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ARTICLE 1 DEFINITIONS 
1. General terms concerning conformity assessment 

used in this Framework Agreement and the Sectoral 
MRAs shall have the meaning given in the definitions 
contained in the Guide 2 ( 1996 edition)  of the 
International Organization for Standardization (ISO) and 
International Electrotechnical Commission ( IEC)  with 
the exception of the following terms which shall 
contain definitions herein: 

" Conformity Assessment"  means systematic 
examination to determine the extent to which a 
product, process or service fulfills specified 
requirements; 

" Conformity Assessment Body"  means a body 
whose activities and expertise include performance of 
all or any stage of the conformity assessment process 
except for accreditation; 

" Regulatory Authority"  means an entity that 
exercises a legal right to control the import, use or sale 
of products within a Member State’ s jurisdiction and 
may take enforcement action to ensure that products 
marketed within its jurisdiction comply with legal 
requirements. 

✓ 

 

ข้อ ๑ ค าจ ากัดความ 
๑. ข้อก ำหนดทั่วไปที่เกี่ยวกับกำรประเมิน

ควำมสอดคล้องที่ ใ ช้ในกรอบควำมตกลงนี้ 
และข้อตกลงกำรยอมรับรำยสำขำมีควำมหมำย
ตำมค ำจ ำกัดควำมในคู่มือ ๒ (Guide 2) (ฉบับปี 
ค.ศ. ๑๙๙๖) ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ว่ำด้วยกำรมำตรฐำนและคณะกรรมมำธิกำร
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำนสำขำอิเล็กทรอ
เทคนิค ยกเว้นข้อก ำหนดดังต่อไปนี้  ให้ ใ ช้ 
ค ำจ ำกัดควำมดังนี้  

“กำรตรวจสอบและรับรอง” หมำยถึง 
กำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบเพื่อก ำหนด
ขอบเขตผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร หรือบริกำร 
ใหต้รงตำมข้อก ำหนด 

“หน่วยตรวจสอบและรับรอง” หมำยถึง 
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรและมีควำมเช่ียวชำญ 
รวมถึงมีประสิทธิภำพของกระบวนกำรประเมิน
ควำมสอดคล้องทั้งหมดหรือขั้นตอนใด ๆ ยกเว้น
กำรรับรอง 

“ห น่ ว ย ง ำ น ก ำ กั บ ดู แ ล ” ห ม ำ ย ถึ ง
หน่วยงำนที่ใช้สิทธิตำมกฎหมำยในกำรควบคุม
กำรน ำเข้ำ  กำรใช้  หรือกำรขำยผลิตภัณฑ ์
ในเขตของรัฐสมำชิก และอำจด ำเนินกำรบังคับใช้
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2.  In addition, the following terms and definitions 
shall apply to this Framework Agreement and the 
Sectoral MRAs: 

" Designation"  means the authorization by a 
Designating Body of a Conformity Assessment Body to 
perform conformity assessment activities as specified 
under this Framework Agreement and the relevant 
Sectoral MRAs; 

"Designating Body" means a body appointed by a 
Member State to a Sectoral MRA, with responsibility to 
identify and monitor Conformity Assessment Bodies as 
specified under this Framework Agreement and the 
relevant Sectoral MRAs. 

 

เพื่อให้แน่ใจว่ำผลิตภัณฑ์ที่วำงตลำดภำยในเขต
อ ำนำจของตนเป็น ไปตำมข้อก ำหนดทำง
กฎหมำย 

๒. ข้อก ำหนดและค ำจ ำกัดควำมต่อไปนี้
จะใช้บังคับกับกรอบควำมตกลงนี้และข้อตกลง
ร่วมรำยสำขำ 

“กำรแต่ งตั้ ง” หมำยถึ ง  กำรอนุมั ต ิ
โ ด ยหน่ ว ย ง ำนประ เ มิ นค ว ำมส อด ค ล้ อ ง 
เพื่อประเมินควำมสอดคล้องตำมที่ระบุไว้ใน
กรอบควำมตกลงนี้และข้อตกลงร่วมรำยสำขำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

“หน่วยงำนทีแ่ต่งตั้ง” หมำยถึง หน่วยงำน
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกรัฐสมำชิกส ำหรับข้อตกลง
ยอมรับร่วม  โดยรับผิดชอบในกำรระบุและ
ตรวจสอบหน่วยประเมินควำมสอดคล้องตำมที่
ระบุไว้ภำยใต้กรอบข้อตกลงนี้และข้อตกลงร่วม
รำยสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๑ เป็นกำรก ำหนด 

ค ำ จ ำ กั ด ค ว ำ มขอ งถ้ อ ยค ำ ที่ ใ ช้ ใ นกรอบ 
ควำมตกลงนี้  โดยไม่ ได้ ก ำหนดพันธกรณี 
ทำงกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะให้ต้องปฏิบัติ 
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย 
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ARTICLE 2 OBJECTIVES 
The objectives of this Framework Agreement are: 
a) to stipulate the general principles for developing 

Sectoral MRAs amongst Member States and other 
related cooperative activities to facilitate elimination of 
technical barriers to trade within ASEAN; and 

b)  to stipulate the general conditions under which 
each Member State to a Sectoral MRA shall accept or 
recognize results of conformity assessment procedures, 
produced by the Conformity Assessment Bodies of the 
other Member States to the Sectoral MRA in question 
in assessing conformity to the requirements, as 
specified in the Sectoral MRA. 

✓ 

 

ข้อ ๒ วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของกรอบควำมตกลงนี้ 
๑. เพื่อก ำหนดหลักกำรทั่วไปส ำหรับ 

กำรพัฒนำข้อตกลงยอมร่วมรำยสำขำระหว่ำง 
รัฐสมำชิก และควำมร่วมมืออื่นที่ เกี่ยวข้อง  
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรขจัดอุปสรรค 
ทำงเทคนิคเพื่อกำรค้ำภำยในอำเซียน และ 

๒. เพื่ อก ำหนดเ ง่ือนไขทั่ ว ไป  โดยที ่
แต่ละรัฐสมำชิกจะยอมรับหรือรับรู้ ผลของ
กระบวนกำรประเมินควำมสอดคล้อง ซึ่งผลิต 
โดยหน่วยประเมินควำมสอดคล้องของรัฐสมำชิก
อื่น ๆ ในกำรประเมินควำมสอดคล้องตำม
ข้อก ำหนด 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๒ ก ำหนดเกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของควำมตกลง โดยไม่ได้ก ำหนด
พันธกรณีทำงกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะให้ปฏิบัติ 
ไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย 

 

ARTICLE 3 GENERAL PROVISIONS 
1. Member States to the Sectoral MRAs shall accept 

or recognize the conformity assessment results, which 
have been issued in accordance with the provisions in 

✓ 

 

ข้อ ๓ บทบัญญัติทั่วไป 
๑. รัฐสมำชิกภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม

ร ำยสำขำจะยอมรั บผลของกำรประ เมิน 
ควำมสอดคล้อง ซึ่งได้ด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติ ในข้อตกลงกำรยอมรับร่ วม 
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the Sectoral MRAs, by the listed Conformity Assessment 
Bodies of other Member States to the Sectoral MRAs. 

2.  Where sectoral transition arrangements have 
been specified in the Sectoral MRAs, the above 
obligations shall apply following the successful 
completion of those transition arrangements. 

3. Member States to the Sectoral MRAs shall ensure 
that the Designating Bodies specified in the Sectoral 
MRAs have the power and competence in their 
respective territories to carry out decisions required of 
them under this Framework Agreement and the 
relevant Sectoral MRAs. 

4. Member States to the Sectoral MRAs shall ensure 
that the Conformity Assessment Bodies listed in the 
Sectoral MRAs fulfill the conditions of eligibility to 
assess conformity in relation to requirements as 
specified in the Sectoral MRAs, and shall observe the 
procedures set out in Article 6 of this Framework 
Agreement. 

