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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON STANDSTILL AND ROLLBACK ON NON-TARIFF BARRIERS AMONG ASEAN COUNTRIES๑ 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการคงไว้และผ่อนปรนอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

พันธกรณี 

(ข้อและสาระส าคัญ) 
ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

I. DEFINITIONS  
1. For the purpose of this Memorandum, all parties 

agree to the following definitions: 
a) "Standstill Commitment" means the undertaking 

by and among the Contracting Parties not to introduce 
new or additional non-tariff measures which would 
impede intra-ASEAN trade; 

b) "Rollback Commitment" means the undertaking 
by arid among Contracting Parties to phase out or 
eliminate non-tariff measures which would impede 
intra-ASEAN trade; 

c) "Non-tariff measures" refer to government 
measures or policies other than duties which affect 
trade. 

 

 

๑. บทนิยาม 

๑ . เพื่ อวัตถุประสงค์ของบันทึกฉบับนี้   
ทุกฝ่ายตกลงท่ีจะให้ค าจ ากัดความดังต่อไปนี้: 

ก )  “ข้ อผู กพั น ในกา รค งที่ ” หมายถึ ง  
การที่ประเทศสมาชิกจะไม่เสนอหรือเพิ่มเติม 
มาตรการที่มิใช่ภาษีซึ่งจะขัดขวางการค้าระหว่าง
อาเซียน 

ข) “ข้อผูกพันในการผ่อนปรน” หมายถึง 
การที่ประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกหรือขจัด
มาตรการที่มิใช่ภาษีที่ขัดขวางการค้าระหว่าง
อาเซียน 

ค ) “ม า ต ร ก า ร ที่ มิ ใ ช่ ภ า ษี ” ห ม า ย ถึ ง 
มาตรการหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการค้า  

 
สาระส าคัญของข้อ ๑ เป็นก าหนดเกี่ยวกับ

ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น บั น ทึ ก 
ความเข้าใจนี้ ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข
กฎหมายแต่อย่างใด 
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II. EXTENT/COVERAGE OF COMMITMENT 
2. The commitments of the Contracting Parties on 

standstill and rollback shall cover not only non-tariff 
measures which are inconsistent with the General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) but also non-
tariff measures which are consistent with GATT; 

3. The Contracting Parties shall implement their 
commitments on standstill and rollback to categories 
of nontariff measures, inter alia, those listed in Annex I, 
affecting ASEAN products of interest to and being 
traded in ASEAN; 

4. Without prejudice to the obligations of the 
Contracting Parties under GATT, ASEAN products shall 
be taken to mean products which qualify as such in 
accordance with the rules of origin in Chapter VIII, 
Article 15 of the PTA.  

 

 

๒ .  ข อ บ เ ข ต  /  ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง 
ตามข้อผูกพัน  

๒. ความผูกพันของประเทศสมาชิก 
ใน เ รื่ อ งการคง ไ ว้ ซึ่ ง ม าตรการที่ มิ ใ ช่ภาษี 
และการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะ
ครอบคลุมมาตรการที่มิใช่ภาษีซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
ความตกลง GATT แต่รวมถึงมาตรการที่มิใช่ภาษี
ซึ่งสอดคล้องกับความตกลง GATT ด้วย 

๓ .  ป ร ะ เ ทศ ส ม า ชิ ก จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ต ิ
ตามข้อผูกพันของตนในการคงไว้ซึ่งมาตรการ 
ที่มิ ใ ช่ภาษีและผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว 
ต า ม ห ม ว ด ห มู่ ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น ภ า ค ผ น วก  ๑  
ซึ่ งมีผลกระทบต่อสินค้าที่ เป็นผลประโยชน์ 
ของอาเซียนและมีการค้าระหว่างกันในอาเซียน 

๔ .  โ ด ย ไ ม่ ก ร ะ ท บ ต่ อ พั น ธ ก ร ณี 
ของประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลง GATT 

สินค้าของอาเซียนหมายถึงสินค้าที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าตามหมวด ๘, 

ข้อ ๑๕ ของความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทาง
การค้าอาเซียน 

