
Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services 

พิธีสารอนุวัติขอผูกพันการเปดเสรีการคาบริการดานการเงิน ฉบับท่ี ๕ ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน 

พันธกรณี 

(ขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีตองแกไข) 
หมายเหตุ 

1. Member States who are WTO Members shall 

continue to extend their specific commitments under 

the GATS to other Member States who are non-WTO 

Members. 

 

 

๑. รัฐสมาชิกท่ีเปนสมาชิกองคการคาโลก

จะตองคงการใชสิทธิประโยชนตามขอผูกพัน

เฉพาะของตนภายใตความตกลงท่ัวไปวาดวยการ

บริการประเทศสมาชิกท่ีเปนสมาชิกองคการ

การคาโลกจะตองคงการใชสิทธิประโยชนตามขอ

ผูกพันเฉพาะของตนภายใตความตกลง ท่ัวไปวา

ดวยการบริการแกประเทศสมาชิกอ่ืนท่ีมิใช

สมาชิกองคการการคาโลก 

 

สาระสําคัญของวรรค ๑ เปนการกําหนด 

พันธกรณีใหประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกองคการ 

การคาโลกจะตองขยายขอบเขตการใหสิทธิพิเศษ 

แกรัฐสมาชิกอาเซียนอ่ืนท่ีมิใชสมาชิกองคการ 

การคาโลกอันเปนการผูกพันใหประเทศไทยตอง 

ดําเนินการ ซึ่งอาจตองมีการออกกฎหมายหรือ 

หามแกไขกฎหมายท่ีจะกระทบสิทธิท่ีมีอยูเดิม 

ของรัฐสมาชิกอ่ืน ซึ่งจะตองพิจารณาเปนราย 

กรณีไปวาเรื่องดังกลาวตองดําเนินการอยางไร 

 

๑ 
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พันธกรณี 

(ขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีตองแกไข) 
หมายเหตุ 

2. This Protocol and its Annexes shall form an 

integral part of the AFAS. 

 

 

๒. พิธีสารและภาคผนวกของพิธีสารน้ีให

รวมเปนสวนหน่ึงของกรอบความตกลงวาดวย

การคาบริการของอาเซียน 

 

สาระสําคัญของวรรค ๒ เปนการกําหนด 

เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของกรอบความตกลงวา

ดวยการคาบริการของอาเซียน โดยไมมีการ

กําหนดภาระผูกพันหรือหนาท่ีใหรัฐสมาชิกตอง

ปฏิ บัติ พันธกรณีเปนการเฉพาะใหประเทศ

สมาชิกตองปฏิบัติ จึงไมตองแกไขกฎหมาย 

 

3. The Annexes to this Protocol shall consist of each 

Member State’s Consolidated Schedule of Specific 

Commitments on Financial Services (which compiles 

the Member States horizontal and sector specific 

commitments from the GATS and the first to the fifth 

round of negotiations on financial services) and the Lists 

of Most-Favoured-Nation (MFN) Exemptions. 

 

 

๓. ภาคผนวกของพิธีสารน้ีประกอบดวย

ตารางขอผูกพันเฉพาะของแตละรัฐสมาชิก

เก่ียวกับใหบริการทางการเ งิน (ซึ่งรวบรวม 

ขอผูกพันเฉพาะของรัฐสมาชิกขอผูกพันเฉพาะ

ของความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและ

การคา และการเจรจารอบแรกถึงรอบท่ีหา

เก่ียวกับการใหบริการทางการเงิน) และขอยกเวน

หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับอนุเคราะหยิ่ง 

 

 

๒ 
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สาระสําคัญของวรรค ๓ เปนการกําหนด 

เอกสารอันเปนสวนหน่ึงของกรอบความตกลงวา

ดวยการคาบริการของอาเซียน โดยไมมีการ

กําหนดภาระผูกพันหรือหนาท่ีใหรัฐสมาชิกตอง

ปฏิบัติพันธกรณีเปนการเฉพาะใหรัฐสมาชิก 

ตองปฏิบัติ จึงไมตองแกไขกฎหมาย 

4. Subject to each Member State’s Consolidated 

Schedule of Specific Commitments on Financial 

Services and List of MFN Exemptions, Member States 

shall accord preferential treatment to one another on 

an MFN basis. 

