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Article 1 
Establishment of the Secretariat 
1. There shall be established a Regional Secretariat for 
ASEAN Tourism Professionals (hereinafter referred to as the 
"Secretariat"). 
2. The Secretariat shall have its seat in Jakarta, Indonesia 
(hereinafter referred to as the "Host Country"). 
 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดเรื่องกำรจดัตั้งส ำนักเลขำธิกำรระดับภูมภิำค
ส ำหรับวิชำชีพท่องเที่ยวอำเซียนซึง่ตั้งอยู่ในกรุงจำกำร์ตำ อินโดนเีซยี 
 
เป็นเรื่องทำงนโยบำยจึงสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีไดโ้ดยไมต่้องมี
กฎหมำยรองรับ 
 

 

Article 2 
Objective of the Secretariat 
The Secretariat shall promote implementation of the MRA 
on Tourism Professionals by providing support for its 
operations and management as well as implementation of 
related projects and activities. 

  เป็นบทบัญญตัิที่กล่ำวถึงควำมมุ่งหมำยของกำรด ำเนินงำนของ
เลขำธิกำรฯ โดยเลขำธิกำรฯ มหีนำ้ที่ส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกรรม 
และโครงกำรตำ่ง ๆ ของวิชำชีพท่องเที่ยวตำมขอบเขตที่ก ำหนดไว ้
ใน MRA  
 
เป็นเรื่องทำงนโยบำยจึงสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีไดโ้ดยไมต่้องมี
กฎหมำยรองรับ 
 

 

Article 3 
Functions of the Secretariat 
The Secretariat shall: 
1. enhance awareness and provide capacity building on 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของเลขำธิกำรฯ โดยก ำหนด 
ให้เลขำธิกำรฯ มีหน้ำที่ (๑) สร้ำงควำมตระหนักรู้และเสรมิสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตติำม MRA (๒) พัฒนำ/คงรักษำไว/้
ปรับปรุง ระบบกำรขึ้นทะเบยีนวิชำชีพท่องเที่ยวอำเซียนให้มี 

 

                                                           
* ควำมตกลงมผีลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๑ โดยเวียดนำมเป็นประเทศสุดท้ำยที่ยื่นสัตยำบันสำร 
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the implementation of the MRA TP including marketing 
and promotion of the services offered by the Secretariat; 
2. develop, maintain and update the ASEAN Tourism 
Professional Registration System ("ATPRS") including its 
database management and resources for implementation 
of the MRA; 
3. formulate, update and recommend the necessary 
mechanisms including certification and assessment to 
enable the smooth implementation of the MRA TP; 
4. ensure effective and efficient use of human, financial 
and capital resources of the Secretariat; and 
5. perform such other functions and responsibilities that 
may be assigned to it by the Governing Council. 
 

ควำมทันสมัยอยู่เสมอ (๓) ก ำหนดรูปแบบ/ปรับปรุง/ให้ค ำแนะน ำ 
เกี่ยวกับกลไกท่ีจ ำเป็นรวมถึงกำรรบัรองและประเมินผลเพื่อให้ 
กำรปฏิบัตติำม MRA มีควำมรำบรื่น (๔) สร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรใช้
ทรัพยำกรมนุษย์และเงินทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
และ (๕) ปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย
จำกสมำชิกคณะมนตรีประศำสน์กำร (Governing Council) 
 
เป็นเรื่องทำงนโยบำยจึงสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีไดโ้ดยไมต่้องมี
กฎหมำยรองรับ 
 