5.  Member States shall strengthen and enhance 
existing cooperation efforts in confidence building and 
develop cooperation in areas that are not covered by 
existing cooperation arrangements, through inter alia: 

รำยสำขำโดยหน่วยตรวจสอบและรับรองตำมที่
ระบุไว้ของรัฐสมำชิกภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
รำยสำขำ 

๒. ในกรณีกำรเปลี่ยนผ่ำนรำยสำขำ 
มีกำรระบุในข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 
พันธกรณีดังกล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อกำรเปลี่ยนผ่ำน
รำยสำขำนั้นสมบูรณ์ 

๓. รัฐสมำชิกภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
รำยสำขำจะต้องท ำให้มั่นใจว่ำหน่วยงำนที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งในข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 
จะมีอ ำนำจและควำมสำมำรถในพื้นที่ของตน 
เ พื่ อ ตั ด สิ น ใ จภ ำย ใต้ ก ร อบควำมตก ล งนี้ 
และขอ้ตกลงร่วมรำยสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.รัฐสมำชิกภำยใต้ข้อตกลงยอมรับ 
ร่ ว ม ร ำ ย ส ำ ข ำ จ ะ ต้ อ ง ท ำ ใ ห้ มั่ น ใ จ ว่ ำ 
หน่วยตรวจสอบและรับรองในข้อตกลงยอมรับ
ร่วมรำยสำขำปฏิบัติตำมเง่ือนไขในกำรประเมิน 
ควำมสอดคล้องตำมข้อก ำหนดที่ ระบุ ไว้ ใน
ข้อตกลงร่วมรำยสำขำและปฏิบัติตำมขั้นตอน 
ที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๖ ของกรอบควำมตกลงนี้ 

๕. รัฐสมำชิกจะต้องยกระดับและส่งเสริม
ควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นและพัฒนำ
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a) harmonization of standards with relevant 
international standards, particularly those relevant to 
the Sectoral MRAs; 

b) establishing or improving of infrastructure in 
calibration, testing, certification and accreditation to 
meet relevant international requirements; 

c) actively participating in relevant arrangements 
undertaken by specialist regional and international 
bodies; 

d)  effectively using the existing MRAs developed 
by regional and international bodies which majority of 
ASEAN Member States are parties to; 

e) research and development; and 
f) exchange of information and training. 

6. Member States shall identify sectors for 
developing MRAs based on the following criteria: 

a) with special focus on but not limited to the list 
of 20 priority product groups identified for 
harmonization of standards; 

b) the volume of intra-ASEAN trade affected; 
c) the existence and extent of technical barriers 

to trade; 

ขอบ เขตของควำมร่ วมมื อ ในส่ วนที่ ยั ง ไม่
ครอบคลุมด้วยกำร 

ก) ประสำนมำตรฐำนต่ำง ๆ ให้เข้ำกับ
มำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะที่เกี่ยวข้อง
กับข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ  

ข) สร้ำงหรือปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ในกำรสอบเทียบ กำรทดสอบ กำรรับรองเพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก ำหนดระหว่ ำ งประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ค) มีส่วนร่วมในกำรเตรียมกำรกับ
องค์กรระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ 

ง )  ใ ช้ ข้ อตกลงยอมรั บร่ วม ที่ มี อยู ่
ซึ่งพัฒนำโดยองค์กรระดับภูมิภำคและระหว่ำง
ประเทศที่ประเทศสมำชิกอำเซียนส่วนใหญ่ 
เป็นภำคี 

จ) วิจัยและพัฒนำ 
ฉ) แลกเปลี่ยนข้อมูลและกำรอบรม 

๖. รัฐสมำชิกจะต้องระบุสำขำส ำหรับ 
กำรพัฒนำข้อตกลงยอมรับร่ วมรำยสำขำ 
บนพ้ืนฐำน ดังต่อไปนี ้

ก) มุ่งเน้นเป็นพิเศษ แต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ
รำยกำรของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีควำมส ำคัญ  
๒๐ กลุ่มที่ระบุไว้เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำน 



๖ 
 

ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements 
กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน 

พันธกรณี 
(ข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

d) the readiness of technical infrastructure in the 
majority of Member States, which shall include the 
existence of Conformity Assessment Bodies that satisfy 
the procedures and criteria stated in Article 6, clause 1; 
and 

e) the interest of the majority of Member States. 
7. All Sectoral MRAs are intended to be multilateral 

agreements in which all Member States are encouraged 
to participate. However, taking cognizance of paragraph 
3 of Article I of the Framework Agreement on Enhancing 
ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 
1992 in Singapore, two or more Member States may 
proceed first if other Member States are not ready to 
participate in the Sectoral MRAs. 

8.  All documents issued for the purpose of 
information exchange, verification, provision of 
evidence and other activities arising from obligations of 
both the Framework Agreement and Sectoral MRAs, if 
not in English, shall be accompanied by certified 
translated copies in English. 

ข) ปริมำณกำรค้ำภำยในอำเซียนได้รับ
ผลกระทบ 

ค) อุปสรรคทำงกำรค้ำที่มีอยู่และที่จะมี
กำรขยำยต่อไป  

ง) ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ทำงเทคนิคในประเทศสมำชิกส่วนใหญ่ รวมถึง
กำรมี อยู่ ของหน่ วยตรวจสอบและรับรอง  
ซึ่งจะต้องเป็นไปตำมขั้นตอนและหลักเกณฑ์ 
ที่ระบุไว้ในข้อ ๖ วรรค ๑ 

จ) ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
สมำชิก 

๗. ข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำทั้งหมด 
เป็นข้อตกลงพหุภำคี  ซึ่ งรัฐสมำชิกทั้ งหมด 
ได้ เข้ำร่วม  อย่ำงไรก็ตำม กำรยอมรับตำม 
วรรค ๓ ของข้อ ๑ ภำยใต้กรอบควำมตกลง 
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
ข อ ง อ ำ เ ซี ย น ที่ ไ ด้ มี ก ำ ร ล งนำ ม เ มื่ อ วั นที่   
๒๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ ประเทศสิงคโปร์ 
รัฐสมำชิก ๒ ประเทศหรือมำกกว่ำนั้นอำจ
ด ำเนินกำรก่อนได้  หำกประเทศสมำชิกอื่น 
ยังไม่พร้อมที่จะเข้ำร่วมข้อตกลงยอมรับร่วม 
รำยสำขำนั้น 
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๘. เอกสำรทั้งหมดที่ออกเพื่อวัตถปุระสงค์
ในกำรแลก เปลี่ ยนข้ อมู ล  กำรตรวจสอบ  
กำรจัดหำหลักฐำน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
จำกพันธกรณีของกรอบควำมตกลงนี้ และ
ข้อตกลงยอมรับร่ วมรำยสำขำ  หำกไม่ ใ ช่
ภำษำอังกฤษให้แนบส ำเนำแปลเป็นภำษำอังกฤษ
ด้วย 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๓ เป็นกำรก ำหนด 

ข้อผูกพันท่ัวไปของควำมตกลงให้ประเทศสมำชิก
ต้องปฏิบัติ ซึ่งประเทศไทยสำมำรถด ำเนินกำรได้
โดยใช้มำตรกำรทำงบริหำร จึงไม่ต้องแก้ไข
กฎหมำย 

ARTICLE 4 ELEMENTS OF SECTORAL MRA 
1. A Sectoral MRA shall include: 
a) scope and coverage with respect to products; 
b)  a list of the relevant legislative, regulatory and 

administrative provisions pertaining to the conformity 
assessment procedures and technical regulations for 
the specified products and provisions to update other 
Member States to the Sectoral MRA on changes; 

c) a list of Designating Bodies; 

✓ 

 

ข้อ ๔ องค์ประกอบความตกลงยอมรับ
ร่วมรายสาขา 

๑. ควำมตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ
ประกอบด้วย 

ก) ขอบเขตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ข) บทบัญญัติทำงกฎหมำย กฎระเบียบ 

และกำรบริหำรที่ เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกำร
ประเมินควำมสอดคล้อง  และกฎระเบียบ 
ทำงเทคนิคส ำหรับผลิตภัณฑ์  และบทบัญญัติ 
ทีม่ีกำรปรับปรุงตำมที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
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d) the procedures and criteria for listing Conformity 
Assessment Bodies; 

e) the current list of agreed Conformity Assessment 
Bodies and a statement of the scope of the conformity 
assessment and relevant procedures for which each has 
been accepted;  

f)  a description of the mutual recognition 
obligations; 

g)  a sectoral transition arrangement that provides 
for a specified time period where Member States to a 
Sectoral MRA require time to implement legislative or 
regulatory changes to effect the Sectoral MRA; 

h)  a list of contact points, who shall not be 
members of the relevant Joint Sectoral Committee; 

i) provisions for the establishment of a Joint Sectoral 
Committee; and  

j) additional provisions as required. 
2.  The Sectoral MRAs may include a statement or 

arrangement related to mutual acceptance of the 
standards or technical regulations or mutual recognition 
of the equivalence of such standards or technical 
regulations. 

