
 

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (อาทิก้า) 

 

อารมัภบท 

รฐับาลแหง่บรไูนดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว มาเลเซยี สหภาพพมา่ สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ สาธารณรฐัสงิคโปร ์   ราชอาณาจกัรไทย 

และสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ซึ�งเป็นสมาชกิสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(เรยีก

โดยรวมวา่ “กลุม่ประเทศสมาชกิ” หรอื รายประเทศวา่ “ประเทศสมาชกิ”) 

 

ระลกึถงึ การตดัสนิใจของผู้นําในการจดัต ั�งประชาคมอาเซยีนซ�ึงประกอบด้วย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ 

ประชาคมการเมอืงและความมั�นคงอาเซยีน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประชาคมสงัคม-วฒันธรรม

อาเซยีน จดัทาํภายใตป้ฏญิญาบาหลวีา่ดว้ยขอ้ตกลงอาเซยีนฉบบัท�ี 2 ลงนามเม�ือวนัที� 7 ตลุาคม ค.ศ. 

2003 (พ.ศ. 2546)  ณ บาหล ีประเทศอนิโดนีเซยี และในกฎบตัรอาเซยีน ลงนามเม�ือวนัที� 20 

พฤศจกิายน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ณ ประเทศสงิคโปร์ 

มุ่งม ั �น ที�จะบรรลุเป้าหมายการจดัต ั�งใหอ้าเซยีนเป็นตลาดเดยีวและเป็นฐานการผลติที�มกีารเคล�ือนยา้ย

อยา่งเสรขีองสนิคา้ บรกิาร การลงทุน แรงงานที�มทีกัษะ และมกีารเคล�ือนยา้ยเงนิทุนอยา่งเสรมีากข�ึน 

ตามที�ไดแ้จง้ไวใ้นกฎบตัรอาเซยีน และปฏญิญาวา่ดว้ยแผนงานการจดัต ั�งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ลง

นามโดยผูน้ําเม�ือวนัที� 20 พฤศจกิายน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550)  ณ ประเทศสงิคโปร;์ 

ยอมรบัถงึ ความสาํเรจ็ที�สาํคญัและผลประโยชน์ที�เกดิจากความตกลงดา้นเศรษฐกจิตา่งๆ ของอาเซยีน

และความตกลงในสาขาตา่งๆ ที�อาํนวยความสะดวกตอ่การเคล�ือนยา้ยสนิคา้อยา่งเสรใีนภมูภิาค รวมถงึ

ความตกลงการใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีน (ค.ศ. 1977) (พ.ศ. 2520) ความ

ตกลงวา่ดว้ยการใชม้าตรการกําหนดอตัราอากรรว่มเพ�ือจดัต ั�งเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ค.ศ. 1992) (พ.ศ. 

2535) ความตกลงด้านศุลกากรของอาเซยีน (ค.ศ. 1997) (พ.ศ. 2540) กรอบความตกลงในขอ้ตกลง

ยอมรบัรว่มกนัของอาเซยีน (ค.ศ. 1998) (พ.ศ. 2541) กรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 

(ค.ศ. 2000) (พ.ศ. 2543) พธิสีารเก�ียวกบัการดาํเนินการเกี�ยวกบัพกิดัอตัราศุลกากรฮารโ์มไนซข์อง

อาเซยีน (ค.ศ. 2003) (พ.ศ. 2546) กรอบความตกลงวา่ดว้ยการรวมกลุม่สนิคา้และบรกิาร (ค.ศ. 2004) 

(พ.ศ. 2547) ความตกลงจดัต ั�งและดาํเนินการดา้นการอาํนวยความสะดวกดา้นศุลกากรดว้ยระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ ณ จุดเดยีว (ค.ศ. 2005) (พ.ศ. 2548) 

ปรารถนา ที�จะขบัเคล�ือนไปขา้งหน้าโดยการพฒันาความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีนที�ครอบคลุมโดย

ใชพ้�ืนฐานจากขอ้ผกูพนัความตกลงดา้นเศรษฐกจิตา่งๆของอาเซยีนที�จะเป็นกรอบทางกฎหมายในการ

ทาํใหเ้กดิการเคล�ือนยา้ยสนิคา้อยา่งเสรใีนภมูภิาค 
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เช�ือม ั �นวา่ ความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีนที�ครอบคลุมจะลดอปุสรรคทางการคา้และเพิ�มการ

เช�ือมโยงทางเศรษฐกจิระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชกิ ลดต้นทนุทางธุรกิจ และเพิ�มประสทิธภิาพดา้นการคา้ 

การลงทุน และเศรษฐกจิ ทําใหเ้กดิตลาดที�ใหญข่�ึนท�ีมโีอกาสทางการคา้และการประหยดัตอ่ขนาดที�มาก

ข�ึนสาํหรบัธุรกจิของกลุ่มประเทศสมาชกิ รวมถงึการทาํใหเ้กดิและคงไวซ้ึ�งเวทกีารลงทุนที�มคีวามสามารถ

ในการแขง่ขนั 

ยอมรบัวา่ ความแตกตา่งของระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนและ

ความจาํเป็นตอ้งพจิารณาความแตกตา่งของระดบัการพฒันา และอาํนวยความสะดวกเพ�ือเพ�ิมการมสีว่น

รว่มของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยเฉพาะกมัพชูา ลาว พมา่ และเวยีดนามในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน โดยการกําหนดข้อบทดา้นความยดืหยุน่และความรว่มมอืทางวชิาการและการพฒันา 

ยอมรบัต่อไปถงึ บทบญัญตัขิองแถลงการณ์ระดบัรฐัมนตรีขององคก์ารการคา้โลกเกี�ยวกบัมาตรการ

พเิศษสาํหรบัประเทศพฒันาน้อยที�สุด 

รบัทราบ ความสาํคญัของบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคธุรกจิในการสง่เสรมิการคา้และการลงทุน

ระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิ และความจาํเป็นในการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหก้บัการมสีว่นรว่ม

ทางธุรกิจให้มากขึ�นผา่นทางสมาคมธุรกจิตา่งๆ ของอาเซยีนเพ�ือบรรลเุป้าหมายของประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน 

ยอมรบั บทบาทการรวมกลุม่ทางการคา้ในภมูภิาคที�จะเป็นตวักระตุน้ที�เรง่สรา้งการคา้เสร ีและการ

อาํนวยความสะดวกทางการคา้ในระดบัภมูภิาคและโลก และในฐานะที�เป็นฐานใหก้บักรอบการคา้พหุ

ภาค ี

 

ได้ตกลงกนัดงัตอ่ไปน�ี 

 

บทท�ี 1 

บทบญัญติํทั �วไป 

 

ข้อ 1 

วตัถปุระสงค ์

 

วตัถปุระสงคข์องความตกลงฉบบัน�ี คอื เพ�ือใหป้ระสบผลในการเคล�ือนยา้ยสนิคา้อยา่งเสรภีายใน

อาเซยีนซ ึ�งเป็นหลกัการสาํคญัหลกัการหนึ�งในการรวมตวัเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนัเพ�ือใหม้กีาร
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รวมกลุ่มเศรษฐกจิในเชงิลกึยิ�งข�ึน อนันําไปสู่การจดัต ั�งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนภายในปี ค.ศ. 2015 

(พ.ศ. 2558) 

 

 

ข้อ 2 

คาํนิยามท ั �วไป 

1. เพ�ือความมุง่ประสงคข์องความตกลงฉบบัน�ี หากมไิดม้กีารระบเุป็นอยา่งอ�ืน กาํหนดให้ 

(เอ) อาเซยีน หมายถงึ สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ประกอบดว้ย รฐับาลแห่งบรไูน

ดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

มาเลเซยี สหภาพพมา่ สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์สาธารณรฐัสงิคโปร ์ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวยีดนาม 

(บ)ี “หน่วยงานศุลกากร” หมายถงึ หน่วยงานผู้มอีาํนาจ ซ�ึงมหีน้าท�ีรบัผดิชอบภายใตก้ฎหมายของ

ประเทศสมาชกิในการบรหิารจดัการกฎหมายทางศุลกากร 

(ซ)ี “อากรศุลกากร” หมายถงึ อากรศลุกากรหรอือากรขาเข้าใดๆ และคา่ภาระชนิดใดๆ ท�ีเรยีกเกบ็โดย

เก�ียวเน�ืองกบัการนําเขา้สนิคา้ แต่ไมร่วมถงึ 

(หนึ�ง) คา่ภาระใดๆท�ีเทยีบเทา่กบัภาษภีายในประเทศ ซ�ึงเรยีกเกบ็โดยสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองวรรค 

2 ของขอ้ 3 ของแกตต์ 1994  ท�ีเกี�ยวกบัสนิคา้ภายในประเทศที�เหมอืนกนั หรอืที�เก�ียวกบัสนิคา้ท�ีสนิคา้

นําเขา้ผลติจาก   ไมว่า่ท ั�งหมดหรอืบางสว่น 

(สอง) อากรตอบโต้การทุม่ตลาดหรอืการอุดหนุนใดๆ ท�ีใชโ้ดยสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองขอ้ 6 ของ

แกตต ์ 1994  ความตกลงวา่ดว้ยการปฏบิตัติามขอ้ 6 ของแกตต์  1994   และความตกลงวา่ด้วยการ

อุดหนุนและมาตรการตอบโต ้ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ หรอื 

(สาม) ค่าธรรมเนยีมหรอืคา่ภาระใดๆ ซ�ึงไดส้ดัสว่นกบัตน้ทุนของการใหบ้รกิาร 

(ด)ี “กฎหมายศุลกากร” หมายถงึ กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัท�ีบรหิารและบงัคบัใชโ้ดยหน่วยงาน

ศุลกากรของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการนําเขา้ การสง่ออก การขนสง่สนิค้า และ

การเกบ็สนิคา้ เน�ืองจากเป็นสิ�งท�ีเก�ียวกบัอากรศุลกากร คา่ภาระ และภาษอี�ืนๆ หรอืเกี�ยวกบัขอ้หา้ม 

ขอ้จาํกดั และการควบคุมอ�ืนๆท�ีคลา้ยคลงึกนั ซึ�งเก�ียวกบัการเคล�ือนย้ายสนิคา้ท�ีถกูควบคมุขา้มอาณา

เขตศลุกากรของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ 

(อ)ี “ราคาศุลกากรของสนิคา้” หมายถงึ ราคาของสนิคา้เพ�ือความมุง่ประสงค์ในการจดัเกบ็อากรศุลกากร

แบบตามราคาสาํหรบัสนิคา้นําเขา้ 
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(เอฟ) “วนั” หมายถงึ วนัตามปฏทินิ ซ�ึงรวมถงึ วนัหยุดสุดสปัดาห์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

(จ)ี ขอ้จาํกดัการปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศ หมายความถงึมาตรการที�กลุม่ประเทศสมาชกิใชใ้นรปูของ

การจํากดัและกระบวนการบรหิารการแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศที�สง่ผลใหเ้กดิการจาํกดัทางการคา้ 

(เอช) แกตต ์ 1994 หมายถงึ ความตกลงท ั�วไปวา่ดว้ยภาษศีุลกากรและการคา้ 1994 (พ.ศ. 2537) ซ�ึง

รวมถงึหมายเหตุและบทบญัญตัเิพิ�มเตมิท�ีระบุไวใ้นภาคผนวก 1เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ 

(ไอ) “ระบบฮารโ์มไนซ”์ หรอื “เอช เอส” หมายถงึ ระบบฮารโ์มไนซข์องคาํอธบิายและการจาํแนกพกิดั

อตัราศุลกากรของสนิคา้ ท�ีระบุไวใ้นภาคผนวกของอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยระบบฮารโ์มไนซข์อง

คาํอธบิายและการจาํแนกพกิดัอตัราศุลกากรของสนิคา้ รวมถงึการขอ้แก้ไขใดๆเพิ�มเตมิที�กลุม่ประเทศ

สมาชกิยอมรบัและนําไปปฏบิตัติามในกฎหมายที�เก�ียวขอ้งของตน 

(เจ) เอม็ เอฟ เอน็ หมายถงึ การประตบิตัเิยี�ยงชาตทิี�ไดร้บัความอนุเคราะหย์ิ�งในดบับลวิ ท ีโอ 

(เค) อุปสรรคท�ีมใิชภ่าษีศลุกากร หมายถงึ มาตรการที�มใิชภ่าษ ีท�ีมผีลหา้มหรอืจาํกดัการนําเขา้หรอืการ

สง่ออกของสนิคา้ภายในกลุม่ประเทศสมาชกิ 

(แอล) “สนิคา้ที�ไดถ้ิ�นกาํเนดิ” หมายถงึ สนิคา้ที�มคีณุสมบตัใินการไดถ้ ิ�นกาํเนิดในประเทศสมาชกิตาม

บทบญัญตัขิองบทที� 3 (กฎถิ�นกาํเนิดสนิคา้) 

(เอม็) การใหก้ารปฏบิตัทิ ี�เป็นพเิศษทางภาษศีลุกากร หมายถงึ การใหข้อ้ลดหยอ่นทางภาษใีหก้บัสนิคา้ที�

ได้ถิ�นกําเนิดตามที�แสดงโดยอตัราภาษทีี�ใชบ้งัคบัภายใตค้วามตกลงฉบบันี� 

(เอน็) ข้อจาํกดัดา้นปรมิาณ หมายถงึมาตรการที�มจีุดประสงคท์ี�จะหา้มหรอืจาํกดัปรมิาณการคา้ระหวา่ง

ประเทศสมาชกิ ไมว่า่จะใชผ้า่นโควตา การอนุญาตนําเขา้หรอืมาตรการอ�ืนๆที�สง่ผลในระดบัเดยีวกนั ซ�ึง

รวมถงึมาตรการการบรหิารท�ีมผีลจาํกดัปรมิาณการคา้ดว้ย 

(โอ) ความตกลงฉบบัน�ี หรอือาทกิา้ หมายถงึ ความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน 

(พ)ี ดบับลวิ ท ีโอ หมายถงึ องคก์ารการค้าโลก 

(ควิ) ความตกลงดบับลวิ ท ีโอ หมายถงึ ความตกลงมารร์าเกชท�ีจดัต ั�งองคก์ารการคา้โลก จดัทาํเมื�อวนัท�ี 

15 เมษายน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)  และความตกลงอ�ืนๆ ท�ีไดเ้จรจาภายใตค้วามตกลงน�ี 

2.    ภายใตค้วามตกลงฉบบันี� นอกจากจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ�ืน ทุกคาํในบรบิทท�ีแสดงเป็นรปูเอกพจน์

ใหร้วมรปูพหหูจน์ดว้ย และทุกคาํในบรบิทท�ีอยู่ในรปูพหหูจน์ใหร้วมรปูเอกพจน์ดว้ย 
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ข้อ 3 

การจาํแนกพิกดัของสินคา้ 

เพื�อความมุง่ประสงคข์องความตกลงฉบบัน�ี การจาํแนกพกิดัสนิค้าในการคา้ระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชกิ

ตอ้งเป็นไปตามระบบพกิดัศลุกากรฮารโ์มไนซข์องอาเซยีนตามท�ีระบุไวใ้น พธิสีารเกี�ยวกบัการดาํเนินการ

