโสเพ่ือตดิตามการด�าเนนิงานตามพันธกรณคีวามตกลงของอาเซยีน (เอ ซ ีบ)ี ทีร่ะบไุว้ใน

แถลงการณ์ปฏิญญาอาเซยีน II (แถลงการณ์บาหล ีII) อาจจะถูกน�าข้ึนมาใช้เพ่ือระงบัข้อพิพาท

ท่ีเกิดข้ึนจากความตกลงฉบับน้ีได้ ประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีไม่ต้องการใช้

ประโยชน์จาก เอ ซ ีที/เอ ซ ีบี อาจเลอืกใช้กลไกทีม่ไีว้ในพิธีสารว่าด้วยกลไกระงบัข้อพิพาทของ

อาเซยีนได้

ขอ 89  การระงับข้อพิพาท

พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซยีนลงนามเมือ่วันที ่ 29 พฤศจกิายน 2004

(พ.ศ. 2547)  และการแก้ไขเพ่ิมเติม จะต้องใช้บังคับท่ีเก่ียวกับการพิพาทใดๆท่ีเกิดจากหรือจาก

เหน็ท่ีต่างกันของประเทศสมาชกิเก่ียวกับการตีความหรือการใช้บงัคบัของความตกลงฉบบันี้

ขอ 90  ข้อตกลงเกี่ยวกับสถาบัน

1. เพ่ือให้เป็นไปตามจดุประสงค์ของความตกลงฉบบันี ้รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (เออี

เอม็)จะต้องจดัตัง้คณะมนตรเีขตการค้าเสรอีาเซยีนหรืออาฟตา ประกอบด้วยผู้แทนหน่ึงคนใน

ระดบัรฐัมนตรจีากประเทศสมาชกิแต่ละฝายและเลขาธิการของอาเซยีน ในการท�าหน้าท่ีของคณะ

มนตรเีขตการค้าเสรอีาเซยีนจะต้องได้รบัการสนบัสนุนจากการประชมุของเจ้าหน้าทีร่ะดบัอาวโุส 

(ซอีอม) เพ่ือให้บรรลผุลตามหน้าท่ี ซอีอมอาจจดัต้ังคณะท�างานตามความเหมาะสม เช่น คณะ

กรรมการประสานงานการด�าเนนิการภายใต้ความตกลง อาทก้ิา (ซซีเีอ) ภายใต้เขตการค้าเสรี

อาเซยีนเพ่ือให้ความช่วยเหลอืการท�างานของซอีอม   การท�างานของซีออมจะต้องท�าให้เกิดความ

มัน่ใจในเรือ่งการปฏิบัติตามความตกลงฉบับน้ี และจะต้องประสานและได้รับการสนับสนุนจาก

คณะท�างานด้านเทคนิคและคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้ความตกลงฉบบันี้ 

2.  ประเทศสมาชกิแต่ละฝายจะต้องจดัต้ังหน่วยอาฟตาของประเทศ ซ่ึงจะท�าหน้าทีเ่ป็น

จดุรวมของประเทศในการประสานการด�าเนนิการตามความตกลงฉบบันี้

3. ฝายเลขาธิการอาเซยีนจะต้อง

(เอ) ให้การสนับสนนุต่อรฐัมนตรเีศรษฐกิจอาเซ๊ยนและคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซยีน

ในการดแูล ประสานและทบทวนการด�าเนนิการตามความตกลงรวมถึงการให้ความช่วยเหลอื

เรือ่งต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และ

(บ)ี ตดิตามและรายงานเป็นระยะต่อคณะมนตรเีขตการค้าเสรอีาเซยีนเรือ่งความคบืหน้า

ในการด�าเนนิการตามความตกลงฉบบันี้

บทที่ 11
บทบัญญัติสุดท้าย

ขอ 91  ความสัมพันธกับความตกลงอื่น

1.  ภายใต้วรรค 2 ของข้อบทนี ้ความตกลงด้านเศรษฐกิจทุกความตกลงของอาเซยีนท่ี

มอียู่ก่อนการมผีลบงัคบัใช้ของอาทก้ิาจะยังมผีลต่อไป

2. ประเทศสมาชกิจะต้องตกลงรายชือ่ของความตกลงต่างๆทีจ่ะถูกทดแทน (ภายใน X 

เดอืน) จากวันท่ีความตกลงฉบบันีม้ผีลบงัคับใช้ และรายชือ่ดังกล่าวจะต้องถูกผนวกในความ

ตกลงฉบบัน้ีและจะเป็นส่วนหนึง่ของความตกลงฉบบันี้

3. ในกรณีท่ีมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างความตกลงฉบับน้ีกับความตกลงด้าน

เศรษฐกิจดงักล่าวใดๆ ภายใต้วรรค 2 ของข้อบทน้ี ให้ความตกลงฉบบันีม้ผีลเหนือกว่า

ขอ 92  ความตกลงระหว่างประเทศที่แก้ไขและที่สืบต่อ

หากมคีวามตกลงระหว่างประเทศใดๆหรือข้อบททีอ้่างถึงหรอืท่ีรวมเข้าไว้ในความตกลง

ฉบบันี ้และความตกลงหรอืข้อบทดงักล่าวมกีารแก้ไข ประเทศสมาชกิจะต้องหารอืถึงความจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องแก้ไขความตกลงฉบบันีด้้วยหรอืไม่ เว้นแต่ความตกลงฉบบัน้ีจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่

ขอ 93  ภาคผนวก ส่วนเพิ่ม และนิติกรรมในอนาคต

1. ภาคผนวกและส่วนเพ่ิมของความตกลงฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบหน่ึงของความตกลง

ฉบับนี้
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2. ประเทศสมาชกิอาจลงมติยอมรบันติิกรรมในอนาคตตามบทบญัญัตขิองความตกลง

ฉบับนี้ เมื่อมีผลบังคับใช้ นิติกรรมเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความตกลงฉบับนี้

ขอ 94  การแก้ไขเพิ่มเติม

1. บทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้อาจเปล่ียนแปลงผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมด้วยการ

ตกลงร่วมกันด้วยลายลักษณ์อักษรระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก

2. แม้จะก�าหนดไว้ตามวรรค 1 ของข้อบทนี้ ภาคผนวกและส่วนเพ่ิมของความตกลง

ฉบบัน้ีอาจถูกแก้ไขผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมทีเ่ห็นชอบด้วยคณะมนตรเีขตการค้าเสรอีาเซยีน การ

แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวจะต้องถูกผนวกในความตกลงฉบับนี้และจะเป็นส่วนหนึ่งของความ

ตกลงฉบับนี้

ขอ 95  การทบทวน

คณะมนตรเีขตการค้าเสรอีาเซยีน หรอืผูแ้ทนท่ีแต่งตัง้ข้ึนจะต้องหารือภายใน 1 ปีหลงั

จากความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นให้มีการหารือทุก 2 ปีหรือไม่เช่นนั้นตาม

ที่เห็นความเหมาะสมว่าควรมีทบทวนความตกลงฉบับน้ีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความ

ตกลงฉบับนี้

ขอ 96  การมีผลบังคับใช้

1. ความตกลงฉบบันีจ้ะถูกลงนามโดยรฐัมนตรเีศรษฐกิจของอาเซยีน

2. ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ หลังจากประเทศสมาชิกทุกประเทศได้แจ้งหรือ

หากจ�าเป็น เก็บรักษาเอกสารการให้สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซียนเพ่ือเสร็จส้ินกระบวนการ

ภายใน ซึ่งจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 180 วันหลังจากลงนามในความตกลงฉบับนี้

3. เลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งประเทศสมาชิกทุกประเทศอย่างไม่รอช้าในเรื่องการ

แจ้งหรือการเก็บรักษาเอกสารการให้สัตยาบันที่อ้างถึงในวรรค 2 ความข้อบทนี้

ขอ 97  การสงวนสิทธิ

จะต้องไม่มกีารสงวนสทิธิเก่ียวกับบทบญัญัติใดๆ ของความตกลงฉบบันี้

ขอ 98  การเก็บรักษา

ความตกลงฉบบันีจ้ะต้องถูกเก็บรกัษาไว้กับเลขาธิการอาเซยีน  ซึง่จะเป็นผูน้�าส่งส�าเนา

ที่รับรองแล้วให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปโดยทันที

เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับมอบหมายโดยถูกต้องจากรัฐบาล

ของแต่ละฝาย จึงได้ลงนามในความตกลงฉบับนี้

ท�า ณ                    เมื่อวันที่                                 เป็นภาษาอังกฤษฉบับเดียว

ส�ำหรับบรูไนดำรุสซำลำม

ลิม จอก เซง 

รัฐมนตรีช่วยการต่างประเทศและการค้า

ส�ำหรับรำชอำณำจักรกัมพูชำ

จาม ประสิทธิ

รัฐมนตรีอาวุโส และรัฐมนตรีพาณิชย์

ส�ำหรับสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

มารี เอลกา พานเกสตู

รัฐมนตรีการค้า

ส�ำหรับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

นาม วิยาเขต

รฐัมนตรอีตุสาหกรรมและการพาณิชย์

ส�ำหรับมำเลเซีย

มยีูดิน บนิ โมฮมัหมดั ยาซสิ

รฐัมนตรกีารค้าระหว่างประเทศและอตุสาหกรรม
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ส�ำหรับสหภำพพม่ำ

อู โส ทา

รฐัมนตรกีารวางแผนแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจ

ส�ำหรับสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์

ปีเตอร์ บี ฟาวิลา

เลขาธิการการค้าและอตุสาหกรรม

ส�ำหรับสำธำรณรัฐสิงคโปร์

ลมิ ฮงึ เคียง

รฐัมนตรกีารค้าและอุตสาหกรรม

ส�ำหรับรำชอำณำจักรไทย

ไชยา สะสมทรพัย์

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์

ส�ำหรับสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

วู ฮยุ เฮอืง

รฐัมนตรอุีตสาหกรรมและการค้า

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
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 2
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.”

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 4
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 5
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.

ARTICLE 8
Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries signed on 29 

November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

ARTICLE 9
Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Healthcare signed on 

29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

ARTICLE 10
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.

 

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.

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.

DONE at ………….., ……………., this ………………. day of …………. in 

the year Two Thousand and Twelve, in a single original copy in the English Language.

For the Government of 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 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

For the Government of Malaysia:

          MUSTAPA MOHAMED

Minister of International Trade and Industry



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ158 159

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

พิธีสารเพื่อ
แก้ไขความตกลงทาง

เศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 

การค้าสินค้าของ

อาเซียน
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รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจัก รกัม พูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพเมียนม่าร์ สาธารณรัฐ

ฟิลปิปินส์ สาธารณรฐัสงิคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ซึง่เป็น

สมาชกิสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (ต่อไปน้ีเรยีกโดยรวมว่า “กลุม่ประเทศ

สมาชิก” หรือ รายประเทศว่า “ประเทศสมาชิก” 

รับทราบว่า ความจาเป็นเพ่ือแก้ไขความตกลงด้านเศรษฐกิจของอาเซียน อันเนื่องมา

จากการมีผลใช้บังคับของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (เรียกว่า อาทิก้า) ซึ่งได้มีการ

ลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 ณ อาเภอชะอา ประเทศไทย โดยมุ่งประสงค์เพื่อ

แทนท่ี ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกาหนดอัตราอากรร่วมเพ่ือจัดตั้งเขตการค้าเสรี

อาเซียน ในบรรดาความตกลงอื่น ตามที่ได้แก้ไขได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ขอ 1
ข้อ 2(เอ)(2) ของกรอบความตกลงว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ

อาเซยีน ซ่ึงลงนามเมือ่วันที ่28 มกราคม ค.ศ. 1992 ณ ประเทศสงิคโปร์ จะถูกแก้ไขโดยแทนท่ี

ด้วยข้อ 2(เอ)(2) ดังต่อไปนี้ “2. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (อาทิก้า) ถือเป็นกลไก

หลักสาหรับอาฟต้าสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้อาทิก้า ให้ใช้กลไกอื่นตามที่ตกลงกัน”

ขอ 2
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 เก่ี ยวกั บ ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การ

บรกิารและการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า

ของอาเซียน กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน และความตกลงด้านการลงทุน

ของอาเซียน”

2. ข้อ 14 ของกรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนซึ่งลงนามเมื่อวันท่ี  

24 พฤศจกิายน ค.ศ. 2000 ณ ประเทศสงิคโปร์ จะถูกแก้ไขโดยแทนทีด้่วยข้อ 14 ดงัต่อไปนี้

“เว้นแต่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะในความตกลงน้ี ข้อบทของความตกลง

การค้าสินค้าของอาเซียน กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน และพิธีสาร และ

ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน รวมถึงแต่ไม่จากัดถึงข้อบทเกี่ยวกับมาตรการปกปอง

และข้อยกเว้น จะไม่ถูกท�าให้เสื่อมเสียไปโดยความตกลงนี้ และให้ใช้กับความตกลงนี้”

ขอ 3
 ข้อ 4(๑) ของกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุม่สาขาสาคญัของอาเซยีน ซึง่ลงนาม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ตามทีไ่ด้แก้ไขโดยกรอบเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยการรวมกลุม่สาขาสาคญัของอาเซยีน 

ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ จะถูกแก้ไขต่อไป

โดยแทนที่ด้วยข้อ 4(๑) ดังต่อไปนี้

 “1. แต่ละประเทศสมาชกิต้องยกเลกิอากรนาเข้าสาหรบัผลติภณัฑ์ภายใต้การรวมกลุม่ 

สาขาสาคัญของอาเซียน โดยสอดคล้องกับข้อ 19(๒)(เอ)(หนึ่ง) และข้อ 19(๒)(ซี) ของความ

ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน”

ขอ 4
ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาผลิตภัณฑ์

เกษตร ซึ่งลงนามเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ขอ 5
ข้อ 3 ของพธีิสารว่าด้วยการรวมกลุม่สาขาสาคญัของอาเซยีนสาหรบัสาขายานยนต์ ซึง่

ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ขอ 6
ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งลงนามเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ขอ 7
ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคญัของอาเซยีนสาหรับสาขาอเิลก็ทรอนกิส์ 
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ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ขอ 8
ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาประมง ซึ่ง

ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ขอ 9
ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาสุขภาพ ซึ่ง

ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ขอ 10
ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาผลิตภัณฑ์

ยาง ซึง่ลงนามเมือ่วนัท่ี 29 พฤศจกิายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ขอ 11
ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุม่สาขาสาคญัของอาเซยีนสาหรบัสาขาสิง่ทอ ซึง่ลง

นามเมือ่วันที ่29 พฤศจกิายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ขอ 12
ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาผลิตภัณฑ์

ไม้ ซ่ึงลงนามเมือ่วันที ่29 พฤศจกิายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวยีงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ขอ 13
1.พิธี ารฉบับน้ีมีผลใช้บังคับหลังจากประเทศสมาชิกทั้งหมดได้ย่ืนสัตยาบันสารหรือ

การยอมรับต่อเลขาธิการส�านักอาเซียน

2.พิธีสารนี้จะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการสานักอาเซียน ผู้ซึ่งจะรับรองสาเนาให้แต่ละ

ประเทศสมาชิกอาเซียน

 

เพ่ือเป็นพยานแห่งการนี้ การลงนามข้างท้ายนี้โดยผู้รับมอบอานาจจากรัฐบาล ได้ลง

นามในพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าสินค้าของอาเซียนบางฉบับ

ทา ณ ......................, ..................วันที.่............เดอืน................... เป็นต้นฉบบัภาษา

อังกฤษฉบับเดียว

ส�าหรับรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม

ส�าหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ส�าหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ส�าหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ส�าหรับรัฐบาลแห่งมาเลเซีย

ส�าหรับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนม่าร์

ส�าหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ส�าหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

ส�าหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

ส�าหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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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”; 

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: 

(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 (Ex-

propriation 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: 

(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 writing1  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  alter-

1 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 terri-

tory 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. 

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 agree-

ments 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. 

(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 pro-

spective  applications  to  investors  of  any  other  Member States  and  their  invest-

ments,  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 

under the Schedule for a period  of  6  months  after  the  expiration  of  the  period  specified  in paragraph 1. 

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  assis-

tance  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 invest-

ment to be made in a freely usable currency at the market rate of exchange prevailing 

at the time of transfer. 
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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  appli-

cation  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); 

(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  invest-

ments,  and  the  commercial, economic  and  financial  interests  of  the  other  

Member State(s). 

Article 14  Expropriation and Compensation9

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. 

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. 

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. 

Article 16  Measures to Safeguard the  Bal-
ance-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.

(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 non- 

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; 

(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 non- 
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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-Favoured- 

Nation 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  

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. 

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

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; 

(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 25  Facilitation of Investment 
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 set-

tlement 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  Secretary- 

General  of ICSID; 

(ii) in  the  case  of  arbitration  under  Article 33(1)(d),  the  Secretary- 

General  of  the Permanent Court of Arbitration; or 

(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 regard-

ing  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 

summarises  the  alleged  breach  of  the  disputing Member  State  under  this  Agree-

ment  (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. 

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  submit-

ting  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  

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. With-

out 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 for-

warded 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 

(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;  

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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(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  

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                         Day of 

in the Year Two Thousand and                     , in a single original copy in the 

English language. 
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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 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

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 
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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. 

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 

(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). 



ความตกลง

  วาดวย
การลงทุนอาเซียน

รฐับาลแหงบรไูนดารสุซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยีสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว มาเลเซยี สหภาพพมา สาธารณรฐัฟลปิปนส สาธารณรฐัสงิคโปร 

ราชอาณาจกัรไทย สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ซึ่งเปนรฐัสมาชกิของสมาคมประชาชาติ

แหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (“อาเซยีน”) ซึ่งตอไปนี้จะเรยีกโดยรวมวา “รฐัสมาชกิ” หรอืแยก

กนัวา “รฐัสมาชกิ”  

ระลกึถงึ คาํตดัสนิของที่ประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (“เออเีอม็”) ครั้งที่ 39 จดั

ขึ้นที่เมอืงมาคาต ิ ประเทศฟลปิปนส เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม ค.ศ. 2007 เพื่อปรบัปรงุกรอบ

ความตกลงวาดวยเขตการลงทนุอาเซยีน ซึ่งไดลงนามที่เมอืงมาคาต ิประเทศฟลปิปนส เมื่อ

วนัที่ 7 ตลุาคม ค.ศ. 1998 (“ความตกลงเอไอเอ”) ตามที่แกไขเพิ่มเตมิ เพื่อใหเปนความตกลง

การลงทนุที่ครอบคลมุมากขึ้น ซึ่งเปนการมองไปขางหนา พรอมกบัรูปแบบและบทบญัญตัทิี่

ปรบัปรงุใหดขีึ้น

ที่เปรยีบเทยีบไดกบัวธิปีฏบิตัทิี่ดรีะหวางประเทศ เพื่อเพิ่มการลงทนุภายในอาเซยีนและ

เสรมิสรางความสามารถในการแขงขนัในการดงึดูดการลงทนุเขามาสูอาเซยีน

ตระหนกัถงึ ระดบัการพฒันาที่แตกตางกนัภายในอาเซยีน โดยเฉพาะอยางยิ่งรฐัสมาชกิ

ที่พัฒนานอยที่สุด ที่ตองการความยืดหยุนบางประการ รวมถึงการประติบัติที่พิเศษและ 

แตกตางในการที่อาเซยีนจะกาวไปสูอนาคตที่รวมเปนหนึ่งเดยีวกนัและพึ่งพากนัมากขึ้น

ยืนยันอีกครั้งถึง ความจําเปนที่จะกาวไปขางหนาจากความตกลงเอไอเอและความ

ตกลงอาเซียนเพื่อการสงเสริมและการคุมครองการลงทุน ซึ่งลงนามที่กรุงมะนิลา ประเทศ

ฟลิปปนส เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1987 (“อาเซียนไอจีเอ”) ตามที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อ 

เสริมสรางการรวมเปนหนึ่งเดียวกันของภูมิภาคใหมากขึ้น เพื่อทําใหวิสัยทัศนของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (“เออซี”ี) เปนจรงิ

เชื่อมั่นวา การไหลเขามาอยางยั่งยืนของการลงทุนใหมและการลงทุนซํ้าจะสงเสริม 

และใหความมั่นใจตอการพฒันาเศรษฐกจิอาเซยีนอยางมพีลวตั
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ตระหนกัวา บรรยากาศการลงทนุที่เอื้ออาํนวยจะสงเสรมิการเคลื่อนยายอยางเสรขีอง

เงนิทนุ สนิคาและบรกิาร เทคโนโลย ีและทรพัยากรมนษุย และพฒันาการทางเศรษฐกจิและ

สงัคมโดยรวมในอาเซยีน และ

มุงมั่นที่จะ เพิ่มความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวางและทามกลางรฐัสมาชกิใหมากขึ้น

ไดตกลงกนัดงัตอไปนี้

หมวด เอ

ขอ 1 วัตถุประสงค
ความตกลงนี้มีวัตถุประสงคที่จะสรางระบอบการลงทุนที่เสรีและเปดกวางในอาเซียน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายสุดทายของการรวมตัวเปนหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจ ภายใตเออีซ ี 

โดยเปนไปตามแผนแมบทเออซี ีผานทางดงัตอไปนี้

(เอ) การเปดเสรอียางคอยเปนคอยไปของระบอบการลงทนุของรฐัสมาชกิ

(บ)ี ใหการคุมครองที่มากขึ้นแกผูลงทนุของรฐัสมาชกิทั้งหมดและการลงทนุของพวกเขา

(ซ)ี ปรบัปรงุความโปรงใสและความคาดการณไดของกฎ ขอบงัคบั และกระบวนการ

ดานการลงทนุ ใหเอื้ออาํนวยใหเกดิการลงทนุที่เพิ่มขึ้นระหวางรฐัสมาชกิ และ

(ด)ี รวมกนัสงเสรมิใหภูมภิาคเปนเขตการลงทนุที่เปนหนึ่งเดยีวกนั

(อ)ี รวมมอืกนัสรางสภาพที่เอื้ออาํนวยตอการลงทนุโดยผูลงทนุของรฐัสมาชกิหนึ่งใน

ดนิแดนของรฐัสมาชกิอื่น

ขอ 2 หลักการท่ีเปนแนวทาง
1. ความตกลงนี้จะสรางบรรยากาศการลงทุนในอาเซียนที่เสรี อํานวยความสะดวก 

โปรงใส และมกีารแขงขนั โดยยดึหลกัการดงัตอไปนี้

(เอ) ใหมีการเปดเสรีการลงทุน การคุมครอง การสงเสริมการลงทุน และการอํานวย

ความสะดวก

(บ)ี การเปดเสรกีารลงทนุอยางคอยเปนคอยเพื่อนาํไปสูบรรยากาศการลงทนุที่เสรแีละ

เปดกวางในภูมภิาค

(ซ)ี ใหประโยชนแกผูลงทนุและการลงทนุของพวกเขาที่มฐีานอยูในอาเซยีน

(ด)ี คงไวและใหสทิธพิเิศษระหวางรฐัสมาชกิ

(อี) ไมมีการถอยหลังของขอผูกพันที่ทําไวภายใตความตกลงเอไอเอและความตกลง

อาเซยีนไอจเีอ

(เอฟ) ใหการประตบิตัทิี่พเิศษและแตกตางและความยดืหยุนอื่นแกรัฐสมาชกิ โดยขึ้น

อยูกบัระดบัการพฒันาและความออนไหวในแตละสาขา

(จ)ี การประตบิตัติางตอบแทนในการไดประโยชนจากสทิธปิระโยชนทามกลางรฐัสมาชกิ

เมื่อเหมาะสม และ

(เอช) จดัใหมกีารขยายขอบเขตของความตกลงนี้ใหครอบคลมุถงึสาขาอื่นในอนาคต

2. ความตกลงวาดวยการลงทนุอาเซยีน (เอซไีอเอ) - คาํแปลอยางไมเปนทางการ

ขอ 3 ขอบเขตการใช้บังคับ
1. ความตกลงนี้จะใชบงัคบักบัมาตรการที่รฐัสมาชกิไดออกหรอืคงไว ที่เกี่ยวกบั

(เอ) ผูลงทนุของรฐัสมาชกิอื่นใดๆ และ

(บ)ี  การลงทนุของผูลงทนุของรฐัสมาชกิอื่นใดๆ ในดนิแดนของตน

2. ความตกลงนี้จะใชบงัคบักบัการลงทนุที่มอียู ณ วนัที่ความตกลงนี้มผีลใชบงัคบั เชน

เดยีวกบัการลงทนุที่ไดทาํขึ้นภายหลงัการใชบงัคบัของความตกลงนี้

 3. เพื่อความมุงประสงคของการเปดเสรี และอยูภายใตบังคับของขอ 9 (ขอสงวน) 

ความตกลงนี้จะใชบงัคบักับสาขาดงัตอไปนี้

(เอ) การผลติ

(บ)ี  การเกษตร

(ซ)ี  การประมง

(ด)ี  การปาไม

(อ)ี  เหมอืงแรและเหมอืงหนิ

(เอฟ) การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต การเกษตร การประมง การปาไม  

เหมอืงแรและเหมอืงหนิ และ

(จ)ี  สาขาอื่นใดๆ ตามที่ทกุรฐัสมาชกิอาจตกลงกนั

 4. ความตกลงนี้จะไมใชบงัคบักบั

(เอ) มาตรการทางภาษีใดๆ เวนแตขอ 13 (การโอน) และขอ 14 (การเวนคืนและ 

คาชดเชย)

(บ)ี การอดุหนนุหรอืการใหเงนิชวยเหลอืโดยรฐัสมาชกิ
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(ซ)ี  การจดัซื้อจดัจางโดยรฐั

(ดี) การบริการที่ใหจากการใชอํานาจหนาที่ของรัฐบาลโดยหนวยหรือหนวยงานผูมี 

อํานาจที่เกี่ยวของของรัฐสมาชิก เพื่อความมุงประสงคของความตกลงนี้ การบริการที่ให 

จากการใชอํานาจหนาที่ของรัฐบาล หมายถึง บริการใดๆ ที่ไมไดอยู บนพื้นฐานของ 

การพาณชิย หรอืไมไดเปนการแขงขนักบัผูใหบรกิารรายหนึ่งหรอืหลายราย และ

(อี) มาตรการที่ออกหรือคงไวโดยรัฐสมาชิกที่กระทบตอการคาบริการภายใตความ 

ตกลงวาดวยการคาบรกิารของอาเซยีน ลงนามที่กรงุเทพ ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 

ค.ศ. 1995 (“อาฟาส”)

5. โดยไมคาํนงึถงึวรรค 4(อ)ี เพื่อความมุงประสงคของการคุมครองการลงทนุที่เกี่ยวกบั

การใหบรกิารผานหมวดการจดัตั้งทางพาณชิย ใหนาํขอ 11 (การประตบิตัติอการลงทนุ) ขอ 

12 (การชดเชยในกรณจีราจล) ขอ 13 (การโอน) ขอ 14 (การเวนคนืและการชดเชย) และขอ 

15 (การรบัชวงสทิธ)ิ และ สวนบ ี(ขอพพิาทการลงทนุระหวางผูลงทนุและรฐัสมาชกิ) มาใชบงัคบั

โดยอนโุลมกบัมาตรการใดๆ ที่กระทบตอการใหบรกิารโดยผูใหบรกิารของรฐัสมาชกิ ผานการ

จดัตั้งทางพาณชิยในดนิแดนของรฐัสมาชกิอื่นใด แตเพยีงเทาที่เกี่ยวของกบัการลงทนุและพนัธ

กรณีภายใตความตกลงนี้ ไมวาสาขาการบริการดังกลาวจะถูกระบุไวในตารางขอผูกพันของ

รฐัสมาชกิที่ไดจดัทาํภายใตความตกลงอาฟาส

6.ไมมสีิ่งใดในความตกลงนี้จะมีผลกระทบตอสทิธแิละพนัธกรณขีองรฐัสมาชกิใดภาย

ใตอนสุญัญาวาดวยภาษอีากรใดๆ ในกรณทีี่มคีวามไมสอดคลองใดๆ ระหวางความตกลงนี้

และอนสุญัญาดงักลาวใด ใหอนสุญัญานั้นมผีลใชบงัคบัในสวนที่มคีวามไมสอดคลองกนั

ขอ 4  คํานิยาม
เพื่อความมุงประสงคของความตกลงนี้:

(เอ)  “การลงทนุที่ครอบคลมุ” หมายถงึ ในสวนที่เกี่ยวกบัรฐัสมาชกิ การลงทนุในดนิ

แดนของตนโดยผูลงทนุของรฐัสมาชกิอื่นใด ซึ่งมอียู ณ วนัที่ความตกลงนี้มผีลใชบงัคบั หรอื

ที่มกีารจดัตั้ง ไดมา หรอืขยาย ภายหลงัจากนั้น และที่ไดรบัเขามาตามกฎหมาย ขอบงัคบั 

และนโยบายแหงชาติของตน และเมื่อสามารถใชบังคับไดจะตองไดรับความเห็นชอบเปน 

ลายลกัษณอกัษร1  โดยหนวยงานผูมอีาํนาจของรฐัสมาชกิ

(บี) “สกุลเงินตราที่ใชไดโดยเสรี” หมายถึง สกุลเงินตราที่ใชไดโดยเสรีตามที่กําหนด

โดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (“ไอเอ็มเอฟ”) ภายใตขอตกลงวาดวยกองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ และการแกไขเพิ่มเตมิใดๆ หลงัจากนั้น

(ซี) “การลงทุน” 2 หมายถึง สินทรัพยทุกประเภท ที่เปนเจาของหรือถูกควบคุมโดย

ผูลงทนุ ซึ่งรวมถงึแตไมจาํกดัเพยีงสิ่งตอไปนี้

(หนึ่ง) สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย และสิทธิในทรัพยสินอยางอื่นอาท ิ 

การจาํนองสทิธยิดึหนวง หรอืการคํ้าประกนั

(สอง) หุนสวน หุน พนัธบตัร และหุนกู และรูปแบบอื่นๆ ของการเขารวมในนติบิคุคล 

และสทิธหิรอืผลประโยชนที่เกดิจากสิ่งเหลานั้น

(สาม) สทิธใินทรพัยสนิทางปญญา ที่ใหโดยกฎหมายและขอบงัคบัของรฐัสมาชกิของ

แตละรฐั

(สี่) สิทธิเรียกรองในเงินตราหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจและที่มีมูลคา

ทางการเงนิ 3

(หา)  สทิธภิายใตสญัญา รวมถงึ การจางเหมาแบบเบด็เสรจ็ การกอสรางการจดัการ 

การผลติ หรอืสญัญาแบงปนรายได และ

(หก)  สมัปทานทางธรุกจิ ที่กาํหนดใหดาํเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ และมมูีลคาทางการ

เงนิตามกฎหมายหรอืภายใตสญัญา รวมถงึสปัทานใดๆ สาํหรบัการแสวงหา เพาะปลูก สกดั 

หรอืแสวงประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ

 คาํวา “การลงทนุ” รวมถงึผลตอบแทนที่เกดิจากการลงทนุ โดยเฉพาะผลกาํไร ดอกเบี้ย 

กาํไรสวนทนุ เงนิปนผล คาลขิสทิธิ และคาธรรมเนยีมดวย การเปลี่ยนแปลงรปูแบบใดๆ ของ

สนิทรพัยที่ลงทนุไปแลวหรอืลงทนุซาํจะไมกระทบตอการจดัประเภทของสนิทรพัยนั้นวาเปนการ

ลงทนุ

 (ด)ี “ผูลงทนุ” หมายถงึ บคุคลธรรมดาของรฐัสมาชกิหรอืนติบิคุคลของรฐัสมาชกิซึ่ง

กาํลงัทาํ หรอืไดทาํการลงทนุ ในดนิแดนของรฐัสมาชกิอื่นใด

(อ)ี “นติบิคุคล” หมายถงึ องคกรตามกฎหมายใดๆ ที่กอตั้งหรอืจดัตั้งขึ้นโดยชอบภาย

ใตกฎหมายที่ใชบังคับของรัฐสมาชิก ไมวาเพื่อจะแสวงหากําไรหรือเพื่อการอื่น และ

ไมวาเปนเจาของโดยเอกชนหรือเปนเจาของโดยรัฐบาล ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจ บรรษัท ทรัสต 

หางหุนสวน การรวมทนุ กจิการที่มเีจาของแตเพยีงผูเดยีว สมาคม หรอืองคการใดๆ

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ208 209

3 เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การลงทุนไม่ได้หมายถึง สิทธิเรียกร้องในเงินซึ่งเกิดขึ้นเพียงจาก

  (เอ)  สัญญาเชิงพาณิชย์ส�าหรับการขายสินค้าหรือบริการ หรือ

  (บี)  การขยายเวลาให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเชิงพาณิชย์ดังกล่าว

1 เพื่อความมุ่งประสงค์ของการคุ้มครอง กระบวนการที่เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะ 

จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 (การให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร)



(เอฟ)  “มาตรการ” หมายถงึ มาตรการใดๆ ของรฐัสมาชกิ ไมวาจะอยูในรูปแบบของ

กฎหมาย ขอบังคับ กฎ กระบวนการ คําตัดสิน การกระทําหรือการปฏิบัติทางปกครอง ที่

ไดออกหรอืคงไว โดย

(หนึ่ง) รฐับาลหรอืหนวยงานที่มอีาํนาจของสวนกลาง สวนภมูภิาค หรอืสวนทองถิ่น และ

(สอง) องคกรที่มิใชของรัฐบาลซึ่งใชอํานาจที่ไดรับมอบจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่มี 

อาํนาจของสวนกลาง สวนภูมภิาค หรอืสวนทองถิ่น

(จ)ี “บคุคลธรรมดา” หมายถงึ บคุคลธรรมดาใดๆ ที่มสีญัชาต ิหรอืมคีวามเปนพลเมอืง 

หรอืมสีทิธพิาํนกัถาวรในรฐัสมาชกินั้น ตามกฎหมาย ขอบงัคบัและนโยบายแหงชาตขิองตน

(เอช) “รัฐสมาชิกใหมของอาเซียน” หมายถึง ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

(ไอ) “ดบับลวิทโีอ” หมายถงึ องคการการคาโลก และ

(เจ) “ความตกลงดบับลวิทโีอ” หมายถงึ ความตกลงมารราเกซจดัตั้งองคการการคาโลก ทาํ

ขึ้นที่เมอืงมารราเกช ประเทศโมรอ็กโก เมื่อวนัที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 ตามที่อาจแกไขเพิ่มเตมิ

ขอ 5 การประติบัติเย่ียงคนชาติ
1. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบัติตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ซึ่งการ

อนเุคราะหที่ไมดอยไปกวาที่ตนให ในสภาวการณที่คลายคลงึกนั แกผูลงทนุของตน ในสวน

ที่เกี่ยวของกบัการใหเขามา การจดัตั้ง การไดมา การขยาย การจดัการ การดาํเนนิการ การ

ปฏบิตักิาร และการขายหรอืการจาํหนายจายโอนอื่น ๆ ของการลงทนุในดนิแดนของตน

2. รฐัสมาชกิแตละรฐัจะตองใหการประตบิตัติอการลงทนุของผูลงทนุของรฐัสมาชกิอื่นใด 

ซึ่งการอนเุคราะหที่ไมดอยไปกวาที่ตนใหในสภาวการณที่คลายคลงึกนั แกการลงทนุในดนิแดน

ของตน ของผูลงทนุของตน ในสวนที่เกี่ยวกบัการใหเขามา การจดัตั้ง การไดมา การขยาย การ

จดัการ การดาํเนนิการ การปฏบิตักิาร และการขายหรอืการจาํหนายจายโอนอื่น ๆ ของการลงทนุ

ขอ 6 การประติบัติเย่ียงชาติท่ีได้รับความอนุเคราะหย่ิง 4

1. รฐัสมาชกิแตละรฐัจะตองใหการประตบิตัติอผูลงทนุของรฐัสมาชกิอกีรฐัหนึ่ง ซึ่งการ

อนเุคราะหที่ไมดอยไปกวาที่ตนใหในสภาวการณที่คลายคลงึกนั แกผูลงทนุของรฐัสมาชกิอื่น

ใดหรอืรฐัที่ไมใชสมาชกิ ในสวนที่เกี่ยวกบัการใหเขามา การจดัตั้ง การไดมา การขยาย การ

จดัการ การดาํเนนิการ การปฏบิตักิาร และการขายหรอืการจาํหนายจายโอนอื่น ๆ ของการ

ลงทนุ

2. รฐัสมาชกิแตละรฐัจะตองใหการประตบิตัติอการลงทนุของผูลงทนุของรฐัสมาชกิอกี

รฐัหนึ่ง ซึ่งการอนเุคราะหที่ไมดอยไปกวาที่ตนให ในสภาวการณที่คลายคลงึกนั แกการลงทนุ

ในดนิแดนของตน ของผูลงทนุของรฐัสมาชกิอื่นใดหรอืรฐัที่ไมใชสมาชกิ ในสวนที่เกี่ยวกบัการ

ใหเขามา การจดัตั้ง การไดมา การขยาย การจดัการ การดาํเนนิการ การปฏบิตักิาร และการ

ขายหรอืการจาํหนายจายโอนอื่น ๆ ของการลงทนุ

3. วรรค 1 และวรรค 2 จะไมถูกตคีวามใหผูกพนัรฐัสมาชกิที่จะตองขยายสูผูลงทนุหรอื

การลงทนุของรฐัสมาชกิอื่น ซึ่งประโยชนจากการประตบิตั ิสทิธพิเิศษ หรอืเอกสทิธิ์ ซึ่งเปนผล

มาจาก

(เอ) ขอตกลงในระดบัอนภุูมภิาคใดๆ ระหวางและทามกลางรฐัสมาชกิ5  หรอื

(บ)ี ความตกลงที่มอียูใดๆ ที่รฐัสมาชกิไดแจงตอคณะมนตรเีอไอเอ ตามขอ 8 (3) ของ 

ความตกลงเอไอเอ6

 

ขอ 7 การห้ามข้อกําหนดให้ปฏิบัติ
1. บทบญัญตัขิองความตกลงวาดวยมาตรการการลงทนุที่เกี่ยวกบัการคา ในภาคผนวก 1

(เอ) ของความตกลงดบับลวิทโีอ (“ทรมิส”) ซึ่งไมถกูกลาวถงึเปนการเฉพาะหรอืถกูปรบั

เปลี่ยนโดยความตกลงนี้ จะใชบงัคบักบัความตกลงนี้โดยอนโุลม

2. รฐัสมาชกิจะรวมกนัประเมนิขอกาํหนดในการปฏบิตั ิในเวลาไมเกนิ 2 ป หลงัจาก

วันที่ความตกลงนี้มีผลใชบังคับ เปาประสงคของการประเมินดังกลาวจะรวมถึงการทบทวน

ขอกาํหนดในการปฏบิตัทิี่มอียูและพจิารณาความจาํเปนสาํหรบัขอผกูพนัเพิ่มเตมิภายใตขอนี้

3. รฐัสมาชกิอาเซยีนที่ไมไดเปนสมาชกิของดบับลวิทโีอจะตองกระทาํตามบทบญัญตัิ

ของดบับลวิทโีอ โดยเปนไปตามขอผูกพนัของตนในการเขาเปนภาคดีบับลวิทโีอ

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ210 211

4 เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

(เอ)  ข้อน้ีจะไม่ใช้บงัคบักับกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทนุกับรฐัซึง่มอียู่แล้วในความตกลงอืน่ท่ีรฐัสมาชกิเป็นภาค ีและ

(บี)  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของความตกลงนี้ การประติบัติพิเศษใด ๆ ที่รัฐสมาชิได้ให้แก่ผู้ลงทุน

ของรัฐสมาชิกอื่นใดหรือของรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกและให้แก่การลงทุนของพวกเขา ภายใต้ความตกลงหรือข้อตกลงที่มีอยู่แล้วหรือ

ที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งรัฐสมาชิกเป็นภาคีอยู่จะต้องขยายสู่รัฐสมาชิกทั้งหมด บนพื้นฐานของการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ

ความอนุเคราะห์ยิ่ง

5 เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อตกลงในระดับอนุภูมิภาคระหว่างและท่ามกลางรัฐสมาชิก จะรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงโครงการ

พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้�าโขง (“จีเอ็มเอส”) กรอบความร่วมมือในการพัฒนาอาเซียนลุ่มแม่น�้า

โขง (“เอเอ็มบีดีซี”) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (“ไอเอ็มที-จีที”) แผนงานการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย- สิงคโปร์ (“ไอเอ็มเอส-จีที”) เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก บรูไน-

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย- ฟิลิปปินส์ (“บีไอเอ็มพี-อีเอจีเอ”)
6 อนุวรรคนี้อ้างถึงสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา ลงนามที่