Article 4 
The Governing Council 
1. The ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee 
("ATPMC") shall be the Governing Council of the 
Secretariat. 
2. The ATPMC shall consist of ASEAN National Tourism 
Organisations ("ASEAN NTOs") and appointed 
representatives from the National Tourism Professional 
Boards ("NTPB"). 
3. The roles of the Governing Council shall be as follows: 
 a. undertake the overall supervision of operations, 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดให้ ASEAN Tourism Professional 
Monitoring Committee มีฐำนะเป็นสมำชิกคณะมนตรีประศำสน์กำร 
(Governing Council) ของส ำนักเลขำธิกำรระดบัภูมภิำค 
ประกอบด้วย องค์กำรกำรท่องเที่ยวแห่งชำติอำเซียน (ASEAN 
National Tourism Organisations) และผู้แทนจำกคณะกรรมกำร
วิชำชีพกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ (National Tourism Professional 
Boards) สมำชิกคณะมนตรีประศำสน์กำร (Governing Council)  
มีบทบำทในเรื่องของกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรงำน/ จัดให้มีคูม่ือ 
และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักเลขำธิกำรฯ/ อนุมตัิโครงสร้ำง
และบุคลำกรขององค์กร/ ก ำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์กำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำรและคณะท ำงำน/ แต่งตั้งและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรบริหำร/ อนุมัตหิลักเกณฑ์ 
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provide policy guidance and give directions to the 
Secretariat; 
 b. approve the organisational structure and staff 
requirements of the Secretariat; 
 c. establish the terms and conditions for the position 
of the Executive Director, and staff members; 
 d. appoint and evaluate an Executive Director in 
accordance with the terms and conditions for such a 
position, as established; 
 e. approve the rules, procedures and regulations for 
the operations of the Secretariat including staff and 
financial rules and procedures; 
 f. recommend to the ASEAN NTOs the annual 
business plan, including the annual budget of the 
Secretariat and monitor its implementation; 
 g. oversee the utilisation of revenue and approve the 
rules and procedures for the management of such 
revenue; 
 h. approve the disposal of the property and assets of 
the Secretariat in case of dissolution of the Secretariat, 
and on any other matters concerned with the dissolution; 
and 
 i. perform any other functions necessary to achieve 
the objective of the Secretariat. 
 
 

กระบวนกำร และกฎระเบยีบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักเลขำธิกำรฯ และพนักงำน/ ให้ค ำแนะน ำแก่องค์กร 
กำรท่องเที่ยวแห่งชำติอำเซียน (ASEAN NTOs) เกี่ยวกับแผนกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี รวมทั้งงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร/ ปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ตำมที่จ ำเป็น เป็นต้น 
 
เป็นเรื่องทำงนโยบำยจึงสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีไดโ้ดยไมต่้องมี
กฎหมำยรองรับ 
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Article 5 
Executive Director 
1. The Executive Director shall be appointed by the 
Governing Council in accordance with the terms and 
conditions established by it. 
2. The Executive Director shall have a term of office of 
three (3) years, which may be extended based on the 
performance of the Executive Director and the decision of 
the Governing Council. 
3. The Executive Director shall be a national of one of the 
ASEAN Member States and shall be responsible and 
accountable for the management of the Secretariat and 
all other functions as may be assigned by the Governing 
Council. 
4. The Executive Director shall be selected and appointed 
based on qualifications and experience and suitability to 
operate and communicate with the Governing Council. 
5. The Executive Director shall be supported by Heads of 
Divisions and staffs to carry out the assigned responsibilities 
and functions of the Secretariat effectively and efficiently. 
6. The Executive Director shall designate one of the Heads 
of Divisions to serve as the Officer-in-Charge whenever the 
Executive Director is absent. 
7. The Governing Council shall designate an officer to 
serve as the Acting Executive Director whenever the 
Executive Director is absent or unable to discharge his 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรบรหิำรและวำระ 
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำรที่มรีะยะเวลำ ๓ ปี และอำจ
ขยำยอีกได้ขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรบรหิำร 
และอ ำนำจกำรตัดสินใจของสมำชิกคณะมนตรีประศำสน์กำร  

กรรมกำรบริหำรต้องมีคณุสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมท่ีจะ
ด ำเนินงำนและประสำนงำนร่วมกบัสมำชิกคณะมนตรีประศำสน์กำร 
และได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บังคบับัญชำของภำคส่วนและ
คณะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ทั้งนี้ สมำชิกคณะมนตรีประศำสน์กำร
อำจมอบหมำยใหเ้จ้ำหน้ำท่ีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้ำท่ีเป็น
กรรมกำรบริหำรได้ในขณะที่กรรมกำรบริหำรไม่อยู่หรือไมส่ำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีได ้

บทบำทของกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย กำรบริหำรงำนของส ำนกั
เลขำธิกำรฯ ให้สมบรูณ์ กำรจัดเตรียมแผนงำนกิจกรรมและกำรเงิน
หรืองบประมำณต่ำง ๆ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนัก
เลขำธิกำรฯ ตลอดจนกำรพัฒนำและด ำเนินยุทธศำสตรโ์ดยกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกำรระดมทุนเพื่อด ำเนินงำนหรือกิจกรรม 
อย่ำงเหมำะสมภำยใต้ขอบเขตหนำ้ที่ของส ำนักเลขำธิกำรฯ เป็นต้น 
 