เก�ียวกบัพกิดัอตัราศุลกากรฮารโ์มไนซข์องอาเซยีน ลงนามเม�ือวนัท�ี 7 สงิหาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) 

และการแก้ไขใดๆ เพิ�มเตมิ 

ข้อ 4 

สินค้าที�ครอบคลุม 

ความตกลงฉบบัน�ีใชก้บัสนิคา้ทุกรายการภายใตร้ะบบพกิดัอตัราศุลกากรฮารโ์มไนซข์องอาเซยีน 

ข้อ 5 

การประติบติัเยี�ยงชาติท�ีไดร้บัความอนุเคราะหยิ์�ง 

เฉพาะเร�ืองอากรขาเขา้ หลงัจากความตกลงฉบบัน�ีมผีลใชบ้งัคบัใช ้หากประเทศสมาชกิไปทาํความตกลง

ใดๆกบัประเทศที�มไิดเ้ป็นสมาชกิ ท�ีมกีารใหข้อ้ผกูพนัที�ดกีวา่ท�ีใหภ้ายใตค้วามตกลงฉบบันี� ประเทศ

สมาชกิอ�ืนมสีทิธทิ ี�จะย�ืนขอเจรจากบัประเทศสมาชกิที�ไปจดัทาํความตกลงนั�น เพ�ือขอใหม้กีารใหข้อ้

ผกูพนัที�ดกีวา่นั�นใหก้บัประเทศตนดว้ย การตดัสนิใจที�จะขยายขอ้ผกูพนัไมด่อ้ยไปกวา่ใหก้บัประเทศ

สมาชกิอ�ืนเป็นการตดัสนิใจจากฝา่ยประเทศสมาชกิที�ไปทําความตกลงนั�นเทา่นั�น และการขยายข้อผกูพนั

จะตอ้งใหก้บัประเทศสมาชกิทกุประเทศ 

ข้อ 6 

การประติบติัเยี�ยงคนชาติวา่ดว้ยการเกบ็ภาษอีากรและข้อบงัคบัภายใน 

ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งใหก้ารประตบิตัเิยี�ยงคนชาตแิก่สนิคา้ของประเทศสมาชกิอื�นโดย

เป็นไปตามขอ้ 3 ของแกตต ์1994 เพ�ือใหเ้ป็นไปตามน�ี ขอ้กําหนดตามขอ้ 3 ของแกตต ์1994 ให้รวมเขา้

ไวแ้ละเป็นสว่นหนึ�งของความตกลงฉบบันี�โดยอนุโลม 

ข้อ 7 

ค่าธรรมเนียมและค่าภาระเก�ียวกบัการนําเข้าและสง่ออก 

1.  ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศตอ้งมั�นใจวา่ดาํเนินการตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 8.1 ของแกตต ์1994 วา่ 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ภาระตา่งๆ ท ั�งปวงไมว่า่ในลกัษณะใด (นอกเหนอืจากอากรขาเขา้หรอืสง่ออก คา่

ภาระอ�ืนๆ ซึ�งเทา่กบัภาษภีายในหรอืคา่ภายในอ�ืนๆ ซ�ึงสอดคลอ้งกบั ขอ้ 3.2 ของเกตต ์1994 และอากร

ตอบโตก้ารทุม่ตลาดและการอุดหนุน) ซ�ึงเรยีกเกบ็กบัการนําเขา้หรอืท�ีเกี�ยวกบัการนําเขา้หรอืสง่ออก จะ
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จาํกดัอยูเ่พยีงจาํนวนของตน้ทุนโดยประมาณในการใหบ้รกิารและไมเ่ป็นการคุม้ครองทางออ้มแกส่นิคา้

ในประเทศ หรอืเป็นภาษอีากรสาํหรบัการนําเขา้หรอืสง่ออกเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการคลงั 

2.   ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศตอ้งพมิพเ์ผยแพร่รายละเอยีดเกี�ยวกบัคา่ธรรมเนยีมและคา่ภาระท�ีเรยีก

เกบ็กบัการนําเข้าหรอืสง่ออกโดยทนัท ีและตอ้งเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วในอนิตอรเ์น็ตดว้ย 

ข้อ 8 

ข้อยกเวน้ทั �วไป 

ภายใตบ้งัคบัของขอ้กําหนดที�วา่มาตรการดงัตอ่ไปน�ี จะไมใ่ชใ้นลกัษณะที�จะกอ่ใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตั ิ

ตามอาํเภอใจหรอือย่างไมม่เีหตุผลระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิ ซ�ึงอยูใ่นสภาพการณ์เดยีวกนันี� หรอื

ก่อใหเ้กดิการจาํกดัที�แอบแฝงตอ่การคา้ระหวา่งประเทศ จะไมม่ขีอ้ความใดในความตกลงฉบบันี�ท�ีตคีวาม

หา้มมใิหป้ระเทศสมาชกิรบัรองหรอืบงัคบัใช้มาตรการที� 

(เอ) จาํเป็นเพื�อปกป้องศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

(บ)ี จาํเป็นเพ�ือปกป้องชวีติ หรอืสุขภาพของมนุษย ์สตัว ์หรอืพชื 

(ซ)ี เกี�ยวกบัการนําเขา้หรอืสง่ออกทองคาํหรอืเงนิ 

(ด)ี จาํเป็นเพ�ือใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัท�ีสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองความตก

ลงฉบบัน�ี รวมทั�งกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัที�เก�ียวกบัการบงัคบัทางศุลกากร การบงัคบัผกูขาดท�ี

ดาํเนินการภายใตว้รรค 4 ของขอ้ 2 และขอ้ 17 ของแกตต ์1994  การคุม้ครองสทิธบิตัร เคร�ืองหมาย

การคา้ และลขิสทิธิ� และการป้องกนัการปฏบิตัทิ ี�เป็นการหลอกลวง 

(อ)ี เกี�ยวกบัผลติภณัฑท์ี�ใชแ้รงงานนกัโทษ 

(เอฟ) กําหนดข�ึนเพื�อการคุม้ครองทรพัยส์มบตัแิหง่ชาต ิซ�ึงมคีุณคา่ทางศลิปะ ประวตัศิาสตร ์หรอื

โบราณคด ี

(จ)ี เกี�ยวกบัการอนุรกัษแ์หลง่ทรพัยากรธรรมชาตทิี�สามารถใชไ้ดห้มดไป หากมาตรการเชน่วา่นั�น ไดท้าํ

ไปใหเ้กดิผลพรอ้มกบัการจาํกดัการผลติหรอืการบรโิภคภายในประเทศ 

(เอช) ดาํเนินการตามพนัธกรณภีายใตค้วามตกลงโภคภณัฑใ์ดในระหวา่งรฐับาล ซ�ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

ที�เสนอตอ่ดบับลวิ ท ีโอ และไดร้บัความเหน็ชอบโดยที�ประชุมใหญ่ภาคคีูส่ญัญาหรอืซึ�งไดย้�ืนเสนอและ

ได้รบัความเหน็ชอบดงักลา่วแลว้ 

(ไอ) เกี�ยวขอ้งกบัขอ้จาํกดัการสง่ออกวสัดุภายในประเทศที�จาํเป็นเพ�ือประกนัปรมิาณที�จาํเป็นของวสัดุ

ดงักลา่วนั�นตอ่อุตสาหกรรมผู้ผลติภายในประเทศระหวา่งชว่งเวลาที�ราคาภายในประเทศของวสัดุนั�นต�ํา

กวา่ราคาตลาดโลก โดยเป็นสว่นหนึ�งของแผนการทาํใหม้เีสถยีรภาพของรฐับาล ท ั�งน�ี มเีง�ือนไขวา่
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ขอ้จาํกดันั�นจะตอ้งไมด่ําเนินการไปเพ�ือเพ�ิมการสง่ออกหรอืเพ�ือการปกป้องตอ่อุตสาหกรรม

ภายในประเทศ และจะตอ้งไมเ่บี�ยงเบนไปจากบทบญัญตัขิองความตกลงฉบบัน�ีในสว่นท�ีเก�ียวกบัการไม่

เลอืกปฏบิตั ิและ 

(เจ) จาํเป็นตอ่การไดม้าหรอืการจดัจาํหน่ายผลติภณัฑซ์ึ�งขาดแคลนโดยท ั�วไปภายในประเทศ หรอืใน

ทอ้งถิ�น โดยมเีง�ือนไขวา่มาตรการใดๆดงักลา่วนั�น จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการที�วา่ประเทศสมาชกิทุก

ประเทศมสีทิธใินสว่นแบง่ที�เทา่เทยีมกนัของอปุทานระหวา่งประเทศของผลติภณัฑ์นั�น และมาตรการใดๆ 

ดงักลา่วนั�น ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบับทบญัญตัอิ�ืนๆ ของความตกลงฉบบันี�จะตอ้งยุตลิงทนัทที�ีเง�ือนไขที�

ก่อใหเ้กดิมาตรการนั�นไดส้�ินสดุลง 

ข้อ 9 

ข้อยกเวน้ด้านความม ั�นคง 

ไมม่ขีอ้ความใดในความตกลงฉบบัน�ีท�ีจะตคีวามไปในทางที�จะ 

(เอ) กําหนดใหป้ระเทศสมาชกิใดใหข้อ้สนเทศใดๆ ซึ�งตนเหน็วา่การเปิดเผยขอ้สนเทศนั�นจะขดัตอ่

ผลประโยชน์สาํคญัในเร�ืองความมั�นคงของตน หรอื 

(บ)ี กีดกนัมใิหป้ระเทศสมาชกิใดดาํเนินการใดๆ ซ�ึงตนเหน็วา่จาํเป็นสาํหรบัการป้องกนัผลประโยชน์

สาํคญัในเร�ืองความมั�นคงของตน 

(หนึ�ง) เกี�ยวกบัวสัดุที�แตกตวัทางอะตอมหรอืจากวสัดทุ�ีเกดิข�ึนมาจากสิ�งนั�น 

(สอง) เกี�ยวกบัการค้าอาวุธ กระสุนและเคร�ืองมอืสงคราม และเกี�ยวการการคา้สนิค้าและวสัดอุ�ืน ซ�ึง