กรุงเทพ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1966



ขอ 8  ผู้บริหารอาวุโสและคณะกรรมการบริหาร
1. รฐัสมาชกิจะตองไมกาํหนดใหนติบิคุคลของรฐัสมาชกินั้นแตงตั้งในตาํแหนงผูบรหิาร

อาวโุส จากบคุคลธรรมดาที่มสีญัชาตใิดเปนการเฉพาะ

2. รฐัสมาชกิอาจกาํหนดใหกรรมการสวนใหญคณะกรรมการบรหิารของนติบิคุคลของ

รฐัสมาชกินั้น มสีญัชาตหินึ่งเปนการเฉพาะ หรอืมถีิ่นที่อยูในดนิแดนของรฐัสมาชกิ โดยมเีงื่อน

ไขวาขอกําหนดนี้ ไมทําใหความสามารถของผูลงทุนที่จะดําเนินการควบคุมเหนือการลงทุน

ของตนเสื่อมลงอยางมนียัสาํคญั

ขอ 9 ข้อสงวน
1. ขอ 5 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) และขอ 8 (ผูบริหารอาวุโสและคณะกรรมการ

บรหิาร) จะไมใชบงัคบักบั

(เอ)  มาตรการที่มอียูใดๆ ซึ่งคงไวโดยรฐัสมาชกิ ที่

(หนึ่ง) รฐับาลสวนกลาง ตามที่ระบไุวโดยรฐัสมาชกินั้นในรายการขอสงวนในตารางขอ

ผูกพนัที่อางถงึในวรรค 2  

(สอง) รฐับาลสวนภูมภิาค ตามที่ระบไุวโดยรฐัสมาชกินั้นในรายการขอสงวนในตาราง

ขอผูกพนัที่อางถงึในวรรค 2 และ

(สาม) รฐับาลในระดบัสวนทองถิ่น

(บ)ี ความตอเนื่องหรอืการตออายโุดยพลนัของขอสงวนตางๆ ที่อางถงึในอนวุรรค (เอ)

2. รฐัสมาชกิแตละรฐัจะตองยื่นรายการขอสงวนของตนตอฝายเลขาธกิารอาเซยีน เพื่อ

การรบัรองของคณะมนตรเีอไอเอ ภายใน 6 เดอืน หลงัวนัที่ลงนามความตกลงนี้ รายการนี้

จะเปนตารางขอผูกพนัของความตกลงนี้

3. การแกไขเพิ่มเตมิหรอืปรบัเปลี่ยนขอสงวนใด ๆ  ซึ่งอยูในตารางขอผูกพนัที่อางถงึใน

วรรค 2 จะตองเปนไปตามขอ 10 (การปรบัเปลี่ยนขอผูกพนั)

4. รฐัสมาชกิแตละรฐัจะตองลดหรอืขจดัขอสงวนที่ระบใุนตารางขอผูกพนั โดยใหเปน

ไปตามสามขั้นตอนของตารางยทุธศาสตรของแผนแมบทเออซี ีและขอ 47 (การแกไขเพิ่มเตมิ)

5. ขอ 5 (การประตบิตัเิยี่ยงคนชาต)ิ และขอ 6 (การประตบิัตเิยี่ยงชาตทิี่ไดรบัความ

อนเุคราะหยิ่ง) จะไมใชบงัคบักบัมาตรการใดๆ ที่ครอบคลมุโดยขอยกเวนของ หรอืรดิรอนจาก

พนัธกรณภีายใตขอ 3 และขอ 4 ของความตกลงวาดวยสทิธใินทรพัยสนิทางปญญาที่เกี่ยว

กบัความตกลงวาดวยการลงทนุอาเซยีน (เอซไีอเอ) - คาํแปลอยางไมเปนทางการการคา ใน

ภาคผนวก 1 ซ ีของความตกลงดบับลวิทโีอ ตามที่อาจแกไขเพิ่มเตมิ (“ความตกลงทรปิส”) 

ตามที่กาํหนดไวเปนการเฉพาะในขอบทเหลานั้น และในขอ 5 ของความตกลงทรปิส

ขอ 10  การปรับเปล่ียนของพันธกรณี
1. เปนเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่มีการยื่นรายการขอสงวนของแตละรัฐสมาชิก  

รัฐสมาชิกอาจออกมาตรการใดๆ หรือปรับเปลี่ยนขอสงวนใดๆ ของตนที่ทําไวในตาราง 

ขอผูกพันภายใตขอ 9 (ขอสงวน) สําหรับการบังคับใชในอนาคตกับผูลงทุนของรัฐสมาชิก 

อื่นใดๆ และการลงทนุของพวกเขา โดยมเีงื่อนไขวามาตรการหรอืการปรบัเปลี่ยนดงักลาวจะ

ไมมผีลกระทบเชงิลบตอผูลงทนุและการลงทนุที่มอียูใดๆ

2. ภายหลงัระยะเวลาตามวรรค 1 ไดสิ้นสดุลง รฐัสมาชกิอาจ โดยการเจรจาและ 

การตกลงกบัรฐัสมาชกิอื่นใดที่ตนไดทาํขอผูกพนัภายใตความตกลงนี้ ออกมาตรการใด ๆ 

หรอืปรบัเปลี่ยน หรอืเพกิถอนขอผูกพนัและขอสงวนดงักลาว โดยมเีงื่อนไขวามาตรการ การ

ปรบัเปลี่ยน หรอืการเพกิถอนดงักลาว จะตองไมมผีลกระทบเชงิลบตอผูลงทนุหรอืการลงทนุ

ที่มอียูใดๆ 7

3. ในการเจรจาและการตกลงดงักลาวใดๆ ที่อางถงึในวรรค 2 ซึ่งอาจรวมถงึบทบญัญตัิ

เพื่อ การปรบัคาชดเชยในสวนที่เกี่ยวกบัสาขาอื่น รฐัสมาชกิที่เกี่ยวของจะคงไวซึ่งระดบัทั่วไป

ของพนัธกรณแีละขอสงวนที่มลีกัษณะตางตอบแทนและเปนประโยชนรวมกนั ตอผูลงทนุและ

การลงทนุที่ไมดอยไปกวาที่ใหไวในความตกลงนี้กอนที่จะมกีารเจรจาและการตกลงดงักลาว

4. โดยไมคาํนงึถงึวรรค 1 และวรรค 2 รฐัสมาชกิจะตองไม ภายใตมาตการใดๆ ที่นาํ

มาใชตามขอนี้หลังจากความตกลงนี้มีผลใชบังคับ กําหนดใหผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่น โดย

เหตุผลของสัญชาติของผูลงทุนนั้น ขาย หรือจําหนายจายโอนการลงทุนที่มีอยู ณ เวลาที่

มาตรการนี้มผีลใชบงัคบั เวนแตจะไดระบไุวเปนอยางอื่นในการใหความเหน็ชอบเบื้องตน โดย

หนวยงานผูมอีาํนาจที่เกี่ยวของ

ขอ 11 การประติบัติต่อการลงทุน
รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบัติตอการลงทุนที่ครอบคลุมของผูลงทุนของรัฐ

สมาชกิอื่นใดๆ อยางเปนธรรมและเทาเทยีม และใหความคุมครองและความปลอดภยัอยาง

เตม็ที่

2. เพื่อความชดัเจนยิ่งขึ้น

(เอ) การประตบิตัทิี่เปนธรรมและเทาเทยีม กาํหนดใหรฐัสมาชกิแตละรฐัตองไมปฏเิสธ

การใหความยตุธิรรมในกระบวนการพจิารณาทางกฎหมายหรอืทางปกครองใดๆ ตามหลกัการ

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ212 213

7 เพื่อหลีกเลื่ยงความสงสัย รัฐสมาชิกจะต้องไม่ใช้มาตรการใดๆ หรือปรับเปลี่ยนข้อสงวนใดๆ ของตนภายใต้

ตารางข้อผูกพันเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากช่วงเวลาที่ระบุไว้ในวรรค 1 สิ้นสุดลง



ของกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย และ

(บี)  ความคุมครองและความปลอดภัยอยางเต็มที่ กําหนดใหรัฐสมาชิกแตละรัฐ

ใชมาตรการดังกลาว ดวยความสมเหตุสมผลเทาที่จําเปน เพื่อใหเกิดความมั่นใจใน ความ 

คุมครองและความปลอดภยัของการลงทนุที่ครอบคลมุ

3. การวนิจิฉยัวามกีารละเมดิบทบญัญตัอิกีบทหนึ่งของความตกลงนี้ หรอืความตกลง

ระหวางประเทศที่แยกตางหาก ไมถอืวาไดเปนการละเมดิของขอนี้

ขอ 12 การชดเชยในกรณีจราจล
รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุนที่

ครอบคลมุ ซึ่งไดรบัความเสยีหายในดนิแดนของรฐัสมาชกิอนัเปนผลมาจากการสูรบดวยอาวธุ 

การจราจลของพลเมือง หรือภาวะฉุกเฉิน การไมเลือกประติบัติ ในสวนที่เกี่ยวของกับการ

ชดใชคนื การชดเชยหรอืการตอบแทนอื่น

ขอ 13 การโอน
1. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองอนุญาตการโอนทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลุม

ใหสามารถทําไดโดยอิสระและไมลาชา ที่เขามาและออกไปจากดินแดนของตน การโอน 

ดงักลาวนั้นรวมถงึ

(เอ) เงินทุนที่สนับสนุนการลงทุน รวมถึงเงินสนับสนุนเริ่มตนความตกลงวาดวยการ

ลงทนุอาเซยีน (เอซไีอเอ) - คาํแปลอยางไมเปนทางการ

(บ)ี กาํไร กาํไรสวนทนุ เงนิปนผล คาสทิธ ิ คาธรรมเนยีมใบอนญุาต คาธรรมเนยีม 

สําหรับการชวยเหลือทางเทคนิค และคาธรรมเนียมสําหรับการจัดการดานเทคนิค ดอกเบี้ย 

และรายไดประจาํอื่นๆ ที่เกดิจากการลงทนุที่ครอบคลมุใดๆ

(ซ)ี ผลกาํไรที่เกดิจากการขายทั้งหมดหรอืบางสวน หรอืการชาํระบญัชขีองการลงทนุที่

ครอบคลมุใดๆ

(ด)ี การชาํระเงนิภายใตสญัญา รวมถงึความตกลงเงนิกู

(อ)ี การชาํระเงนิที่ทาํตามขอ 12 (การชดเชยในกรณจีราจล) และขอ 14 (การเวนคนื

และการชดเชย)

(เอฟ) การชําระเงินที่เกิดขึ้นจากการระงับขอพิพาทโดยวิธีการใดๆ รวมถึงศาล การ

อนญุาโตตลุาการ หรอืขอตกลงระหวางภาคทีี่พพิาทกนั และ

(จ)ี  รายไดและคาตอบแทนอื่น ๆ ของบคุลากรที่ไดรบัวาจางและไดรบัอนญุาตใหทาํ

งานอนัเกี่ยวเนื่องกบัการลงทนุที่ครอบคลมุในดนิแดนของตน

2. รฐัสมาชกิแตละรฐัจะตองอนญุาตการโอนดงักลาวที่เกี่ยวกบัการลงทนุที่ครอบคลมุ

ใหทาํไดในสกลุเงนิตราที่ใชไดโดยเสร ีในอตัราแลกเปลี่ยนตามตลาด ณ เวลาที่มกีารโอน

3. โดยไมคาํนงึถงึวรรค 1 และวรรค 2 รฐัสมาชกิอาจขดัขวางหรอืทาํใหการโอนลาชา 

โดยการใชบงัคบักฎหมายและขอบงัคบัของตนอยางเปนธรรม ไมเลอืกปฏบิตั ิและโดยสจุรติ 

ในเรื่องที่เกี่ยวกบั

(เอ) การลมละลาย การมหีนี้สนิลนพนตวั หรอืการใหความคุมครองสทิธิของเจาหนี้

(บ)ี การออก การคา หรอืการซื้อขายหลกัทรพัย การซื้อขายลวงหนา การซื้อขายสทิธิ

การเลอืกหรอืการซื้อขายอนพุนัธ

(ซ)ี การกระทาํผดิที่เกี่ยวกบัอาชญากรรมหรอืทางอาญา และการยดึคนืทรพัยสนิที่มา

จากอาชญากรรม

(ด)ี การรายงานทางการเงนิหรอืการจดัเกบ็ขอมูลการโอน เมื่อมคีวามจาํเปนเพื่อชวย

เหลอืเจาพนกังานบงัคบัคดหีรอืหนวยงานผูควบคมุกฎระเบยีบทางการเงนิ

(อี) การใหความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําพิพากษาในกระบวนการ

พจิารณาทางศาลหรอืทางปกครอง

(เอฟ)  การจดัเกบ็ภาษอีากร

(จ)ี การประกนัสงัคม การเกษยีณราชการ หรอืโครงการออมทรพัยแบบบงัคบั

(เอช)  สทิธใินคาชดเชยในการเลกิจางของลูกจาง และ

(ไอ) ขอกําหนดใหจดทะเบียนและทําตามพิธีการอื่น ที่กําหนดโดยธนาคารกลางและ

หนวยงานผูมอีาํนาจที่เกี่ยวของอื่นของรฐัสมาชกิ

4. ไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้จะกระทบตอสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกในฐานะ

สมาชกิของไอเอม็เอฟ ภายใตขอตกลงของไอเอม็เอฟ รวมถงึการใชมาตรการการแลกเปลี่ยน

เงินตรา ซึ่งสอดคลองกับขอตกลงของไอเอ็มเอฟ โดยมีเงื่อนไขวารัฐสมาชิกจะตองไมกํา

หนดขอจํากัดตอธุรกรรมเกี่ยวกับเงินทุนใดๆ ที่ไมสอดคลองกับขอผูกพันเฉพาะของตนภาย

ใตความตกลงนี้ที่เกี่ยวกบัธรุกรรมดงักลาว เวนแต

(เอ) เมื่อมคีาํรองขอจากไอเอม็เอฟ

(บ)ี  ภายใตขอ 16 (มาตรการเพื่อปกปองดลุการชาํระเงนิ) หรอื

(ซี) ในสภาวการณพิเศษที่การเคลื่อนยายทุนทําใหหรือเปนภัยที่อาจทําใหเกิดความ

ปนปวนทางเศรษฐกจิและการเงนิอยางรนุแรงในรฐัสมาชกินั้น

5. มาตรการที่ใชตามวรรค 4 (ซ)ี8

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ214 215

8 เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น มาตการใดๆที่ใช้เพื่อประกันความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการปองกันความ

ไม่แน่นอนของกระแสทุน จะไม่ถูกน�ามาใช้หรือ คงไว้เพื่อความมุ่งประสงค์ในการคุ้มครองสาขาใดเป็นการเฉพาะ



(เอ) ตองสอดคลองกบัขอตกลงของไอเอม็เอฟ

(บ)ี ตองไมเกนิกวาที่จาํเปนในการจดัการกบัสภาวการณที่ระบไุวในวรรค 4 (ซ)ี

(ซี) ตองเปนการชั่วคราวและตองเลิกใชเมื่อไมมีเงื่อนไขที่ชอบธรรมอีกตอไปที่จะออก

หรอืคงมาตรการนั้นไว

(ด)ี ตองแจงใหรฐัสมาชกิอื่นๆ ทราบโดยพลนั

(อ)ี จะใชบงัคบัในลกัษณะที่หนึ่งในรฐัสมาชกิอื่นรฐัใดไดรบัการประตบิตัทิี่ไมดอยไปกวา

รฐัสมาชกิอื่นๆ หรอืรฐัที่มใิชสมาชกิ

(เอฟ) ตองใชบงัคบับนพื้นฐานของการประตบิตัเิยี่ยงคนชาต ิและ

(จ)ี ตองหลกีเลี่ยงที่จะกอใหเกดิความเสยีหายโดยไมจาํเปนตอผูลงทนุและการลงทนุที่

ครอบคลมุ รวมทั้งผลประโยชนเชงิพาณชิย เศรษฐกจิ และการเงนิของรฐัสมาชกิอื่น

ขอ 14 การเวนคืนและการชดเชย 9

1. รฐัสมาชกิตองไมเวนคนืหรอืทาํใหเปนของรฐัซึ่งการลงทนุที่ครอบคลุม ไมวา

โดยตรงหรอืโดยผานทางมาตรการใดๆ ที่เทยีบเทากบัการเวนคนืหรอืการทาํใหเปนของรฐั10 

(“การเวนคนื”) เวนแต

(เอ) เพื่อความมุงประสงคทางสาธารณะ

(บ)ี อยูบนพื้นฐานของการไมเลอืกปฏบิตัมิกีารชาํระคาชดเชยโดยพลนั เพยีงพอ และ

มปีระสทิธภิาพ และเปนไปตามกระบวนการโดยชอบตามกฎหมาย

2. การชดเชยที่อางถงึในวรรค 1 (ซ)ี จะตอง

(เอ) ชาํระโดยไมลาชา11

(บี) เทียบเทากับมูลคาตลาดที่เปนธรรมของการลงทุนที่ถูกเวนคืน กอนทันทีหรือ ณ 

เวลาที่การเวนคืนถูกประกาศตอสาธารณชน หรือเมื่อเกิดการเวนคืนขึ้น แลวแตกรณีใด

จะใชบงัคบั

(ซ)ี ไมสะทอนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในมูลคา อนัเนื่องมาจากการเวนคนืที่ตั้งใจไวนั้น

เปนที่รูกอน และ

(ด)ี สามารถเปลี่ยนเปนเงนิสดไดอยางครบถวน และโอนไดโดยเสร ีตามขอ 13 (การ

โอน) ระหวางดนิแดนของรฐัสมาชกิ

3. ในกรณทีี่มกีารลาชา การชดเชยจะรวมถงึดอกเบี้ยในอตัราที่เหมาะสมตามกฎหมาย

และขอบังคับของรัฐสมาชิกผูทําการเวนคืน คาชดเชย รวมถึงดอกเบี้ยตางๆ ที่เกิดขึ้นจะถูก 

ชาํระในสกลุเงนิตราที่ใชลงทนุตั้งแตแรก หรอืหากมคีาํรองขอจากผูลงทนุ จะถูกชาํระในสกลุ

เงนิตราที่ใชไดโดยเสรี

4. หากผูลงทนุรองขอใหมกีารชาํระเงนิในสกลุเงนิตราที่ใชไดโดยเสร ีคาชดเชยตามที่

อางถึงในวรรค 1(ซี) รวมถึงดอกเบี้ยใดๆ ที่เกิดขึ้น จะตองแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินตราของ 

การชาํระเงนิตามอตัราแลกเปลี่ยนตลาด ณ วนัที่มกีารชาํระเงนิ

5. ขอนี้จะไมใชบังคับกับการออกมาตรการบังคับใชสิทธิที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสิน 

ทางปญญาตามความตกลงทรปิส

 

ขอ 15 การรับช่วงสิทธิ
1. หากรัฐสมาชิกหรือหนวยงานของรัฐสมาชิกชําระเงินแกผูลงทุนของรัฐสมาชิกนั้น 

ภายใตการค้ําประกัน สัญญาประกันภัย หรือรูปแบบการชดใชคาเสียหายอื่นที่ตนไดออก 

ใหตอความเสี่ยงที่มิใชเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการลงทุน รัฐสมาชิกอื่นจะตองยอมรับการรับ 

ชวงสิทธิ หรือการโอนสิทธิใดๆ หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนดังกลาว สิทธิหรือ 

ขอเรยีกรองที่ไดรบัชวงหรอืรบัโอนมาจะตองไมมากกวาสทิธหิรอืสทิธเิรยีกรองเดมิของผูลงทนุ 

อยางไรก็ดี ทั้งนี้มิไดมีนัยวารัฐสมาชิกฝายหลังยอมรับในมูลคดีหรือจํานวนขอเรียกรองใดๆ  

ที่เกิดขึ้นจากนั้นเมื่อรัฐสมาชิกหรือหนวยงานของรัฐสมาชิกชําระเงินแกผูลงทุนของรัฐสมาชิก

นั้น และไดรับสิทธิและสิทธิเรียกรองของผูลงทุน ผูลงทุนนั้นจะไมดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิ 

และสิทธิเรียกรองเหลานั้นตอรัฐสมาชิกอื่น เวนแตจะไดรับมอบอํานาจใหกระทําในนามของ

รฐัสมาชกิหรอืหนวยงานของรฐัสมาชกิผูชาํระเงนิ

3. ในการใชสิทธิหรือขอเรียกรองที่รับชวงสิทธิมา รัฐสมาชิกหรือหนวยงานของ 

รัฐสมาชิกที่ใชสิทธิหรือขอเรียกรองดังกลาว จะตองเปดเผยถึงขอบเขตของการจัดการ 

ขอเรยีกรองที่ทาํกบัผูลงทนุ ใหรฐัสมาชกิที่เกี่ยวของทราบ

ขอ 16 มาตรการเพ่ือปกป้องดุลการชําระเงิน
1. ในกรณีที่มีปญหาดุลการชําระเงินและปญหาทางการเงินภายนอกประเทศอยาง

รนุแรงหรอืภยัที่อาจเกดิปญหาดงักลาว รฐัสมาชกิอาจออกหรอืคงไวซึ่งขอจาํกดัตอการชาํระ

เงินหรือการโอนที่เกี่ยวของกับการลงทุน เปนที่ยอมรับวาความกดดันเฉพาะตอดุลการชําระ

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ216 217

9 ข้อนี้ต้องอ่านควบคู่ไปกับภาคผนวก 2 (การเวนคืนและการชดเชย)
10 เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย มาตรการเวนคืนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน จะต้องให้ค�าจ�ากัดความตามกฎหมายภายในและข้อบัง

คับที่มีอยู่ของแต่ละรัฐสมาชิก รวมถึงการแก้ไขกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว และจะต้องเป็นไปเพื่อความมุ่งประสงค์ของ

และเพื่อช�าระค่าชดเชยตามกฎหมายและข้อบังคับที่กล่าวไว้ข้างต้น
11 รัฐสมาชิกเข้าใจว่าอาจจะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายและทางปกครองที่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะช�าระค่าชดเชยได้



เงินของรัฐสมาชิกหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจอาจกอใหเกิดความจําเปนที่

จะตองใชขอจาํกดัเพื่อใหเกดิความมั่นใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรกัษาไวซึ่งระดบัเงนิสาํรอง

ใหเพยีงพอสาํหรบัการดาํเนนิการตามแผนการพฒันาเศรษฐกจิของตน

2.ขอจาํกดัที่ไดอางถงึในวรรค 1 จะตอง

(เอ) สอดคลองกบัขอบทของขอตกลงไอเอม็เอฟ

(บ)ี หลกีเลี่ยงความเสยีหายที่ไมจาํเปนตอผลประโยชนเชงิพาณชิย เศรษฐกจิ และการ

เงนิ ของรฐัสมาชกิอกีฝายหนึ่ง

(ซ)ี ไมเกนิกวาที่จาํเปนเพื่อจดัการกบัสภาวการณที่ระบไุวในวรรค 1

(ดี) จะตองใชเปนการชั่วคราวและจะตองคอยๆ ยกเลิกเปนลําดับ เมื่อสถานการณที่

ระบไุวในวรรค 1 ดขีึ้น

(อ)ี จะใชในลกัษณะที่หนึ่งในรฐัสมาชกิอื่นรฐัใด ไดรบัการประตบิตัทิี่ไมดอยไปกวารฐั

สมาชกิอื่นๆ หรอืรฐัที่มใิชสมาชกิ

3. ขอจํากัดใดๆ ที่ออกหรือคงไวภายใตวรรค 1 หรือความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนั้น 

จะตองแจงใหรฐัสมาชกิอื่นทราบโดยทนัที

4. ตราบเทาที่ไมซาํซอนกบักระบวนการภายใตดบับลวิทโีอ ไอเอม็เอฟ หรอืกระบวนการ

อื่นใดที่คลายคลงึกนัรฐัสมาชกิที่ออกขอจาํกดัใดๆ ภายใตวรรค 1 จะตองเริ่มการปรกึษาหารอื

กบัรฐัสมาชกิอื่นใดที่รองขอใหมกีารปรกึษาหารอืดงักลาว เพื่อใหมกีารทบทวนขอจาํกดัที่ตน

ออก

ขอ 17 ข้อยกเว้นท่ัวไป
1. ภายใตเงื่อนไขที่วามาตรการดงักลาวจะไมถกูนาํมาใชในลกัษณะที่จะกอใหเกดิการ

เลอืกปฏบิตัติามอาํเภอใจหรอือยางไมมเีหตผุลระหวางรฐัสมาชกิตางๆ หรอืผูลงทนุของรฐัเหลา

นั้นซึ่งอยูในสภาพการณเดยีวกนันี้ หรอืกอใหเกดิการจาํกดัที่แอบแฝงตอผูลงทนุของรฐัสมาชกิ

อื่นใดๆ และการลงทนุของเขาเหลานั้น จะไมมสีิ่งใดในความตกลงนี้ที่จะถกูตคีวามใหเปนการ

ขดัขวางรฐัสมาชกิในการออกหรอืบงัคบัใชมาตรการใดๆ ที่

(เอ) จาํเปนเพื่อคุมครองศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืเพื่อคงไวซึ่งความสงบเรยีบรอย

ของประชาชน12

(บ)ี จาํเปนเพื่อคุมครองชวีติหรอืสขุภาพของมนษุย สตัว หรอืพชื

(ซ)ี จาํเปนเพื่อประกนัการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอบงัคบั ซึ่งไมขดัตอความตกลงนี้ 

รวมถงึกฎหมายหรอืขอบงัคบัที่เกี่ยวกบั

(หนึ่ง) การปองกนัการปฏบิตัทิี่หลอกลวงหรอืฉอฉลเพื่อจดัการกบัผลกระทบของการผดิ

สญัญา

(สอง) การคุ มครองสิทธิเฉพาะสวนบุคคลที่เกี่ยวกับการประมวลและการเผย

แพรขอมูลสวนบคุคล และการรกัษาความลบัของประวตัแิละบญัชสีวนบคุคล

(สาม) ความปลอดภยั

(ด)ี ที่มุงหมายที่จะประกนัการกาํหนดหรอืการจดัเกบ็ภาษทีางตรงที่เกี่ยวกบัการลงทนุ

หรอืผูลงทนุของรฐัสมาชกิใด ๆ อยางเปนธรรมและมปีระสทิธภิาพ 13

(อี) ถูกกําหนดขึ้นเพื่อการคุ มครองทรัพยสมบัติแหงชาติที่มีคุณคาทางศิลปะ

ประวตัศิาสตรหรอืโบราณคดี

(เอฟ) เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด หากมาตรการดังกลาวถูก

ใชบงัคบัควบคูไปกบัการจาํกดัการผลติหรอืการบรโิภคภายในประเทศ

2.  ตราบเทามคีวามเกี่ยวของกบัมาตรการที่มผีลกระทบตออปุทานการบรกิารการเงนิ 

ใหรวมวรรค 2 (ขอบงัคบัภายในประเทศ) ในภาคผนวกของการบรกิารการเงนิของความตกลง

ทั่วไปวาดวยการคาบรกิาร ในภาคผนวก 1บ ีในความตกลงดบับลวิทโีอ (“แกตส”) เขาไวและ

ถอืเปนสวนหนึ่งของความตกลงนี้ โดยอนโุลม

ขอ 18  ข้อยกเว้นด้านความม่ันคง
ไมมสีิ่งใดในความตกลงนี้ที่จะตคีวามไปในทางที่จะ

(เอ) กาํหนดใหรฐัสมาชกิใดสงขอมูลใดๆ ที่ตนพจิารณาแลวเหน็วาการเปดเผยขอมลูนั้น

จะขดักบัผลประโยชน ดานความมั่นคงที่มคีวามสาํคญัยิ่งของตน หรอื

(บ)ี ขดัขวางรฐัสมาชกิใดจากการกระทาํใดๆ ซึ่งตนพจิารณาวาจาํเปนเพื่อการคุมครอง

ผลประโยชนดานความมั่นคงที่มคีวามสาํคญัยิ่งของตน รวมถงึแตไมจาํกดัเพยีง

(หนึ่ง) การกระทาํที่เกี่ยวกบัวตัถรุะเบดิและวสัดรุะเบดิ หรอืวตัถอุื่นที่ผลติจากวตัถนุั้น

(สอง) การกระทาํที่เกี่ยวกบัการคาอาวธุ ยทุธภณัฑ และเครื่องมอืสงครามและเกี่ยวกบั

การคาสนิคาและวสัดอุื่นซึ่งกระทาํไปโดยทางตรงหรอืทางออมเพื่อความมุงประสงคในการจดั

หาสาํหรบัหนวยจดัตั้งทางทหาร

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ218 219

13 เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุวรรคนี้ ให้รวมเชิงอรรถ 6 ของข้อบทที่ XIV ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการในท้าย

ผนวกที่ 1บี ของความตกลงดับบลิว ที โอ (แกตส์) บรรจุใน และเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้โดยอนุโลม

12 ข้อยกเว้นเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยอันดีของประชาชน อาจถูกอ้างได้โดยรัฐสมาชิก เฉพาะในกรณีที่มีการคุกคามอย่าง 

แท้จริงและรุนแรงมากพอต่อหนึ่งในผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานของสังคม



(สาม) การกระทําที่กระทําในยามสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินอื่นที่เกี่ยวกับความ 

สมัพนัธภายในหรอืระหวางประเทศ

(สี่) การกระทาํที่กระทาํเพื่อคุมครองโครงสรางพื้นฐานสาธารณะที่สาํคญั 3 ซึ่งรวมถงึ

โครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสาร พลังงาน และประปาจากความพยายามหรืออยางจงใจที่

จะเจตนาทาํใหโครงสรางพื้นฐานดงักลาวใชการไมไดหรอืเสื่อมสภาพลง หรอื

(ซี) ขัดขวางรัฐสมาชิกใดจากการกระทําใด ตามพันธกรณีของตนภายใตกฎบัตร

สหประชาชาตเิพื่อการธาํรงไวซึ่งสนัตภิาพและความมั่นคงระหวางประเทศ

ขอ 19 การปฏิเสธประโยชน
1. รฐัสมาชกิอาจปฏเิสธประโยชนของความตกลงนี้ แก

(เอ) ผูลงทนุของรฐัสมาชกิอกีฝายหนึ่งที่เปนนติบิคุคลของรฐัสมาชกิฝายนั้นและตอการ

ลงทนุของผูลงทนุดงักลาว หากมีผูลงทุนของรัฐที่ไมไดเปนรัฐสมาชิกเปนเจาของหรือควบคุม

นติบิคุคล และนติบิคุคลไมมกีารดาํเนนิทางธรุกจิที่มนียัสาํคญัในดนิแดนของรฐัสมาชกิฝายนั้น

(บ)ี ผูลงทนุของรฐัสมาชกิอกีฝายหนึ่งที่เปนนติบิคุคลของรฐัสมาชกิฝายนั้นและตอการ

ลงทนุของผูลงทนุดงักลาว หากผู ลงทุนของรัฐสมาชิกที่ปฏิเสธการใหสิทธิประโยชนเปน 

เจาของหรอืควบคมุนติบิคุคล และนติบิคุคลไมมกีารประกอบธรุกจิอยางมนียัสาํคญัในดนิแดน

ของรฐัสมาชกิฝายนั้น และ

(ซ)ี ผูลงทนุของรฐัสมาชกิอกีฝายหนึ่งที่เปนนติบิคุคลของรฐัสมาชกิฝายนั้นและตอการ

ลงทุนของผูลงทุนดังกลาว หากผูลงทุนของรัฐที่ไมไดเปนรัฐสมาชิกเปนเจาของหรือควบคุม

นติบิคุคล และรฐัสมาชกิที่ปฏเิสธการใหสทิธปิระโยชนนั้นไมมคีวามสมัพนัธทางการทตูกบัรฐั

ที่มไิดเปนรฐัสมาชกิ

2. หลงัจากที่ไดมกีารแจงไปยงัรฐัสมาชกิของผูลงทนุ และโดยไมเปนการกระทบกระเทอืน

ตอวรรค 1 รฐัสมาชกิอาจปฏเิสธประโยชนของความตกลงนี้แกผูลงทนุของรฐัสมาชกิอกีฝายหนึ่ง

และแกการลงทนุของผูลงทนุนั้น เมื่อปรากฎใหเหน็วาผูลงทนุดงักลาวไดลงทนุโดยละเมดิกฎหมาย

ภายในของรฐัสมาชกิที่ปฏเิสธประโยชนโดยการทาํใหเขาใจผดิในความเปนเจาของของตน ใน

สาขาการลงทนุซึ่งถกูสงวนไวสาํหรบับคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลของรฐัสมาชกิที่ปฏเิสธประโยชน

3. นติบิคุคล คอื

(เอ) “เปนเจาของ” โดยผูลงทนุตามกฎหมาย ขอบงัคบั และนโยบายแหงชาตขิองแตละ

รฐัสมาชกิ

(บี) “ถูกควบคุม” โดยผูลงทุน หากผูลงทุนมีอํานาจในการเสนอชื่อกรรมการบริหาร

ในจาํนวนที่เปนเสยีงขางมาก หรอืมเิชนนั้นกก็าํกบัการกระทาํของตนโดยถกูตองตามกฎหมาย

ขอ 20  พิธีการพิเศษและการเปดเผยข้อมูล
1. ไมมสีิ่งใดในขอ 5 (การประตบิตัเิยี่ยงคนชาต)ิ หรอืขอ 6 (การประตบิตัเิยี่ยงชาตทิี่

ไดรบัความอนเุคราะหยิ่ง) ที่จะถูกตคีวามเปนการขดัขวางรฐัสมาชกิจากการออกหรอืคงไวซึ่ง

มาตรการที่กาํหนดพธิกีารพเิศษที่เกี่ยวของกบัการลงทนุ รวมถงึการกาํหนดใหการลงทนุตอง

จัดตั้งขึ้นใหถูกตองตามกฎหมาย หรืออยูในรูปแบบทางกฎหมายอยางใดอยางหนึ่ง ภายใต 

กฎหมายหรอืขอบงัคบัของรฐัสมาชกิ และปฏบิตัติามขอกาํหนดเกี่ยวกบัการจดทะเบยีน โดย

มเีงื่อนไขวาพธิกีารดงักลาวจะตองไมทาํใหสทิธทิี่รฐัสมาชกิใหแกผูลงทนุของอกีรฐัสมาชกิหนึ่ง

และการลงทนุตามความตกลงนี้เสื่อมเสยีไปอยางมนียัสาํคญั

2. โดยไมคาํนงึถงึขอ 5 (การประตบิตัเิยี่ยงคนชาต)ิ หรอืขอ 6 (การประตบิตัเิยี่ยงชาติ

ที่ไดรบัความอนเุคราะหยิ่ง) รฐัสมาชกิอาจกาํหนดใหผูลงทนุของรฐัสมาชกิอกีรฐัหนึ่งหรอืการ

ลงทนุที่ครอบคลมุวาตองใหขอมลูที่เกี่ยวของกบัการลงทนุนั้นเฉพาะเพื่อความมุงประสงคทาง

ขอมูลหรอืทางสถติ ิรฐัสมาชกิจะตองคุมครองขอมูลที่เปนความลบัใดๆ จากการเปดเผยใดๆ 

ซึ่งจะทาํใหประโยชนในเชงิพาณชิยที่ชอบดวยกฎหมายของนติบิคุคล เอกชนหรอืสาธารณชน

เฉพาะรายเสื่อมไป หรอืสถานะในการแขงขนัของผูลงทนุ หรอืการลงทนุที่ครอบคลมุนั้น เสื่อม

ไป ไมมีสิ่งใดในวรรคนี้ที่จะถูกตีความเปนการขัดขวางรัฐสมาชิกจากการไดรับหรือเปดเผย

ขอมูลที่เกี่ยวของกบัการใชบงัคบักฎหมายของตนอยางเปนธรรมและโดยสจุรติ

ขอ 21  ความโปร่งใส
1. เพื่อใหบรรลถุงึวตัถปุระสงคของความตกลงนี้ รฐัสมาชกิแตละรฐัจะตอง

(เอ) แจงคณะมนตรีเอไอเอโดยทันทีหรืออยางนอยเปนประจําทุกปถึงการจัดทําความ

ตกลงหรือขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนที่รัฐสมาชิกไดตกลงและที่ไดรับการประติบัติ

พเิศษ

(บ)ี แจงคณะมนตรเีอไอเอโดยทนัทหีรอือยางนอยเปนประจาํทกุป ถาการออกกฎหมาย

ใหมใดๆ หรอืการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอบงัคบั หรอืแนวทางทางปกครองที่มอียูใดๆ ซึ่งมี

ผลกระทบอยางมนียัสาํคญัตอการลงทนุหรอืขอผูกพนัของรฐัสมาชกิภายใตความตกลงนี้

(ซ)ี เปดเผยตอสาธารณชนเกี่ยวกบักฎหมาย ขอบงัคบั หรอืแนวทางทางปกครองที่มี

ผลใชบงัคบัทั่วไปทั้งหมด ที่เกี่ยวกบัหรอืมผีลกระทบตอการลงทนุในดนิแดนของรฐัสมาชกิและ

(ด)ี จดัตั้งหรอืระบจุดุสอบถามขอมูล ซึ่งเมื่อมกีารรองขอจากบคุคลธรรมดา นติบิคุคล 

หรือรัฐสมาชิกอื่นใดๆ เพื่อใหขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับมาตรการที่ตองตีพิมพหรือเปดเผย 

ภายใตอนวุรรค (บ)ี และ (ซ)ี ไดในทนัที
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2. ไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้จะกําหนดใหรัฐสมาชิกตองจัดใหหรืออนุญาตใหเขาถึง

ขอมูลลับใดๆ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับผูลงทุนหรือการลงทุนรายใดโดยเฉพาะ ซึ่งการเปดเผย 

ขอมูลดงักลาวจะขดัขวางการบงัคบัใชกฎหมาย หรอืมเิชนนั้น ขดักบัประโยชนสาธารณะหรือ

จะทําใหเสื่อมผลประโยชนเชิงพาณิชยที่ชอบดวยกฎหมายของนิติบุคคล สาธารณชน และ

เอกชนรายใดโดยเฉพาะเสื่อมไป

ขอ 22  การเข้าเมือง การพํานักอยู่เปนการช่ัวคราว และการ
ทํางานของผู้ลงทุนและพนักงานในตําแหน่งสําคัญ

ภายใตบงัคบัของกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืงและแรงงาน ขอบงัคบั และนโยบายแหง

ชาติที่เกี่ยวกับการเขาเมือง การพํานักอยูเปนการชั่วคราว และการอนุญาตใหทํางาน และ

สอดคลองกบัขอผกูพนัของรฐัสมาชกิภายใตความตกลงอาฟาส รฐัสมาชกิแตละรฐัตองอนญุาต

การเขาเมอืง การพาํนกัอยูเปนการชั่วคราว และการอนญุาตใหทาํงานใหแกผูลงทนุ ผูบรหิาร

ผูจดัการ และสมาชกิของคณะกรรมการบรหิารของนติบิคุคลของรฐัสมาชกิอื่นๆ เพื่อความมุง

ประสงคของการจดัตั้ง การพฒันา การบรหิารจดัการ หรอืการใหคาํแนะนาํในการดาํเนนิการ

ลงทุนในดินแดนของรัฐสมาชิกฝายแรก ซึ่งคนเหลานี้หรือนิติบุคคลของรัฐสมาชิกอื่นที่

จางผูบริหาร ผูจัดการ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารดังกลาว ไดผูกพันหรืออยูใน 

ระหวางการดาํเนนิการผูกพนัเงนิทนุจาํนวนมากหรอืทรพัยากรอื่น

ขอ 23  การประติบัติเปนพิเศษและแตกต่างสําหรับประเทศ
สมาชิกใหม่ของอาเซียน

เพื่อใหความตกลงนี้เพิ่มประโยชนใหกบัรฐัสมาชกิใหมของอาเซยีน และใหเปนไปตาม

วตัถปุระสงคและหลกัการที่ระบใุนอารมัภบทและขอ 1 (วตัถปุระสงค) และขอ 2 (หลกัการที่

เปนแนวทาง) รัฐสมาชิกยอมรับความสําคัญของการใหการประติบัติเปนพิเศษและแตกตาง

แกรฐัสมาชกิใหมของอาเซยีน ผานทาง

(เอ) ความชวยเหลอืทางวชิาการเพื่อเสรมิสรางความสามารถของรฐัสมาชกิเหลานั้นที่

เกี่ยวของกบันโยบายและการสงเสรมิการลงทนุ รวมถงึในดานการพฒันาทรพัยากรมนษุย 

(บ)ี ขอผูกพนัที่อยูในความสนใจของรฐัสมาชกิใหมของอาเซยีน และ

(ซ)ี การยอมรบัวาขอผูกพนัของรฐัสมาชกิใหมของอาเซยีนแตละรฐัอาจกระทาํตามขั้น

การพฒันาของแตละรฐั

 