 

ค) รำยชื่อของหน่วยงำนท่ีได้รับแต่งตั้ง 
ง) รำยช่ือที่ เป็นปัจจุบันของหน่วย

ตรวจสอบและรับรองที่ตกลงกันไว้ และขอบเขต
ของกำรประเมินควำมสอดคล้อง รวมถึงขั้นตอน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่ละรำยกำรได้รับกำรยอมรับแล้ว 

จ) ค ำอธิบำยเกี่ยวกับพันธกรณีที่ต้อง
ยอมรับร่วมกัน 

ฉ) ข้อตกลงกำรเปลี่ยนแปลงรำยสำขำ 
ซึ่งให้ระยะเวลำที่ประเทศสมำชิกจะต้องใช้เวลำ
ในกำรด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำย 
หรือข้อบังคับเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตำมข้อตกลง
ยอมรับร่วมกันรำยสำขำ 

ช) รำยช่ือของศูนย์ติดต่อจะต้องไม่เป็น
สมำ ชิกของคณะกรรมกำรร่ วม รำยสำขำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ญ )  บ ทบั ญ ญั ติ ส ำ ห รั บก ำ ร จั ด ตั้ ง
คณะกรรมกำรร่วมสำขำ 

ฎ) บทบัญญัติเพิ่มเติมตำมที่จ ำเป็น 
๒. ข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำอำจ

รวมถึงข้อตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรยอมรับร่วมกัน
ของมำตรฐำน ข้อบังคับทำงเทคนิค หรือกำร
ยอมรับร่ วมกันถึ งควำม เท่ ำ เที ยมกันของ
มำตรฐำนหรือกฎระเบียบทำงเทคนิคดังกล่ำว 
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 สำระส ำคัญของข้อ ๔ เป็นกำรก ำหนด 
ข้อผูกพันเกี่ยวกับรำยละเอียดของควำมตกลง
ยอมรับร่วมรำยสำขำ ซึ่งประเทศไทยสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมข้อผูกพันดังกล่ำวได้ โดยใช้
มำตรกำรทำงบริหำร จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย 

ARTICLE 5 JOINT SECTORAL COMMITTEE 
1.  For each Sectoral MRA, a Joint Sectoral 

Committee shall be established, which shall be 
responsible for the effective functioning of that Sectoral 
MRA. The Joint Sectoral Committee shall comprise one 
official representative designated by each Member 
State to the Sectoral MRA. The representative shall not 
be from a Conformity Assessment Body. 

2.  The Joint Sectoral Committee may consider any 
matter and take appropriate actions relating to the 
effective functioning of the Sectoral MRA.  In particular 
it shall be responsible for:  

a)  listing, suspension, withdrawal, removal, 
reinstating and verification of Conformity Assessment 
Bodies in accordance with the Sectoral MRA; 

b)  amending transition arrangements in the 
Sectoral MRA; 

✓ 

 

ข้อ ๕ คณะกรรมการร่วมรายสาขา 
๑ .  ส ำ ห รั บ ข้ อ ต ก ล ง ย อ ม รั บ ร่ ว ม 

รำยสำขำ  ให้มี กำรตั้ งคณะกรรมกำรร่ วม 
รำยสำขำ ซึ่งจะรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อตกลง
ยอมรับร่วมรำยสำขำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยคณะกรรมกำรร่วมสำขำจะประกอบด้วย
ตั วแทนหนึ่ งคนของแต่ ละสำขำที่ ก ำหนด 
โดยรัฐสมำชิก โดยตัวแทนนั้นจะต้องไม่มำจำก 
หน่วยตรวจสอบและรับรอง 

๒. คณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำอำจ
พิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ
ตำมควำมตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ โดยเฉพำะ 

ก) กำรก ำหนด ระงับ ถอดถอน คืน
สถำนะและกำรตรวจสอบหน่วยตรวจสอบและ
รับรองของแต่ละสำขำ 

ข) กำรแก้ไขข้อตกลงกำรเปลี่ยนผ่ำน 
ในส่วนของควำมตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 
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c)  providing a forum for discussion of issues that 
may arise concerning the implementation of the 
Sectoral MRA; and 

d) considering ways to enhance the operation of 
the Sectoral MRA. 

3.  The Joint Sectoral Committee shall take its 
decisions by consensus. 
 

 

ค) กำรพิจำรณำแนวทำงในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของควำมตกลง
ยอมรับร่วมรำยสำขำ 

๓) คณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำจะต้อง
ด ำเนินกำรโดยใช้หลักฉันทำมติ 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๕ เป็นกำรก ำหนด

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำ 
โดยกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีดังกล่ำวประเทศ
ไทยสำมำรถกระท ำได้โดยใช้อ ำนำจทำงบริหำร 
ไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย 

ARTICLE 6 LISTING OF CONFORMITY ASSESSMENT 
BODIES 

The following procedures shall apply with regard to 
the listing of Conformity Assessment Bodies in a 
Sectoral MRA: 

1. Each Designating Body specified in a Sectoral MRA 
shall identify Conformity Assessment Bodies for listing, 
in accordance with the procedures and criteria set forth 
in that Sectoral MRA and shall apply one of the 
following ways to demonstrate technical competence 
of the Conformity Assessment Bodies: 

✓ 

 

ข้อ ๖ รายชื่ อของหน่วยตรวจสอบ 
และรับรอง 

ขั้นตอนต่อไปนี้จะน ำไปใช้โดยค ำนึงถึง
ร ำ ย ช่ื อขอ งหน่ ว ยต ร วจสอบและ รั บ รอง 
ในควำมตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 

๑. หน่วยงำนที่ได้รับแต่งตั้งในข้อตกลง
ยอมรับร่วมรำยสำขำจะต้องระบุรำยช่ือของ
หน่วยตรวจสอบและรับรอง เพื่อจดทะเบียน 
ตำมขั้นตอนและเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อตกลง
กำรยอมรับร่วมรำยสำขำนั้น และจะใช้วิธีใดวิธี
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a)  accreditation by an accreditation body that is a 
signatory to a regional or international MRA, which is 
conducted in conformance with the relevant ISO/ IEC 
Guides; or 

b)  participation in regional/ international mutual 
recognition arrangements for testing and certification 
bodies, which are conducted in conformance with the 
relevant ISO/IEC Guides; or 

c)  regular peer evaluations which are conducted in 
conformance with the relevant ISO/IEC Guides. 

2. The Designating Body shall ensure that identified 
Conformity Assessment Bodies have adequate 
knowledge of the applicable technical regulations. 

3.  All Designating Bodies relevant to the Sectoral 
MRAs shall forward in writing required details of all 
Conformity Assessment Bodies that they identified, to 
the relevant Joint Sectoral Committee and the ASEAN 
Secretariat for the Committee members' confirmation 
or opposition. 

a)  Within 60 days following receipt of a Designating 
Body’ s submission, the members of the Joint Sectoral 
Committee shall indicate their position regarding either 
their confirmation or their opposition, to the ASEAN 

ห นึ่ ง ดั ง ต่ อ ไ ปนี้ เ พื่ อ แ สด งค ว ำ มส ำมำ รถ 
ทำงเทคนิค 

ก) รับรองโดยองค์กรที่ได้รับกำรรับรอง
ซึ่งเป็นผู้ลงนำมในข้อตกลงยอมรับรวมระดับ
ภูมิภำคหรือระดับนำนำชำติ  ซึ่ งด ำเนินกำร 
ตำมมำตรฐำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ว่ำด้วยกำรมำตรฐำนหรือคณะกรรมมำธิกำร
ร ะหว่ ำ งป ร ะ เทศว่ ำ ด้ ว ยมำตรฐ ำนสำขำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข) มีส่วนร่วมในข้อตกลงยอมรับร่วม
ระดับภูมิภำคหรือระหว่ำงประเทศ ส ำหรับ
หน่วยงำนทดสอบและรับรอง ซึ่งด ำเนินกำร 
ตำมมำตรฐำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ว่ำด้วยกำรมำตรฐำนหรือคณะกรรมมำธิกำร
ร ะหว่ ำ งป ร ะ เทศว่ ำ ด้ ว ยมำตรฐ ำนสำขำ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ค )  ประ เมินผลที่ ด ำ เนินกำรตำม
มำต ร ฐ ำนของอ งค์ ก ำ ร ระหว่ ำ งประ เทศ 
ว่ำด้วยกำรมำตรฐำนหรือคณะกรรมมำธิกำร
ร ะหว่ ำ งป ร ะ เทศว่ ำ ด้ ว ยมำตรฐ ำนสำขำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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Secretariat.  No response within 60 days shall be taken 
as abstention.  Upon confirmation, the inclusion of the 
proposed Conformity Assessment Body or Bodies in the 
list of accepted Conformity Assessment Bodies shall 
take effect; 

b)  If one or more of the Member States to the 
Sectoral MRA requests verification of the technical 
competence or compliance of a proposed Conformity 
Assessment Body, such request shall be made an 
objective and reasoned manner in writing to the ASEAN 
Secretariat, which shall forward it to the relevant Joint 
Sectoral Committee for a decision.  The Joint Sectoral 
Committee may decide that the body concerned be 
more fully verified in accordance with Article 9 of this 
Framework Agreement; and 

c) The proposed Conformity Assessment Body shall 
not be included in the list of accepted Conformity 
Assessment Bodies in the applicable Sectoral MRA until 
a decision has been made to include such Conformity 
Assessment Body. 

 

๒. หน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจะต้อง 
ท ำให้มั่นใจว่ำหน่วยตรวจสอบและรับรองที่ระบุ
นั้นมีควำมรู้ เพียงพอเกี่ยวกับกฎระเบียบทำง
เทคนิค 

๓.  หน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งทั้งหมด 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงกำรยอมรับร่วมรำยสำขำ
จะต้องส่ งรำยละเอียดที่ จ ำ เป็นของหน่วย
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รั บ ร อ ง ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ไ ป ยั ง
คณะกรรมกำรร่ วมสำขำที่ เ กี่ ย วข้ องและ
เลขำธิกำรอำเซียนเพื่อยืนยันหรือคัดค้ำนสมำชิก 

ก) ภำยใน ๖๐ วันหลังจำกได้รับกำรส่ง
จำกหน่วยงำนที่ ได้ รับกำรแต่ งตั้ ง  สมำชิก 
ของคณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำจะต้องระบุ
ต ำแหน่งเกี่ยวกับกำรยืนยันหรือกำรคัดค้ำน 
ต่อเลขำธิกำรอำเซียน และถ้ำไม่กระท ำภำยใน 
๖๐ วันจะถือว่ำสละสิทธิ เมื่อได้รับกำรยืนยัน 
ข้อ เสนอของหน่ วยตรวจสอบและรับรอง 
ในรำย ช่ือของหน่วยตรวจสอบและรับรอง 
ได้รับกำรยอมรับจะมีผล 

ข )  หำกรั ฐสมำ ชิกอย่ ำ งน้ อยหนึ่ ง
ประเทศภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 
ร้ อ งขอ ให้ มี ก ำ รตรวจสอบควำมสำมำรถ 
ทำงเทคนิคหรือกำรปฏิบัติของหน่วยตรวจสอบ 
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และรับรอง ค ำร้องขอดังกล่ำวจะต้องท ำเป็น 
ล ำยลั กษณ์ อั กษรและมี เ หตุ ผ ลประกอบ  
โดยส่งไปที่ เลขำธิกำรอำเซี ยน ซึ่ งจะส่งต่อ 
ไปยังคณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อตัดสินใจ คณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำ 
อำจตัดสินว่ำหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องได้รับกำร
ตรวจสอบอย่ ำ งครบถ้ วนตำมข้ อ  ๙  ของ 
กรอบควำมตกลงนี ้

ค) หน่วยตรวจสอบและรับรองจะไม่
รวมอยู่ในรำยชื่อของหน่วยตรวจสอบและรับรอง
ที่มีกำรยอมรับในข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ
จนกว่ำจะมีกำรตัดสินจำกคณะกรรมกำรร่วม
รำยสำขำ 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๖ เป็นกำรก ำหนด 

วิธีกำรด ำเนินงำนและรำยละเอียดเกี่ยวกับหน่วย
ตรวจสอบและรับรองของประเทศ โดยประเทศ
ไทยสำมำรถด ำ เนินกำร ได้ โดยใ ช้ อ ำนำจ 
ทำงบริหำร   

ARTICLE 7 SUSPENSION OF LISTED CONFORMITY 
ASSESSMENT BODIES 

✓ 

 

ข้อ ๗ การระงับการตรวจสอบและ
รับรองของหน่วยตรวจสอบและรับรอง 

ขั้นตอนต่อไปนี้จะน ำไปใช้โดยค ำนึงถึง 
กำรระ งับกำรตรวจสอบและรั บรอง ของ 
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The following procedures shall apply with regard to 
the suspension of a Conformity Assessment Body listed 
in a Sectoral MRA: 

a) Any Member State to a Sectoral MRA which 
contests the technical competence or compliance of a 
listed Conformity Assessment Body shall, through its 
contact point to submit a proposal to suspend such a 
Conformity Assessment Body, to the relevant Joint 
Sectoral Committee and the ASEAN Secretariat. Such 
contestation shall be exercised when justified in an 
objective and reasoned manner in writing; 

b) The ASEAN Secretariat shall promptly inform the 
Conformity Assessment Body concerned.  The 
Conformity Assessment Body shall be given an 
opportunity to present information in order to refute 
the contestation or to correct the deficiencies which 
form the basis of the contestation; 

c)  Any such contestation shall be discussed by the 
relevant Joint Sectoral Committee, which may decide 
to suspend the Conformity Assessment Body in 
question; 

d) If the matter has not been resolved by the Joint 
Sectoral Committee within 21 days of the notice of 

หน่วยตรวจสอบและรับรองในควำมตกลงยอมรับ
ร่วมรำยสำขำ 

ก) รัฐสมำชิกใดที่ เข้ำร่วมควำมตกลง
ย อม รั บ ร่ ว ม ร ำ ยส ำข ำ ที่ เ ป็ น ก ำ ร แข่ ง ขั น
ควำมสำมำรถทำงเทคนิคหรือกำรปฏิบัติตำม
รำยกำรของหน่วยตรวจสอบและรับรองจะต้อง
ผ่ำนจุดติดต่อและยื่นข้อเสนอเพื่อระงบัตรวจสอบ
และรับรองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรร่วมสำขำ 
ที่เกี่ยวข้องและเลขำธิกำรอำเซียนกำรแข่งขัน
ดังกล่ำวจะใช้ได้ต่อเมื่อมีเหตุและวัตถุประสงค์ 
อย่ำงเพียงพอ 

ข) เลขำธิกำรอำเซียนจะแจ้ งหน่วย
ตรวจสอบและรับรองที่เกี่ยวข้องทันที โดยหน่วย
ตรวจสอบและรับรองมีโอกำสในกำรน ำเสนอ
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ปฏิ เ ส ธก ำ รแข่ ง ขั นห รื อ แก้ ไ ข
ข้อบกพร่อง 

ค) กำรแข่งขันดังกล่ำวจะต้องมีกำรหำรือ
โดยคณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำที่ เกี่ยวข้อง 
ซึ่งอำจตัดสินใจระงับเนื้อหำ 

ง) หำกเรื่องดังกล่ำวยังไม่ได้รับกำรแก้ไข
โดยคณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำภำยใน ๒๑ วัน
นับจำกวันที่มีกำรแข่งขัน หน่วยตรวจสอบ 
และรับรองจะถูกระงับตำมค ำร้องขอรัฐสมำชิก 
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contestation, the Conformity Assessment Body shall be 
suspended upon the request of the contesting Member 
State; 

e) Where the Joint Sectoral Committee decides that 
verification of technical competence or compliance is 
required, such verification shall be carried out in 
accordance with Article 9 of this Framework Agreement; 

f) Upon the suspension of a Conformity Assessment 
Body listed in a Sectoral MRA, Member States to the 
Sectoral MRA are no longer obligated to accept or 
recognize the results of conformity assessment 
procedures performed by that Conformity Assessment 
Body subsequent to suspension. Member States to the 
Sectoral MRA shall, subject to Article 11, continue to 
accept the results of conformity assessment 
procedures performed by that Conformity Assessment 
Body prior to suspension; and 

g) The suspension shall remain in effect until an 
agreement has been reached by Member States to the 
Sectoral MRA upon the future status of that Conformity 
Assessment Body. 

จ) ในกรณีที่คณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำ
พิ จ ำ รณำว่ ำ จ ำ เ ป็ นต้ อ งมี ก ำ รต ร ว จ ส อบ
ควำมสำมำรถทำงเทคนิคหรือกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด กำรตรวจสอบดังกล่ำวจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมข้อ ๙ ของกรอบควำมตกลงนี้ 

ฉ) เมื่อมีกำรระงับของหน่วยตรวจสอบ
และรับรองตำมที่ระบุไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วม
รำยสำขำ รัฐสมำชิกภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
รำยสำขำจะไม่มีควำมผูกพันที่จะต้องยอมรับผล
ของกำรตรวจสอบและรับรองที่หน่วยตรวจสอบ
และรับรองนั้นด ำเนินกำร โดยรัฐภำยใต้ข้อตกลง
ยอมรับร่วมรำยสำขำจะยอมรับผลของขั้นตอน
กำรประเมินควำมสอดคล้องที่ ด ำ เนินกำร 
โดยหน่วยงำนประเมินควำมสอดคล้องตำม 
ข้อ ๑๑ ก่อนท่ีจะถูกระงับ 

ช) กำรระงับยังคงมีผลจนกว่ำประเทศ
สมำชิกจะบรรลุข้อตกลงกับควำมตกลงยอมรับ
ร่วมรำยสำขำต่อสถำนะในอนำคตขององค์กร
ประเมินควำมสอดคล้องนั้น 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๗ เป็นกำรก ำหนด 

ข้อผูกพันให้ประเทศไทยจะต้องอยู่ภำยใต้วิธีกำร
และขั้นตอนกำรระงับกำรตรวจสอบและรับรอง
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ผล โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวสำมำรถท ำได้ 
โดยใช้มำตรกำรทำงบริหำร ไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย 

ARTICLE 8 REMOVAL OF LISTED CONFORMITY 
ASSESSMENT BODIES 

The following procedures shall apply with regard to 
the removal o f a listed Conformity Assessment Body 
from a Sectoral MRA: 

a) A Member State to a Sectoral MRA proposing to 
remove a Conformity Assessment Body listed in a 
Sectoral MRA shall, through its contact point for the 
Sectoral MRA, forward its proposal in an objective and 
reasoned manner in writing to the relevant Joint 
Sectoral Committee and the ASEAN Secretariat; 

b) Such a Conformity Assessment Body shall be 
promptly notified by the ASEAN Secretariat and shall be 
provided a period of at least 30 days from receipt of 
the notification to provide information in order to refute 
or to correct the deficiencies which form the basis of 
the proposed removal; 

c) Within 60 days following receipt of the proposal, 
the members of the Joint Sectoral Committee shall 

✓ 

 

ข้ อ  ๘  ก า ร ถ อ ด ถ อ น ร า ย ชื่ อ ข อ ง 
หน่วยตรวจสอบและรับรอง 

ขั้นตอนต่อไปนี้จะน ำไปใช้ในกำรถอดถอน
รำยช่ือของหน่วยตรวจสอบและรับรองภำยใต้
ข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 

ก) รัฐสมำชิกภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
รำยสำขำเสนอให้ถอดถอนหน่วยตรวจสอบและ
รับรองในข้อตกลงกำรยอมรับร่วมรำยสำขำ
จะต้องส่งค ำร้องที่มีเหตุผลอย่ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษรผ่ำนทำงคณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำที่
เกี่ยวข้องและเลขำธิกำรอำเซียน 

๒. หน่วยตรวจสอบและรับรองดังกล่ำวจะ
ได้รับแจ้งโดยเลขำธิกำรอำเซียน และจะต้องจัด
ให้มีเวลำอย่ำงน้อย ๓๐ วันนับจำกได้รับกำรแจ้ง
เพื่อใหห้น่วยงำนให้ข้อมูล 

ค) ภำยใน ๖๐ วันหลังจำกได้รับข้อเสนอ
สมำชิก คณะกรรมกำรสำขำร่วมรำยสำขำจะจัด
ให้มีกำรยืนยันหรือคัดค้ำนต่อเลขำธิกำรอำเซียน 
หำกไม่มีกำรตอบสนองภำยใน ๖๐ วันถือว่ำ 
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indicate their positions regarding either their 
confirmation or their opposition to the ASEAN 
Secretariat. No response within 60 days shall be taken 
as abstention. Upon confirmation, the removal from 
the Sectoral MRA of the proposed Conformity 
Assessment Body or Bodies shall take effect; 

d) If the Joint Sectoral Committee finds sufficient 
grounds based on the evidence submitted, it may 
decide to carry out a joint verification of the body 
concerned. Pending completion of the joint verification, 
the Conformity Assessment Body shall not be removed 
from the list of Conformity Assessment Bodies in the 
applicable Sectoral MRA; and 

e) Subsequent to the removal of a Conformity 
Assessment Body listed in a Sectoral MRA, Member 
States to the Sectoral MRA shall, subject to Article 11, 
continue to accept the results of conformity 
assessment procedures performed by that Conformity 
Assessment Body prior to removal. 

 

สละสิทธิ และเมื่อได้รับกำรยืนยัน กำรถอดถอน
จำกข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำของหน่วย
ตรวจสอบและรับรองนั้นจะมีผล 

ง) หำกคณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำ 
มีเหตุผลเพียงพอตำมหลักฐำนที่มีกำรส่งมำ 
อำจท ำกำรตรวจสอบร่ วมกับหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง กำรรอกระบวนกำรตรวจสอบร่วมกัน
หน่วยตรวจสอบและรับรองจะไม่ถูกลบออกจำก
รำยชื่อในข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ  

จ) ภำยหลังจำกกำรถอดหน่วยตรวจสอบ
และรับรองในควำมตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 
รัฐสมำชิกภำยใต้ควำมตกลงยอมรับรว่มรำยสำขำ
ต้ อ งยอมรั บผลของขั้ น ตอนกำ รประ เมิ น 
ควำมสอดคล้ อ งที่ ด ำ เนิ นกำร  โดยหน่ วย
ตรวจสอบและรับรองนั้นก่อนมีด ำเนินกำร 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๘ เป็นกำรก ำหนด 

รำยละ เอี ยด เกี่ ย วกับกำรถอดถอนหน่ วย
ตรวจสอบและรับรองของข้อตกลงยอมรับร่วม
รำยสำขำ ซึ่งไม่ได้ก ำหนดพันธกรณีทำงกฎหมำย
เป็นกำรเฉพำะให้ต้องปฏิบัติ จึงไม่ต้องแก้ไข
กฎหมำย 
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ARTICLE 9 VERIFICATION OF TECHNICAL 
COMPETENCE AND COMPLIANCE OF CONFORMITY 
ASSESSMENT BODIES 

1.  The Designating Bodies shall ensure that 
Conformity Assessment Bodies identified by them will 
be available for verification of their technical 
competence and compliance with applicable 
requirements when required by the relevant Joint 
Sectoral Committee. 

2. Any request for verification of technical 
competence or compliance of the Conformity 
Assessment Body shall be justified in an objective and 
reasoned manner in writing to the ASEAN Secretariat, 
which shall forward it to the relevant Joint Sectoral 
Committee for a decision. 

3. Where the Joint Sectoral Committee decides that 
verification of technical competence or compliance is 
required, it will be carried out in a timely manner, 
jointly by all interested Member States to the relevant 
Sectoral MRA, based on the procedures and criteria set 
forth in the relevant Sectoral MRA and the provisions of 
Article 6 of this Framework Agreement. 

✓ 

 

ข้อ ๙ การตรวจสอบความสามารถ 
ทางเทคนิค และการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
ของหน่วยงานตรวจสอบและรับรอง 

๑. หน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยจะต้อง 
ท ำให้มั่นใจว่ำหน่วยตรวจสอบและรับรอง  
มีควำมพร้อมส ำหรับกำรตรวจสอบควำมสำมำรถ
ทำงเทคนิคและกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
ที่บังคับใช้ เมื่อมีกำรร้องขอโดยคณะกรรมกำร
ร่วมรำยสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

๒ .  ก ำ ร ร้ อ ง ข อ เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
ควำมสำมำรถทำง เทคนิคหรือกำรปฏิบัติ 
ของหน่ วยตรวจสอบและรับรองจะต้องม ี
เหตุผลและจะต้องแสดงเหตุผลอย่ ำง เป็น 
ลำยลักษณ์อักษร โดยส่งถึงเลขำธิกำรอำเซียน 
ซึ่ ง เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร อ ำ เ ซี ย น จ ะ ส่ ง ต่ อ ไ ป ยั ง
คณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำเพื่อตัดสิน 

๓. ในกรณีที่คณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำ
พิ จ ำ รณำว่ ำ จ ำ เ ป็ นต้ อ งมี ก ำ รต ร ว จ ส อบ
ควำมสำมำรถทำงเทคนิคหรือกำรปฏิบัติตำมกฎ
ของหน่ ว ยต รวจสอบและรั บ รอ ง ร่ วมกั น 
โดยประเทศสมำชิกที่สนใจทั้ งหมดภำยใต้
ข้อตกลงร่วมรำยสำขำที่เกี่ยวข้อง โดยยึดตำม
ขั้นตอนและเกณฑ์ที่ ก ำหนดไว้ ในข้อตกลง 
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4.  The result of this verification shall be discussed 
by the relevant Joint Sectoral Committee with a view 
to resolving the issue as soon as possible. 

ยอมรับร่วมรำยสำขำที่เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติ
ข้อ ๖ ของกรอบข้อตกลงนี ้

๔. ผลกำรตรวจสอบนี้จะมีกำรหำรือ 
โดยคณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อแก้ไขปัญหำโดยเร็วที่สุด 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๙ เป็นกำรก ำหนด 

ข้อผูกพันเกี่ยวกับกำรตรวจสอบควำมสำมำรถ
ทำงเทคนิคและกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ
หน่วยตรวจสอบและรับรอง โดยไม่ได้ก ำหนด
พันธกรณีทำงกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะให้ต้อง
ปฏิบัติ จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย  

ARTICLE 10 MONITORING OF CONFORMITY 
ASSESSMENT BODIES 

1.  Designating Bodies shall ensure that Conformity 
Assessment Bodies identified by them and listed in a 
Sectoral MRA are capable and remain capable of 
properly assessing conformity of products or processes, 
as applicable, and as covered in the applicable Sectoral 
MRA.  Designating Bodies shall maintain monitoring of 
such Conformity Assessment Bodies listed in a Sectoral 
MRA by means of regular audit or assessment. 

✓ 

 

ข้ อ  ๑๐ การ ติดตามผลของหน่วย
ตรวจสอบและรับรอง 

๑. หน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจะต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำหน่วยงำนตรวจสอบและ
รับรองที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ที่มีรำยช่ืออยู่ในข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ
ยั งคงด ำ เนินกำรประเมินควำมสอดคล้อง 
ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรได้อย่ำงเหมำะสม
และครอบคลุมตำมข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 
โดยหน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจะต้องติดตำม
กำรด ำเนินงำนของหน่วยตรวจสอบและรับรอง
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2. Designating Bodies shall compare methods used 
to verify that the Conformity Assessment Bodies listed 
by the Joint Sectoral Committee comply with the 
relevant requirements of the Sectoral MRAs. 

3. Designating Bodies shall consult as necessary with 
their counterparts in other Member States to the 
Sectoral MRAs, to ensure the maintenance of 
confidence in conformity assessment procedures. This 
consultation may include joint participation in 
audits/inspections related to conformity assessment 
activities or other assessments of Conformity 
Assessment Bodies listed in a Sectoral MRA. 

4. Designating Bodies shall consult, as necessary, 
with relevant Regulatory Authorities to ensure that all 
technical requirements. 

 

ภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำด้วยวิธีกำร
ตรวจสอบหรือกำรประเมินตำมปกติ 

๒. หน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจะต้อง
เ ป รี ยบ เที ยบวิ ธี ก ำ รที่ ใ ช้ ในก ำร ยื นยั นว่ ำ 
หน่วยตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมกำร
ร่วมรำยสำขำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของข้อตกลง
ยอมรับร่วมรำยสำขำ 

๓. หน่วยงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจะหำรือ
ตำมควำมจ ำ เป็นกับภำคส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 
ของรัฐสมำชิกภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่ วม 
รำยสำขำเพื่อให้ท ำให้มั่นใจว่ำในกำรรักษำ 
ค ว ำ ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง ก ร ะ บ วนก ำ รป ระ เ มิ น 
ควำมสอดคล้อง โดยกำรให้ค ำปรึกษำนี้อำจ
รวมถึงกำรมีส่วนร่วมร่วมในกำรตรวจสอบ
เกี่ยวกับกับกำรประเมินควำมสอดคล้องหรือกำร
ประเมินอื่น ๆ ของหน่วยตรวจสอบและรับรอง 
ภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๑๐ เป็นกำรก ำหนด

ข้อผูกพันให้ประเทศไทยจะต้องตรวจสอบและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยตรวจสอบ
และรับรองของแต่ละหน่วยงำนภำยใต้ข้อตกลง
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ยอมรับร่วมรำยสำขำนั้น ๆ โดยประเทศไทย
สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยมำตรกำรทำงบริหำร 

ARTICLE 11 PRESERVATION OF REGULATORY 
AUTHORITY 

1. Nothing in this Framework Agreement shall be 
construed to limit the authority of a Member State to 
determine, through its legislative, regulatory and 
administrative measures, the level of protection it 
considers appropriate for safety; for protection of 
human, animal, or plant life or health; for the 
environment and for consumers. 

2. Nothing in this Framework Agreement shall be 
construed to limit the authority of a Regulatory 
Authority to take all appropriate and immediate 
measures whenever it ascertains that a product may: 

a) compromise the health or safety of persons in its 
territory; 

✓ 

 

ข้อ ๑๑ การต้ังข้อสงวนของหน่วยงาน
ก ากับดูแล 

๑. ไม่มีส่วนใดในกรอบควำมตกลงนี้ 
ที่จะตีควำมเพื่อจ ำกัดอ ำนำจของรัฐสมำชิกใน
กำรก ำหนดกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยในกรณีที่ 
เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อควำมปลอดภัย เพื่อปกป้อง 
ชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืชพันธุ์ หรือกำรสำธำรณสุข 
เพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศและผู้บริโภค 

๒. ไม่มีส่วนใดของกรอบควำมตกลงนี้ 
ที่จะตีควำมจ ำกัดอ ำนำจของหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรตำมควำม
เหมำะสม โดยทันที เ มื่ อ ใดก็ ต ำมที่ เ ห็ นว่ ำ
ผลิตภัณฑ์นั้นอำจจะ 

ก )  เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บสุ ขภำพหรื อควำม
ปลอดภัยของบุคคลภำยในดินแดนของตน 

ข) ไม่เป็นไปตำมบทบัญญัติทำงกฎหมำย
กฎระเบียบ หรือกำรบริหำรภำยใต้ขอบเขต 
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b) not meet the legislative, regulatory, or 
administrative provisions within the scope of the 
applicable Sectoral MRA; or 

c) otherwise fail to satisfy a requirement within the 
scope of the applicable Sectoral MRA. 

If the Regulatory Authority takes such measures, it 
shall inform its counterpart authority in the affected 
Member State and other Member States to the relevant 
Sectoral MRA of such measures taken, providing 
reasons, within a period of time defined in the relevant 
Sectoral MRA. 

 

ของข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำที่บังคับใช้ 
หรือ 

ค) จะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ภำยใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำได้ 

หำกหน่วยงำนก ำกับดูแลใช้มำตรกำร
ดังกล่ำว จะต้องแจ้งให้หน่วยงำนของรัฐสมำชิก 
ที่ได้รับผลกระทบและรัฐสมำชิกอื่นทรำบ และให้
เหตุผล รวมถึงระยะเวลำในกำรใช้มำตรกำร
ดังกล่ำวด้วย 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๑๑ ไม่ได้ก ำหนด

พันธกรณีทำงกฎหมำยให้ต้องปฏิบัติ จึงไม่ต้อง
แก้ไขกฎหมำย 

ARTICLE 12 CONSULTATIONS AND SETTLEMENT 
OF DISPUTES 

1. Member States shall, at the written request of 
another Member State, enter into consultations with a 
view to seeking a prompt, equitable and mutually 
satisfactory solution, if that Member State considers 
that: 

a)  an obligation under this Framework Agreement 
has not been fulfilled, is not being fulfilled, or may not 
be fulfilled; or 

✓ 

 

ข้ อ  ๑๒  ก า รหา รื อ แล ะก า ร ร ะ งั บ 
ข้อพิพาท  

๑. เมื่อมีกำรร้องขออย่ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษรของรัฐสมำชิกอื่น รัฐสมำชิกจะต้องมีกำร  
ปรึกษำหำรือเพื่อทำงแก้ไขปัญหำที่รวดเร็ว 
เป็นธรรม และน่ำพอใจร่วมกัน และหำกรัฐ
สมำชิกเห็นว่ำ 

ก. พันธกรณีภำยใต้กรอบควำมตกลงนี้ 
ยังไม่สำมำรถปฏิบัติ ได้  ไม่สำมำถปฏิบัติ ได้ 
ในขณะนี้ หรืออำจจะไม่สำมำรถปฏิบัติได้ หรือ 
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b) any objective of this Framework Agreement is not 
being achieved or may be frustrated. 

2.  Any differences between Member States 
concerning the interpretation or application of this 
Framework Agreement and the Sectoral MRAs shall, as 
far as possible, be settled amicably between the 
Member States concerned or within the relevant Joint 
Sectoral Committee if applicable.  If a settlement 
cannot be reached, thus, it shall be subjected to the 
Dispute Settlement Mechanism of ASEAN in accordance 
with the Protocol on Dispute Settlement Mechanism, 
which was signed on 20 November 1996 in Manila, the 
Philippines. 

 

ข .  ไ ม่ อ ำ จ บ ร รลุ วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ ง 
ควำมตกลงได้  

๒. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรัฐสมำชิก 
ที่ เ กี่ ย ว กั บก ำ รตี ค ว ำมหรื อก ำ รน ำ ก ร อบ 
ค ว ำ ม ต ก ล ง นี้ ห รื อ ข้ อ ต ก ล ง ย อม รั บ ร่ ว ม 
รำยสำขำไปปรับใช้ จะถูกตัดสินโดยรัฐสมำชิก 
ที่ เกี่ยวข้องหรือโดยคณะกรรมกำรร่วมสำขำ 
ที่ เกี่ยวข้อง ถ้ำมี  และหำกไม่สำมำรถระงับ 
ข้อพิพำทได้จะต้องอยู่ภำยใต้กลไกระงับข้อพิพำท
ของอำเซียนตำมพิธีสำรว่ำด้วยกลไกกำรระงับ 
ข้อพิพำทที่ได้ลงนำมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ กรุงมะนิลำ ประเทศฟิลิปปินส ์

 
สำระส ำคัญของข้อ ๑๒ เป็นกำรก ำหนด

ข้อผูกพันเกี่ยวกับวิธีกำรระงับข้อพิพำท โดยไม่ได้
ก ำหนดพันธกรณีทำงกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะให้
ต้องปฏิบัติ จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย  

ARTICLE 13 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS 
1. Progress of the implementation of this Framework 

Agreement shall be reported to the AFTA Council 
through the Senior Economic Officials Meeting (SEOM). 
The SEOM shall monitor all aspects relating to the 
implementation of this Framework Agreement. The 

✓ 

 

ข้อ ๑๓ ข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบัน 
๑ .  ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง 

กรอบควำมตกลงนี้จะต้องรำยงำนต่อที่ประชุม 
คณะมนตรีเขตกำรค้ำเสรีอำเซียนผ่ำนที่ประชุม
เจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียน โดยที่ประชุมเจ้ำหน้ำที่
อำวุโสอำเซียนจะติดตำมกระบวนกำรด ำเนินงำน 
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Joint Sectoral Committees shall monitor all aspects 
relating to the implementation of the relevant Sectoral 
MRAs. 

2. The ASEAN Consultative Committee for Standards 
and Quality (ACCSQ) and the ASEAN Secretariat shall 
provide the support for coordinating and reviewing the 
implementation of this Framework Agreement and the 
Sectoral MRAs and assist the SEOM and the Joint 
Sectoral Committees in all matters relating thereto. 

3. The ACCSQ shall be the forum for linkages with 
industries with respect to the implementation of this 
Framework Agreement and the Sectoral MRAs. 

 

ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บก รอบคว ำมต กล งนี้  แ ล ะ
คณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำจะติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๒. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนมำตรฐำน
และคุณภำพของอำเซียน และเลขำธิกำรอำเซียน
จะเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนกำรประสำนกำรท ำงำน
และทบทวนกำรด ำเนินกำรตำมกรอบควำมตกลง
และข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ และให้ 
ควำมช่วยเหลือท่ีประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียน 
รวมถึงคณะกรรมกำรร่วมรำยสำขำในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง 

๓. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนมำตรฐำน
และคุณภำพของอำเซียนเป็นกำรประชุมที่
เช่ือมโยงกับภำคอุตหสำกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนตำมกรอบควำมตกลงนี้และข้อตกลง
ยอมรับร่วมรำยสำขำ 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๑๓ เป็นกำรก ำหนด

บทบ ำทหน้ ำที่ ข อ งส ถำ บั น ภ ำ ย ใ ต้ ก ร อบ 
ควำมตกลงนี้และข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำ 
โดย ไม่ ไ ด้ ก ำหนดพันธกรณีทำ งกฎหมำย 



๒๕ 
 

ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements 
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หมายเหตุ 

เป็นกำรเฉพำะให้ต้องปฏิบัติจึงไม่ต้องแก้ไข
กฎหมำย 

ARTICLE 14 TECHNICAL ASSISTANCE AND 
FUNDING 

1.  Member States shall, if requested, advise other 
Member States, and shall grant them technical 
assistance on mutually agreed terms and conditions, 
where applicable on building up and/ or maintaining 
technical competence of relevant Conformity 
Assessment Bodies in their territories so that they can 
fulfil the obligations as specified in the Sectoral MRAs 
or participate in the Sectoral MRAs. 

2.  Member States which are members or 
participants of international or regional systems for 
conformity assessment shall, if requested, advise other 
Member States, and shall grant them technical 
assistance on mutually agreed terms and conditions, 
where applicable regarding the establishment of the 
institutions and legal framework which would enable 
them to fulfil the obligations of membership or 
participation in such systems. 

✓ 

 

ข้อ ๑๔ ความช่วยเหลือด้านเทคนิค 
และกองทุน 

๑. หำกมีกำรร้องขอ รัฐสมำชิกจะต้องให้
ค ำแนะน ำรัฐสมำชิกอื่นและช่วยเหลือด้ำนเทคนิค
ในกำรยอมรับข้อก ำหนดและเง่ือนไข ในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงและ/หรือกำรรักษำ 
กำรปฏิบัติทำงเทคนิคของหน่วยตรวจสอบ 
และรับรองภำยในดินแดนของตน เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติตำมพันธกรณีที่ก ำหนดในข้อตกลงยอมรับ
ร่วมรำยสำขำหรือมีส่วนร่วมในข้อตกลงยอมรับ
ร่วมรำยสำขำได้ 

๒. รัฐสมำชิกซึ่งเป็นสมำชิกหรือผู้เข้ำร่วม
ระบบระหว่ำงประเทศหรือภูมิภำคส ำหรับ 
กำรประเมินควำมสอดคล้องจะต้องแนะน ำ 
รั ฐ สม ำ ชิ กอื่ น  ๆ  และ ให้ คว ำม ช่ วย เหลื อ 
ทำงเทคนิคที่เกี่ยวกับข้อก ำหนดและเง่ือนไข 
ที่ตกลงร่วมกันในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้ง
สถำบันและกรอบกฎหมำย ซึ่งจะท ำให้รัฐสมำชิก
นั้นสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีของกำรเป็น
สมำชิกหรือกำรมีส่วนร่วมในระบบนั้น 

 



๒๖ 
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3.  Member States to a Sectoral MRA may engage 
the services of Conformity Assessment Bodies of other 
Member States to undertake the requisite conformity 
assessment activities, should they not have their own 
facilities to do so. 

4. Member States shall accord priority to funding for 
activities under this Framework Agreement and the 
Sectoral MRAs. Expenses incurred as a result of any 
activity undertaken by a Member State to fulfill the 
objectives of this Framework Agreement and the 
Sectoral MRAs shall be borne by the Member State 
concerned unless all Member States decide otherwise. 

 

๓. รัฐสมำชิกภำยใต้ข้อตกลงกยอมรับร่วม
รำยสำขำอำจมีส่วนร่วมในบริกำรของหน่วย
ต ร วจสอบและ รั บ รอ ง ของ รั ฐ สม ำ ชิ กอื่ น  
เพื่อด ำเนินกิจกรรมกำรประเมินควำมสอดคล้อง
ที่ จ ำ เป็น  หำกรั ฐสมำชิกนั้นไม่มีสิ่ งอ ำนวย 
ควำมสะดวกที่จะกระท ำได้ 

๔. รั ฐสมำชิกจะต้อง ให้ควำมส ำคัญ 
กั บก ำ ร ร ะดมทุนส ำ หรั บกิ จก รรมภำย ใต้ 
กรอบควำมตกลงนี้และข้อตกลงยอมรับร่วม 
รำยสำขำ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมำจำก
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรโดยรัฐสมำชิกเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกรอบควำมตกลงนี้และข้อตกลง
ยอมรับร่วมรำยสำขำจะตกเป็นภำระของรัฐ
สมำชิกที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ประเทศสมำชิกทั้งหมด
จะมีมติเป็นอย่ำงอ่ืน 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๑๔ เป็นกำรก ำหนด

ข้อผู กพัน ให้ประ เทศไทยจะต้ อ ง ให้ ค วำม
ช่วยเหลือด้ำนเทคนิคและให้ควำมร่ วมมือ
เกี่ยวกับกองทุน ซึ่งสำมำรถปฏิบัติตำมได้โดยใช้
อ ำนำจทำงบริหำร จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย  



๒๗ 
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หมายเหตุ 

ARTICLE 15 CONFIDENTIALITY 
1. Member States shall maintain, to the extent 

permitted under its laws and regulations, the 
confidentiality of information exchanged under this 
Framework Agreement and the Sectoral MRAs. 

2. Member States shall take all precautions 
reasonably necessary to protect information exchanged 
under this Framework Agreement and the Sectoral 
MRAs from unauthorized disclosure. 

 

✓ 

 

ข้อ ๑๕ การรักษาความลับ  
๑ . ประเทศสมำชิกต้องรักษำควำมลับ 

ของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนภำยใต้กรอบควำมตกลง
และข้อตกลงยอมรับร่วมรำยสำขำตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบภำยในของตน 

๒. รัฐสมำชิกจะต้องใช้ควำมระมัดระวัง
ตำมสมควรในกำรเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญำต เพื่อเป็นกำรปกป้องข้อมูลที่แลกเปลี่ยน
ภำยใต้กรอบควำมตกลงนี้และข้อตกลงยอมรับ
ร่วมรำยสำขำ 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๑๕ เป็นกำรก ำหนด

ข้ อ ผู ก พั น เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร รั ก ษ ำ ค ว ำ ม ลั บ  
โดยประเทศไทยสำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณี
ดังกล่ำวได้โดยใช้อ ำนำจทำงบริหำร ไม่ต้องแก้ไข
กฎหมำย 

 

ARTICLE 16 ACCESSION OF NEW MEMBERS 
New Members of ASEAN may accede to this 

Framework Agreement through the signing and 
depositing of the instrument of accession to this 
Framework Agreement with the Secretary-General of 
ASEAN, who shall promptly furnish each Member State 
a certified copy thereof. 

✓ 

 

ข้อ ๑๖ การเข้าเป็นสมาชิกใหม่  
สมำชิกใหม่ของอำเซียนอำจเข้ำร่วม 

กรอบควำมตกลงนี้ผ่ำนกำรลงนำมและกำรให้
เอกสำรกำรเข้ำร่วมกรอบควำมตกลงนี้กับ
เลขำธิกำรอำเซียน ซึ่งจะท ำส ำเนำที่รับรอง 
ควำมถูกต้องส่งให้แก่รัฐสมำชิกโดยทันที 

 

 



๒๘ 
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 กรณีดั งกล่ ำว ไม่ ต้ องแก้ ไขกฎหมำย 
เนื่องจำกประเทศไทยเป็นสมำชิกอำเซียนเดิม  
ซึ่งได้ลงนำมและให้สัตยำบันแล้ว 

ARTICLE 17 RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER 
EXISTING INTERNATIONAL AGREEMENTS OR 
CONVENTIONS 

This Agreement or any actions taken thereto shall 
not affect the rights and obligations of the contracting 
Member States under any existing international 
agreements or conventions to which it is also a party. 

 

✓ 

 

ข้อ ๑๗ สิทธิและภาระผูกพันภายใต้ 
ความตกลงระหว่างประเทศหรือสสนธิสัญญาท่ี
มีอยู ่

ควำมตกลงนี้ ห รื อกำรกระท ำ ใด  ๆ  
ที่ด ำเนินกำรดังกล่ำวภำยใต้ควำมตกลงนี้จะไม่
ส่ งผลกระทบต่อสิทธิและภำระผูกพันของ 
รั ฐสมำชิกที่ท ำสนธิสัญญำภำยใต้ข้อตกลง 
หรืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศท่ีมีอยู่ซึ่งเป็นภำคี 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๑๗ ไม่ได้ก ำหนด

พันธกรณีทำงกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะให้ต้อง
ปฏิบัติ จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย 

 

ARTICLE 18 FINAL PROVISIONS 
1. The provisions of this Framework Agreement may 

be reviewed or amended by agreement of all Member 
States. 

2.  Member States shall undertake appropriate 
measures to fulfill the agreed obligations arising from 
this Framework Agreement. 

✓  

 

ข้อ ๑๘ บทบัญญัติสุดท้าย 
๑. บทบัญญัติในกรอบควำมตกลงนี้อำจมี

กำรทบทวนหรือแก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อตกลง 
ของรัฐสมำชิกทั้งหมด 

๒.  รั ฐสมำ ชิกจะด ำ เนินมำตรกำรที่
เหมำะสมในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีที่เกิดขึ้น
จำกกรอบควำมตกลงนี ้

ประเทศไทยลงนำมกรอบ
ควำมตกลงเมื่อวันที่  ๑๖ 
ธั นวำคม  พ .ศ .  ๒๕๔๑  
และให้สัตยำบันเมื่อวันที่  
๑ ๗  กุ ม ภ ำ พั น ธ์  พ . ศ . 
๒๕๔๒ 
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3.  Member States shall make no reservations with 
respect to any of the provisions of this Framework 
Agreement. 

4.  This Framework Agreement shall be deposited 
with the Secretary General of ASEAN, who shall 
promptly furnish each Member State a certified copy 
thereof. 

5. This Framework Agreement shall enter into force 
upon deposit of instruments of ratification or 
acceptance by all signatory Governments with the 
Secretary- General of ASEAN. 

๓. รัฐสมำชิกจะไม่ท ำกำรสงวนสิทธิใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของกรอบควำมตกลงนี ้

๔. กรอบควำมตกลงนี้จะเก็บรักษำไว้กับ
เลขำธิกำรอำเซียน ซึ่งจะส่งส ำเนำที่ได้รับรอบ
ควำมถูกต้องแล้วให้แก่รัฐสมำชิกทั้งหมดโดย
ทันท ี

๕. กรอบควำมตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ 
เมื่อได้มีกำรให้สัตยำบันหรือเอกสำรยอมรับ 
ที่ ล งนำม โดยรั ฐบำลที่ ล งนำมทั้ งหมดกั บ
เลขำธิกำรอำเซียน 

 
สำระส ำคัญของข้อ ๑๘ เป็นกำรก ำหนด

ข้อผูกพันเกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติม กำรสงวน
สิทธิ กำรเก็บรักษำควำมตกลง และกำรมีผล
บังคับใช้ควำมตกลง โดยไม่ได้ก ำหนดพันธกรณี
ทำงกฎหมำยเป็นกำรเฉพำะให้ต้องปฏิบัติ 
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมำย  

 