กระทาํไปโดยทางตรงหรอืทางออ้มเพื�อความมุง่ประสงคใ์นการจดัหาใหส้าํหรบัฐานทพัทาง

ทหาร 

(สาม) ดาํเนินการเพื�อปกป้องสาธารณูปโภคที�สาํคญั ซ�ึงรวมถงึสาธารรปูโภคดา้นการส�ือสาร ดา้น

พลงังานและทางนํ�า จากความพยายามท ี�จะทาํใหส้าธารณูปโภคไมส่ามารถใชไ้ดห้รอืทาํให้

เส�ือม 

(สี�)   ดาํเนนิการในยามฉุกเฉนิภายในประเทศ ในยามสงครามหรอืในยามฉุกเฉนิอ�ืนๆเกี�ยวกบั

ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

(ซ)ี กดีกนัไมใ่หป้ระเทศสมาชกิใดดาํเนินการใดๆตามพนัธกรณีของตนภายใตก้ฎบตัรสหประชาชาติ

สาํหรบัการธาํรงไวซ้ึ�งสนัตภิาพและความมั�นคงระหวา่งประเทศ 
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ข้อ 10 

มาตรการปกป้องเพื�อรกัษาดุลการชาํระเงิน 

ไมม่ขีอ้ความใดในความตกลงฉบบัน�ีท�ีจะตคีวามไปในทางที�จะกดีกนัประเทศสมาชกิในการใชม้าตรการ

เพื�อจุดประสงค์ในการคุม้ครองดุลการชาํระเงนิของตน ประเทศสมาชกิใชม้าตรการดงักลา่วได ้ โดยตอ้ง

เป็นไปตามเง�ือนไขที�กําหนดไวภ้ายใตข้อ้ 12 ของแกตต ์1994 และความเข้าใจวา่ดว้ยบทบญัญตัเิกี�ยวกบั

ดุลการชาํระเงนิของแกตต ์1994 ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ 

ข้อ 11 

วิธีการแจ้ง 

1.       นอกจากที�ระบุไวใ้นความตกลงฉบบันี� กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งแจง้การดาํเนินการหรอืมาตรการ

ที�มคีวามประสงคจ์ะใช ้

(เอ) ที�อาจลบลา้งหรอืทําใหเ้ส�ือมเสยีซึ�งประโยชน์ซึ�งเกดิข�ึนแก่ประเทศสมาชกิอ�ืนทั�งทางตรงและทางออ้ม

ภายใตค้วามตกลงฉบบัน�ี หรอื 

(บ)ี  หากการดาํเนินการหรอืมาตรการนั�นอาจกดีขวางการบรรลุวตัถปุระสงคข์องความตกลงฉบบัน�ี 

2.  โดยที�ไมม่ผีลต่อพนัธกรณีโดยทั�วไปของกลุม่ประเทศสมาชกิภายใต้วรรค 1 ของขอ้น�ี วธิกีารแจง้

ตอ้งใชเ้พ�ือการเปลี�ยนแปลงในมาตรการที�ระบไุวภ้ายใตภ้าคผนวก 1 และการแก้ไขใดๆ เพ�ิมเตมิ แตจ่ะ

ไมไ่ดจ้าํกดัแตเ่พยีงเร�ืองน�ี  

3.  ประเทศสมาชกิตอ้งดาํเนินการแจง้ตอ่ที�ประชมุเจา้หน้าที�อาวโุสดา้นเศรษฐกจิของอาเซยีน และ

สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนกอ่นที�การดาํเนินการหรอืมาตรการที�อา้งถงึในวรรค 1 จะมผีลบงัคบัใช้ นอกจาก

ที�ระบุไวใ้นความตกลงฉบบันี� ตอ้งแจง้อยา่งน้อยหกสบิ (60) วนักอ่นที�การดาํเนินการหรอืมาตรการจะมี

ผล ประเทศสมาชกิจะตอ้งใหเ้วลาที�เหมาะสมในการหารอืกบัประเทศสมาชกิอ�ืนท�ีมสีว่นไดส้ว่นเสยีจาก

การดาํเนินการหรอืมาตรการนั�นๆ 

4.  การแจง้การดาํเนินการหรอืมาตรการที�มคีวามตั�งใจดาํเนินการโดยประเทศสมาชกิตอ้ง

ประกอบดว้ย 

(เอ) คาํอธบิายการดาํเนินการหรอืมาตรการที�จะดาํเนินการ 

(บ)ี  เหตผุลของการดาํเนินการหรอืการใชม้าตรการ 

(ซ)ี วนัที�กําหนดใหม้กีารบงัคบัใช้และชว่งระยะเวลาที�จะดาํเนนิการหรอืมาตรการ 

5.  เน�ือหาของการแจง้และขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งท ั�งหมดให้เป็นความลบั 
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6.  สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนตอ้งทําหน้าที�เป็นศูนยก์ลางรบัการแจง้ ซ�ึงรวมถงึความเหน็และผลการ

หารอืของประเทศสมาชกิเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประเทศสมาชกิตอ้งดาํเนินการสง่สาํเนาความเหน็ที�ไดร้บั