เป็นเรื่องทำงนโยบำยจึงสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีไดโ้ดยไมต่้องมี
กฎหมำยรองรับ 
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duties, or if the office of the Executive Director should 
become vacant. The Acting Executive Director shall have 
the capacity to exercise all the powers of the Executive 
Director pursuant to this Agreement. In the event of 
vacancy, the Acting Executive Director shall serve in that 
capacity until the assumption of office by an Executive 
Director appointed, as expeditiously as possible, in 
accordance with paragraph 8(d) of Article 5. 
8. The role of the Executive Director shall be as follows: 

a. administer the Secretariat and its programmes with 
a view to ensuring that the Secretariat fulfils its purpose; 

b. prepare annual business plans, budgets, financial 
statements or any other documents for the consideration 
of the Governing Council; 

c. report on the implementation of the activities of 
the Secretariat to the Governing Council; 

d. appoint, subject to the confirmation of the 
Governing Council, manage and supervise staff members 
of the Secretariat; 

e. appoint, subject to the confirmation of the 
Governing Council, manage and supervise consultants and 
experts whose role are to assist the Secretariat in the 
performance of its functions; 

f. develop and implement strategies to ensure 
appropriate funding for programmes and institutional 
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activities relevant to the purpose and function of the 
Secretariat; and 

g. perform such other duties as may be required by 
the Governing Council. 

 
Article 6 
Staff Members 
1. The staff members shall perform such tasks in 
accordance with the terms and conditions of their 
appointments and any other tasks assigned by the 
Executive Director. 
2. Each staff member shall have a contractual term of 
office of 3 (three) years, which may be extended based on 
the performance and/or the decision of the Executive 
Director. 
3. Each staff member shall be a national of one of the 
ASEAN Member States. 
 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดใหส้มำชิกของคณะท ำงำนต้องปฏิบัติหนำ้ที่
ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกรรมกำรบรหิำรแต่งตั้งและมอบหมำย 
โดยผู้ปฏิบัติงำนมีสญัญำกำรท ำงำนเป็นระยะเวลำ ๓ ปี และอำจ
ขยำยระยะเวลำได้อีกข้ึนอยู่กับผลกำรปฏิบัติงำนและกำรตัดสินใจ 
ของกรรมกำรบริหำร 
 
เป็นเรื่องทำงนโยบำยจึงสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีไดโ้ดยไมต่้องมี
กฎหมำยรองรับ 
 

 

Article 7 
Host Country Agreement 
1. The Regional Secretariat and the Government of the 
Host Country shall separately enter into a Host Country 
Agreement which shall specify the modalities and other 
necessary arrangements to support the establishment and 
operationalization of the Secretariat in accordance with 
the prevailing laws and regulations of the Host Country. 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดใหส้ ำนักเลขำธิกำรฯ และรัฐบำลของประเทศ
เจ้ำภำพ (Host Country) เข้ำท ำควำมตกลง Host Country 
Agreement แยกต่ำงหำกกันซึ่งจะต้องระบรุูปแบบและข้อตกลง 
ที่จ ำเป็นอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนกำรจดัตั้งและกำรด ำเนินงำนของส ำนัก
เลขำธิกำรฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของประเทศ
เจ้ำภำพ  ท้ังนี้ Host Country Agreement ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึง 
ของควำมตกลงฯ 
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The Host Country Agreement shall not form part of this 
Agreement. 
 

จึงสำมำรถปฏิบัตติำมพันธกรณีไดโ้ดยไม่ต้องมีกฎหมำยรองรับ 
 

Article 8 
Financial Regulations 
1. The ASEAN NTOs shall approve the budget of the 
Secretariat on an annual basis. 
2. The ASEAN NTOs shall review and approve the 
proposed operating budget of the Secretariat through the 
Governing Council based on the calendar year. 
3. The Annual Financial Statement will be audited by the 
Auditor appointed by the Governing Council. 
4. Disbursement of the revenue shall be reported to and 
approved by the ASEAN NTOs as recommended by the 
Governing Council. 
5. The Secretariat shall generate revenue and resources 
through contributions from ASEAN Member States and 
through the provision of related products and services to 
support implementation of the MRA TP including as 
follow: 
 a) Budget contributions from each ASEAN Member 
State in the amount of USO 20,000 for the year 2015 and 
USO 20,000 for the year 2016; 
 b) Contributions from the Host Country in the 
amount of USO 49,500 for the year 2015; 
 c) Online registration of Tourism Professionals; 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดให้ ASEAN NTOs อนุมัติงบประมำณ 
ของส ำนักเลขำธิกำรฯ ตำมแผนงำนประจ ำป/ี ตรวจสอบและอนุมัติ 
งบด ำเนินงำนของส ำนักเลขำธิกำรฯ ตำมที่เสนอผ่ำนสมำชิกคณะ
มนตรีประศำสน์กำร/ บริหำรจัดกำรภำษีอำกรและแหล่งงบประมำณ 
ที่ได้รับจำกประเทศสมำชิกอำเซียนและที่ได้มำโดยบทบัญญัติว่ำด้วย
สินค้ำและบริกำรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัตติำมข้อตกลงร่วม หรือ MRA  
 