ขอ 24  การส่งเสริมการลงทุน
รฐัสมาชกิจะตองรวมมอืกนัเพื่อทาํใหอาเซยีนเปนที่รูจกัมากขึ้นในฐานะเขตการลงทนุที่

เปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อเพิ่มการลงทุนจากตางประเทศเขามาสูอาเซียนและการลงทุนภายใน

อาเซยีน โดยวธิตีางๆ รวมถงึ

(เอ) การสงเสริมการเติบโตและพัฒนาการของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอมและ 

วสิาหกจิขามชาตขิองอาเซยีน

(บี) การเพิ่มพูนการเกื้อกูลกันทางดานอุตสาหกรรมและเครือขายการผลิตระหวาง 

วสิาหกจิขามชาตขิองอาเซยีน

(ซี) การจัดตั้งคณะผูแทนดานการลงทุนที่มุงเนนการพัฒนากลุมระดับภูมิภาค และ 

เครอืขายการผลติ

(ด)ี การจดัตั้งและการสนบัสนนุการจดับรรยายสรปุและจดัสมัมนาตางๆ เกี่ยวกบัโอกาส

การลงทนุ และเกี่ยวกบักฎหมาย ขอบงัคบั และนโยบายดานการลงทนุ และ

(อ)ี การดาํเนนิการแลกเปลี่ยนในประเดน็อื่นๆ ที่เปนความสนใจรวมกนัที่เกี่ยวของกบั

การสงเสรมิการลงทนุ

ขอ 25  การอํานวยความสะดวกในการลงทุน
รัฐสมาชิกจะตองพยายามรวมมือกันเพื่ออํานวยความสะดวกใหการลงทุนที่เขาไปใน

และที่มอียูภายในอาเซยีน โดยวธิตีางๆ รวมถงึ

(เอ) การสรางสภาวะแวดลอมที่จาํเปนสาํหรบัการลงทนุทกุรูปแบบ

(บ)ี การรวบรดัและการทาํใหขั้นตอนสาํหรบัการยื่นคาํขอและการใหความเหน็ชอบการ

ลงทนุงายขึ้น

(ซี) การสงเสริม การเผยแพรขอมูลการลงทุน รวมถึงกฎ ขอบังคับ นโยบาย และ

กระบวนการลงทนุ

(ด)ี การจดัตั้งศูนยการลงทนุแบบครบวงจร

(อี) การเสริมสรางฐานขอมูลของการลงทุนในทุกรูปแบบสําหรับการวางหลักนโยบาย

เพื่อปรบัปรงุสภาพแวดลอมทางการลงทนุของอาเซยีน

(เอฟ) การดาํเนนิการใหคาํปรกึษาแกกลุมธรุกจิเกี่ยวกบัเรื่องการลงทนุ และ 

(จ)ี การจดัใหบรกิารใหคาํแนะนาํแกกลุมธรุกจิของรฐัสมาชกิอื่น
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ขอ 26  การเพ่ิมพูนการรวมเปนหน่ึงเดียวกันของอาเซียน
 รฐัสมาชกิยอมรบัความสาํคญัของการสนบัสนนุการรวมเปนหนึ่งเดยีวกนัทางเศรษฐกจิ

ของอาเซยีนผานการรเิริ่มตางๆ รวมถงึ การรเิริ่มสาํหรบัการรวมเปนหนึ่งเดยีวกนัของอาเซยีน

โครงการสาขาที่จะรวมเปนหนึ่งเดียวกันในลําดับแรก และเออีซี ซึ่งรวมถึงความรวมมือกัน 

ดานการลงทนุ เพื่อเพิ่มพนูการรวมเปนหนึ่งเดยีวกนัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน รฐัสมาชกิตอง

พยายามที่จะ โดยรวมถงึ

(เอ) ทําใหนโยบายและมาตรการดานการลงทุน เพื่อใหบรรลุถึงการเกื้อกูลกันทาง 

ดานอตุสาหกรรม สอดคลองกนั หากเปนไปได

(บ)ี สรางและเสรมิสรางความสามารถของรฐัสมาชกิ ในการวางหลกัเกณฑและพฒันา

นโยบายการลงทนุเพื่อดงึดูดการลงทนุ รวมถงึการพฒันาทรพัยากรมนษุย

(ซี) แบงปนขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและวิธีปฏิบัติที่ดี รวมถึงกิจกรรมและ

อตุสาหกรรมที่ไดรบัการสงเสรมิ

(ดี) สนับสนุนความพยายามในการสงเสริมการลงทุนระหวางรัฐสมาชิกเพื่อประโยชน 

รวมกนั

ขอ 27  ข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก
ใหใชบังคับพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน ลงนามที่เวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2004 ตามที่แกไข  

ในการระงบัขอพพิาทที่เกี่ยวกบัการตคีวามหรอืการใชบงัคบัความตกลงนี้

สวนบี
ข้อพิพาทการลงทุนระหว่างรัฐสมาชิกกับผู้ลงทุน

ขอ 28 คํานิยาม
เพื่อความมุงประสงคของสวนนี้

(เอ) “ผูมอีาํนาจแตงตั้ง” หมายถงึ

(หนึ่ง) เลขาธกิารอกิสดิ ในกรณขีองการอนญุาโตตลุาการภายใตขอ 33(1)(บ)ี หรอื (ซ)ี  

(สอง) เลขาธกิารศาลประจาํอนญุาโตตลุาการ ในกรณขีองการอนญุาโตตลุาการภาย

ใตขอ 33(1)(ด)ี หรอื

(สาม) เลขาธิการหรือบุคคลอื่นที่มีตําแหนงเทียบเทา ของศูนยหรือสถาบัน

อนญุาโตตลุาการนั้น ในกรณขีองการอนญุาโตตลุาการภายใตขอ 33(1)(อ)ี และ (เอฟ)

(บ)ี “ผูลงทนุผูพพิาท” หมายถงึ ผูลงทนุของรฐัสมาชกิยื่นขอที่เรยีกรองในนามของตน

เองภายใตสวนนี้ และหากเกี่ยวของ รวมถึงผูลงทุนของรัฐสมาชิกที่ยื่นขอเรียกรองในนาม

นติบิคุคลของรฐัสมาชกิอื่นที่ผูลงทนุเปนเจาของหรอืควบคมุ

(ซ)ี “รฐัสมาชกิผูพพิาท” หมายถงึ รฐัสมาชกิซึ่งถูกยื่นขอเรยีกรองภายใตสวนนี้

(ด)ี “คูพพิาท” หมายถงึ ผูลงทนุผูพพิาทและรฐัสมาชกิผูพพิาท

(อ)ี “อกิสดิ” หมายถงึ ศูนยระหวางประเทศเพื่อการระงบัขอพพิาทการลงทนุ

(เอฟ) “กฎการอาํนวยเพิ่มเตมิของอกิสดิ” หมายถงึ กฎที่ใชบงัคบักบัการอาํนวยเพิ่ม

เตมิสาํหรบัการบรหิารจดัการกระบวนการพจิารณาโดยฝายเลขาธกิารของศนูยระหวางประเทศ

เพื่อการระงบัขอพพิาทการลงทนุ

(จ)ี “อนสุญัญาอกิสดิ” หมายถงึ อนสุญัญาวาดวยการระงบัขอพพิาทการลงทนุระหวาง

รฐัและคนชาตขิองรฐัอื่น ทาํขึ้นที่กรงุวอชงิตนั ดซี ีประเทศสหรฐัอเมรกิา เมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 

ค.ศ.1965

(เอช) “อนสุญัญานวิยอรก” หมายถงึ อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการยอมรบัและ

การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ ทําขึ้นที่นครนิวยอรก ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เมื่อวนัที่ 10 มถินุายน ค.ศ.1958

(ไอ) “รฐัสมาชกิที่มใิชผูพพิาท” หมายถงึ รฐัสมาชกิของผูลงทนุผูพพิาท และ

(เจ) “กฎวาดวยการอนญุาโตตลุาการขององัสทิรลั” หมายถงึ กฎอนญุาโตตลุาการของ

คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติเห็นชอบโดยสมัชชา

สหประชาชาต ิเมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม ค.ศ.1976

ขอ 29  ขอบเขตการครอบคลุม
1. ใหสวนนี้ใชบงัคบักบัขอพพิาทการลงทนุระหวางรฐัสมาชกิกบัผูลงทนุของรฐัสมาชกิ

อีกรัฐหนึ่งซึ่งไดรับความสูญเสียหรือเสียหายดวยเหตุผลจากการละเมิดที่กลาวอางวามีของ 

สทิธใิดๆ ที่ไดรบัจากความตกลงนี้ ที่เกี่ยวของกบัการลงทนุของผูลงทนุผูนั้น

2. บุคคลธรรมดาที่เปนคนชาติหรือถือสัญชาติของรัฐสมาชิกหนึ่ง ตองไมดําเนินการ

เรยีกรองตอรฐัสมาชกินั้นภายใตสวนนี้ 
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3. สวนนี้จะไมใชบังคับกับขอเรียกรองที่เกิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว หรือขอ 

เรยีกรองที่ไดถูกหยบิยกขึ้นกอนที่ความตกลงนี้มผีลใชบงัคบั

4. ไมมีสิ่งใดในสวนนี้จะถูกตีความเพื่อเปนการขัดขวางผูลงทุนผู พิพาทจากการ 

หาหนทาง ในการระงับขอพิพาททางปกครองหรือทางศาลที่มีอยู ภายในประเทศของ 

รฐัสมาชกิผูพพิาท

ขอ 30 การไกล่เกล่ียข้อพิพาท
1. คูพพิาทอาจตกลงใหมกีารไกลเกลี่ยขอพพิาทเมื่อใดกไ็ด ซึ่งอาจเริ่มเมื่อใดกไ็ด และ

อาจถูกยกเลกิเมื่อมคีาํรองขอจากผูลงทนุผูพพิาทเมื่อใดกไ็ด

2. กระบวนการไกลเกลี่ยขอพพิาทอาจจะดาํเนนิตอไปในขณะที่กระบวนการที่กาํหนด 

ใหไวในขอ 33 (การยื่นขอเรยีกรอง) อยูในระหวางการพจิารณา หากคูพพิาทตกลงกนั 22

3. ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอยางไมเปนทางการ 

กระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทและทาทีของคูพิพาทในระหวาง 

กระบวนการพิจารณาเหลานี้ จะไมทําใหสิทธิของคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งในกระบวนการ

พจิารณาอื่นใดตอไปภายใตสวนนี้ เสื่อมไป

ขอ 31 การปรึกษาหารือ
1. ในกรณทีี่มขีอพพิาทการลงทนุ คูพพิาทจะตองพยายามแกไขปญหาขอพพิาท โดย

ผานการปรกึษาหารอืและการเจรจากอน ซึ่งอาจรวมถงึการใชกระบวนการที่มบีคุคลที่สามโดย

ไมมผีลผกูพนั การปรกึษาหารอืดงักลาวจะตองเริ่มดาํเนนิการโดยใหผูลงทนุผูพพิาทยื่นคาํรอง

ขอปรกึษาหารอืเปนลายลกัษณอกัษรสงไปใหรฐัสมาชกิผูพพิาท

2. การปรกึษาหารอืจะเริ่มขึ้นภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่รฐัสมาชกิผูพพิาทไดรบัคาํรอง

ขอปรกึษาหารอื เวนแตคูพพิาทจะตกลงกนัเปนอยางอื่น

3. ดวยวตัถปุระสงคที่จะแกไขขอพพิาทการลงทนุผานการปรกึษาหารอื ผูลงทนุผูพพิาท

จะตองใชพยายามอยางสมเหตสุมผลที่จะจดัหาขอมลูที่เกี่ยวกบัพื้นฐานทางกฎหมายและทาง

ขอเทจ็จรงิเกี่ยวกบัขอพพิาทการลงทนุใหรฐัสมาชกิผูพพิาทกอนเริ่มการปรกึษาหารอื

ขอ 32 ข้อเรียกร้องโดยผู้ลงทุนของรัฐสมาชิก
หากขอพพิาทการลงทนุไมไดรบัการแกไขภายใน 180 วนั นบัจากวนัที่รฐัสมาชกิผูพพิาท

ไดรบัคาํรองขอปรกึษาหารอื ผูลงทนุผูพพิาทอาจยื่นขอเรยีกรองตอการอนญุาโตตลุาการ ภาย

ใตขอบงัคบัของสวนนี้

(เอ) วารฐัสมาชกิผูพพิาทไดละเมดิพนัธกรณอีนัเกดิขึ้นภายใตขอ 5 (การประตบิตัเิยี่ยง

คนชาต)ิ ขอ 6 (การประตบิตัเิยี่ยงชาตทิี่ไดรบัความอนเุคราะหยิ่ง) ขอ 8 (คณะผูบรหิารอาวโุส

และคณะกรรมการบริหาร) ขอ 11 (การประติบัติตอการลงทุน) ขอ 12 (การชดเชยในกรณี

จลาจล) ขอ13 (การโอน) ขอ 14 (การเวนคนืและการชดเชย) ที่เกี่ยวกบัการจดัการ การดาํเนนิ

งาน การปฏบิตักิาร หรอืการขาย หรอืจาํหนายจายโอนอื่น ซึ่งการลงทนุที่ครอบคลมุ และ

(บี) ผูลงทุนผูพิพาทที่เกี่ยวของกับการลงทุนที่ครอบคลุมไดรับความสูญเสียหรือความ

เสยีหายดวยเหตผุลจากหรอือนัเกดิจากการละเมดินั้น

ขอ 33 การย่ืนข้อเรียกร้อง
1. ผูลงทนุผูพพิาทอาจยื่นขอเรยีกรองที่อางถงึในขอ 32 (ขอเรยีกรองโดยผูลงทนุของรฐั

สมาชกิ) โดยการเลอืกของผูลงทนุผูพพิาท

(เอ) ตอศาลหรอืองคคณะทางปกครองของรฐัสมาชกิผูพพิาท โดยมเีงื่อนไขวาศาลหรอื

องคคณะดงักลาวมเีขตอาํนาจเหนอืขอเรยีกรองนั้น หรอื 

(บ)ี ภายใตอนสุญัญาอกิสดิและกฎวาดวยขั้นตอนในกระบวนการอนญุาโตตลุาการของ

อิกสิด14 โดยมีเงื่อนไขวาทั้งรัฐสมาชิกผูพิพาทและรัฐสมาชิกที่มิใชคู พิพาทเปนภาคีของ

อนสุญัญาอกิสดิ หรอื

(ซ)ี ภายใตกฎการอาํนวยเพิ่มเตมิของอกิสดิ โดยมเีงื่อนไขวารฐัสมาชกิผูพพิาทหรอืรฐั

สมาชกิที่มใิชผูพพิาทฝายใดฝายหนึ่งเปนภาคขีองอนสุญัญาอกิสดิ หรอื

(ด)ี ภายใตกฎวาดวยการอนญุาโตตลุาการขององัสทิรลั หรอื

(อี) ตอศูนยการอนุญาโตตุลาการภูมิภาค ณ กรุงกัวลาลัมเปอร หรือศูนยการ 

อนญุาโตตลุาการภูมภิาคอื่นๆ ในอาเซยีน หรอื

(เอฟ) ตอสถาบันการอนุญาโตตุลาการอื่นใด หากคูพิพาทตกลงกัน โดยมีเงื่อนไขวา 

การใชกฎวาดวยอนุญาโตตุลาการ หรือศาลหรือศูนยที่มีอํานาจพิจารณาใดภายใตอนุวรรค 

(เอ) ถงึ (เอฟ) แลว จะตองยกเวนซึ่งการใชวธิอีื่นที่เหลอื

2. ใหถอืวาขอเรยีกรองไดยื่นตอการอนญุาโตตลุาการภายใตสวนนี้แลว เมื่อไดรบัการ

แจงคํารองขอการอนุญาโตตุลาการของผูลงทุนผูพิพาท (“การแจงการอนุญาโตตุลาการ”)  

ภายใตกฎวาดวยการอนญุาโตตลุาการที่ใชบงัคบั

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ226 227

14  ในกรณีของฟิลิปปินส์ การย่ืนข้อเรียกร้องภายใต้อิกสิดและกฎว่าด้วยขั้นตอนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการของอิกสิด 

จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่พิพาทในกรณีที่ข้อพิพาทการลงทุนนั้นเกิดขึ้น



3. ใหกฎวาดวยการอนญุาโตตลุาการที่ใชบงัคบัภายใตวรรค 1 ซึ่งมผีลใชอยูในวนัที่ขอ

เรยีกรองหนึ่งหรอืหลายขอเรยีกรองถูกยื่นตอการอนญุาโตตลุาการภายใตสวนนี้ ใชบงัคบักบั

การอนญุาโตตลุาการ เวนแตในสวนที่มกีารปรบัเปลี่ยนโดยความตกลงนี้

4. ในสวนที่เกี่ยวของกบัขอพพิาทการลงทนุเฉพาะหรอืขอพพิาทเปนกลุม คูพิพาทอาจ

สละเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการที่ใชบังคับโดยการตกลง

ระหวางกันเปนลายลักษณอักษร กฎดังกลาวจะผูกพันองคคณะหนึ่งหรือหลายองคคณะที่

เกี่ยวของซึ่งจดัตั้งขึ้นตามสวนนี้ และผกูพนัอนญุาโตตลุาการแตละรายที่ปฏบิตังิานในองคคณะ

ดงักลาว

5. ผูลงทนุผูพพิาทจะตองจดัใหมพีรอมกบัการแจงการอนญุาโตตลุาการ

(เอ) ชื่อของอนญุาโตตลุาการที่ผูลงทนุผูพพิาทแตงตั้ง หรอื

(บี) ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของผูลงทุนผูพิพาทใหมีผูมีอํานาจแตงตั้ง 

แตงตั้งอนญุาโตตลุาการนั้น

ขอ 34 เง่ือนไขและข้อจํากัดในการย่ืนข้อเรียกร้อง
การยื่นขอพพิาทตอการอนญุาโตตลุาการภายใตขอ 33(1)(บ)ี ถงึ (เอฟ) จะตองเปนไป

ตามสวนนี้ และจะตองเปนไปตามเงื่อนไขดงัตอไปนี้

(เอ) การยื่นขอพพิาทการลงทนุตอการอนญุาโตตลุาการดงักลาวที่เกดิขึ้นภายใน 3 ป 

นบัจากเวลาที่ผูลงทนุผูพพิาทไดรูหรอืมเีหตอุนัสมควรใหรูถงึการละเมดิพนัธกรณภีายใตความ

ตกลงนี้ ซึ่งกอใหเกดิความสูญเสยีหรอืเสยีหายตอผูลงทนุผูพพิาท หรอืการลงทนุที่ครอบคลมุ 

และ

(บ)ี ผูลงทนุผูพพิาทไดแจงเปนลายลกัษณอกัษรอยางนอย 90 วนักอนที่จะยื่นขอเรยีก

รองตอรฐัสมาชกิผูพพิาท ถงึเจตนาของตนที่จะยื่นขอพพิาทการลงทนุตอการอนญุาโตตลุาการ

ดังกลาว และซึ่งสรุปยอถึงการละเมิดที่กลาวอางของรัฐสมาชิกผูพิพาทภายใตความตกลงนี้ 

(รวมถงึบทบญัญตัทิี่กลาวอางวาถูกละเมดิ) และความสูญเสยีหรอืเสยีหายที่ถูกอางวาเกดิขึ้น

ตอผูลงทนุผูพพิาทหรอืการลงทนุที่ครอบคลมุ และ

(ซ)ี การแจงการอนญุาโตตลุาการภายใตขอ 33(2) ตองประกอบดวยการสละสทิธเิปน

ลายลักษณอักษรโดยผูลงทุนผูพิพาท ที่จะเริ่มกระบวนการหรือดําเนินการตอไปซึ่งกระบวน

การใดๆ ตอศาลหรือองคคณะทางปกครองของรัฐสมาชิกผูพิพาท หรือกระบวนการระงับขอ

พพิาทอื่น ที่เกี่ยวของกบัมาตรการใดๆ ที่กลาวอางวากอใหเกดิการละเมดิที่อางถงึในขอ 32 

(การยื่นขอเรยีกรองโดยผูลงทนุของรฐัสมาชกิ)

 

2. โดยไมคาํนงึถงึอนวุรรค 1(ซ)ี ผูลงทนุผูพพิาทจะตองไมถูกขดัขวางจากการเริ่มหรอื

ดําเนินการตอไปซึ่งการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรการคุ มครองชั่วคราวดวยความมุง

ประสงคเดียวที่จะสงวนสิทธิและผลประโยชนของผูลงทุนผูพิพาท และไมเกี่ยวของกับการ 

ชาํระคาเสยีหายหรอืขอยตุใินประเดน็ปญหาของขอพพิาท ตอศาลหรอืองคคณะทางปกครอง

ของรฐัสมาชกิผูพพิาท

3. รฐัสมาชกิจะตองไมใหความคุมครองทางการทตูหรอืยื่นขอเรยีกรองระหวางประเทศ 

ในสวนที่เกี่ยวกับขอพิพาทซึ่งผูลงทุนหนึ่งของตนและรัฐสมาชิกอื่น ไดยินยอมใหยื่น หรือที่

ไดยื่นตอการอนญุาโตตลุาการภายใตสวนนี้ เวนแตรฐัสมาชกิอื่นเชนวานั้น ไมสามารถกระทาํ

หรอืปฏบิตัติามคาํชี้ขาดที่ตดัสนิออกมาในขอพพิาทดงักลาว เพื่อความมุงประสงคของวรรคนี้ 

การคุมครองทางการทตูจะตองไมรวมถงึการตดิตอแลกเปลี่ยนทางการทตูอยางไมเปนทางการ 

ดวยความมุงประสงคเพยีงเพื่อที่จะอาํนวยความสะดวกในการระงบัขอพพิาท

4. รฐัสมาชกิผูพพิาทจะตองไมอางเปนคาํแกตาง คาํฟองแยง สทิธหิกัลาง หรอือื่นใด 

วาผูลงทนุผูพพิาทที่เกี่ยวกบัการลงทนุที่ครอบคลมุ ไดรบัหรอืจะไดรบัการชดใชคาเสยีหายหรอื

การชดเชยอื่นสาํหรบัความเสยีหายใดๆ ที่กลาวอางทั้งหมดหรอืบางสวน ตามสญัญาประกนั

หรอืสญัญาคํ้าประกนั

ขอ 35 การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ
เวนแตคูพพิาทจะตกลงกนัเปนอยางอื่น องคคณะจะตองประกอบดวยอนญุาโตตลุาการ 

3 คน ไดแก

(เอ) อนญุาโตตลุาการที่แตงตั้งโดยคูพพิาทแตละฝาย ฝายละหนึ่งคน และ

(บ)ี อนญุาโตตลุาการคนที่สาม ซึ่งจะเปนประธานอนญุาโตตลุาการ ที่แตงตั้งโดยการ

ตกลงกนัระหวางคูพพิาท อนญุาโตตลุาการคนที่สามจะตองเปนคนชาตขิองประเทศที่มใิชรฐั

สมาชิกซึ่งมีความสัมพันธทางการทูตกับรัฐสมาชิกผูพิพาทและรัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาท และ

จะตองไมมถีิ่นพาํนกัถาวรในรฐัสมาชกิผูพพิาทหรอืรฐัสมาชกิที่มใิชผูพพิาท

2. บุคคลผูใดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการจะตองมีความเชี่ยวชาญหรือ

มปีระสบการณในดานกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดเีมอืง กฏเกณฑทางการคาระหวาง

ประเทศ หรือกฎเกณฑทางการลงทุนระหวางประเทศ อนุญาโตตุลาการจะตองถูกเลือก

อยางเครงครดับนพื้นฐานของความเปนกลาง ความนาเชื่อถอื ความมวีจิารณญาณที่ด ีความ

เปนอิสระ และจะตองประพฤติตนบนพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาของกระบวนการ

พจิารณาของอนญุาโตตลุาการ
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3. ภายใตขอบงัคบัของขอ 36 (การดาํเนนิการของการอนญุาโตตลุาการ) หากองคคณะ

ไมไดรับแตงตั้งภายใน 75 วัน นับจากวันที่ขอเรียกรองถูกยื่นตอการอนุญาโตตุลาการภาย

ใตสวนนี้ เมื่อมีการรองขอจากคูพิพาท ผูมีอํานาจแตงตั้งจะตองใชดุลยพินิจของตนในการ 

แตงตั้งอนญุาโตตลุาการหรอือนญุาโตตลุาการหลายคนซึ่งยงัไมไดรบัการแตงตั้ง

4. ใหองคคณะมคีาํตดัสนิโดยเสยีงขางมาก และคาํตดัสนิจะตองมผีลผูกพนั

5. คูพิพาทจะตองรับผิดชอบคาใชจายของอนุญาโตตุลาการที่ฝายตนแตงตั้ง และ

จะตองรบัผดิชอบคาใชจายของประธานอนญุาโตตลุาการ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเปน

สดัสวนเทาๆ กนั ในกรณอีื่นๆ ทั้งหมด ใหองคคณะกาํหนดกระบวนการพจิารณาของตนเอง

6. คูพิพาทอาจจะตั้งกฏเกณฑที่เกี่ยวกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากองคคณะ รวมถึง 

คาตอบแทนของอนญุาโตตลุาการ

7.  เมื่ออนญุาโตตลุาการคนใดที่รบัการแตงตั้งตามขอนี้ ลาออกหรอืไมสามารถปฏบิตัิ

หนาที่ได อนุญาโตตุลาการผูที่มาแทนจะตองไดรับแตงตั้งโดยใชวิธีเดียวกันตามที่ไดกําหนด

ไวสําหรับการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดิม และใหอนุญาโตตุลาการที่ไดรับแตงตั้งแทนมี 

อาํนาจและหนาที่ทั้งหมดของอนญุาโตตลุาการคนเดมิ

ขอ 36  การดําเนินการของการอนุญาโตตุลาการ
เมื่อมกีารยกประเดน็เกี่ยวกบัเขตอาํนาจหรอืการยอมรบัพจิารณาคดมีาเปนขอคดัคาน

เบื้องตน องคคณะจะตองตดัสนิเรื่องนี้กอนการเขาสูการพจิารณาในมูลคดี

2. โดยไมชากวา 30 วนัภายหลงัจากการจดัตั้งองคคณะ รฐัสมาชกิผูพพิาทอาจยื่นขอ

คัดคานวาขอเรียกรองไมมีมูลอยางเห็นไดชัด รัฐสมาชิกผู พิพาทอาจยื่นขอคัดคาน

ไดเชนกนัวาขอเรยีกรองนั้นอยูนอกเหนอืเขตอาํนาจหรอือาํนาจหนาที่ขององคคณะรฐัสมาชกิ 

ผูพพิาทจะตองระบโุดยจาํเพาะเจาะจงเทาที่จะทาํไดถงึพื้นฐานของการคดัคาน

3. องคคณะจะตองพจิารณาวาการคดัคานดงักลาวใดเปนประเดน็ปญหาเบื้องตนโดย

แยกจากการพจิารณามลูคดขีองขอเรยีกรอง คูพพิาทจะตองมโีอกาสอยางสมเหตสุมผลในการ

แสดงความเห็นและขอสังเกตของตนตอองคคณะ ถาองคคณะตัดสินวาขอเรียกรองไมมีมูล

อยางเหน็ไดชดั หรอืไมอยูในเขตอาํนาจหรอือาํนาจหนาที่ขององคคณะ องคคณะจะตองออก

คาํชี้ขาดใหมผีลเชนวานั้น

4.หากมเีหตอุนัสมควร องคคณะอาจชี้ขาดแกฝายที่ชนะถงึคาใชจายและคาธรรมเนยีม

ที่สมเหตสุมผลที่เกดิขึ้นในการยื่นหรอืการโตแยงขอคดัคาน ในการกาํหนดวาคาํชี้ขาดนั้นมเีหตุ

อนัสมควรหรอืไม องคคณะจะตองพจิารณาวาขอเรยีกรองหรอืขอคดัคานนั้นไมเปนสาระหรอื

ไมมีมูลอยางเห็นไดชัดหรือไม และจะตองใหโอกาสที่สมเหตุสมผลแกคูพิพาทในการแสดง

ความเหน็

5. เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น องคคณะจะตองกําหนดสถานที่ของการ

อนญุาโตตลุาการตามกฎวาดวยการอนญุาโตตลุาการที่ใชบงัคบั โดยมเีงื่อนไขวาสถานที่นั้น

จะตองอยูในดนิแดนของรฐัซึ่งเปนภาคขีองอนสุญัญานวิยอรก

6. เมื่อขอพิพาทการลงทุนเกี่ยวของกับมาตรการที่อาจจะเปนมาตรการทางภาษี ให 

รัฐสมาชิกผูพิพาทและรัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาท รวมถึงผูแทนจากหนวยงานดานภาษีของรัฐ 

เหลานั้น จัดใหมีการปรึกษาหารือเพื่อวินิจฉัยวามาตรการที่เปนประเด็นปญหาดังกลาวเปน 

มาตรการทางภาษหีรอืไม

7. เมื่อผูลงทุนผูพิพาทอางวารัฐสมาชิกผูพิพาทไดละเมิดขอ 14 (การเวนคืนและการ

ชดเชย) โดยการนาํมาใชหรอืบงัคบัใชซึ่งมาตรการทางภาษ ีรฐัสมาชกิผูพพิาทและรฐัสมาชกิ

ที่มใิชผูพพิาทจะตองจดัใหมกีารปรกึษาหารอื เมื่อมกีารรองขอจากรฐัสมาชกิผูพพิาท โดยมุง

ที่จะวนิจิฉยัวามาตรการทางภาษทีี่เปนประเดน็ปญหาดงักลาวนั้นมผีลเทยีบเทากบัการเวนคนื

หรอืการทาํใหเปนของรฐัหรอืไม

8. องคคณะใดๆ ที่อาจจดัตั้งขึ้นภายใตสวนนี้ จะตองใหการพจิารณาอยางจรงิจงัตอ 

คาํตดัสนิของรฐัสมาชกิทั้งสอง ภายใตวรรค 6 และ 7

9. หากรฐัสมาชกิทั้งสองไมสามารถเริ่มการปรกึษาหารอืตามที่อางถงึในวรรค 6 และ 

7 หรอืไมสามารถหาขอตดัสนิรวมกนัได ภายในระยะเวลา 180 วนั นบัจากวนัที่ไดรบัคาํรอง

ขอใหปรึกษาหารือ ตามที่อางถึงในขอ 31 (การปรึกษาหารือ) ผูลงทุนผูพิพาทจะตองไมถูก 

ขดัขวางจากการยื่นขอเรยีกรองของตนตอการอนญุาโตตลุาการตามสวนนี้

ขอ 37 การรวมข้อเรียกร้อง
เมื่อมีการยื่นขอเรียกรองสองขอหรือมากกวานั้นโดยแยกกันตอการอนุญาโตตุลาการ

ภายใตขอ 32 (ขอเรียกรองโดยผูลงทุนของรัฐสมาชิก) และขอเรียกรองเหลานั้นมีประเด็น 

ปญหาในขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่เหมือนกันและเกิดขึ้นจากเหตุการณหรือสภาวการณที่

เหมือนหรือคลายคลึงกัน คูพิพาทที่เกี่ยวของทั้งหมดอาจตกลงที่จะรวมขอเรียกรองเหลานั้น

โดยรูปแบบใดที่เหน็วาเหมาะสมกไ็ด

ขอ 38 รายงานของผู้เช่ียวชาญ
โดยไมกระทบตอการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานอื่นตามที่กฏวาดวยอนุญาโตตุลาการที่

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ230 231



ใชบงัคบัอนญุาตเมื่อมกีารรองขอจากคูพพิาท องคคณะอาจแตงตั้งใหผูเชี่ยวชาญหนึ่งคนหรอื

มากกวานั้นจดัทาํรายงานตอองคคณะเปนลายลกัษณอกัษรเพื่อนาํเสนอประเดน็ขอเทจ็จรงิที่

เกี่ยวของกบัสิ่งแวดลอม สาธารณสขุ ความปลอดภยั หรอืเรื่องทางวทิยาศาสตรอื่นๆ ที่คูพพิาท

ฝายหนึ่งยกขึ้นในกระบวนการพจิารณา โดยใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขที่คูพพิาทอาจ

ตกลงกนั

ขอ 39 ความโปร่งใสของกระบวนพิจารณาของ

อนุญาโตตุลาการ
1. ขาดและคาํตดัสนิทั้งหมดที่จดัทาํขึ้นโดยองคคณะ

2. คูพพิาทฝายหนึ่งฝายใดที่มเีจตนาจะใชขอมูลที่กาํหนดใหเปนขอมูลที่เปนความลบั

ในการพิจารณาความ จะตองแจงองคคณะถึงเรื่องดังกลาว องคคณะจะตองจัดการอยาง

เหมาะสมเพื่อคุมครองขอมูลจากการถูกเปดเผย

3. ขอมูลใดซึ่งกําหนดเปนการเฉพาะวาเปนความลับ ที่ไดยื่นตอองคคณะหรือ

ตอคูพพิาทจะตองไดรบัการคุมครองจากการถูกเปดเผย 

4. คูพิพาทอาจเปดเผยขอมูลที่เปนความลับนั้นใหบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

กระบวนการพจิารณาของอนญุาโตตลุาการ ที่ตนพจิารณาเหน็วาจาํเปนสาํหรบัการเตรยีมการ

ในคดขีองตน แตจะตองกาํหนดวาขอมูลที่เปนความลบันั้นจะตองไดรบัการคุมครอง

5. องคคณะจะตองไมกาํหนดใหรฐัสมาชกิจดัเตรยีมหรอือนญุาตการเขาถงึขอมูล ซึ่งการ 

เปดเผยจะเปนการขดัตอการบงัคบัใชกฎหมาย หรอืขดัตอกฎหมายของรฐัสมาชกิที่ใชคุมครอง

ความลับของคณะรัฐมนตรี ความลับสวนบุคคล หรือธุรกิจการเงินและบัญชีรายบุคคลของ 

ลูกคาสถาบนัการเงนิ หรอืสิ่งซึ่งตนเหน็วาขดัตอความมั่นคงที่มคีวามสาํคญัยิ่งของตน

6. รัฐสมาชิกที่มิใชผู พิพาทจะตองมีสิทธิที่จะไดรับสําเนาหนังสือแจงการอนุญา 

โตตุลาการจากรัฐสมาชิกผูพิพาทดวยคาใชจายของตนเอง ไมชากวา 30 วันหลังจากวันที่

เอกสารนั้นไดถกูสงไปยงัรฐัสมาชกิผูพพิาท รฐัสมาชกิผูพพิาทจะตองแจงรฐัสมาชกิอื่นทั้งหมด 

เกี่ยวกบัการไดรบัการแจงการอนญุาโตตลุาการภายใน 30 วนัจากนั้น

ขอ 40 กฎหมายท่ีใช้บังคับ
1. ภายใตบงัคบัของวรรค 2 และ 3 เมื่อมกีารยื่นขอเรยีกรองภายใตขอ 34 (การยื่นขอ

เรียกรอง) องคคณะจะตองตัดสินประเด็นในขอพิพาทตามความตกลงนี้ ความตกลงอื่นใดที่

ใชบงัคบัระหวางรฐัสมาชกิ และกฏเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศที่ใชบงัคบั และในกรณี

ที่สามารถนาํมาใชได กฎหมายภายในใดที่เกี่ยวของของรฐัสมาชกิผูพพิาท

2. โดยตนเองหรอืโดยการรองขอจากคูพพิาทฝายหนึ่ง องคคณะจะตองรองขอใหมกีาร

ตคีวามรวมกนัซึ่งบทบญัญตัใิดๆ ของความตกลงนี้ที่เปนประเดน็ในขอพพิาท รฐัสมาชกิจะตอง

ยื่นคาํตดัสนิรวมกนัเปนลายลกัษณอกัษรแสดงถงึการตคีวามของตน ตอองคคณะภายใน 60 

วนั นบัแตมกีารสงคาํรองขอ โดยไมกระทบถงึความในวรรค 3 หากรฐัสมาชกิไมสามารถมคีาํ

ตดัสนิดงักลาวไดภายใน 60 วนั การตคีวามใดๆ ที่ยื่นไปแลวโดยรฐัสมาชกิ จะตองถูกสงตอ

ไปยงัคูพพิาทและองคคณะ ซึ่งจะตองตดัสนิประเดน็ดงักลาวดวยตนเอง

3. ใหคาํตดัสนิรวมของรฐัสมาชกิที่แสดงถงึการตคีวามบทบญัญตัขิองความตกลงนี้ มี

ผลผูกพันองคคณะ และคําตัดสินหรือคําชี้ขาดใดๆ ซึ่งออกโดยองคคณะตองสอดคลองกับ 

คาํตดัสนิรวมนั้น

ขอ 41 คําช้ีขาด
1. คูพพิาทอาจตกลงยตุขิอพพิาท ณ เวลาใดกไ็ด กอนที่องคคณะจะมคีาํชี้ขาดสดุทาย

2. คูพพิาทอาจตกลงยตุขิอพพิาท ณ เวลาใดกไ็ด กอนที่องคคณะจะมคีาํชี้ขาดสดุทาย

เมื่อองคคณะไดออกคาํชี้ขาดสดุทายตอคูพพิาทฝายหนึ่งฝายใด องคคณะอาจจะออกคาํชี้ขาด

แยกกนัหรอืรวมกนั เฉพาะ

(เอ) คาเสยีหายที่เปนเงนิและดอกเบี้ยใดๆ ที่พงึเกดิขึ้น และ

(บ)ี การชดใชคนืทรพัยสนิ ซึ่งในกรณนีี้คาํชี้ขาดจะตองกาํหนดใหรฐัสมาชกิผูพพิาทอาจ

ชําระคาเสียหายที่เปนเงินและดอกเบี้ยใดๆ ที่พึงเกิดขึ้นแทนการชดใชคืนไดองคคณะอาจจะ

ออกคาํชี้ขาดในสวนของคาใชจายและคาทนายความ ตามความตกลงนี้และกฎวาดวยอนญุา

โตตลุาการที่ใชบงัคบั

4. องคคณะจะตองไมออกคาํชี้ขาดใหมกีารชดใชคาเสยีหายในเชงิลงโทษ

5. คําชี้ขาดขององคคณะจะตองไมมีผลผูกพัน เวนแตระหวางคูพิพาทและในสวนที่

เกี่ยวกบักรณนีี้โดยเฉพาะ

6. ภายใตบงัคบัของวรรค 7 และกระบวนการทบทวนที่ใชบงัคบัสาํหรบัการออกคาํชี้ขาด

ชั่วคราวที่ใชบงัคบั คูพพิาทจะตองกระทาํและปฏบิตัติามคาํชี้ขาดโดยไมลาชา15

7. คูพพิาทมอิาจขอใหบงัคบัตามคาํชี้ขาดสดุทายไดจนกวา :

(เอ) ในกรณทีี่เปนการออกคาํชี้ขาดสดุทายภายใตอนสุญัญาอกิสดิ

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ232 233

15 รัฐสมาชิกเข้าใจร่วมกันว่าอาจมีขั้นตอนทางกฎหมายภายในและทางปกครองที่ต้องปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติตามค�าชี้ขาดได้



(หนึ่ง) เวลาผานพนไป 120 วนั นบัจากวนัที่มกีารออกคาํชี้ขาด และไมมคีูพพิาทฝาย

ใดรองขอใหมกีารทบทวน หรอืขอใหคาํชี้ขาดตกเปนโมฆะ หรอื

(สอง) กระบวนการพจิารณาทบทวนหรอืการขอใหคาํชี้ขาดตกเปนโมฆะไดเสรจ็สิ้นลง

(บี) ในกรณีที่เปนการออกคําชี้ขาดสุดทายภายใตกฎการอํานวยเพิ่มเติมของอิกสิด 

กฎวาดวยการอนญุาโตตลุาการขององัสทิรลั หรอืกฎอื่นใดที่ไดเลอืกใชตามขอ 33(1)(อ)ี

(หนึ่ง) เวลาผานพนไป 90 วนั นบัจากวนัที่มกีารออกคาํชี้ขาด และไมมคีูพพิาทฝายใด

เริ่มตนกระบวนการพจิารณา เพื่อทบทวน เพกิถอนหรอืทาํใหคาํชี้ขาดตกเปนโมฆะ หรอื

(สอง) ศาลไดยกคํารองหรือไดรับคํารองขอใหทบทวน เพิกถอน หรือทําใหคําชี้ขาด

ตกเปนโมฆะ และไมมกีารอทุธรณตอไปอกี

8. ขอเรยีกรองที่ยื่นตอการอนญุาโตตลุาการภายใตสวนนี้จะตองถอืวาเกดิขึ้นจากความ

สมัพนัธหรอืธรุกรรมทางพาณชิย ตามความมุงประสงคของขอ 1 ของอนสุญัญานวิยอรก

9. รฐัสมาชกิแตละฝายจะตองจดัใหมกีารบงัคบัตามคาํชี้ขาดในดนิแดนของตน

สวนซี

ขอ 42 การจัดการด้านสถาบัน
1. ใหคณะมนตรเีอไอเอ ที่จดัตั้งโดยเออเีอม็ ภายใตความตกลงเอไอเอรบัผดิชอบใน

