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Article 1 Amendment to Article 9 
(Reservations) of the ACIA  

Article 9(4) shall be amended to read as follow:  
“4. Each Member State shall reduce or eliminate 

the reservations specified in the Schedule in 
accordance with the three phases of the Strategic 
Schedule of the AEC Blueprint” 

 

✓  ข้ อ  ๑  ก า ร แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ข้ อ  ๙ 
(ข้อสงวน) ของเอซีไอเอ 

ข้อ ๙ ให้แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
“๔. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องลดหรือขจดั

ข้อสงวนที่ระบุในตารางข้อผูกพัน โดยให้เป็นไป
ตามสามขั้นตอนของตารางยุทธศาสตร์ของแผน
แม่บทเออีซี”  

 
สาระส าคัญของข้อ ๑ เป็นการก าหนดให้

ประเทศไทยจะต้องลดหรือขจัดข้อสงวน ซึ่งจะ
เป็นไปตามขั้นตอนที่ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท
เออีซีก าหนดไว้ อันเป็นการผูกพันประเทศไทย 
ให้ต้องด าเนินการ จึงเป็นการก าหนดพันธกรณี 
ให้ต้องปฏิบัติ  ซึ่ งกรณีดังกล่าวประเทศไทย
สามารถด าเนินการได้โดยมาตรการทางบริหาร 
อยูใ่นอ านาจของกระทรวงอุตสาหกรรม  

 

Article 2 Amendments to Article 10 (Modification 
of Commitments) of the ACIA 

1. Article 10(1) shall be amended to read as follows:  
“1. For a period of 12 months from the date of entry 

into force of this Agreement, a Member State may 
adopt any measures or modify any of its reservations 
made in the Schedule under Article 9 (Reservations) for 

✓ 

 

ข้ อ  ๒  ก า รแก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ข้ อ  ๑๐  
(การปรับเปลี่ยนชองพันธกรณี) ของเอซีไอเอ 

๑. ข้อ  ๑๐(๑) ให้แก้ ไขเพิ่ม เติมโดย
ดังต่อไปนี้ 

“ภ า ย ใ น  ๑ ๒  เ ดื อ น ห ลั ง จ า ก วั น ที ่
ความตกลงมีผลใช้บังคับ รัฐสมาชิกอาจออก
มาตรการใด ๆ หรือปรับเปลี่ยนข้อสงวนใด ๆ 
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prospective applications to investors of any other 
Member State and their investment, provided that such 
measures or modification shall not adversely affect any 
existing investors and investment”  

2. The following new paragraph shall be inserted 
after Article 10(4):  

“5. Any amendment or modification of the 
commitments and reservations in accordance with this 
Article shall be subject to the procedures prescribed in 
Annex 3 (Procedures for Amendment or Modification of 
Reservations).” 
  

ของตนที่ ท า ไ ว้ ในตารา งข้ อผู กพันภายใต้ 
ข้อ ๙ (ข้อสงวน) ส าหรับการบังคับใช้ในอนาคต
กับผู้ลงทุนและการลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด 
โดยมีเง่ือนไขว่ามาตรการหรือการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อผู้ลงทุน 
และการลงทุนที่มีอยู่” 

๒. ให้แก้ไขเพิ่มเติมต่อจากข้อ ๑๐ (๔)  
“๕. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับเปลีย่น

พันธกรณีและข้อสงวนที่สอดคล้องกับข้อนี้ให้
เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ในภาคผนวก ๓ 
(ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มหรือการปรับเปลี่ยน 
ข้อสงวน) 

 
สาระส าคัญของข้อ ๒ เป็นการก าหนด

เกี่ยวกับสิทธิที่ ให้รัฐสมาชิกสามารถก าหนด
มาตรการหรือปรับเปลี่ยนข้อสงวน โดยมาตรการ
หรือการปรับเปลี่ยนข้อสงวนนั้นจะต้องไม่กระทบ
เชิงลบต่อผู้ลงทุนเดิมอันเป็นการผูกพันให้
ประเทศไทยต้องด าเนินการ ซึ่งอาจต้องมีการ
ออกกฎหมายหรือห้ามแก้ ไขกฎหมายที่ จะ
กระทบสิทธิที่มีอยู่ เดิมของผุ้ลงทุน จึ งเป็น 
การก าหนดพันธกรณีให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติ 
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ซึ่งกรณีดังกล่าวสามารถกระท าได้โดยมาตรการ
ทางบริหาร จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 

Article 3 Amendments to Article 42 (Institutional 
Arrangements of the ACIA) 

Article 42(3) shall be amended as follows:  
1. The following new sub-paragraph shall be 

inserted after sub-paragraph (d):  
“(e) update and endorse the Reservation Lists of 

this Agreement;” 
2. The existing sub-paragraphs (e), (f), (g) and (h) shall 

be renumbered accordingly. 
 