 
สาระส าคัญของข้อ ๒ เป็นการก าหนด 

ค ว า ม ผู ก พั น ต า ม ข้ อ ต ก ล ง อั น มี ลั ก ษณ ะ 
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เป็นการวางกรอบหรือแนวทางการด าเนินการ  
โดยที่ประเทศสมาชิกสามารถน าไปพิจารณาและ
ก าหนดมาตรการในทางกฎหมายและทางบริหาร 
ซึ่งประเทศไทยสามารถด าเนินการตามข้อผูกพัน
ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ โ ด ย ม า ต ร ก า ร ท า ง บ ริ ห า ร  
ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย 
ในระดับพระราชบัญญัติ  

 
III. MODALITIES 
5. The Contracting Parties shall implement their 

standstill commitments under this Memorandum from 
its date of entry into force;  

6. The Contracting Parties reiterate their 
commitments made on standstill at Punta del Este. 
Non-tariff measures which are consistent with GATT, if 
introduced, shall not be applied, or may be applied to 
a lesser degree, on imports from the Contracting Parties 
if they qualify under the rules of origin in the PTA; 

7. The Contracting Parties shall continue with the 
unilateral rollback of all measures inconsistent with 
GATT. Non-tariff measures which are consistent with 
GATT shall be negotiated for rollback by the 
Contracting Parties on a preferential basis; 

 
 ๓. วิธีการ  

๕.  ประ เทศสมา ชิกจะปฏิบั ติ ตาม 
ข้อผูกพันภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้นับแต่วันท่ีมีผล
ใช้บังคับ 

๖ .  ป ร ะ เทศสมา ชิก ยื นยั นผู กพั น 
ตามข้อผูกพันที่ได้จากการเจรจา ณ Punta del 
Este ม า ต ร ก า ร ที่ มิ ใ ช่ ภ า ษี ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง 
กั บ ค ว า ม ต ก ล ง  GATT จ ะ ไ ม่ ถู ก น า ม า ใ ช้ 
หรืออาจน ามาใช้ในระดับน้อยในการน าเข้าจาก
ประเทศสมาชิก ถ้าหากคุณสมบัติของมาตรการ
ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า 
ในความตกลงว่าด้วยสิทธิพิ เศษทางการค้า
อาเซียน 

๗. ประเทศสมาชิกจะด าเนินการยกเลิก
มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับความตกลง GATT 
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8. The negotiations referred to in paragraph 7 shall 
be undertaken by the Trade Preferences Negotiating 
Group (TPNG) established by the Committee on Trade 
and Tourism (COTT) and shall commence at the 23rd 
Meeting of COTT; 

9. Negotiations shall be undertaken in any of the 
following manners: a product-specific approach or a 
barrier specific approach or a sector-specific approach; 

10. Each Contracting Party shall extend all 
concessions agreed upon in the negotiations to all the 
Contracting Parties on an ASEAN Most - Favoured  
Nation (MFN) basis. 

 

ส่ วนมาตรการที่ มิ ใ ช่ภาษีซึ่ งสอดคล้องกับ 
ความตกลง GATT จะมีการเจรจาเพื่อผ่อนปรน
โดยประเทศสมาชิกบนพื้นฐานของสิทธิพิเศษ 

๘ .  ก า ร เ จ ร จ า ที่ ก ล่ า ว ถึ ง 
ในข้อ ๗ จะด าเนินการโดยกลุ่มเจรจาการค้า
พิเศษซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมการว่าด้วยการค้า 
และการท่องเที่ยวและจะเริ่มขึ้นในการประชุม
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการท่องเที่ยว 
ครั้งท่ี ๒๓ 

๙. การเจรจาต้องด าเนินการตามวิธี
ต่อไปนี้  คือ วิธีการส าหรับสินค้าเฉพาะหรือ
แนวทางที่เฉพาะสาขา 

๑๐.  ประ เทศสมา ชิกจะผ่อนปรน 
การบังคับตามภาษีอากรทั้งหมดที่ได้ตกลงกันไว้
ในการเจรจาต่อประเทศสมาชิกทุกฝ่ายตามหลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง
ของอาเซียน 

 
สาระส าคัญของข้อ ๓ เป็นการก าหนด

พันธกรณีให้ประเทศสมาชิกจะต้องด าเนิน 
การยกเลิกและผ่อนปรนมาตรการที่มิใช่ภาษี  
โ ดยประ เทศไทยมีการบั งคับ ใ ช้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่มิใช่ภาษี ดังนี้ 
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๑. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า  
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒  

๒.พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐๓ 

๓. พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่ม
ตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค้าจากต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๕  ว่าด้วยการพิจารณา 
ตอบโต้การทุ่มตลาด  

