ความตกลงการค้าสิ นค้าของอาเซียน (อาทิก้า)
อารัมภบท
รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิล ปิ ปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึงเป็ นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เรียก
โดยรวมว่า “กลุม่ ประเทศสมาชิก” หรือ รายประเทศว่า “ประเทศสมาชิก”)

ระลึกถึง การตัดสินใจของผูน้ ําในการจัดตังประชาคมอาเซียนซึงประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
ประชาคมการเมืองและความมันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน จัดทําภายใต้ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยข้อตกลงอาเซียนฉบับที 2 ลงนามเมือวันที 7 ตุลาคม ค.ศ.
2003 (พ.ศ. 2546) ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และในกฎบัตรอาเซียน ลงนามเมือวันที 20
พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ณ ประเทศสิงคโปร์
มุ่งมัน ทีจะบรรลุเป้ าหมายการจัดตังให้อาเซียนเป็ นตลาดเดียวและเป็ นฐานการผลิตทีมีการเคลือนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานทีมีทกั ษะ และมีการเคลือนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน
ตามทีได้แจ้งไว้ในกฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลง
นามโดยผู้นําเมือวันที 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ณ ประเทศสิงคโปร์;
ยอมรับถึง ความสําเร็จทีสําคัญ และผลประโยชน์ทเกิ
ี ดจากความตกลงด้านเศรษฐกิจต่างๆ ของอาเซียน
และความตกลงในสาขาต่างๆ ทีอํานวยความสะดวกต่อการเคลือนย้ายสินค้าอย่างเสรีในภูมภิ าค รวมถึง
ความตกลงการให้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ค.ศ. 1977) (พ.ศ. 2520) ความ
ตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกําหนดอัตราอากรร่วมเพือจัดตังเขตการค้าเสรีอาเซียน (ค.ศ. 1992) (พ.ศ.
2535) ความตกลงด้านศุลกากรของอาเซียน (ค.ศ. 1997) (พ.ศ. 2540) กรอบความตกลงในข้อตกลง
ยอมรับ ร่วมกันของอาเซียน (ค.ศ. 1998) (พ.ศ. 2541) กรอบความตกลงด้ านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน
(ค.ศ. 2000) (พ.ศ. 2543) พิธสี ารเกียวกับ การดําเนินการเกียวกับ พิกดั อัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์ของ
อาเซียน (ค.ศ. 2003) (พ.ศ. 2546) กรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุม่ สินค้าและบริการ (ค.ศ. 2004)
(พ.ศ. 2547) ความตกลงจัดตังและดําเนินการด้านการอํานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (ค.ศ. 2005) (พ.ศ. 2548)
ปรารถนา ทีจะขับ เคลือนไปข้างหน้าโดยการพัฒนาความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนทีครอบคลุมโดย
ใช้พนฐานจากข้
ื
อผูกพันความตกลงด้านเศรษฐกิจต่างๆของอาเซียนทีจะเป็ นกรอบทางกฎหมายในการ
ทําให้เกิดการเคลือนย้ายสินค้าอย่างเสรีในภูมภิ าค

เชือมันว่า
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนทีครอบคลุมจะลดอุปสรรคทางการค้าและเพิมการ
เชือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ลดต้นทุนทางธุรกิจ และเพิมประสิทธิภ าพด้านการค้า
การลงทุ น และเศรษฐกิจ ทําให้เกิดตลาดทีใหญ่ขนที
ึ มีโอกาสทางการค้าและการประหยัดต่อขนาดทีมาก
ขึนสําหรับ ธุรกิจของกลุ่มประเทศสมาชิก รวมถึงการทําให้เกิดและคงไว้ซงเวที
ึ การลงทุนทีมีความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยอมรับว่า ความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ความจําเป็ นต้องพิจารณาความแตกต่างของระดับการพัฒนา และอํานวยความสะดวกเพือเพิมการมีสว่ น
ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะกัม พูชา ลาว พม่า และเวียดนามในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยการกําหนดข้อบทด้านความยืดหยุน่ และความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา
ยอมรับต่อไปถึง บทบัญญัตขิ องแถลงการณ์ระดับ รัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกเกียวกับมาตรการ
พิเศษสําหรับประเทศพัฒนาน้อยทีสุด
รับทราบ ความสําคัญ ของบทบาทและการมีสว่ นร่วมของภาคธุรกิจในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิก และความจําเป็ นในการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กบั การมีสว่ นร่วม
ทางธุรกิจให้มากขึนผ่านทางสมาคมธุรกิจต่างๆ ของอาเซียนเพือบรรลุเป้ าหมายของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ยอมรับ บทบาทการรวมกลุม่ ทางการค้าในภูมภิ าคทีจะเป็นตัวกระตุน้ ทีเร่งสร้างการค้าเสรี และการ
อํานวยความสะดวกทางการค้าในระดับ ภูมภิ าคและโลก และในฐานะทีเป็ นฐานให้กบั กรอบการค้าพหุ
ภาคี
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี
บทที 1
บทบัญญํติทวไป
ั

ข้อ 1
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของความตกลงฉบับนี คือ เพือให้ประสบผลในการเคลือนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายใน
อาเซียนซึงเป็ นหลักการสําคัญ หลักการหนึงในการรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันเพือให้มกี าร
2

รวมกลุ่มเศรษฐกิจในเชิงลึกยิงขึน อันนําไปสู่การจัดตังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558)

ข้อ 2
คํานิ ยามทัวไป
1.

เพือความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี หากมิได้มกี ารระบุเป็นอย่างอืน กําหนดให้

(เอ) อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย รัฐบาลแห่งบรูไน
ดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลปิ ปิ นส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
(บี) “หน่วยงานศุลกากร” หมายถึง หน่วยงานผูม้ อี ํานาจ ซึงมีหน้ าทีรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของ
ประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการกฎหมายทางศุลกากร
(ซี) “อากรศุลกากร” หมายถึง อากรศุลกากรหรืออากรขาเข้าใดๆ และค่าภาระชนิดใดๆ ทีเรียกเก็บ โดย
เกียวเนืองกับการนําเข้าสินค้า แต่ไม่รวมถึง
(หนึง) ค่าภาระใดๆทีเทียบเท่ากับ ภาษีภายในประเทศ ซึงเรียกเก็บ โดยสอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องวรรค
2 ของข้อ 3 ของแกตต์ 1994 ทีเกียวกับสินค้าภายในประเทศทีเหมือนกัน หรือทีเกียวกับสินค้าทีสินค้า
นําเข้าผลิตจาก ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วน
(สอง) อากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุ ดหนุนใดๆ ทีใช้โดยสอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องข้อ 6 ของ
แกตต์ 1994 ความตกลงว่าด้วยการปฏิบ ตั ติ ามข้อ 6 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยการ
อุดหนุ นและมาตรการตอบโต้ ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงด บั บลิว ที โอ หรือ
(สาม) ค่าธรรมเนียมหรือค่าภาระใดๆ ซึงได้สดั ส่วนกับต้นทุนของการให้บริการ
(ดี) “กฎหมายศุลกากร” หมายถึง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทีบริห ารและบังคับใช้โดยหน่วยงาน
ศุลกากรของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ซึงเกียวข้องกับการนําเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้า และ
การเก็บสินค้า เนืองจากเป็นสิงทีเกียวกับอากรศุลกากร ค่าภาระ และภาษีอนๆ
ื หรือเกียวกับข้อห้าม
ข้อจํากัด และการควบคุมอืนๆทีคล้ายคลึงกัน ซึงเกียวกับการเคลือนย้ายสินค้าทีถูกควบคุมข้ามอาณา
เขตศุลกากรของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
(อี) “ราคาศุ ลกากรของสินค้า” หมายถึง ราคาของสินค้าเพือความมุ่งประสงค์ในการจัดเก็บอากรศุลกากร
แบบตามราคาสําหรับสินค้านําเข้า
3

(เอฟ) “วัน” หมายถึง วันตามปฏิทนิ ซึงรวมถึง วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(จี) ข้อจํากัดการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ หมายความถึงมาตรการทีกลุม่ ประเทศสมาชิกใช้ในรูปของ
การจํากัดและกระบวนการบริหารการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีส่งผลให้เกิดการจํากัดทางการค้า
(เอช) แกตต์ 1994 หมายถึง ความตกลงทัวไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 (พ.ศ. 2537) ซึง
รวมถึงหมายเหตุและบทบัญญัตเิ พิมเติมทีระบุไว้ในภาคผนวก 1เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
(ไอ) “ระบบฮาร์โมไนซ์” หรือ “เอช เอส” หมายถึง ระบบฮาร์โมไนซ์ของคําอธิบายและการจําแนกพิกดั
อัตราศุลกากรของสินค้า ทีระบุไว้ในภาคผนวกของอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยระบบฮาร์โมไนซ์ของ
คําอธิบายและการจําแนกพิกดั อัตราศุลกากรของสินค้า รวมถึงการข้อแก้ไขใดๆเพิมเติมทีกลุม่ ประเทศ
สมาชิกยอมรับ และนําไปปฏิบ ตั ติ ามในกฎหมายทีเกียวข้องของตน
(เจ) เอ็ม เอฟ เอ็น หมายถึง การประติบตั เิ ยียงชาติทได้
ี รบั ความอนุเคราะห์ยงในดั
ิ บ บลิว ที โอ
(เค) อุปสรรคทีมิใช่ภาษีศลุ กากร หมายถึง มาตรการทีมิใช่ภ าษี ทีมีผลห้ามหรือจํากัดการนําเข้าหรือการ
ส่งออกของสินค้าภายในกลุม่ ประเทศสมาชิก
(แอล) “สินค้าทีได้ถนกํ
ิ าเนิด” หมายถึง สินค้าทีมีคณ
ุ สมบัตใิ นการได้ถนกํ
ิ าเนิดในประเทศสมาชิกตาม
บทบัญ ญัตขิ องบทที 3 (กฎถินกําเนิดสินค้า)
(เอ็ม) การให้การปฏิบตั ทิ เป็
ี นพิเศษทางภาษีศลุ กากร หมายถึง การให้ขอ้ ลดหย่อนทางภาษีให้กบั สินค้าที
ได้ถนกํ
ิ าเนิดตามทีแสดงโดยอัตราภาษีทใช้
ี บ งั คับภายใต้ความตกลงฉบับ นี
(เอ็น) ข้อจํากัดด้านปริมาณ หมายถึงมาตรการทีมีจุดประสงค์ทจะห้
ี ามหรือจํากัดปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิก ไม่วา่ จะใช้ผา่ นโควตา การอนุญ าตนํ าเข้าหรือมาตรการอืนๆทีส่งผลในระดับ เดียวกัน ซึง
รวมถึงมาตรการการบริหารทีมีผลจํากัดปริมาณการค้าด้วย
(โอ) ความตกลงฉบับนี หรืออาทิก้า หมายถึง ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
(พี) ดับบลิว ที โอ หมายถึง องค์การการค้าโลก
(คิว) ความตกลงดับบลิว ที โอ หมายถึง ความตกลงมาร์ราเกชทีจัดตังองค์การการค้าโลก จัดทําเมือวันที
15 เมษายน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) และความตกลงอืนๆ ทีได้เจรจาภายใต้ความตกลงนี
2. ภายใต้ความตกลงฉบับ นี นอกจากจะกําหนดไว้เป็นอย่างอืน ทุกคําในบริบททีแสดงเป็นรูปเอกพจน์
ให้รวมรูปพหูหจน์ดว้ ย และทุกคําในบริบททีอยูใ่ นรูปพหูหจน์ให้รวมรูปเอกพจน์ดว้ ย
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ข้อ 3
การจําแนกพิกดั ของสินค้า
เพือความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี การจําแนกพิกดั สินค้าในการค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
ต้องเป็ นไปตามระบบพิกดั ศุลกากรฮาร์โมไนซ์ของอาเซีย นตามทีระบุไว้ใน พิธสี ารเกียวกับการดําเนินการ
เกียวกับพิกดั อัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์ของอาเซียน ลงนามเมือวันที 7 สิงหาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)
และการแก้ไขใดๆ เพิมเติม
ข้อ 4
สิ นค้าทีครอบคลุม
ความตกลงฉบับนีใช้กบั สินค้าทุกรายการภายใต้ระบบพิกดั อัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์ของอาเซียน
ข้อ 5
การประติ บตั ิ เยียงชาติ ทได้
ี รบั ความอนุเคราะห์ยิง
เฉพาะเรืองอากรขาเข้า หลังจากความตกลงฉบับนีมีผลใช้บงั คับใช้ หากประเทศสมาชิกไปทําความตกลง
ใดๆกับประเทศทีมิได้เป็ นสมาชิก ทีมีการให้ขอ้ ผูกพันทีดีกว่าทีให้ภายใต้ความตกลงฉบับ นี ประเทศ
สมาชิกอืนมีสทิ ธิทจะยื
ี นขอเจรจากับประเทศสมาชิกทีไปจัดทําความตกลงนัน เพือขอให้มกี ารให้ขอ้
ผูกพันทีดีกว่านันให้กบั ประเทศตนด้วย การตัดสินใจทีจะขยายข้อผูกพันไม่ดอ้ ยไปกว่าให้กบั ประเทศ
สมาชิกอืนเป็ นการตัดสินใจจากฝ่ายประเทศสมาชิกทีไปทําความตกลงนันเท่านัน และการขยายข้อผูกพัน
จะต้องให้กบั ประเทศสมาชิกทุกประเทศ
ข้อ 6
การประติ บตั ิเยียงคนชาติ ว่าด้วยการเก็บ ภาษีอากรและข้อบังคับภายใน
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องให้การประติบตั เิ ยียงคนชาติแก่สนิ ค้าของประเทศสมาชิกอืนโดย
เป็ นไปตามข้อ 3 ของแกตต์ 1994 เพือให้เป็ นไปตามนี ข้อกําหนดตามข้อ 3 ของแกตต์ 1994 ให้รวมเข้า
ไว้และเป็ นส่วนหนึงของความตกลงฉบับ นีโดยอนุ โลม
ข้อ 7
ค่าธรรมเนี ยมและค่าภาระเกียวกับการนําเข้าและส่งออก
1. ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศต้องมันใจว่าดําเนินการตามทีระบุไว้ในข้อ 8.1 ของแกตต์ 1994 ว่า
ค่าธรรมเนียมและค่าภาระต่างๆ ทังปวงไม่วา่ ในลักษณะใด (นอกเหนือจากอากรขาเข้าหรือส่งออก ค่า
ภาระอืนๆ ซึงเท่ากับภาษีภายในหรือค่าภายในอืนๆ ซึงสอดคล้องกับ ข้อ 3.2 ของเกตต์ 1994 และอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุ น) ซึงเรียกเก็บกับการนําเข้าหรือทีเกียวกับการนําเข้าหรือส่งออก จะ
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จํากัดอยูเ่ พียงจํานวนของต้นทุนโดยประมาณในการให้บริการและไม่เป็นการคุม้ ครองทางอ้อมแก่สนิ ค้า
ในประเทศ หรือเป็ นภาษีอากรสําหรับการนําเข้าหรือส่งออกเพือวัตถุประสงค์ในการคล งั
2. ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศต้องพิมพ์เผยแพร่รายละเอียดเกียวกับ ค่าธรรมเนียมและค่าภาระทีเรียก
เก็บกับการนําเข้าหรือส่งออกโดยทันที และต้องเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวในอินตอร์เน็ตด้วย
ข้อ 8
ข้อยกเว้นทัวไป
ภายใต้บงั คับของข้อกําหนดทีว่ามาตรการดังต่อไปนี จะไม่ใช้ในลักษณะทีจะก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
ตามอําเภอใจหรืออย่างไม่มเี หตุผลระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิก ซึงอยูใ่ นสภาพการณ์เดียวกันนี หรือ
ก่อให้เกิดการจํากัดทีแอบแฝงต่อการค้าระหว่างประเทศ จะไม่มขี อ้ ความใดในความตกลงฉบับ นีทีตีความ
ห้ามมิให้ประเทศสมาชิกรับรองหรือบังคับใช้มาตรการที
(เอ) จําเป็นเพือปกป้ องศีลธรรมอันดีของประชาชน
(บี) จําเป็ นเพือปกป้ องชีวติ หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
(ซี) เกียวกับการนําเข้าหรือส่งออกทองคําหรือเงิน
(ดี) จําเป็นเพือให้มกี ารปฏิบ ตั ติ ามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ทีสอดคล้องกับ บทบัญญัตขิ องความตก
ลงฉบับนี รวมทังกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับทีเกียวกับ การบังคับทางศุลกากร การบังคับ ผูกขาดที
ดําเนินการภายใต้วรรค 4 ของข้อ 2 และข้อ 17 ของแกตต์ 1994 การคุ้มครองสิทธิบตั ร เครืองหมาย
การค้า และลิขสิทธิ และการป้ องกันการปฏิบตั ทิ เป็
ี นการหลอกลวง
(อี) เกียวกับผลิตภัณฑ์ทใช้
ี แรงงานนักโทษ
(เอฟ) กําหนดขึนเพือการคุม้ ครองทรัพย์สมบัตแิ ห่งชาติ ซึงมีคุณค่าทางศิลปะ ประวัตศิ าสตร์ หรือ
โบราณคดี
(จี) เกียวกับการอนุรกั ษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทสามารถใช้
ี
ได้หมดไป หากมาตรการเช่นว่านัน ได้ทํา
ไปให้เกิดผลพร้อมกับการจํากัดการผลิตหรือการบริโภคภายในประเทศ
(เอช) ดําเนินการตามพันธกรณีภ ายใต้ความตกลงโภคภัณฑ์ใ ดในระหว่างรัฐบาล ซึงสอดคล้องกับเกณฑ์
ทีเสนอต่อดับ บลิว ที โอ และได้รบั ความเห็นชอบโดยทีประชุมใหญ่ภาคีคสู่ ญ
ั ญาหรือซึงได้ยนเสนอและ
ื
ได้รบั ความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว
(ไอ) เกียวข้องกับข้อ จํากัดการส่งออกวัสดุภายในประเทศทีจําเป็ นเพือประกันปริมาณทีจําเป็นของวัสดุ
ดังกล่าวนันต่อ อุตสาหกรรมผูผ้ ลิตภายในประเทศระหว่างช่วงเวลาทีราคาภายในประเทศของวัสดุนนตํ
ั า
กว่าราคาตลาดโลก โดยเป็ นส่วนหนึงของแผนการทําให้มเี สถียรภาพของรัฐบาล ทังนี มีเงือนไขว่า
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ข้อจํากัดนันจะต้องไม่ดําเนินการไปเพือเพิมการส่งออกหรือเพือการปกป้ องต่ออุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และจะต้องไม่เบียงเบนไปจากบทบัญญัตขิ องความตกลงฉบับนีในส่วนทีเกียวกับการไม่
เลือกปฏิบตั ิ และ
(เจ) จําเป็นต่อการได้มาหรือการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ซงขาดแคลนโดยทั
ึ
วไปภายในประเทศ หรือใน
ท้องถิน โดยมีเงือนไขว่ามาตรการใดๆดังกล่าวนัน จะต้องสอดคล้องกับหลักการทีว่าประเทศสมาชิกทุ ก
ประเทศมีสทิ ธิในส่วนแบ่งทีเท่าเทียมกันของอุปทานระหว่างประเทศของผลิตภัณฑ์นนั และมาตรการใดๆ
ดังกล่าวนัน ซึงไม่สอดคล้องกับบทบัญญัตอิ นๆ
ื ของความตกลงฉบับ นีจะต้องยุตลิ งทันทีทเงื
ี อนไขที
ก่อให้เกิดมาตรการนันได้สนสุ
ิ ดลง
ข้อ 9
ข้อยกเว้นด้านความมันคง
ไม่มขี อ้ ความใดในความตกลงฉบับ นีทีจะตีความไปในทางทีจะ
(เอ) กําหนดให้ประเทศสมาชิกใดให้ขอ้ สนเทศใดๆ ซึงตนเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อสนเทศนันจะขัดต่อ
ผลประโยชน์สําคัญในเรืองความมันคงของตน หรือ
(บี) กีดกันมิให้ประเทศสมาชิกใดดําเนิน การใดๆ ซึงตนเห็นว่าจําเป็ นสําหรับการป้ องกันผลประโยชน์
สําคัญ ในเรืองความมันคงของตน
(หนึง) เกียวกับวัสดุทแตกตั
ี
วทางอะตอมหรือจากวัสดุทเกิ
ี ดขึนมาจากสิงนัน
(สอง) เกียวกับการค้าอาวุธ กระสุนและเครืองมือสงคราม และเกียวการการค้าสินค้าและวัสดุอนื ซึง
กระทําไปโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพือความมุ่งประสงค์ในการจัดหาให้สําหรับฐานทัพทาง
ทหาร
(สาม) ดําเนิน การเพือปกป้ องสาธารณูปโภคทีสําคัญ ซึงรวมถึงสาธารรูป โภคด้านการสือสาร ด้าน
พลังงานและทางนํา จากความพยายามทีจะทําให้สาธารณูปโภคไม่สามารถใช้ได้หรือทําให้
เสือม
(สี) ดําเนินการในยามฉุกเฉินภายในประเทศ ในยามสงครามหรือในยามฉุกเฉินอืนๆเกียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ซี) กีดกันไม่ให้ป ระเทศสมาชิกใดดําเนินการใดๆตามพ นั ธกรณีของตนภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ
สําหรับการธํารงไว้ซงสั
ึ นติภาพและความมันคงระหว่างประเทศ
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ข้อ 10
มาตรการปกป้ องเพือรักษาดุลการชําระเงิ น
ไม่มขี อ้ ความใดในความตกลงฉบับ นีทีจะตีความไปในทางทีจะกีดกันประเทศสมาชิกในการใช้มาตรการ
เพือจุดประสงค์ในการคุม้ ครองดุลการชําระเงินของตน ประเทศสมาชิกใช้ม าตรการดังกล่าวได้ โดยต้อง
เป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ภายใต้ขอ้ 12 ของแกตต์ 1994 และความเข้าใจว่าด้วยบทบัญ ญัตเิ กียวกับ
ดุลการชําระเงินของแกตต์ 1994 ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
ข้อ 11
วิ ธีการแจ้ง
1.
นอกจากทีระบุไว้ในความตกลงฉบับนี กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องแจ้งการดําเนินการหรือมาตรการ
ทีมีความประสงค์จะใช้
(เอ) ทีอาจลบล้างหรือทําให้เสือมเสียซึงประโยชน์ซงเกิ
ึ ดขึนแก่ประเทศสมาชิกอืนทังทางตรงและทางอ้อม
ภายใต้ความตกลงฉบับนี หรือ
(บี) หากการดําเนินการหรือมาตรการนันอาจกีดขวางการบรรลุวตั ถุประสงค์ของความตกลงฉบับ นี
2.
โดยทีไม่มผี ลต่อพันธกรณีโดยทัวไปของกลุม่ ประเทศสมาชิกภายใต้วรรค 1 ของข้อนี วิธกี ารแจ้ง
ต้องใช้เพือการเปลียนแปลงในมาตรการทีระบุไว้ภายใต้ภาคผนวก 1 และการแก้ไขใดๆ เพิมเติม แต่จะ
ไม่ได้จาํ กัดแต่เพียงเรืองนี
3.
ประเทศสมาชิกต้องดําเนินการแจ้งต่อทีประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และ
สํานักเลขาธิการอาเซียนก่อนทีการดําเนินการหรือ มาตรการทีอ้างถึงในวรรค 1 จะมีผลบังคับใช้ นอกจาก
ทีระบุไว้ในความตกลงฉบับนี ต้องแจ้งอย่างน้อยหกสิบ (60) วันก่อ นทีการดําเนินการหรือมาตรการจะมี
ผล ประเทศสมาชิกจะต้องให้เวลาทีเหมาะสมในการหารือกับประเทศสมาชิกอืนทีมีสว่ นได้สว่ นเสียจาก
การดําเนินการหรือมาตรการนันๆ
4.
การแจ้งการดําเนินการหรือมาตรการทีมีความตังใจดําเนินการโดยประเทศสมาชิกต้อง
ประกอบด้วย
(เอ) คําอธิบายการดําเนินการหรือมาตรการทีจะดําเนินการ
(บี) เหตุผลของการดําเนินการหรือการใช้มาตรการ
(ซี) วันทีกําหนดให้มกี ารบังคับ ใช้และช่วงระยะเวลาทีจะดําเนินการหรือมาตรการ
5.