✓ 

 

ข้ อ  ๓  ก า รแก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ข้ อ  ๔๒  
(การจัดการด้านสถาบัน) 

ข้อ ๔๒(๓) ให้แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
๑. ให้เพิ่มเติมวรรคต่อไปนี้หลังวรรค (ง) 
“(จ) ให้การรับรองและปรับปรุงรายการ

ข้อสงวนของความตกลงฉบับน้ีให้เป็นปัจจุบัน” 
๒. วรรค (จ) (ฉ) และ (ซ) ที่มีอยู่ ให้

เรียงล าดับให้สอดคล้องกัน  
 
สาระส าคัญของข้อ ๓ ไม่ ได้ก าหนด

พันธกรณีเป็นการเฉพาะให้แก่ประเทศไทย 
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 

 

 

Article 4 Insertion of Annex 3 to the ACIA 
The following shall be inserted as Annex 3:  
Annex 3 Procedures for Amendment or Modification 

of Reservations  

✓ 

 

ข้อ ๔ การเพ่ิมภาคผนวก ๓ แนบท้าย 
เอซีไอเอ  

ให้ เ พิ่ ม เ ติ มข้ อความดั งต่ อ ไปนี้ เ ป็ น
ภาคผนวก ๓  

“ภาคผนวก ๓ ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือการปรับเปลี่ยนข้อสงวน 
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1. Any amendment or modification of a Member 
State’s reservations in the Schedule to this Agreement 
may be made:  

(a) For the reduction or elimination of reservations 
under Article 9(4); 

(b) For the modification of reservations within 12 
months from the date of entry into force of this 
Agreement under Article 10(1); and 

(c) For the modification or withdrawal of 
commitments and reservations after the expiration of 
the period referred to in sub-paragraph (b) above 
subject to negotiation and agreement under Article 
10(2). 

2. The procedures for amendment of modification 
of reservations under sub-paragraphs 1(a) and 1(b) 
above shall be as follows: 

(a) A Member State intending to amend or modify 
its reservation (hereinafter referred to as “Modifying 
Member State”) shall submit a Notification to the 
Coordinating Committee on Investment (CCI) with a 
copy furnished to the ASEAN Secretariat. The 
Notifications shall include details of the proposal, such 
as the reservation being amended or modified, in whole 

๑. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับเปลี่ยน
ข้อสงวนของรั ฐสมาชิกในตารางข้อผูกพัน 
แนบท้ายความตกลงฉบับนี้อาจท าได้ดังนี้  

(ก) ส าหรับการลดหรือขจัดข้อสงวน
ภายใต้ข้อ ๙(๔) 

(ข) ส าหรับการปรับเปลี่ยนข้อสงวน
ภายในเวลา ๑๒ เดือนนับจากวันที่ความตกลง 
มีผลใช้บังคับภายใต้ข้อ ๑๐(๑) และ  

(ค) ส าหรับการปรับเปลี่ยนหรือถอน 
ข้อผูกพันและข้อสงวนภายหลังระยะเวลา 
ตามข้อ (ข) ข้างต้นได้สิ้นสุดลงให้มีการเจรจา 
และการตกลงกันตามข้อ ๑๐(๒) 

๒. ขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการ
ปรับเปลี่ยนข้อสงวนตามวรรค ๑(ก) และ ๑(ข) 
ให้เป็นดังนี้  

(ก) รัฐสมาชิกที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม
หรือปรับเปลี่ยนข้อสงวนของตน (ต่อไปนี้จะ
เรียกว่า รัฐสมาชิกที่ท าการปรับเปลี่ยน) จะต้อง
ยื่ น เ อ ก ส า ร แ จ้ ง ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ ม า ยั ง
คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุน  
(ซีซี ไอ) พร้อมส่งส าเนาถึงส านักเลขาธิการ
อาเซียน เอกสารแจ้งความประสงค์จะต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อเสนอ เช่น  
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or in part, and the exact nature of the proposed 
changes. The Template for the Notification is attached 
as Appendix 1; 