                                                           
๒ มาตรา ๕ ในกรณีที่จ าเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน 

หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการส่งออกหรือในการน าเข้า 
(๒) ก าหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าท่ีต้องขออนุญาตในการส่งออกหรือในการน าเข้า 
(๓) ก าหนดประเภท ชนิด คุณภาพ มาตรฐาน จ านวน ปริมาตร ขนาด น้ าหนัก ราคา ช่ือที่ใช้ในทางการค้า ตรา เครื่องหมายการค้าถิ่นก าเนิด ส าหรับสินค้าที่ส่งออกหรือน าเข้า  

ตลอดจนก าหนดประเทศท่ีส่งไปหรือประเทศท่ีส่งมาซึ่งสินค้าดังกล่าว 
(๔) ก าหนดประเภทและชนิดของสินค้าท่ีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือในการน าเข้า 
(๕)ก าหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือน าเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้า หรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้า

ระหว่างประเทศ 
๓

 มาตรา ๓๐ การน าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศท่ีมมีาตรฐานแตกต่างจากมาตรฐานบังคับหากผู้น าเข้าประสงค์จะขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับจากผู้

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของต่างประเทศท่ีมีข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกีย่วกับการยอมรับผลการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานซึ่งกันและกันก็ใหก้ระท าได้แตผู่้ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของประเทศนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามคณะกรรมการก าหนด 
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บทบัญญั ติ ดั งกล่ า วมี ลั กษณะเป็น
มาตรการที่มิใช่ภาษี ไม่สอดคล้องกับพันธกรณ ี
ในข้อ ๓ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี 

 
IV. SURVEILLANCE 
 11. The ASEAN Secretariat shall function and serve 

as the surveillance body responsible for monitoring the 
adherence to the commitments and obligations of the 
Contracting Parties under this Memorandum; 

12. The ASEAN Secretariat shall receive all 
notifications and reverse notifications on the 
suspension and violation of commitments under this 
Memorandum and report all such notifications to COTT 
to enable consultations and negotiations to take place 
between Contracting Parties at COTT; 

13. The ASEAN Secretariat shall report to all the 
Contracting Parties on a semi-annual basis and in a 
consolidated fashion all developments on the 
implementation of this Memorandum. 

 

 

ข้อ ๔. การตรวจสอบ 
๑๑. เลขาธิการอาเซียนจะท าหน้าที่เป็น

ดูแลรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตาม
พั น ธ ก ร ณี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก ภ า ย ใ ต้ 
ความตกลงนี ้

๑๒. เลขาธิการอาเซียนจะได้รับการแจ้ง
เตือนและการแจ้งผลย้อนหลังเกี่ยวกับการระงับ
และการฝ่าฝืนข้อผูกพันภายใต้บันทึกความเข้าใจ
นี้  และรายงานการแจ้งดังกล่าวทั้ งหมดต่อ
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการท่องเที่ยว  
เพื่อให้มีการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกกับ
คณะกรรมการ  

๑๓. เลขาธิการอาเซียนจะรายงานให้
ประเทศสมาชิกทราบทุก ๆ ครึ่ งปี  รวมทั้ ง
พัฒนาการทั้งหมดตามที่ด าเนินการตามบันทึก
ข้อตกลงนี ้

 

 



 

๗ 
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พันธกรณี 

(ข้อและสาระส าคัญ) 
ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

สาระส าคัญของข้อ ๔ เป็นการก าหนด
เกี่ ย วกั บบทบาทของ เลขาธิ ก า รอา เ ซี ยน  
จึงไม่จ าต้องแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด 

V. NOTIFICATION PROCEDURES 
14. The Contracting Parties shall notify the ASEAN 

Secretariat of any imposition of new non-tariff measures 
by them and shall also submit -periodically to the said 
body an updated list of non-tariff measures maintained 
by them 

 

 

๕. ขั้นตอนการแจ้ง 
๑๔. ประเทศสมาชิกจะแจ้งไปยังเลขาธิการ

อาเซียนเมื่อมีการก าหนดมาตรการที่มิใช่ภาษี
ใหม่ และจะต้องรายงานมาตรการที่มิใช่ภาษี 
ซึ่งได้รับการปรับปรุงแล้วให้แก่เลขาธิการต่อไป 

 
สาระส าคัญของข้อ ๕ เป็นการก าหนด

เกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งมาตรการที่มิใช่ภาษี  
ซึ่งเป็นข้อผูกพันให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัต ิ
แต่การปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวประเทศไทย
สามารถกระท าโดยมาตรการทางบริหารได้  
ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย 
แต่อย่างใด 

 

VI. CONSULTATIONS 
15. Consultations may be undertaken by the 

Contracting Parties in accordance with the provisions of 
Chapter VII, Article 14 of the ASEAN-PTA. 

