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Protocol to implement the ninth package of commitments under the ASEAN Framework Agreement on services 
พิธีสารอนุวัติข้อผูกพัน ฉบับท่ี ๙ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน 

พันธกรณี 
(ข้อและสาระสำคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(สาระสำคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
หมายเหตุ 

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

 

✓ 

 

๑. ภาคผนวกแนบท้ายพิธ ีสารฉบับนี้  
เป็นการรวบรวมตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา 
ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ตารางข้อ
ผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป และรายการยกเว้นการ
ปฏิบ ัต ิเย ี ่ยงชาติท ี ่ ได ้ร ับการอนุเคราะห ์ยิ่ ง 
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารฉบับน้ี 

 
สาระสำคัญของวรรค ๑ เป็นการกำหนด 

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารนี้ โดยไม่มี
การกำหนดภาระผูกพันหรือหน้าที่ให้รัฐสมาชิก
ต้องปฏิบ ัต ิเป ็นการเฉพาะ จ ึงไม ่ต ้องแก้ไข
กฎหมาย 

 

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

  

✓ 

 

๒. ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา 
ของประเทศสมาชิกและรายการยกเว้นปฏิบัติ 
เยี ่ยงชาติที ่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ ่ง ประเทศ
สมาชิกจะต้องให้การปฏิบัติเป็นพิเศษแก่ประเทศ
สมาชิกด้วยกันบนหลักการปฏิบ ัต ิเย ี ่ยงชาติ  
ที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง 

 
สาระสำคัญของวรรค ๒ เป็นการกำหนด 

พันธกรณีให้ประเทศไทยจะต้องให้สิทธิพิเศษ 
แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนอันเป็นการผูกพันให้
ประเทศไทยต้องดำเนินการ ซึ ่งอาจต้องมีการ
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รายละเอียด 

(สาระสำคัญของกฎหมาย/เนื้อหาท่ีต้องแก้ไข) 
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ออกกฎหมายหร ือห ้ามแก ้ไขกฎหมายที ่จะ
กระทบสิทธิที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็น
รายกรณีไปว่าเร ื ่องดังกล่าวต้องดำเนินการ
อย่างไร 

3. This Protocol and its Annexes shall form an 
integral part of the ASEAN Framework Agreement on 
Service. 

  

✓ 

 

๓. ให ้พ ิธ ีสารฉบ ับน ี ้และภาคผนวก 
ท้ายพิธ ีสารเป็นส ่วนที ่รวมเข้าเป ็นอันหนึ่ง 
อันเด ียวกับกรอบความตกลงว่าด้วยบริการ 
ของอาเซียน 

 
สาระสำคัญของวรรค ๓ เป็นการกำหนด 

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความตกลง 
ว่าด้วยการบริการของอาเซียน โดยไม่มีการ
กำหนดภาระผูกพันหรือหน้าที ่ ให้ร ัฐสมาชิก 
ต้องปฏิบ ัต ิเป ็นการเฉพาะ จ ึงไม ่ต ้องแก้ไข
กฎหมาย 

 

4. This Protocol and the Commitments set out in its 
Annexes shall enter into force one hundred and eight 
(180) days after the date of signature. Member State 
undertake to complete their internal procedures for the 
entry into force of this Protocol and its Annexes. 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. Where a Member 

✓ 

 

๔. พิธีสารฉบับนี้และข้อผูกพันซึ่งจัดทำ
ขึ้นในภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารมีผลใช้บังคับ
ภายใน ๑๘๐ วันภายหลังจากประเทศสมาชิก
อาเซ ียนได ้ลงนาม ประเทศสมาช ิกจะต ้อง
ดำเน ินการตามกระบวนการภายในเพ ื ่อให้  
พิธีสารและภาคผนวกของพิธีสารมีผลใช้บังคับ 
โดยประเทศสมาช ิกท ี ่ ได ้ ดำ เน ินการตาม
กระบวนการภาย ในแล ้ วจะต ้ อ งแจ ้ ง ต่ อ 
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หมายเหตุ 

State is unable to notify the completion of its internal 
procedures within one hundred and eighty (180) days 
of the date of signature, the rights and obligations of 
that Member State under this Protocol and its Annexes 
shall commerce on the date on which the Member 
State notifies the completion of its internal procedures.  