ใหส้าํนกัเลขาธกิารอาเซยีน และสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนตอ้งแจ้งประเทศสมาชกิอ�ืนทราบ หากขอ้มลูการ

แจง้ไมค่รบสมบูรณ์ตามที�ระบใุนวรรค 4 ของขอ้น�ี สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนตอ้งจดัหาขอ้มลูการแจ้งของ

ประเทศสมาชกิเม�ือมกีารรอ้งขอจากประเทศสมาชกิใดๆ 

7.  ประเทศสมาชกิที�เป็นผูแ้จง้ ตอ้งใหโ้อกาสอนัสมควรตอ่ประเทศสมาชกิอ�ืนท�ีจะใหค้วามเหน็เป็น

ลายลกัษณอ์กัษรและหารอืความเหน็ดงักลา่วหากมกีารรอ้งขออยา่งไมเ่ลอืกปฏบิตั ิการหารอืที�เกดิข�ึนจะ

เป็นไปเพื�อความมุง่ประสงคข์องการหาความกระจา่งในการดาํเนนิการหรอืมาตรการ โดยประเทศสมาชกิ

ที�จะเป็นผู้ใช้ อาจใหก้ารพจิารณาอยา่งสมเหตผุลตอ่ขอ้คดิเหน็ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรเหลา่นี�และการ

หารอืเร�ืองการบงัคบัใช้ในการดาํเนินการหรอืมาตรการ 

8.  ประเทศสมาชกิอ�ืนตอ้งเสนอความเหน็ของตนภายในสบิหา้ (15) วนัของการแจง้ หากประเทศ

สมาชกิไมส่ามารถแจง้ในเวลาที�กําหนดได  ้จะไมท่ําใหส้ทิธติามขอ้ 88 (หน่วยงานแกป้ญัหาการค้า การ

ลงทุนของอาเซยีน-องคก์รระดบัเจา้หน้าที�อาวโุสเพ�ือตดิตามการดาํเนินงานตามพนัธกรณีความตกลงของ

อาเซยีน-กลไกการระงบัข้อพพิาทของอาเซยีน) หมดสิ�นไป 

ข้อ 12 

การตพีมิพแ์ละการบรหิารขอ้บงัคบัทางการคา้ 

1.  ขอ้ 10 ของแกตต ์1994 ถอืเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของความตกลงฉบบัน�ีโดยอนุโลม 

2.  ในขอบเขตเทา่ที�จะทาํได ้ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศตอ้งเผยแพรก่ฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั 

คาํพพิากษาและคาํช�ีขาดที�อา้งไวภ้ายใตข้อ้ 10 ของแกตต ์1994 ทางอนิเตอรเ์นต 

ข้อ 13 

การเกบ็รกัษาขอ้มลูการค้าอาเซยีน 

1.  จะมกีารจดัต ั�งแหลง่เกบ็รกัษาข้อมลูการคา้อาเซยีนประกอบด้วยกฎหมายและกระบวนการ

ทางการคา้และศลุกากรของประเทศสมาชกิทุกประเทศ และสาธารณชนต้องสามารถเข้าถงึไดท้าง

อนิเตอรเ์นท 

2.  แหลง่เก็บรกัษาขอ้มลูการคา้อาเซยีนประกอบดว้ยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้ ไดแ้ก่ (หนึ�ง) พกิดั

อตัราศุลกากร (สอง) อตัราภาษเีอม็เอฟเอน็ อตัราพเิศษทางภาษศีุลกากรท�ีใหภ้ายใตค้วามตกลงฉบบัน�ี

และที�ใหภ้ายใตค้วามตกลงกบัประเทศคู่เจรจาอ�ืนๆ (สาม) กฎวา่ดว้ยถ�ินกาํเนดิสนิคา้ (สี�) มาตรการที�มใิช่

ภาษ ี(หา้) กฎหมายและกฎระเบยีบทางการคา้และศุลกากรของประเทศสมาชกิ (หก) ขอ้กําหนดเกี�ยวกบั

กระบวนการและดา้นเอกสาร (เจด็) คาํวนิจิฉยัทางการปกครอง (แปด) แนวทางปฏบิตัทิ�ีดที�ีสุดในเร�ือง
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การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ที�ประเทศสมาชกิแต่ละประเทศปฏบิตัอิยู่ (เกา้) รายช�ือผู้คา้ท�ีไดร้บั

อนุญาตของกลุม่ประเทศสมาชกิ 

3.  สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนจะตอ้งเกบ็รกัษาและปรบัปรุงขอ้มลูการคา้อาเซยีนใหท้นัสมยัโดยนํา

ขอ้มลูมาจากกลุม่ประเทศสมาชกิตามขอ้ 11 มาดาํเนินการ 

ข้อ 14 

ความลบั 

1.  ไมม่ขีอ้ความใดในความตกลงฉบบันี�ท�ีจะกําหนดใหป้ระเทศสมาชกิตอ้งใหข้อ้มลูที�เป็นความลบั 

หากการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วจะขดัขวางการบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศสมาชกินั�น หรอืขดักบั

ผลประโยชน์สาธารณะอ�ืนใด หรอืขอ้มลูที�เป็นความลบันั�นจะทาํใหผ้ลประโยชน์เชงิพาณิชยอ์นัชอบธรรม