 

 

๖. การให้ค าปรึกษา 
๑๕. ประเทศสมาชิกสามารถปรึกษาหารือ

กั น ไ ด้ ต า ม บ ทบั ญ ญั ติ ห ม วด  ๗ ,  ข้ อ  ๑๔  
ของความตกลงการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทาง
การค้าของอาเซียน 

 



 

๘ 
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ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

สาระส าคัญของข้อ ๖ เป็นการก าหนด 
ข้ อ ย ก เ ว้ น ข อ ง ก า ร ผู ก พั น ต า ม บั น ทึ ก นี้   
จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมาย 
แต่อย่างใด 

 
VII. EMERGENCY/SAFEGUARD 

MEASURES/DEVELOPMENTAL ASSISTANCE 
16. Contracting Parties may suspend provisionally 

and without discrimination the application of their 
standstill or rollback commitments with respect to 
particular product(s) with concurrent notification to the 
ASEAN Secretariat if imports of such product(s) are 
increasing in such a manner as to cause or threaten to 
cause serious injury to sectors producing like or similar 
products in the importing Contracting Parties.  
The examination of injury shall include an evaluation 
of the state of the industry such as actual and potential 
decline in output, sales, market share, profits, 
productivity, return on investments or utilization of 
capacity. 

17. Without prejudice to its international 
obligations, a Contracting Party may institute or 

 

 

ข้อ ๗. มาตรการฉุกเฉิน / มาตรการ
คุ้มครอง / ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 

๑๖. ประเทศภาคีสมาชิกอาจเลื่อนการ
ยกเลิกหรือการผ่อนปรนมาตรการที่มิใช่ภาษี
ออกไปอย่างช่ัวคราวและจะต้องไม่มีการเลือก
ปฏิบัติในการน าข้อผูกพันในการคงมาตรการที่
มิใช่ภาษีและการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าว
เกี่ยวกับสินค้าที่ได้มีการแจ้งไปยังเลขาธิการ
อาเซียนหากการน าเข้าสินค้าดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น 
ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดหรือเป็นการคุกคามท า
ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย อ ย่ า ง ร้ า ย แ ร ง 
ต่อภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่คล้ายกัน 
กับประเทศภาคีสมาชิกผู้น าเข้า การตรวจสอบ 
ความเสียหายจะรวมถึงการประเมินผลสถานะ
ของภาคอุตสาหกรรม เช่น ศักยภาพในการผลิต
ที่ลดลง การขาย ส่วนแบ่งการตลาด ก าไร  
ก า ร ผ ลิ ต  ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก ก า ร ล ง ทุ น  
หรือการใช้ก าลังการผลิต  

 



 

๙ 
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(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

intensify quantitative restrictions to forestall the threat 
of or to stop a serious decline in monetary reserves; 

18. Where any of the aforecited emergency / 
safeguard measures in paragraphs 6 and 17 are taken, 
concurrent notification of such action must be given to 
the ASEAN Secretariat. The suspension shall be for a 
period of ninety days during which there shall be 
consultation and negotiations among interested 
Contracting Parties with the view to arriving at a 
satisfactory solution including compensatory 
adjustments, if necessary; 

!9. Without prejudice to the commitment of 
Contracting Parties to GATT, protection of deserving 
infant industries will be allowed provided that 
immediate notification is served to other Contracting 
Parties. The duration of protection will be for a specific 
period of time with possible preferential treatment to 
be negotiated with affected Contracting Parties. 