การปฏบิตัติามความตกลงนี้

2. ใหคณะกรรมการประสานงานดานการลงทุนอาเซียน (“ซีซีไอ”) ซึ่งกอตั้งโดย 

คณะมนตรเีอไอเอ และประกอบดวยเจาหนาที่อาวโุสที่รบัผดิชอบดานการลงทนุและเจาหนา

ที่อาวุโสอื่นจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ จะตองใหความชวยเหลือคณะมนตรีเอไอเอ ในการ

ปฏิบัติตามหนาที่ใหซีซีไอรายงานตอคณะมนตรีเอไอเอผานที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดาน

เศรษฐกจิอาเซยีน (“ซอีอม”) ใหสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปนฝายเลขานกุารสาํหรบัคณะมนตรี

เอไอเอและซซีไีอ

3. ใหหนาที่ของคณะมนตรเีอไอเอมดีงันี้ 

(เอ) วางแนวทางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่ 

เกี่ยวกบัการสงเสรมิ การอาํนวยความสะดวก การคุมครอง และการเปดเสรี

(บ)ี ดูแล ประสานงาน และทบทวนการปฏบิตัติามความตกลงนี้

(ซี) แจงใหเออีเอ็มทราบถึงสถานะลาสุดเกี่ยวกับการปฏิบัติและการดําเนินการตาม

ความตกลงนี้

(ด)ี พจิารณาและเสนอแนะการแกไขเพิ่มเตมิใดๆ ของความตกลงนี้ตอเออเีอม็

(อี) อํานวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงและการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากความ 

ตกลงนี้

(เอฟ) กาํกบัดูแลและประสานการทาํงานของซซีไีอ

(จ)ี ออกคาํตดัสนิที่จาํเปนใดๆ และ

(เอช) ปฏบิตัหินาที่อื่นใดตามที่เออเีอม็อาจตกลงกนั

ขอ 43 การปรึกษาหารือโดยรัฐสมาชิก
รัฐสมาชิกตกลงที่จะปรึกษาหารือกันและกันเมื่อมีการรองขอจากรัฐสมาชิกใดๆ ใน 

เรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลุมโดยความตกลงนี้ หรือที่กระทบตอการปฏิบัติตาม 

ความตกลงนี้

ขอ 44 ความสัมพันธกับความตกลงอ่ืนๆ
ไมมสีิ่งใดในความตกลงนี้ที่จะทาํใหสทิธแิละพนัธกรณขีองรฐัสมาชกิที่มอียูภายใตความ

ตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่ตนเปนภาคอียูถูกรดิรอนไป

ขอ 45 ภาคผนวก ตาราง และตราสารท่ีจะตกลงกัน 

ในอนาคต
ความตกลงนี้ใหรวมถงึภาคผนวก ตาราง และสาระในนั้น ซึ่งใหถอืเปนสวนประกอบของ

ความตกลงนี้ และตราสารทางกฎหมายในอนาคตทั้งหมดที่จะตกลงกนัตามความตกลงนี้

ขอ 46 การแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติของความตกลงนี้อาจถูกปรับเปลี่ยนโดยการแกไขเพิ่มเติมที่ไดตกลง 

รวมกนัเปนลายลกัษณอกัษรโดยรฐัสมาชกิ
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ขอ 47 ข้อตกลงเฉพาะกาลเก่ียวกับความตกลงอาเซียนไอจี

เอ และ ความตกลงเอไอเอ
1. เมื่อความตกลงนี้มผีลใชบงัคบั ใหความตกลงอาเซยีนไอจเีอ และความตกลงเอไอ

เอถูกยกเลกิไป

2. โดยไมคาํนงึถงึการยกเลกิของความตกลงเอไอเอ ใหรายการการยกเวนชั่วคราวและ

รายการออนไหวของความตกลงเอไอเอ ใชกับบทบัญญัติวาดวยการเปดเสรีของความตกลง

เอซไีอเอโดยอนโุลม จนกระทั่งถงึเวลาที่รายการขอสงวนของเอซไีอเอมผีลใชบงัคบั

3. ในสวนที่เกี่ยวกบัการลงทนุที่ตกอยูภายในขอบเขตของความตกลงนี้และภายใตความ

ตกลงอาเซยีนไอจเีอดวยเชนกนั หรอืภายในขอบเขตของความตกลงนี้และความตกลงเอไอเอ 

ผูลงทุนของการลงทุนเหลานี้อาจเลือกที่จะใชบังคับบทบัญญัติของความตกลงนี้ หรือความ

ตกลงอาเซยีนไอจเีอ หรอื ความตกลงเอไอเอ แลวแตกรณ ีแตตองนาํมาใชทั้งฉบบั เปนระยะ

เวลา 3 ปหลงัจากวนัที่ความตกลงอาเซยีนไอจเีอและเอไอเอถูกยกเลกิไป

ขอ 48  การมีผลใช้บังคับ
1. ใหความตกลงนี้มผีลใชบงัคบัหลงัจากรฐัสมาชกิทั้งหมดไดแจง หรอืหากจาํเปน ยื่น

สัตยาบันสารใหแกเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะตองไมใชเวลาเกินกวา 180 วันหลังจากการลง

นามความตกลงนี้

2.  เลขาธกิารอาเซยีนจะตองแจงรฐัสมาชกิทั้งหมดโดยพลนัถงึการแจงหรอืยื่นสตัยาบนั

สารที่อางถงึในวรรค 1  

ขอ 49  ผู้เก็บรักษา
ใหความตกลงนี้เก็บรักษาไวกับเลขาธิการอาเซียน ผูซึ่งจะตองจัดทําสําเนาที่รับรอง

แลวใหแกรฐัสมาชกิแตละประเทศโดยพลนัเพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งไดรบั

มอบอาํนาจโดยถูกตองจากรฐับาลของตนไดลงนามความตกลงวาดวยการลงทนุอาเซยีนนี้

ทาํขึ้น ณ (เมอืง) (ประเทศ) เมื่อ (วนั) ของ (เดอืน) ในปค.ศ. สองพนัแปด เปนตนฉบบั

ฉบบัเดยีว เปนภาษาองักฤษ

สาํหรบัรฐับาลบรูไนดารสุซาลาม

(ชื่อ) 

(ตาํแหนง) 

สาํหรบัรฐับาลราชอาณาจกัรกมัพูชา

(ชื่อ) 

(ตาํแหนง) 

สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี

(ชื่อ) 

(ตาํแหนง) 

สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

(ชื่อ) 

(ตาํแหนง) 

สาํหรบัรฐับาลมาเลเซยี

(ชื่อ) 

(ตาํแหนง) 

สาํหรบัรฐับาลสหภาพพมา

(ชื่อ) 

(ตาํแหนง) 

สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัฟลปิปนส

(ชื่อ) 

(ตาํแหนง) 

สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัสงิคโปร

(ชื่อ) 

(ตาํแหนง) 

สาํหรบัรฐับาลราชอาณาจกัรไทย

  (ชื่อ) 

(ตาํแหนง) 

สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

(ชื่อ) 

(ตาํแหนง)
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ภาคผนวก 1
การใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร

เมื่อกฎหมายภายใน ขอบงัคบั และนโยบายแหงชาตขิองรฐัสมาชกิกาํหนดใหการลงทนุ

ที่ครอบคลุมถึง ตองไดรับความเห็นชอบที่เปนการเฉพาะเปนลายลักษณอักษร รัฐสมาชิก

จะตอง

(เอ) แจงรัฐสมาชิกอื่นทั้งหมด ผานทางสํานักเลขาธิการอาเซียนใหทราบรายละเอียด

ในการตดิตอหนวยงานของตน ที่มอีาํนาจใหความเหน็ชอบดงักลาว

(บี) ในกรณีที่คําขอไมสมบูรณ ใหระบุและแจงเปนลายลักษณอักษรตอผูยื่นคําขอถึง

ขอมูลเพิ่มเตมิทั้งหมดที่ตองการ ภายใน 1 เดอืน นบัจากวนัที่ไดรบัคาํขอดงักลาว

(ซ)ี แจงใหผูยื่นคาํขอทราบเปนลายลกัษณอกัษรวา การลงทนุนั้นไดรบัความเหน็ชอบ

เปนการเฉพาะหรอืไดรบัการปฏเิสธ ภายใน 4 เดอืน นบัจากวนัที่หนวยงานที่มอีาํนาจไดรบั

คาํขอที่สมบูรณ และ 

(ดี) ในกรณีที่คําขอถูกปฏิเสธ ใหแจงผู ยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรถึงเหตุผล  

สาํหรบัการปฏเิสธดงักลาว ผูยื่นคาํขอจะตองมโีอกาสในการยื่นคาํขอใหม ตามแตดลุยพนิจิ

ของผูยื่นคาํรอง

ภาคผนวก 2
การเวนคืนและการชดเชย

1. การกระทาํหนึ่งหรอืการกระทาํที่เกี่ยวของกนัอยางตอเนื่องโดยรฐัสมาชกิไมสามารถ 

กอใหเกิดการเวนคืนได เวนแตการกระทํานั้นจะกระทบตอสิทธิในทรัพยสินซึ่งจับตองไดหรือ

จบัตองไมได หรอืผลประโยชนในทรพัยสนิในการลงทนุที่ครอบคลมุ

2. ขอ 14(1) กลาวถงึสถานการณสองแบบ

(เอ) สถานการณที่หนึ่ง คอื เมื่อการลงทนุถูกทาํใหเปนของรฐั หรอืมเิชนนั้นถูกเวนคนื

ทางตรงผานการโอนกรรมสทิธิ์อยางเปนทางการหรอืการยดึทรพัยโดยเปดเผย และ

(บ)ี สถานการณที่สอง คอื เมื่อการกระทาํหนึ่งหรอืการกระทาํที่เกี่ยวของกนัอยางตอ

เนื่องโดยรัฐสมาชิกมีผลเทียบเทากับการเวนคืนทางตรงที่ปราศจากการโอนกรรมสิทธิ

อยางเปนทางการหรอืการยดึทรพัยโดยเปดเผย

3. การวนิจิฉยัวาการกระทาํหนึ่งหรอืการกระทาํหลายครั้งอยางตอเนื่องโดยรฐัสมาชกิ 

ในสถานการณขอเทจ็จรงิเฉพาะ กอใหเกดิการเวนคนืประเภทที่อางถงึในอนวุรรค 2(บ)ี หรอื

ไมตองพจิารณาจากการสอบถามบนพื้นฐานของขอเทจ็จรงิเปนรายกรณ ีโดยพจิารณาหลายๆ

ปจจยั รวมถงึ :

(เอ) ผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการกระทาํของรฐับาล ถงึแมขอเทจ็จรงิวาการกระทาํ

หนึ่งหรอืการกระทาํหลายครั้งอยางตอเนื่องของรฐัสมาชกิมผีลกระทบในดานลบตอมลูคาทาง

เศรษฐกจิของการลงทนุ ปจจยันี้เพยีงอยางเดยีวไมถอืไดวาการเวนคนืดงักลาวเกดิขึ้น

(บี) การกระทําของรัฐบาลละเมิดขอผูกพันที่เปนลายลักษณอักษรของรัฐบาลที่

ไดใหไวกอนหนาตอผูลงทนุไมวาจะโดยสญัญา ใบอนญุาต หรอืเอกสารทางกฎหมายอื่น หรอื

ไม และ

(ซี) ลักษณะของการกระทําของรัฐบาล รวมถึงวัตถุประสงคของการกระทํานั้น และ 

การกระทาํนั้นไดสดัสวนกบัความมุงประสงคทางสาธารณะที่อางถงึในขอ 14(1) หรอืไม

4. มาตรการที่ไมเลอืกประตบิตัขิองรฐัสมาชกิที่ถกูออกแบบและใชเพื่อวตัถปุระสงคใน

การคุมครองสวสัดกิารสาธารณะที่ชอบดวยกฎหมาย เชน สาธารณสขุ ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดลอม ไมถอืวาเปนการเวนคนืประเภทที่อางถงึในอนวุรรค 2(บ)ี
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ASEAN 
FRAMEWORK
AGREEMENT ON 
SERVICES

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"); 

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 Singa-

pore 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 develop-

ment 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 

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. 

Article VIII : Supplementary Agreements or  
Arrangements

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. 

Article IX : Other Agreements
1 . This Framework Agreement or any action taken under it shall not affect the 

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

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 XI : Institutional Arrangements
1 . The SEOM shall carry out such functions to facilitate the operation of this 
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AGREEMENT ON 
THE  MOVEMENT  
OF NATURAL 

PERSONS

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 spe-

cific 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 in-

struments of ratification or acceptance by all signatory governments with the Secre-

tary-General of ASEAN. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their re-

spective 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:

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 

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, 1 In the case of Indonesia and Thailand, the service consumer(s) have to be juridical person(s).



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ252 253

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. 

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  

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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ความตกลง
ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา
ของอาเซียน

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
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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รฐับาลของบรไูนดารสุซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหพันธรัฐพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐ

สิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเปนชาติสมาชิกของ 

สมาคมของรฐัแหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต “อาเซยีน” จากนี้ตอไปใหเรยีกรวมกนัวา “ประเทศ

สมาชกิ” หรอื อยางเอกเทศวา “ประเทศสมาชกิ”

รับทราบถึง บทบัญญัติของแผนการไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งไดรับการเห็น

ชอบที่การประชมุสดุยอดอาเซยีนครั้งที่ 13 เมื่อวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2007 (2550) ที่ประเทศ

สิงคโปร โดยการเคลื่อนยายแรงงานฝมือเสรีเปนหนึ่งในองคประกอบหลักของการเปนตลาด

เดยีวและฐานการผลติเดยีวของอาเซยีน ซึ่งจะทาํใหเกดิการเคลื่อนยายที่ควบคมุได หรอืการ

อาํนวยความสะดวกสาํหรบัการเคลื่อนยายบคุคลธรรมดาที่เกี่ยวของกบัการคาสนิคา การคา

บรกิาร และการลงทนุ ที่สอดคลองกบักฎหมายของประเทศที่รองรบั

ระลึกถึง กรอบความตกลงดานบริการของอาเซียน (อาฟาส) ที่ลงนามโดยรัฐมนตรี

เศรษฐกจิอาเซยีน (เออเีอม็) เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 1995 (2538) ณ กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย 

และพธิสีารที่มผีลใชบงัคบัภายหลงั ซึ่งไดวางรากฐานของการยกเลกิขอจาํกดัของการคาบรกิาร

ระหวางประเทศสมาชกิในทกุประเภทของการใหบรกิาร รวมถงึประเภทที่ 4 (การเคลื่อนยาย

บคุคลธรรมดา)

ปราถนา ที่จะกอใหเกดิกลไกที่มศีกัยภาพในการเปดเสร ีและอาํนวยความสะดวกการ

เคลื่อนยายบคุคลธรรมดาเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรบัการเคลื่อนยายแรงงานฝมอืเสรภีายในอาเซยีน

ผานความรวมมืออันใกลชิดระหวางหนวยงานของอาเซียนที่เกี่ยวของ ในเรื่องซึ่งรวมถึงและ

ไมจาํกดัเฉพาะการคาสนิคา การคาบรกิาร การลงทนุ การเขาเมอืง และแรงงาน

และปราถนา ที่จะยกเลกิขอจํากดัทั้งหมดในการเคลื่อนยายบคุคลธรรมดาขามชายแดน

ชั่วคราว ที่เกี่ยวของกับมาตรการดานการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน ภายใต

มาตรการของความตกลงนี้

ไดตกลงรวมกนัดงัตอไปนี้

ขอ 1 วัตถุประสงค
วตัถปุระสงคของความตกลงนี้คอื

(เอ) ใหสทิธ ิและ ขอผูกพนัภายใตความครอบคลมุของความตกลงนี้ เพิ่มเตมิจากที่มี

อยูในกรอบ   ความตกลงการคาบรกิารอาเซยีน และพธิสีารที่มผีลใชบงัคบัที่เกี่ยวของกบัการ

เคลื่อนยายบคุคลธรรมดาระหวางประเทศสมาชกิ

(บี) อํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ

ดานการคาสนิคา การคาบรกิาร และการลงทนุระหวางประเทศสมาชกิ

(ซ)ี จดัตั้งขั้นตอนที่กระชบั และโปรงใสของการดาํเนนิการอนญุาตการเขาเมอืงสาํหรบั

การเขาเมืองชั่วคราวหรือการพํานักชั่วคราวของบุคคลธรรมดาที่ความตกลงนี้มีผลเกี่ยวของ 

และ

(ดี) คุมครอง บูรณภาพของเขตชายแดน แรงงานทองถิ่น และการจางงานถาวรใน

เขตแดนของประเทศสมาชกิ

ขอ 2 ความครอบคลุม
1. ความตกลงนี้จะมีผลตอมาตรการที่สงผลกระทบตอการเขาเมืองชั่วคราว หรือการ

พํานักชั่วคราวของบุคคลธรรมดาจากประเทศสมาชิกหนึ่งเขาไปยังเขตแดนของอีกประเทศ

สมาชกิหนึ่ง บคุคลธรรมดาดงักลาวอาจรวมถงึ

(เอ) ผูเยี่ยมเยอืนทางดานธรุกจิ

(บ)ี ผูโอนยายระหวางบรษิทัในเครอื

(ซ)ี ผูใหบรกิารภายใตสญัญาจาง

(ดี) ประเภทอื่นๆ ที่อาจระบุในตารางขอผูกพันสําหรับการเขาเมืองชั่วคราว หรือการ

พาํนกัชั่วคราวของบคุคลธรรมดาของประเทศสมาชกิ

2.  ความตกลงนี้จะไมมผีลตอมาตรการที่สงผลกระทบตอบคุคลธรรมดาที่ตองการเขา

มาในตลาดแรงงานของอกีประเทศสมาชกิหรอื จะไมมผีลตอมาตรการที่เกี่ยวของกบัความเปน

พลเมอืง การพาํนกัถาวร หรอืการจางงานถาวร

3.  ไมมีอะไรที่ระบุภายใตความตกลงนี้ที่หามใหประเทศสมาชิกหนึ่งใชมาตรการที่จะ

จาํกดัการเขาหรอืการพาํนกัชั่วคราวของบคุคลรรมดาจากประเทศสมาชกิอื่นๆ เขาสูอาณาเขต

รวมถงึมาตรการที่มคีวามจาํเปนในการปกปองบูรณภาพของอาณาเขต และเพื่อใหเกดิความ

แนนอนตอการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดาขามชายแดนอยางเปนระเบียบ โดยมาตรการเหลา

นั้นจะตองไมใชบงัคบัในวธิกีารที่ทาํใหประเทศสมาชกิอื่นไมไดรบัหรอืเสยีผลประโยชนที่จะได

รบัภายใตตาราง ขอผูกพนั
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4. การที่บคุคลธรรมดาจะตองผานเกณฑเพื่อใหไดมาซึ่งการตรวจลงตรา (วซีา) กอนที่

จะเขามาในอาณาเขตของประเทศสมาชกิหนึ่ง จะไมถอืเปนการทาํใหไมไดหรอืเสยีผลประโยชน

ภายใตความตกลงนี้

ขอ 3 คํานิยาม
เพื่อเปาหมายของความตกลงนี้ ใหใชคาํนยิามดงัตอไปนี้

(เอ) ผูเยี่ยมเยอืนทางดานธรุกจิ หมายถงึ บคุคลธรรมดาที่ตองการเขามาหรือพาํนกัใน

อาณาเขตของประเทศสมาชกิอื่นอยางเปนการชั่วคราว โดยการสนบัสนนุทางดานการเงนิ และ 

คาตอบแทนระหวางนี้จะไดมาจากนอกประเทศสมาชกินั้น

(i) ในฐานะตวัแทนของผูคาสนิคา/ผูใหบรกิาร เพื่อเปาหมายของการเจรจาการคาสนิคา 

หรอืใหบรกิาร หรอืเพื่อการทาํความตกลงเพื่อขายสนิคา หรอืการใหบรกิารสาํหรบัสนิคา หรือ

บริการนั้น โดยการเจรจาจะไมเกี่ยวของกับการขายตรงของสินคา หรือการใหบริการตอ

สาธารณะ

(ii) ในฐานะผูถูกวาจางของนติบิคุคลตามที่ไดนยิามใน อ(ีi) อ(ีii) และ อ(ีiii) ของขอนี้ 

เพื่อวตัถปุระสงคของการจดัตั้งการลงทนุ หรอืการจดัตั้งธรุกจิ สําหรบันติบิคุคลใน  อาณาเขต

ของประเทศสมาชกิอื่นเทานั้น

(iii) เพื่อเปาหมายของการมสีวนรวมในการเจรจาธรุกจิ หรอืเพื่อการประชมุ หรอื

(iv) เพื่อเปาหมายของการจัดตั้งการลงทุน หรือการจัดตั้งธุรกิจ สําหรับนิติบุคคลใน  

อาณาเขตของประเทศสมาชกิอื่น

(บี) ผูใหบริการภายใตสัญญาจาง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เปนผูถูกวาจางของ

นติบิคุคลที่จดัตั้งภายในอาณาเขตของประเทศสมาชกิหนึ่ง ซึ่งไมมกีารจดัตั้งธรุกจิในอาณาเขต

ของประเทศสมาชกิที่จะเขาไปใหบรกิาร ผูซึ่ง

(i) เขามาในอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้นเปนการชั่วคราวเพื่อใหบริการตามที่ระบุ

ในสญัญาจางของผูวาจาง และผูรบับรกิาร1 ในอาณาเขตของประเทศสมาชกินั้น

(ii) เปนผูบรหิาร หรอืผูจดัการ หรอืผูเชี่ยวชาญตามที่ไดนยิามในภายใต อี(i) อ(ีii) และ     

อ ี(iii) ของขอนี้ ซึ่งไดรบัคาตอบแทนจากผูวาจาง

(iii) จะตองมวีฒุกิารศกึษา และคณุสมบตัทิางวชิาชพีที่เหมาะสมกบับรกิารที่จะเขามา

ใหบรกิาร และ

9 ในกรณีของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยผู้รับบริการจะต้องเป็นนิติบุคคล 2 ในกรณีของประเทศบรูไน บุคคลธรรมดารวมถึง บุคคลที่ได้รับสิทธิการพ�านักถาวรในประเทศ ตามที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมาย

และข้อบังคับ

(iv) เปนผูเคยไดรบัการวาจางโดยนติบิคุคลนั้นแลวมาเปนระยะเวลาตามที่อาจระบเุอา

ไวในตารางขอผูกพนั

(ซ)ี ประเทศสมาชกิที่ใหอนญุาต หมายถงึ ประเทศสมาชกิที่ไดรบัเรื่องขออนญุาตเพื่อ

เขา หรือพํานักชั่วคราวจากบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกที่ครอบคลุมโดยขอ 2 (ความ

ครอบคลมุ)

(ด)ี พธิกีารตรวจคนเขาเมอืง หมายถงึ การตรวจลงตรา (วซีา) ใบอนญุาต ใบผาน หรอื

เอกสารอื่นหรอืการใหอนญุาตผานชองทางอเิลคทรอนกิส เพื่อใหสทิธ ิการเขา หรอืการพาํนกั

ชั่วคราว หรอืการจดัตั้งธรุกจิในอาณาเขตของประเทศผูใหสทิธแิกบคุคลธรรมดาของอกีประเทศ

สมาชกิหนึ่ง

(อ)ี ผูโอนระหวางบรษิทัในเครอื (ไอซที)ี หมายถงึ บคุคลธรรมดาที่เปนผูถูกวาจางของ

นิติบุคคลที่จัดตั้งในอาณาเขตของประเทศสมาชิก ซึ่งโอนมาเปนการชั่วคราวสําหรับการให

บริการผานบริษัทที่จัดตั้ง (ทั้งสํานักงานผูแทน สาขา บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ) ใน

อาณาเขตของอกีประเทศสมาชกิหนึ่ง และตองเปนผูเคยไดรบัการวาจางโดยนติบิคุคลนั้นแลว

มาเปนระยะเวลาตามที่อาจระบเุอาไวในตารางขอผูกพนั และเปนผูที่เปน

(i) ผูบริหาร : บคุคลธรรมดาภายในองคกรซึ่งมหีนาที่หลกัในการบริหารจดัการองคกร 

และมสีวนรวมสูงในการตดัสนิใจ ซึ่งจะรบัเฉพาะคาํแนะนาํทั่วไป และแนวทางจากผูบรหิารที่

มรีะดบัสูงกวา คณะกรรมการบรหิาร หรอืผูถอืหุนธรุกจิ โดยผูบรหิารจะไมกระทาํการอนัใดที่

มสีวนเกี่ยวของโดยตรงตอการใหบรกิาร หรอืการบรกิารขององคกร

(ii) ผูจดัการ : บคุคลธรรมดาภายในองคกรซึ่งมหีนาที่หลกัในการบรหิารจดัการองคกร/

แผนก/สวนยอย และใหคําปรกึษา และควบคมุการทํางานเหนอืเจาหนาที่ดานการจดัการ หรอื

ระดับปฏิบัติการ โดยไมรวมถึงผูจัดการระดับขั้นตน ยกเวนกรณีที่ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่

ระดบัปฏบิตักิาร ไมรวมถงึเจาหนาที่ที่มหีนาที่หลกัในการใหบรกิาร

(iii) เจาหนาที่เชี่ยวชาญพเิศษ : บคุคลธรรมดาภายในองคกรที่มคีวามรูในระดบัที่เปน

ผูเชี่ยวชาญซึ่งมคีวามสาํคญัตอการจดัตั้ง/การใหบรกิาร และ/หรอืความรูอนัเปนกรรมสทิธเิกี่ยว

กบัการใหบรกิารขององคกร อปุกรณการคนควา ทกัษะ หรอืการจดัการซึ่งอาจรวมถงึแตไม

จาํกดัเพยีง สมาชกิของสายอาชพีที่มใีบอนญุาตประกอบวชิาชพี

(เอฟ) บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลซึ่งถือสัญชาติของประเทศสมาชิก 2 ตามที่

สอดคลองกบักฎหมาย ขอบงัคบั และนโยบายของประเทศนั้น และ
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(จ)ี การเขาสูประเทศเปนการชั่วคราว หรอืการพาํนกัเปนการชั่วคราว หมายถงึ การเขา

สู หรอืพาํนกัโดยบคุคลธรรมดาที่ครอบคลมุภายใตความตกลงนี้ โดยไมไดมเีจตนาที่จะพํานกั

เปนการถาวร

ขอ 4 การอนุญาตการเข้าสู่ประเทศ หรือการพํานักเปน 
การช่ัวคราว

1.  แตละประเทศสมาชิกจะตองอนุญาตการเขาสูประเทศ หรือการพํานักเปนการ

ชั่วคราวใหแกบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกอื่นตามความตกลงการเคลื่อนยายบุคคล

ธรรมดาฉบับนี้ โดยใหสอดคลองตามตารางขอผูกพันของประเทศสมาชิกนั้นตามภาคผนวก 

1 ในกรณทีี่บคุคลธรรมดาเหลานั้น

(เอ) ปฏบิตัติามขั้นตอนการขออนญุาตที่ไดกาํหนดไวสาํหรบัพธิกีารที่ตองการ

(บี) มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่ไดกําหนดไวสําหรับการเขาสูประเทศ หรือการ

พาํนกัเปนการชั่วคราว

2. คาใชจายสาํหรบักระบวนการขออนญุาตจะตองมคีวามเหมาะสม และสอดคลองกบั

กฎหมาย และขอบงัคบัภายในประเทศ

3. ประเทศสมาชกิสามารถปฏเิสธการเขาสูประเทศ หรอืการพาํนกัเปนการชั่วคราวแก

บคุคลธรรมดาของประเทศสมาชกิอื่นที่ไมปฏบิตัติาม 1 (เอ) และ 1 (บี) ของขอนี้

ขอ 5 ข้ันตอนการขออนุญาต
1.  ในกรณีที่มีความจําเปนตองขออนุญาตการผานการตรวจคนเขาเมืองโดยประเทศ

สมาชกิ ประเทศสมาชกินั้นจะตองดําเนนิการตามขั้นตอนอยางรวดเรว็ในการอนญุาตหรอืการ

ตออายุสําหรับบุคคลธรรมดาจากประเทศสมาชิกอื่นตามที่ระบุไวภายใตขอ 2 (ความ

ครอบคลมุ)

2.  เมื่อมกีารขอ หลงัจากเปนเวลาอนัสมควรหลงัจากไดรบัเอกสารการยื่นคําขออนญุาต

ครบถวนจากบคุคลธรรมดาของประเทสมาชกิอื่นตามที่ระบไุวภายใตขอ 2 (ความครอบคลมุ)  

แตละประเทศสมาชกิจะตองแจงใหผูยื่นคาํขอทราบถงึ

(เอ) หลกัฐานลงรบัการยื่นคาํขอ

(บ)ี สถานะของการขออนญุาต และ

(ซ)ี ผลของการขออนญุาตวาไดรบัการอนญุาตหรอืไม ระยะเวลาที่ไดรบัอนญุาต หรอื

เงื่อนไขอื่นๆ

3. ในกรณีของการขออนุญาตที่มีเอกสาร หรือหลักฐานไมครบถวน ประเทสมาชิกจะ

ตองแจงใหผูยื่นคาํขออนญุาตทราบถงึเอกสารอื่นๆ ที่จาํเปนตอการขออนญุาต และใหโอกาส

ผูขออนญุาตในการยื่นเอกสาร หรอืหลกัฐานเพิ่มเตมิ

ขอ 6 ตารางข้อผูกพันสําหรับการอนุญาตการเข้าสู่ประเทศ 
หรือการพํานักเปนการช่ัวคราว

1.  แตละประเทศสมาชกิจะตองแนบในภาคผนวก 1 ตารางระบขุอผูกพนัสาํหรบัการ

เขาสูประเทศ หรือการพํานักเปนการชั่วคราวภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกอื่นตามที่

ระบไุวภายใตขอ 2 (ความครอบคลมุ) โดยจะตองระบเุงื่อนไขทั่วไป และขอจาํกดัที่เกี่ยวของ

รวมถงึระยะเวลาของการพาํนกัของบคุคลธรรมดาในทกุสาขาตามที่ระบใุนตารางขอผูกพนั

2.  เมื่อตารางขอผูกพนัภายใตความตกลงนี้ตามที่ระบใุนขอ 1 มผีลใชบงัคบั จะมผีล

เหนือขอผูกพันภายใตกรอบความตกลงการคาบริการอาเซียน (อาฟาส) ที่เกี่ยวของกับการ

บรกิารประเภทที่ 4 (การเคลื่อนยายบคุคลธรรมดา)

ขอ 7 การเปดเสรีเพ่ิมเติม
1.  ประเทศสมาชิกจะตองทําการหารือเพื่อทบทวนตารางขอผูกพันภายใตความตกลง

นี้ โดยมีเปาหมายที่จะเปดเสรีการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น การหารือในชั้นตนเพื่อ

ทบทวนตารางขอผูกพนัตองเริ่มขึ้น 1 ป หลงัจากที่ความตกลงนี้มผีลใชบงัคบั และการหารอื

ตอเนื่องหลงัจากนั้นจะเปนไปตามชวงเวลาที่ประเทศสมาชกิตกลง

2.  การทบทวนตารางขอผูกพนัอนัเปนผลที่เกดิขึ้นจากการหารอืที่กลาวไวในยอหนา 1 

ของขอนี้จะตองนาํเขามารวมเปนสวนหนึ่งของความตกลงนี้ ตามเงื่อนไขของขอ 2 3 4 และ 

5 ของขอ 15 (การทบทวน ปรบัปรงุ และแกไข)

ขอ 8 ความโปร่งใส
ประเทศสมาชกิจะตอง

(เอ) ตพีมิพ หรอืเผยแพรเอกสารรายละเอยีดของขั้นตอนการเขาเมอืงทั้งหมดที่เกี่ยวของ 

หรอืมผีลกระทบตอการดาํเนนิการของความตกลงนี้ตอสาธารณะ

(บี) คงไวหรือจัดตั้งจุดรับเรื่อง หรือกลไกอื่นๆ เพื่อตอบขอสงสัยแกผูที่ใหความสนใจ

เกี่ยวกับขอบังคับที่มีผลกระทบตอการเขาเมืองชั่วคราวหรือการพํานักชั่วคราวของบุคคล

ธรรมดา
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(ซ)ี เทาที่จะเปนไปได ใหเวลาระหวางการเผยแพร และการมผีลใชบงัคบัของขอบงัคบั

ใหมที่สงผลกระทบตอการเขาเมืองชั่วคราวหรือการพํานักชั่วคราวของบุคคลธรรมดาอยาง

เหมาะสม โดยสามารถเผยแพรผานชองทางอนิเตอรเนท็

(ด)ี ไมเกนิหกเดอืนหลงัจากความตกลงนี้มผีลใชบงัคบั จะตองเผยแพรขอกําหนดทั่วไป

สําหรับการเขาเมืองชั่วคราวหรือการพํานักชั่วคราวภายใตความตกลงนี้ รวมถึงรายละเอียด 

แบบฟอรม หรอืเอกสารของขั้นตอนการเขาเมอืงที่จะทาํใหบคุคลธรรมดาของประเทศสมาชกิ

อื่นมคีวามคุนเคยกบัขอกาํหนดเหลานั้น ไมวาจะผานเวบ็ไซทของสาํนกังานตรวจคนเขาเมอืง 

หรอืภายในอาณาเขตของประเทศ และแกบคุคลในอาณาเขตของประเทศสมาชกิอื่น และ

(อ)ี ในการปรบัปรงุ หรอืแกไขมาตรการใดๆ ที่เกี่ยวของกบัการเขาเมอืง ซึ่งสงผลกระทบ

ตอการเขาเมืองชั่วคราวหรือการพํานักชั่วคราวของบุคคลธรรมดา ตองใหแนใจวาขอมูล 

ดงักลาวที่เผยแพรตามขอ (ด)ี ของขอนี้ไดรบัการปรบัใหทนัสมยัโดยเรว็ที่สดุภายใน 90 วนั

ขอ 9 ข้อยกเว้นท่ัวไป
ขึ้นอยูกบัการกาํหนดวามาตรการเหลานั้นจะไมถูกใชในวธิกีารตามอาํเภอใจ หรอืการ

เลอืกปฏบิตัทิี่ไมมเีหตผุลสนบัสนนุ ระหวางประเทศ ในกรณทีี่เงื่อนไขที่คลายกนัมผีลเหนอืกวา 

หรอืขอบงัคบัแอบแฝงของการเคลื่อนยายบคุคลธรรมดา ไมมอีะไรในความตกลงนี้จะสามารถ

ตคีวามหามไมใหประเทศสมาชกิใดปรบัใช หรอืบงัคบัใชมาตรการที่

(เอ) จาํเปนเพื่อปกปองศลีธรรมหรอืเพื่อรกัษาความเรยีบรอยของสาธารณะ 3

(บ)ี จาํเปนเพื่อปกปอง มนษุย สตัว หรอืพชืหรอืสขุภาพ

(ซ)ี จาํเปนเพื่อใหเกดิความสอดคลองกบักฎหมาย และขอบงัคบัที่จะขดักบัขอกาํหนด

ของความตกลงนี้ ซึ่งรวมถงึขอบงัคบัที่เกี่ยวของกบั

(i)  การปองกนัการปฏบิตัทิี่หลอกลวง และฉอโกง หรอืเกี่ยวพนักบัผลกระทบของการ

ยกเลกิสญัญาบรกิาร

(ii) การปกปองความลับของบุคคลที่เกี่ยวของกับการประมวลและการกระจายขอมูล

สวนบคุคล และการปกปองชั้นความลบัของประวตัแิละขอมูลสวนบุคคล

(iii) ความปลอดภยั

ขอ 10 ข้อยกเว้นด้านความม่ันคง

1.  ไมมอีะไรในความตกลงนี้ที่จะตคีวาม :

(เอ) ใหประเทศสมาชกิจดัหาขอมูลใดๆ ซึ่งหากเปดเผยจะพจิารณาไดวาขดักบัทาทดีาน

ความมั่นคงของประเทศนั้น หรอื

(บ)ี เพื่อหามประเทศสมาชกิใดจากการกระทาํใดๆ ที่พจิารณาแลวเหน็วาจาํเปนตอการ

ปกปองผลประโยชนดานความมั่นคงของประเทศนั้นที่

(i) เกี่ยวของกบัการใหบรกิารทั้งทางตรง และทางออมเพื่อวตัถปุระสงคทางการทหาร

(ii) เกี่ยวของกบัวตัถแุปรธาตไุดและหลอมละลายได หรอืวตัถซุึ่งไดมาจากปฏกิริยิานั้นๆ 

หรอื

(iii) ที่ใชในชวงเวลาสงคราม หรอืชวงเวลาฉกุเฉนิของความสมัพนัธระหวางประเทศ

(ซี) เพื่อหามประเทศสมาชิกจากการกระทําตามขอบังคับภายใตกฎบัตรวาดวยการ

รกัษาสนัตภิาพและความมั่นคงของสหประชาชาต ิ(United Nations Charter for the maintenance 

of international peace and security)

2. รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนจะตองไดรบัการแจงถงึมาตรการที่ใชภายใตขอ 1(บ)ี และ 

1(ซ)ี ของขอนี้ โดยละเอยีดที่สดุรวมถงึการยกเลกิการใช

ขอ 11 การระงับข้อพิพาท
1.  ประเทศสมาชกิจะตองพยายามที่จะหาขอยตุขิองความแตกตางที่เกดิขึ้นจากใชบงัคบั

ความตกลงนี้ผานชองทางการหารอื

2.  ประเทศสมาชกิจะตองไมใชพธิสีารวาดวยกลไกระงบัขอพพิาทของอาเซยีน (ASEAN 

Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism) ซึ่งลงนามเมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 

2547 ณ กรงุเวยีงจนัทน ประเทศลาว เพื่อการปฏเิสธการอนญุาตการใหเขาประเทศ หรอืการ

พาํนกัเปนการชั่วคราวภายใตความตกลงนี้ ยกเวน

(เอ) เรื่องนั้นเกี่ยวของกบัธรรมเนยีมปฏบิตัขิองประเทศสมาชกิที่ใหการอนญุาต และ

(บี) บุคคลธรรมดาที่ไดรับผลกระทบไดใชการเยียวยาภายในประเทศโดยถึงที่สุดแลว

ในการแกไขปญหานี้

ขอ 12 ความเก่ียวข้องกับความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน

1.  ความตกลงนี้จะไมมผีลตอมาตรการที่แตละประเทศสมาชกิใชหรอืคงไวตามขอบเขต

ที่ครอบคลมุโดยความตกลงวาดวยการลงทนุอาเซยีน (อาเคยี)3 มาตรการที่จ�าเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสาธารณะจะสามารถน�ามาใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เกิดการคุกคามอย่าง

แท้จริงและเพียงพอที่จะท�าให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ที่ส�าคัญต่อสังคม
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2.  ไมคาํนงึถงึขอ 1 ของขอนี้ ความตกลงนี้จะปรบัใชเปนการอนโุลมตอมาตรการที่ใช

หรอืคงไวภายใตขอ 22 ของความตกลงวาดวยการลงทนุอาเซยีน (การเขาเมอืง การพาํนกัอยู

เปนการชั่วคราว และการทาํงานของผูลงทนุ และบคุลากรหลกั) ที่มผีลกระทบตอการเคลื่อน

ยายบคุคลธรรมดาของประเทศสมาชกิในอาณาเขตของประเทศสมาชกิอื่น

3.  เพื่อความชัดเจน สวนบี (การระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนและรัฐ) ของความ

ตกลงวาดวยการลงทนุอาเซยีนจะไมมผีลตอความตกลงนี้

ขอ 13 การยอมรับ
1. ประเทศสมาชกิหนึ่งซึ่งมคีวามตกลงหรอืขอตกลงกบัประเทศสมาชกิอื่น อาจยอมรบั