(b) The Modifying Member State shall append to the 
Notification a draft Supplementary Note and the draft 
reservation containing the proposed amendment or 
modification. The Template for the Supplementary 
Note is attached as Appendix 2; 

(c) Any other Member State may seek clarification 
on the proposed amendment or modification within 10 
days from the date of receipt of the Notification; 

(d) The Modifying Member State shall provide 
additional information of clarification as sought by the 
other Member State within 5 days from the date of 
receipt of the request; 

(e) The CCI shall inter – sessionally within 30 days 
from the date of receipt of the Notification or at its next 
meeting, whichever is earlier, discuss the proposed 
amendment or modification, and may the amend or 
modified reservation, where appropriate, for clarity and 
specificity; 

(f) After The CCI completes its discussion and 
exchange of views, it shall inter-sessionally within 5 

ข้อสงวนจะถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และลักษณะของการ
เปลี่ ยนที่ เ สนอ  รู ป แบบของ เอกสา รแจ้ ง 
ความประสงค์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑ 

(ข) รัฐสมาชิกที่ท าการปรับเปลี่ยนจะต้อง
แนบร่างเอกสารช้ีแจงเพิ่มเติมและร่างข้อสงวนท่ี
ระบุการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับเปลี่ยนมา
พร้อมกับเอกสารแจ้งความประสงค์ โดยรูปแบบ 
ข อ ง เ อ ก ส า ร ช้ี แ จ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ป ร า ก ฎ ต า ม
เอกสารแนบท้าย ๒ 

(ค) รัฐสมาชิกอื่นสามารถขอค าอธิบาย 
ต่อข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนได้
ภายในเวลา ๑๐ วันนับจากวันที่ได้รับเอกสาร
แจ้งความประสงค์ 

(ง) รัฐสมาชิกที่ท าการปรับเปลี่ยนจะต้อง
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือค าอธิบายตามที่ได้รับการ
ร้องขอโดยรัฐสมาชิกอื่นภายในเวลา ๕ วัน 
นับจากวันท่ีได้รับการร้องขอ 

(จ) ซีซีไอจะต้องหารือเรื่องข้อเสนอแก้ไข
เพิ่ม เติมหรือปรับเปลี่ยน และแลกเปลี่ยน 
ความคิ ด เห็ น ใน เ รื่ อ งก ารปรั บปรุ งภาษา 
ของข้อสงวนที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน
ตามที่ เห็นสมควร เพื่อความชัดเจนและตรง
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days after the completion of the discussions or at its 
next meeting, whichever is earlier, submit a report on 
the proposed amendment or modification and include 
the Supplementary Note and the draft reservation for 
the endorsement of the AIA Council through the 
Secretary-General of ASEAN;  

(g) The amendment or modification and any 
clarification made thereto shall be noted by the CCI 
and the AIA Council in their next respective meeting;  

(h) The amended or modified reservations shall take 
effect on the date of the receipt by the Secretary- 
General of ASEAN of the last of the letters of 
endorsement of the amendment or modification from 
the other Member States; and 

(i) The endorsement by the AIA Council, the 
Supplementary Note and the amended or modified 
reservation of the Modifying Member State shall be 
deposited with the ASEAN Secretariat, who shall 
promptly furnish certified copies thereof to each 
Member State. 

3. The provisions set forth in paragraph 2 above 
shall apply, mutatis mutandis, to the modification or 
withdrawal of commitments and reservations under 

ประเด็นภายในเวลา ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับ
เอกสารแจ้งความประสงค์หรือในการประชุม 
ซีซีไอครั้งต่อไป แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน  

(ฉ) หลังจากสิ้นสุดการหารือของซีซีไอ  
ซีซี ไอจะต้องยื่นรายงานเรื่องข้อเสนอแก้ไข
เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน ประกอบกับเอกสาร 
ช้ีแจ้งเพิ่มเติมและร่างข้อสงวนผ่านเลขาธิการ 
อาเซียนเพื่อขอการรับรองจากคณะมนตรี 
เขตการลงทุนอาเซียนภายในเวลา ๕ วันหลังจาก
สิ้นสุดการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการประชุมซีซีไอครั้งต่อไป แล้วแต่กรณีใด 
จะเกิดขึ้นก่อน 

(ช) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับเปลี่ยน 
รวมทั้งค าอธิบายใด ๆ ที่จัดท าขึ้นจะต้องน ามา
แจ้งให้ซีซี ไอและคณะมนตรี เขตการลงทุน
อาเซียนทราบในการประชุมซีซี ไอและการ
ประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียนรอบ
ถัดไป 