๑๗. โดยที่ไม่กระทบต่อข้อผูกพันระหว่าง
ประเทศของตน ประเทศสมาชิกอาจจัดตั้ ง 
หรื อสร้ า งข้ อจ ากั ด เ ชิ งปริ มาณเพื่ อยับยั้ ง 
การลดลงของเงินทุนส ารอง 

๑๘ . ในกรณีที่ มี ก า รด า เนิ นการ ใด  ๆ  
ตามมาตรการฉุกเฉิน / มาตรการป้องกันที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๖ และข้อ ๑๗ ให้แจ้งการ
ด าเนินการดังกล่าวไปยังเลขาธิการอาเซียน  
การระ งับจะต้องเป็นระยะเวลาเก้ าสิบวัน 
ในระหว่างที่จะมีการปรึกษาหารือและการเจรจา
ระหว่างประเทศภาคีสมาชิกเพื่อหาทางออกที่น่า
พอใจ รวมถึงการปรับหากจ าเป็น 

๑๙. โดยไม่กระทบต่อข้อผูกพันของประเทศ
สมาชิกในความตกลง GATT การคุ้ มครอง
อุสาหกรรมทารกจะได้รับอนุญาตเมื่อมีการแจ้ง
โดยทันทีต่อประเทศสมาชิกอื่น ๆ ระยะเวลาการ
คุ้มครองจะเป็นไปตามที่ก าหนดโดยอาจมีการตก
ลงกับประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ 

 
สาระส าคัญของข้อ ๗ เป็นการก าหนด

เกี่ยวกับสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะใช้มาตรการ
ฉุกเฉิน มาตรการคุ้มครอง หรือความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนา ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่จ าต้องแก้



 

๑๐ 
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พันธกรณี 

(ข้อและสาระส าคัญ) 
ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

กฎหมาย  เ นื่ อ ง จ าก ส าม า รถด า เ นิ นการ 
โดยมาตรการทางบริหารได้ 

 
VIII. GENERAL EXCEPTIONS 
20. Exceptions to this Memorandum shall be 

allowed for the protection of national security, public 
morality, human and plant life, health, and articles of 
artistic, historic and archaeological value as provided for 
under Article XX of the GATT. 

 

 

ข้อ ๘. ข้อยกเว้นทั่วไป 
๒๐. ข้อยกเว้นของบันทึกนี้ ต้ องได้ รับ

อนุญาตเพื่ อคุ้ มครองความมั่ นคงแห่ งชาติ  
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การคุ้มครองชีวิต
มนุษย์และพืชพันธุ์  สุขภาพ และคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์  ตามที่ ก าหนดไว้ ในข้อ ๒๐  
ของความตกลง GATT 

 
สาระส าคัญของข้อ ๘ เป็นการก าหนด 

ข้ อยก เ ว้ นของการผู กพัน ตามข้ อตกล งนี้   
กรณีดังกล่าวสามารถกระท าโดยมาตรการ 
ทางบริหาร ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
แก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด 

 

 

IX. ENTRY INTO FORCE  
21. This Memorandum of Understanding shall enter 

into force from the date of its signature and shall 
initially apply for a period of five (5) years. It may be 
extended by the consensus of all member states 
beyond the original five-year period. 

 

 

ข้อ ๙. มีผลใช้บังคับ 
๒๑. บันทึกความเข้าใจนี้จะมีผลบังคับใช้ 

นับจากวันที่ได้มีการลงนาม โดยเบื้องต้นจะมีผล
ผูกพันต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา ๕ ปีนับจากวันที่
เริ่มมีผลบังคับใช้ 
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หมายเหตุ 

สาระส าคัญของข้อ ๙ เป็นการก าหนด 
ข้อผูกพันเกี่ยวกับการบังคับใช้บันทึกความเข้าใจ
นี้   ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข
กฎหมายแต่อย่างใด 

 
X. FINAL PROVISIONS 
22. This Memorandum of Understanding may be 

amended by consensus of the Contracting Parties; 
23. This Memorandum of Understanding shall be 

deposited with the Secretary-General of the ASEAN 
Secretariat who shall promptly furnish a certified copy 
thereof to each of the Contracting Parties. 

 

 

๑๐. บทบัญญัติสุดท้าย 
๒๒. บันทึกความเข้าใจนี้อาจได้รับการแก้ไข

โดยมติที่เป็นเอกฉันท์จากประเทศภาคีสมาชิก 
๒๓. บันทึกความเข้าใจนี้ให้เก็บรักษาไว้กับ

เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะเป็นผู้จัดท าส าเนา 
ที่รับรองความถูกต้องแล้วส่งให้แก่ประเทศ
สมาชิกทั้งหมดโดยไม่ช้า 

 
สาระส าคัญของข้อ ๑๐ เป็นการก าหนดการ

แก้ ไข เพิ่ ม เติ มและการ เก็ บรั กษาบั นทึ กนี้ 
ซึ่งการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวประเทศไทย
สามารถกระท าได้โดยมาตรการทางบริหาร  
จึงไม่จ าต้องแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด 

 

 