วฒุกิารศกึษาหรอืประสบการณที่ไดรบั เกณฑที่กาํหนด ใบอนญุาตหรอืใบรบัรองจากประเทศ

สมาชกิอื่นเพื่อวตัถปุระสงคของการบรรลเุปาหมายทั้งหมดหรอืบางสวน ดานมาตรฐาน หรือ

เกณฑการอนุญาต การออกใบอนุญาตและใบรับรองของผูใหบริการของประเทศสมาชิกอื่น 

และขึ้นอยูกบัเกณฑของขอ 3 ของขอนี้

2. ในกรณีที่ประเทศสมาชิกยอมรับโดยความตกลงหรือขอตกลงกับประเทศที่ 

ไมใชสมาชิก หรือโดยประเทศนั้นเองฝายเดียว ไมวาจะเปนประโยชนตอประเทศสมาชิก 

อื่นหรือประเทศที่ไมใชสมาชิก การศึกษาหรือประสบการณที่ไดรับ เกณฑที่กําหนด  

ใบอนญุาตหรอืใบรบัรองจากประเทศสมาชกิอื่น หรอืประเทศที่ไมใชสมาชกิ ประเทศสมาชกิ

จะตองใหโอกาสอยางเพยีงพอแกประเทศสมาชกิอื่นวา การศกึษา ประสบการณ ใบอนญุาต

หรือใบรับรองหรือการผานเกณฑภายในอาณาเขตประเทศของประเทสสมาชิกนั้นควร 

ไดรบัการยอมรบั

3.  ประเทศสมาชิกไมควรใหการยอมรับโดยมีวิธีการที่กอใหเกิดชองทางของการ 

เลอืกปฏบิตัติอประเทศสมาชกิอื่นในขั้นตอนของการขออนญุาตสาํหรบัมาตรฐาน หรอืเกณฑ

การอนุญาต การใหอนุญาตหรือรับรองผู ใหบริการ หรือการจํากัดอยางแอบแฝงของ 

การใหบริการ และการยอมรับควรอยูบนพื้นฐานของเกณฑที่เปนที่ยอมรับระหวางกันตาม 

ความเหมาะสม

4.  แตละประเทศสมาชกิควรสนบัสนนุใหหนวยงานที่เหมาะสมในอาณาเขตของประเทศ

ในการสรางความรวมมอื ความตกลงหรอืขอตกลง ทั้งที่รวมกนัหลายหนวยงาน หรอืระหวาง

สองหนวยงานในการยอมรบั

(เอ) คณุสมบตัวิชิาชพี

(บ)ี กระบวนการตรวจสอบคณุสมบตัิ

(ซ)ี เงื่อนไข และขั้นตอนการอนญุาต การรบัรอง หรอืการขึ้นทะเบยีน

ขอ 14 กลไกด้านสถาบัน
1.  รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (เออเีอม็) จะเปนผูรบัผดิชอบการมผีลใชบงัคบัของความ

ตกลงนี้

2.  รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (เออเีอม็) จะเปนผูประสาน และดูแลการใชบงัคบัของ

ความตกลงนี้ สาํหรบัทกุประเทสมาชกิ และหนวยงานของอาเซยีนทั้งหมดที่เกี่ยวของ

3. เพื่อเปาหมายของความตกลงนี้ คณะกรรมการประสานงานดานบรกิารอาเซยีน (ซี

ซเีอส) และ หนวยงานภาครฐัอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะตองใหการสนบัสนนุแกรฐัมนตรเีศรษฐกจิ

อาเซยีน (เออเีอม็) ในการมผีลใชบงัคบัของความตกลงนี้

4. เพื่อใหการดาํเนนิการตามหนาที่เปนไปอยางเตม็ที่ รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (เออี

เอม็) อาจจดัตั้งหนวยงานยอย และมอบหมายภารกจิบางสวนใหปฏบิตักิาร/ดําเนนิการ/ทําให

สาํเรจ็ หรอืกระจายความรบัผดิชอบบางสวนใหหนวยงานยอยดาํนนิการตอไป

ขอ 15 การทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข
1. ประเทศสมาชกิสามารถทาํหนงัสอือยางเปนทางการเพื่อขอทบทวน ปรบัปรงุ หรอื

แกไขความ ตกลงนี้ทั้งหมด หรอืบางสวน

2.  ขอกาํหนดของความตกลงนี้จะสามารถไดรบัการทบทวน ปรบัปรงุ หรอืแกไขเมื่อได

รับการเห็นชอบอยางเปนทางการโดยมีหนังสือยืนยันจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกทั้งหมด

เทานั้น

3.  การทบทวน ปรับปรุง หรือแกไขใดๆ ที่ไดรับการเห็นชอบอยางเปนทางการโดยมี

หนงัสอืรบัรองยนืยนัแลว จะประกอบเขาเปนสวนหนึ่งของความตกลงนี้

4.  การทบทวน ปรบัปรงุ หรอืแกไขเหลานั้น จะมผีลใชบงัคบัตามวนัที่ประเทศสมาชกิ

ทั้งหมดได  ตกลงกนั

5.  การทบทวน ปรบัปรงุ หรอืแกไขใดๆ จะไมมผีลกระทบตอสทิธ ิและขอผูกพนัที่เกดิ

ขึ้นจาก หรอือยูบนพื้นฐานของความตกลงนี้ กอนที่ หรอื ณ วนัที่การทบทวน ปรบัปรงุ หรอื

แกไขนั้นมผีลใชบงัคบั

ขอ 16 การมีผลใช้บังคับ
1. ความตกลงนี้จะมผีลใชบงัคบัหลงัจากที่ประเทศสมาชกิทั้งหมดไดแจง หรอื หากมี

ความจาํเปน สงเอกสารแจงการใหสตัยาบนัตอเลขาธกิารอาเซยีน ซึ่งจะตองไมเกนิ 180 วนั

หลงัจากวนัที่ไดลงนามในความตกลง
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2. เลขาธิการอาเซียนจะตองทําการแจงประเทศสมาชิกทั้งหมดถึงหนังสือแจงหรือ

เอกสารแจงการใหสตัยาบนัที่ไดกลาวไวในขอ 1 ของขอนี้โดยเรว็ที่สดุ

ข้อ 17 การเก็บรักษา
ความตกลงนี้จะตองเกบ็รกัษาไวกบัเลขาธกิารอาเซยีน โดยจะตองทาํการสาํเนา และ

สงสําเนาที่ถูกตองกลับไปใหแตละประเทศสมาชิกเพื่อเปนพยานในการนี้ ผูมีนามขางใต ซึ่ง

ไดรบัมอบอาํนาจโดยถูกตองจากรฐับาลของตน ไดลงนาม ความตกลงการเคลื่อนยายบคุคล

ธรรมดาของอาเซยีน

ลงนามที่     ณ วนัที่   ของเดอืน 2012 

โดยทาํเปนฉบบัเดยีวเปนภาษาองักฤษ
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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");

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");

FURTHER RECALLING that the 9th ASEAN Summit held in Bali on 7-8 October 

2003, had decided on institutional strengthening of ASEAN, including the improve-

ment 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 

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.

ARTICLE 2 Administration
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 

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.

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 



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ278 279

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 four-

year 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.

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.

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 

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;



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ284 285

(ii) with respect to services, a principal sector as identified in the current sched-

ules 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 

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.

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.



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ288 289

For the Government of 

Brunei Darussalam

ABDUL RAHMAN TAIB

Minister of Industry and

Primary Resources

 

For the Government of 

the Kingdom of Cambodia

CHAM PRASIDH

Senior Minister

Minister of Commerce

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

RAFIDAH AZIZ

Minister of International Trade

and Industry

 

For the Government of 

the Union of Myanmar

SOE THA

Minister of National Planning and Economic DevelopmentFor the Government of 

the Republic of the Philippines

CESAR V. PURISIMA

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

WATANA MUANGSOOK

Minister of Commerce

 

For the Government of 

the Socialist Republic of Vietnam

TRUONG DINH TUYEN

Minister of Trade
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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.

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

APPENDIX II
WORKING PROCEDURES OF THE PANEL

I. Composition of Panels

1. Panels shall be composed of well-qualified governmental and/or non- 

governmental 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 non- 

governmental 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.

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.



ASEAN 
FRAMEWORK
AGREEMENT ON 
THE FACILITATION
OF INTER-STATE 
TRANSPORT 

PREAMBLE
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:

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ 297



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  

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;
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(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.

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

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 inter- 

state 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

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.

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 ACCI-
DENTS

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 VI 
INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

ARTICLE 27 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

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.

PART VII 
FINAL CLAUSES

ARTICLE 28 DISPUTE SETTLEMENT
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.

ARTICLE 29 OTHER AGREEMENTS IN FORCE
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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 ARRANGE-
MENTS

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 

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

For the Socialist Republic of Viet Nam:

HO NGHIA DZUNG

Minister of Transport
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การเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- วีระพล  ตั้งสุวรรณ * -

การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เราอาจจะมีวิสัยทัศนวาฝายตุลาการจะตองพบกับ

ปญหาอะไรบาง แตเรายงัไมเหน็ความชดัเจนของฝายบรหิารวามมีาตรการอยางไรบาง เพราะ

ในการจะตดิตอกบัประเทศเพื่อนบานถอืเปนเรื่องสาํคญั  ถาเรามแีตวสิยัทศัน (Vision) โดย

ปราศจากการกระทาํ (Action) กจ็ะเปนไดเพยีงความฝน การม ี“Action” หรอืการกระทาํโดย

ปราศจาก “Vision” หรือวิสัยทัศน ก็เหมือนกิจกรรมที่เราทําไปวันหนึ่งๆ ไมไดกอใหเกิด

ประโยชน  ดงันั้น เมื่อมวีสิยัทศันแลวกต็องลงมอืกระทาํเพื่อรบัมอืกบัปญหาที่จะเกดิขึ้นดวย 

โดยสาํนกังานศาลยตุธิรรมจะตองเปนหนวยงานหลกั

เมื่อยอนมาดูในเรื่องการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  ผลกระทบตอประเทศไทย

มดีงันี้

ผลกระทบประการแรก คอื เรื่องของภาษา  จากแงมมุการเจรจาที่ผานมากบัประเทศ

ลาว คนลาวไวใจคนไทยในหลายๆดาน  ในชวงปที่ผานมา ผมมโีอกาสไปกบัทานประธานศาล

ฎกีา ไปเจรจากบัทานประธานศาลฎกีาแหงประเทศลาว นบัเปนกจิกรรมแรกที่เราทาํในเรื่อง

เกี่ยวกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เนื่องจากภาษาที่เราใชสามารถสื่อสารกนัไดงาย ระหวาง

ประเทศลาวกับประเทศไทยภาษาจึงไมเปนอุปสรรค แตเมื่อพิจารณาทบทวนกับประเทศอื่น 

เชน มาเลเซยี  สามจงัหวดัชายแดนภาคใตของประเทศไทย สวนใหญทางตะเขบ็ชายแดนจะ

สื่อสารดวยภาษายาว ี  หรอืแมแตประเทศกมัพูชา จากการที่ผมเคยไปตรวจราชการเมื่อ 20 

ปกอนที่ศาลจงัหวดักบนิทรบรุ ีเรากเ็ริ่มมคีาํแนะนาํการมาตดิตอเปนภาษากมัพูชาแลว  สรปุ 

ขอดอยที่เหน็ไดชดัที่สดุ คอื ภาษา เพราะในที่สดุภาษาองักฤษจะเปนภาษากลางที่ใชในการ

ตดิตอสื่อสาร  ในระหวางประเทศสมาชกิ ประเทศที่ไดเปรยีบที่สดุ คอื ประเทศมาเลเซยีและ

ประเทศสงิคโปรซึ่งเคยอยูภายใตอาณานคิมของประเทศองักฤษ  ประชากรสวนใหญในประเทศ

มาเลเซียและประเทศสิงคโปรจึงสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวและก็สามารถ

เปนผูนําในภูมิภาคได  ประเทศฟลิปปนสเองถือวาใชภาษาอังกฤษไดดี  สวนประเทศพมา 

ชาวพมาที่มีการศึกษาก็สามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดพอสมควร ซึ่งกลุมประเทศเหลา

นี้คือกลุมที่ผมมองวาจะมีความไดเปรียบทางภาษา ถัดมา คือ ประเทศอินโดนีเซียกับ

ประเทศไทย หลายปที่ผานมา ผมวาความสามารถทางภาษาองักฤษของประเทศอนิโดนเีซยี

จะพอๆกบัประเทศไทย เพราะเวลาไปประชมุระหวางประเทศ ปญหาแรกที่ประเทศอนิโดนเีซยี

จะมาคยุกบัประเทศไทยนั้นคอือปุสรรคในการตดิตอสื่อสาร 

ผลกระทบประการที่สอง คอื การแกกฎหมาย  การเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

ในสวนที่ควรจะเกี่ยวของกบัทางศาลคอืการแกกฎหมาย  อยางไรกต็ามการแกกฎหมายไมใช

ภาระหนาที่ของศาลยตุธิรรมโดยตรง แตเปนเรื่องของฝายบรหิารและนติบิญัญตั ิเชน พระราช

บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ก็ตองไดรับการแกไข เพราะตอง

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนยายอยางเสรีของ

อาชพีหรอืวชิาชพีหลกั 7 วชิาชพี 7 สาขา เชน แพทย ทนัตแพทย พยาบาล วศิวกร สถาปนกิ 

นักบัญชี เปนตน จะเห็นไดวา เมื่อมองถึงศักยภาพของบุคลากรประเทศไทยแลว เราจะได

เปรยีบ แตเมื่อพูดถงึความสามารถทางภาษา เราคอนขางเสยีเปรยีบ กลุมวชิาชพีเหลานี้จะ

หลั่งไหลเขามาในเมอืงไทย เมื่อมคีนเขามามากขึ้น การแขงขนักย็อมมมีากขึ้น 

ผลกระทบประการที่สาม คอื ปรมิาณคดทีี่เพิ่มขึ้น  มกีารคาดการณวาปรมิาณคดจีะ

หลั่งไหลมาสูศาล โดยเฉพาะปญหาการคามนษุยและยาเสพตดิที่จะหลั่งไหลมาจากประเทศ

ลาวและพมามายังประเทศไทยและมีการขยายตัวไปเปนองคกร จนกลายเปนปญหา

อาชญากรรมขามชาต ิและอาชญากรรมทางคอมพวิเตอรหรอืแมแตการตดิตอสื่อสารทางแพง

กจ็ะมผีลกระทบมากขึ้น จากที่กลาวมาถอืไดวาเปนเรื่องคราวๆ ที่เราจาํเปนตองเตรยีมรบัมอื 

ตอนนี้เรามีกระบวนการที่ไปกระตุนศาลทั่วประเทศวาจะตองทําคดีใหเสร็จโดยเร็ว  

สดุทายคดกีไ็หลมาที่ศาลฎกีาเพราะวาศาลฎกีาตอนนี้เปนศาลที่จะตองรองรบัคดมีากที่สดุใน

ประเทศไทยและปญหาเยอะที่สดุ  เรากต็องคอยๆแกไข พอแกปญหาจดุนี้เสรจ็กต็องแกไขจดุ

ตอไป  ขณะนี้กเ็ปรยีบเสมอืนหมอรกัษาคนไขไปตามอาการ เชน ศาลอทุธรณกลางมปีญหา

เรื่องปริมาณคดียาเสพติดก็จะไปยกฐานะเปนศาลอุทธรณคดียาเสพติด จนอาจเกิด

ปรากฏการณที่วา ศาลอทุธรณคดยีาเสพตดิจะมปีรมิาณคดทีี่สูงกวาศาลอทุธรณกลาง  สวน

ศาลฎกีาปที่แลวมคีดรีบัใหมประมาณ 17,000 เรื่อง รวมกบัคดทีี่ศาลพิจารณาอยูอกี 15,000 

เรื่อง รวมแลวกวา 30,000 เรื่องที่ศาลฎกีาจะตองพจิารณาในแตละป เพราะฉะนั้นปญหาทกุ

อยางจะไหลไปใหศาลฎกีาแกทั้งหมด 
* รองประธานศาลฎีกา และประธานคณะอนุกรรมการความร่วมมือทางการศาลและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน
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ศาลฎกีานอกจากรบัคดทีี่อทุธรณมาจาก 10 ศาลอทุธรณแลว ยงัตองรบัคดทีี่อทุธรณ

ขึ้นตรงไปจากศาลชาํนญัพเิศษอกี  ตอนนี้ศาลฎกีามผีูพพิากษา 105 คน มผีูพพิากษาอาวโุส 

51 คน  หากเรายกเลกิระบบจาํกดัสทิธติามวธิพีจิารณาความแพงและวธิพีจิารณาความอาญา

และถอืวาทกุคนมสีทิธอิทุธรณฎกีาหมด ศาลฎกีากอ็าจจะตองรบัคดปีระมาณ 50,000 เรื่อง

ตอป แตวธิกีารทาํงานกจ็ะเปลี่ยนไป อาจจะลดปรมิาณคดไีดมากกวาเดมิ

ผลกระทบประการที่สี่ คอื การที่ตลาดอาเซยีนจะรวมเปนหนึ่งเดยีว โดยมเีปาหมายให

ภาษศีลุกากรเปนศูนย ปญหาที่ตามมาคงมมีากมาย  จะเหน็ไดวา หากกลไกของรฐัทั้งฝาย

นิติบัญญัติและบริหารในเรื่องภาษีศุลกากรไมเขมแข็ง จะกลายเปนปญหาที่ฝายตุลาการจะ

ตองแกในอนาคต 

ผลกระทบประการที่หา คอื ความสมัพนัธทางการศาลที่จะเขาสูประชาคมอาเซยีน โดย

เฉพาะในเรื่องการบงัคบัคด ีจากการสนทนากบัทานหวัหนาเกรยีงไกรเกี่ยวกบัเรื่องนี้ มแีนวคดิ

อยูสองสามแนวคดิ ดงันี้

แนวคดิแรก คอื การบงัคบัตามคาํพพิากษาในแตละประเทศไดอยางเทาเทยีมกนั โดย

เฉพาะประเทศสมาชกิ เชน คดพีจิารณาที่ตดัสนิในประเทศมาเลเซยี คูความสามารถบงัคบั

คดีในศาลในประเทศไทยไดเลย ถาศักยภาพของแตละประเทศในกระบวนการยุติธรรมเรื่อง

ของอาํนาจตลุาการเทาเทยีมกนั 

แนวคดิที่สอง คอื แมจะมคีาํพพิากษาแลวกย็งัไมบงัคบัให แตคูความตองไปยื่นขอให

ศาลของแตละประเทศพพิากษาบงัคบัคดอีกีชั้นหนึ่ง คลายๆ การประนปีระนอมยอมความใน

คดแีพงหรอือนญุาโตตลุาการ ซึ่งจะมปีญหาตามมาอกีมาก 

แนวคดิที่สาม คอื เราไมยอมรบัคําพพิากษาของประเทศสมาชกิ แตคูความตองมาฟอง

ใหมในประเทศเรา ซึ่งเราจะตองเตรยีมรบัมอืกบัการแกไขปญหา 

สิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้ลวนจะมปีญหาตามมาเนื่องจากความแตกตางในระบบกฎหมาย

ของแตละประเทศ ความแตกตางในเรื่องภาษา วัฒนธรรม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้สถานะในการรวมกลุมทางเศรษฐกจิอาจจะมฐีานะเปนนติบิคุคลหรอืองคกรระหวาง

ประเทศกจ็รงิ แตของเราจะไมเขมเทาสหภาพยโุรป เพราะสหภาพยโุรปจะสละอํานาจอธปิไตย

บางมติโิดยมศีาลของเขา คอื ศาลแหงสหภาพยโุรป สามารถตดัสนิคดใีนการละเมดิการรวม

กลุมสหภาพยโุรป แตสาํหรบัประเทศไทยยงัใชวธิบีงัคบัในลกัษณะความตกลงยอมผอนปรน 

เราจึงตองเตรียมตัวเพื่อรับสิ่งที่กําลังจะเขามา ซึ่งยอมจะนํามาซึ่งปญหาใหญหลวง

แนนอน เพราะขนาดเราอยูเปนสงัคมเดี่ยว ในปที่แลวเรายงัมคีดอียูถงึ 1,200,000 คด ีถามอง

ไปขางหนาเมื่อเขาเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนปรมิาณคดจีะตองเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน  

ผลกระทบประการที่หก คอื ปญหาเรื่องการสงหมายกต็องเปลี่ยน  ลาสดุขอมูลที่ได

เกี่ยวกบัการสงหมาย คอื 7 ป ยงัสงหมายใหคูความซึ่งอยูตางประเทศไมได เรากแ็กกฎหมาย

ใหมนัยดืหยุนในชองทางของการสงทางไปรษณยีระหวางประเทศ

ผูเขารบัฟงการบรรยาย : กราบเรยีนทานอาจารยวรีะพลครบั พอผมทราบวาสํานกังาน

ศาลยุติธรรมจะจัดที่ภาค 4 นํารองในการเตรียมความพรอมทางกฎหมาย อยางที่ผมทราบ

เบื้องตนศาลในภาคผมนี้ มอียูศาลหนึ่งซึ่งทานผูพพิากษาหวัหนาศาลบอกวาคดชีนัสตูรพลกิศพ

คางมาสองป เนื่องจากเปนคนลาวมาตายเพราะมารวมทนุ พอเวลาเขาแจงพนกังานสอบสวน

ที่อยูเขาก็แจงขึ้นไป พอในชั้นไตสวนนี้เขาก็ตองสําเนาใหทางญาติ แลวสงใหสํานักงานศาล

ยตุธิรรม สาํนกังานศาลยตุธิรรมกส็งใหสถานทูต พอสงแลว เขาสงกลบัมาวาไมพบที่อยูแลว

ก็ไมรูวาจะทําอยางไรตอไป  เรื่องนี้อาจตองนําเสนอทางสํานักงานศาลยุติธรรมวาเปนไปได

ไหม ถาตอไปคนตางชาตหิรอือาเซยีนเริ่มเขามามากขึ้น จะมกีารชนัสูตรพลกิศพอกีมาก เพราะ

หากเขากระทําผิดขึ้นมา เราจะแจงใหทางสถานทูตทราบแลวเราไตสวนไดเลยหรือไม หรือ

ยกเลกิการชนัสูตรพลกิศพไปเลยหรอืไม หรอืจะทาํอยางไรใหรูวาเขาตายเพราะเหตใุด  หรอื

กรณีเยาวชน ทุกวันนี้ผมไมแนใจวาเด็กที่เขามานี้เปนคนลาวหรือพมา แลวตอไปถาทางพอ

แมของเขาเกดิมากระทาํผดิ ทานจะสงกลบัเลยในขณะที่พอแมอยูที่นี่หรอืจะสงไปอบรม พอ

โตแลวกลบัไปที่บานเขา ไมเตบิโตที่บานเขา ขอบคณุครบั

สิ่งที่ทานเสนอนี้ก็เปนเรื่องของการเปนสมาชิกของอาเซียน เราตองปฏิบัติตอพลเมือง

เขาเหมือนกับพลเมืองของเรา เขาตายก็ตองสงไปชันสูตรพลิกศพ เพียงแตวาในทางปฏิบัติ

จริงๆวาจะแคไหนอยางไร เพราะฉะนั้นผมจึงมองวาปญหาเรื่องกฎหมายเปนเรื่องใหญสุดที่

เราจะทาํยงัไงใหเขามาใหความรวมมอืกบัเรา 

มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง เรื่อง การคามนุษย เปนนโยบายของตางชาติที่เขาจะดูวา

เราไมจรงิใจตอการแกปญหาการคามนษุย แลวการที่เราถูกปฏบิัตใินเรื่องของการคาระหวาง

ประเทศ ตอนนี้เราถูกเพงเลง็ เราตองจดัการ 

เพราะฉะนั้นฝากทานและผูบรหิารทั้งหมดไวดวย การที่เราจะมองไปขางหนาและชวย

กนัทาํงานจะทาํใหเราตั้งรบักบัปญหาในการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนได  กข็อจบการ

สมัมนาในหวัขอของผม กต็องขอขอบคณุทกุทานที่รบัฟงครบั
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นโยบายของศาลยุติธรรม
ในการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ภัทรศักดิ์  วรรณแสง* -

เมื่อพูดถึงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ คงปฏิเสธไมไดวา นอกจาก

ประชาคมยุโรปที่กําลังประสบปญหาวิกฤติการเงินอันสงผลกระทบอยางกวางขวางในขณะนี้ 

จนทาํใหสหรฐัอเมรกิา หรอืแมกระทั่งจนี และอนิเดยีเอง กเ็กดิสภาวะเศรษฐกจิถดถอยไปดวย  

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนบัเปนอกีประชาคมหนึ่งที่กาํลงัถกูจบัตามองเปนพเิศษ เนื่องจาก

กําลังกาวไปสูยุคแหงการเปดเสรีทางธุรกิจและบริการซึ่งมีเปาหมายที่วางไวรวมกันในสิ้นป 

พ.ศ. 2558 โดยมสีโลแกนวา “สรางอาเซยีนใหเปนประชาคมแหงความเอื้ออาทร และรวมแบง

ปน มวีสิยัทศันเดยีวกนั มอีตัลกัษณเดยีวกนั และเปนประชาคมเดยีวกนั” “One Vision, One 

Identity, One Community”  ซึ่งขณะนี้หลายประเทศในกลุมอาเซยีนอยูระหวางการเตรยีมความ

พรอมที่จะไปสูเปาหมายดงักลาวรวมกนั  แมกระทั่งประเทศพมาเองกส็งสญัญาณแหงความ

เปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของประชาธิปไตยที่กําลังอยูในชวงตั้งตน การเปดประเทศของพมา 

หรอืแมแตเวยีดนามและลาวในชวงทศวรรษที่ผานมากย็ิ่งทาํใหนกัลงทนุตื่นตวัและหนัมามอง

อาเซยีนมากยิ่งขึ้น เพราะนกัลงทนุมองเหน็ทั้ง “โอกาส” และ “ตลาด” ในการขยายฐานการ

ลงทนุมาสูภูมภิาคอาเซยีน 

เปาหมายในการเปดเสรีทางธุรกิจและบริการซึ่งจะเริ่มตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 เปนตนไปนั้นใกลเขามาทกุขณะ ในสวนของประเทศไทยนั้น ผมเชื่อวาทกุทานในที่นี้คง

ไดอานและไดรับชมขาวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของไทยในการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนมาไมนอย แตเมื่อหันมาพิจารณาถึง “ศาลยุติธรรม” หรือ “ผูพิพากษา” 

ของไทยเรา คงมคีาํถามที่ตามมาวา ศาลยตุธิรรมไทยเราตื่นตวัและมกีารเตรยีมความพรอม

กนัมากนอยเพยีงใด 

* เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แตกอนที่จะไปถงึจดุนั้น ผมขอใชเวลาสั้นๆ กลาวถงึเสาหลกัสาํคัญ 3 ประการในการ

ดาํเนนิงานเพื่อนาํไปสูประชาคมอาเซยีน อนัประกอบดวย (1) ประชาคมความมั่นคงอาเซยีน 

(ASEAN Security Community: ASC) (2) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Com-

munity: AEC) และ (3) ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-cultural Communi-

ty: ASCC) ทั้ง 3 เสาหลกัดงักลาวขางตนนั้น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC เปนเรื่อง

ที่มคีวามชดัเจนและเปนรูปธรรมมากที่สดุ เนื่องจากมรีากฐานมาจากความรวมมอืและความ

ตกลงทางเศรษฐกจิที่ประเทศสมาชกิไดดาํเนนิการรวมกนัมาแลวระยะหนึ่ง หรอือาจกลาวได

วาเปนการสานตอความรวมมือและความตกลงที่มีอยูเดิมใหเปนรูปธรรมและมีแบบแผนมาก

ยิ่งขึ้น  ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) กําหนดวตัถปุระสงคตามวสิยัทศันอาเซยีน 2020 

ที่วา “อาเซยีน ปี 2020 เป็นหุน้ส่วนร่วมกนัในการพฒันาอย่างมพีลวตั (ASEAN 2020: 

Partnership in Dynamic Development)” โดยจะใหภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขนักบัภูมภิาคอื่น ๆ  ได สิ่งที่กาํลงัจะเกดิขึ้นในอนาคตอนั

ใกลนี้ เราจะเหน็อาเซยีนเปนตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั มกีารเคลื่อนยายสนิคา บรกิาร 

การลงทนุ และเงนิทนุอยางเสร ี เราจะเหน็การรวมมอืในนโยบายการเงนิและเศรษฐกจิมหภาค 

ตลาดการเงนิ และตลาดเงนิทนุ การประกนัภยัและภาษอีากร การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน

และการคมนาคม กรอบความรวมมอืดานกฎหมาย การพฒันาความรวมมอืดานการเกษตร 

พลงังาน การทองเที่ยว การพฒันาทรพัยากรมนษุย โดยการยกระดบัการศกึษาและการพฒันา

ฝมอืมากยิ่งขึ้น 

แนนอนวาเหรียญนั้นมีสองดานเสมอ การเปดเสรีทางการคาและการลงทุนนํามาซึ่ง   

การพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม แตในขณะเดยีวกนักนํ็ามาซึ่งผลกระทบในอกีหลายแงมมุ

อยางหลกีเลี่ยงไมได 

ผลกระทบประการแรก เปนเรื่องผลกระทบดานการเมืองและความมั่นคง ในการเปด

เสรีทางการคาและการลงทุน ตลอดจนการเคลื่อนยายแรงงาน สิ่งที่ตามมาคือปญหา

อาชญากรรมขามชาติที่มากขึ้น ไมวาจะเปนในรูปของการฟอกเงิน ยาเสพติด การลักลอบ    

เขาเมอืง การคามนษุย ตองยอมรบัวาประเทศไทยเปนทั้งประเทศตนทางคอืสงออก เปนทั้ง

ประเทศปลายทางคอืนาํเขา รวมทั้งเปนประเทศทางผานดวย เรามหีมดครบวงจร ศาลไทยเรา

มคีวามพรอมรบัมอืคดเีหลานี้มากนอยเพยีงใด เรามอีงคความรูเพยีงพอแลวหรอืไมที่จะนําไป

ใชในการชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานโดยเฉพาะในคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟอกเงิน 

และการคามนษุยซึ่งจะมคีวามซบัซอนมากขึ้น 

ผลกระทบประการที่สอง เปนผลกระทบดานเศรษฐกจิ สิ่งที่จะเราจะไดเหน็ในชวงแรก

ของการเปดเสร ีคอื การลดภาษ ีในอดตีที่ผานมานกัธรุกจิทําการคาหรอืลงทนุภายในประเทศ 
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ปจจบุนัเราพยายามดงึดูดนกัลงทนุตางชาตใิหมาลงทนุในบานเรา โดยการใหสทิธพิเิศษทาง

ภาษ ีเชน การสงเสรมิการลงทนุ การใหสทิธนิกัลงทนุตางชาตถิอืหุนในบรษิทัไทย หรอืแมแต

ใหสิทธิชาวตางชาติถือครองกรรมสิทธิ์หองชุดตางๆ ตอไปจะมีนักลงทุนไทยไปลงทุนในตาง

ประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบานมากยิ่งขึ้น จากที่ผลิตสินคาและขายกันเฉพาะใน

ประเทศไทยสําหรับคนกวาหกสิบเจ็ดลานคน ตอไปก็จะขายใหคนกวาหกรอยลานคนใน

อาเซียน การแขงขันทางการคาจะยิ่งดุเดือดมากขึ้น กฎหมายเรื่องการแขงขันทางการคา      

การปองกันการทุมตลาดจะมีบทบาทมากขึ้น กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ

การคาระหวางประเทศจะมคีวามสําคญัมากยิ่งขึ้นเชนกนั เราจะเนนเฉพาะประมวลกฎหมาย

แพงและพาณชิย กฎหมายอาญา กฎหมายวธิพีจิารณาความแพงและกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญาเหมือนที่ผานมาคงไมเพียงพอ ผูพิพากษาเรามีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่อง

กฎหมายเฉพาะดงักลาวมากนอยแคไหน 

ผลกระทบประการที่สาม เปนผลกระทบทางดานสงัคม วถิชีวีติของคนไทยจะเปลี่ยน

ไป มกีารไปมาหาสูกบัประเทศเพื่อนบานมากขึ้น นอกจากภาษาไทยและภาษาองักฤษแลวยงั

มีภาษาของประเทศเพื่อนบานดวย มีการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีมากยิ่งขึ้น อาจมีชาว

ตางชาติมาอยูรวมชายคาบาน มาทํางานอยูในบาน หรืออาจจะมีสะใภมาจากประเทศนี้ มี

เขยมาจากประเทศนั้น มกีารผสมผสานทางวฒันธรรมและความคิดมากยิ่งขึ้น เราพรอมเปด

ใจรบัความหลากหลายทางวฒันธรรมแลวหรอืไม 

ผลกระทบประการสุดทาย ไดแก ผลกระทบดานกฎหมาย มีกฎหมายหลายฉบับที่

ตองเตรยีมพรอมและตองมกีารปรบัปรงุแกไข ตวัอยางเชน การกาํหนดใหในป พ.ศ. 2558 

นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุนไดอยางนอยรอยละ 70 ซึ่งแนนอนผลกระทบทาง

กฎหมายตองมกีารแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัปิระกอบธรุกจิคนตางดาว พ.ศ. 2542 การ

เปลี่ยนแปลงสดัสวนผูถอืหุน การเปลี่ยนโครงสรางผูถอืหุนในรูปแบบของการควบรวมกจิการ 

(merger and acquisition) ตอไปศาลยุติธรรมตองตีความวาเปนนิติบุคคลในคดีตาง ๆ เปน

นติบิคุคลไทยหรอืตางชาต ิใครเปนผูถอืหุนที่มอีาํนาจครอบงาํกจิการ จะมกีรณทีี่มกีารถอืหุน

ไขวกันหรือถือหุนตอกันเปนลูกโซระหวางบริษัทไทยแตบริษัทตางชาติ กฎหมายใหความ

คุมครองผูถอืหุนตางชาตเิทยีบเทากบัผูถอืหุนคนไทยหรอืไม  

นอกจากนี้ ในการเคลื่อนยายแรงงาน จําเปนตองมีการแกไขพระราชบัญญัติธุรกิจ     

นาํเที่ยวและมคัคเุทศก พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2525 การเคลื่อนยาย

แรงงานมฝีมอืเปนสิ่งที่พูดถงึกนัมากเมื่อเปนประชาคมอาเซยีน แรงงานมฝีมอืที่ใหเคลื่อนยาย

กันไดกอนจะเปนกลุมอาชีพที่มีความพรอม โดยนํารองใน 7 สาขาวิชาชีพ ไดแก แพทย 

พยาบาล ทนัตแพทย วศิวะ สถาปตย บัญช ีชางสาํรวจ ดานอื่นกจ็ะทยอยเปดเสรไีป กลุม

วชิาชพีดานกฎหมายอาจเปนกลุมตอไป  การเปดเสรดีานแรงงานหรอืการเคลื่อนยายแรงงาน

โดยเสร ีไมไดทาํใหแรงงานผดิกฎหมายเปนเรื่องถูกกฎหมาย แตอาจมกีารปรบัปรงุกฎหมาย

หลายฉบบัตลอดจนหลกัเกณฑการออกใบอนญุาตทํางานของคนตางดาว อาจมกีารใชวธิกีาร

รบัรองวทิยฐานะที่เรยีกกนัวา MRA (mutual recognition agreement) คอือาเซยีนตองมาตกลง

กนัวาจะรบัรองวทิยฐานะกนัไดแคไหน เชน เรยีนและจบเมอืงไทย ไปทาํงานในประเทศไหน

ไดบาง เพราะแตละประเทศมีมาตรฐานไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับกฎหมายภายในดวยวาจะ

กําหนดคุณสมบัติอยางไร ดังนั้น กฎหมายจึงเปนตัวกําหนดที่จะไปควบคุม เชน พระราช

บัญญัติทนายความอาจจะกําหนดวาตองพูดภาษาไทย ใชภาษาไทยได ตองเปนสมาชิก

วสิามญัแหง เนตบิณัฑติสภา หรอืมใีบอนญุาตวาความจากประเทศนั้นประเทศนี้ เปนตน ตอ

ไปเราอาจจะเห็นทนายความตางชาติเขามาเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความก็เปนได 

ซึ่งสิ่งเหลานี้เราจะเหน็มากขึ้นเมื่อเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดงันั้นจงึเปนเรื่องจาํเปนที่

ตองรบัรูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น 

จากผลกระทบที่กลาวมาขางตน ในแงของศาลยุติธรรมไทยเอง คงตองยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตองเตรียมพรอมที่จะรับมือกับคดีในรูปแบบ     

ใหมๆ 

จากที่กลาวมาขางตน จะเหน็ไดวา การเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไดสรางความ

ตื่นตวัใหแกสงัคมไทยเปนอยางมาก ไมเวนแมแตในวงการยตุธิรรม  ในแงนโยบาย สาํนกังาน

ศาลยตุธิรรมไดเตรยีมความพรอมทางดานการยตุธิรรมเพื่อรองรบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน  โดยการเตรยีมความพรอมทางดานการยตุธิรรมจะไมมุงเฉพาะดานเนื้อหากฎหมาย

เทานั้น  แตจาํเปนตองเตรยีมความพรอมในเรื่องการบรหิาร การอาํนวยการ และบคุลากรของ

หนวยงานศาลดวย  

การเตรยีมความพรอมของสาํนกังานศาลยตุธิรรมที่ไดดาํเนนิการแลวและจะดาํเนนิการ

ตอไป มดีงันี้

ประการแรก  ในดานความรวมมอืระหวางประเทศ สาํนกังานศาลยตุธิรรมไดจดัตั้งศนูย

วเิทศอาเซยีนขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลขาวสาร บทความ และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวาง

ขาราชการตลุาการศาลยตุธิรรมในภมูภิาคอาเซยีน และประชมุปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัความรวม

มอืในเชงิวชิาการและความรวมมอืในทางศาลเทาที่จะทาํได  ซึ่งผูแทนของศาลของหนวยงาน
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ยุติธรรมในอาเซียนก็ใหความชื่นชมและคิดวาจะกลับไปจัดตั้งศูนยวิเทศนอาเซียนในประเทศ

เขาบาง  โดยบอกวายังไมเคยมีประเทศไหนในอาเซียนเคยทํามากอน มีประเทศไทยเปน

ประเทศแรกที่จดัตั้งศูนยวเิทศนอาเซยีนขึ้น โดยจะเปนการรองรบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีนหรอื AEC ในป 2558 

นอกจากนี้ ทางศูนยวิเทศอาเซียนไดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียม

ความพรอมทางกฎหมายเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมแกรนดพาราไดซ จังหวัด

หนองคาย เพื่อเปนการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนใหแกขาราชการฝาย

ตลุาการศาลยตุธิรรม  เปนการถายทอดความรู ความเขาใจที่ถกูตองเกี่ยวกบัประชาคมอาเซยีน 

และถายทอดนโยบายการปฏิบัติงานใหแกขาราชการใหเปนไปทางทิศทางเดียวกัน ซึ่งไดรับ

การตอบรบัเปนอยางดี

ประการที่สอง การจดัทาํศูนยลามอาสาประจาํศาล  ทางศาลยตุธิรรมมภีารกจิในการ

อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน ซึ่งตองพัฒนากระบวนการพิจารณาใหเหมาะสมกับ

สภาพสงัคม และเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องในปจจบุนั  ประเทศตางๆทั่วโลก

ไดใหความสําคัญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการคุมครองสทิธมินษุยชนดงักลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการจดัหาลามใหกบัชาวตางชาติ

ที่ถูกดาํเนนิคดอีาญาในศาล เพื่อคุมครองสทิธเิสรภีาพแกผูตองหาหรอืจาํเลยซึ่งไดมกีารระบุ

ไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และมาตรา 13 แหง

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  

ในป 2557 สํานกังานศาลยตุธิรรมจดัโครงการลามอาสาประจําศาล เพื่อรองรบัการเขา

สูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เนื่องจากลามมหีนาที่เปนคนกลางในการสื่อสาร และแปลความ

หมายจากภาษาหนึ่งเปนอกีภาษาหนึ่ง เพื่อสรางความเขาใจที่ถกูตองตรงกนัใหกบัผูที่เกี่ยวของ

ในคดทีี่เปนชาวตางชาตใินระหวางดาํเนนิกระบวนการพจิารณา และใหกระบวนการยตุธิรรม

สามารถดําเนนิตอไปไดอยางถกูตอง โดยลามอาสาประจําศาลจะเปนลามอสิระของสํานกังาน

ศาลยตุธิรรม หรอืลามอาสาที่มจีติสาธารณะ และยนิดเีสยีสละเวลา เพื่อปฏบิตัหินาที่ ซึ่งจะ