เป็นเรื่องทำงนโยบำยจึงสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีไดโ้ดยไมต่้องมี
กฎหมำยรองรับ 
 

 



๘ 
 

พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 
(ระบุมาตราและสาระส าคัญ 

ของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข) 
 

หมายเหตุ 

 d) Industry Services (membership/subscriptions); 
 e) Training and certification of Master Trainer; 
 f) Training and certification of Master Assessor; 
 g) Training related to MRA TP implementation 
activities; 
 h) Consulting Services to Industry; 
 i) Consulting Services to Government; 
 j) Consulting Services to training providers; 
 k) MRA TP Commissions, Employment Placement or 
Administrative Fees; 
 I) Sponsorship; 
 m) Organising events; 
 n) Assessing and Certification of Master Trainers or 
Assessors; and 
 o) Other sources of revenue and resources as 
approved by the Governing Council. 
 
Article 9 
Legal Personality 
1. Subject to the approval of the Governing Council, the 
Secretariat shall have the legal capacity necessary to do 
the following: 
 a. conclude agreements with other countries, and 
local or international organisations; 
 b. enter into contracts; 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดใหส้ ำนักเลขำธิกำรฯ โดยไดร้ับควำมเห็นชอบ
จำกสมำชิกคณะมนตรีประศำสน์กำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีทำงกฎหมำย
เท่ำที่จ ำเป็นในกำรจดัท ำควำมตกลงกับประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงองค์กำร
ระหว่ำงประเทศและองค์กรส่วนท้องถิ่น/ เข้ำท ำสัญญำ/ ได้รับและ
จ ำหน่ำยสังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย/์ เข้ำเป็นคูส่ัญญำใน
กระบวนกำรทำงกฎหมำย  ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
ดังกล่ำว กรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้กระท ำในนำมของส ำนักเลขำธิกำรฯ 
และต้องปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์และขั้นตอนตำมที่สมำชิกคณะมนตรี
ประศำสน์กำรเห็นชอบ 

 



๙ 
 

พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 
(ระบุมาตราและสาระส าคัญ 

ของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข) 
 

หมายเหตุ 

 c. acquire and dispose of movable and immovable 
properties; and 
 d. be a party to legal proceedings. 
2. In the exercise of these capacities, the Secretariat shall 
be represented by the Executive Director who shall 
comply with the relevant financial rules and procedures 
approved by the Governing Council. 
 

จึงสำมำรถปฏิบัตติำมพันธกรณีไดโ้ดยไม่ต้องมีกฎหมำยรองรับ 
 
 
 

Article 10 
Working Language 
The working language of the Secretariat shall be English. 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดให้ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำทำงกำร 
 
เป็นเรื่องทำงนโยบำยจึงสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีไดโ้ดยไมต่้องมี
กฎหมำยรองรับ 
 

 

Article 11 
Termination 
1. This Agreement may be terminated by the ASEAN 
Member States by written consent. Termination shall take 
effect on such date as shall be agreed upon by the ASEAN 
Member States in writing. Termination of this Agreement 
shall not prejudice any interest, right or obligation of any 
ASEAN Member State. ASEAN Member States shall consult 
on how any outstanding matters should be dealt with 
before the Agreement is terminated. 
2. Upon the dissolution of the Secretariat, any 
accumulated surplus less the costs attendant to the 
closure and/or any unpaid obligation of the Secretariat 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดเรื่องกำรสิน้สุดของควำมตกลง โดยกำรสิ้นสดุ
ของควำมตกลงจะมผีลในวันท่ีได้รบัควำมเห็นชอบจำกประเทศสมำชิก
อำเซียนเป็นลำยลักษณ์อักษร และผลของกำรสิ้นสุดดังกลำ่วไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ สิทธิ และหน้ำที่ใด ๆ ของประเทศ
สมำชิกอำเซียน และไม่กระทบต่อโครงกำรหรือแผนงำนใด ๆ ที่ก ำลงั
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร หรือกิจกรรมที่ไดร้ับควำมเห็นชอบก่อนวัน
สิ้นสุดควำมตกลง 
 