(ซ) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับเปลี่ยน
ข้อสงวนให้มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ เลขาธิการ
อาเซียนได้รับหนังสือรับรองการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือการปรับเปลี่ยนฉบับสุดท้ายจากรัฐสมาชิก 
และ 
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sub-paragraph 1(c) with the additional procedures as 
follows:  

(a) Within 30 days from the date of receipt of the 
Notification for modification or withdrawal, any Member 
State who considers its interest affected shall 
communicate in writing to the Modifying Member State 
its intent to engage in consultations or negotiations with 
a copy furnished to the ASEAN Secretariat. The ASEAN 
Secretariat shall also notify the other Member State of 
such intent; 

(b) The Member States concerned shall negotiate 
with a view to reaching an agreement within 45 days 
from the date that the communication under sub-
paragraph 3(a) was made;  

(c) Upon completion of the negotiations, the 
Member State concerned shall make a joint report on 
the outcome, which may include provisions for 
compensatory adjustment. The Modifying Member 
State shall then submit such report to the CCI; 

(d) After the receipt of the joint report under sub-
paragraph 3(c), the CCI shall inter-sessionally within 5 
days or at its next meeting, whichever is earlier, 
commence discussion or exchange views on improving 

(ฌ) หนังสือรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ปรับเปลี่ยนโดยคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน 
เอกสารช้ีแจงเพิ่มเติมและข้อสงวนของรัฐสมาชิก
ที่ท าการปรับเปลี่ยนที่ ได้แก้ไขเพิ่ มเติมหรือ
ปรับเปลี่ยนแล้วให้เก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ
อาเซียน ผู้ซึ่งจะต้องจัดท าส าเนาที่รับรองแล้ว
ให้แก่รัฐสมาชิกแต่ละประเทศโดยพลัน 

๓. บทบัญญัติตามข้อ ๒ .  ข้ างต้นให้
น ามาใช้บังคับโดยอนุโลกกับการปรับเปลี่ยนหรือ
ถอนข้อผูกพันและข้อสงวนภายใต้วรรค ๑(ค) 
และให้เพิ่มเติมขั้นตอนดังต่อไปนี้  

(ก) ภายในเวลา ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับ
เอกสารแจ้งความประสงค์ให้รัฐสมาชิกใดที่
พิจารณาแล้วพบว่ากระทบต่อผลประโยชน์ 
ของตน ให้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง 
รั ฐสมา ชิกที่ ท าการปรับ เปลี่ ยน เพื่ อแสดง 
ความจ านงให้มีการหารือหรือเจรจาพร้อมส าเนา
หนั งสื ออ้ า งถึ ง เลขาธิ ก ารอา เซี ยน ส านั ก
เลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งให้รัฐสมาชิกอื่น
ทราบถึงความจ านงนั้น 

(ข) รัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้องจะต้องเจรจา
เพื่อให้สามารถบรรลุถึงข้อตกลงภายในเวลา  
๔๕ วัน นับจากวันท่ีมีการสื่อสารตามวรรค ๓(ก)  
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the language of the amended or modified reservations, 
where appropriate, for the purpose of clarity and 
specificity; and 

(e) Thereafter, the procedure shall continue as set 
out under sub-paragraphs 2(f), 2(g), 2(h) and 2(i) above. 

4. The AIA Council may, at the request of a Member 
State, review the procedures set out in this Annex. The 
CCI, as directed by the AIA Council, shall undertake the 
review and submit its recommendations to the AIA 
Council. Upon the approval by the AIA Council, the 
procedures shall be amended.”  

(ค) เมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นลงรัฐสมาชิก 
ที่ เกี่ ยวข้องจะต้องท ารายงานร่ วมสรุปผล 
การเจรจา ซึ่งอาจจะรวมถึงการชดเชยด้วย  
รัฐสมาชิกที่ท าการปรับเปลี่ยนจะต้องยื่นรายงาน
ดังกล่าวต่อซีซีไอ 

(ง) หลังจากได้รับรายงานร่วมตาม (ค)  
ใ ห้ ซี ซี ไ อ จั ด ก า ร ห า รื อ ห รื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น 
ความคิดเห็นในการปรับปรุงภาษาของข้อสงวน 
ที่ ถู ก แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ มห รื อปรั บ เ ปลี่ ย นต าม 
ที่เห็นสมควรเพื่อความชัดเจนและตรงประเด็น 
ภายในเวลา ๕ วันหรือในการประชุมครั้งถัดไป 
แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน และ  