สามารถแกปญหาการเลื่อนที่จะพจิารณาคดจีากกรณลีามอสิระที่ไดนดัหมายไวกอนหนานี้ไม

สามารถปฏิบัติงานได ซึ่งกรณีดังกลาวอาจถือไดวา ไมเปนธรรมตอจําเลย  การจัดตั้งศูนย

ลามอาสาประจําศาลขึ้นในศาลนั้น ศาลอาญาเปนศาลแหงแรกในการนํารอง เพื่ออํานวยความ

สะดวกในการติดตอราชการใหแกชาวตางประเทศ  การแปลเอกสารคําพิพากษาตางๆของ

ศาลที่สาํคญั  

ประการที่สาม  การจดัทาํ website ของศาลยตุธิรรมเปนภาษาองักฤษ เพื่อใหชาวตาง

ประเทศไดเขาถงึบทบาทหนาที่ของศาลไทย อนัเปนสวนหนึ่งของการยกระดบัใหศาลยตุธิรรม

มมีาตรฐานในระดบัสากลตามนโยบายของประธานศาลฎกีาและถอืเปนปจจยัสําคญัประการ

หนึ่งของการตดัสนิใจลงทนุหรอืเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย เพราะวาปจจยัสาํคญัอนัหนึ่ง

ของการลงทนุในตางประเทศ เขาจะดวูามาตรฐานของศาลในแตละประเทศนั้น เปนมาตรฐาน

เปนที่ยอมรบัไดหรอืไม ซึ่งศาลไทยเรากเ็หน็อยูแลววาเปนที่ยอมรบั  ปจจบุนัประเทศตางๆพา

กันมาลงทุนในประเทศไทยเพราะวาศาลไทยเปนองคประกอบหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นวาสามารถให

ความยตุธิรรมกบัเขาไดในระดบัสากล

ประการที่สี่  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศในกลุมอาเซยีน ณ State Court ประเทศสงิคโปร โดยทนุนี้เปนทนุที่ทางสํานกังานศาล

ยุติธรรมจัดสรรใหแกขาราชการตุลาการและขาราชการศาลยุติธรรม ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยน

จะมีการไปดูงาน เรียนรูระบบงานศาลของสิงคโปร และเรียนรูระบบธุรการและระบบการ

พจิารณาคด ีซึ่งจะเปนประโยชนตอการพฒันาระบบงานของศาลยตุธิรรมตอไป 

ประการที่หา  การสงผูพิพากษาไปรวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือทางการศาลใน

ประเดน็ที่สาํคญัในภูมภิาคอาเซยีน  ตามนโยบายประธานศาลฎกีาที่สาํคญัประการหนึ่ง คอื 

การทาํใหศาลยตุธิรรมมมีาตรฐานในระดบัสากล ซึ่งเรื่องนี้ศาลยตุธิรรมเองกไ็ดสงผูพพิากษา

ไปรวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือทางการศาลในประเด็นที่สําคัญ ซึ่งไดประโยชนคอนขาง

มาก  ผูพพิากษาไดนาํความรูประสบการณไปแลกเปลี่ยนกนั  ประเทศไทยเองกไ็มไดดอยไป

กวาประเทศอื่น เราเปนผูนาํเหมอืนกนัในเรื่องของกฎหมาย และศาลยตุธิรรมไทยเองกไ็ดรบั

การชื่นชมในตางประเทศวาการพิจารณาพิพากษาคดีตางๆ เปนไปตามมาตรฐานและความ

เปนธรรมในระดบัสากล แตวาเราจะหยดุยั้งเพยีงแคนั้นไมได ตองพฒันาตอไป โดยตองมคีวาม

รวมมอืและประชมุกนัในระดบัตางประเทศ  

ในปงบประมาณ 2557 ศาลยตุธิรรมไดสงผูพพิากษาไปรวมประชมุเกี่ยวกบัความรวม

มอืทางการศาลหลายครั้ง อาท ิ

1. การประชมุคณะกรรมการบรหิารเครอืขายนกัไกลเกลี่ยรุนเยาวของสมาคมไกลเกลี่ย

ขอพพิาทแหงเอเชยี ซึ่งจดัขึ้นที่เมอืงบาหล ีสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี  การประชมุดงักลาวมจีดุ

ประสงคที่จะอาํนวยความสะดวกในดานความรวมมอืระหวางปจเจกบคุคลที่มอีายตุํ่ากวา 45 

ป หรอืที่เราเรยีกวา นกัไกลเกลี่ยรุนเยาว ซึ่งตองมคีวามชาํนาญ มคีวามเขาใจในขอขดัแยง

ระหวางพรมแดน ความแตกตางทางวัฒนธรรม สถานที่ที่มีความเปนกลางระหวางคูขัดแยง 

ลักษณะเหลานี้ทําใหตองการความรวมมือของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทจากหลายๆ ประเทศ 
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นักไกลเกลี่ยจากหลายฝาย ผูมีสวนไดเสียจากการไกลเกลี่ยรวมถึงผูสนับสนุนการไกลเกลี่ย

ใหเกดิขึ้นและยตุลิงบนความพงึพอใจของทกุฝาย ทั้งนี้ในหลกัการของ Asian Mediation As-

sociation Young Peacemaker Network ไดวางหลกัการเรื่องความเปนกลางทางการเมอืง ความ

เปนองคกรที่ไมสงักดัรฐั ความเปนองคกรที่วางอยูบนฐานของความสมคัรใจไมมกีารบบีบงัคบั 

และไมแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจโดยเครือขายความรวมมือนี้จะตองใหการสนับสนุนใน

กจิกรรมที่สงเสรมิเรื่องดงักลาวขางตนและพฒันาเครอืขายเพื่อเสรมิสรางกลไกเชงิสถาบนัเพื่อ

ความเปนอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของศูนยไกลเกลี่ยขอพพิาทภายในภูมภิาค

2. การประชมุตลุาการแหงภูมภิาคอาเซยีนวาดวยสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 ณ กรงุมะนลิา 

สาธารณรฐัฟลปิปนส  การประชมุนี้มเีปาหมายเพื่อใหตวัแทนทางตลุาการของกลุมประเทศ 

ASEAN เขามาประชุมรวมกันเพื่อสรางความรวมมือทางสิ่งแวดลอมทั้งระดับภายในภูมิภาค

และระดบัโลก ในอนัที่จะสถาปนาระบบ Rule of Law ทางสิ่งแวดลอมที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อ

ใหเกดิธรรมาภบิาลทางสิ่งแวดลอมที่แขง็แกรงขึ้น (Strong Environmental Governance) สาระ

สาํคญัหนึ่งการรางขอตกลง The Melaka Memorandum of Understanding for Co-operation 

among Courts ซึ่งจะเปนการมุงหมายที่ดีถึงกรอบการดําเนินงานทางดานสิ่งแวดลอมของ

ประเทศสมาชิก ASEAN และเห็นพองตองกันวา จะมีการสรางกลุมของตุลาการที่มีความรู

ความสามารถทางเทคนคิ เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคของ Jarkata Common Vision

3. การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานกฎหมาย (ASLOM) ครั้งที่ 15 ณ กรุง

เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในการประชุมมีการอภิปรายกันถึง

ประเดน็ตางๆ ดงันี้ การพฒันาสนธสิญัญาทางกฎหมายวาดวยการใชความชวยเหลอืในทาง

คดีอาญา  การรายงานถึงการแลกเปลี่ยนเจาหนาที่ทางดานกฎหมายระหวางกลุมประเทศ

สมาชิก ASEAN  การพัฒนาองคกรทางดานขอมูลขาวสารทางกฎหมาย  การพัฒนาสนธิ

สญัญาระหวางประเทศของ ASEAN วาดวยการตอตานการกอการราย  การพฒันาแมแบบ

ของกฎหมายที่วาดวยเรื่องความมั่นคงทางทะเลระหวางประเทศ  การสรางความเขมแขง็ให

กับประเด็นทางกฎหมายแพงพาณิชยระหวางประเทศสมาชิก  การอภิปรายเรื่องพัฒนาการ

ของการสถาปนาเขตเศรษฐกจิเสรแีละกฎหมายที่รองรบัของประชาคม  ขอตกลงของ ASEAN 

วาดวยการรกัษาสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง  การสงเสรมิความรวมมอืในเรื่องการแบง

ปนขอมูลสารสนเทศระหวางกนั  

4. การประชมุเกี่ยวกบัความรวมมอืทางการศาลและการพฒันาเขตการคาเสรอีาเซยีน-

จนี ณ เขตปกครองตนเองกวางซจีวง สาธารณรฐัประชาชนจนี  การประชมุดงักลาวหรอืที่

เรยีกวา Judicial Cooperation on ASEAN-China Free Trade Area จดัตั้งขึ้นเพื่อจดุประสงคหลกั

ในความรวมมอืในการสรางระบบทางกฎหมาย เพื่อลดอาชญากรรมรวมถงึขอขดัแยงบรเิวณ

ชายแดนทั้งทางกฎหมายและทางสังคมระหวางสองฝายที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปดเสรี

ทางการคาระหวางอาเซยีนและจนี  การประชมุยงัขยายไปถงึเรื่องการแลกเปลี่ยนทศันะทาง

กฎหมายระหวางสองฝายเพื่อการปรบัเปลี่ยนระบบกฎหมายและสรางภาพลักษณที่ดีขึ้นของ

ระบบกฎหมายในแตละประเทศในระดบัมาตรฐานสากล การใหหลกัประกนัทางกฎหมายและ

คงไวซึ่งความยตุธิรรมระหวางผูประกอบการของทั้งสองฝาย นอกจากนี้การประชมุไดใหความ

สําคัญกับประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เนื่องจากสิ่งแวดลอมที่ดียอมนําซึ่ง

ทรพัยากรที่ด ีทาํใหเกดิความมั่นคงในดานตางๆ รวมกนัระหวางภูมภิาค 

5. การประชุมคณะทํางานของการประชุมโต๊ะกลมประธานศาลสูงสุดอาเซียนวาดวย

กฎหมายสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 4 ณ กรงุฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม  ที่ประชมุ

อภปิรายถงึปฏกิรยิาของกฎหมายของประเทศสมาชกิตางๆ ตอประเดน็ทางสิ่งแวดลอมตางๆ 

เชน การเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมอิากาศที่มผีลขามพรมแดนประเทศมลพษิทางอากาศ การ

ตดัไมทาํลายปา การคาไม สตัวปา และพนัธุพชืที่ผดิกฎหมาย โดยที่ประชมุมุงหวงัวาระบบ

ตลุาการของประเทศสมาชกิจะมคีวามรวมมอืกนัไดภายใตเงื่อนไขใดเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของ

กฎหมายและระบบตุลาการในการตอสูกับปญหาทางสิ่งแวดลอมที่ทวีความรุนแรงและขยาย

วงกวางมากขึ้น และยงัเนนความสาํคญัเรื่องการคาไม การขนสงไมผดิกฎหมายขามพรมแดน

รัฐชาติ และประดิษฐกรรมทางสังคมที่จะระงับการกระทําผิดตอสิ่งแวดลอมดังกลาว การ

ประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้ยังเปนการเตรียมการใหคณะทํางานหรือตัวแทนจากประเทศตางๆได

เตรยีมตวัในการเขารวมประชมุในครั้งตอไปอกีดวย

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมาย

อาเซยีน ครั้งที่ 36 ณ ประเทศมาเลเซยี โดยสมาคมกฎหมายอาเซยีน เปนสมาคมของนกั

กฎหมายที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมการพัฒนากฎหมายของประเทศในกลุ มอาเซียนที่

อนิโดนเีซยี เมื่อป พ.ศ. 2522 มฐีานะเปนองคกรระหวางประเทศที่จดัตั้งขึ้นเพื่อสงเสรมิความ

สมัพนัธความรวมมอืและความเขาใจซึ่งกนัและกนั ระหวางนกักฎหมายในทกุสาขาของประเทศ

อาเซยีน และเพื่อใหองคกรที่ทําหนาที่ดานกฎหมายมคีวามรวมมอืระหวางกนัอยางถาวร และ

เพื่อใหกฎหมายของประเทศอาเซียนมีความสอดคลองอันจะยังประโยชนในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาครวมกัน ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนเปนสมาชิกสมาคม
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กฎหมายอาเซยีน โดยกาํหนดจดัการประชมุใหญทกุ 3 ป และการประชมุคณะกรรมการบรหิาร

และคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียนทุกปตามรัฐธรรมนูญและขอบังคับ

ของสมาคมฯ ระบุใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติของสมาคมขึ้นในแตละประเทศเพื่อ

ทําหนาที่บริหารงานของสมาคมภายในประเทศนั้น ๆ ดวย โดยการประชุมในครั้งที่ 36 นี้ 

เปนการหารือเตรียมการดานกฎหมายเพื่อรองรับการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนภายใต

กฎบตัรอาเซยีน ในป พ.ศ. 2558 พรอมทั้งการกระชบัและเสรมิสรางความรวมมอืกนัทางการ

ศาลในกลุมประเทศอาเซยีน 

7. การประชมุทางการศาลแหงภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต วาดวยการเขาถงึความ

ยตุธิรรมของสตร ีสทิธทิางดานเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ประเทศ

มาเลเซยี  การประชมุนี้เปนการประชมุผูพพิากษาและผูเชี่ยวชาญในกระบวนการยตุธิรรมใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตและนานาชาติเพื่อที่สงเสริมความเขาใจในและสนับสนุนการแลก

เปลี่ยนความรูและความคุนเคยเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน

ทกุรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: 

CEDAW) ในการประชมุจะเนนหลกัสทิธมินษุยชนของสตรตีามที่ไดตคีวามไวในกฎหมายดาน

สทิธมินษุยชนนานาชาติ

บทบาทที่สาํคญัของศาลยตุธิรรมไทย คอื การตคีวามกฎหมาย การเปดตลาดการคา

และบรกิารจะทําใหมกีารแขงขนัจากตางชาตมิากขึ้น ตอไปจะมสีนิคาที่มปีรมิาณและคณุภาพ

มากขึ้น มกีารใหบริการเพิ่มขึ้น ทั้งในดานการเงิน โทรคมนาคม และการขนสง นอกจากนี้ 

การเปดเสรียังเปนการเพิ่มความโปรงใสและการคาดการณได ซึ่งจะชวยสงเสริมใหนักลงทุน

ตางชาติเขามาลงทุนเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค การตีความ

กฎหมายของศาล จะยึดถือแตตัวบทหรือแนวคําพิพากษาศาลฎีกาแบบเดิมไมไดอีกตอไป 

เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับจะมีการแกไข ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป ตอไปประเทศไทยจะมกีารทาํสนธสิญัญาและความตกลงตาง ๆ มากขึ้น ไม

วาจะเปนในรูปแบบของสนธิสัญญาคุมครองการลงทุน ซึ่งสนธิสัญญาคุมครองการลงทุนมี

แนวโนมที่จะใหสิทธิพื้นฐานสําคัญคลายคลึงกัน และมักมีหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความ

อนุเคราะหอยางยิ่ง ที่มักถูกตีความเพื่อใหสิทธิในลักษณะเดียวกันแกนักลงทุนตางชาติที่มี

สญัชาตเิดยีวกนั หลกัปฏบิตัเิยี่ยงชาตทิี่ไดรบัความอนเุคราะหอยางยิ่งถอืเปนหลกัสากลทาํให

ประเทศไทยมีหนาที่ในการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหอยางยิ่งแกบุคคลหรือ

นติบิคุคลที่ถอืสญัชาตขิองประเทศที่เปนคูสญัญาในสนธสิญัญาคุมครองการลงทนุ 

บทบาทสาํคญัของศาลยตุธิรรมคอืการตคีวามกฎหมาย การตคีวามกฎหมายไมใชการ

ตคีวามตามตวัอกัษร แตตองดูเนื้อหา พจิารณาขอกฎหมายประกอบหลกัพื้นฐานที่เปนหลกั

สุจริตดวย ตัวอยางเชน ปญหาการถือหุนในบริษัทตางๆ ที่มักอาจตองมีการตีความวาเปน    

“นอมนิ”ี หรอืไม ใครเปนเจาของบรษิทัที่แทจรงิ โดยเฉพาะในกรณทีี่เกี่ยวกบัสญัญาสมัปทาน

หรือมีกฎหมายกําหนดสัดสวนการถือหุนของคนตางชาติไวโดยเฉพาะ ปญหาดังกลาวเปน

ปญหาจากสองดานคือในดานเอกชนเองที่พยายามหาทางเลี่ยงขอจํากัดทางกฎหมายที่ไม

ฝาฝืนถอยคําตามลายลักษณอักษรของกฎหมายไทย โดยไมคิดถึงเจตนารมณแหงกฎหมาย 

ในขณะเดียวกันหนวยงานราชการของไทยบางครั้งก็มีสวนรวมในการใชกฎหมายไปในทางที่

เอื้อประโยชนใหกับธุรกิจหรือบางธุรกรรมบางประเภท โดยผอนปรนกับบางธุรกรรมแตกลับ

เขมงวดกบัธรุกรรมบางอยางอยางไมมเีหตผุล นอกจากนี้ ในการตคีวามกฎหมาย ศาลยตุธิรรม

ตองคาํนงึถงึการคุมครองประโยชนสาธารณะ (public interest) แตคาํวา “ประโยชนสาธารณะ” 

นั้น เปนคําที่กํากวม ทําใหการตีความสามารถทําไดหลากหลาย และประชาชนทั่วไปไม

สามารถรูไดวาเสนแบงที่ชัดเจนนั้นอยูตรงไหน  ในขณะที่เสรีภาพในการแสดงเจตนา  ทํา

สญัญา ตลอดจนเสรภีาพในการแสดงออกนั้น ไดรบัความคุมครองตามกฎหมาย สนธสิญัญา

หรอืแมแตรฐัธรรมนูญ ศาลตองเปดใจกวางรบัสิ่งใหมๆ ศาลควรตคีวามกฎหมายโดยมองใน

แงของการคุมครองผูลงทุนทั้งคนไทยหรือตางชาติใหอยูในระดับใกลเคียงกัน อันจะเปนการ

สงเสรมิและสนบัสนนุการลงทนุทางตรงและทางออม มากกวาที่จะมุงเนนตคีวามเพื่อคุมครอง

ในเรื่องประโยชนสาธารณะแตเพยีงอยางเดยีว แตตองสรางความสมดลุระหวางการคุมครอง

เอกชนผูลงทนุและประโยชนสาธารณะ

ในเรื่องความรวมมอืทางศาลกเ็ปนสิ่งสาํคญัที่ไมควรมองขาม ที่ผานมาศาลไทยไดเคย

ทาํความตกลงและบนัทกึความเขาใจวาดวยความรวมมอืทางการศาลหลายฉบบั อาทิ

1. ความตกลงวาดวยความรวมมือทางศาลระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง

ประเทศของไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมของอินโดนีเซีย สาระสําคัญเปนเรื่อง

การรวมมือกันในการสงเอกสารและสืบพยานหลักฐานในคดีแพงและพาณิชย มีการกําหนด

ใหคนชาติของภาคีคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิโดยเสรีที่จะนําคดีขึ้นสูศาลภายในประเทศของ

ภาคคีูสญัญาอกีฝายหนึ่ง และอาจปรากฏตวัตอศาล ภายใตเงื่อนไขเดยีวกบัคนชาตขิองภาคี

คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง มีการกําหนดวิธีการในการสงเอกสาร และวิธีการที่ศาลประเทศคูภาคี

จะดาํเนนิการสบืพยานแทน

2. ความตกลงวาดวยความชวยเหลอืกนัทางศาลในคดแีพงและพาณชิย กบัความรวม
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มอืทางอนญุาโตตลุาการ ระหวางราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนี ลงวนัที่ 16 

มีนาคม พ.ศ. 2537 สาระสําคัญเปนเรื่องการรวมมือกันในการสงเอกสารและสืบพยานหลัก

ฐานในคดแีพงและพาณชิย ใหความชวยเหลอืทางดานกฎหมายแกคนชาตขิองภาคคีูสญัญา

แตละฝาย ตลอดจนการสงเสรมิใหกระบวนการอนญุาโตตลุาการเปนวถิทีางหนึ่งในการระงบั

ขอพิพาททางพาณิชยและการเดินเรือทะเล การยอมรับและบังคับตามคําชี้ขาดของคณะ

อนญุาโตตลุาการของภาคคีูสญัญา

3. ความตกลงวาดวยความชวยเหลือกันทางการศาลในคดีแพงและพาณิชยกับความ

รวมมอืในดานอนญุาโตตลุาการ ระหวางราชอาณาจกัรไทยและประเทศออสเตรเลยี ลงวนัที่ 

2 ตลุาคม พ.ศ. 2540 ลงนามโดยรฐัมนตรวีาการกระทรวงยตุธิรรมของไทยและออสเตรเลยี 

สาระสําคัญเปนเรื่องการรวมมือกันในการสงเอกสารและสืบพยานหลักฐานในคดีแพงและ

พาณชิย ตลอดจนการสงเสรมิใหกระบวนการอนญุาโตตลุาการเปนวถิทีางหนึ่งในการระงบัขอ

พพิาททางพาณชิย

4. ความตกลงวาดวยการชวยเหลือทางการศาลในคดีแพงและพาณิชย ระหวางราช

อาณาจกัรไทยและราชอาณาจกัรสเปน ลงวนัที่ 15 มถินุายน พ.ศ. 2541 ลงนามโดยรฐัมนตรี

วาการกระทรวงยุติธรรมของไทยและสเปน ซึ่งในขณะนั้นศาลยังมิไดแยกออกจากกระทรวง

ยุติธรรม สาระสําคัญเปนเรื่องการรวมมือกันในการสงเอกสารและสืบพยานหลักฐานในคดี

แพงและพาณชิย 

5. ความตกลงระหวางศาลฎีกาแหงราชอาณาจักรไทยและศาลสูงสุดแหงสหพันธรัฐ

รสัเซยีวาดวยความรวมมอืทางการศาล ลงวนัที่ 20 กนัยายน พ.ศ. 2547 ลงนามโดยทานอรรถ

นิติ ดิษฐอํานาจ ประธานศาลฎีกาในขณะนั้น กับประธานศาลสูงสุดแหงสหพันธรัฐรัสเซีย 

สาระสาํคญัเปนเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกี่ยวกบัการปรบัปรงุกระบวนการทางศาล 

การปฏบิตัหินาที่ของศาลชั้นตางๆ การสงเสรมิบทบาทและเกยีรตยิศแหงสถาบนัตลุาการ การ

รบัรองความเปนอสิระของศาล และการฝึกอบรมผูพพิากษา บนพื้นฐานของหลกัตางตอบแทน 

6. บนัทกึความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนเอกสารทางกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวกบั

ศาล ระหวางกระทรวงยตุธิรรมสาธารณรฐัเกาหลแีละไทย ลงวนัที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2542 

สาระสาํคญัเปนเรื่องการแลกเปลี่ยนคาํแปลประมวลกฎหมาย กฎ ระเบยีบ บทความ และคาํ

พพิากษาที่เปนภาษาองักฤษระหวางกนั 

บนัทกึความเขาใจวาดวยความรวมมอืทางกฎหมาย ศาลและอนญุาโตตลุาการ ระหวาง

กระทรวงยตุธิรรมสาธารณรฐัสงิคโปรและไทย ลงวนัที่ 21 มถินุายน พ.ศ. 2543 สาระสาํคญั

เปนเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ และแลกเปลี่ยนคาํแปลประมวลกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

บทความตางๆ ที่เปนภาษาองักฤษระหวางกนั รวมถงึการสงเสรมิกระบวนการระงบัขอพพิาท

ทางเลือกดานการไกลเกลี่ย และอนุญาโตตุลาการในคดีพาณิชยทั้งหมดนี้เปนเพียงตัวอยาง

ความรวมมอืทางการศาลที่ประเทศไทยไดเคยทาํไว เมื่อมกีารเปดเสรทีางการคา การบรกิาร 

การลงทนุ และการเคลื่อนยายแรงงาน คดหีรอืขอพพิาทที่จะเปดมากยิ่งขึ้นในอนาคตจะเปน

คดีที่มีคนสัญชาติอื่นเขามาเกี่ยวของ ศาลยุติธรรมควรเรงผลักดันใหมีความรวมมือทางการ

ศาล ไมเพยีงแตกบัประเทศเพื่อนบานในอาเซยีน แตควรมองไปถงึประเทศที่มนีกัลงทนุเขามา

ลงทนุในบานเรา และมนีกัลงทนุจากบานเราไปลงทนุในประเทศเหลานั้นดวย โดยอาจทาํให

รูปของการสงเสริมการใหความรวมมือ การชวยเหลือ และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางศาลใน

รูปแบบเอกสาร เชน การสงหมาย การแปลคาํพพิากษาตางๆ และตอไปอาจพฒันาไปสูการ

แลกเปลี่ยนขอมูลหรอืการสงหมายแบบดจิติอลกเ็ปนได

นอกจากความรวมมือทางศาลแลวที่ไดกลาวขางตนแลว ศาลยุติธรรมยังไดสรางและ

กระชับความรวมมือกับองคกรหรือสถาบันอื่นๆในตางประเทศดวย เชน มีการลงนามบันทึก

ความเขาใจวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงานศาลยุติธรรมไทยและศูนยไกล

เกลี่ยนานาชาตแิหงสงิคโปร ลงวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 สาระสาํคญัเปนเรื่องความรวม

มอืกนัในการยกระดบัการไกลเกลี่ยดานการคาระหวางประเทศ และจะใหความชวยเหลอื รวม

จดัการ และรวมเปนเจาภาพในการบรรยาย การจดัประชมุ และการสมัมนาที่มเีนื้อหาเกี่ยว

กบัการไกลเกลี่ยดานการคาระหวางประเทศ อกีทั้งการรบัรองบรกิารดานการไกลเกลี่ย การใช

สิ่งอาํนวยความสะดวกของศนูยไกลเกลี่ย และการแลกเปลี่ยนขอมลูรวมถงึสิ่งตพีมิพเกี่ยวกบั

การไกลเกลี่ยดานการคาระหวางประเทศและการระงบัขอพพิาททางเลอืก เปนตน

อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนอยากจะตั้งคําถามก็คือ ตอไปจะมีการพัฒนาจนมีการตั้ง

เปนศาลประชาคมอาเซยีน ตามแบบศาลยตุธิรรมแหงสหภาพยโุรป หรอืศาลอยีู หรอืไม ศาล

อาเซยีน เปนเรื่องอนาคตอนัไกล ขึ้นอยูกบัปจจยัหลายอยางประกอบกนั  ในยโุรปมพีฒันาการ

และออกแบบองคกรหลักไวอยางชัดเจน ในเรื่องนี้เมื่อเทียบกับอาเซียน แมอาเซียนจะมี

วตัถปุระสงคขององคการที่คลายคลงึกบัประชาคมยโุรปและมแีนวความคดิจะจดัองคกรหลกั

คลายกบัประชาคมยโุรป แตไมมกีารออกแบบองคกรหลกัที่ชดัเจน ทั้งที่มา อํานาจหนาที่ตางๆ 

ไมมกีารวางบทบญัญตัเิกี่ยวกบัองคกรหลกัที่ชดัเจนไวในสนธสิญัญาหรอืความตกลงใดๆ ที่มี

คาบงัคบัเปนกฎหมายตั้งแตการจดัตั้งองคการในตอนแรก ในสวนขององคกรศาลซึ่งเปนกลไก

สาํคญัในการระงบัขอพพิาทของสหภาพยโุรปกม็คีวามเขมแขง็และมกีารวางรากฐานมายาวนา

นมกีารกาํหนดใหมกีารระงบัขอพพิาทระหวางรฐัสมาชกิโดยคณะอนญุาโตตลุาการ และเมื่อ



กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ330 331

จดัตั้งศาลยตุธิรรมแหงสหภาพยโุรปขึ้นมา องคกรศาลจงึอยูเคยีงคูประชาคมยโุรปมานานและ

พฒันาตวัเองมาโดยตลอด จนถงึปจจบุนันี้มกีารสรางหลกักฎหมายจากแนวคาํพพิากษาเปน

จาํนวนมาก และยงัมรีะบบการบงัคบัตามคาํพพิากษาดวย 

เมื่อยอนกลับมาดูอาเซียนจะพบวายังมีความเปนองคการที่ใชระบบกฎหมายระหวาง

ประเทศอยูมาก ขอตกลงที่มคีาบงัคบัเปนกฎหมายของอาเซยีนอาจจะตองขึ้นอยูกบัรฐัสมาชกิ

วาจะอนวุตักิารและปฏบิตัติามหรอืไม ไมมสีภาพบงัคบัที่ชดัเจน หากเกดิขอพพิาทอาจจะตอง

ไปฟองที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ซึ่งก็ตองขึ้นอยูกับวารัฐจะยอมรับอํานาจของศาล

ยตุธิรรมระหวางประเทศหรอืไม หรอือาจจะตองใชวธิกีารเจรจาทางการทตู หรอือาจจะตองใช

เวทโีลกอื่นๆ เปนเครื่องมอืในการเจรจา เชน ขอพพิาททางการคาอาจจะตองใชเวทขีอง WTO 

ในการระงบัขอพพิาท เปนตน เพราะทั้งนี้องคกรระงบัขอพพิาทของอาเซยีนยงัไมพฒันา ซึ่ง

ตางจากยโุรปที่มกีารพฒันาองคกรระงบัขอพพิาทมาตั้งแตเริ่มกอรางสรางองคการและพฒันา

ถึงขั้นเปนศาลของประชาคม แมวาอาเซียนเองก็คิดถึงเรื่องการระงับขอพิพาทในกรอบของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน แตกไ็มไดวางกรอบในเรื่องนี้อยางชดัเจนและกย็งัไมแนวาจะเปน

ไปไดจรงิในทางปฏบิตัแิคไหน จงึยงัไปไมถงึเรื่องการจดัตั้งศาลประชาคมอาเซยีน และอาจจะ

ตองใชเวลานานมากกวาจะวางระบบกฎหมายของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพเพราะการไมมี

ระบบกฎหมายมาตั้งแตตนจะทาํใหการดาํเนนิงานขององคกรมปีญหามาก เนื่องจากกฎหมาย

เปนเครื่องมอืสาํคญัในการทาํใหวตัถปุระสงคขององคการลลุวงไปได จงึไมนาแปลกใจเลยวา

ทําไมสหภาพยุโรปจึงมีพัฒนาการที่เร็วกวาอาเซียน ทั้งๆ ที่มีอายุขององคการที่ใกลเคียงกัน 

เพราะหากไมทาํใหกฎหมายเปนอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั รฐัสมาชกิกอ็าจจะเดนิคนละทาง มคีวาม

ไมลงรอยกนัในหลายๆเรื่องและหาขอสรปุของปญหาตางๆ ไดยาก ทกุวนันี้สภาพบงัคบัทาง

กฎหมายของอาเซยีนแทบจะขึ้นอยูกบัรฐัสมาชกิ เพราะประเทศสมาชกิทกุประเทศตางไมยอม

ใหองคการมลีกัษณะอยูเหนอืรฐั การดาํเนนิงานของอาเซยีนจงึลาชาและปญหาหลายๆ ปญหา

จงึยากที่จะแก อกีทั้งอาเซยีนไมมเีครื่องมอืทางกฎหมายใดๆ ที่จะควบคมุใหรฐัสมาชกิปฏบิตัิ

ตามขอตกลง ทาํใหขาดสภาพบงัคบัที่แนนอน 

แนวทางการระงับขอพิพาทที่เปนไปได และสามารถทําไดรวดเร็วกวาการรอคอยการ

จัดตั้งศาลประชาคมอาเซียน คือการนํากระบวนการระงับขอพิพาททางอนุญาโตตุลาการมา

ใช โดยทั่วไปเวลาเกดิขอพพิาท เอกชนตางประเทศมกัมคีวามไมสบายใจหากตองนาํขอพพิาท

ของตนขึ้นสูการพิจารณาของศาลภายในประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่เปนขอพิพาทระหวาง

เอกชนกับรัฐ เพราะเอกชนไมคุนเคยกับกฎหมายภายในของรัฐนั้น และเกรงวาจะไมไดรับ

ความเปนธรรมเพราะศาลเปนหนวยงานหนึ่งของรฐันั้น ในทางกลบักนั รฐัเองกไ็มตองการตก

อยูภายใตเขตอาํนาจศาลของรฐัอื่น เพราะทกุรฐัยอมมอีาํนาจอธปิไตยเปนของตนเอง นอกจาก

นี้ ปญหาในเรื่องการบงัคบัตามคาํพพิากษาศาลตางประเทศเปนอกีประเดน็หนึ่ง เพราะศาล

แตละประเทศมกัไมยอมรบัที่จะบงัคบัตามคาํพพิากษาของศาลประเทศอื่น  ดวยเหตนุี้ การ

อนญุาโตตลุาการจงึเปนการระงบัขอพพิาททางเลอืกที่เหมาะสม ซึ่งการระงบัขอพพิาทดวยวธิี

นี้เปนวิธีที่นิยมปฏิบัติกันในทางการคาระหวางประเทศมาชานาน เนื่องจากรวดเร็ว สะดวก 

และเปนธรรม  

โดยใน ขอ 25 ของกฎบตัรอาเซยีน กาํหนด “ใหมกีารจดัตั้งกลไกระงบัขอพพิาท ใน

กรณทีี่มไิดกาํหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะ ใหมกีารจดัตั้งกลไกระงบัขอพพิาทที่เหมาะ

สม รวมถงึการอนญุาโตตลุาการ สาํหรบัขอพพิาทที่เกี่ยวของกบัการตคีวามหรอืการใชกฎบตัร

นี้ และตราสารอาเซยีนอื่นๆ” ที่ผานมา สมาคมกฎหมายอาเซยีน (ASEAN LAW ASSOCIATION 

หรอื ALA) ซึ่งเปนการรวมตวัของผูพพิากษา อยัการ ทนายความ และนกักฎหมาย จากประเทศ

ตางๆ ในกลุมประเทศอาเซยีน ไดยกราง “กฎบตัรอาเซยีนวาดวยวธิกีารระงบัขอพพิาท” (The 

Asean Charter: Dispute Settlement Mechanisms) และ “พธิสีารวาดวยการบงัคบัตามคําชี้ขาด

ของคณะอนญุาโตตลุาการ” (Protocol on enforcement of Arbitral Awards) ตลอดจน “แนวทาง

ปฏิบัติในการบังคับตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคอาเซียน” (Guidelines on 

Best Practices on the Enforcement of Arbitral Awards within Asean) และไดเสนอเอกสาร

เหลานี้ตอเลขาธกิารอาเซยีน โดยผูแทนแตละประเทศไดใหการสนบัสนนุใหมแีนวทางปฏบิตัิ

ในการบังคับตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหมีแนวทางและ 

ขั้นตอนในการบงัคบัตามคาํชี้ขาดเปนไปในแนวทางเดยีวกนัอนัจะเปนการพฒันากระบวนการ

ในการบังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคอาเซียนใหมีความเปนสากล 

นอกจากนี้ หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนครนิวยอรค  

ค.ศ. 1958 วาดวยการยอมรับนับถือและการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ตางประเทศ (อนุสัญญานครนิวยอรค) ที่กําหนดใหศาลประเทศภาคีสมาชิกตองยอมรับใน

กรณีที่มีขอสัญญาอนุญาโตตุลาการเปนลายลักษณอักษร หรือแมแตอนุสัญญาวาดวยการ

ระงบัขอพพิาททางการลงทนุระหวางรฐัและคนชาตขิองรฐัอื่น (Convention on the Settlement 

of Investment Disputes between States and National of Others States: ICSID) ประเทศไทย

ไดลงนามใน ICSID ตั้งแตป ค.ศ. 1985 แตยงัไมไดใหสตัยาบนั ดงันั้น ICSID จงึยงัไมผูกพนั

ตอประเทศไทย แตในการจดัทาํสนธสิญัญาคุมครองการลงทนุกบัประเทศตางๆ ประเทศไทย

เองกไ็ดระบใุหใช ICSID ในการระงบัขอพพิาทระหวางรฐักบัเอกชนผูลงทนุอยูเสมอ 
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ในสวนของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ประเทศไทยเรามอียูหลายแหง ศาลยตุธิรรมเอง   

กม็สีถาบนัอนญุาโตตลุาการ สํานกัระงบัขอพพิาท สาํนกังานศาลยตุธิรรม ซึ่งดําเนนิการมากวา 

25 ป แลว ขณะนี้สถาบันอนุญาโตตุลาการก็ไดเตรียมพรอมรับมือกับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน ทั้งในแงของขอพพิาทที่จะมจํีานวนมากขึ้น มคีวามซบัซอนมากขึ้น มคีวาม

พยายามที่จะปรับปรุงขอบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการใหมีความทันสมัยและเปนสากล ที่

ผานมาสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม เปนผูแทนของประเทศไทยในการ

เขารวมประชมุคณะทาํงานที่ 2 อนญุาโตตลุาการและการประนอมขอพพิาท (Working Group 

II: Arbitration and Conciliation) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหง

สหประชาชาต ิ(United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ใน

หลายโอกาส มกีารแลกเปลี่ยนและแสดงความคดิเหน็ในการปรบัปรงุกฎหมายแมแบบที่เกี่ยว

กับการอนุญาโตตุลาการ จะเห็นไดวาบทบาทของศาลยุติธรรมในปจจุบันไมใชแคการนั่ง

พิจารณาคดีเพียงอยางเดียว แตศาลยุติธรรมมีสวนอยางมากในการแสดงความเห็นทาง

กฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องอนญุาโตตลุาการ ที่ศาลยตุธิรรมไดแสดงความคดิเหน็แกหนวย

งานที่เกี่ยวของในการทาํสนธสิญัญา หรอืแมแตทาํบนัทกึขอตกลงตางๆ ที่ประเทศไทยจะเขา

รวมเปนภาค ี

การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนั้นใกลเขามาทกุท ีการเตรยีมความพรอม

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเปนสิ่งที่พึงกระทาํอยางหลีกเลี่ยงไมได ปจจัยสําคัญ

ที่สุดที่จะทําใหเรากาวไปสูการเปนสวนสําคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ไมไดอยูที่

แผนดาํเนนิการ ไมไดอยูที่วสิยัทศันของใครคนใดคนหนึ่งเพยีงเทานั้น แตอยูที่ความมุงมั่นตั้งใจ

ของพวกเราทกุคนที่จะกาวไปขางหนาพรอมๆ กนั  

ขอบคณุครบั

ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement : ACIA)
- โดย ดร. ไกรจักร ธีรตยาคีนันท

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

อาเซียน
สมาคมประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต (Association of Southeast Asia Nations 

: ASEAN) หรอือาเซยีนถูกจดัตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ ๘ สงิหาคม ค.ศ. ๑๙๖๗ ที่กรงุเทพฯ ประเทศไทย 

โดยการลงนามรวมกันในปฏิญญาอาเซียนหรือ“ปฏิญญากรุงเทพ” (ASEAN Declaration or 

“Bangkok Declaration”) ระหวาง ๕ประเทศ ไดแก อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลปิปนส สงิคโปร 

และไทย โดยตอมาบรูไนไดเขารวมเปนสมาชกิเมื่อวนัที่ ๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๔ เวยีดนาม 

เมื่อวนัที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ ลาวและเมยีนมา เมื่อวนัที่ ๒๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ 

และกมัพูชา เมื่อวนัที่ ๓๐ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ รวมสมาชกิทั้งสิ้น ๑๐ ประเทศ

 วตัถปุระสงคสาํคญัในการจดัตั้งอาเซยีนในป ค.ศ. ๑๙๖๗ คอื การรวมกลุมเพื่อตอ

ตานการแผขยายอิทธิพลของระบอบคอมมิวนิสตในภูมิภาคแกไขขอพิพาทระหวางประเทศ

สมาชิก และลดการพึ่งพาประเทศมหาอํานาจนอกภูมิภาค โดยผูริเริ่มแนวความคิดดังกลาว 

คอื ดร. ถนดั คอมนัตร รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศของไทยในขณะนั้น ซึ่งเลง็

เหน็ถงึความจําเปนในการรวมกลุมเพื่อเสถยีรภาพและความมั่นคงในภมูภิาคภายใตบรบิทของ

สงครามเยน็และการแขงขนัทางภมูริฐัศาสตรในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตของสหรฐัอเมรกิาและ

สหภาพโซเวยีต๑

นบัตั้งแตการจดัตั้งอาเซยีนในป ค.ศ. ๑๙๖๗ ความรวมมอืระหวางประเทศสมาชกิก็

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยมาเปนลาํดบั โดยเฉพาะในดานเศรษฐกจิ ในป ค.ศ. ๑๙๙๒ ประเทศสมาชกิ

ไดตกลงที่จะเพิ่มระดับการเปดเสรีการคา (สินคา) ระหวางกันดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรี

๑ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/4426ค้นคืนเมื่อ ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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อาเซยีน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยผูรเิริ่มแนวความคดิดงักลาว คอื นายอนนัท 

ปนยารชนุ นายกรฐัมนตรขีองไทยในขณะนั้น ซึ่งเลง็เหน็วาความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวาง

ประเทศสมาชกิจะนาํไปสูการบูรณาการในดานตางๆ ระหวางกนัอยางยั่งยนืในภูมภิาค ๒

ตอมาในการประชมุสดุยอดอาเซยีน ครั้งที่ ๙ เมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๓ ที่เกาะบาหล ีประเทศ

อนิโดนเีซยี ผูนาํประเทศสมาชกิเหน็รวมกนัที่จะจดัตั้ง “ประชาคมอาเซยีน” (ASEAN Commu-

nity : AC) ในป ค.ศ. ๒๐๒๐ และไดเลื่อนใหเรว็ขึ้นเปนป ค.ศ. ๒๐๑๕ ในการประชมุสดุยอด

อาเซยีน ครั้งที่ ๑๒ เมื่อป ค.ศ. ๒๐๐๖ ที่เมอืงเซบู ประเทศฟลปิปนส ๓

ประชาคมอาเซยีนประกอบดวย ๓ ประชาคมยอย ไดแก ประชาคมการเมอืงและความ

มั่นคงอาเซยีน (ASEAN Political-Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN 

Socio-Cultural Community : ASCC)โดยประชาคมยอยทั้ง ๓ นี้ จะเปนกรอบความรวมมอืหรอื

เวทใีนการหารอืดานตางๆ ตวัอยางเชน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนรบัผดิชอบในเรื่องความ

รวมมอืทางเศรษฐกจิ ในขณะที่ประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซยีนรบัผดิชอบในเรื่อง

การทหารและการตอตานการกอการราย เปนตน

นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ ๑๕ ธนัวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ กฎบตัรอาเซยีน (ASEAN Charter) ได

เริ่มมผีลใชบงัคบั ซึ่งกฎบตัรอาเซยีนนี้ไดใหนติฐิานะกบัอาเซยีนเปนครั้งแรก ๔ และยงักาํหนด

กรอบโครงสรางเชงิสถาบนัสาํหรบัประชาคมอาเซยีน ตลอดจนนาํหลกัการ คณุคา กฎระเบยีบ 

และแนวปฏบิตัติางๆ ของอาเซยีนที่พฒันานบัจากการจดัตั้งมากําหนดไวเปนลายลกัษณอกัษร 

สงผลใหความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกถูกกํากับโดยกฎหมายระหวางประเทศอยาง

แทจรงิ (Rule-basedCommunity)

ในสวนของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนั้น ความตกลงระหวางประเทศสมาชกิที่สาํคญั

ซึ่งครอบคลมุกจิกรรมทางเศรษฐกจิในดานการคาสนิคา การคาบรกิาร และการลงทนุ มอียู

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

ดวยกัน ๓ ฉบับไดแก ๑) ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods 

Agreement : ATIGA) ๒) ความตกลงการคาบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement 

on Services : AFAS) และ ๓) ความตกลงดานการลงทนุของอาเซยีน(ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement : ACIA)

ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน
ความตกลงดานการลงทนุของอาเซยีนหรอืที่เรยีกโดยยอวาความตกลงACIAเปนความ

ตกลงระหวาง ๑๐ ประเทศสมาชกิ ที่มวีตัถปุระสงคหลกัเพื่อสรางใหภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใตเปนภมูภิาคที่มกีฎระเบยีบดานการลงทนุ(investment regime) ที่เปดกวางและเสร ีและ

ในขณะเดยีวกนักช็วยสงเสรมิใหเกดิการบรูณาการระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีนในดานการ

ลงทนุ ซึ่งเปนฟนเฟืองสําคญัชิ้นหนึ่งในการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในป ค.ศ. ๒๐๑๕

กอนหนาความตกลง ACIA ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดจดัทาํความตกลงที่เกี่ยวกบัการ

ลงทนุในภูมภิาคมาแลว ๒ ฉบบัไดแก ๑) ความตกลงเพื่อการสงเสรมิและคุมครองการลงทนุ

ระหวางอาเซยีน (Investment Guarantee Agreement : IGA) ลงนามเมื่อวนัที่ ๑๕ ธนัวาคม 

ค.ศ. ๑๙๘๗ ที่กรงุมะนลิา ประเทศฟลปิปนส ๕ และ ๒) ความตกลงเขตการลงทนุอาเซยีน 

(ASEAN Investment Area : AIA)ลงนามเมื่อวนัที่ ๗ตลุาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ ที่เมอืงมาคาต ิประเทศ

ฟลปิปนส ทั้งสองความตกลงนี้มขีอบเขตแตกตางกนัโดยความตกลง IGAมเีนื้อหาเกี่ยวกบักา

รคุมครองการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนกลาวคือ ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะตอง

ใหความคุมครองแกการลงทุนและนักลงทุนจากประเทศสมาชิกที่เขามาลงทุนในประเทศตน

ในขณะที่ความตกลงAIA มเีนื้อหาครอบคลมุการเปดเสรกีารลงทนุในสาขาเกษตร ประมง ปา

ไม เหมอืงแร และการผลติ ในประเทศสมาชกิอาเซยีน กลาวคอื ประเทศสมาชกิยนิยอมให

นกัลงทนุจากประเทศสมาชกิอื่น ๆ  เขามาลงทนุในสาขาเหลานี้ในประเทศตนเพิ่มขึ้น (ถงึแมวา

จะสามารถกาํหนดขอจาํกดัตาง ๆ ไดกต็าม)

รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนไดลงนามความตกลง ACIA เมื่อวนัที่ ๒๖ กุมภาพนัธ ค.ศ. 

