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Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services 
พิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน  

พันธกรณี 
(ข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(สาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

1. Member States that are WTO members shall 
continue to extend their specific commitments under 
GATS to other Member States that are not WTO 
members  

 

✓ 

 

๑.  รั ฐสมาชิกที่ เป็นสมา ชิกองค์การ 
การค้าโลกจะต้องขยายข้อผูกพันเฉพาะของตน
ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร 
และการค้าให้แก่รัฐสมาชิกอาเซียนอื่นท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลก 

 
สาระส าคัญของวรรค ๑ เป็นการก าหนด

พันธกรณีให้ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การ
การค้าโลกจะต้องขยายขอบเขตการให้สิทธิพิเศษ
แก่รัฐสมาชิกอาเซียนอื่นที่มิใช่สมาชิกองค์การ
การค้าโลก อันเป็นการผูกพันให้ประเทศไทย 
ต้องด าเนินการ ซึ่งอาจต้องมีการออกกฎหมาย 
หรือห้ามแก้ไขกฎหมายที่จะกระทบสิทธิที่มีอยู่
เ ดิ มของรั ฐสมา ชิกอื่ นซึ่ งจะต้ องพิจ า รณา 
เป็นรายกรณีว่าเรื่องดังกล่าวต้องด าเนินการ
อย่างไร 

 

2. The Annexes to this Protocol shall consist of the 
consolidated schedules of each Member State’s 
Schedules of Specific Commitments and the Lists of 
Most-Favoured Nation Exemptions, which shall form an 
integral part of this Protocol. 

 

✓ 

 

๒ .  ภ า ค ผ น ว ก ท้ า ย พิ ธี ส า ร ฉ บั บ นี้
ประกอบด้วยข้อผูกพันของแต่ละรัฐสมาชิกที่ใช้
เป็นการทั่วไป ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา  
และบัญ ชีรายการขอยกเว้นจากหลักการ 
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง  
ซึ่งประกอบเป็นส่วนหน่ึงของพิธีสารนี้ 
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สาระส าคัญของวรรค ๒ เป็นการก าหนด 
เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวก และ
ก าหนดให้ภาคผนวกเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสาร 
โดยไม่มีการก าหนดภาระผูกพันหรือหน้าที่ให้ 
รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติ จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 

3. Subject to each Member State’s Schedules of 
Specific Commitments and the Lists of Most-Favoured 
Nation Exemptions, Member States shall accord 
preferential treatment to one another on a Most-
Favoured Nation basis. 

 

✓ 

 

๓. ภายใต้เง่ือนไขของข้อผูกพันของแต่ละ
รัฐสมาชิกที่ใช้เป็นการทั่วไป ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะสาขา และบัญชีรายการขอยกเว้นจากการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง 
รัฐสมาชิกจะต้องให้การปฏิบัติเป็นพิเศษแก่รัฐ
สมาชิกด้วยกันบนหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง 

 
สาระส าคัญของวรรค ๓ เป็นการก าหนด 

พันธกรณีให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม 

หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์
อย่างยิ่ง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามตารางข้อผูกพัน 

เฉพาะสาขาและบัญชีรายการขอยกเว้นหลักการ 

ปฏิบัติ เยี่ยงชาติที่ ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ ง 
อันเป็นการก าหนดหน้าที่ให้รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติ
ตาม จึงเป็นการก าหนดพันธกรณีที่ผูกพันรัฐ
สมาชิกทั้งด้านนโยบายและกฎหมาย 
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4. This Protocol and its Annexs shall form an integral 
part of the ASEAN Framework Agreement on Services. 

✓ 

 

๔. ให้พิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกของ 
พิธีสารเป็นส่วนที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน  

 
สาระส าคัญของวรรค ๔ เป็นการก าหนด 

สถานะทางกฎหมายให้แก่พิธีสารและภาคผนวก 
โดยไม่ได้ก าหนดภาระผูกพันหรือหน้าที่ให้ต้อง 
ปฏิบัติจึงไม่ได้ก าหนดพันธกรณีให้แก่รัฐสมาชิก 

 

5. This Protocol and the commitments set out its 
Annexes shall enter into force ninety (90) days after the 
date of signature for Member State that is unable to 
summit its full commitments under the Seventh 
Package by the time of signing of this Protocol: 

(a) commitments that are submitted thereafter but 
before the entry into force of this Protocol and its 
Annexes, shall also enter into force ninety (90) days 
after the date of signature of this Protocol; and 

(b) commitments that are submitted after the entry 
into force of this Protocol and its Annexes shall enter 
into force upon their submission. 