 

 

๔ .  ภ าย ใต ต า ร า งข อ ผู ก พัน เ ฉพา ะ 

ของแต ล ะรั ฐสมา ชิก เ ก่ี ย ว กับการบริ ก า ร 

ทางการเงินและขอยกเวนของหลักการปฏิบัติ

เยี่ ยงชาติ ท่ี ได รับความอนุเคราะหอย างยิ่ ง 

รั ฐสมาชิกจะปฏิ บัติ ตอ กันบน พ้ืนฐานของ 

หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับอนุเคราะหยิ่ง 

 

สาระสําคัญของวรรค ๔ เปนการกําหนด 

พันธกรณีใหประเทศไทยตองปฏิบัติตอรัฐสมาชิก

ภายใตขอผูกพันน้ีดวยหลักปฏิบัติ เยี่ยงชาต ิ

ท่ีไดรับอนุเคราะหยิ่ง ซึ่งอาจตองมีการออก

กฎหมายหรือหามแกไขกฎหมายท่ีจะกระทบสทิธิ

ท่ีมีอยูเดิมของรัฐสมาชิกอ่ืน ซึ่งจะตองพิจารณา

 

๓ 
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เปนรายกรณีไปวาเรื่องดังกลาวตองดําเนินการ

อยางไร 

5. This Protocol and the commitments set out in 

the Annexes shall enter into force 90 (ninety) days after 

the date of its signing. 

 

 

๕. พิธีสารและขอผูกพันท่ีกําหนดไวใน

ภาคผนวกจะมีผลบังคับใชภายใน ๙๐ วัน

หลังจากไดลงนาม  

 

สาระสําคัญของวรรค ๕ เปนการกําหนด 

เก่ียวกับการมีผลบังคับใชขอผูกพัน โดยไมได

กําหนดภาระผูกพันหรือหนาท่ีใหแกรัฐสมาชิก  

จึงไมตองแกไขกฎหมาย 

 

6. Member States undertake to complete their 

internal procedures of ratification or acceptance for the 

entry into force of this Protocol. 

 

 

๖. รัฐสมาชิกจะตองดําเนินการข้ันตอน

การใหสัตยาบันหรือการยอมรับภายในเพ่ือให 

พิธีสารน้ีมีผลใชบังคับ 

 

กรณีดังกลาวสามารถปฏิบัติตามพันธกรณี

ได โดยไมตองแกไขกฎหมาย เ น่ืองจากเปน 

เรื่องทางบริหาร 

 

๔ 
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(ขอและสาระสําคัญ) 
ไมแกกฎหมาย แกกฎหมาย 

รายละเอียด 

(สาระสําคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีตองแกไข) 
หมายเหตุ 

7. Each Member State shall, upon the completion 

of its internal procedures of ratification or acceptance 

of this Protocol, notify the ASEAN Secretariat in writing. 

 

 

๗ .  เ มื่ อ รั ฐ ส ม า ชิ ก ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร 

ตามกระบวนการภายในของการใหสัตยาบันหรือ

การยอมรับพิธีสารน้ีจะตองแจงตอเลขาธิการ

อาเซียนเปนลายลักษณอักษร 

 

สาระสําคัญของวรรค ๗ กําหนดกรณี

ดั งกล า วสามารถปฏิ บั ติ ต าม พันธกรณี ไ ด 

โดยไมตองแกไขกฎหมาย เน่ืองจากเปนเรื่อง 

ทางบริหาร 

 

8. Where a Member State is unable to complete its 

internal procedures for the entry into force of this 

Protocol within ninety (90) days from the date of its 

signing, the rights and obligations of that Member State 

under this Protocol shall commence on the first day 

following the date on which notification was made 

under paragraph 7. 

 

 

๘. ในกรณีท่ีรัฐสมาชิกไมสามารถปฏิบัติ

ตามข้ันตอนภายในของตนเองไดภายใน ๙๐ วัน 

นับจากวันท่ีลงนาม สิทธิและหนาท่ีของรัฐสมาชิก

น้ันจะเริ่มในวันแรกหลังจากวันท่ีมีการแจง 

ตอเลขาธิการอาเซียนตามวรรค ๗ 

 

สาระสําคัญของวรรค ๘ ไมไดกําหนดสิทธิ

และหนาท่ีเปนการเฉพาะใหตองปฏิบัติ จึงไมตอง

แกไขกฎหมาย 

 

๕ 
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หมายเหตุ 

9. This Protocol shall be deposited with the 

Secretary General of ASEAN who shall promptly furnish 

a certified copy thereof to each Member State. The 

Secretary-General of ASEAN shall also promptly furnish 

notifications of ratification or acceptance made 

pursuant to paragraph 7 to each Member State. 

 

 

ขอ ๙ พิธีสารน้ีจะถูกเก็บรักษาไว กับ

เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะสงสําเนาท่ีไดรับการ

รับรองใหรัฐสมาชิกทันที เลขาธิการอาเซียน

จะตองแจงการใหสัตยาบันหรือการยอมรับตาม

วรรค ๗  ใหกับรัฐสมาชิกทันที  

 

สาระสําคัญของวรรค ๙ กําหนดเก่ียวกับ 

การเก็บรักษาพิธีสาร โดยไมไดกําหนดพันธกรณ ี

เปนการเฉพาะใหตองปฏิบัติ จึงไมตองแกไข

กฎหมาย 

 

 

๖ 

 