๒๐๐๙ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๑๔ ที่หัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ ประเทศไทยและมผีลใชบงัคบัพรอมรายการขอสงวนเมื่อวนัที่ ๒๙ มนีาคม 

ค.ศ. ๒๐๑๒ 

๒ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดท�าพิธีสารแก้ไข IGA ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ค.ศ.๑๙๙๖ที่กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย
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ความตกลง ACIA ประกอบดวย ๔๙ ขอบท ๒ ภาคผนวก และรายการขอสงวนของ

ประเทศสมาชกิอาเซยีนทั้ง ๑๐ ประเทศมขีอบเขตครอบคลมุมติกิารลงทนุทั้ง ๔ ดาน ไดแก 

๑) การเปดเสร ี(Liberalization)๒) การคุมครอง(Protection) ๓) การสงเสรมิ (Promotion) และ 

๔) การอาํนวยความสะดวก (Facilitation) โดยมผีลใชบงัคบัเหนอืความตกลง IGAและความตกลง 

AIAซึ่งทาํใหความตกลงACIA เปนความตกลงดานการลงทนุหลกัของอาเซยีนและกําหนดความ

สมัพนัธดานการลงทนุในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต

ความตกลงACIA ถูกจดัทาํขึ้นโดยยดึหลกัการสาํคญั (Guiding Principles) ที่ไดรบัความ

เห็นชอบจากคณะมนตรีความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA Council) และจากรัฐมนตรี

เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Ministers : AEM) โดยหลกัการสาํคญัม ีดงันี้

๑) ความตกลงACIA จะตองเปนความตกลงดานการลงทนุที่ “มองไปขางหนา” (For-

ward-looking) โดยตั้งอยูบนพื้นฐานและการพัฒนาของความตกลงAIA และ IGA ตัวอยาง

พนัธกรณทีี่มคีวามกาวหนา (ซึ่งไมมใีนความตกลงAIA และ IGA) อาท ิขอหามการตั้งเงื่อนไข

การลงทนุและขอผกูพนัที่เกี่ยวกบัการแตงตั้งผูจดัการอาวโุสและผูบรหิาร และมกีารพฒันาใน

หลายขอบท อาท ิการระงบัขอพพิาทระหวางนกัลงทนุกบัรฐั การโอนโดยเสร ีและมาตรฐาน

การปฏบิตัติอการลงทนุ โดยมรีายละเอยีดและความทนัสมยัมากยิ่งขึ้น

๒) ประเทศสมาชกิอาเซยีนจะตองไมใชความตกลงACIA เปนชองทางที่ลด/เลกิขอผูกพนั

ภายใตความตกลงAIA และ IGA ยกเวนแตในกรณทีี่มกีารชดเชยความเสยีหายใหกบัการลด/

เลกิขอผูกพนัภายใตความตกลงทั้งสองเทานั้น

๓) ความตกลงACIA จะตองมคีวามสมดลุระหวางการเปดเสร ีการคุมครองการสงเสรมิ 

และการอาํนวยความสะดวกการลงทนุระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีน

๔) การเปดเสรดีานการลงทนุภายใตความตกลงACIA จะตองดําเนนิอยางคอยเปนคอย

ไป (Progressive Liberalization) เพื่อใหเกดิสภาพแวดลอมสาํหรบัการลงทนุที่เปดกวางและเสร ี

และพรอมตอการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตกลงACIA ใชแนวทางการเปดเสรี

แบบ “negative-list”ซึ่งจะมรีายการขอสงวนของแตละประเทศที่ระบกุฎหมายหรอืมาตรการภ

ายในที่ไมเปนไปตามพันธกรณีภายใตความตกลงACIA หากไมไดระบุในรายการขอสงวนจะ

ถอืวาการเปดเสรเีปนไปตามพนัธกรณภีายใตความตกลงACIA ทั้งนี้ ประเทศสมาชกิอาเซยีน

จะตองทาํการเปดเสรตีามกาํหนดการยทุธศาสตรของ AEC ใน ๓ ชวงไดแก ระหวางป ค.ศ. 

๒๐๐๘-๒๐๑๐๒๐๑๑-๒๐๑๓ และ ๒๐๑๔-๒๐๑๕

๕) ความตกลงACIA ตองเปนประโยชนตอนกัลงทนุและบรษิทัของอาเซยีนเอง และนกั

ลงทนุตางชาตทิี่เขามาลงทนุในอาเซยีน(หรอืใชอาเซยีนเปนฐานการลงทนุ)

๖) ความตกลง ACIA ให “การปฏบิตัทิี่พเิศษและแตกตาง” (Special and Differential 

Treatment) กบัประเทศกมัพูชา ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม อาท ิการชวยเหลือทางเทคนคิ 

(Technical Assistance) การเสรมิสรางศกัยภาพ (Capacity Building) การอาํนวยความสะดวก 

(Facilitation) ตลอดจนระยะเวลาการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ยาวนานกวาประเทศสมาชิก 

อาเซยีนอื่นๆ

๗) ความตกลงACIA จะตองคาํนงึถงึความละเอยีดออน/ขอหวงกงัวลของประเทศสมาชกิ

อาเซยีนแตละประเทศ

๘) ประเทศสมาชกิอาเซยีนจะตองไดประโยชนจากขอผกูพนัตางตอบแทน(Reciprocity) 

ในดานการเปดเสรกีารลงทนุเชนเดยีวกบัภายใตความตกลงAIA

๙) ความตกลงACIA จะตองคงหลกัการที่วาประเทศสมาชกิอาเซยีนตองใหผลประโยชน

ระหวางกันมากกวาที่แตละประเทศสมาชิกใหกับประเทศที่สาม (อาทิ ในความตกลงการคา

เสรอีื่นๆ) ซึ่งจะบรรลไุดโดยการใหการปฏบิตัเิยี่ยงชาตทิี่ไดรบัความอนเุคราะหยิ่งโดยอตัโนมตั ิ

(Automatic MFN Treatment) 

๑๐) ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเจรจาและขยายขอผูกพันภายใตความตกลง 

ACIAใหครอบคลมุในสาขาตางๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ดงัที่ไดกลาวขางตน ความตกลงACIA ประกอบดวย ๔๙ ขอบท ๒ ภาคผนวก และ

ตารางขอสงวนของประเทศสมาชกิอาเซยีนทั้ง ๑๐ ประเทศ มขีอบเขตครอบคลมุมติกิารลงทนุ

ทั้ง ๔ ดาน (การเปดเสร ีการคุมครอง การสงเสรมิ และการอาํนวยความสะดวก)โดยมขีอบท

ที่สาํคญัและนาสนใจ ๖ ดงันี้

ขอบเขตของความตกลง ACIA ถูกกาํหนดไวในขอ ๓ (Scope of Application) ซึ่งกาํหนด

วา ความตกลงACIA จะครอบคลุมการลงทุนที่มีอยูในอาเซียนตั้งแตวันที่ความตกลงมีผลใช

บงัคบัและการลงทนุที่เกดิขึ้นภายหลงั และจะครอบคลมุการลงทนุในสาขาเกษตร ประมง ปา

ไม เหมอืงแร การผลติ และการบรกิารที่เกี่ยวของกบั ๕ สาขานี้ (Services Incidental to Agri-

culture Fishery  Forestry Mining/Quarry and Manufacturing) และสาขาอื่นๆ ที่ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนตกลงกนัเทานั้นนอกจากนี้ ขอ ๔ ระบคุาํนยิามของคาํวา “การลงทนุ”ภายใตความ

ตกลง ACIA ซึ่งหมายถงึทรพัยสนิในรปูแบบตาง ๆ  (Asset-based Approach) อาท ิอสงัหารมิทรพัย 

สงัหารมิทรพัย หุน และทรพัยสนิทางปญญา ในขณะที่ “นกัลงทนุ” หมายถงึ บคุคล หรอื 

๖ ค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “โครงการศึกษาวิจัยเรื่องโอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุน

อาเซียน” จัดท�าโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

(International Trade and Development : ITD) หน้า ๓๗ – ๖๑ 
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นิติบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนที่กําลังจะหรือไดเขามาลงทุนในประเทศ

สมาชกิแลว

ในเรื่องการเปดเสรกีารลงทนุ ขอบทสาํคญัที่เกี่ยวของ ไดแก ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ 

๘ และ ขอ ๙ 

ขอ ๕ (National Treatment) กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนใหการปฏิบัติตอการ

ลงทนุและนกัลงทนุของประเทศสมาชกิอื่นๆ เชนเดยีวกบัการลงทนุและนกัลงทนุของชาตติน

ในชวงกอนเขามาจดัตั้ง (pre-establishment) ในขณะที่ขอ ๖ (Most-Favoured-Nation (MFN) 

Treatment) กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนใหการปฏิบัติตอการลงทุนและนักลงทุนของ

ประเทศสมาชกิอื่นๆเชนเดยีวกบัการลงทนุและนกัลงทนุของชาตทิี่สามใดๆ ในชวงกอนเขามา

จัดตั้งหากเปนการปฏิบัติที่ดีกวากลาวคือ การเขามาลงทุนของนักลงทุนอาเซียนในประเทศ

สมาชกิอกีประเทศหนึ่งในสาขาตาง ๆ จะตองไดรบัการปฏบิตัเิชนเดยีวกบัคนชาตหิรอืชาตทิี่

ไดรบัความอนเุคราะหยิ่ง อาท ิในเรื่องการขอใบอนญุาตหรอืการจดัตั้งบรษิทั 

ขอ ๗ (Prohibition of Performance Requirements) หามไมใหประเทศสมาชกิอาเซยีน

ตั้งเงื่อนไขในการลงทนุของนกัลงทนุจากประเทศสมาชกิ อาท ิการใชวตัถดุบิภายในประเทศ

สาํหรบัการผลติ หรอืตองสงออกสนิคาที่ผลติในสดัสวนที่รฐักาํหนด ทั้งนี้ เนื้อหาของขอบทนี้

จะอางองิถงึความตกลงวาดวยมาตรการการลงทนุที่เกี่ยวกบัการคา (Agreement on Trade-Re-

lated Investment Measures : TRIMs Agreement) ภายใตองคการการคาโลก(World Trade 

Organization : WTO) เปนหลกั โดยไมมพีันธกรณเีพิ่มเตมิจาก   ความตกลง TRIMs 

ขอ ๘ (Senior Management and Board of Directors) หามประเทศสมาชกิอาเซยีน

กาํหนดใหนติบิคุคลของตนแตงตั้งผูจดัการอาวโุสและผูบรหิารที่มสีญัชาตใิดสญัชาตหินึ่ง ถงึ

แมวาอาจกําหนดวาผูจัดการอาวุโสและผูบริหารสวนใหญตองมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งได 

ตราบใดที่การกระทําดังกลาวไมมีผลตอความสามารถของนักลงทุนในการควบคุมการลงทุน

ของตน

ขอ ๙ (Reservations)ใหประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถมขีอสงวนสําหรบัพนัธกรณภีาย

ใตขอ ๕และ ขอ ๘ ได แตตองระบอุยูในรายการขอสงวน (List of Reservations)ของตนซึ่ง

ประเทศสมาชกิตางกาํหนดมาตรการและกฎหมายที่ขดัตอพนัธกรณภีายใตขอ ๕ และ ขอ ๘ 

ตัวอยางเชน ประเทศไทยไดระบุพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

๒๕๔๒ในรายการขอสงวนของตนเปนตน 

สาํหรบัขอบทสาํคญัที่เกี่ยวของกบัการคุมครองการลงทนุไดแก ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๑๑ 

ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และ ขอ ๑๕ 

ขอ ๕ กาํหนดใหประเทศสมาชกิอาเซยีนใหการปฏบิตัติอการลงทนุและนกัลงทนุของ

ประเทศสมาชิกอื่นๆ เหมือนกับการลงทุนและนักลงทุนของชาติตนในชวงหลังเขามาจัดตั้ง 

(post-establishment) ในขณะที่ขอ ๖กําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนใหการปฏิบัติตอการ

ลงทุนและนักลงทุนของประเทศสมาชิกอื่นๆเหมือนกับการลงทุนและนักลงทุนของชาติที่สาม

ใดๆ ในชวงหลังเขามาจัดตั้งหากเปนการปฏิบัติที่ดีกวา กลาวคือ การลงทุนและนักลงทุน

อาเซยีนที่เขามาลงทนุในประเทศสมาชกิจะตองไดรบัการคุมครองเชนเดยีวกนักบัที่คนชาตไิด

รบัและ/หรอืเทยีบเทากบัการลงทนุและนกัลงทนุจากชาตทิี่ไดรบัความอนุเคราะหยิ่ง๗

ขอ ๑๑ (Treatment of Investment) กาํหนดมาตรฐานการปฏบิตัขิองรฐัตอการลงทนุ

และนกัลงทนุจากประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นใหเปนไปอยางเทาเทยีมและเปนธรรม (Fair and 

Equitable Treatment : FET) และตองใหการคุมครองและความปลอดภยัอยางเตม็ที่ (Full Pro-

tection and Security)

ขอ ๑๒ (Compensation in Cases of Strife) กาํหนดวาประเทศสมาชกิอาเซยีนจะตอง

ไมเลือกปฏิบัติตอนักลงทุนและการลงทุนจากประเทศสมาชิกอื่นในกรณีที่เกิดความเสียหาย

จากเหตกุารณรนุแรงที่มกีารใชอาวธุ สงครามการเมอืง หรอืสถานการณฉกุเฉนิตางๆ

ขอ ๑๓ (Transfers) กาํหนดวาประเทศสมาชกิอาเซยีนจะตองยอมใหมกีารโอนเงนิทนุ/

ผลกําไรเขา-ออกประเทศผูรับการลงทุนไดโดยเสรี ยกเวนแตในบางกรณีที่กําหนดไวเทานั้น 

อาทิ เพื่อวัตถุประสงคทางภาษี หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ทั้งนี้ 

ประเทศสมาชกิจะตองดาํเนนิมาตรการที่ขดัตอขอบทนี้อยางไมเลอืกปฏบิตัแิละเปนธรรม

ขอ ๑๔ (Expropriation and Compensation) กาํหนดวาประเทศสมาชกิอาเซยีนจะตอง

ไมเวนคืนหรือดําเนินมาตรการที่มีผลเทียบเทากับการเวนคืน (เวนคืนทางออม)๘ ยกเวนใน

กรณทีี่ดาํเนนิการเพื่อประโยชนสาธารณะ ไมมกีารเลอืกปฏบิตั ิใหการชดเชยที่รวดเรว็ เพยีง

พอ และมปีระสทิธภิาพ และเปนไปตามกระบวนการโดยชอบตามกฎหมาย

ขอ ๑๕ (Subrogation) กาํหนดใหรฐัหรอืหนวยงานของรฐัที่ใหการประกนัความเสี่ยงที่

ไมใชเชงิพาณชิย (non-commercial risk) สามารถรบัชวงสทิธิ์ของนกัลงทนุภายใตความตกลงA-

CIA ได ตวัอยางเชน หากนกัลงทนุไดรบัความเสยีหายจากการถูกรฐับาลของประเทศที่เขาไป

ลงทนุเวนคนืทรพัยสนิ และนกัลงทนุไดรบัเงนิประกนัชดเชยจากบรษิทัประกนั (อาท ิธนาคาร

เพื่อการสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย : EXIM Bank) EXIM Bank สามารถรบัชวงสทิธิ์ภาย

ใตความตกลงACIA จากนักลงทุนและไดรับการชดเชยจากรัฐบาลของประเทศที่เขาไปลงทุน

ได เปนตน

๗ ทั้งนี้ พันธกรณี MFN ไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติภายใต้การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ

 ๘ รายละเอียดระบุไว้ในภาคผนวกที่ ๒
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นอกจากนี้ นกัลงทนุยงัสามารถฟองรองรฐับาลของประเทศสมาชกิที่ตนเขาไปลงทนุได 

หากรฐับาลนั้น ๆไมปฏบิตัติามพนัธกรณภีายใตความตกลง ACIA โดยขอ ๒๘-๔๑ ภายใต

หมวดบวีาดวยเรื่องการระงบัขอพพิาทระหวางนกัลงทนุและรฐั(Investor-State Dispute Settle-

ment : ISDS) ไดกาํหนดกระบวนการและแนวทางในการระงบัขอพพิาทไวอยางละเอยีดเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัความตกลง IGAตวัอยางเชน ขอ ๓๐ (Conciliation) กาํหนดใหคูพพิาทสามารถ

ตกลงกนัที่จะมกีระบวนการไกลเกลี่ยขอพพิาทไดทกุเมื่อและสามารถยตุไิดหากนกัลงทนุคูกรณี

ตองการขอ ๓๔ (Conditions and Limitations on Submission of a Claim) ระบเุงื่อนไขและขอ

จาํกดัของการยื่นขอพพิาทตออนญุาโตตลุาการ ตวัอยางเชน นกัลงทนุผูพพิาทจะตองยื่นขอ

พพิาทการลงทนุตอการอนญุาโตตลุาการภายใน๓ ปนบัจากเวลาที่นกัลงทนุผูพพิาทไดรูหรือ

มเีหตอุนัสมควรใหรูถงึการละเมดิพนัธกรณภีายใตความตกลงนี้ซึ่งกอใหเกดิความสญูเสยีหรอื

เสยีหายตอผูลงทนุผูพพิาทหรอืการลงทนุที่ครอบคลมุและ ขอ ๓๗ (Consolidation) ระบวุาเมื่อ

มีการยื่นขอเรียกรองสองขอหรือมากกวานั้นโดยแยกกันตอการอนุญาโตตุลาการและขอเรียก

รองเหลานั้นมีประเด็นปญหาในขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่เหมือนกันและเกิดขึ้นจาก

เหตุการณหรือสภาวการณที่เหมือนหรือคลายคลึงกันคูพิพาทที่เกี่ยวของทั้งหมดอาจตกลงที่

จะรวมขอเรยีกรองเหลานั้นโดยรูปแบบใดที่เหน็วาเหมาะสมกไ็ดเปนตน

ในสวนที่เกี่ยวกบัการสงเสรมิและการอาํนวยความสะดวกการลงทนุนั้น ขอ ๒๔ กาํหนด

ใหประเทศสมาชกิอาเซยีนรวมมอืกนัในการสรางความตระหนกัรูเกี่ยวกบัการลงทนุในภมูภิาค

เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศและเพิ่มการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน โดย

ผานกระบวนการตางๆ อาท ิการพฒันาและสงเสรมิวสิากจิขนาดกลางและยอมในภมูภิาค ใน

ขณะที่ขอ ๒๕ กําหนดใหประเทศสมาชกิอาเซยีนรวมมอืกนัเพื่ออํานวยความสะดวกในการมา

ลงทนุในภูมภิาคโดยการดาํเนนิมาตรการตางๆ อาท ิ การปรบัปรงุกฎระเบยีบตางๆ เพื่อเกดิ

ความสะดวกรวดเรว็ในการลงทนุสราง “one-stop investment centre” และรวบรวมขอมลูเกี่ยว

กบัการลงทนุในภูมภิาคเพื่อกอใหเกดิสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทนุ

นบัจากวนัที่ ๒๙ มนีาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึ่งความตกลง ACIA มผีลใชบงัคบั ประเทศ

สมาชิกอาเซียนไดเจรจาและรวมกันลงนามในพิธีสารแกไขความตกลงดานการลงทุนของ

อาเซยีน (Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment agreement)เมื่อวนัที่ ๑ 

กนัยายน ๒๕๕๗ ที่กรงุเนปดอวประเทศเมยีนมา ๙ วตัถปุระสงคหลกัของพธิสีารฯ คอื การ

จัดสรางกลไกในการอํานวยความสะดวกใหกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการแกไขหรือปรับ

เปลี่ยนขอสงวนภายใตความตกลง ACIAโดยพธิสีารฯ กาํหนดขั้นตอนและกระบวนการ รวม

ถงึกรอบเวลาสาํหรบัการแกไขหรอืปรบัเปลี่ยนขอสงวน ซึ่งเปนการเพิ่มความโปรงใสและความ

ชดัเจนใหการการเปดเสรกีารลงทนุภายใตความตกลง ACIA ทั้งนี้ พธิสีารฯ ถอืวาเปนสวนหนึ่ง 

(An Integral Part) ของความตกลง ACIA และจะมผีลใชบงัคบัเมื่อประเทศสมาชกิอาเซยีนได

ดาํเนนิการตามกฎหมายภายในเพื่อใหพธิสีารฯ มผีลใชบงัคบัแลวเสรจ็ ๑o

จากการพจิารณาโดยสงัเขปขางตน อาจกลาวไดวาประเทศสมาชกิอาเซยีนไดพยายาม

ที่จะจดัทาํความตกลง ACIA (และพธิสีารฯ) ใหมคีวามทนัสมยัและสะทอนรูปแบบการลงทนุ

ในปจจบุนั เพื่อกาํกบัความสมัพนัธระหวางประเทศสมาชกิในดานการลงทนุในภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต โดยครอบคลมุมติขิองการลงทนุทั้ง ๔ ดาน (การเปดเสร ีการคุมครอง การ

สงเสริม และการอํานวยความสะดวก)โดยเฉพาะการเปดเสรีและการคุมครองการลงทุน ซึ่ง

เดมิอยูภายใตขอบเขตของความตกลง AIA และความตกลง IGA ตามลาํดบั (ในขณะที่ขอบท

ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและการอํานวยความสะดวกการลงทุนมีขอบเขตของพันธกรณีที่คอน

ขางจาํกดัและสงเสรมิความรวมมอืระหวางกนัเทานั้น) อยางไรกด็ ีถงึแมวาความตกลง ACIA 

จะพฒันากาวหนาไปกวาความตกลงทั้งสองในหลายดาน โดยเฉพาะในเรื่องการคุมครองการ

ลงทนุ (อาท ิขอบทที่เกี่ยวกบั ISDS) แตความตกลง ACIA ยงัคงใหความยดืหยุนกบัประเทศ

สมาชกิเปนอยางมากในเรื่องการเปดเสรกีารลงทนุ

ประเทศสมาชกิสามารถระบขุอสงวนตาง ๆ  สาํหรบัพนัธกรณภีายใตขอ ๕ (การปฏบิตัิ

เยี่ยงคนชาต)ิและ ขอ ๘ (ขอผูกพนัที่เกี่ยวกบัการแตงตั้งผูจดัการอาวโุสและผูบรหิาร) ไดโดย

เสรี ซึ่งทําใหประเทศสมาชิกแตละประเทศยังคงสามารถเลือกปฏิบัติและใหแตมตอกับการ

ลงทุนและนักลงทุนของตนเหนือการลงทุนและนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอื่นได ซึ่งหาก

ทาํการศกึษารายการขอสงวนของประเทศสมาชกิแตละประเทศจะพบวา ประเทศสมาชกิทกุ

ประเทศไดระบกุฎหมายหรอืมาตรการที่ขดัตอขอ ๕ และ ขอ ๘ ไวในรายการขอสงวนของตน

อยางละเอยีด เพื่อใหยงัสามารถบงัคบัใชกฎหมายและมาตรการเหลานั้นไดตอไป ถงึแมวาจะ

มีพันธกรณีภายใตความตกลง ACIA แลวก็ตาม กลาวคือ ในทางปฏิบัติความตกลง ACIA 

เพียงคงระดับการเปดเสรีการลงทุนของประเทศสมาชิกตามที่กําหนดไวในรายการขอสงวน

เทานั้น แตไมไดบงัคบัหรอืใหแรงจูงใจในการเพิ่มระดบัการเปดเสรใีหมากขึ้น ซึ่งอาจเปนการ

สะทอนวธิกีารทาํงานแบบ “วถิอีาเซยีน” (the ASEAN Way)ที่มกัจะมกีลไกภายใตความตกลง

ที่ใหความยดืหยุนกบัประเทศสมาชกิเพื่อรกัษาสถานะเดมิไว (status quo)

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

col-to-improve-investment-regimes ค้นคืนเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๑o ข้อ ๖(๓) ของพิธีสารฯ
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การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถจัดทําพิธีสารฯ เพื่อสรางกลไกในการแกไขหรือ

ปรบัเปลี่ยนขอสงวนภายใตความตกลง ACIA นั้นนบัเปนกาวแรกในทศิทางที่ถูกตอง ในการ

เพิ่มระดบัการเปดเสรกีารลงทนุระหวางกนั อยางไรกด็ ีถงึแมวาจะมกีลไกดงักลาว หากขาด

เจตนารมณทางการเมืองที่แนวแนและจริงใจจากประเทศสมาชิกอาเซียน คงเปนการยากที่

รายการขอสงวนของแตละประเทศจะไดรับการปรับแกใหมีระดับการเปดเสรีที่สูงขึ้น และสง

ผลใหประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขาดฟนเฟืองสําคัญฟนเฟืองหนึ่งที่จะชวยบูรณาการ

เศรษฐกจิของประเทศสมาชกิเขากบัเศรษฐกจิภูมภิาคและเศรษฐกจิโลกตอไป

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน 
(ACIA): เครื่องมือทางกฎหมายในการ

เปิดเสรีการลงทุนของอาเซียน
- อมรวไล นิลพานิช * -

1. ที่มาและวัตถุประสงค์ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)

เพื่อบรรลุเปาหมายการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community: AEC) ตามที่กําหนดไวในปค.ศ.2015 นี้ อาเซียนจึงไดมีการจัดทําแนวทางการ

ดาํเนนิงานเพื่อการบรรลเุปาหมายประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอืที่เรยีกวา “แบบพมิพเขยีว

ของ AEC” (ASEAN Economic Community Blueprint)1 โดยไดกําหนดแนวทางหลักไว 4  

แนวทาง  2  ไดแก 

แบบพิมพ์เขียวของประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน

1) การเปนตลาดและฐานการผลติเดยีว

   (A Single Market and Production Base)

2) มขีดีความสามารถในการแขงขนัสูง

   (A Highly Competitive Economic Region)

3) มกีารพฒันาทางเศรษฐกจิที่เทาเทยีมกนั

   (A Region of Equitable Economic Development)

4) บูรณาการเขากบัเศรษฐกจิโลกไดอยางสมบูรณ

   (A Region Fully Integrated into the Global Economy)

* อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 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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โดยภายใตแนวทางการดําเนนิงานตามแบบพมิพเขยีวของ AEC แนวทางที่หนึ่งคอื การ

เปนตลาดและฐานการผลติเดยีวนั้น มอีงคประกอบอยูประการหนึ่งคอืเพื่อการเคลื่อนยายการ

ลงทนุอยางเสร ี(Free Flow of Investment) 3  ดงันั้นเพื่อใหเปนไปตามแนวทางการดาํเนนิงาน

ดงักลาวที่ประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนครั้งที่ 39 ไดมอบหมายใหมกีารดําเนนิการทบทวน

ความตกลงดานการลงทนุอาเซยีน (The 1998 Framework Agreement on the ASEAN Invest-

ment Area หรือ AIA) และความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุน (The 1987 ASEAN 

Agreement for the Promotion and Protection of Investment หรอื ASEAN IGA) โดยผนวก

ความตกลงทั้งสองฉบับเขาเปนความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียวเรียกวา ความตกลงวาดวย

การลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement หรือ ตอไปนี้เรียกวา 

“ความตกลง ACIA”) 4  มกีารลงนามโดยประเทศสมาชกิในวนัที่ 26 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2552 

และมผีลใชบงัคบัตั้งแตวนัที่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2555

วตัถปุระสงคของความตกลง ACIA คอืเปนเครื่องมอืของอาเซยีนในการเปดเสรดีานการ

ลงทนุในภูมภิาคและเพื่อใหอาเซยีนมคีวามสามารถในการแขงขนัระดบัโลกที่สูงขึ้น ความตกลง 

ACIAจงึเปนเครื่องมอืสาํคญัที่ชวยดงึดูดการลงทนุมาสูอาเซยีน โดยมุงใหอาเซยีนเปนเปาหมาย

การลงทนุจากทั่วโลก 5  โดยในมมุมองเชงิเศรษฐกจิความตกลง ACIA จะชวยสรางบรรยากาศ

ทางการลงทนุที่ด ีกระตุนใหนกัลงทนุที่ไมเคยเขามาลงทนุในอาเซยีนไดเขามาลงทนุในภมูภิาค

นี้ โดยมกีารสรางความมั่นใจใหแกนกัลงทนุที่จะขยายการลงทนุตอไปในภมูภิาค รวมทั้งกระตุน

ใหนกัลงทนุในภูมภิาคอาเซยีนดวยกนัลงทนุในภูมภิาคตนเองมากขึ้น 6

2.  ลักษณะส�าคัญของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)

ความตกลง ACIA ซึ่งเปนการผนวกรวมความตกลงเกี่ยวกบัลงทนุเดมิสองฉบบัคอื ความ

ตกลง AIA และความตกลง ASEAN IGA เขาดวยกนั เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเปดเสรกีาร

ลงทนุของอาเซยีน ลกัษณะสาํคญัของความตกลง ACIA ดงันี้ 7

3 ข้อ 9 ของ ASEAN Economic Community Blueprint ก�าหนดองค์ประกอบของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวว่า

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%20Introduc-

tion%20(Apr).pdf 

 6 เรื่องเดียวกัน

 7 เรื่องเดียวกัน
8 มาตรา 3 ข้อ 1 ของความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซยีน ( ACIA) แหล่งท่ีมา:http://www.asean.org/images/2012/Economic/

AIA/Agreement/ASEAN%20Comprehensive%20Investment%20Agreement%20%28ACIA%29%202012.pdf

 9 มาตรา 4 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ( ACIA) 

2.1  อยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่ดีในทางระหว่างประเทศ (Based on Inter-

national Best Practices)

 ความตกลง ACIA ไดกําหนดหลกัการที่เกี่ยวของกบัการเปดเสรแีละคุมครองการลงทนุ

ควบคูกัน โดยการเปดเสรีอยูบนหลักการเปดเสรีแบบกาวหนา (Progressive Liberalisation) 

กําหนดใหประเทศสมาชิกเลือกเปดเสรีสาขาตางๆไดตามความพรอมโดยตองทยอยเปดไป

เรื่อยๆจนถงึป พ.ศ. 2558 และตองยกเลกิหรอืผอนปรนขอจาํกดัที่เปนอปุสรรคตอการลงทนุที่

ไดทาํไดภายใตความตกลง AIA เดมิ โดยประเทศสมาชกิที่ไมพรอมเปดเสรใีนสาขาใดสามารถ

ทาํขอสงวนได โดยการทาํขอสงวนแบบ Negative List คอื หากประเทศสมาชกิจะไมเปดเสรี

สาขาการลงทนุใดตองระบไุว ถาไมระบไุวในขอสงวนจะตองเปดเสรใีนสาขาการลงทุนนั้น  

2.2  ครอบคลุมการลงทุนใน 4 เรื่องหลัก (Has a Balanced-Focus) 

ความตกลง ACIA ใชบงัคบักบันกัลงทนุของประเทศสมาชกิอาเซยีน และนกัลงทนุตาง

ชาติที่ลงทุนอยูในอาเซียนอยูแลวและตองการลงทุนในประเทศอาเซียนอื่นๆอีกตอไป 8 โดย

ความตกลงไดครอบคลมุ 4 เรื่องหลกัไดแก การเปดเสรกีารลงทนุ การคุมครองการลงทนุ การ

สงเสรมิการลงทนุ และการอาํนวยความสะดวกในการลงทนุ โดยครอบคลมุทั้งการลงทนุทาง

ตรง (Foreign Direct Investment) และลงทนุในหลกัทรพัย (Portfolio) 9  ในสาขาเกษตร ประมง 

ปาไม เหมอืงแร และการผลติ รวมทั้งบรกิารที่เกี่ยวเนื่องกบั 5 สาขาขางตน

รูปภาพที่ 1: ขอบเขตของความตกลง ACIA

ACIA

เปดเสรี
การลงทุน

อํานวยความ
สะดวก

ส่งเสริม
การลงทุน

คุ้มครอง
การลงทุน

เกษตร

ประมง

เหมืองแร่

ป่าไม้

การผลิต

บริการที่เกี่ยวเนื่อง
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2.3 ยํ้าในหลกัการเดมิ (Re-affirms Provisions of Precursor Agreement) 

ความตกลง ACIA นี้ไดยํ้าถงึหลกัการที่ความตกลง AIA และความตกลง ASEAN IGA 

เคยบญัญตัไิว ไดแก การที่ประเทศสมาชกิตองอยูภายใตหลกัการประตบิตัเิยี่ยงคนชาต ิ(Na-

tional Treatment: NT) และหลกัการปะตบิตัทิี่ไดรบัการอนเุคราะหยิ่ง (Most-Favoured-Nation 

Treatment: MFN) ซึ่งจะไดอธบิายถงึหลกัการดงักลาวในหวัขอที่ 3 ตอไป 

2.4 พัฒนาปรับปรุงใหเกิดหลักการใหม (Builds Upon and Improves on Precursor 

Agreements) 

ความตกลง ACIA ไดปรบัปรงุหลกัการเดมิที่อยูภายใตความตกลง AIA และความตกลง 

ASEAN IGA และสรางหลกัการใหมๆ ใหดยีิ่งขึ้นกวาเดมิ เชน การมกีลไกระงบัขอพพิาทระหวาง

รัฐกับนักลงทุน บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนเงินของนักลงทุน รวมทั้งหลักการปฏิบัติตอการ

ลงทนุ 10      

3.  สาระสาํคญัทางกฎหมายของความตกลงวาดวยการลงทนุอาเซยีน ACIA

เมื่อพจิารณาความตกลง ACIA แลวจะเหน็วามบีทบญัญตัทิี่เปนเครื่องมอืทางกฎหมาย

ในการเปดเสรีการลงทุนใหกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแบงลักษณะบทบัญญัติออกเปน 

4 ประเดน็ ดงันี้

3.1  การเปดเสรกีารลงทนุ (Investment Liberalisation)

ตามความตกลง ACIA กาํหนดใหมกีารเปดเสรกีารลงทนุใน 5 สาขาไดแก การผลติ 

การเกษตร การประมง ปาไม การทําเหมืองแร รวมถึงบริการที่เกี่ยวของกับสาขาดังกลาว 

ขางตน 11 โดยอนญุาตใหประเทศสมาชกิทาํรายการขอสงวน (Reservation Lists) ในสาขาที่

ยงัไมพรอมเปดตลาดได 12 แตอยางไรกต็ามตองเปดตลาดไมนอยกวาที่เคยผกูพนัภายใตความ

ตกลง AIA โดยรายการขอสงวนนั้นตองทาํแบบ Negative List 13 หมายถงึ ตองเขยีนสาขาที่

ไมเปดตลาดไว หากสาขาใดไมไดเขยีนขอสงวนไวหมายถงึตองเปดเสรใีนสาขานั้นๆ 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนมคีวามรบัผดิชอบที่ตองลดหรอืกาํจดัขอสงวนนั้นไปเรื่อยๆ ตาม

แผนกลยทุธของแบบพมิพเขยีว AEC นอกจากนั้นประเทศสมาชกิอาเซยีนมขีอผกูพนัที่จะเสรมิ

สรางความรวมมอืในเรื่องดงัตอไปนี้ดวย 

ก. การเชื่อมโยงนโยบายการลงทนุระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีน

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 

ข. ขั้นตอนการขอรบัการลงทนุ และการอนมุตัิ

ค. การแลกเปลี่ยนขอมลูการลงทนุที่เกี่ยวกบักฎเกณฑ นโยบาย และกระบวนการตางๆ

ที่เกี่ยวของ

ง. เสรมิสรางความรวมมอืระหวางองคกรภาครฐัที่เกี่ยวกบัการลงทนุรวมกนั

จ. ใหคาํแนะนาํปรกึษานกัลงทนุเอกชนเพื่ออาํนวยความสะดวกทางการลงทนุ

ตารางที่ 1 ภาคการลงทุนที่เปิดเสรีตามความตกลง ACIA 14 

3.2 การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination)