( จ )  หลั ง จ ากนั้ น ให้ ด า เ นิ นขั้ น ตอน 
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น ว ร รค  ๒ ( ฉ )  ๒ ( ช )  ๒ ( ซ )  
และ ๒(ฌ) ข้างต้น  

๔. คณะมนตรี เขตการลงทุนอาเซียน
อาจจะทบทวนขั้นตอนที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้ได้
หากมีการร้องขอจากรัฐสมาชิก โดยให้ซีซีไอ
ทบทวนตามค าช้ีแนะจากคณะมนตรีเขตการ
ลงทุนอาเซียนและยื่นข้อเสนอต่อคณะมนตรี 
การลงทุนอาเซียน เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียนจึงให้แก้ไข
ขั้นตอนนั้น 
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สาระส าคัญของข้อ ๔ เป็นการก าหนด
ขั้ น ต อน เ กี่ ย ว กั บ ก า ร แก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ มห รื อ
ปรับเปลี่ยนข้อสงวน โดยสามารถด าเนินการ 
โดยใช้มาตรการทางบริหารได้ จึงไม่ต้องแก้ไข
กฎหมาย 

Article 5 Transitory Provisions  
All modifications of reservations made pursuant to 

Article 10(1) of the ACIA and endorsed by the AIA 
Council at the AEM-15th AIA Council on 27 August 2012 
in Siem Reap, Cambodia, shall be deemed effective 
from that date. 

 

✓ 

 

ข้อ ๕ บทเฉพาะกาล  
การปรับเปลี่ยนข้อสงวนทั้งหมดที่เป็นไป

ตามข้อ ๑๐(๑) ของความตกลงเอซีไอเอและ
ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีเขตการลงทุน
อาเซียนในการประชุมร่วมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนและคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน 
ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้ถือว่า
มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันดังกล่าว  

 
สาระส าคัญของข้อ ๕ เป็นการก าหนด

เกี่ยวกับวันมีผลใช้บังคับของข้อสงวนที่ได้รับการ
รับรองจากคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน  
โดยไม่ได้ก าหนดพันธกรณีเป็นการเฉพาะให้แก่
ประเทศไทยต้องปฏิบัติ จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 
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Article 6 Final Provisions  
1. This Protocol shall form an integral part of the 

ACIA and shall enter into force after all Member States 
have notified the completion of their internal 
procedures for the entry into force of this Protocol to, 
or, where necessary, deposited instruments of 
ratification or acceptance with, the Secretary-General of 
ASEAN. 

2. The Secretary-General of ASEAN shall promptly 
notify all Member State of the notifications or deposit 
of each instrument of ratification or acceptance referred 
to in paragraph 1. 

3. This Protocol shall be deposited with the 
Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish 
a certified copy thereof to each Member State. 

 

✓ 

 

ข้อ ๖ บทบัญญัติสุดท้าย 
๑. ให้ภาคผนวกนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของ 

เอซีไอเอ และจะมีผลใช้บังคับหลังจากรัฐสมาชิก
แจ้งการเสร็จสิ้นกระบวนการภายในเพื่อให้พิธี
สารสามารถมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีจ าเป็นให้
เลขาธิการอาเซียนเก็บรักษาสัตยาบันสาร 
หรือหนังสือแจ้งความยินยอม 

๒. เลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งให้รัฐ
สมาชิกทราบโดยพลันถึงการแจ้งหรือการให้เก็บ
รักษาสัตยาบันสารหรือหนังสือแจ้งความยินยอม
ที่อ้างถึงในวรรค ๑  

๓ .  ให้ ภ าคผนวกนี้ เ ก็ บ รั กษา ไ ว้ กั บ
เลขาธิการอาเซียน ผู้ซึ่งจะต้องจัดท าส าเนาที่
รับรองแล้วให้แก่ รั ฐสมาชิกแต่ละประเทศ 
โดยพลัน  

 
สาระส าคัญของข้อ ๖ เป็นการก าหนดให้

ภาคผนวกเป็นส่ วนหนึ่ งของพิ ธี ส าร  และ
ก าหนดการมีผลใช้บังคับของพิธีสาร รวมถึงการ
เก็บรักษาพิธีสาร โดยไม่ได้ก าหนดพันธกรณีเป็น
การเฉพาะให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ จึงไม่
ต้องแก้ไขกฎหมาย 

 

 