เนือหาของการแจ้งและข้อมูลทีเกียวข้องทังหมดให้เป็ นความลับ
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6.
สํานักเลขาธิการอาเซียนต้องทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางรับการแจ้ง ซึงรวมถึงความเห็นและผลการ
หารือของประเทศสมาชิกเป็นลายลักษณ์อ กั ษร ประเทศสมาชิกต้องดําเนินการส่งสําเนาความเห็นทีได้รบั
ให้สํานักเลขาธิการอาเซียน และสํานักเลขาธิการอาเซียนต้องแจ้งประเทศสมาชิกอืนทราบ หากข้อมูลการ
แจ้งไม่ครบสมบูรณ์ตามทีระบุในวรรค 4 ของข้อนี สํานักเลขาธิการอาเซียนต้อ งจัดหาข้อมูลการแจ้งของ
ประเทศสมาชิกเมือมีการร้อ งขอจากประเทศสมาชิกใดๆ
7.
ประเทศสมาชิกทีเป็ นผูแ้ จ้ง ต้องให้โอกาสอันสมควรต่อประเทศสมาชิกอืนทีจะให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรและหารือความเห็นดังกล่าวหากมีการร้องขออย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ การหารือทีเกิดขึนจะ
เป็ นไปเพือความมุ่งประสงค์ของการหาความกระจ่างในการดําเนินการหรือมาตรการ โดยประเทศสมาชิก
ทีจะเป็นผูใ้ ช้ อาจให้การพิจารณาอย่างสมเหตุผลต่อข้อคิดเห็นทีเป็นลายลักษณ์อกั ษรเหล่านีและการ
หารือเรืองการบังคับ ใช้ในการดําเนินการหรือมาตรการ
8.
ประเทศสมาชิกอืนต้องเสนอความเห็นของตนภายในสิบ ห้า (15) วันของการแจ้ง หากประเทศ
สมาชิกไม่สามารถแจ้งในเวลาทีกําหนดได้ จะไม่ทําให้สทิ ธิตามข้อ 88 (หน่วยงานแก้ปญั หาการค้า การ
ลงทุนของอาเซียน-องค์กรระดับ เจ้าหน้าทีอาวุโสเพือติดตามการดําเนินงานตามพันธกรณีความตกลงของ
อาเซียน-กลไกการระงับ ข้อพิพาทของอาเซียน) หมดสินไป
ข้อ 12
การตีพมิ พ์และการบริหารข้อ บังคับทางการค้า
1.

ข้อ 10 ของแกตต์ 1994 ถือเป็ นองค์ประกอบหนึงของความตกลงฉบับนีโดยอนุโลม

2.
ในขอบเขตเท่าทีจะทําได้ ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศต้องเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
คําพิพากษาและคําชีขาดทีอ้างไว้ภ ายใต้ขอ้ 10 ของแกตต์ 1994 ทางอินเตอร์เนต
ข้อ 13
การเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียน
1.
จะมีการจัดตังแหล่งเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียนประกอบด้วยกฎหมายและกระบวนการ
ทางการค้าและศุลกากรของประเทศสมาชิกทุกประเทศ และสาธารณชนต้องสามารถเข้าถึงได้ทาง
อินเตอร์เนท
2.
แหล่งเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียนประกอบด้วยข้อมูลทีเกียวข้องกับการค้า ได้แก่ (หนึง) พิกดั
อัตราศุลกากร (สอง) อัตราภาษีเอ็มเอฟเอ็น อัตราพิเศษทางภาษีศุลกากรทีให้ภายใต้ความตกลงฉบับนี
และทีให้ภายใต้ความตกลงกับประเทศคูเ่ จรจาอืนๆ (สาม) กฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้า (สี) มาตรการทีมิใช่
ภาษี (ห้า) กฎหมายและกฎระเบียบทางการค้าและศุลกากรของประเทศสมาชิก (หก) ข้อกําหนดเกียวกับ
กระบวนการและด้านเอกสาร (เจ็ด) คําวินจิ ฉัยทางการปกครอง (แปด) แนวทางปฏิบ ตั ทิ ดีี ทสุี ดในเรือง
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การอํานวยความสะดวกทางการค้าทีประเทศสมาชิกแต่ละประเทศปฏิบ ตั อิ ยู่ (เก้า) รายชือผูค้ า้ ทีได้รบั
อนุ ญาตของกลุม่ ประเทศสมาชิก
3.
สํานักเลขาธิการอาเซียนจะต้อ งเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลการค้าอาเซียนให้ทนั สมัยโดยนํา
ข้อมูลมาจากกลุ ม่ ประเทศสมาชิกตามข้อ 11 มาดําเนินการ
ข้อ 14
ความลับ
1.
ไม่มขี อ้ ความใดในความตกลงฉบับ นีทีจะกําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องให้ขอ้ มูลทีเป็ นความลับ
หากการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะขัดขวางการบังคับ ใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกนัน หรือขัดกับ
ผลประโยชน์สาธารณะอืนใด หรือข้อ มูลทีเป็ นความลับนันจะทําให้ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อนั ชอบธรรม
ของวิสาหกิจของรัฐหรือเอกชนแห่งใดแห่งหนึงเสือมไป
2.
ไม่มขี อ้ ความใดในความตกลงฉบับ นีทีสามารถตีความได้ว่า ได้กาํ หนดให้ประเทศสมาชิกต้องให้
ข้อมูลทีเกียวข้องกับธุรกรรมและบัญ ชีของลูกค้าสถาบันการเงิน
3.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องรักษาความลับ ของข้อมูลทีประเทศสมาชิกอีกฝ่ายหนึงให้มา
โดยระบุ วา่ เป็ นข้อมูลลับตามความตกลงฉบับนี ทังนี ให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ของ
ประเทศสมาชิกนัน
4.

แม้จะกําหนดไว้ในข้างต้น วรรค 1 2 และ 3 ของข้อนีจะต้องไม่ใช้บ งั คับ กับบทที 6
ข้อ 15
การติ ดต่อ สือสาร

บรรดาการติดต่อสือสารทีเป็ นทางการและเอกสารทีแลกเปลียนระหว่างประเทศสมาชิกทีเกียวกับ การ
ดําเนินการตามความตกลงฉบับนีจะต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ
ข้อ 16
การส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของกลุ่มประเทศสมาชิ ก
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องดําเนินการด้วยความยืดหยุน่ ทีตกลงกันก่อน
ล่วงหน้าทีได้เจรจาไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องความตกลงฉบับนี ความยืดหยุน่ ทีตกลงกันก่อนล่วงหน้าจะ
ถูกรวมอยูใ่ นบทบัญญัตทิ ทีเกียวข้องตามข้างล่างนี
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ข้อ 17
การเสริ มสร้างศัก ยภาพ
การเสริมสร้างศักยภาพจะต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แผนงานทีจะเสริมสร้างศักยภาพ
ภายในประเทศ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศสมาชิก ภายใต้ความ
ตกลงไอเอไอ และความตกลงในการเสริมสร้างศักยภาพอืนๆ
ข้อ 18
รัฐบาลส่วนภูมภิ าค และรัฐบาลท้องถิน และหน่ วยงานทีมิ ใช่ภาครัฐ
1.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศ จะต้องดําเนินมาตรการทีสมเหตุสมผลตามทีตนสามารถกระทําได้
เพือทําให้มนใจในการปฏิ
ั
บ ตั ติ ามบทบัญญัตขิ องความตกลงฉบับนีของรัฐบาลส่วนภูมภิ าค รัฐบาลท้องถิน
และหน่วยงานผูม้ อี ํานาจในอาณาเขตของตน

2. ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องพยายามทีจะทําให้มนใจ
ั ในการดําเนินการให้บรรลุตามพันธกรณี
และข้อผูกพันของตนภายใต้ความตกลงฉบับ นี
ของหน่วยงานทีมิใช่ภาครัฐในการใช้อํานาจทีได้รบั
มอบหมายจากรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค หรือส่วนท้องถิน หรือหน่วยงานผูม้ อี ํา นาจในอาณาเขตของ
ตน

บทที 2
การเปิ ดเสรีอ ตั ราภาษี
ข้อ 19
การลดหรือ ยกเลิ กอากรขาเข้า
1.
เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืนในความตกลงฉบับ นี กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกอากรขา
เข้าของสินค้าทุกรายการทีมีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) สําหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ1 และภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยมีความยืดหยุน่ ให้ถงึ ปี
ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) สําหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี2
2.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องลด และ/หรือยกเลิกอากรขาเข้าในสินค้าทีมีถนกํ
ิ าเนิดจาก
ประเทศสมาชิกอืนให้เป็นไปตามแนวทางต่อ ไปนี:
1ประเทศสมาชิกอาเซีย น 6 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิล ิปปินส์ สิงคโปร์และ ไทย
2 ประเทศซี แอล เอ็ม วี ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
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(เอ) อากรขาเข้าของสินค้าภายใต้ตาราง เอ ของแผนการเปิ ดเสรีอตั ราภาษีของประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศจะต้องถูกยกเลิกภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ
และ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) สําหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี ตามแผนการลดภาษีทกํี าหนดไว้ดงั กล่าว
ตาราง เอ ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องมันใจว่าเป็นไปตามเงือนไขต่อไปนี:
(หนึง) สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ภายในวันที 1 มกราคม ค.ศ. 2009
(พ.ศ. 2552)
- อากรขาเข้าอย่างน้อยร้อยละแปดสิบ (80) ของพิกดั ศุลกากรจะต้องถูก
ยกเลิก
- อากรขาเข้าของสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ไอ ซี ที ) ใน
กรอบความตกลงว่าด้วยอิเลกทรอนิกส์ของอาเซียนทังหมดจะต้องถูกยกเลิก
- อากรขาเข้าของสินค้าทีสามารถนํามาลดภาษีไ ด้ของสินค้าภายใต้การ
รวมกลุ่มสาขาสําคัญ ของอาเซียน (พี ไอ เอส) จะต้องเป็ นร้อยละศูนย์ (0)
ยกเว้นสินค้าทีถูกระบุแนบอยูใ่ นรายการข้อสงวนภายใต้กรอบความตกลง
การเร่งรัดการรวมกลุม่ สาขาสําคัญ ของอาเซียน และข้อแก้ไขใดๆ
- อากรขาเข้าของสินค้าทังหมดจะต้องเท่ากับ หรือ น้อยกว่า ร้อยละห้า (5)
(สอง) สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม อากรขาเข้าของสินค้าทังหมดจะต้องเท่ากับ หรือ น้อยกว่า
ร้อยละห้า (5) ภายในวันที 1 มกราคม ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
(สาม) สําหรับราชอาณาจักรกัมพูชา อากรขาเข้าอย่างน้อยร้อยละแปดสิบ (80) ของ
พิกดั ศุล กากรจะต้องเท่ากับ หรือน้อยกว่าร้อยละห้า (5) ภายในวันที 1 มกราคม
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
(สี) อากรขาเข้าของสินค้าบางรายการของประเทศ ซี แอล เอ็ม วี ไม่เกินร้อยละเจ็ด
(7) จะต้องถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) รายการสินค้าและแผนการ
ลดอากรขาเข้าของสินค้าเหล่านีจะต้องถูกแจ้งโดยประเทศ ซี แอล เอ็ม วี ไม่ชา้
กว่าวันที 1 มกราคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
(บี) อากรขาเข้าของสินค้า ไอ ซี ที ตามตาราง บี ของประเทศสมาชิก ซี แอล เอ็ม วี แต่ละประเทศ
จะต้องถูกยกเลิกภายในสามระยะ คือ ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) และค.ศ. 2010
(พ.ศ. 2553) ตามแผนการลดภาษีทกํี าหนดไว้ดงั กล่าว
(ซี) อากรขาเข้าของสินค้า พี ไอ เอส ตามตาราง ซีของประเทศสมาชิก ซี แอล เอ็ม วี แต่ละประเทศ
จะต้องถูกยกเลิกภายในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ตามแผนการลดภาษีทกํี าหนดไว้ดงั กล่าว
(ดี) อากรขาเข้าของสินค้าเกษตรไม่แปรรูปตามตาราง ดี ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ได้
คัดเลือกไว้ โดยความสมัครใจ จะต้องถูกลดลงหรือยกเลิกเหลือร้อยละศูนย์ถงึ ห้า (0 – 5) ภายในปี ค.ศ.
2010 (พ.ศ. 2553) สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) สําหรับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและสหภาพพม่า และปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) สําหรับราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแผนการลดภาษี
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ทีกําหนดไว้ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี อากรขาเข้าของสินค้านํ าตาลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะต้อง
ถูกลดลงเหลือร้อยละศูนย์ถงึ ห้า (0 – 5) ภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)
(อี) สินค้าเกษตรไม่แปรรูปในตาราง อี ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศโดยความสมัครใจ จะต้อง
ถูกลดอัตราอากรขาเข้า เอ็ม เอฟ เอ็น ทีเรียกเก็บจริงตามแผนการลดภาษีทได้
ี กําหนดไว้ดงั กล่าว
(เอฟ) สินค้าทีอยูใ่ นตาราง เอฟ ของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามลําดับ
จะต้องถูกลดภาษีนอกโควตาลง ตามแผนการลดภาษีทได้
ี กาํ หนดไว้ ซึงสอดคล้องกับการจําแนกพิกดั
ของสินค้า
(จี) อากรขาเข้าของสินค้าปิโตรเลียมในตาราง จี ของราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามตามลําดับ จะต้องถูกลดลงตามแผนการลดภาษีทประเทศสมาชิ
ี
กทุกประเทศได้เห็นชอบ
แล้ว และได้ระบุไว้ ณ ทีนี
(เอช) สินค้าทีอยูใ่ นตาราง เอช ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้อ งไม่นํามาลดหรือยกเลิกอากรขา
เข้า โดยมีเหตุผลตามข้อ 8 (ข้อยกเว้นทัวไป)
(ไอ) การลดและยกเลิกอากรขาเข้าจะต้องดําเนินการในวันที 1 มกราคมของแต่ละปี และ
(เจ) อัตราภาษีฐานทีจะใช้ในการลดหรือยกเลิกอากรขาเข้าจะต้องเป็ นอัตราภาษีพเิ ศษ (...........) (ซี
อี พี ที) ทีเรียกเก็บเมือความตกลงฉบับนีมีผลใช้บ งั คับ
3.
เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืนในความตกลงฉบับ นี ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ลบล้างหรือทําให้
เสือมเสียไปซึงข้อ ลดหย่อนทางภาษีใดๆ ทีได้ให้ไว้ตามแผนการลดภาษีในภาคผนวก 2 ทีอ้างถึงไว้ใน
วรรค 5 ของข้อนี
4.
เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืนในความตกลงฉบับ นี ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ขนอากรจากที
ึ
ได้
แจ้งไว้ในตารางทีจัดทําขึนตามบทบัญ ญติของวรรค 2 ของข้อนีในเรืองการนําเข้าสินค้าทีได้ถนกํ
ิ าเนิด
5.
เว้นแต่จะกําหนดไว้ในวรรค 2(เอ)(สี) รายละเอียดของแผนการลดภาษี เพือดําเนินการตาม
รูปแบบการลด และ/หรือยกเลิกอากรขาเข้าทีกําหนดไว้ในวรรค 2 จะต้องหาข้อสรุปให้ได้กอ่ นความตกลง
ฉบับนีมีผลใช้บงั คับ สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ และ หก (6) เดือน หลังจากทีความตก
ลงฉบับนีมีผลใช้บงั คับแล้ว สําหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี และจะเป็นองค์ประกอบหนึงของความตกลง
ฉบับนี
ข้อ 20
การยกเลิ กโควตาอัตราภาษี (ที อาร์ คิ ว)
1.
นอกจากทีระบุไว้ในความตกลงฉบับนี ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะไม่นําโควตาอัตราภาษี (ที
อาร์ คิว) มาใช้กบั การนําเข้าสินค้าใด ทีมีถนกํ
ิ าเนิดจากประเทศสมาชิกอืน หรือการส่งออกสินค้าใด ไปยัง
อาณาเขตของประเทศสมาชิกอืน
2.

