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ARTICLE 1 OBJECTIVE 
The objective of this Protocol is to spell out measures as in 

the Roadmap referred to in Article 2  to be taken by Member 
States on a priority basis so as to enable the progressive, 
expeditious and systematic integration of the e-ASEAN sector. 

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์ 
ว ัตถ ุประสงค ์ของพิธ ีสารน ี ้ค ือเพ ื ่อกำหนด

มาตรการตามแผนงานที่อ้างถึงในข้อ ๒ โดยประเทศ
สมาชิกจะดำเนินการตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการที ่ก ้าวหน้า  รวดเร ็ว และเป็นระบบ 
ของภาคอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ARTICLE 2 MEASURES  
1. The integration measures to be pursued are grouped into 

two broad categories, taking into account existing agreements 
or earlier relevant committed measures, namely: (a) Common 
measures which cut across all priority sectors; and (b) Specific 
measures that are of direct relevance to the e-ASEAN sector.  

2. All categories of measures shall be pursued in parallel.  
3. SEOM may conduct additional negotiations, as and when 

necessary, to consider new integration measures for the sector. 
 

ข้อ ๒ มาตรการ 
๑. มาตรการบูรณาการที ่จะดำเนินการจะถูก 

จ ัดกล ุ ่มอย ่างกว ้างเป็น ๒ ประเภท โดยคำน ึงถึง 
ข้อตกลงที ่มีอยู ่หรือมาตรการที ่เกี ่ยวข้องก่อนหน้านี้ 
ได ้แก ่ :  (ก) มาตรการทั ่วไปใช้ก ับรายสาขาสำคัญ 
และ (ข) มาตรการเฉพาะที ่มีความเกี ่ยวข้องโดยตรง 
กับสาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. ทั ้งสองมาตรการจะต้องดำเนินการควบคู่  
กันไป 

๓. ที ่ประชุมเจ้าหน้าที ่อาว ุโสด้านเศรษฐกิจ 
ของอาเซ ียนอาจดำเน ินการเจรจาเพ ิ ่ม เต ิม ตาม 
ความจำเป็นเพื่อพิจารณามาตรการบูรณาการใหม่ได้ 

 
 

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ARTICLE 3 EMERGENCY MEASURES  
1. Article 6 of the Common Effective Preferential Tariff 

(CEPT) Agreement on Safeguard Measures shall be applied to 
this Protocol.  

2. Where emergency measures are taken pursuant to this 
Article, immediate notice of such action shall be given to the 
Ministers responsible for ASEAN economic integration referred 
to in Article 19 of the Framework Agreement, and such action 
may be the subject of consultations pursuant to Article 22 of 
the Framework Agreement. 

ข้อ ๓ มาตรการฉุกเฉิน 
๑. ข้อบทที่ ๖ ของความตกลงว่าด้วยการใช้ 

อัตราภาษีศ ุลกากรพิเศษที ่ เท ่ากั นจะถ ูกนำมาใช้ 
กับพิธีสารนี้ 

๒. ในกรณีท ี ่ม ีการดำเน ินมาตรการฉ ุกเฉิน 
จะต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบทันทีถึงการดำเนินการ
ด ั งกล ่ าวต ่อร ั ฐมนตร ีท ี ่ ร ับผ ิดชอบการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจอาเซียนท่ีอ้างถึงในข้อ ๑๙ ของกรอบความ
ตกลง และดังกล่าวอาจเป็นเรื่องของการปรึกษาหารือ
ตามข้อ ๒๒ ของกรอบความตกลง 

๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๒. พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ARTICLE 4 APPENDICES  
1. The Roadmap for Integration of e-ASEAN Sector shall be 

Appendix I to this Protocol and shall form an integral part of it. 
The negative list in relation to the e-ASEAN sector shall be 
Appendix II to this Protocol.  

2. Additional measures other than those identified in the 
Appendix I may be introduced, as and when deemed necessary 
through an amendment pursuant to paragraph 2 of Article 5 of 
this Protocol. 

ข้อ ๔ ภาคผนวก 
๑. แผนการดำเนินงานสำหรับการรวมกลุ่มสาขา

อิเล็กทรอนิกส์เป็นภาคผนวก ๑ ของความตกลงนี้ และ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสาร โดยรายการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาคผนวก ๒ ของพิธีสารนี ้

๒. มาตรการเพ ิ ่มเต ิมนอกจากที ่ระบ ุไว ้ ใน
ภาคผนวก ๑ อาจได้รับการปฏิบัติ เมื ่อเห็นว่ามีความ
จำเป็น โดยการแก้ไขตามวรรค ๒ ของข้อ ๕ ของพิธีสาร
นี ้

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ARTICLES FINAL PROVISIONS  
1. Member States shall undertake the appropriate measures 

to fulfill the agreed obligations arising from this Protocol.  
2. The provisions of this Protocol may be modified through 

amendments mutually agreed upon in writing by all Member 
States.  

3. This Protocol shall enter into force on 31 August 2005. 
Notwithstanding the specified date of entry into force, Member 
States undertake to carry out the obligations which arise prior 
to the date of entry into force of this Protocol in accordance 
with the timelines indicated in the Framework Agreement for 
the Integration of Priority Sectors and the Roadmap for 
Integration of e-ASEAN Sector attached to this Protocol. 

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

บทบัญญัติสุดท้าย 
๑. ประเทศสมาชิกจะต้องดำเนินมาตรการที่

เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของพิธีสารนี ้
๒. บทบัญญัติของพิธีสารนี้อาจได้รับการแก้ไข

เพิ่มเติมได้ โดยจะต้องเป็นการตกลงร่วมกันของประเทศ
สมาชิกทั้งหมดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. พิธีสารนี้จะมีผลยังคับใช้ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แม้จะได้กำหนดวันมีผลบังคับใช้พิธีสารนี้ 
ประเทศสมาชิกอาจดำเนินการตามพันธกรณี ซึ่งเกิดขึ้น
ก่อนวันที ่พิธีสารนี ้มีผลใช้บังคับได้ตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ในกรอบความตกลงการรวมกลุ่มรายสาขาที่
สำคัญ และแผนการดำเนินงานการรวมกลุ ่มสาขา
อิเล็กทรอนิกส์แนบท้ายพิธีสารนี้  

๔. พิธีสารนี้จะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน 
ซึ่งจะได้รับรองสำเนาที่ถูกต้องและส่งให้ประเทศสมาชิก 

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 