จึงสำมำรถปฏิบัตติำมพันธกรณีไดโ้ดยไม่ต้องมีกฎหมำยรองรับ 
 

 



๑๐ 
 

พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 
(ระบุมาตราและสาระส าคัญ 

ของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข) 
 

หมายเหตุ 

shall be deposited to the ASEAN NTOs Fund. In the event 
of deficit, unpaid financial obligations shall be covered by 
the ASEAN NTOs Fund. 
3. The termination of this Agreement will not affect the 
implementation of on-going projects and/or programmes 
or activities which have been agreed upon before the date 
of the termination of this Agreement. 
 
Article 12 
Revision, Modification and Amendments 
1. Revision, modification and Amendments to this 
Agreement, as proposed by any ASEAN Member State, 
shall be agreed upon by the ASEAN Member States by 
written consent. 
2. Any revision, modification and amendment agreed to by 
the ASEAN Member States shall be reduced into writing 
and will form part of this Agreement. 
3. Such revision, modification and amendments shall enter 
into force in accordance with Article 14 (Final Provision) of 
this Agreement. 
4. Any revision, modification or amendment will not 
prejudice the rights and obligations arising from or based 
on this Agreement before or up to the date of such 
revision, modification or amendment. 
 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดเรื่องกำรปรับปรุง กำรเปลี่ยนแปลง  
และกำรแกไ้ข ควำมตกลง โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกประเทศ
สมำชิกอำเซียนเป็นลำยลักษณ์อักษร และมผีลในวันท่ีประเทศสมำชกิ
อำเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้ยื่นสัตยำบันสำรต่อเลขำธิกำรอำเซียน 
และด ำเนินกระบวนกำรทำงกฎหมำยภำยในเรียบร้อยแล้ว 
 
จึงสำมำรถปฏิบัตติำมพันธกรณีไดโ้ดยไม่ต้องมีกฎหมำยรองรับ 
 
 

 



๑๑ 
 

พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 
(ระบุมาตราและสาระส าคัญ 

ของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข) 
 

หมายเหตุ 

Article 13 
Settlement of Disputes 
Any dispute between ASEAN Member States concerning 
the interpretation or application of, or compliance with 
this Agreement shall be settled amicably by consultation 
or negotiation. 
 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดเรื่องกำรระงับข้อพิพำทระหว่ำงประเทศ
สมำชิกอำเซียน ใหร้ะงับได้โดยวิธีกำรปรึกษำหำรือหรือเจรจำต่อรอง 
 
จึงสำมำรถปฏิบัตติำมพันธกรณีไดโ้ดยไม่ต้องมีกฎหมำยรองรับ 
 

 

Article 14 
Final Provisions 
1. Each ASEAN Member State shall notify the Secretary-
General of ASEAN upon completion of its internal legal 
procedures for entry into force of this Agreement. This 
Agreement shall enter into force on the date of the 
deposit of the tenth instrument of notification of the 
fulfilment of such internal legal procedures with the 
Secretary-General of ASEAN. 
2. This Agreement shall be deposited with the Secretary-
General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified 
copy thereof to each ASEAN Member State. 
 

  เป็นบทบัญญตัิที่ก ำหนดให้ประเทศสมำชิกอำเซยีนแจ้งต่อเลขำธิกำร
อำเซียนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกระบวนกำรทำงกฎหมำยภำยในของ
ประเทศสมำชิกเพื่อให้ควำมตกลงมีผลใช้บังคับ โดยควำมตกลงจะมี
ผลใช้บังคับในวันท่ีประเทศสมำชิกอำเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้ยื่น
สัตยำบันสำรต่อเลขำธิกำรอำเซียนและด ำเนินกระบวนกำรทำง
กฎหมำยภำยในเรียบร้อยแล้ว 
 
จึงสำมำรถปฏิบัตติำมพันธกรณีไดโ้ดยไม่ต้องมีกฎหมำยรองรับ 
 
 

 

 