 

✓ 

 

๕. พิธีสารฉบับนี้และข้อผูกพันที่ระบุใน
ภาคผนวกของพิธีสารมีผลบังคับใช้ใน ๙๐ วัน
ภายหลังจากวันที่สมาชิกได้ลงนาม ในกรณีที่ 
รัฐสมาชิกไม่สามารถยื่นข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์
ภายใต้ข้อผูกพันชุดที่เจ็ดภายในก าหนดลงนาม
พิธีสารฉบับน้ี 

(ก) ข้อผูกพันที่ยื่นภายหลังการมีผลใช้
บังคับของพิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกของพิธี
สารจะมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ยื่นข้อผูกพัน  

(ข) ข้อผูกพันท่ีได้ยื่นหลังการมีผลบังคับใช้
ของพิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกท้ายพิธีสารจะมี
ผลใช้บังคับ ณ วันที่ยื่นข้อผูกพัน 

 
สาระส าคัญของวรรค ๕ เป็นการก าหนด 

เกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ข้อผูกพัน โดยไม่ได้
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หมายเหตุ 

ก าหนดภาระผูกพันหรือหน้าที่ให้แก่รัฐสมาชิก  
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 

6. Without prejudice to paragraph 5, for a Member 
State which accedes to this Protocol at a date later than 
the date of signature under paragraph 5, this Protocol 
and its annexes shall enter into force upon the date of 
this subsequent signature for that Member. 

 

✓ 

 

๖. โดยมิ ให้ เป็นการเสียหาย ภายใต้ 
วรรค ๕ ส าหรับรั ฐสมาชิกที่ภาคยานุวัตร 
ในพิธีสารฉบับนี้ภายหลังจากวันที่มีการลงนาม
ภายใต้วรรค ๕ พิธีสารฉบับนี้และภาคผนวก 
ท้ายพิธีสารจะมีผลใช้บังคับในวันที่ลงนาม
ภายหลังส าหรับรัฐสมาชิกนั้น  

 
กรณีดั งกล่ าวไม่ ได้ก าหนดพันธกรณี 

ทางกฎหมายเป็นการเฉพาะให้ต้องปฏิบัติ ไม่ต้อง
แก้ไขกฎหมาย 

 

7. Each Member State shall, upon the completion 
of its internal procedures for the entry into force of this 
Protocol, notify the ASEAN Secretariat in writing. 
Pursuant to paragraph 5 and 6, a Member State that has 
not submitted its full commitments under the Seventh 
Package prior to the signing of this Protocol, shall notify 
the ASEAN Secretariat in writing of the commitments it 
subsequently submits towards the fulfilment of its full 
commitments under the Seventh Package. Such 
submission shall form an integral part of a Member 

✓ 

 

๗. รัฐสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องแจ้ง
ส านักเลขาธิการอาเซียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
เมื่อได้ด าเนินการตามกระบวนการภายในของตน
เสร็จสิ้น  ท้ังนี้ ตามที่ระบุไว้ในวรรค ๕ รัฐสมาชิก
ซึ่ งยั งไม่สามารถยื่นข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์ 
ภายใต้ข้อผูกพันชุดที่เจ็ดภายในก าหนดการลง
นามพิธีสารฉบับนี้จะต้องแจ้งส านักเลขาธิการ
อาเซียนเป็นลายลักษณ์อักษณถึงข้อผูกพันที่ตน
ได้ยื่นภายหลังเพื่อบรรลุการจัดท าข้อผูกพัน 
อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์ ภ า ย ใ ต้ ข้ อ ผู ก พั น ชุ ด ที่  ๗  
ซึ่งข้อผูกพันที่ยื่นดังกล่าวจะเป็นส่วนที่รวมเข้า
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State’s Schedules of Specific Commitments under this 
Protocol and its Annexes. 

 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตารางข้อผูกพันของ
สมาชิกภายใต้พิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกท้าย
พิธีสาร 

 
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้โดยไม่ต้อง

แก้ไขกฎหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องทางบริหาร 
8. This Protocol shall be deposited with the 

Secretary – General of ASEAN who shall promptly a 
certified copy thereof to each Member State. The 
Secretariat-General of ASEAN shall also promptly 
furnish notifications made pursuant to paragraph 5 and 
6 to each Member State. 

 

✓ 

 

๘. พิธีสารฉบับนี้จะถูกเก็บรักษาไว้กับ
เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะส่งมอบส าเนาพิธีสาร
รับรองความถูกต้องแล้วส่งให้แก่รัฐสมาชิกแต่ละ
รัฐทันที และเลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งให้รัฐ
สมาชิกแต่ละรัฐทรายในทันทีถึงเรื่องการปฏิบัติ
ตามวรรค ๕ และวรรค ๖  

 
กรณีดั งกล่ าวไม่ ได้ก าหนดพันธกรณ ี

ทางกฎหมายเป็นการเฉพาะให้ต้องปฏิบัติ ไม่ต้อง
แก้ไขกฎหมาย 

 

 