เลขาธ ิการอาเซ ียนเป ็นลายล ักษณ ์อ ักษร 
และประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ภายใน ๑๘๐ ว ันน ับแต ่ลงนาม  ส ิทธ ิและ 
ความผูกพันของประเทศสมาชิกนั ้นจะมีผล 
เมื่อประเทศสมาชิกนั้นได้แจ้งถึงการดำเนินการ 
ที่เสร็จสิ้นแล้ว  

 
สาระสำคัญของวรรค ๔ กำหนดเกี่ยวกับ

การมีผลบังคับใช้ข้อผูกพัน โดยไม่ได้กำหนด
ภาระผูกพันหรือหน้าที่ให้แก่รัฐสมาชิกจึงไม่ต้อง
แก้ไขกฎหมาย 

5. For a Member State that is unable to submit its 
full commitments under the Ninth 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 one hundred and 
eighty dais 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. สำหรับประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถยื่น
ข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์ภายใต้พิธีสารชุดที่ ๙  
ภายในระยะเวลาของลงนามของพิธีสาร 

( ก ) ข ้ อ ผ ู ก พ ั น ท ี ่ ย ื ่ น ห ล ั ง จ า ก นั้ น  
แต่ได้ยื่นก่อนพิธีสารและภาคผนวกของพิธีสาร 
จะมีผลบังคับใช้ ข้อผูกพันจะมีผลบังคับใช้ภายใน 
๑๘๐ วันหลังจากวันท่ีลงนามพิธีสารนี้ และ 

(ข) ข้อผูกพันที่ยื่นหลังจากการมีผลบังคับ
ใช้ของพิธีสารและภาคผนวกของพิธีสารจะมีผล
ใช้บังคับเมื่อมีการส่งเอกสาร  
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สาระสำคัญของข้อ ๕ กำหนดเกี ่ยวกับ 
การมีผลบังคับใช้ของพิธ ีสารและภาคผนวก 
ของพิธีสารกรณีประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถยื่น
ข้อผูกพันได้ตามกำหนด การมีผลบังคับใช้พิธีสาร
และภาคผนวกของพิธ ีสารนี ้จะเป็นไปตามที่
กำหนดในข้อ ๕ ซึ่งการดำเนินการตามพันธกรณี
ดังกล่าวสามารถทำได้โดยใช้มาตรการทางบรหิาร 
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย  

6. Pursuant to paragraph 5, a Member State that is 
unable to summit its full commitments under the Ninth 
Package by the time of the signing of this Protocol, shall 
notify the ASEAN Secretariat in writing of the 
commitments it subsequently submits towards the 
fulfillment of its full commitments under the Ninth 
Package. Such submissions shall form an integral part 
of the Member State’s Schedules of Specific 
Commitments under this Protocol and its Annexes. 

 

✓ 

 

๖. ตามวรรค ๕ ประเทศสมาชิกที่ ไม่
สามารถส่งข้อผูกพันเต็มรูปแบบภายใต้พิธีสาร 
ชุดที ่ ๙ ภายในเวลาที ่มีการลงนามพิธีสารนี้
จะต ้ องแจ ้ ง ให ้ เ ลขาธ ิ การอา เซ ี ยนทราบ 
เป ็นลายลักษณ์อ ักษรถึงข ้อผ ูกพันที่ ของตน 
ภายใต้ข้อผูกพันชุดที ่ ๙ ข้อผูกพันดังกล ่าว 
เป ็นส ่วนหน ึ ่ งของตารางข ้อผ ูกพ ันเฉพาะ 
ของประเทศสมาช ิกภายใต ้พ ิธ ี สารน ี ้และ
ภาคผนวกของพิธีสาร 

 
สาระสำคัญของข้อ ๖ เป็นการกำหนด

เกี่ยวกับหน้าที่ให้ประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถ 
ส่งข้อผูกพันได้ภายในเวลาที่กำหนดต้องแจ้งเป็น
ลายล ักษณ ์อ ั กษรต ่อ เลขาธ ิ การอาเซ ียน  
ซึ่งการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวสามารถทำได้
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โดยใช้มาตรการทางบริหาร จึงไม่ต ้องแก้ไข
กฎหมาย 

7. This Protocol shall be deposited with the 
Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish 
a certificated copy thereof to each Member State. The 
Secretariat-General of ASEAN shall also promptly 
furnish notifications made pursuant to paragraph 4 and 
5 to each Member State.  

✓ 

 

๗. พิธีสารนี ้จะเก็บรักษาพิธีสารไว้กับ
เลขาธิการอาเซียน ซึ ่งจะจัดทำสำเนาที่รับรอง
ความถูกต้องแล้วส่งให้ประเทศสมาชิกทันที 
และให้เลขาธิการอาเซียนจัดส่งเรื ่องการแจ้ง 
การให ้ส ัตยาบ ันหร ือการยอมร ับพ ิ ธ ี ส าร 
ตามวรรค ๕ ให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
ทราบโดยทันที  

 
สาระสำคัญของวรรค ๗ เป็นการกำหนด

หน้าที่ของเลขาธิการอาเซียน ซึ ่งไม่ได้กำหนด
ภาระผูกพันหรือหน้าที่ให้แก่รัฐสมาชิกจึงไม่ต้อง
แก้ไขกฎหมาย 

 

 