เวียดนามและไทยจะต้องยกเลิกมาตราการโควตาอัตราภาษีทีมีอยู่ ดังนี
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(เอ) ไทยจะต้องยกเลิกในสาม (3) ระยะคือภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551), ค.ศ.2009 (พ.ศ.
2552) และ ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)
(บี) เวียดนามจะต้องยกเลิกในสาม (3) ระยะคือภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556), ค.ศ.2014
(พ.ศ. 2557) และ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) และมีความยืดหยุน่ ได้จนถึงปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)
ข้อ 21
การออกประกาศ
1.
(เอ) ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศ จะต้องออกประกาศซึงเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับภายใน ไม่ชา้ กว่าเก้าสิบ (90) วัน สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ และหก (6)
เดือน สําหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี หลังจากความตกลงฉบับ นีมีผลใช้บงั คับ เพือใช้บ งั คับ การ
ดําเนินการตามตารางการเปิดเสรีอตั ราภาษีทผูี กพันภายใต้ข้อ 19 (การลดหรือยกเลิกอากรขาเข้า)
(บี) ประกาศทีออกภายใต้วรรค 1 (เอ) ของข้อ นี จะต้องมีผลบังคับใช้ยอ้ นหลังไปวันที 1
มกราคมของปีทความตกลงฉบั
ี
บนีมีผลใช้บงั คับ
(ซี) ในกรณีทไม่
ี สามารถออกประกาศฉบับเดียวได้ ประกาศทีมีผลใช้บงั คับการดําเนินการลด
หรือยกเลิกอัตราภาษีของแต่ละปี จะต้องออกประกาศอย่างน้อ ยสาม (3) เดือน ก่อ นวันทีมีผลใช้บงั คับ
2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกอาจตัดสินใจดําเนินการทบทวนสินค้าในตาราง ดี และ อี เพือปรับปรุงการ
เข้าสู่ตลาดสําหรับ สินค้าเหล่านี หากสินค้าหนึงทีได้รบั การทบทวน ได้รบั การยินยอมให้โอนย้ายออกจาก
ตารางทีกล่าวถึง สินค้านันจะถูกบรรจุไว้ในตาราง เอ ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และจะต้องถูก
ยกเลิกอากรขาเข้าตามตารางดังกล่าว
ข้อ 22
การได้รบั ข้อลดหย่อน
1.
สินค้าของประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกทีมีอตั ราภาษีลดลงเหลืออัตราร้อยละยีสิบ (20) หรือ
ตํากว่า และเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้า ตามทีได้ระบุไว้ในบทที 3 (กฎว่าด้วย
ถินกําเนิดสินค้า) จะต้องได้รบั ข้อลดหย่อนจากประเทศสมาชิกผูน้ ําเข้าโดยอัตโนมัติ ตามทีได้ระบุไว้ใน
บทบัญ ญัตขิ องข้อ 19 (การลดหรือยกเลิกอากรขาเข้า)
2.
รายการสินค้าในตาราง เอช จะต้องไม่ได้รบั ข้อลดหย่อนด้านอัตราภาษี ทีเสนอไว้ภายใต้ความ
ตกลงฉบับนี

ข้อ 23
การแก้ไขหรือการระงับการให้ขอ้ ลดหย่อ นชัวคราว
1.
ในกรณีทเกิ
ี ดพฤติการณ์พเิ ศษทีนอกเหนือไปจากข้อ 86 (มาตรการปกป้ อง) ข้อ 10
(ดุลการชําระเงิน) และข้อ 24 (การให้การปฏิบตั ติ อ่ พิธสี ารว่าด้วยข้าวและนําตาล) ซึงประเทศสมาชิก
ประสบกับ ความยากลําบากทีมิอาจคาดการณ์ได้ในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันด้านภาษี โดยประเทศ
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สมาชิกอาจแก้ไ ขหรือระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนเป็ นการชัวคราวทีระบุในตารางภายใต้ ข้อ 19 (การลดหรือ
ยกเลิกอากรขาเข้า)
2.
ประเทศสมาชิกทีจะขอใช้บทบัญญัตติ ามวรรค 1 ของข้อนี (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ประเทศสมาชิกผู้
ร้องขอ”) จะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการแก้ไขหรือ ระงับ การให้ขอ้ ลดหย่อนชัวคราวต่อคณะมนตรี
เขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) อย่างน้อยหนึงร้อ ยแปดสิบ (180) วัน ก่อนวันทีการแก้ไขหรือระงับ การ
ให้ขอ้ ลดหย่อนชัวคราวจะมีผลบังคับใช้
3.
กลุม่ ประเทศสมาชิกผูส้ นใจทีจะเข้าร่วมการหารือหรือเจรจากับประเทศสมาชิกผูร้ ้องขอตามวรรค
4 ของข้อนี จะต้องแจ้งประเทศสมาชิกทุกประเทศให้ทราบภายในเก้าสิบ (90) วัน หลังจากประเทศ
สมาชิกผู้รอ้ งขอได้แจ้งการแก้ไขหรือระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนชัวคราว
4.
หลังจากทีได้แจ้งตามวรรค 2 ของข้อนีแล้ว ประเทศสมาชิกผูร้ อ้ งขอจะร่วมหารือหรือเจรจากับ
ประเทศสมาชิกผูซ้ งได้
ึ แจ้งตามวรรค 3 ของข้อนี ในการเจรจากับกลุม่ ประเทศสมาชิกทีมีสว่ นได้เสียใน
การส่งออกสินค้านีเป็ นสําคัญ3 ประเทศสมาชิกผูร้ ้องขอจะต้องคงไว้ซงข้
ึ อลดหย่อนซึงเป็ นข้อลดหย่อน
ต่างตอบแทน และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอืนทีมีสว่ นได้เสียในการส่งออกสินค้านีเป็ น
สําคัญ ซึงไม่ดอ้ ยไปกว่าทีได้ให้ไว้ในความตกลงฉบับนีก่อนการเจรจาดังกล่าว ซึงอาจรวมการปรับ
ค่าชดเชยในส่วนทีเกียวข้องกับสินค้าอืน มาตรการการปรับ ค่าชดเชยในรูปแบบของภาษีศุลกากรจะต้อง
ขยายไปยังประเทศสมาชิกทุกประเทศตามหลักไม่เลือกปฏิบตั ิ
5.
คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องได้รบั หนังสือ แจ้งผลการหารือ หรือ เจรจาตามวรรค 3
และ 4 ของข้อนี อย่างน้อยสีสิบห้า (45) วัน ก่อนทีประเทศสมาชิกผูร้ อ้ งขอประสงค์ทจะแก้
ี ไ ขหรือระงับ
การให้ขอ้ ลดหย่อนชัวคราว หนังสือแจ้งนันจะต้องแสดงเหตุผลอันจําเป็ นของประเทศสมาชิกผูร้ ้องขอ
เพือการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว และจะต้องจัดให้มตี ารางทีแสดงการแก้ไขหรือระงับ การให้ขอ้
ลดหย่อน และระยะเวลาทีประสงค์จะใช้มาตรการนัน
6.
ในกรณีทไม่
ี สามารถตกลงกันได้หลังจากมีการหารือหรือเจรจาตามวรรค 3 และ 4 ของข้อนี
หนังสือทีจะแจ้งคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนต้องมีคําร้องขอคําแนะนําจากคณะมนตรีเขตการค้าเสรี
อาเซียน
7.
คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องอนุ มตั หิ รือให้คาํ แนะนําภายในสามสิบ (30) วัน เมือ
ได้รบั หนังสือแจ้งตามวรรค 5 ของข้อนี
8.
ในกรณีทพฤติ
ี การณ์ททํี าให้เกิดการร้องขอให้มกี ารแก้ไขหรือระงับข้อลดหย่อนเป็ นการชัวคราว
ได้หมดไป ประเทศสมาชิกผูร้ ้องขอจะต้องนําข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากรเดิมกลับมาใช้ทนั ที และต้อง
แจ้งต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เมือนําข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากรเดิมกลับมาใช้หรือการยุต ิ
การระงับ ข้อลดหย่อน ประเทศสมาชิกผูร้ อ้ งขอจะต้องใช้อตั ราตามตารางข้อผูกพันเสมือนหนึงว่าความ
ล่าช้าหรือการระงับนันมิได้เกิดขึน
9.
ในกรณีทไม่
ี มีการอนุมตั หิ รือคําแนะนําจากคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนตามวรรค 7 ของข้อ
นี และประเทศสมาชิกผูร้ ้องขอยังคงดําเนินการแก้ไขหรือระงับ ข้อลดหย่อนเป็นการชัวคราวต่อไป
ประเทศทีถือว่าเป็ น“ประเทศสมาชิกทีมีส่วนได้เสียในการส่งออกสินค้านีเป็นสําคัญ” ในกรณีทมีี หรือด้วยผลจากการลดภาษี คาดได้ว่าจะต้อง มี
สัดส่วนของปริมาณการนําเข้า สินค้านันจากอาเซียนโดยเฉลียในช่วงระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี านมา อย่างน้อยร้อยละ 20 ในตลาดของประเทศสมาชิกผู้รอ้ งขอ
3
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ประเทศสมาชิกผูม้ สี ่วนได้เสียในการส่งออกสินค้านีเป็ นสําคัญ มีอสิ ระทีจะดําเนินการ หลังจากสามสิบ
(30) วัน แต่ไม่เกินเก้าสิบ (90) วัน นับ จากประเทศสมาชิกผูร้ อ้ งขอดําเนินการแก้ไขหรือระงับ ข้อ
ลดหย่อนดังกล่าว ในการแก้ไขหรือระงับ ข้อลดหย่อ นทีเทียบเคียงกันได้อย่างมีนยั สําคัญจากประเทศ
สมาชิกผู้รอ้ งขอ ประเทศสมาชิกนันจะต้องแจ้งการดําเนินการดังกล่าวต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรี
อาเซียนทันที

ข้อ 24
การให้สิทธิพิเศษสําหรับสินค้าข้าวและนําตาล
พิธสี ารว่าด้วยการดําเนินการเป็ นพิเศษสําหรับสินค้าข้าวและนําตาล ทีได้ลงนามเมือ วันที 23 สิงหาคม
ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) จะต้องเป็ นองค์ประกอบหนึงของความตกลงฉบับนี
บทที 3
กฎว่าด้วยถินกําเนิ ดสินค้า
ข้อ 25
คํานิ ยาม
เพือความมุ่งประสงค์ของบทนี
(เอ) การเพาะพันธุ์สตั ว์นํา หมายถึง การทําฟาร์มสิงมีชวี ติ ทางนํ า ซึงรวมถึง ปลา สัตว์นําจํา
พวกโมลลุสก์ สัตว์นําจําพวกครัสตาเซีย สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทางนําและพืชนําอืนๆ จากวัตถุดบิ เช่น
ไข่ ลูกปลา ปลาเล็ก และตัวอ่อน โดยการเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการเลียงดูหรือทําให้เติบ โตเพือเพิม
การผลิต เช่น การขยายพันธุ์ การให้อาหาร หรือการปกป้ องจากผูล้ า่
(บี) ต้นทุน ค่าประกันภัย และค่าระวาง (ซีไอเอฟ) หมายถึง มูลค่าของสินค้าทีนําเข้า และรวม
ต้นทุนของค่าระวางและค่าประกันภัยจนถึงท่าเรือหรือสถานทีทีมีการนําสินค้าเข้าประเทศ การประเมิน
ราคาต้องเป็ นไปตามข้อ 7 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามข้อ 7 ของแกตต์ 1994
ทีระบุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
(ซี) เอฟโอบี หมายถึง มูล ค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ซึงรวมค่าขนส่งจนถึงท่าเรือหรือสถานที
สุดท้ายสําหรับ ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ การประเมินราคาต้องเป็นไปตามข้อ 7 ของแกตต์1994 และ
ความตกลงว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามข้อ 7 ของแกตต์ 1994 ทีระบุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลง
ดับบลิว ที โอ
(ดี) หลักการทางบัญชีอนั เป็ นทียอมรับทัวไป (จีเอเอพี) หมายถึง ฉันทามติทได้
ี ร บั การยอมรับ หรือ
การสนับสนุ นในสาระสําคัญจากผู ้ทเชื
ี อถือได้ในอาณาเขตของประเทศสมาชิก เกียวกับการบันทึกรายรับ
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รายจ่าย ต้นทุน สินทรัพย์และหนีสิน การเปิ ดเผยข้อมูล และการเตรียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่านีอาจ
รวมถึงแนวทางกว้างๆ ซึงใช้บ ังคับ เป็ นการทัวไป และมาตรฐาน การปฏิบตั แิ ละขันตอนทีมีรายละเอียด
(อี) สินค้า หมายความรวมถึง วัสดุ และ/หรือผลิตภัณฑ์ ทีได้แหล่งกําเนิดโดยธรรมชาติ หรือโดยการ
ผลิต แม้วา่ สิงนันจะมีเจตนาทีจะถูกนําไปใช้เป็ นวัสดุสําหรับอีกกระบวนการผลิตหนึงในภายหลัง เพือ
ความมุ่งประสงค์ของบทนี คําว่า “สินค้า” และ “ผลิตภัณฑ์” สามารถใช้แทนกันได้
(เอฟ) วัสดุทีเหมือ นกันและใช้แทนกันได้ หมายถึง วัสดุชนิดเดียวกันและมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์
เหมือนกัน มีลกั ษณะทางเทคนิคและกายภาพเหมือนกัน และเมือรวมเข้าในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแล้ว จะ
ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างกันได้จากเครืองหมายต่างๆ เพือวัตถุประสงค์ทเกี
ี ยวกับถินกําเนิด
สินค้า
(จี) วัสดุ หมายถึง วัตถุหรือสสารใดๆ ทีถูกใช้หรือบริโภคไปในการผลิตสินค้า หรือถูกรวมเข้าด้วยกัน
เป็ นส่วนหนึงทางกายภาพในอีกสินค้าหนึง หรืออยูภ่ ายใต้กระบวนการผลิตของอีกสินค้าหนึง
(เอช) สินค้าทีได้ถินกํา เนิ ด หรือ วัสดุทีได้ถินกําเนิ ด หมายถึง สินค้าหรือวัสดุท ีมีคุณสมบัตไิ ด้ถนิ
กําเนิดตามบทบัญญัตขิ องบทนี
(ไอ) วัสดุสาํ หรับหีบห่อและภาชนะเพือการขนส่ง หมายถึง สินค้าทีใช้เพือป้ องกันสินค้าระหว่างการ
ขนส่ง แตกต่างจากภาชนะหรือวัสดุทใช้
ี ในการขายปลีก
(เจ) การผลิ ต หมายถึง วิธกี ารให้ได้มาซึงสินค้า รวมถึงการเพาะปลูก การทําเหมือง การเก็บ เกียว
การเลียง การเพาะพันธุ์ การสกัด การเก็บ รวบรวม การรวบรวม การจับ การประมง การดัก การล่า การ
ผลิตโดยใช้เครืองจักร การทําให้เกิดขึน การผ่า นกระบวนการ หรือการประกอบ และ
(เค) กฎเฉพาะรายสิ นค้า หมายถึง กฎซึงระบุว่า วัสดุได้ผา่ นการเปลียนพิกดั อัตราศุลกากร หรือการ
ดําเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการทีเฉพาะเจาะจง หรือผ่านเกณฑ์สดั ส่วนมูลค่าการผลิตใน
ภูมภิ าค หรือเกณฑ์ใดๆ เหล่านีประกอบกัน
ข้อ 26
เกณฑ์การได้ถินกําเนิ ด
เพือความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี สินค้าทีนําเข้ามาในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึงจากอีก
ประเทศสมาชิกหนึง ต้องได้รบั การปฏิบตั เิ ช่นสินค้าทีได้ถนกํ
ิ าเนิด ถ้าสินค้านันเป็ นไปตามข้อกําหนด
เรืองถินกําเนิดภายใต้เงือนไขข้อใดข้อหนึง ดังนี
(เอ) สินค้านันได้มาทังหมดหรือมีการผลิตทังหมดในประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกตามทีกําหนดหรือนิยาม
ไว้ในข้อ 27 (สินค้าทีได้มาทังหมดหรือมีการผลิตทังหมด)
(บี) สินค้านันไม่ได้มาหรือ ไม่มกี ารผลิตทังหมดในประเทศสมาชิกผูส้ ง่ ออก โดยมีเงือนไขว่าสินค้านันมี
คุณสมบัตติ ามข้อ 28 (สินค้าทีไม่ได้มาหรือไม่มกี ารผลิตทังหมด) หรือข้อ 30 (การสะสม)
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ข้อ 27
สิ นค้าทีได้มาทังหมดหรือมีการผลิตทังหมด
ภายใต้ความหมายของข้อ 26 (เอ) สินค้าดังต่อไปนี ให้ถอื ว่าเป็ นสินค้าทีได้มาทังหมดหรือการผลิต
ทังหมดในประเทศสมาชิกผูส้ ่งออก
(เอ) พืชและผลิตภัณฑ์พชื รวมถึงผลไม้ ดอกไม้ พืชผัก ต้นไม้ พืชจําพวกสาหร่าย เห็ดรา และพืชมี
ชีวติ ทีเพาะปลูกและเก็บ เกียว เก็บหรือเก็บรวบรวมในประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกนัน
(บี)

สัตว์มีชวี ติ รวมถึงสัตว์เลียงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์นําจําพวกครัสตาเซียน สัตว์นํา

จําพวกโมลลุสก์ สัตว์เลือยคลาน แบคทีเรีย และไวรัส ทีเกิดและเลียงให้เติบ โตในประเทศสมาชิกผูส้ ง่ ออก
นัน
(ซี)

สินค้าทีได้จากสัตว์มชี วี ติ ในประเทศสมาชิกผูส้ ่งออก

(ดี) สินค้าทีได้มาจากการล่า การดัก การประมง การทําฟาร์ม การเพาะพันธุส์ ตั ว์นํา การเก็บรวบรวม
หรือการจับ ทีกระทําในประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกนัน
(อี) แร่ธาตุและสารอืนทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ ซึงไม่รวมอยูใ่ นวรรค (เอ) ถึง (ดี) ของข้อนี ทีสกัด
หรือได้มาจากผืนดิน นํา พืนดินท้องทะเล หรือใต้พนดิ
ื นท้องทะเลของประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกนัน
(เอฟ) ผลิตภัณฑ์อนั ได้มาจากการประมงทะเล โดยเรือทีจดทะเบียนกับ ประเทศสมาชิก และมีสทิ ธิชกั ธง
ของประเทศสมาชิกนัน และผลิตภัณฑ์อนื 4ทีได้จากน่านนํา พืนดินท้องทะเล หรือใต้พนดิ
ื นท้องทะเล นอก
5
น่านนําอาณาเขต ของประเทศสมาชิกนัน โดยมีเงือนไขว่า ประเทศสมาชิกนันมีสทิ ธิในการใช้ประโยชน์
จากน่านนํา พืนดินท้องทะเล และใต้พนดิ
ื นท้องทะเลดังกล่าวตามกฎหมายระหว่างประเทศ6
(จี) ผลิตภัณฑ์อนั ได้มาจากการประมงทะเลและผลิตภัณฑ์ทางทะเลอืนๆ ทีได้มาจากทะเลหลวงโดย
เรือทีจดทะเบียนกับประเทศสมาชิกและมีสิทธิชกั ธงของประเทศสมาชิกนัน
(เอช) ผลิตภัณฑ์ทผ่ี านกระบวนการแปรรูป และ/หรือ ทําขึนบนเรือโรงงานทีจดทะเบียนกับประเทศ
สมาชิกและมีสทิ ธิชกั ธงของประเทศสมาชิกนัน โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ทระบุ
ี ไว้วรรค (จี) ของข้อนี
(ไอ) ของทีรวบรวมได้ในประเทศนัน ซึงไม่สามารถใช้ได้ตอ่ ไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสิงของนัน
หรือไม่สามารถกลับคืนสูส่ ภาพเดิมหรือซ่อมแซม และเหมาะสําหรับการกําจัด หรือการนํากลับ คืนมาซึง
ชินส่วนของวัตถุดบิ หรือการนํากลับ มาใช้อกี เท่านัน
(เจ) ของทีใช้ไม่ได้และเศษทีได้จาก
4

ผลิตภัณฑ์อนื หมายถึง แร่ธาตุและสารอืนทีเกิด ขึนเองตามธรรมชาติ ทีสกัดได้มาจากน่ านนํา พืนดินท้องทะเล
หรือใต้พนดิ
ื นท้องทะเล นอกน่านนํ าอาณาเขต
5
สําหรับผลิต ภัณฑ์อนั ได้มาจากการประมงทะเล ทีได้มาจากภายนอกน่ านนํ าอาณาเขต) เช่น เขตเศรษฐกิจจําเพาะ
สถานะของถินกําเนิ ดจะเป็นของประเทศสมาชิกทีเรือนันจดทะเบียน และชักธงของประเทศนัน โดยมีเงือนไขว่ า
ประเทศสมาชิก นันมีสทิ ธิในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
6
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ การจดทะเบียนของเรือสามารถกระทําได้ในประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียว
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(หนึง) การผลิตในประเทศสมาชิกผูส้ ่งออก หรือ
(สอง) สินค้าใช้แล้วซึงเก็บ รวบรวมได้ภายในประเทศสมาชิกผูส้ ่งออก โดยทีสินค้านันเหมาะสําหรับ
การนํากลับ คืนมาซึงวัตถุดบิ เท่านัน และ
(เค) สินค้าทีได้มาหรือผลิตในประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกนัน จากผลิตภัณฑ์ทอ้ี างถึงในวรรค (เอ) ถึง (เจ)
ของข้อนี
ข้อ 28
สิ นค้าทีไม่ได้มาหรือไม่มกี ารผลิ ตทังหมด
1. (เอ) เพือความมุ่งประสงค์ของข้อ 26 (บี) สินค้าจะถือว่ามีถนกํ
ิ าเนิดในประเทศสมาชิกทีซึงการ
ผลิตหรือการแปรสภาพของสินค้าได้เกิดขึน
(หนึง) หากสินค้านันมีสดั ส่วนมูลค่าการผลิตในภูมภิ าค (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “สัดส่วนมูลค่า
การผลิตของอาเซียน” หรือ “สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมภิ าค (อาร์ วี ซี)” ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สีสิบ (40) เมือคํานวณโดยใช้สูตรทีระบุไว้ในข้อ 29 หรือ
(สอง) หากวัสดุทไม่
ี ไ ด้ถนกํ
ิ าเนิด สินค้าทังหมดซึงใช้ในการผลิตสินค้า ได้ผา่ นการเปลียนพิกดั
อัตราศุลกากร (ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ซี ที ซี”) ในระดับ สีหลัก (คือ การเปลียนประเภทพิกดั )
ของระบบฮาร์โมไนซ์
(บี) ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องอนุ ญาตให้ผสู้ ่งออกสินค้าสามารถตัดสินใจว่าจะใช้วรรค
1 (เอ)(หนึ ง) หรือ 1(เอ)(สอง) ของข้อนี ในการพิจารณาว่าสินค้านันมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสินค้าทีได้ถนกํ
ิ าเนิด
ของประเทศสมาชิกหรือไม่
2. (เอ) แม้จะกําหนดไว้ในวรรค 1 ของข้อนี สินค้าทีอยูใ่ นภาคผนวก 3 (รายการกฎเฉพาะราย
สินค้า) จะมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสินค้าทีได้ถินกําเนิด ก็ตอ่ เมือสินค้านัน เป็ นไปตามกฎเฉพาะรายสินค้าที
กําหนดไว้ในภาคผนวกนัน
(บี) หากกฎเฉพาะรายสินค้ามีตวั เลือกให้เลือกจาก กฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้าทีอิงอาร์ วี ซี
หรือกฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้าทีอิง ซี ที ซี หรือการดําเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการที
เฉพาะเจาะจง หรือเกณฑ์ใดๆ เหล่านีประกอบกัน ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องอนุ ญาตให้ผู้
ส่งออกสินค้านันเป็ นผูต้ ดั สินใจว่าจะใช้กฎใดในการพิจารณาว่าสินค้านันมีคุณสมบัตเิ ป็ นสินค้าทีได้ถนิ
กําเนิดของประเทศสมาชิกหรือไม่
(ซี) หากกฎเฉพาะรายสินค้ากําหนด อาร์ วี ซี เฉพาะ ให้คาํ นวณ อาร์ วี ซีของสินค้านัน โดยใช้
สูตรทีระบุ ไว้ในข้อ 29
(ดี) หากกฎเฉพาะรายสินค้ากําหนดให้วสั ดุทใช้
ี ตอ้ งผ่านกฎ ซี ที ซี หรือผ่านการดําเนินการ
ผลิตหรือผ่านกระบวนการเฉพาะ ให้กฎนันบังคับ ใช้กบั วัสดุทไม่
ี ไ ด้ถนกํ
ิ าเนิดเท่านัน
3. แม้ว่าจะกําหนดไว้ในวรรค 1 และวรรค 2 ของข้อนี สินค้าทีอยูภ่ ายใต้ภ าคผนวก เอ หรือ บี ของ
ปฏิญญาว่าด้วยความตกลงเปิ ดเสรีสนิ ค้าเทคโนโลยีสารสนเทศทีได้รบั การรับรองในการประชุมระดับ
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รัฐมนตรีของดับ บลิว ที โอ เมือวันที 13 ธันวาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ซึงกําหนดไว้ในภาคผนวก 4
[รายการ ไอทีเอ] จะถือว่าได้ถนกํ
ิ าเนิดในประเทศสมาชิก ถ้าสินค้านันถูกประกอบจากวัสดุทอยู
ี ภ่ ายใต้
ภาคผนวกเดียวกันนี
ข้อ 29
การคํานวณสัด ส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค
1. เพือความมุ่งวัตถุประสงค์ของข้อ 28 สูตรของการคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียน หรือ
อาร์ วี ซี ให้เป็นดังต่อไปนี
(เอ) วิธที างตรง
อาร์ วี ซี= ต้ นทุนวัส ดุในอาเซียน+ค่าแรงทางตรง+ต้นทุนค่าดําเนินการทางตรง+ ต้นทุนอืนๆ +กําไร คูณ
ราคาเอฟโอบี

(*) 100

(บี) วิธที างอ้อม
อาร์ วี ซี= ราคาเอฟโอบี – มูลค่าวัสดุหรือ ชินส่วนสินค้ าทีไม่ได้ ถินกําเนิด คูณ (*) 100
ราคาเอฟโอบี

2. เพือความมุ่งประสงค์ในการคํานวณ อาร์ วี ซี ทีกําหนดในวรรค 1 ของข้อนี
(เอ) ต้นทุนวัสดุในอาเซี ยน คือ มูลค่าซีไอเอฟของวัสดุ ชินส่วน หรือสินค้าทีได้ถนกํ
ิ าเนิด ซึงได้รบั มา
หรือผลิตได้เองโดยผูผ้ ลิตในการผลิตสินค้านัน
(บี) มูลค่าของวัสดุ ชิ นส่วน หรือสิ นค้าทีไม่ได้ถินกําเนิ ด คือ
(หนึง) มูลค่าซีไอเอฟ ณ ขณะทีนําเข้าสินค้า หรือสามารถพิสูจน์การนําเข้าได้ หรือ
(สอง) ราคาทีได้รบั การยืนยันครังแรกทีชําระสําหรับสินค้าทีไม่ทราบถินกําเนิดภายในอาณาเขต
ของประเทศสมาชิกทีซึงการผลิตหรือการแปรสภาพได้กระทําขึน
(ซี) ต้นทุนค่าแรงทางตรง จะรวมไปถึง ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการแรงงาน
อืนๆ ทีเกียวข้อ งกับ กระบวนการผลิต
(ดี) การคํานวณต้นทุนค่าดําเนินการทางตรงจะรวมไปถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง รายการ
อสังหาริมทรัพย์ทเกี
ี ยวข้องกับกระบวนการผลิต (ค่าประกันภัย ค่าเช่าและเช่าซือโรงงาน ค่า
เสือมราคาของอาคาร ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ภาษี ดอกเบียจากการจํานอง) ค่าเช่าซือและ
ค่าดอกเบียสําหรับโรงงานและอุปกรณ์เครืองจักร ความมันคงปลอดภัยของโรงงาน ค่าประกันภัย
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(โรงงาน อุปกรณ์ และวัสดุทใช้
ี ในการผลิตสินค้า) สาธารณูปโภค (พลังงาน ไฟฟ้ า นํา และ
สาธารณูปโภคอืนๆ ทีใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง) การวิจยั การพัฒนา การออกแบบและ
วิศวกรรม แม่พมิ พ์ แบบพิมพ์ เครืองมือ และค่าเสือมราคา ค่าบํารุงรักษา และค่าซ่อมโรงงาน
และอุปกรณ์เครืองจักร ค่าสิทธิทางทรัพย์สนิ ทางปญั ญา หรือค่าใบอนุ ญาต (ทีเกียวข้องกับ
เครืองจักรหรือกระบวนการทีใช้ในการผลิตสินค้าทีมีสทิ ธิบตั ร หรือสิทธิในการผลิตสินค้า) ค่า
ตรวจสอบและค่าทดสอบวัสดุและสินค้า ค่าเก็บ รักษาและค่าการจัดการในโรงงาน ค่ากําจัดของที
ใช้ไม่ได้ทสามารถนํ
ี
ากลับมาใช้ใหม่ได้ และต้นทุนทีประกอบรวมในการคํานวณมูลค่าของวัตถุดบิ
คือ ค่าท่าเรือ ค่าตรวจผ่านทางศุลกากร และอากรขาเข้าสําหรับ รายการทีต้องเสียภาษี และ
(อี) ราคาเอฟโอบี หมายถึง มูล ค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ตามทีนิยามในข้อ 25 ราคาเอฟ
โอ บี จะต้องคํานวณโดยการบวกรวมมูลค่าของวัสดุ ต้นทุนการผลิต กําไร และต้นทุนอืนๆ
3.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องกําหนดและยึดถือวิธกี ารคํานวณ อาร์ วี ซี เพียงวิธีการเดียว ประเทศ
สมาชิกจะได้รบั ความยืดหยุน่ ในการเปลียนแปลงวิธกี ารคํานวณของตนถ้าหากแจ้งการเปลียนแปลงนัน
ต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่น้อยกว่าหก (6) เดือนก่อนหน้าทีจะมีการนําวิธกี ารคํานวณใหม่
ไปใช้ การตรวจสอบการคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียนโดยประเทศสมาชิกผูน้ ําเข้าจะต้อง
กระทําโดยอยูบ่ นพืนฐานของวิธกี ารคํานวณทีประเทศสมาชิกผู้ส่งออกใช้
4.
ในการกําหนดสัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียน กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือแนวทางการ
คํานวณต้นทุนทีระบุไว้ในภาคผนวก 5 (แนวทางการคํานวณต้นทุน)
5. วัสดุทจัี ดซือจัดหาในประเทศ ซึงผลิตโดยผูผ้ ลิตทีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายในของ
ประเทศนัน ให้ถอื ว่าเป็นวัสดุทได้
ี ถนกํ
ิ าเนิดตามข้อกําหนดของความตกลงฉบับ นี ส่วนวัสดุทจัี ดซือจัดหา
ในประเทศจากแหล่งอืนๆ ต้องพิสูจน์ถนกํ
ิ าเนิดตามข้อ 57 (การประเมินราคาศุลกากร) เพือความมุ่ง
ประสงค์ในการกําหนดถินกําเนิด
6.

มูลค่าของสินค้าภายใต้บ ทนีจะต้องกําหนดตามบทบัญญัตขิ องข้อ 57 (การประเมินราคาศุลกากร)
ข้อ 30
การสะสม

1.
นอกจากทีระบุไว้ในความตกลงฉบับนี สินค้าทีได้ถนกํ
ิ าเนิดในประเทศสมาชิก และถูกนําไปใช้ใน
อีกประเทศสมาชิกหนึงเพือเป็นวัสดุสําหรับการผลิตสินค้าสําเร็จรูปทีมีสทิ ธิทจะได้
ี รบั การปฏิบตั ทิ เป็
ี น
พิเศษทางภาษีศลุ กากร นัน ให้ถอื ว่าได้ถนกํ
ิ าเนิดในประเทศสมาชิกประเทศหลังซึงการผลิตหรือการแปร
รูปของสินค้าขันสุดท้ายได้เกิดขึน
2.
ถ้า อาร์ วี ซี ของวัสดุ น้อยกว่าร้อยละสีสิบ (40) สัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียนทีใช้ส ะสมได้
ตามหลักเกณฑ์ อาร์ วี ซี จะถือสัดส่วนโดยตรงตามมูลค่าทีเกิดขึนจริงภายในประเทศ โดยมีเงือนไขว่า
สัดส่วนนันเท่ากับหรือมากกว่าร้อ ยละยีสิบ (20) แนวทางการปฏิบตั ริ ะบุไ ว้ในภาคผนวก 6 (แนวทาง ซี
อาร์โอ)

21

ข้อ 31
การดําเนิ นการและกระบวนการเพียงเล็กน้ อ ย
1. การผ่านการดําเนินการหรือกระบวนการ โดยตัวเองหรือประกอบกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ตาม
รายการข้างล่างนี ให้ถอื ว่าเป็ นการผ่านการดําเนินการหรือกระบวนการเพียงเล็กน้อย และ
ไม่ให้นํามาประกอบการพิจารณาว่าสินค้าจะได้ถนกํ
ิ าเนิดในประเทศสมาชิกหนึงหรือไม่
(เอ) การเก็บรักษาสินค้าให้อยูใ่ นสภาพดีเพือวัตถุประสงค์ของการขนส่งหรือการจัดเก็บ
(บี) การอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางเรือ หรือการขนส่ง และ
(ซี) การบรรจุหบี ห่อหรือการนําเสนอสินค้าเพือขาย
2. สินค้าทีได้ถนกํ
ิ าเนิดในอาณาเขตของประเทศสมาชิกจะยังคงรักษาไว้ซงสถานะของถิ
ึ
นกําเนิดแรก
หากถูกส่งออกจากอีกประเทศสมาชิกหนึงซึงยังไม่มกี ารดําเนินการทีเกินไปจากรายการทีระบุไว้ในวรรค
1 ของข้อนี
ข้อ 32
การส่งมอบโดยตรง
1. การให้การปฏิบ ตั ทิ เป็
ี นพิเศษทางภาษีศุลกากรจะให้กบั สินค้าทีมีคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดของบทนี
และได้ส่งมอบโดยตรงระหว่างอาณาเขตของประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกและอาณาเขตของประเทศสมาชิกผู้
นําเข้า
2. การดําเนินการต่อไปนี ถือเป็นการส่งมอบโดยตรงจากประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกไปยังประเทศ
สมาชิกผู้นําเข้า
(เอ) สินค้าซึงถูกขนส่งจากประเทศสมาชิกผูส้ ง่ ออกไปยังประเทศสมาชิกผูน้ ําเข้า
(บี) สินค้าซึงถูกขนส่งผ่านประเทศสมาชิกทีไม่ใช่ประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกและประเทศสมาชิกผูน้ ําเข้า
หนึงประเทศหรือมากกว่า หรือขนส่งผ่านประเทศทีมิได้เป็นสมาชิก โดยมีเงือนไขว่า
(หนึง) การผ่านแดนมีเหตุผลทางภูม ศิ าสตร์ทสามารถอ้
ี
างได้ หรือโดยการพิจารณาที
เกียวเนืองกับข้อกําหนดทางด้านการขนส่งโดยเฉพาะ
(สอง) สินค้านันไม่ได้นําเข้าไปสูก่ ารค้าหรือบริโภคในประเทศนัน และ
(สาม) สินค้านันไม่ได้ผา่ นกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากการขนถ่ายสินค้าลงและการขน
ถ่ายสินค้าขึน หรือการดําเนินการอืนใดเพือถนอมรักษาสินค้านันให้อยูใ่ นสภาพดี
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ข้อ 33
เกณฑ์ขนตํ
ั าในการผ่อนปรน
1. สินค้าทีไม่ผา่ นการเปลียนพิกดั อัตราศุลกากร จะถือว่าได้ถนกํ
ิ าเนิด ถ้ามูลค่า ของวัสดุทไม่
ี ได้ถนิ
กําเนิดทีใช้ในการผลิตสินค้าซึงไม่ผ่านการเปลียนพิกดั อัตราศุลกากรทีกําหนด คิดเป็ นไม่เกินร้อยละสิบ
(10) ของมูลค่า เอฟ โอ บี ของสินค้า และสินค้านันเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถนกํ
ิ าเนิดอืนๆ ที
กําหนดไว้ในความตกลงฉบับ นี สําหรับการมีคุณสมบัตขิ องการเป็ นสินค้าทีได้ถนกํ
ิ าเนิด
2. อย่างไรก็ตาม มูลค่าของวัสดุทไม่
ี ได้ถนกํ
ิ าเนิดตามทีระบุในวรรค 1 ของข้อนี จะต้องรวมอยูใ่ นมูลค่า
ของวัสดุทไม่
ี ได้ถนกํ
ิ าเนิดสําหรับกฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ทีใช้บงั คับสําหรับสินค้านัน
ข้อ 34
การปฏิ บตั ิ ต่อ วัสดุทีใช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์และใช้ในการบรรจุหีบห่อ
1. วัสดุทใช้
ี เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์และใช้ในการบรรจุหบี ห่อเพือการขายปลีก
(เอ) ถ้าสินค้าอยูภ่ ายใต้กฎถินกําเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ให้นํามูลค่าของวัสดุทใช้
ี เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์และใช้ใน
การบรรจุห ีบห่อเพือการขายปลีกเข้ามารวมในการพิจารณาถินกําเนิดสินค้าด้วย หากวัสดุทใช้
ี เป็นบรรจุ
ภัณฑ์และใช้ในการบรรจุหบี ห่อเพือการขายปลีกนัน ถือเป็ นอันหนึงอันเดียวกันกับ สินค้า
(บี) ในกรณีทไม่
ี เข้าวรรค1 (เอ) ของข้อนี วัสดุทใช้
ี เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์และใช้ในการบรรจุหบี ห่อ เพือการ
ขายปลีก เมือจําแนกในประเภทพิกดั รวมกับสินค้าทีถูกหีบห่อแล้ว จะไม่ถกู นํามาพิจารณาว่า วัสดุทไม่
ี ได้
ถินกําเนิดทังหมดทีใช้ในการผลิตสินค้ามีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์การเปลียนพิกดั อัตราศุลกากรของสินค้า
นันหรือไม่
2 . ภาชนะบรรจุและวัส ดุทใช้
ี เป็ นบรรจุภ ณ
ั ฑ์ ทีใช้เพียงเพือการขนส่งสินค้าจะไม่นํามารวมในการ
พิจารณาถินกําเนิดของสินค้านัน
ข้อ 35
อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ และเครืองมือ
1. ถ้าสินค้าอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของ ซี ที ซี หรือการดําเนินการผลิตหรือผ่านกระบวนการเฉพาะ
ถินกําเนิดของอุปกรณ์ ประกอบ อะไหล่ เครืองมือ และคูม่ อื หรือวัสดุทเป็
ี นข้อมูลอืนๆ ทีมากับตัวสินค้า จะ
ไม่ถกู นํ ามาพิจารณาว่าสินค้านันมีคุณสมบัตเิ ป็ นสินค้าทีได้ถนกํ
ิ าเนิดหรือไม่ หากว่า
(เอ) อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครืองมือ และคูม่ อื หรือวัสดุทเป็
ี นข้อ มูลอืนๆ ไม่ได้มกี ารแยก
บัญชีร าคาสินค้าต่างหากจากตัวสินค้านัน และ
(บี) ปริมาณและมูลค่าของของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครืองมือ และคู่มอื หรือวัสดุทเป็
ี น
ข้อมูลอืนๆ เป็ นไปตามปกติทางการค้าของสินค้านัน
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2. ถ้าสินค้าอยูภ่ ายใต้กฎถินกําเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ให้นํามูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่
เครืองมือ และคูม่ อื หรือวัสดุทเป็
ี นข้อมูลอืนๆ มารวมเป็ นวัสดุทได้
ี ถนกํ
ิ าเนิดหรือไม่ได้ถนกํ
ิ าเนิดแล้วแต่
กรณี ในการคํานวณ อาร์ วี ซี ของสินค้านัน
ข้อ 36
องค์ประกอบทีไม่มีผลต่อถินกําเนิ ด สิ นค้า
เพือพิจารณาว่าสินค้าได้ถนกํ
ิ าเนิดหรือไม่ ไม่จาํ เป็ นต้องพิจารณาถินกําเนิด ของรายการดังต่อไปนี ทีอาจ
นํามาใช้ในการผลิตและไม่รวมเข้าเป็นส่วนหนึงของสินค้า
(เอ) เชือเพลิงและพลังงาน
(บี) เครืองมือ แม่พมิ พ์ และแบบหล่อ
(ซี) อะไหล่ และวัสดุทใช้
ี ในการบํารุงรักษาอุปกรณ์ และอาคาร
(ดี) สารหล่อลืน จารบี วัสดุประกอบ และวัสดุอนๆ
ื ทีใช้ในการผลิตหรือใช้กบั อุปกรณ์หรืออาคาร
(อี) ถุงมือ แว่นตา รองเท้า เสือผ้า อุปกรณ์และพัสดุเพือความปลอดภัย
(เอฟ) อุปกรณ์ เครืองมือ และพัสดุทใช้
ี สําหรับทดสอบหรือ ตรวจสอบสินค้า
(จี) ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า และตัวทําละลาย และ
(เอช) สินค้าอืนใดทีไม่รวมอยูใ่ นตัวสินค้า แต่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยสามารถแสดงอย่าง
สมเหตุสมผลได้วา่ การใช้ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึงของการผลิตนันด้วย
ข้อ 37
วัสดุทีเหมือ นกัน และใช้แทนกันได้
1. ในการพิจารณาว่าวัสดุทเหมื
ี อ นกันและใช้แทนกันได้เป็นวัสดุทได้
ี ถนกํ
ิ าเนิดหรือไม่ ให้กระทํา
โดยการแบ่งแยกทางกายภาพของทุ กๆ วัสดุ หรือใช้หลักการทางบัญชีอนั เป็ นทียอมรับทัวไปของการ
ควบคุมคลังสินค้า หรือการบริหารจัดการสินค้าคงคลังทีปฏิบตั อิ ยูใ่ นประเทศสมาชิกผูส้ ่งออก
2. เมือทําการตัดสินใจเลือกใช้วธิ กี ารบริหารจัดการสินค้าคงคลังวิธใี ดแล้ว จะต้องใช้วธิ กี ารนัน
ตลอดปีบญ
ั ชี
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ข้อ 38
หนัง สือรับรองถินกําเนิ ด สินค้า
การอ้างสิทธิว่าสินค้ามีคุณสมบัตทิ จะได้
ี รบั การให้การปฏิบ ตั ทิ เป็
ี นพิเศษทางภาษีศุลกากร ต้อ งได้รบั การ
รับรองโดยหนังสือรับรองถินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ตามทีระบุในภาคผนวก 7 (ฟอร์ม ดี) ซึงออกโดย
หน่วยงานราชการทีได้รบั มอบหมายโดยประเทศสมาชิกผู้สง่ ออกและได้แจ้งให้ประเทศสมาชิกอืนทราบ
แล้วตามระเบียบปฎิบตั ใิ นการออกหนังสือรับรองถินกําเนิดสินค้าทีได้ระบุไว้ในภาคผนวก 8 (โอ ซี พี)
ข้อ 39
คณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถินกําเนิ ดสิ นค้า
1. เพือความมุ่งวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้ของบทนีอย่างมีประสิทธิผลและเป็ นแบบเดียวกัน ให้
จัดตังคณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้าตามข้อ 90 (การจัดการด้านสถาบัน)
2. หน้าทีของคณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้า คือ
(เอ) ติดตามการบังคับใช้และการดําเนินการของบทนี
(บี) ทบทวนบทนี เมือจําเป็ น เพือให้คาํ แนะนําทีเหมาะสม โดยมุ่งหมายทีจะปรับปรุงบท
นีให้ดขี นึ สามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลงเชิงพลวัตของกระบวนการผลิตในภูม ภิ าคและ
โลก ทังนีเพืออํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิก ส่งเสริม
การพัฒนาเครือ ข่ายการผลิตในภูมภิ าค พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอส เอ็ม อี)
และลดช่อ งว่างของการพัฒนา
(ซี) ทบทวนระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ องบทนี เมือจําเป็น โดยมุ่งหมายให้กระบวนการง่ายขึน
และโปร่งใส คาดการณ์ไ ด้และเป็ นมาตรฐาน โดยนําหลักการปฏิบตั ทิ ดีี ทสุี ดของความตกลง
การค้าระหว่างประเทศและระหว่างภูมภิ าคอืนๆ เข้ามาพิจารณา
(ดี) พิจารณาเรืองอืนใดทีกลุม่ ประเทศสมาชิกจะตกลงกันว่าเกียวข้องกับบทนี และ
(อี) ปฏิบ ตั หิ น้าทีอืนทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานดําเนินการภายใต้ความ
ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน การประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และคณะ
มนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน
3.
คณะอนุ กรรมการกฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้าประกอบด้วยผูแ้ ทนของรัฐบาลของกลุม่ ประเทศ
สมาชิก และอาจเชิญ ผูแ้ ทนขององค์กรทีเกียวข้องนอกเหนือจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกซึงมีความ
เชียวชาญทีจําเป็ นและเกียวข้องกับประเด็นทีหารือ โดยขึนอยูก่ บั ความตกลงของประเทศสมาชิกทังหมด
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บทที 4
มาตรการทีมิ ใช่ภาษี ศลุ กากร
ข้อ 40
การใช้มาตรการทีมิใช่ภาษีศลุ กากร
1. ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องไม่นํามาใช้ หรือคงไว้ซงมาตรการที
ึ
มิใช่ภาษีศุลกากรใดๆ ในการ
นําเข้าสินค้าใดๆ ของประเทศสมาชิกอืนใด หรือการส่งออกสินค้าใดๆ ไปยังอาณาเขตประเทศ
สมาชิกอืนใดเว้นแต่จะเป็นไปตามสิทธิและพันธกรณีของตนภายใต้ดบั บลิว ที โอ หรือเป็นไปตาม
ความตกลงฉบับ นี
2. ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องทําให้มนใจในความโปร่
ั
งใสของมาตรการทีมิใช่ภาษีศลุ กากร
ของตนทีอนุญาตให้กระทําได้ในวรรค 1 ของข้อนีเป็ นไปตามข้อบทของข้อ12 (การตีพมิ พ์และการ
บริหารข้อบังคับทางการค้า) และจะต้องทําให้มนใจว่
ั ามาตรการดังกล่าวนัน ไม่ถกู จัดเตรียม ริเริม
หรือใช้ โดยมุง่ หมายหรือมีผลในการสร้างอุปสรรคทีไม่จาํ เป็นต่อ การค้าระหว่างประเทศสมาชิก
3. มาตรการใหม่ใดๆ หรือ การแก้ไขมาตรการทียังคงอยูจ่ ะต้องแจ้ง ตามกําหนด ตามข้อ11 (วิธกี ารแจ้ง)
4. ฐานข้อมูลมาตรการทีมิใช่ภาษีศลุ การทีใช้ในกลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องถูกพัฒนาและรวบรวมอยูใ่ น
แหล่งเก็บ ข้อมูลการค้าอาเซียนตามทีอ้างถึงในข้อ 13 (การเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียน)
ข้อ 41
การยกเลิ กข้อจํากัดด้านปริมาณโดยทัวไป
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศยอมรับ ทีจะไม่นํามาใช้ หรือคงไว้ซงข้
ึ อห้าม หรือข้อจํากัดด้านปริมาณใน
การนําเข้าสินค้าใดๆ ของประเทศสมาชิกอืน หรือการส่งออกสินค้าใดๆ ไปยังอาณาเขตประเทศสมาชิก
อืน เว้นแต่จะเป็ นไปตามสิทธิและพันธกรณีของตนภายใต้ดบั บลิว ที โอ หรือเป็นไปตามบทบัญญัตอิ นๆ
ื
ในความตกลงฉบับนี เพือการนี ข้อ11 ของแกตต์ 1994 จะถูกรวมเข้ามาและเป็ นส่วนหนึงของความตก
ลงฉบับนีโดยอนุโลม
ข้อ 42
การยกเลิ กอุปสรรคทีมิ ใช่ภาษีศ ุลกากรอืนๆ
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะทบทวนมาตรการทีมิใช่ภ าษีศลุ กากรในฐานข้อมูลทีอ้างถึงในวรรค 4 ของ
ข้อ 40 (การใช้มาตรการทีมิใช่ภ าษีศลุ กากร) เพือทีจะจําแนกมาตรการทีมิใช่ภ าษีศุลกากร (เน็น ที บี)
ออกจากข้อจํากัดด้านปริมาณเพือการยกเลิก การยกเลิกอุปสรรคทีมิใช่ภาษีศลุ กากรทีถูกระบุจะต้อง
ดําเนินการโดย คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ซีซ ี
เอ) คณะกรรมการทีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (เอซีซเี อสคิว) คณะกรรมการ
อาเซียนด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (เอซี- เอสพีเอส) องค์การทํางานภายใต้อธิบ ดีศุลกากรของ
อาเซียน และองค์การของอาเซียนอืนทีเกียวข้อง เพือความเหมาะสมเป็ นไปตามบทบัญญัต ิ ในความตก
ลงฉบับนี ซึงต้องยืนข้อเสนอแนะในการระบุอุปสรรคทีมิใช่ภาษีศุลกากรต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรี
อาเซียนผ่า นการประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
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2.
นอกจากทีได้รบั ความเห็นชอบโดยคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน อุปสรรคทีมิใช่ภาษี
ศุลกากรทีระบุจะต้องถูกยกเลิกในสาม (3) ระยะดังนี
(เอ) บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย (ดูรายชือประเทศ) จะต้องยกเลิกในสาม (3) ระยะ
ภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551),ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) และค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)
(บี) ฟิลปิ ปิ นส์จะต้องยกเลิกในสาม (3) ระยะ ภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2010(พ.ศ. 2553), ค.ศ. 2011
(พ.ศ. 2554) และค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
(ซี) กัมพูชา ลาว พีดอี าร์ พม่า และเวียดนามจะต้องยกเลิกในสาม (3) ระยะ ภายใน 1 มกราคม ค.ศ.
2013 (พ.ศ. 2556), ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) และค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) และสามารถยืดหยุน่ ได้ถงึ ปี
ค.ศ 2018 (พ.ศ. 2561)
3.
รายการอุปสรรคทีมิใช่ภาษีศุลกากรทีจะถูกยกเลิกในแต่ละระยะต้องได้รบั ความเห็นชอบโดยที
ประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนในปีก่อนวันทีการยกเลิกอุปสรรคทีมิใช่ภาษีศลุ กากรนัน จะมีผล
ใช้บงั คับ
4.
แม้จะกําหนดไว้ในวรรค 1 ถึง 3 ของข้อนี ในการหารือกับองค์การของอาเซียนอืนๆทีเกียวข้องซี
ซีเอจะต้องทบทวนมาตรการทีมิใช่ภ าษีศุลกากรอืน ทีได้รบั แจ้งหรือรายงานไว้โดยประเทศสมาชิกอืนหรือ
โดยภาคเอกชนเพือกําหนดว่ามาตรการเป็ นอุปสรรคทางการค้าทีมิใช่ภาษีศุลกากรหรือไม่ ถ้าผลของการ
ทบทวนระบุวา่ เป็ นอุปสรรคทีมิใช่ภาษีศุลกากร อุปสรรคทีมิใช่ภาษีศุลกากรจะต้องถูกยกเลิกโดยประเทศ
สมาชิกทีใช้อุปสรรคทีมิใช่ภาษีศลุ กากรนัน โดยเป็ นไปตามความตกลงฉบับนี
5.

ซีซเี อต้องทําหน้าทีเป็ นศูนย์กลางการประสานในการแจ้งและทบทวนทีอ้างถึงในวรรค 4 ของข้อนี

6. ข้อยกเว้นภายใต้ขอ้ นี ต้องได้ร บั อนุญ าตตามเหตุผลทีกําหนดไว้ภายใต้ขอ้ 8 (ข้อยกเว้นทัวไป)
7.
ไม่มขี อ้ ความใดในความตกลงฉบับ นีจะถูกตีความเพือขัดขวางประเทศสมาชิก ซึงเป็นภาคีของ
อนุ สญ
ั ญาบาเซิลว่าด้วยการเคลือนย้ายข้ามแดนของ ของเสียอันตรายและการกําจัด หรือความตกลง
ระหว่างประเทศอืนๆ ทีเกียวข้อง จากการนํามาใช้หรือบังคับใช้มาตรการอืนๆ ทีเกียวข้องกับของเสีย
อันตรายหรือสารอันตราย บนพืนฐานของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทีเป็นไปตามความตกลงระหว่าง
ประเทศนัน
ข้อ 43
ข้อ จํากัดการปริวรรตเงิ นตราต่างประเทศ
กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องทําข้อยกเว้นต่อข้อจํากัดการปริวรรตเงินตราต่างประเทศทีเกียวข้อ งกับการชําระ
เงินสําหรับสินค้าภายใต้ความตกลงฉบับ นี เช่นเดียวกับการส่งคืนกลับของการชําระเงินโดยไม่เป็ นการตัด
สิทธิภายใต้ขอ้ 18 ของแกตต์ 1994 และบทบัญ ญัตอิ นที
ื เกียวข้องกับความตกลงของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)
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ข้อ 44
วิ ธีดาํ เนิ นการออกใบอนุญาตนําเข้า
1. ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศต้องทําให้มนใจว่
ั า วิธดิ าํ เนินการการออกใบอนุญาตนําเข้าโดย
อัตโนมัตแิ ละการออกใบอนุญ าตทีไม่เป็ นไปโดยอัตโนมัตถิ กู นํามาใช้อย่างโปร่งใสและสามารถคาดการณ์
ได้ และให้เป็นไปตามความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยวิธดี าํ เนินการออกใบอนุญ าตนําเข้า ตามทีระบุใน
ภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
2. ทันทีหลังจากความตกลงฉบับนีมีผลใช้บงั คับ ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศต้องแจ้งประเทศ
สมาชิกอืนถึงวิธดี าํ เนินการออกใบอนุญ าตนําเข้าทียังมีอยู่ หลังจากนันประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้อง
แจ้งประเทศสมาชิกอืนถึงวิธ ีดาํ เนินการออกใบอนุญ าตนํ าเข้าใหม่ๆ หรือการแก้ไขวิธดี าํ เนินการออก
ใบอนุญ าตนํ าเข้าทีมีอยูเ่ ดิม ในกําหนดหากเป็ นไปได้หกสิบ (60) วันก่อนมีผลบังคับใช้ แต่อย่างไรก็ตาม
จะต้องไม่ชา้ กว่าวันทีข้อกําหนดให้มกี ารออกใบอนุญ าตจะมีผลใช้บงั คับ การแจ้งภายใต้ความตกลงฉบับ นี
ต้องรวมข้อมูลทีกําหนดไว้ในข้อ 5 ของความตกลงดับบลิว ทีโอว่าด้วยวิธดี าํ เนินการออกใบอนุญาตนําเข้า
ตามทีระบุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
3. ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศต้องตอบคําถามทีสมเหตุผลจากประเทศสมาชิกอืนภายในหกสิบ
(60) วัน เกียวกับ เกณฑ์ทหน่
ี วยงานทีมีอํานาจออกใบอนุญ าต ใช้ในการพิจารณาออกหรือปฏิเสธ
ใบอนุญ าตนํ าเข้า ประเทศสมาชิกผูน้ ํ าเข้าจะต้องคํานึงถึงการตีพมิ พ์เกณฑ์การออกใบอนุ ญาตเหล่านัน
ด้วย
4. องค์ประกอบในการออกใบอนุ ญาตนําเข้าทีไม่เป็นไปโดยอัตโนมัตทิ พบว่
ี าเป็ นการขัดขวางการค้า
จะต้องถูกระบุ เพือจะยกเลิกอุปสรรคนัน และให้ดาํ เนินการเท่าทีเป็ นไปได้ เพือนําไปสูว่ ิธกี ารดําเนิน การ
ออกใบอนุ ญาตนําเข้าโดยอัตโนมัต ิ
บทที 5
การอํานวยความสะดวกทางการค้า
ข้อ 45
แผนการทํางานเกียวกับการอํานวยความสะดวกทางการค้าและวัตถุป ระสงค์
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาและดําเนินการตามแผนการทํางานทีครอบคลุมการอํานวยความ
สะดวกทางการค้าของอาเซียนซึงได้กาํ หนดมาตรการและแนวทางการดําเนินการ โดยมีเป้ าหมายและ
กรอบเวลาการดําเนินงานทีชัดเจน เพือสร้างบรรยากาศการค้าขายทีต่อเนือง โปร่งใส และคาดการณ์ไ ด้
นําไปสู่การขยายโอกาสทางการค้าและการให้ช่วยเหลือภาคธุรกิจ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการประหยัดเวลาและลดค่าใชจ่าย
2.
แผนการทํางานเกียวกับการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนต้องกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการและมาตรการทีจะนําไปใช้ทงในระดั
ั
บภูมภิ าคอาเซียนและระดับประเทศ
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ข้อ 46
ขอบเขตของแผนการทํางานเกียวกับการอํานวยความสะดวกทางการค้า
แผนการทํางานเกียวกับการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนทีอ้างถึงในข้อ 45 (แผนการ
ทํางานเกียวกับการอํานวยความสะดวกทางการค้า) ต้องครอบคลุมเรืองพิธกี ารศุลกากร กฏระเบียบ
และขันตอนทางการค้า มาตรฐานและการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้านศุล กากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว และเรืองอืนๆ
ทีระบุโดยคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน
ข้อ 47
หลักการของการอํานวยความสะดวกทางการค้า
กลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องยึดหลักการทีเกียวข้อ งกับ การอํานวยความสะดวกทางการค้าเป็ น
แนวทางในการดําเนินมาตรการและวางแนวคิดทังในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับประเทศ ดังนี
(เอ) ความโปร่งใส: ข้อมูลเกียวกับ นโยบาย กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําวินิจฉัยทางการปกครอง
ใบอนุญ าต ใบรับรอง ข้อกําหนดคุณสมบัตแิ ละการจดทะเบียน ระเบียบข้อบังคับทางเทคนิค มาตรฐาน
แนวทาง ขันตอนและการปฏิบ ตั ทิ เกี
ี ยวข้องกับ การค้าสินค้า (ซึงต่อไปนีเรียกว่า”กฎระเบียบและขันตอนที
เกียวข้องกับ การค้า”) ควรเปิ ดเผยต่อผูส้ นใจอย่างต่อเนืองในเวลาทีเหมาะสม โดยอาจมีค่าใช้จา่ ยที
เหมาะสมหรือไม่มเี ลย
(บี) การสือสารและการหารือ: หน่วยงานผูม้ อี ํานาจจะต้องพยายามอํานวยความสะดวกและส่งเสริม
แนวทางทีมีประสิทธิภ าพเพือให้ภาคธุ รกิจการค้าได้เข้าร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น รวมถึงโอกาสในการ
หารือในช่วงการร่าง การดําเนินการ และการทบทวนกฏระเบียบและขันตอนทีเกียวข้องกับการค้า
(ซี) การปรับขันตอนให้งา่ ย ปฏิบ ตั ไิ ด้ และมีประสิทธิภาพ: กฏระเบียบและขันตอนทีเกียวข้องกับ
การค้าควรปรับให้งา่ ย เพือทําให้มนใจว่
ั าไม่เป็ นอุปสรรคหรือจํากัดการค้าเกินกว่าจําเป็น เพือบรรลุ
วัตถุประสงค์อนั ชอบธรรมทีกําหนดไว้
(ดี) การไม่เลือกปฏิบตั :ิ กฏระเบียบและขันตอนทีเกียวกับการค้าควรนํามาบังคับใช้โดยไม่เลือก
ปฏิบตั แิ ละอยูบ่ นพืนฐานของหลักการของตลาด
(อี) ความต่อเนืองและคาดการณ์ได้: กฏระเบียบและขันตอนทีเกียวข้องกับการค้าควรนํามาบังคับใช้
ในลักษณะทีต่อเนือง คาดการณ์ได้ และเป็ นแนวทางเดียวกัน เพือลดความไม่แน่นอนในการค้า
และผู้คา้ ทีเกียวข้อง กฏระเบียบและขันตอนทีเกียวข้องกับการค้าควรมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการทีชัดเจน
และตรงประเด็น เพือหน่วยงานทีเกียวข้องกับนโยบายมาตรฐานและขันตอนการปฏิบ ตั นิ ําไปใช้อย่างมี
หลักเกณฑ์
(เอฟ) การปรับประสาน การทําให้เป็ นมาตรฐาน และการยอมรับร่วม: ในการยอมรับความต้องการของ
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศในการกํากับหรือออกกฏระเบียบเพือวัตถุประสงค์อนั ชอบธรรม เช่น การ
ปกป้ องสุขภาพ ความปลอดภัย ศีลธรรม และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติส นเปลื
ิ อง ระเบียบข้อบังคับ
กฏระเบียบและขันตอนต่างๆ ทีกระทบต่อการยอมรับ สินค้าระหว่างประเทศสมาชิกควรได้รบั การปรับ
ประสานให้มากทีสุด โดยยึดมาตรฐานสากลทีเหมาะสม นอกจากนัน ควรส่งเสริมการพัฒนาการจัดทํา
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การยอมรับร่วมสําหรับมาตรฐาน และความร่วมมือทีต่อเนืองเกียวกับ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทาง
เทคนิค
(จี) การดําเนินการให้ทนั สมัยและการใช้เทคโนโลยีใหม่: กฎระเบียบและขันตอนทีเกียวข้องกับ
การค้าควรได้รบั การทบทวนและปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอหากจําเป็ น เมือพิจารณาสถานการณ์ที
เปลียนไปรวมถึงข้อมูลใหม่ และการดําเนินธุร กิจใหม่ และการนําไปใช้ทเหมาะสมเกี
ี
ยวกับ เทคนิคที
ทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ หากเทคโนโลยีใหม่ถกู นําไปใช้ หน่วยงานทีเกียวข้องต้องพยายามให้มาก
ทีสุดในการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ทุกภาคส่วน ผ่านช่องทางการเปิดกว้างทางข้อมูล ในการนํา
เทคโนโลยีไปใช้และขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานทีเกียวข้องของประเทศอืนๆ รวมทังภาคเอกชน
ในการจัดตังการดําเนินการร่วมกันและ/หรือความเชือมโยงทางเทคโนโลยี
(เอช) กระบวนการทียุตธิ รรม: การเข้าถึงกระบวนการฟ้ องร้อ งทางกฎหมายทีเพียงพอจะช่วยเพิมความ
แน่ นอนให้กบั การดําเนินกิจกรรมทางการค้า โดยเป็ นไปตามกฎหมายของกลุม่ ประเทศสมาชิก และ
(ไอ) ความร่วมมือ: กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องพยายามทํางานอย่างใกล้ชดิ กับภาคเอกชนในการออก
มาตรการทีเอือสําหรับการอํานวยความสะดวกทางการค้า รวมถึงการเปิ ดช่องทางในการสือสาร และ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประเทศสมาชิกต้องทํางานร่วมกันอย่างต่อเนือง โดยเน้นโอกาส
สําหรับการร่วมมือเพิมขึน รวมถึง การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การเสริมสร้างขีดความสามารถ
การแลกเปลียนการดําเนินการทีเป็ นเลิศทีจําเป็ นในการดําเนินการเรืองความสะดวกทางการค้าต่างๆ
และการประสานท่าทีเกียวกับเรืองทีมีผลประโยชน์รว่ มกันซึงอยูร่ ะหว่างการหารือภายใต้กรอบของ
องค์การระดับภูมภิ าคและองค์การระหว่างประเทศ

ข้อ 48
ความคืบหน้ าในการติด ตามการดําเนิ นการเรืองการอํานวยความสะดวกทางการค้า
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นแต่ละประเทศหรือรวมกัน จะต้องประเมินการดําเนินการตาม
มาตรการอํานวยความสะดวกทางการค้าทีระบุอยูใ่ นความตกลงฉบับ นี และในแผนการดําเนินการเรือง
การอํานวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนทุกๆสอง (2) ปี เพือทําให้มนใจว่
ั า การดําเนินการมี
ประสิทธิภ าพ เพือวัตถุประสงค์ของการอํานวยความสะดวกทางการค้า กรอบการอํานวยความสะดวก
ของอาเซียนต้องได้รบั การยอมรับ โดยประเทศสมาชิกภายในหก (6) เดือนหลักจากความตกลงฉบับนีมี
ผลใช้บงั คับ เพือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการอํานวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน
2.
แผนการทํางานเรืองการอํานวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนต้องได้รบั การทบทวน โดย
พิจารณาจากผลการประเมินข้างต้นตามวรรค1 ของข้อนี แผนการทํางานเรืองการอํานวยความสะดวก
ทางการค้าในอาเซียนและกรอบการอํานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน รวมทังการปรับเปลียน
ใดๆ ทีเกิดขึนจะถูกนํามาแนบเป็ นภาคผนวกและเป็ นองค์ประกอบหนึงของความตกลงฉบับนี
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ข้อ 49
การจัดตัง ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ ณ จุด
เดียว (ASEAN Single Window)
กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องดําเนินมาตรการใดๆ ทีจําเป็ นเพือจัดตังและดําเนินการในเรืองอิเล็กทรอนิกส์ ณ
จุดเดียว (Single Window) ของแต่ละประเทศและ ความตกลงว่าด้ว ยการอํานวยความสะดวกด้าน
ศุลกากรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว เพือเป็นไปตามบทบัญญัตใิ นความตกลงในการจัดตังและ
ดําเนินการเกียวกับ ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุด
เดียว และพิธสี ารในการจัดตังและดําเนินการเกียวกับ ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกด้าน
ศุลกากรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
ข้อ 50
การดําเนิ นการเพือปฏิ บ ตั ิตามข้อตกลง
1.
ความคืบ หน้าในการดําเนินการตามแผนการทํางานเกียวกับการอํานวยความสะดวกทางการค้า
และผลประเมินการดําเนินการต้องรายงานต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ทีประชุม เจ้าหน้าที
อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ซึงได้รบั การสนับ สนุนการทํางานโดยคณะกรรมการประสานงานการ
ดําเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ต้องเป็ นผูป้ ระสานหลักในการติดตามความ
คืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการดําเนินการเกียวกับ การอํานวยความสะดวกทางการค้าของ
อาเซียน โดยต้องทํางานประสานอย่างใกล้ชดิ กับหลายคณะกรรมการของอาเซียนทีรับผิดชอบในการ
ดําเนินมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนการทํางาน
2.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องจัดตังคณะกรรมการประสานงานเกียวกับการอํานวยความ
สะดวกทางการค้าหรือศูนย์กลางการประสานงานทีเกียวข้อ งในระดับประเทศขึน

บทที 6
ศุลกากร
ข้อ 51
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของบทนี เพือ:
(เอ) ทําให้เกิดความแน่นอน ความต่อเนือง และความโปร่งใส ในการใช้กฎหมายศุลกากร ของกลุ่ม
ประเทศสมาชิก
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(บี) ส่งเสริมความมีประสิทธิภาพและความประหยัดของแนวทางการบริหารพิธกี ารศุลกากร และเพือ
ความรวดเร็วในการตรวจผ่านทางศุลกากร
(ซี) ทําให้พธิ กี ารศุลกากรและการปฏิบตั มิ ีความง่ายและสอดประสานกันมากทีสุดเท่าทีจะทําได้ และ
(ดี) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานศุลกากร

ข้อ 52
คํานิ ยาม
เพือความมุ่งประสงค์ของบทนี
(เอ) ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิ จทีได้รบั มอบอํานาจ หมายถึง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึงซึงมีส่วน
เกียวข้องกับ การเคลือนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นวิธกี ารใดๆก็ตามทีได้ร บั การอนุ ญาตจาก
หน่วยงานศุลกากรตามทีกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับของกลุม่ ประเทศสมาชิกได้บญ
ั ญัตไิ ว้ โดย
คํานึงถึงมาตรฐานความมันคงของห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
(บี) การควบคุมทางด้านศุลกากร หมายถึง มาตรการทีใช้โดย หน่วยงานศุลกากรเพือทําให้เกิด
ความแน่นอนในการปฏิบ ัตติ ามกฎหมายศุลกากรของกลุม่ ประเทศสมาชิก
(ซี) พิธีการศุลกากร หมายถึง การปฏิบตั ทิ ใช้
ี โดยหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศ ต่อสินค้าทีอยูภ่ ายใต้บ งั คับ ของกฎหมายศุลกากร
(ดี) ความตกลงว่าด้ว ยการประเมิ นราคาศุลกากร หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการปฏิบ ัต ิตามข้อ 7
ของความตกลงทัวไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและการค้า 1994 ซึงระบุอยูใ่ นภาคผนวก 1 เอ ภายใต้ความตก
ลงดับบลิว ที โอ
(อี) การคืนภาษี หมายถึง จํานวนของค่าอากรขาเข้าและภาษีต่างๆ ทีจ่ายคืนภายใต้พธิ กี ารการคืน
ภาษี
(เอฟ) พิ ธีการการคืน ภาษี หมายถึง พิธกี ารศุลกากรทีเป็ นการคืนค่าอากรขาเข้าและภาษีตา่ งๆ
(ทังหมดหรือบางส่วน) ทีได้ชาํ ระแล้วของสินค้านัน หรือวัสดุในตัวสินค้า หรือทีใช้ในระหว่างการผลิต
สินค้าเมือสินค้าได้ส่งออกไปแล้ว
(จี) การสําแดงสิ นค้า หมายถึง คําแถลงซึงกระทําตามวิธที กํี าหนดโดยหน่วยงานศุลกากร โดยบุคคล
ทีเกียวข้องแจ้งถึงพิธกี ารศุลกากรทีจะใช้กบั สินค้าและจัดหารายละเอียดทีหน่วยงานศุลกากรต้องการใน
การยืนคําร้อง
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(เอช) การจ่ายคืน หมายถึง การชําระคืน ทังหมดหรือบางส่วน ของค่าอากรหรือภาษีตา่ งๆ ของสินค้าที
ได้ชาํ ระแล้ว และการละเว้นทังหมดหรือบางส่วนของค่าอากรหรือภาษีตา่ งๆ ทียังไม่ได้มกี ารชําระ
(ไอ) หลักประกัน หมายถึง สิงทีทําให้ม นใจว่
ั าหน่วยงานศุลกากรพึงพอใจว่าได้ปฏิบ ตั ติ ามพันธกรณีทมีี
ต่อหน่วยงานศุลกากรอย่างครบถ้วน และ
(เจ) “การยอมให้นําเข้ามาชัวคราว” หมายถึง พิธกี ารศุลกากรซึงสินค้าเฉพาะรายการสามารถนําเข้า
มาภายในอาณาเขตศุลกากร ภายใต้เงือนไขซึงได้รบั การผ่อนผันค่าอากรขาเข้าหรือภาษีตา่ งๆ ทังหมด
หรือบางส่วน สินค้าดังกล่าวจะต้องนําเข้าเพือวัตถุประสงค์เฉพาะและต้องมีเจตนาเพือการส่งออกไปอีก
ครังภายในระยะเวลาทีกําหนด และจะต้องไม่ผา่ นการเปลียนแปลงใดๆ ยกเว้นการเสือมสภาพตามปกติ
อันเนืองมาจากการนําไปใช้
ข้อ 53
ขอบเขต
บทนีบังคับ ใช้กบั พิธกี ารศุลกากรทีเกียวข้องกับสินค้าทีมีการค้าขายกันระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิก ตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของประเทศสมาชิก
ข้อ 54
พิธีการศุลกากร และ การควบคุม
1.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องทําให้มนใจว่
ั า พิธกี ารศุลกากร และแนวปฏิบ ัตติ า่ งๆ
สามารถคาดการณ์ได้ มีความต่อเนือง โปร่งใส และอํานวยความสะดวกทางการค้า โดยรวมถึงการตรวจ
ผ่านสินค้าทีรวดเร็ว
2.
พิธกี ารศุลกากรของกลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานและคําแนะนําขององค์การ
ศุลกากรโลกหรือองค์การระหว่างประเทศอืนๆ ทีเกียวข้องกับ ศุลกากร เท่าทีเป็นไปได้และอยูใ่ นขอบเขต
ทีได้รบั อนุ ญาตจากกฎหมายศุลกากรของแต่ละประเทศ
3.
หน่วยงานศุลกากร ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้อง ทบทวนพิธกี ารศุลกากรของตนเอง
เพือทําให้งา่ ยต่อการอํานวยความสะดวกทางการค้า
4.
การควบคุมทางศุลกากรจะต้อ งถูกจํากัดเท่าทีจําเป็ นเพือทําให้เกิดความแน่นอนในการปฏิบ ตั ิ
ตามกฎหมายศุลกากรของกลุ่มประเทศสมาชิก

ข้อ 55
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การจัดการเอกสารก่อนการมาถึง
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องพยายามสร้างข้อกําหนดสําหรับ การยืน และการลงทะเบียน หรือการ
ตรวจสอบการสําแดงสินค้า และเอกสารประกอบต่างๆ ก่อนทีสินค้าจะมาถึง

ข้อ 56
การบริ หารความเสียง
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องใช้การบริหารความเสียงในการกําหนดมาตรการควบคุม เพืออํานวยความ
สะดวกในการตรวจผ่านทางศุลกากร และการปล่อยสินค้า

ข้อ 57
การประเมินราคาศุลกากร
1.
เพือความมุ่งประสงค์ในการกําหนดราคาศุลกากรของสินค้าทีค้าขายระหว่างและในกลุม่ ประเทศ
สมาชิกให้ใช้บทบัญญติของส่วนที 1 ของ ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร โดยอนุ โลม7
2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องปรับประสานกระบวนการบริหารและแนวปฏิบ ตั ใิ ห้มคี วามสอดคล้อ ง
เท่าทีเป็ นไปได้ในการประเมินราคาของสินค้าเพือวัตถุประสงค์ดา้ นศุลกากร

ข้อ 58
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีทใช้
ี ได้ กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการทางด้านศุลกากร
บนพืนฐานของมาตรฐานทีได้รบั การยอมรับ โดยสากล เพือความรวดเร็วของการตรวจผ่านทางศุลกากร
และการปล่อยสินค้า

ข้อ 59
7

ในกรณีของกัมพูชา ความตกลงว่า ด้วยการประเมินราคาศุลกากร ทีดําเนินการตามข้อบทของพิธสี ารการเข้าเป็ นสมาชิกองค์การการค้าโลกของกัมพูชา
จะใช้โดยอนุโลม
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ผู้ประกอบการเศรษฐกิ จทีได้รบั มอบอํานาจ
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องพยายามจัดทําแผนงานสําหรับ ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจทีได้รบั มอบ
อํานาจ (เออีโอ) เพือส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามอย่างรอบรู้ และประสิทธิภาพของการควบคุมทางศุลกากร
2.

กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องพยายามมุง่ ไปสู่การยอมรับร่วมของเออีโอ

ข้อ 60
การจ่ายคืน การคืนภาษี และ การหลักประกัน
1.
คําตัดสินเกียวกับการอ้างสิทธิสําหรับการจ่ายคืนจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ และแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรต่อบุ คลทีเกียวข้องโดยไม่ลา่ ช้า และการจ่ายคืนในจํานวนทีชําระเกินจะต้องทําโดยเร็วทีสุด
เท่าทีจะเป็นไปได้หลังจากการพิสูจน์การอ้างสิทธิ
2.

การคืนภาษีจะต้องชําระคืนโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้หลังจากการพิสจู น์การอ้างสิทธิ

3.
ในกรณีทวางหลั
ี
กประกันแล้ว จะต้องคืนหลักประกันโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้หลังจาก
หน่วยงานศุลกากรเห็นสมควรว่าพันธกรณีซงจํ
ึ าเป็นต้องใช้หลักประกันได้ปฏิบตั คิ รบถ้วนแล้ว

ข้อ 61
การตรวจสอบหลังการตรวจผ่าน
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องจัดตังและดําเนินการตรวจสอบหลังการตรวจผ่าน (พีซเี อ) เพือความรวดเร็ว
ในการตรวจผ่านทางศุลกากร และการควบคุมทางศุลกากรทีมีประสิทธิภ าพ

ข้อ 62
การให้คาํ วินิ จฉัยล่วงหน้ า
1.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศ โดยผ่านหน่วยงานศุลกากรและ/หรือ หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง
จะต้องให้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่บุ คคลทียืนคําร้องตามทีระบุในวรรค 2(เอ) ของข้อนี
เท่าทีอนุ ญาตภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคําตัดสินของฝ่ายปกครองของแต่ละประเทศ ในส่วน
ของพิกดั อัตราศุลกากร และต่อคําถามทีเกิดขึนจากการใช้หลักการของความตกลงว่าด้วยการประเมิน
ราคาศุ ลกากร และ/หรือ ถินกําเนิดของสินค้า
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2.
ในกรณีทมีี กระบวนการให้คาํ วินจิ ฉัยล่วงหน้า ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องนํามาใช้หรือ
คงไว้ซงกระบวนการดั
ึ
งกล่าว โดยจะต้อง:
(เอ) กําหนดให้ผนู้ ําเข้า ในอาณาเขตของตน หรือผู้ส่งออกหรือผูผ้ ลิตในอาณาเขตของอีกประเทศสมาชิก
หนึงอาจขอคําวินิจฉัยล่วงหน้าก่อนการนําเข้าของสินค้านันๆ
(บี) ขอให้ผขู้ อคําวินิจฉัยล่วงหน้าแจ้งรายละเอียดสินค้าและข้อมูลทีเกียวข้องทีจําเป็ นในการยืนคําร้อง
ขอการให้คําวินจิ ฉัยล่วงหน้า
(ซี) กําหนดให้หน่วยงานศุลกากรของตนอาจขอข้อมูลเพิมเติม จากผู้ขอภายในระยะเวลาทีกําหนด
เมือใดก็ได้ขณะอยูร่ ะหว่างการประเมินการขอคําวินิจฉัยล่วงหน้า
(ดี) กําหนดให้คําวินจิ ฉัยล่วงหน้าใดๆ ก็ตามอยูบ่ นพืนฐานของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ทเสนอโดยผู
ี
้
ขอ และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องทีอยูใ่ นความครอบครองของผูท้ าํ การตัดสินใจ และ
(อี) กําหนดให้คาํ วินจิ ฉัยล่วงหน้า ส่งไปยังผูข้ ออย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ หรือคําตัดสินของฝ่ายปกครองของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
3.
ประเทศสมาชิกอาจปฏิเสธคําขอคําวินิจฉัยล่วงหน้า หากเอกสารทีขอเพิมเติมตามวรรค 2(ซี) ใน
ข้อนีไม่ได้จดั ส่งให้ภ ายในเวลาทีกําหนด
4.
ตามเงือนไขในวรรค 1 และ 5 ของข้อนีและในกรณีทมีี การวินิจฉัยล่วงหน้า ประเทศสมาชิกแต่
ละประเทศจะต้องใช้คาํ วินิจฉัยล่วงหน้าดังกล่าวในการนําเข้าสินค้าตามทีระบุไว้ในคําวินจิ ฉัยนันทุกครัง
เป็ นระยะเวลาสาม (3) ปี นบั จากวันทีมีคาํ วินจิ ฉัยนัน หรือระยะเวลาอืนทีกําหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคําตัดสินของฝ่ายปกครองของประเทศสมาชิก
5.
ประเทศสมาชิกหนึงอาจแก้ไขหรือยกเลิกคําวินิจฉัยล่วงหน้าเมือมีการตัดสินว่าคําวินจิ ฉัย
ดังกล่าวอยูบ่ นพืนฐานของความผิดพลาดในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย (รวมถึงความผิดพลาดทีเกิดจาก
มนุษย์) ข้อมูลทีได้ให้ไว้เป็ นเท็จหรือไม่ถูกต้อง มีการเปลียนแปลงในกฎหมายของตนทีสอดคล้องกับ
ความตกลงฉบับนี หรือ มีการเปลียนแปลงในข้อเท็จจริงทีเป็นสาระสําคัญ หรือพฤติการณ์ทคํี าวินิจฉัยใช้
เป็ นพืนฐาน
6.
ในกรณีทผูี น้ ําเข้าอ้างว่าการปฏิบ ตั ทิ เกี
ี ยวข้องกับสินค้านําเข้าควรเป็ นไปตามคําวินิจฉัยล่วงหน้า
หน่วยงานศุลกากรอาจประเมินว่าข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของการนําเข้านันสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ทคํี าวินิจฉัยล่วงหน้านันใช้เป็ นพืนฐานหรือไม่
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ข้อ 63
การยอมให้เข้ามาชัวคราว
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องอํานวยความสะดวกในการเคลือนย้ายสินค้าภายใต้การยอมให้เข้ามาชัวคราว
เท่าทีสามารถทําได้

ข้อ 64
ความร่วมมือด้านศุลกากร
ตามทีกฎหมายของแต่ละประเทศอนุญ าต กลุม่ ประเทศสมาชิกอาจช่วยเหลือประเทศสมาชิกอืนในเรืองที
เกียวกับงานศุลกากร ตามทีเห็นเหมาะสม

ข้อ 65
ความโปร่งใส
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องอํานวยความสะดวกให้มกี ารตีพมิ พ์ เผยแพร่ขอ้ มูลเกียวกับกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ คําตัดสิน และคําวินจิ ฉัย ในเรืองทีเกียวข้องกับงานศุลกากรในเวลาอันควร
2.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศ จะต้องพิมพ์เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบข้อ บังคับ และกระบวนการ
บริหารศุลกากรใดๆ ทีเกียวข้องหรือมีผลบังคับ ใช้ โดยหน่ว ยงานศุล กากร ยกเว้นกระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย และแนวทางการปฏิบ ตั กิ ารภายใน ทางอินเตอร์เนท และ/หรือ ในรูปของสิงพิมพ์

ข้อ 66
จุดตอบข้อซักถาม
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องจัดให้มจี ุดตอบข้อซักถามขึนอย่างน้อยหนึง (1) จุด เพือตอบคําถาม
จากบุ คคลทีสนใจเกียวกับงานศุลกากร และจะต้องจัดให้มขี อ้ มูลทีเกียวข้องกับ กระบวนการขอข้อมูล
ดังกล่าวในอินเตอร์เนทและ/หรือในรูปของสิงพิมพ์
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ข้อ 67
การปรึกษาหารือ
หน่วยงานศุลกากรของกลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องส่งเสริม การปรึกษาหารือระหว่างกัน ในประเด็น
ศุลกากรทีมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างและในกลุม่ ประเทศสมาชิก

ข้อ 68
ความลับ
1.
ไม่มขี อ้ ความใดในบทนีทีจะตีความได้วา่ ประเทศสมาชิกใดต้องจัดหาหรือยินยอมให้เข้าถึงข้อมูล
ทีเป็ นความลับตามบทนี ซึงประเทศสมาชิกพิจารณาเห็นว่า หากเปิดเผยจะ:
(เอ) เป็ นการขัดต่อผลประโยชน์สาธารณะตามทีกฎหมายของประเทศนันกําหนด
(บี) เป็นการขัดต่อกฎหมายใดๆ ของประเทศนัน รวมถึงแต่ไม่ได้จาํ กัดเพียง ทีจะปกป้ องความลับ ส่วน
บุคคล หรือกิจกรรมทางการเงิน และบัญ ชีของลูกค้าส่วนบุ คคลของสถาบันการเงิน
(ซี) ขัดขวางการบังคับ ใช้กฎหมาย หรือ
(ดี) ทําให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อนั ชอบธรรมซึงอาจรวมถึงสถานะทางการ
แข่งขันขององค์กรทางธุ รกิจองค์กรใดองค์กรหนึง ไม่วา่ จะเป็ นของภาครัฐหรือเอกชน
2.
ในกรณีทประเทศสมาชิ
ี
กให้ขอ้ มูลกับอีกประเทศสมาชิกหนึงตามบทนีโดยจัดให้ขอ้ มูลดังกล่าว
เป็ นความลับ ประเทศสมาชิกทีได้รบั ข้อมูลนันจะต้องรักษาความลับ ของข้อมูลนัน โดยใช้ขอ้ มูลนันเพือ
วัตถุวตั ถุประสงค์ทกํี าหนดไว้โดยประเทศสมาชิกทีให้ขอ้ มูลเท่านัน และจะไม่เปิดเผยข้อ มูลดังกล่าวโดย
ไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างเจาะจงจากประเทศผูใ้ ห้ขอ้ มูลนัน

ข้อ 69
การทบทวน และการอุท ธรณ์
1.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องทําให้มนใจว่
ั า บุคคลใดก็ตามในอาณาเขตของตน ทีได้รบั
ความเสียหายจากคําตัดสินทางศุลกากรใดๆ ทีเกียวข้องกับ ความตกลงฉบับนี สามารถยืนขอทบทวนต่อ
ฝ่ายบริหารของหน่วยงานศุลกากรทีให้คาํ ตัดสินทีสามารถทบทวนได้ หรือ ในกรณีททํี าได้ ยืนต่อ
หน่วยงานในระดับสูงกว่าทีกํากับดูแลหน่วยงานนัน และ/หรือ มีการพิจารณาทบทวนของศาลต่อคํา
ตัดสินทบทวนขันสุดท้ายของฝ่ายบริหารตามกฎหมายของประเทศสมาชิก
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2.
คําตัดสินอุทธรณ์ จะต้อ งให้กบั ผู้ยนอุ
ื ทธรณ์ และเหตุผลของคําตัดสินนันจะต้องเป็ นลายลักษณ์
อักษร

ข้อ 70
การจัดการเพือปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลง และทีเกียวกับสถาบัน
อธิบ ดีศุลกากรอาเซียน ซึงได้รบั การสนับสนุ นโดยองค์การทํางานด้านศุลกากรจะต้องรับผิดชอบต่อการ
นําบทบัญ ญัตภิ ายใต้บทนีและบทบัญญติอ นที
ื เกียวข้องกับศุลกากรในความตกลงฉบับนีไปปฏิบ ตั ิ
บทที 7
มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิ ค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
ข้อ 71
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของบทนี คือ เพือสร้างบทบัญญัตดิ ้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรอง เพือให้มนใจว่
ั าจะไม่สร้างอุปสรรคทีไม่จาํ เป็ นต่อการค้า ในการจัดตังเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน และในเวลาเดียวกัน เพือให้มนใจว่
ั าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์อนั
ชอบธรรมของกลุม่ ประเทศสมาชิก
ข้อ 72
ศัพท์และคํานิ ยาม
คําศัพท์ทวไปที
ั
เกียวกับการมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองทีใช้ในข้อบทนีให้มคี วามหมายตามที
ให้ไว้ในคํานิยามทีกําหนดอยูใ่ น ไอเอสโอ/ไออีซ ี ข้อเสนอแนะ 2 และ ไอเอสโอ/ไออีซ ี 17000 ขององค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ไอเอสโอ) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
สาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (ไออีซ)ี ตามทีอ้างอิงในกรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมของอาเซียน
และความตกลงว่าด้วยการยอมรับ ร่วมรายสาขาของอาเซียนทีเกียวข้อง

ข้อ 73
บทบัญญ ตั ิ ทวไป
ั
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิกยืนยันอีกครังและจะปฏิบตั ติ ามสิท ธิและพันธกรณีท มีี อยูข่ องตนภายใต้ความ
ตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ทีบรรจุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
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2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องใช้หรือผสมผสานมาตรการทีเป็ นไปได้เหล่านี เพือบรรเทาป ัญหาจาก
อุปสรรคทางเทคนิคทีไม่จาํ เป็ นต่อการค้า หากไม่สามารถยกเลิกอุปสรรคทังหมด
(เอ) ปรับประสานมาตรฐานแห่งชาติเข้าหามาตรฐานและหลักปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศทีเกียวข้อง
(บี)
ส่งเสริมการยอมรับร่วมในกระบวนการตรวจสอบและรับรองระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิก
(ซี) พัฒนาและนําไปปฏิบ ตั ซิ งความตกลงเพื
ึ
อการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน และพัฒนา
ระบบกฎระเบียบทีปรับ ประสานเข้าหากันของอาเซียน สําหรับสาขาทีเป็ นภาคบังคับ หากปฏิบ ตั ไิ ด้
(ดี) สนับสนุ นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยรับ รองระบบงานแห่งชาติและสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติในอาเซียน เพืออํานวยความสะดวกในการนําความตกลงเพือการยอมรับร่วมไปปฏิบตั ทิ งใน
ั
ภาคบังคับและภาคไม่บ งั คับ
3.
เพืออํานวยความสะดวกในการเคลือนย้ายสินค้าโดยเสรีภ ายในอาเซียน กลุม่ ประเทศสมาชิกจะ
พัฒนาและนําไปปฏิบ ตั ซิ งแบบแผนการแสดงเครื
ึ
องหมาย สําหรับ ผลิตภัณฑ์ทอยู
ี ภ่ ายใต้ขอบข่ายของ
ระบบกฎเกณฑ์ทปรั
ี บประสานเข้าหากันของอาเซียน หรือคําสัง ในกรณีทเหมาะสม
ี

ข้อ 74
มาตรฐาน
1. ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศรับรองว่าสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของตนยอมรับและใช้หลักปฏิบตั ิ
ทีดีสําหรับการจัดทํา การนํามาใช้ และการใช้มาตรฐานตามทีกําหนดไว้ในภาคผนวก 3 ของความตกลง
ว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ การค้า ทีบรรจุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
2.
ในการปรับ ประสานมาตรฐานแห่งชาติเข้าหากัน กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องนํามาตรฐานระหว่าง
ประเทศทีเกียวข้องมาใช้เป็นทางเลือ กแรก เมือจัดทํามาตรฐานแห่งชาติฉบับใหม่ หรือเมือทบทวน
มาตรฐานทีมีอยู่ ในกรณีทไม่
ี มมี าตรฐานระหว่างประเทศ มาตรฐานแห่งชาติของแต่ละประเทศต้องถูก
ปรับให้ไปในแนวทางเดียวกัน
3.
สนับสนุ นให้กลุม่ ประเทศสมาชิกเข้าร่วมทํางานอย่างจริงจังในการพัฒนามาตรฐานระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงในรายสาขาทีมีศ กั ยภาพสําหรับ การค้าของอาเซียน
4.
การปรับประสานมาตรฐานแห่งชาติทมีี อยู่แล้วเข้าหากันและการนํามาตรฐานระหว่างประเทศมา
ใช้เป็นมาตรฐานแห่งชาติฉบับ ใหม่ควรจะอยูบ่ นพืนฐาน การนํามาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้เป็น
มาตรฐานภูมภิ าคหรือมาตรฐานแห่งชาติ ตามทีกําหนดในแนวทางไอเอสโอ/ไออีซ ี ข้อเสนอแนะ 21 หรือ
ฉบับทีออกมาล่าสุด
5.
เมือไรก็ตามทีมีความจําเป็ นต้องเปลียนแปรเนือหาและโครงสร้างของมาตรฐานระหว่างประเทศที
เกียวข้อง กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องทําให้มนใจว่
ั าการเปรียบเทียบเนือหาและโครงสร้างของมาตรฐาน
แห่งชาติกบั มาตรฐานระหว่างประเทศทีใช้อ้างอิงเป็ นไปโดยง่าย และต้องให้ขอ้ มูลเพืออธิบ ายเหตุผล
สําหรับการเปลียนแปรนัน
6.
กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องทําให้มนใจว่
ั า
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(เอ) การเปลียนแปลงเนือหาของมาตรฐานระหว่างประเทศไม่ถกู จัดทําและนําไปใช้เพือหรือต้องการ
ให้มผี ลในการสร้างอุปสรรคทางเทคนิคทีไม่จาํ เป็นต่อ การค้า
(บี) การเปลียนแปลงของเนือหาต้องไม่มขี อ้ จํากัดมากเกินความจําเป็ น

ข้อ 75
กฎระเบียบทางเทคนิ ค
1. ในการนํากฎระเบียบทางเทคนิคมาใช้ กลุ่มประเทศสมาชิกต้องทําให้มนใจว่
ั า
(เอ) กฎระเบียบทางเทคนิคนีไม่ได้นํามาใช้เพือหรือ ใช้โดยมีผลในการสร้างอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
(บี) กฎระเบียบทางเทคนิคนีอยู่บนพืนฐานของมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานแห่งชาติทได้
ี
ปรับประสานเข้าหามาตรฐานระหว่างประเทศแล้ว ยกเว้นเมือมีเหตุผลอันชอบธรรมสําหรับข้อแตกต่างที
มีอยู่
(ซี)
ทางเลือกทีมีขอ้ จํากัดทางการค้าน้อยทีสุดทีจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทต้ี องการ ได้รบั การ
พิจารณาก่อนการตัดสินใจนํากฎระเบียบทางเทคนิคมาใช้
(ดี)
ให้หลีกเลียงการนํามาตรฐานเชิงสัง (Presciptive Standard) มาใช้ เพือทําให้มนใจว่
ั าจะไม่
สร้างอุปสรรคทีไม่จาํ เป็ นต่อการค้า เพือส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด หรือไม่นําไปสู่การ
ลดความยืดหยุน่ ของภาคธุรกิจ
(อี)
ผลิตภัณฑ์ทนํี าเข้าจากกลุม่ ประเทศสมาชิกต้องได้รบั การปฏิบ ตั ทิ ไม่
ี ดอ้ ยไปกว่าการปฏิบ ตั ติ ่อ
ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันภายในประเทศ หรือผลิตภัณฑ์อ ย่างเดียวกันทีมีถนกํ
ิ าเนิดจากประเทศสมาชิก
อืน
2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องทําให้มนใจว่
ั าเฉพาะบางส่วนของมาตรฐานทีแสดงถึงข้อกําหนดขันตํา
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ทต้ี องการถูกนํ ามาอ้างถึงในกฎระเบียบทางเทคนิค
3.
กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องทําให้มนใจว่
ั าการจัดทํา การนําไปใช้ และการใช้กฎระเบียบทางเทคนิค
เพืออํานวยความสะดวกสําหรับ การดําเนินการตามความตกลงเพือการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน
หากปฏิบตั ไิ ด้
4.
เมือใดก็ตามทีมีความจําเป็ นเร่งด่วนในการใช้กฎระเบียบทางเทคนิคเพือแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน
หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึนภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิก และระยะเวลาทีมีอยูไ่ ม่เพียงพอในการ
ปรับประสานมาตรฐานแห่งชาติทเกี
ี ยวข้องเข้าหากัน ประเทศสมาชิกนันต้องพิจารณาใช้มาตรฐาน
ระหว่างประเทศทีเหมาะสม หรือบางส่วนทีเกียวข้อ งในมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นทางเลือกแรก
5.
กลุม่ ประเทศสมาชิกต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกระบวนการแจ้งทีกําหนดเป็ นเงือนไขไว้ในข้อ 11
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของกฎระเบียบทางเทคนิคภายใต้ขอ้ นี ประเทศสมาชิกอืนต้องแจ้งความเห็น ถ้ามี
ภายในหกสิบ (60) วันของการแจ้ง เมือได้รบั การร้องขอ ประเทศสมาชิกต้องส่งร่างกฎระเบียบทาง
เทคนิค ข้อมูลอืนเกียวกับข้อแตกต่างไปจากมาตรฐานระหว่างประเทศทีเกียวข้อง และกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรองก่อนวางตลาด ให้แก่ประเทศสมาชิกอืน
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6.
ยกเว้นในสถานการณ์เร่งด่วน กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องกําหนดระยะเวลาอย่างน้อยทีสุดหก
(6) เดือน ระหว่างวันทีออกกฎระเบียบทางเทคนิคกับวันทีมีผลใช้บงั คับ เพือให้เวลาทีเพียงพอสําหรับ
ผูผ้ ลิตในประเทศผูส้ ่งออกในการปรับผลิตภัณฑ์แ ละวิธกี ารผลิตของตนให้ส อดคล้องกับข้อกําหนดของ
ประเทศผูน้ ําเข้า

ข้อ 76
กระบวนการตรวจสอบและรับรอง
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องทําให้มนใจว่
ั ากระบวนการตรวจสอบและรับรองไม่ถกู จัดทํา นํามาใช้
หรือใช้เพือหรือใช้โดยมีผลต่อการสร้างอุปสรรคทางเทคนิคทีไม่จาํ เป็นต่อ การค้า และกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรองทีผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์ทมีี ถนกํ
ิ าเนิดในเขตแดนของประเทศสมาชิกอืนจะต้องปฏิบตั ใิ ห้
สอดคล้อ งจะต้องไม่เข้มงวดกว่ากระบวนการตรวจสอบและรับรองสําหรับผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน
ทีมีถินกําเนิดภายในประเทศ
2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องนํามาใช้ซงกระบวนการตรวจสอบและรั
ึ
บรองทีสอดคล้องกับมาตรฐาน
และหลักปฏิบ ตั ริ ะหว่างประเทศ และหากกระบวนการนันไม่สามารถนํามาใช้เนืองจากความแตกต่างใน
วัตถุประสงค์อนั ชอบธรรม ความแตกต่างของกระบวนการตรวจสอบและรับรองต้องให้มนี ้อยทีสุดเท่าที
จะเป็ นไปได้
3.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องพัฒนาและดําเนินการตามความตกลงเพือการยอมรับ ร่วมรายสาขา
ของอาเซียนสําหรับสาขาทีเป็นภาคบังคับ เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับ
ร่วมของอาเซียน ตามความเหมาะสม
4.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องยอมรับผลการตรวจสอบและรับ รองโดยหน่วยตรวจสอบและรับรองที
ได้รบั การแต่งตังจากประเทศสมาชิกอืนตามบทบัญญัตขิ องกรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมของ
อาเซียน และบทบัญญัตขิ องความตกลงเพือการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน ในสาขาทีเป็ นภาค
บังคับ
5.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติและสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ รวมทังมาตรวิทยาตามกฎหมายในอาเซียน เพืออํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินการตามความตกลงเพือการยอมรับร่วมทังในภาคบังคับและภาคไม่บงั คับ

ข้อ 77
การติ ดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาด
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องสร้างระบบการติดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาด เพือให้
การดําเนินการมีความสมบูรณ์ตามความตกลงเพือการยอมรับ ร่วมรายสาขาของอาเซียน และระบบ
กฎเกณฑ์ทปรั
ี บประสานเข้าหากันของอาเซียน และ/หรือคําสัง
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2.
หน่วยงานผูม้ อี ํานาจทีเกียวข้องกับการดําเนินการติดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาด
จะต้องดําเนินการตามทีจําเป็น เพือทําให้มนใจว่
ั าผลิตภัณฑ์ทวางอยู
ี
ใ่ นตลาดเป็ นไปตามความตกลงเพือ
การยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนและระบอบกฎหมายทีปรับประสานเข้าหากันของอาเซียน และ/หรือ
คําสัง
3.
กลุม่ ประเทศสมาชิกควรทําให้มนใจว่
ั ามีกฎหมายและโครงสร้างพืนฐานทางเทคนิคทีจําเป็ นเพือ
สนับสนุนระบบการติดตามผลการรับ รองภายหลังการวางตลาด
4.
ระบบการติดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาดจะต้องมีการต่อ ยอดประสิทธิผลด้วยการ
สร้างระบบเตือนภัยระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิก

ข้อ 78
การปฏิ บตั ิ ตามความตกลง
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องมีมาตรการทังหมดทีจําเป็ นเพือทําให้ม นใจว่
ั ามีการปฏิบ ตั ติ ามความ
ตกลงเพือการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน ระบบกฎเกณฑ์ทปรั
ี บประสานเข้าหากันของอาเซียน
และบทบัญญัตทิ เกี
ี ยวข้องของความตกลงฉบับนี ภายในกรอบเวลาในความตกลงฉบับทีมีมาก่อ น และ
เพือทําให้มนใจว่
ั าการดําเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกําหนดทีปรับประสานเข้าหากันแล้วทีมีมาก่อน
2.
ตราสารดังต่อไปนี และตราสารทีอาจมีเพิมเติมในอนาคตหากได้รบั ความเห็นชอบจากกลุม่
ประเทศสมาชิก เพือการดําเนิน การตามบทบัญญัตขิ องความตกลงฉบับนี ต้องถือว่าเป็ นองค์ประกอบ
หนึงของความตกลงฉบับนี
(เอ) กรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมของอาเซียน (เอ็มอาร์เอ)
(บี) ความตกลงเพือการยอมรับ ร่วมรายสาขาของอาเซียนสําหรับเครืองใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
(ซี) ความตกลงว่าด้วยระบบกฎเกณฑ์ทปรั
ี บประสานเข้าหากันของอาเซียนสําหรับเครืองใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (อีออี ี)
(ดี) ความตกลงว่าด้วยระบบกฎเกณฑ์ทปรั
ี บประสานเข้าหากันของอาเซียนสําหรับเครืองสําอาง
3.

คณะกรรมการทีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (เอซีซเี อสคิว) ต้องรับ ผิดชอบต่อ
(เอ) การจําแนกและริเริมความตกลงยอมรับร่วมรายสาขา
(บี) การติดตามประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ ารตามบทบัญญัตทิ เกี
ี ยวข้องของความตกลงฉบับนี
ทังในด้าน มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
(ซี) การให้การสนับสนุนต่อคณะกรรมการร่วมรายสาขา เมือมีความจําเป็น และ
(ดี) การประสานงานกับฝ่ายเลขานุการของอาเซียนเพือแจ้งผลตอบกลับเป็นระยะๆ เกียวกับ
การปฏิบตั ติ ามความตกลงฉบับ นี
4.
เอซีซเี อสคิวจะต้อ งให้การสนับสนุ นและให้ความร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอ าเซียน
(เอฟทีเอ) กับ คูเ่ จรจา รวมถึงแผนงานเสริมสร้างขีดความสามารถและสร้างความเข้ม แข็งของสถาบัน
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สําหรับข้อบทด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ของความตก
ลงการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจานันๆ
5. เอซีซเี อสคิวจะต้อ งดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือทําให้มนใจว่
ั าผูท้ เกี
ี ยวข้องได้มสี ว่ นร่วมในการปฎิบตั ิ
ตามความตกลงเพือการยอมรับ ร่วมรายสาขาของอาเซียน ระบบกฎเกณฑ์ทปรั
ี บประสานเข้าหากันของ
อาเซียน
บทที 8
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ข้อ 79
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของบทนีคือ
(เอ) เพืออํานวยความสะดวกต่อการค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกในขณะทียังให้ความคุ้ม ครองชีวติ
หรือสุขภาพของมนุ ษย์ สัตว์ หรือพืชในเขตแดนของแต่ละประเทศสมาชิก
(บี) จัดทํา กรอบการทํา งานและแนวทางตามข้อ กํา หนดของการใช้ บ ัง คับ มาตรการสุ ขอนามัย และ
สุขอนามัยพืชของกลุม่ ประเทศสมาชิก เพือให้เป็ นไปตามข้อ ผูกพันภายใต้แผนงานการจัดตังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(ซี) เสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก ในการคุม้ ครองชีวติ หรือ สุ ขภาพของมนุษ ย์
สัตว์ หรือพืช และ
(ดี) อํา นวยความสะดวกและเสริม สร้ างการปฏิบ ัตติ ามบทนี ให้เป็ นไปตามหลัก การและระเบีย บ
กฎเกณฑ์ ทีอยู่ ภ ายใตภาคผนวก1เอ ของความตกลงว่า ด้ว ยการใช้ บ ัง คับ มาตรการสุ ข อนามัย และ
สุขอนามัยพืชแนบท้ายความตกลงด บั บลิว ที โอ และความตกลงฉบับนี
ข้อ 80
คํานิ ยาม
เพือความมุ่งประสงค์ของบทนี
(เอ) “มาตรฐานระหว่างประเทศ แนวทาง และข้อ เสนอแนะ” ให้ม คี วามหมายเดียวกัน กับ ในวรรค 3
ภาคผนวกเอของความตกลงเอสพีเอส
(บี) “มาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช” ให้มคี วามหมายเดียวกันกับ ในวรรค 1 ภาคผนวกเอของ
ความตกลงเอสพีเอส และ
(ซี) “ความตกลง เอสพีเอส” หมายถึง มาตรการตามภาคผนวก1เอ ในความตกลงว่าด้วยการใช้บงั คับ
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้ความตกลงดับบลิว ที โอ
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ข้อ 81
บทบัญญ ตั ิ ทวไปและพั
ั
นธกรณี
1.
ให้ใช้บ ทบัญญติของบทนีกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทังหมดของประเทศสมาชิก
ซึงอาจส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิกโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกยืนยันสิทธิและพันธกรณีของตนทีมีตอ่ ประเทศสมาชิกอืนๆ ภายใต้ความตก
ลงเอสพีเอส
3.
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศผูกพันทีจะใช้หลักการของความตกลงเอสพีเอสเพือการพัฒนา การ
ใช้ หรือการยอมรับมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชในการอํานวยความสะดวกทางการค้าระหว่าง
กลุม่ ประเทศสมาชิก ในขณะทียังให้การคุม้ ครองชีวติ หรือสุขภาพของมนุ ษย์ สัตว์ พืชของประเทศสมาชิก
แต่ละประเทศ
4.
ในการปฏิบ ตั ติ ามมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช กลุม่ ประเทศสมาชิกตกลงทีจะรับ มาใช้
ซึงมาตรฐานระหว่างประเทศ แนวทางหรือข้อเสนอแนะทีเกียวข้อง ซึงจัดทําโดยองค์การระหว่างประเทศ
เช่น คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (โคเด็กซ์) องค์การโรคระบาดสัตว์แห่งโลก (โอไอ
อี) อนุสญ
ั ญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ (ไอพีพซี )ี และอาเซียน หากปฏิบตั ไิ ด้
5.
กลุม่ ประเทศสมาชิกตกลงร่วมกันว่า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและกระบวนการต่างๆ ทีจะนํา
มาตรการเอสพีเอสไปใช้ในอาณาเขตของตน จะต้องระบุไว้ในบัญชีตามภาคผนวก 9 ซึงเป็ นองค์ประกอบ
หนึงของความตกลงฉบับนี ประเทศสมาชิกตกลงร่วมกันเพือทําให้มนใจว่
ั าจะจัดให้ม ี และเข้าถึงได้โดย
ประเทศสมาชิกอืนทีมีสว่ นได้เสีย ซึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการภายในของประเทศตน
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทีระบุ ไว้ในบัญ ชีตามภาคผนวก 9
6.
การเปลียนแปลงใดๆ ของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการต่างๆ ด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชต้องเป็นไปตามข้อ 11 (การแจ้งการปฏิบตั ติ ามพันธกรณี)
ข้อ 82
การจัดการเพือปฏิ บตั ิ ตามข้อตกลง และทีเกียวกับสถาบัน
1.
เพือให้การปฏิบ ัตติ ามพันธกรณีของบทนีมีประสิทธิภ าพ คณะกรรมการอาเซียนด้า นมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (เอซี เอสพีเอส) จะถูกจัดตังขึนเพือดําเนินการประชุมระหว่างกลุม่ ประเทศ
สมาชิกอย่างน้อยปีละหนึงครัง
2.
หน้าทีของเอซี เอสพีเอส มีดงั นี
(เอ) อํานวยความสะดวกในการแลกเปลียนข้อมูลด้านเหตุการณ์เกียวกับสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชที
เกิดขึนในกลุ ่มประเทศสมาชิกและมิใช่ประเทศสมาชิก รวมทังการเปลียนแปลงหรือการออกระเบียบ
ข้อบังคับและมาตรฐานใหม่ดา้ นสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ของประเทศสมาชิกทีอาจส่งผลกระทบทาง
การค้าระหว่างประเทศสมาชิกโดยตรงหรือโดยอ้อม
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(บี) อํานวยความสะดวกในการให้ความร่ว มมือในด้านมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช ซึงรวมถึง
การเสริมสร้างศักยภาพ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการแลกเปลียนผูเ้ ชียวชาญ ทังนีขึนกับ
เงินทุนทีมี รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
(ซี) พยายามแก้ไขปญั หาทีเกียวข้อ งกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพือการอํานวยความ
สะดวกทางการคาระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก เอซี เอสพีเอส อาจจัดตังคณะทํางานเฉพาะกิจเพือการ
หารือด้านวิทยาศาสตร์ในการบ่งชีและจัดการกับ ปัญหาทีเกิดจากการใช้มาตรการสุขอนามัยหรือ
สุขอนามัยพืช และ
(ดี) ยืนรายงานการพัฒนาและข้อเสนอแนะเกียวกับ การปฏิบตั ติ ามบทนีอย่างสมําเสมอ
ต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนผ่านทางการประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเพือ
ดําเนินการต่อไป
3.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องจัดตังศูนย์ประสานงานเพือการติดต่อสือสารและความ
ร่วมมือทีมีประสิทธิภาพ บัญชีรายชือของศูนย์ประสานงานทีได้รบั มอบหมายปรากฏตามภาคผนวก 10
ของความตกลงฉบับนี
4.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องทําให้มนใจว่
ั าข้อมูลในภาคผนวก 10 จะได้รบั การปรับให้
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
ข้อ 83
การแจ้ง การปฏิ บตั ิตามพันธกรณี ภายใต้สถานการณ์ ฉุกเฉิ น
1.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศยอมรับ ถึงคณค่าของการแลกเปลียนข้อมูล โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ ฉุกเฉินทีเกียวกับวิกฤตความปลอดภัยของอาหาร การแทรกแซงและควบคุมแมลงศัตรูพชื
และหรือการระบาดของโรค รวมทังมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช
2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งทุกศูนย์ประสานงานและสํานักเลขาธิการอาเซียนทันทีเมือเกิด
สถานการณ์ ตอ่ ไปนี
(เอ) กรณีเกิดวิกฤตความปลอดภัยของอาหาร การแพร่ระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพชื และ
(บี) มาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชชัวคราว ทีกีดกันหรือส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ
สมาชิกอืน ซึงได้รบั การพิจารณาว่ามีความจําเป็นต่อการปกป้ องชีวติ และสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช
ของประเทศสมาชิกผู้นําเข้า
3.
ประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกควรพยายามเท่าทีเป็ นไปได้ ในการให้ขอ้ มูล แก่ประเทศสมาชิกผู้นําเข้า
ถ้าประเทศสมาชิกผูส้ ่งออกระบุวา่ สินค้าทีได้ส่งออกนันอาจมีความเสียงอย่างมีนยั สําคัญเกียวกับ
สุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช
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ข้อ 84
ความเท่าเทียมกัน
1.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องริเริมและเสริมสร้างความร่วมมือด้านความเท่าเทียมกันที
เป็ นไปตามความตกลงเอสพีเอสและมาตรฐานสากล แนวทาง และข้อเสนอแนะทีเกียวข้อ ง เพืออํานวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
2.
เพืออํานวยความสะดวกทางการค้า กลุม่ ประเทศสมาชิกอาจจัดทําข้อตกลงความเท่าเทียมกัน
และเสนอแนะข้อสรุปด้านความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะให้เป็นไปตามข้อ 4 ของความตกลงเอสพีเอส
และแนวทางดําเนินการซึงจัดทําโดย คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (โคเด็กซ์)
องค์การโรคระบาดสัตว์แห่งโลก (โอไออี) หรืออนุสญ
ั ญาอารักขาพืช ระหว่างประเทศ (ไอพีพซี )ี และ
อาเซียน และโดยคณะกรรมการมาตรการด้านสุ ขอนามัยและสุขอนามัยพืชทีจัดตังขึนภายใต้ขอ้ 12 ของ
ความตกลงเอสพีเอส
3.
เมือมีการร้องขอ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องหารือ เพือให้ได้มาซึงการจัดทําข้อตกลงทวิ
ภาคี และ/หรือข้อตกลงระดับภูมภิ าค เกียวกับ การยอมรับ ความเท่าเทียมกันด้านมาตรการสุ ขอนามัยหรือ
สุขอนามัยพืชทีระบุไว้
ข้อ 85
ความร่วมมือ
1.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องแสวงหาโอกาสทีจะขยายความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึน
ด้านการให้ความช่วยเหลือ ทางวิช าการ ด้านความร่วมมือและการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างประเทศ
สมาชิกอืนทีเกียวข้องกับ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทีเป็ นประโยชน์ร่วมกัน และต้อง
สอดคล้อ งกับ วัตถุประสงค์ตามบทนีและข้อผูกพันทีกําหนดในแผนงานการจัดตังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึนในด้านการควบคุมและ
กําจัดแมลงศัตรูพชื และโรคระบาด และกรณีฉุกเฉินอืนๆ ทีเกียวข้อ งกับมาตรการสุขอนามัยหรือ
สุขอนามัยพืช รวมทังช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเอสพีเอส
3.
ในการปฏิบ ตั ติ ามบทบัญ ญัตใิ นวรรค 1 ของข้อนี กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องประสานงานในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีเกิดขึนภายใต้บริบทระดับภูมภิ าคและพหุภาคี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือหลีกเลียง
ความซําซ้อนทีไม่จาํ เป็ น และเพิมประสิทธิภ าพให้ได้มากทีสุด
ของการดําเนินงานของประเทศสมาชิก ในสาขานี
4.
กลุม่ ประเทศสมาชิกใดๆ สอง ( 2 )ประเทศ โดยความตกลงร่วมกัน อาจร่วมมือในการ
ปรับเปลียนให้เข้ากับ สภาวะของภูมภิ าค ซึงรวมไปถึงแนวคิดทีจะมีพนที
ื ปลอดแมลงศัตรูพชื และโรค
ระบาด และพืนทีควบคุมปริม าณแมลงศัตรูพชื และความชุกของโรคระบาด ตามความตกลงเอสพีเอส และ
มาตรฐานสากลอืนๆ และแนวทาง ข้อเสนอแนะอืนๆ ทีเกียวข้อง เพืออํานวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างประเทศสมาชิก
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บทที 9
มาตรการเยียวยาทางการค้า
ข้อ 86
มาตรการปกป้ อง
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศทีเป็ นสมาชิกดับบลิว ที โอคงไว้ซงสิ
ึ ทธิและพันธกรณีภ ายใต้ ข้อ 19 ของ
แกตต์ 1994 และความตกลงดับบลิว ที โอว่าด้วยมาตรการปกป้ อง หรือข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วย
การเกษตร
ข้อ 87
อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
1.
กลุม่ ประเทศสมาชิกยืนยันสิทธิและพันธกรณีตอ่ กันในกรณีทเกี
ี ยวเนืองกับการใช้มาตรการตอบ
โต้การทุ่มตลาดภายใต้ ข้อ 6 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยการปฏิบ ตั ติ ามข้อ 6 ของแกตต์
1994 ตามทีระบุไว้ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ
2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกยืนยันสิทธิและพันธกรณีตอ่ กันในกรณีทเกี
ี ยวเนืองกับการอุดหนุนและ
มาตรการตอบโต้การอุดหนุ นภายใต้ ข้อ 16 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยการอุดหนุ นและ
มาตรการตอบโต้การอุดหนุ น ตามทีระบุไ ว้ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับ บลิว ที โอ
บทที 10
บทบัญญัติเกียวกับสถาบัน

ข้อ 88
กลไกการหารือและการให้คาํ ปรึกษา
หน่วยงานแก้ไขปญั หาการค้าการลงทุนของอาเซียน (เอ ซี ที) และองค์กรระดับ เจ้าหน้าทีอาวุโสเพือ
ติดตามการดําเนินงานตามพันธกรณีความตกลงของอาเซียน (เอ ซี บี) ทีระบุไว้ในปฏิญญาบาหลีว่าด้วย
ข้อตกลงอาเซียน ฉบับที 2 (แถลงการณ์บาหลี ฉบับที2) อาจจะถูกนําขึนมาใช้เพือระงับข้อพิพาทที
เกิดขึนจากความตกลงฉบับนีได้ ประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึงทีไม่ตอ้ งการใช้ประโยชน์จาก เอ
ซี ที/เอ ซี บี อาจเลือกใช้กลไกทีมีไว้ในพิธสี ารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนฉบับใหม่ได้
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ข้อ 89
การระงับข้อพิพาท
พิธสี ารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซีย นฉบับ ใหม่ ลงนามเมือวันที 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004
(พ.ศ. 2547) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทีแก้ไขเพิมเติม จะต้องใช้
บังคับเกียวกับข้อพิพาทใดๆ หรือข้อขัดแย้งระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิกทีเกิดขึนจากหรือเกียวกับ การ
ตีความหรือการใช้บงั คับของความตกลงฉบับนี
ข้อ 90
ข้อ ตกลงเกียวกับสถาบัน
1.
เพือความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี รัฐ มนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม)จะต้องจัดตัง
คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ประกอบด้วยผูแ้ ทนในระดับ รัฐมนตรีหนึง (1) คนจาก
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศและเลขาธิการอาเซียน
ในการทําหน้าทีของคณะมนตรีเขตการค้าเสรี
อาเซียนจะต้องได้รบั การสนับสนุ นจากการประชุมเจ้าหน้าทีอาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (ซีออม)
และเพือให้บรรลุผลตามหน้าที ซีออมอาจจัดตังคณะทํางานตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ
ประสานงานการดําเนินการภายใต้ความตกลง อาทิก้า (ซีซเี อ) เพือให้ความช่วยเหลือการทํางานของซี
ออม การทํางานของซีออมจะต้องทําให้มนใจในเรื
ั
องการปฏิบ ตั ติ ามความตกลงฉบับนี และจะต้อง
ประสานและได้รบั การสนับ สนุนจากคณะทํางานด้านเทคนิคและคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้ความตกลง
ฉบับนี
2.
ประเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศจะต้องจัดตังหน่วยอาฟตาของประเทศตน ซึงจะทําหน้าทีเป็ นศูนย์
ประสานงานของประเทศในการประสานการดําเนินการตามความตกลงฉบับนี
3.

สํานักเลขาธิการอาเซียนจะต้อ ง

(เอ) ให้การสนับสนุนรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) และคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนในการ
กํากับดูแ ล ประสานและทบทวนการดําเนินการตามความตกลงฉบับ นีรวมถึงการให้ความช่วยเหลือเรือง
ต่างๆทีเกียวข้อ ง และ
(บี) ติดตามและรายงานความคืบหน้าต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมําเสมอ
ในการดําเนินการตามความตกลงฉบับนี
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บทที 11
บทบัญญัติสดุ ท้า ย
ข้อ 91
ความสัมพันธ์กบั ความตกลงอื น
1. ตามเงือนไขของวรรค 2 ของข้อนี ให้ความตกลงด้านเศรษฐกิจ ทุกฉบับของอาเซียนทีมีอ ยู่กอ่ น
การมีผลบังคับใช้ของอาทิก้ายังคงมีผลใช้บงั คับต่อไป
2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกจะต้องเห็นพ้อ งต่อรายการของความตกลงต่างๆทีจะถูกแทนที (ภายใน X
เดือน) จากวันทีความตกลงฉบับนีมีผลใช้บ งั คับ และรายการดังกล่าวจะต้องนํามาผนวกในความตกลง
และจะเป็ นองค์ป ระกอบหนึงของความตกลงฉบับนี
3. ในกรณีทมีี ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความตกลงฉบับนีกับความตกลงด้านเศรษฐกิจใดๆ ของ
อาเซียน ซึงมิได้ถกู ทดแทนภายใต้วรรค 2 ของข้อนี ให้ใช้ความตกลงฉบับ นี

ข้อ 92
ความตกลงระหว่างประเทศทีมีการแก้ไขหรือทีเกิดขึนในภายหลัง
เว้นแต่ความตกลงฉบับนีจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน หากมีความตกลงระหว่างประเทศใดๆหรือบทบัญญติ
ทีอ้างถึงหรือทีรวมเข้าไว้ในความตกลงฉบับ นี และความตกลงหรือบทบัญญัตดิ งั กล่าวมีการแก้ไข กลุม่
ประเทศสมาชิกจะต้องหารือว่ามีความจําเป็ นหรือไม่ทจะต้
ี องแก้ไขความตกลงฉบับนี

ข้อ 93
ภาคผนวก เอกสารแนบ และตราสารในอนาคต
1.

ภาคผนวกและเอกสารแนบของความตกลงฉบับนีเป็ นองค์ประกอบหนึงของความตกลงฉบับนี

2.
กลุม่ ประเทศสมาชิกอาจลงมติยอมรับตราสารทางกฎหมายในอนาคตตามบทบัญ ญัตขิ องความ
ตกลงฉบับนี เมือมีผลใช้บงั คับ ตราสารเหล่านันเป็นส่วนประกอบหนึงของความตกลงฉบับ นี

ข้อ 94
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การแก้ไขเพิมเติม
1.
บทบัญญัตขิ องความตกลงฉบับ นีอาจมีการปรับเปลียนผ่านการแก้ไขเพิมเติมด้วยการตกลง
ร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยกลุม่ ประเทศสมาชิก
2.
แม้จะกําหนดไว้ในวรรค 1 ของข้อนี ภาคผนวกและเอกสารแนบของความตกลงฉบับ นีอาจถูก
ปรับเปลียนผ่านการแก้ไขเพิมเติมทีรับรองโดยคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอ าเซียน การแก้ไขเพิมเติม
ดังกล่าวจะต้องนํามาผนวกและเป็ นองค์ประกอบหนึงของความตกลงฉบับนี

ข้อ 95
การทบทวน
คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือผูแ้ ทนทีแต่งตังขึนจะต้องมีการประชุมภายในหนึง (1) ปีหลังจาก
ความตกลงฉบับนีมีผลบังคับใช้ และหลังจากนันให้มกี ารประชุมทุกสอง (2) ปีหรือไม่เช่นนัน ตามทีเห็น
ควรให้มกี ารทบทวนความตกลงเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของความตกลงฉบับนี

1.

ข้อ 96
การมีผลใช้บงั คับ
ความตกลงฉบับนีจะต้องลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน

2.
ความตกลงฉบับนีจะมีผลใช้บงั คับ หลังจากประเทศสมาชิกทุกประเทศได้แจ้งหรือหากจําเป็ น ได้
มอบสัตยาบันสารไปเก็บรักษาไว้ทเลขาธิ
ี
การอาเซียนเมือเสร็จสินกระบวนการภายใน ซึงจะต้องใช้เวลา
ไม่เกินหนึงร้อยแปดสิบ (180) วันหลังจากการลงนามในความตกลงฉบับ นี
3.
เลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งประเทศสมาชิกทุกประเทศโดยทันทีในเรืองการแจ้งหรือ การเก็บ
รักษาสัตยาบันสารทีอ้างถึงในวรรค 2 ของข้อนี

ข้อ 97
ข้อสงวน
จะต้องไม่มีขอ้ สงวนเกียวกับบทบัญ ญัตใิ ดๆของความตกลงฉบับนี

51

ข้อ 98
การเก็บรักษา
ความตกลงฉบับนีจะต้องถูกเก็บรักษาไว้กบั เลขาธิการอาเซียน ซึงจะเป็นผูน้ ําส่งสําเนาทีรับรองแล้ว
ให้แก่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต่อไปโดยทันที
เพือเป็ นพยานแก่การนี ผูล้ งนามข้างท้าย ซึงได้รบั มอบหมายโดยถูกต้อ งจากรัฐบาลของตน จึงได้ลงนาม
ในความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

ทําที
เดียว

วันที

พ.ศ.

เป็ นต้นฉบับ ภาษาอังกฤษฉบับ

สําหรับรัฐบาลประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ลิม จอก เซง
รัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศและการค้า
สําหรับรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา
จาม ประสิทธิ
รัฐมนตรีอาวุโส และรัฐมนตรีพ าณิชย์

สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐอิ นโดนี เซีย

มารี เอลกา พานเกสตู
รัฐมนตรีการค้า
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สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว
นามวิยาเขต
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

สําหรับรัฐบาลประเทศมาเลเซีย
มูยดี นิ บิน โมฮัมหมัด ยาซิส
รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม

สําหรับรัฐบาลสหภาพพม่า
อู โส ทา
รัฐมนตรีการวางแผนแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจ

สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์
ปีเตอร์ บี ฟาวิลา
รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรม

สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐสิง คโปร์
ลิม ฮึง เคียง
รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรม
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สําหรับรัฐบาลราชอาณาจักรไทย

ไชยา สะสมทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม
วู ฮุย เฮือง
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้า
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