การเปดเสรกีารลงทนุตามความตกลง ACIA ตองอยูภายใตหลกัการไมเลอืกปฏบิตัดิวย 

ซึ่งมสีาระสาํคญั ดงันี้

(1) ความเสมอภาคในการปฏิบัติ: โดยหลักการคือนักลงทุนและการลงทุนในอาเซียน

ภาคการลงทุนที่เปิดเสรี

ภาคการลงทุนหลัก

ภาคบริการที่
เกี่ยวของกับภาค
การลงทุนหลัก

การผลิต

การเกษตร

การประมง

ป่าไม้

เหมืองแร่

บริการที่เกี่ยวกับการผลิต

บริการที่เกี่ยวกับการเกษตร

บริการที่เกี่ยวกับการประมง

บริการที่เกี่ยวกับป่าไม้

บริการที่เกี่ยวเหมืองแร่

ให้บริการจัดหาการจ้างผลิตสินค้า

ให้บริการจัดหาเครื่องจักรใช้ในการเกษตร

ให้บริการดแูลการเพาะพนัธุหรือทําฟารมปลา

การประเมินมูลค่าไม้ หรือการบริหาร

จัดการป่าไม้

บริการขุดเจาะแร่

ผลิตอาหาร หรือ สิ่งทอ

ทําฟารมสัตว หรือ ปลูกพืชทําไร่

ทําประมง หรือ เพาะพันธุปลา 

ทําโรงเลื่อยไม้ หรือผลิตภัณฑจากต้นไม้

สํารวจปโตรเลียม หรือถ่านหิน

สาขาที่เปิดเสรี ตัวอยาง

14  ASEAN Secretariat, ASEAN Comprehensive Investment Agreement: A Guidebook for Business and Investors, 

Jakarta, March 2013, p.10. แหล่งทีม่า:http://www.asean.org/images/2013/news/ACIA/ACIA%20Guidebook2012%20

(14.3.13).pdf 
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จะตองไดรับการปฏิบัติอยางไมเลือกปฏิบัติแตกตางกันกับประเทศสมาชิกที่ลงทุนในกิจการ

เดยีวกนันั้น บทบญัญตัทิี่รองรบัหลกัการดงักลาวอยูในมาตรา 5 เรื่องการหลกัการประตบิตัิ

เยี่ยงคนชาต ิ(National Treatment: NT) และมาตรา 6 หลกัการปะตบิตัทิี่ไดรบัการอนเุคราะห

ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment: MFN) ของความตกลง ACIA

(2) เสรภีาพในการแตงตั้งผูบรหิารระดบัสูงและคณะกรรมการบรษิทั: ตามความตกลง 

ACIA มาตรา 8 ประเทศสมาชกิอาเซยีนหามกาํหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัสญัชาตขิองผูที่จะดาํรง

ตาํแหนงผูบรหิารระดบัสูงเวนแตไดเขยีนไวในขอสงวน หรอืแมแตประเทศสมาชกิอาจกาํหนด

ใหคณะกรรมการบริษัทสวนมากตองมีสัญชาติหรือถิ่นที่อยูตามที่กําหนดแตเงื่อนไขเหลานี้ก็

ไมกระทบตออาํนาจการควบคมุการลงทนุของนกัลงทนุนั้น

(3) เสรภีาพในการประกอบธรุกจิการลงทนุ: ภายใตความตกลง ACIA นกัลงทนุอาเซยีน

มีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจการลงทุนของตน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนหามบังคับใช

เงื่อนไขใดๆในการลงทนุ เชน การบงัคบัใหใชชิ้นสวนในประเทศ (Local Content) ขอบงัคบัใน

การสงออก หรอืขอกาํหนดเรื่องดลุการคามาใชบงัคบั15

3.3  การคุ้มครองนักลงทุน (Investor Protections)

ความตกลง ACIA คุมครองนกัลงทนุและการลงทนุโดยมหีลกัการ ดงัตอไปนี้

(1) การปฏบิตัอิยางเปนธรรมและเทาเทยีม: ความตกลง ACIA กาํหนดใหประเทศสมาชกิ

มาตรา 5: หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT)

มาตรา 6: หลักการปะติบัติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment: MFN)

นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน A ที่ลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน B 

ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกับนักลงทุนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น

นักลงทุนอาเซียนจะต้องได้รับการปฏิบัติไม่น้อยไปกว่านักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ด้วยกันเองหรือจากประเทศที่สามที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน

15  ความตกลง ACIA ได้อ้างถึงหลักการทีอ่ยู่ในความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าภายใต้ WTO 

(Agreement on Trade-Related Investment Measures: TRIMs) 

16  มาตรา 11 ของความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซยีน (ACIA)
16  มาตรา 11 ของความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซยีน (ACIA)
16  มาตรา 12 ของความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซยีน (ACIA)
16  มาตรา 14 ของความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซยีน (ACIA)
16  มาตรา 13 ของความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซยีน (ACIA)

อาเซยีนผูรบัการลงทนุตองปฏบิตัติอนกัลงทนุและการลงทนุภายใตหลกัการของกฎหมาย ไมใช

หลกัความอาํเภอใจ และในกรณทีี่จาํดาํเนนิคดีๆ ตอนกัลงทนุจะตองใหสทิธนิกัลงทนุในการโต

แยงอธบิายหรอืตอสูคดแีละมตีวัแทนทางดานกฎหมายเปนผูดแูล รวมถงึใหสทิธใินการอทุธรณ

ตอขอกลาวหาตางๆ ได 16  

(2) การดูแลความปลอดภัยและการปกปองคุมครองการลงทุน: ความตกลง ACIA 

กาํหนดใหในกรณทีี่เกดิการจลาจลหรอืเหตกุารณความไมสงบใด ประเทศสมาชกิอาเซยีนผูรบั

การลงทุนตองใหความปกปองคุมครองดูแลความปลอดภัยแกกิจการของนักลงทุนตามความ

จาํเปนดวย 17 และหากเกดิความเสยีหายใดแกกจิการของนกัลงทนุใหนกัลงทนุมสีทิธไิดรบัการ

ชดเชยความเสยีหายได 18  

(3) หามยดึกจิการโดยมชิอบดวยกฎหมาย: ความตกลง ACIA กาํหนดใหประเทศสมาชกิ

อาเซียนผูรับการลงทุนตองจายคาชดเชยใหแกนักลงทุนหากมีการยึดกิจการของนักลงทุนไม

วาทางตรงหรือทางออม 19 และประเทศสมาชิกอาเซียนจะยึดกิจการของนักลงทุนไดหากเขา

องคประกอบดงัตอไปนี้

ก. เปนการยดึกจิการเพื่อวตัถปุระสงคในทางสาธารณะ

ข. ตองทาํอยูภายใตหลกัการไมเลอืกปฏบิตัิ

ค. หากมีผลกระทบตอนักลงทุน ตองจายคาชดเชยใหอยางพอเพียง ทันที และมี

ประสทิธภิาพภายใตกฎเกณฑของกฎหมาย

(4) การใหโอนเงนิที่เกี่ยวของกบัการลงทนุไดอยางเสร ี: ความตกลง ACIA ไดใหหลกั

ประกันแกนักลงทุนที่จะสามารถโอนเงินใดๆที่เกี่ยวของกับการลงทุนไมวาจะโอนเงินเขาหรือ

ออกนอกประเทศที่รบัการลงทนุไดอยางเสร ี20

3.4  การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ (Investor –State Dispute 

Settlement)

ความตกลง ACIA มบีทบญัญตัเิกี่ยวกบัการระงบัขอพพิาทระหวางรฐักบันกัลงทนุ โดย

สงเสรมิใหมกีารระงบัขอพพิาททางเลอืก (ADR) โดยวธิตีั้งแตการประนปีระนอม การไกลเกลี่ย 

และการเจรจาปรกึษาหารอื และหากเกดิกรณพีพิาทขึ้นนกัลงทนุอาเซยีนสามารถฟองคดตีอ

ศาล หรอืใชอนญุาโตตลุาการในทางระหวางประเทศ เชน ICSID, UNCITRAL หรอืของหนวย

งานใดตามที่ไดตกลงกนั
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หากมีขอพิพาทใดๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการตีความความตกลง ACIA ที่ไมไดเกี่ยวของกับ

การลงทุนประเทศสมาชิกตองกลับไปใชกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับรัฐ (ASEAN 

State-to-State Dispute Settlement Mechanism) ภายใตพธิสีารวาดวยกลไกระงบัขอพพิาทดาน

เศรษฐกจิของอาเซยีน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism) 

4. บทสรุป

ความตกลง ACIA เปนเครื่องมอืทางกฎหมายที่สาํคญัของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

ในการทําใหภูมิภาคอาเซียนเปนที่ดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนตางชาติทั่วโลก ความตกลง 

ACIA ไดใหประโยชนแกนกัลงทนุที่จะมาลงทนุในอาเซยีนใน 4 เรื่องหลกั คอื เปดเสรกีารลงทนุ 

การคุมครองการลงทนุ การสงเสรมิการลงทนุ และการอาํนวยความสะดวกในการลงทนุ 

ลักษณะสําคัญของความตกลง ACIA คือเปนการเปดเสรีแบบกาวหนา (Progressive 

Liberalisation) ใน 5 สาขาหลกั ไดแก สาขาการผลติ สาขาการเกษตร สาขาประมง สาขาปา

ไม และสาขาเหมอืงแร รวมทั้งบรกิารที่เกี่ยวของกบัสาขาตางๆดงักลาว นอกจากนั้นนกัลงทนุ

ที่มาลงทนุในอาเซยีนไดรบัประโยชนจากความตกลง ACIA ในเรื่องอื่นๆอกี เชน ความโปรงใส 

การระงบัขอพพิาท รวมถงึการสงเสรมิใหอาเซยีนเปนเปาหมายการลงทนุของทั่วโลก

เพื่อการบรรลเุปาหมายในการเปดเสรกีารลงทนุ อาเซยีนจงึใชความตกลง ACIA เปน

เครื่องมอืทางกฎหมายที่สาํคญักาํหนดใหประเทศสมาชกิอาเซยีนปฏบิตักิบันกัลงทนุและการ

ลงทนุอยางไมเลอืกปฏบิตัโิดยอยูภายใตหลกัการประตบิตัเิยี่ยงคนชาต ิ (National Treatment: 

NT) และหลกัการปะตบิตัทิี่ไดรบัการอนเุคราะหยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment: MFN) 

รวมทั้งความตกลง ACIA ยังปกปองคุมครองนกัลงทนุโดยกาํหนดใหประเทศสมาชกิอาเซยีน

ตองปฏบิตักิบันกัลงทนุและการลงทนุอยางเปนธรรมและเทาเทยีม ดแูลความปลอดภยักจิการ

ของนกัลงทนุ ไมยดึกจิการโดยมชิอบดวยกฎหมายและการใหโอนเงนิทนุไดอยางเสรอีกีดวย

บรรณานุกรม
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การเปิดเสรีสาขาโสตทัศน์ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน

- ดร. ประพันธพงษ ขําอ่อน -

อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การเปดเสรีสาขาบริการโสตทัศน (Audiovisual Services) ในอาเซียนอยูภายใตความ

ตกลงวาดวยการคาบรกิารอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement in Services: AFAS) ซึ่ง

เปนขอตกลงเพื่อเปดตลาดการคาบรกิารเสรรีะหวางประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยมกีารจดัทาํ

ขอผูกพันตั้งแตชุดที่ 1-10 เพื่อใหการเปดเสรีรุดหนาไปตามลําดับ ปจจุบันประเทศสมาชิก

อาเซยีนไดผูกพนัตามขอตกลงเปดเสรกีารคาบรกิารในชดุที่ 9 (ยกเวนประเทศฟลปิปนส) ซึ่ง

สงผลใหประเทศไทยผูกพนัเปดตลาดสาขาบรกิารทั้งหมด 101 สาขาจาก 128 สาขาบรกิาร 

และในขอผูกพนัชดุที่ 10 ซึ่งจะจดัทาํขึ้นในป 2558 ประเทศไทยจะตองผูกพันสาขาบรกิารเพิ่ม

ขึ้น 9 สาขาบรกิาร เพื่อบรรลเุปาหมายตามที่เลขานกุารอาเซยีนตั้งไว 

1. หลกัการเบือ้งต้นของข้อตกลงว่าด้วยการค้าบรกิารอาเซยีน (ASEAN Frame-

work Agreement in Services: AFAS)

อารมัภบทของขอตกลง AFAS ไดกลาวถงึความสาํคญัของการรวมกลุมทางเศรษฐกจิ

ในดานการคาบรกิารเพื่อสานความรวมมอืระหวางสมาชกิในกลุมในการสนบัสนนุการเปดเสรี

การคา และเนนยํ้าถงึการปฏบิตัติามขอผูกพนัภายใตขอตกลง GATS ซึ่งอนญุาตใหเกดิการ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อเปนการเปดเสรีทางการคาบริการระหวางประเทศที่เปนสมาชิกใน

กลุมเศรษฐกจินั้นๆ 1  AFAS แสดงใหเหน็ถงึการรบัหลกัการเปดเสรกีารคาบรกิารมาโดยตรง

จากขอตกลง GATS โดยไดระบใุหใชขอบทของขอตกลง GATS มาใชบงัคบัในกรณทีี่ขอตกลง 

AFAS มไิดมขีอบทระบไุวโดยชดัแจง 2 โดยขอตกลง AFAS มวีตัถปุระสงคดงัตอไปนี้

ก) สงเสรมิความรวมมอืในดานการคาบรกิารระหวางรฐัสมาชกิเพื่อพฒันาประสทิธภิาพ

1  AFAS Preamble, paragraphs 2 to 8.
2  AFAS Article XIV (1) 3  Vo Tri Thanh and Paul Bartlett, Ten Years of ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS): An Assessment 

(2006), 1.

และการแขงขนั รวมถงึกอใหเกดิการพฒันาขดีความสามารถ และเพิ่มความหลากหลายของ

บรกิาร และผูใหบรกิารทั้งภายในอาเซยีนและนอกอาเซยีน

ข) ประเทศสมาชิกอาเซียนกําจัดอุปสรรคทางการคาบริการอยางมีนัยสําคัญ  

(Substantially) ระหวางกนั

ค) เปดเสรกีารคาบรกิารระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีนในระดบัที่ลกึกวาที่ผกูพนัภาย

ใตขอตกลง GATS และครอบคลมุสาขาบรกิารที่มากกวาตามที่ผูกพนัภายใตขอตกลง GATS

หลงัจากที่ AFAS ไดมกีารจดัตั้งวตัถปุระสงคดงักลาวไวในป พ.ศ. 2538 อาเซยีนไดจดั

ทําแผนติดตามเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยแผนที่เปนรูปธรรมที่สุดในการบรรลุ

วตัถปุระสงคของ AFAS คอืแผนปฏบิตักิารเวยีงจนัทน (Vientiane Action Program: VAP) ซึ่ง

ถอืกาํเนดิขึ้นในป พ.ศ. 2548 ใน การประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนครั้งที่ 37 ณ กรงุเวยีง

จนัท โดยไดเนนยํ้าใหประเทศสมาชกิอาเซยีนปฏบิตัติามขอผกูพนัภายใตขอตกลง AFAS เพื่อ

ใหพรอมรบักบัวสิยัทศันที่จะจดัตั้งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Communi-

ty) รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนไดตกลงใหป พ.ศ. 2558 เปนปที่ประเทศสมาชกิอาเซยีนจะได

เปดเสรกีารคาบรกิารระหวางกนัโดยสมบรูณ ยกเวนเพยีงแคบางสาขาบรกิารยอยเทานั้นที่จะ

มกีารตกลงกนัใหความยดืหยุนในกรณทีี่ยงัไมมคีวามพรอมที่จะเปดเสร ี3

สาขาบริการที่จะตองทําการเปดเสรีภายใตขอตกลง AFAS นั้นใหเปนไปตามสาขา

บรกิารที่ระบไุวตามขอตกลง GATS ในการที่จะทาํการเปดเสร ี(Sectoral Classification List: W120 

และ CPC) โดยในการเปดเสรสีาขาโสตทศัน (Audiovisual Services) ภายใตความตกลง AFAS 

จะประกอบไปดวยสาขาบรกิารยอยดงัตอไปนี้ 

ตารางที่ 1: การจ�าแนกสาขาบริการย่อยโสตทัศน์ของ AFAS ตาม CPC

Audiovisual Services (บริการโสตทัศน)

(a) Motion picture and video tape production and distribution services :

Film/video production and distribution services excluding promotion or  

advertising services (CPC 96112+96113)

บริการผลิตและจัดจําหน่ายภาพยนตรและวีดิทัศน:

บริการการผลิตและจัดจําหน่ายฟลม/วีดิโอ ไม่รวมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
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Video tape production services for scientific education (CPC 1.1 : part of 96121)

บริการผลิตวีดิทัศนเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร 

(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 เพิ่มปรับหรือแยกสีสําหรับงานโสต

ทัศนต่างๆด้วยระบบอิเลคโทรนิกส

(b) Motion picture projection services:

Video projection services in private screening rooms, excluding all broadcasting 

and AV series (Part of CPC 96122)

E. Other

Communication equipment maintenance services on a fee or contract basis 

(CPC 75450)

ธุรกิจบริการฉายวิดิทัศนในห้องฉายส่วนบุคคลไม่รวมการออกอากาศและโสตทัศน

(c) Radio/television services

- Production services of radio programmes (CPC 96131)

- Production services of television programmes (CPC 96132)

บริการวิทยุ/โทรทัศน:

- บริการผลิตรายการวิทยุ (CPC 96131)

- บริการผลิตรายการโทรทัศน (CPC 96132)

 Production of services of television programmes, live or recoreded, excluding 

all broadcasting and AV services (Part of CPC Version 1:1: 96121)

บริการผลิตรายการโทรทัศนแบบถ่ายทอดสดหรือบันทึกไว้ ซึ่งไม่รวมการออกอากาศ 

และโสตทัศน

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

บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน

(e) Sound recording

Production of sound recording only (excl. all broadcasting and AV services)

บริการบันทึกเสียง

บริการบันทึกเสียงเฉพาะการผลิต (ไม่รวมการออกอากาศและโสตทัศน)

Production of sound recording for higher education in University only (excl. all 

broadcasting and AV services)

ธุรกิจบริการบันทึกเสียงเฉพาะการผลิตเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย (ไม่

รวมการออกอากาศและโสตทัศน)

2. หลักการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการ

อาเซียน

หลกัการในการเปดเสรกีารคาบรกิารของขอตกลง AFAS คอื ประเทศสมาชกิอาเซยีน

จะตองเปดเสรอียางกาวหนาเปนลําดบั (Progressive Liberalization) ตามรอบการเจรจาเพื่อลด

เลกิขอจาํกดัตอการเขาสูตลาด (Market Access) และขอจาํกดัหลกัปฏบิตัเิยี่ยงชาต ิ(National 

Treatment) โดยครอบคลมุสาขาบรกิารทั้ง 12 สาขาที่กลาวมาแลวขางตน และการเปดเสรขีอง

ทั้ง 12 สาขานั้นตองครอบคลมุทั้งสี่รูปแบบการใหบรกิาร (Mode of Supply) ดงันี้

 

2.1 รูปแบบการใหบรกิาร (Mode of Supply) 

รูปแบบที่ 1 (Mode 1) การใหบรกิารขามพรมแดน (Cross-Border Supply)

- การใหบริการลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยผูใหบริการและผูรับบริการยังคงอยูในประเทศ

ของตนเอง แตการใหบรกิารจะเกดิขึ้นผานสื่อตวักลาง เชน อนิเตอรเนต็

รูปแบบที่ 2 (Mode 2) การเดนิทางจากประเทศตนไปยงัอกีประเทศหนึ่งเพื่อรบับรกิาร 

(Consumption Abroad) 

- การใหบรกิารลกัษณะนี้จะเกดิขึ้นโดยที่ผูใหบรกิารยงัคงอยูในประเทศตนเอง แตผูรบั

บรกิารจะเปนฝายที่เคลื่อนยายเพื่อไปรบับรกิารยงัประเทศที่ผูใหบรกิารประกอบกจิการอยู เชน 

นกัศกึษาจากประเทศไทยเดนิทางไปประเทศสงิคโปรเพื่อไปรบับรกิารการศกึษา

รูปแบบที่ 3 (Mode 3) การจดัตั้งธรุกจิในอกีประเทศ (Commercial Presence)

- การใหบรกิารลกัษณะนี้จะเกดิขึ้นโดยที่ผูใหบรกิารจากประเทศหนึ่งเขาไปจดัตั้งธรุกจิใน

อีกประเทศหนึ่งเพื่อใหบริการกับผูบริโภคของประเทศนั้น เชน ผูใหบริการโทรคมนาคมจาก

ประเทศสงิคโปรเขามาจดัตั้งบรษิทัโทรคมนาคมในประเทศไทยเพื่อใหบรกิารแกผูบรโิภคในไทย
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รปูแบบที่ 4 (Mode 4) การใหบรกิารผานบคุคลธรรมดา (Movement of Natural Persons)

- การใหบริการลักษณะนี้เปนการที่บุคคลธรรมดาเดินทางไปใหบริการในอีกประเทศ

หนึ่ง เชนวศิวกรเดนิทางจากประเทศไทยเพื่อไปทาํงานทางวศิวกรรมที่ประเทศสงิคโปร

หลักการเปดเสรีการคาบริการอาเซียนภายใตขอตกลง AFAS นั้นไดสะทอนหลักของ

การเปดเสรภีายใตกรอบของขอตกลง GATS โดยมุงเนนใหยกเลกิอปุสรรคทางการคาที่เปนขอ

จาํกดัในการเขาสูตลาด (Market Access Limitation) และขอจาํกดัในการปฏบิตัเิยี่ยงคนชาต ิ

(National Treatment Limitation) ซึ่งอปุสรรคทางการคาทั้งสองรูปแบบมลีกัษณะดงันี้

2.2 ข้อจ�ากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitation to Market Access)

ขอจาํกดัในการเขาสูตลาด เปนมาตรการหรอืขอจาํกดัที่หนวยงานของประเทศนาํเขา

บรกิารปฏบิตักิบัผูใหบรกิารตางชาตใินทางที่กอใหเกดิอปุสรรคในการใหบรกิารในตลาดภายใน

ประเทศนาํเขา ขอจาํกดัในการเขาสูตลาดนี้อาจเปนกฎหมาย หรอืมาตรการในประเทศนาํเขา

ที่สรางเงื่อนไขในการเขามาประกอบธรุกจิของผูใหบรกิารตางชาต ิขอตกลง AFAS ใชหลกัการ

เดยีวกนักบัขอตกลง GATS ซึ่งกาํหนดขอจาํกดัในการเขาสูตลาดไวดงันี้

ก) การจาํกดัปรมิาณการใหบรกิาร ไมวาจะเปนในรูปแบบของโควตา การผูกขาดโดย

ผูใหบรกิารภายในประเทศ หรอืเงื่อนไขในการออกใบอนญุาต เชน การกาํหนดเงื่อนไขในการ

ออกใบอนญุาตสาํหรบัผูใหบรกิารจากประเทศสมาชกิอาเซยีน

ข) การจํากัดมูลคาของบริการของจากผูใหบริการตางชาติ เชน การกําหนดใหผูให

บริการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียนตองมีมูลคาธุรกรรมมากไมเกินรอยละเทาใด

ของมูลคาทรพัยสนิของธรุกจิในสาขาโทรคมนาคมรวมกนั

ค) การจาํกดัจาํนวนผูใหบรกิารตางชาต ิเชน มาตรการหามผูใหบรกิารสาขากอสราง

จากประเทศสมาชกิอาเซยีนเขามาประกอบธรุกจิบรกิารในประเทศเกนิกวา 5 รายตอป

ง) การจาํกดัสดัสวนของบคุคลกรที่วาจางในสาขาบรกิาร เชน มาตรการจาํกดัจาํนวน

แรงงานตางชาตใินธรุกจิบรกิารสาขาในสาขาหนึ่งใหมจีาํนวนไมเกนิตามที่กาํหนดไว

จ) การจาํกดัประเภทขององคกรธรุกจิตางชาตทิี่จะเขามาใหบรกิาร เชน การอนญุาต

ใหผูใหบรกิารจากประเทศสมาชกิอาเซยีนเขามาประกอบธรุกจิในรูปแบบบรษิทัจาํกดัเทานั้น

ฉ) การจาํกดัสดัสวนการถอืครองทนุของผูใหบรกิารตางชาต ิเชน การอนญุาตใหผูให

บริการจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีสัดสวนการถือหุนในธุรกิจโทรคมนาคมไดไมเกินรอยละ 

49 เปนตน

2.3 ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (Limitation to National Treatment)

 ขอจํากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ เปนมาตรการหรือขอจํากัดที่หนวยงานของ

ประเทศนําเขาบริการบังคับใชหรือปฏิบัติกับผูใหบริการตางชาติแตงตางไปจากที่ปฏิบัติกับผู

ใหบริการของประเทศนําเขา มาตรการที่ถือวาเปนขอจํากัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ไดแก 

มาตรการอดุหนนุธรุกจิเฉพาะธรุกจิคนชาตตินเอง เงื่อนไขเรื่องสญัชาตใินการบรหิารนติบิคุคล 

มาตรการบังคับใหธุรกิจบริการตางชาติตองถายทอดเทคโนโลยีโดยที่ธุรกิจบริการในประเทศ

ไมตองปฏบิตัติามเงื่อนไขนี้ และมาตรการหามคนตางชาตใินการถอืครองที่ดนิ เปนตน

3. ข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ (Schedule of Commitment) ภายใต้

ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน

การที่จะทาํใหประเทศสมาชกิอาเซยีนเปดเสรกีารคาระหวางกนัไดนั้นมกีลไกที่เรยีกวา

ตารางขอผูกพนั (Schedule of Commitment) ซึ่งประเทศสมาชกิอาเซยีนจะตองทาํการเจาจา

เปดเสรบีรกิารในสาขาตางๆ โดยกําหนดเปาหมาย และกรอบระยะเวลาในแตละรอบการเจรจา 

เมื่อการเจรจาในแตละรอบสิ้นสดุลง ประเทศสมาชกิอาเซยีนแตละประเทศจะตองนําขอผกูพนั

ที่ตนเองยนิยอมจะเปดเสรมีาผนวกไวในตารางขอผูกพนัของประเทศตน ในการเจรจาตาราง

ขอผูกพนั ขอตกลง AFAS ใชวธิกีารเจรจาโดยระบรุายสาขาที่ตองการจะเจรจาเปดเสร ีหรือ

เรยีกวา Positive List ซึ่งวธิกีารเจรจาแบบ Positive List จะเปดโอกาสใหประเทศสมาชกิระบุ

สาขาที่ตองการเปดเสรโีดยทาํการใสรายสาขาที่ตองการที่จะเปดเสรไีวในบญัช ี (List) ซึ่งเมื่อ

ประเทศสมาชิกใดระบุสาขาที่ตองการเปดเสรีไวในบัญชีแลว ก็จะตองผูกพันเปดเสรีในสาขา

ตามที่ตนระบไุวในบญัชทีั้งหมด 4  วธิกีารเจรจาแบบ Positive List เปนวธิกีารเจรจาที่ใชในขอ

ตกลง GATS เชนกนั โดยเมื่อแตละประเทศเหน็บญัชขีองรายสาขาบรกิารที่ตองการจะเปดเสรี

ซึ่งกนัและกนั กจ็ะเปดโอกาสใหแตละประเทศสามารถเจรจาระหวางกนัตอไปในรอบหนาเพื่อ

เจรจาใหประเทศคูคานาํสาขาบรกิารที่ยงัไมอยูในบญัชใีนรอบนี้ เขามาอยูในบญัชใีนรอบหนา 5 

การจดัทาํตารางขอผกูพนัการคาบรกิารในอาเซยีนไดมอีงคกรที่ทาํหนาที่ดแูลการดาํเนนิ

การเจรจา คอืคณะกรรมการประสานงานบรกิารอาเซยีน (Coordinating Committee on Services: 

CCS) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองมีขอผูกพันในการเปดเสรีบริการในแตละรอบเจรจา

ในระดบัที่ลกึขึ้น และครอบคลมุสาขาใหมากขึ้นในแตละรอบ เมื่อการเจรจาแตละรอบสิ้นสดุ

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 ประเทศสมาชกิอาเซยีนจะสงตารางขอผูกพนัในรูปแบบเปนชดุการเจรจา (Package) โดย

ตั้งแตการเริ่มลงนามขอตกลง AFAS ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดทาํการเจรจาตารางขอผูกพนั

ไปแลวทั้งหมด 9 ชดุ โดยชดุที่ 10 กาํลงัอยูระหวางการเจรจา 6 

ตารางขอผกูพนัการเปดเสรกีารคาบรกิารจะจาํทาํเปนสองตาราง ไดแกตารางขอผกูพนั

ทั่วไป (Horizontal Commitment) และตารางขอผูกพนัเฉพาะรายสาขา (Sector-Specific Commit-

ment) สําหรับตารางขอผูกพันทั่วไปเปนขอผูกพันที่เมื่อประเทศตกลงยอมผูกพันตามนั้นแลว 

จะผูกมดัทกุสาขาบรกิารที่ปรากฏในตารางขอผูกพนั สาํหรบัตารางขอผูกพนัเฉพาะรายสาขา

นั้นจะผกูพนัไปตามระดบัการเปดเสรใีนแตละสาขาบรกิารที่ประเทศนั้นๆตกลงผกูพนันอกเหนอื

ไปจากที่ไดผูกพนัไวแลวตามตารางขอผูกพนัทั่วไป

สําหรับกรอบระยะเวลาการเปดเสรีการคาบริการของอาเซียน ภายใตแผนแมบท

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint) ไดกาํหนดกรอบระยะเวลาในการยกเลกิขอจาํกดั

และมาตรการตางๆที่เปนอุปสรรคตอการคาบริการระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนภายใน

กรอบระยะเวลาที่กาํหนดในสาขาบรกิารทั้งหมดตามลาํดบั ดงัตอไปนี้

ก) ยกเลิกขอจํากัดตอการคาบริการในสาขาเรงรัด (Priority Sectors) ภายในป พ.ศ. 

2553 ไดแก สาขาบริการขนสงทางอากาศ (Air Transport) สาขาบริการโทรคมนาคมและ

คอมพวิเตอรอเิลกทรอนกิสอาเซยีน (e-ASEAN) สาขาบรกิารสขุภาพ (Healthcare) และสาขา

บริการการทองเที่ยว (Tourism) ซึ่งสาขาเรงรัดเหลานี้ไดถูกระบุไวภายใตแผนปฏิบัติการ

เวยีงจนัทนใหเปนสาขาเรงรดั (Priority Sectors) ที่จะตองทาํการเปดเสรใีหไดโดยเรว็ที่สุด

ข) ยกเลกิขอจาํกดัตอการคาบรกิารในสาขาโลจสิตกิส ภายในป พ.ศ. 2556 

ค) ยกเลกิขอจาํกดัตอการคาบรกิารในสาขาอื่นๆ ภายในป พ.ศ. 2558

ในการยกเลกิขอจาํกดัและมาตรการตางๆที่เปนอปุสรรคทางการคาบรกิารนั้น ในเรื่อง

สดัสวนผูถอืหุน ไดกาํหนดใหสมาชกิอาเซยีนตองอนญุาตใหผูใหบรกิารจากอาเซยีนดวยกนัเอง

เขามาถือหุนในนิติบุคคลที่เขามาประกอบธุรกิจบริการในประเทศตนไดถึงสัดสวนรอยละ 70 

อยางไรกต็ามประเทศสมาชกิอาเซยีนสามารถสงวนมาตรการหรอืขอจํากดัที่จาํเปนตามแตละ

สาขาบรกิารไดรอยละ 15 ของการผูกพนัเปดเสรทีั้งหมด (Flexibility Clause) 7 

6 ข้อมลูล่าสดุ จากการประชมุเพ่ือหารือการจดัท�าข้อผกูพันการเปิดตลาดการค้าบรกิารชดุท่ี 10 ของไทยภายใต้กรอบความตกลง

การค้าบรกิารอาเซยีน (AFAS) ณ ห้องประชมุ 30410 ชัน้ 4 ส�านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที ่15 ตลุาคม 2557 เวลา 13.30 น.
7 ข้อมลูจากการประชมุเพ่ือหารือการจดัท�าข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบรกิารชดุที ่10 ของไทยภายใต้กรอบความตกลงการค้า

บรกิารอาเซยีน (AFAS) ณ ห้องประชมุ 30410 ชัน้ 4 ส�านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที ่15 ตลุาคม 2557 เวลา 13.30 น.

4. สถานะล่าสุดของข้อผูกพันเปิดเสรีบริการโสตทัศน์ของประเทศไทยภายใต้

ข้อตกลงเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน

ประเทศไทยไดลงนามความผูกพนัชดุลาสดุ (ชดุที่ 9) ในกรอบความตกลง AFAS ไป

เมื่อป 2556 โดยในสาขาโสตทศัน (Audiovisual Services) ประเทศไทยไดผูกพนัเปดเสรใีหนกั

ลงทนุอาเซยีนมาจดัตั้งธรุกจิในประเทศไทยและถอืหุนไดรอยละ 70 ในธรุกจิบรกิารยอยโสต

ทศันดงัตอไปนี้

- ธรุกจิบรกิารฉายวดิทิศันในหองฉายสวนบคุคลไมรวมการออกอากาศและโสตทศัน 

- ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศนแบบถายทอดสดหรือบันทึกไว ซึ่งไมรวมการออก

อากาศและโสตทศัน 

- ธรุกจิบรกิารผลติวดีทิศันเพื่อการศกึษาเกี่ยวกบัวทิยาศาสตร 

- ธุรกิจบริการบันทึกเสียงเฉพาะการผลิตเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

มหาวทิยาลยั (ไมรวมการออกอากาศและโสตทศัน)

- ธุรกิจการปรับแตงสีโดยใชเทคนิคดิจิตอล เชน เพิ่มปรับหรือแยกสีสําหรับงานโสต

ทศันตางๆดวยระบบอเิลคโทรนกิส

ขอผูกพนัของประเทศไทยในชดุขอผูกพนัที่ 9 (ลาสดุ) ในการเปดเสรบีรกิารโสตทศันมี

รายละเอยีดดงัตารางที่ 2 ขางลางนี้

ตารางที่ 2: ข้อผูกพันของประเทศไทยในชุดข้อผูกพันที่ 9 (ล่าสุด) 

ในสาขาบริการโสตทัศน์

บริการโสตทัศน

1. ข้อจํากัดทั่วไป

การผูกพันของประเทศไทยคงข้อจํากัดต่อการเปดเสรีดังต่อไปนี้

(ก) การให้บริการโดยนิติบุคคลต้องเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น

(ข) กรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหารหรือเทียบเท่า จะต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(ค) บุคคลหรือตัวแทนนิติบุคคลที่เปนผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต้องมีสัญชาติไทย

(ง) ประเทศไทยยังคงสงวนสิทธิไม่ให้ต่างชาติที่เข้ามาให้บริการถือครองและใช้ประโยชนที่ดิน

(จ) ประเทศไทยยังคงสงวนสิทธิในการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุน และสิทธิพิเศษ เงิน 

ลงทุนขั้นตํ่า มาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาษี และการคงไว้ซึ่งข้อจํากัดเรื่องสัญชาติ
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สาขาธุรกิจ สาขาธุรกิจ
เงื่อนไขการเปิดเสรีใน Package 9 เงื่อนไขการเปิดเสรีใน Package 9

เงื่อนไขการเปิดตลาด เงื่อนไขการเปิดตลาดเงื่อนไขการปฏิบัติเยี่ยงชาติ เงื่อนไขการปฏิบัติเยี่ยงชาติ

(a) Motion picture and video 

tape production and distribu-

tion services : Film/video 

production and distribution 

services excluding promotion 

or advertising services 

บริการผลิตและจัดจําหน่าย

ภาพยนตรและวีดิทัศน :

บริการการผลิตและจัดจําหน่าย

ฟลม/วีดิโอ ไม่รวมการโฆษณาและ

การส่งเสริมการขาย (CPC 

96112+96113)

(c) Radio/television services

- Production services of radio 

programmes (CPC 96131)

- Production services of 

television programmes (CPC 

96132)

บริการวิทยุ/โทรทัศน: บริการผลิต

รายการวิทยุ (CPC 96131)

บริการผลิตรายการโทรทัศน (CPC 

96132)

Video tape production services 

for scientific education 

บริการผลิตวีดิทัศนเพื่อการศึกษา

เกีย่วกบัวทิยาศาสตร (CPC 96121)

Production of services of 

television programmes, live 

or recoreded, excluding all 

broadcasting and AV services 

บริการผลิตรายการโทรทัศนแบบ

ถ่ายทอดสดหรือบันทึกไว้ ซึ่งไม่

รวมการออกอากาศและโสตทัศน 

(Part of CPC Version 1:1: 

96121)

(b) Motion picture projection 

services: Video projection 

services in private screening 

rooms, excluding all  

broadcasting and AV series 

ธรุกจิบริการฉายวดิทิศันในห้องฉาย

ส่วนบุคคลไม่รวมการออกอากาศ

และโสตทัศน (Part of CPC 96122)

(d) Radio and television 

transmission services (CPC 

7524)

บริการออกอากาศทางวิทยุและ

โทรทัศน

- คนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่

เกินร้อยละ 49

- ไม่ผูกพันสําหรับการให้

บริการข้ามพรมแดน 

(Mode 1)

- คนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่

เกินร้อยละ 49

- ไม่ผูกพันสําหรับการให้

บริการข้ามพรมแดน 

(Mode 1)

คนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน

ร้อยละ 70

- คนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่

เกินร้อยละ 70

- ไม่ผูกพันสําหรับการให้

บริการข้ามพรมแดน 

(Mode 1)

คนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน

ร้อยละ 70

ยังไม่เปดตลาด

ไม่ผูกพันสําหรับการให้บริการ

ข้ามพรมแดน (Mode 1)

ไม่ผูกพันสําหรับการให้บริการ

ข้ามพรมแดน (Mode 1)

ตาม (1.) ข้อจํากัดทั่วไป

ไม่ผูกพันสําหรับการให้บริการ

ข้ามพรมแดน (Mode 1)

ตาม (1.) ข้อจํากัดทั่วไป

ยังไม่เปดตลาด

(e) Sound recording

Production of sound recording 

only (excl. all broadcasting 

and AV services)

บริการบันทึกเสียง

บริการบันทึกเสียงเฉพาะการผลิต 

(ไม่รวมการออกอากาศและโสตทัศน)

อนุญาตให้คนต่างชาติถือ

หุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49

ตาม (1.) ข้อจํากัดทั่วไป

Production of sound recording 

for higher education in 

University only (excl. all 

broadcasting and AV services)

ธุรกิจบริการบันทึกเสียงเฉพาะการ

ผลิตเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในมหาวิทยาลัย (ไม่รวมการออก

อากาศและโสตทัศน)

อนุญาตให้คนต่างชาติถือ

หุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70

ตาม (1.) ข้อจํากัดทั่วไป
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สาขาธุรกิจ
เงื่อนไขการเปิดเสรีใน Package 9

เงื่อนไขการเปิดตลาด เงื่อนไขการปฏิบัติเยี่ยงชาติ

E. Other Communication 

equipment maintenance 

services on a fee or contract 

basis (CPC 75450)

(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

หรือแยกสีสําหรับงานโสตทัศน

ต่างๆด้วยระบบอิเลคโทรนิกส

อนุญาตให้คนต่างชาติถือ

หุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70

อนุญาตให้คนต่างชาติถือ

หุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 70

ตาม (1.) ข้อจํากัดทั่วไป

ตาม (1.) ข้อจํากัดทั่วไป

ท่ีมำ : เอกสารการเปิดตลาดการค้าบรกิารชดุที ่10 ของไทยภายใต้กรอบความตกลงการค้าบรกิารอาเซยีน 
(AFAS) ณ ห้องประชมุ 30410 ชัน้ 4 ส�านักปลดักระทรวงพาณิชย์ วันพุธที ่15 ตลุาคม 2557 เวลา 13.30 น.

ศูนยวิเทศอาเซียน
กองการต่างประเทศ สำานักงานศาลยุติธรรม

ผู้บริหาร
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง     เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ

      ประจําสํานักประธานศาลฎีกา

นายสราวุธ เบญจกุล    รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

นางฐิดารัตน์ นรินทางกูร    ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจําสํานัก

      ประธานศาลฎีกา ณ อยุธยา

นางสาวนิภาภัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช   ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกา

นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล    ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ




