
Protocol to amend certain ASEAN Economic Agreements related to Trade in Goods 

พิธีสารแกไขเพ่ิมเติมความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับการคาสินคา 

พันธกรณี 

(ขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีตองแกไข) 
หมายเหตุ 

Article 1  

Article 2 (A)(2) of the Framework Agreement on 

Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 

January 1992 in Singapore shall be amended by 

substituting Article 2(A)(2) with the following: 

“2. The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 

shall be the main mechanism for the AFTA. For 

products not covered by the ATIGA, any other agreed 

mechanism may be used.” 

 

 

 

ขอ ๑ 

ให แก ไข เ พ่ิม เติ มข อ  ๒  (ก ) (๒ )  ของ 

กรอบความตกลงเพ่ือยกระดับความรวมมือ 

ทางเศรษฐกิจอาเซียนท่ีไดลงนามเมื่อวันท่ี  

๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ ประเทศสิงคโปร 

ดังน้ี 

“๒. ความตกลงอาเซียนวาดวยการคา

สินคาเปนกลไกหลักสําหรับเขตการคา เสรี

อาเซียน สําหรับสินคาท่ีไมอยูภายใตความตกลง

อา เซียนว าด วยการค าสินค าอาจมีการ ใช 

กลไกอ่ืนตามท่ีตกลงกัน” 

 

สาระสําคัญของขอ ๑ เปนการกําหนดให

ความตกลงอาเซียนวาดวยการคาสินคาเปนกลไก

หลักท่ีใชสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน โดยยัง

ไมไดกําหนดพันธกรณีทางกฎหมายเปนการ

เฉพาะใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติ จึงไมตอง

แกไขกฎหมาย 

 

 

๑ 
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Article 2  

1. Article 6(1) of the e-ASEAN Framework Agreement 

signed on 24 November 2000 in Singapore shall be 

amended by substituting Article 6(1) with the following: 

“1. Member States shall enter into negotiations 

which shall be directed towards accelerating 

commitments of the Member States relating to ICT 

products. ICT services and investments under the 

ASEAN Trade in Goods Agreement, the ASEAN 

Framework Agreement in Services and the ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement.” 

2. Article 14 of the e-ASEAN Framework Agreement 

signed on 24 November 2000 in Singapore shall be 

amended by substituting Article 14 with the following:  

“Except as otherwise provide specifically in this 

Agreement, the provisions of the ASEAN Trade in Goods 

Agreement, the ASEAN Framework Agreement on 

Service and its Protocols, and the ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement, including but 

not limited to the provisions relating to safeguard 

 

 

ขอ ๒ 

๑. ใหแก ไ ข เ พ่ิม เติมขอ  ๖  (๑ )  ของ 

กรอบความตกลงดานอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน

ท่ีไดมีการลงนามเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๔๓ ณ ประเทศสิงคโปร ดังน้ี 

“๑. ประเทศสมาชิกจะดําเนินการเจรจา 

เพ่ือมุงไปสูการเรงรัดใหเกิดขอผูกพันท่ีเก่ียวของ

กับผลิตภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ 

ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการลงทุน

ภายใตความตกลงอาเซียนวาดวยการคาสินคา 

กรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียน 

และความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน” 

๒ .  ใ ห แ ก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ข อ  ๑ ๔  ข อ ง 

กรอบความตกลงดานอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน

ท่ีไดมีการลงนามเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๔๓ ณ ประเทศสิงคโปร 

“เว นแต จะมี บัญญัติ ไ ด เปนอย าง อ่ืน 

ในความตกลงน้ี บทบัญญัติภายใตความตกลง

การคาสินคาของอาเซียน กรอบความตกลง 

วาดวยบริการของอาเซียนและพิธีสารของ 

 

๒ 
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measures and exceptions, shall not be prejudiced by, 

and shall apply to, this Agreement” 

 

ความตกลงดั งกล าว และความตกลงด าน 

การลงทุนของอาเซียน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง

บทบัญญัติ ท่ีเ ก่ียวของกับมาตรการคุมครอง 

และขอยกเวนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม

กัน และจะปรับใชกับความตกลงน้ี 

 

สาระสําคัญของขอ ๒ กําหนดใหประเทศ

สมาชิกดําเนินการเจรจาเพ่ือใหเกิดขอผูกพัน

เก่ียวกับความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และอิเล็กทรอนิกส ซึ่งการปฏิบัติตามพันธกรณี

ดังกลาวสามารถกระทําไดโดยไมตองมีการแกไข

กฎหมาย เน่ืองจากเปนเรื่องในทางบริหาร  

นอกจาก น้ี  ไ ด กํ าหนด พันธกรณี ใ ห

บทบัญญัติภายใตความตกลงการคาสินคาของ

อาเซียน กรอบความตกลงวาดวยบริการของ

อาเซียนและพิธีสารของความตกลงดังกลาว  

และความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน  

จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และใชกับ

ความตกลง น้ี  ซึ่ งสามารถปฏิ บัติ ไ ด โ ดยใช

มาตรการทางบริหาร 

๓ 
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Article 3 

Article 4(1) of ASEAN Framework Agreement for the 

Integration of Priority signed on 29 November 2004 in 

Vientiane, Lao PDR, as amended by the ASEAN 

Framework (Amendment) Agreement for the Integration 

of Priority Sectors signed on 8 December 2006 in Cebu, 

the Philippines, shall be further amended by 

substituting Article 4(1) with the following: 

“1. Each Member State shall eliminate import 

duties on Priority Integration Sectors (PIS) products in 

accordance with Article 19(a)(i) and Article 19(2)(c) of 

the ASEAN Trade in Goods Agreement.” 

 

 

ขอ ๓  

ใหแกไขเ พ่ิมเติมขอ ๔(๑) ของกรอบ 

ความตกลงวาดวยการรวมกลุมสาขาสําคัญ 

ขอ งอ า เ ซี ย น ท่ี ไ ด มี ก า ร ล งน าม เ มื่ อ วั น ท่ี   

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ เมืองเวียงจันทน 

สาธารณรั ฐประชา ธิป ไตยประชาชนลาว 

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกรอบความตกลงวาดวย 

การรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียน (ฉบับแกไข

เ พ่ิ ม เ ติ ม )  ล งน า ม เ มื่ อ วั น ท่ี  ๘  ธั น ว า ค ม  

พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมืองเซบูประเทศฟลิปปนส ดังน้ี  

“ประเทศสมาชิกแตละประเทศจะขจัด

อากรขาเขาใหกับสินคาในสาขาท่ีสําคัญตาม 

ขอ ๑๙ (๒)(ค) ของความตกลงการคาสินคา 

ของอาเซียน” 

 

สาระสําคัญของขอ ๓ กําหนดใหประเทศ

สมาชิกจะตองลดอัตราภาษีนําเขาใหแกสินคาท่ี

กําหนด ซึ่งสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาว

ไดโดยใชมาตรการทางบริหาร  

 

๔ 
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Article 4 

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol 

for Agro-Based Products signed on 29 November 2004 

in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply. 

 

 

 

ขอ ๔  

ใหยกเลิกขอ ๓ ของพิธีสารการรวมกลุม

สิ น ค า เ ก ษ ต ร ท่ี ไ ด ล ง น า ม เ มื่ อ วั น ท่ี  ๒ ๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมืองเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

สาระสําคัญของขอ ๔ ไมไดกําหนดหนาท่ี

โดยเฉพาะใหประเทศตองปฏิบัติ จึงไมตองแกไข

กฎหมาย 

 

Article 5  

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol 

for Automotives signed on 29 November 2004 in 

Vientiane, Lao PDR shall no longer apply. 

 

 

 

ขอ ๕  

ใหยกเลิกขอ ๓ ของพิธีสารการรวมกลุม

ดานยานยนตของอาเซียนท่ีไดลงนามเมื่อวันท่ี 

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมืองเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

สาระสําคัญของขอ ๕ ไมไดกําหนดหนาท่ี

โดยเฉพาะใหประเทศตองปฏิบัติ จึงไมตองแกไข

กฎหมาย 

 

๕ 
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Article 6  

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol 

for e-ASEAN signed on 29 November 2004 in Vientiane, 

Lao PDR shall no longer apply. 

 

 

 

ขอ ๖  

ใหยกเลิกขอ ๓ ของพิธีสารการรวมกลุม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียนท่ีไดลง

นามเมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ 

เมืองเ วียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 

สาระสําคัญของขอ ๖ ไมไดกําหนดหนาท่ี

โดยเฉพาะใหประเทศตองปฏิบัติ จึงไมตองแกไข

กฎหมาย 

 

Article 7  

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol 

for Electronics signed on 29 November 2004 in 

Vientiane. Lao PDR shall no longer apply. 

 

 

 

ขอ ๗  

ใหยกเลิกขอ ๓ ของพิธีสารการรวมกลุม

ดานอิเล็กทรอนิกสของอาเซียนท่ีไดลงนามเมื่อ

วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมือง

เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

 

สาระสําคัญของขอ ๗ ไมไดกําหนดหนาท่ี

โดยเฉพาะใหประเทศตองปฏิบัติ จึงไมตองแกไข

กฎหมาย 

 

๖ 
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Article 8  

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol 

for Fisheries signed on 29 November 2004 in Vientiane, 

Lao PDR shall no longer apply. 

 

 

 

ขอ ๘ 

ใหยกเลิกขอ ๓ ของพิธีสารการรวมกลุม

ดานการประมงของอาเซียนท่ีไดลงนามเมื่อวันท่ี 

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมืองเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

สาระสําคัญของขอ ๘ ไมไดกําหนดหนาท่ี

โดยเฉพาะใหประเทศตองปฏิบัติ จึงไมตองแกไข

กฎหมาย 

 

Article 9  

Article 3 of the ASEAN Sectoral Protocol for 

Healthcare signed on 29 November 2004 in Vientiane, 

Lao PDR shall no longer apply. 

 

 

 

ขอ ๙  

ใหยกเลิกขอ ๓ ของพิธีสารการรวมกลุม

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดลงนามเมื่อวันท่ี ๒๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมืองเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

สาระสําคัญของขอ ๙ ไมไดกําหนดหนาท่ี

โดยเฉพาะใหประเทศตองปฏิบัติ จึงไมตองแกไข

กฎหมาย 

 

๗ 
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Article 10 

Article 3 of the ASEAN Integration Protocol for 

Rubber-Based Products signed on 29 November 2004 in 

Vientiane, Lao PDR shall no longer apply. 

 

 

 

ขอ ๑๐  

ใหยกเลิกขอ ๓ ของพิธีสารการรวมกลุม

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย า ง ท่ี ไ ด ล ง น า ม เ มื่ อ วั น ท่ี  ๒ ๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมืองเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

สาระสําคัญของขอ ๑๐ ไมไดกําหนด

หนาท่ีโดยเฉพาะใหประเทศตองปฏิบัติ จึงไมตอง

แกไขกฎหมาย 

 

Article 11 

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol 

for Textiles and Apparel Products signed on 29 

November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer 

apply. 

 

 

 

ขอ ๑๑ 

ใหยกเลิกขอ ๓ ของพิธีสารการรวมกลุม

ดานสิ่งทอท่ีไดลงนามเมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมืองเวียงจันทน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

สาระสําคัญของขอ ๑๑ ไมไดกําหนด

หนาท่ีโดยเฉพาะใหประเทศตองปฏิบัติ จึงไมตอง

แกไขกฎหมาย 

 

๘ 
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พิธีสารแกไขเพ่ิมเติมความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของกับการคาสินคา 

พันธกรณี 

(ขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีตองแกไข) 
หมายเหตุ 

Article 12  

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol 

for Wood-Based Products signed on 29 November 2004 

in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply. 

 

 

 

ขอ ๑๒ 

ใหยกเลิกขอ ๓ ของพิธีสารการรวมกลุม

ด า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ท่ี ไ ด ล ง น า ม เ มื่ อ วั น ท่ี   

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ เมืองเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

สาระสําคัญของขอ ๑๒ ไมไดกําหนด

หนาท่ีโดยเฉพาะใหประเทศตองปฏิบัติ จึงไมตอง

แกไขกฎหมาย 

 

Article 13 

1. This Protocol shall enter into force after all 

Member States have deposited their instruments of 

ratification or acceptance with the Secretary-General of 

ASEAN. 

2. This Protocol shall be deposited with the 

Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish 

a certified copy thereof to each Member State. 

 

 

 

ขอ ๑๓  

๑. พิธีสารน้ีจะมีผลใชบังคับหลังจาก 

ท่ีประเทศสมาชิกทุกประเทศไดยื่นสัตยาบันสาร

หรือเอกสารยอมรับกับเลขาธิการอาเซียน 

๒. พิธีสารน้ีจะเก็บรักษาไวกับเลขาธิการ

อาเซียน ซึ่งจะรับรองสําเนาแลวสงใหประเทศ

สมาชิกแตละประเทศ 

 

สาระสําคัญของขอ ๑๓ กําหนดเก่ียวกับ

การมีผลบังคับใชบันทึกความเขาใจและหนาท่ี

 

๙ 
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พันธกรณี 

(ขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีตองแกไข) 
หมายเหตุ 

ของเลขา ธิการอา เซียน  โดยไม ได กํ าหนด 

ขอผูกพันหรือหนาท่ีของภาคี 

 

๑๐ 

 