ของวสิาหกจิของรฐัหรอืเอกชนแหง่ใดแห่งหนึ�งเสื�อมไป 

2.  ไมม่ขีอ้ความใดในความตกลงฉบบันี�ท�ีสามารถตคีวามไดว้า่ ไดก้าํหนดใหป้ระเทศสมาชกิตอ้งให้

ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมและบญัชขีองลกูคา้สถาบนัการเงนิ 

3.   ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งรกัษาความลบัของขอ้มลูที�ประเทศสมาชกิอกีฝา่ยหนึ�งใหม้า

โดยระบุวา่เป็นข้อมลูลบัตามความตกลงฉบบัน�ี ทั�งน�ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของ

ประเทศสมาชกินั�น 

4.   แมจ้ะกาํหนดไวใ้นข้างตน้ วรรค 1 2 และ 3 ของขอ้น�ีจะตอ้งไมใ่ชบ้งัคบักบับทที� 6 

ข้อ 15 

การติดต่อส�ือสาร 

บรรดาการตดิตอ่ส�ือสารที�เป็นทางการและเอกสารที�แลกเปล�ียนระหวา่งประเทศสมาชกิที�เกี�ยวกบัการ

ดาํเนินการตามความตกลงฉบบัน�ีจะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษ 

ข้อ 16 

การสง่เสริมการมสี่วนรว่มของกลุม่ประเทศสมาชิก 

การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของกลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งดาํเนินการดว้ยความยดืหยุน่ท�ีตกลงกนักอ่น

ลว่งหน้าที�ไดเ้จรจาไวภ้ายใตบ้ทบญัญตัขิองความตกลงฉบบัน�ี ความยดืหยุน่ที�ตกลงกนัก่อนลว่งหน้าจะ

ถกูรวมอยู่ในบทบญัญตัทิที�เกี�ยวขอ้งตามข้างลา่งน�ี 
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ข้อ 17 

การเสริมสรา้งศกัยภาพ 

การเสรมิสรา้งศกัยภาพจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตแ้ผนงานที�จะเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ภายในประเทศ ประสทิธภิาพ และความสามารถในการแขง่ขนัของแตล่ะประเทศสมาชกิ  ภายใตค้วาม

ตกลงไอเอไอ และความตกลงในการเสรมิสรา้งศกัยภาพอ�ืนๆ 

ข้อ 18 

รฐับาลส่วนภมูภิาค  และรฐับาลท้องถิ�น และหน่วยงานที�มิใช่ภาครฐั 

1.  ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ จะต้องดาํเนนิมาตรการที�สมเหตุสมผลตามที�ตนสามารถกระทาํได ้

เพื�อทาํให้ม ั�นใจในการปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองความตกลงฉบบัน�ีของรฐับาลสว่นภูมภิาค รฐับาลทอ้งถิ�น 

และหน่วยงานผู้มอีาํนาจในอาณาเขตของตน 

 

2. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะต้องพยายามที�จะทาํใหม้ ั�นใจ ในการดาํเนินการใหบ้รรลุตามพนัธกรณี

และขอ้ผูกพนัของตนภายใตค้วามตกลงฉบบัน�ี ของหน่วยงานที�มใิชภ่าครฐัในการใชอ้าํนาจที�ไดร้บั

มอบหมายจากรฐับาลสว่นกลาง สว่นภมูภิาค หรอืสว่นทอ้งถ�ิน หรอืหน่วยงานผู้มอีาํนาจในอาณาเขตของ

ตน 

 

 

บทท�ี 2 

การเปิดเสรอีตัราภาษี 

 

ข้อ 19 

การลดหรอืยกเลิกอากรขาเขา้ 

1.  เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในความตกลงฉบบันี�  กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งยกเลกิอากรขา

เข้าของสนิคา้ทุกรายการที�มกีารคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) สาํหรบั

ประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ1 และภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยมคีวามยดืหยุน่ใหถ้งึปี 

ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) สาํหรบัประเทศ ซ ีแอล เอม็ วี2 

2. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งลด และ/หรอืยกเลกิอากรขาเขา้ในสนิคา้ที�มถี ิ�นกาํเนิดจาก

ประเทศสมาชกิอ�ืนใหเ้ป็นไปตามแนวทางตอ่ไปน�ี: 

                                                
1ประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ ประกอบดว้ย บรไูน ดารุสซาลาม อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส  ์ สงิคโปร์และ ไทย 

 

2 ประเทศซ ีแอล เอม็ ว ีประกอบดว้ย กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม 
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(เอ) อากรขาเขา้ของสนิคา้ภายใตต้าราง เอ ของแผนการเปิดเสรอีตัราภาษขีองประเทศสมาชกิแตล่ะ

ประเทศจะตอ้งถกูยกเลกิภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ 

และ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) สาํหรบัประเทศ ซ ีแอล เอม็ ว ีตามแผนการลดภาษทีี�กําหนดไวด้งักลา่ว 

ตาราง เอ ของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งมั�นใจวา่เป็นไปตามเง�ือนไขตอ่ไปน�ี: 

(หนึ�ง) สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ ภายในวนัที� 1 มกราคม ค.ศ. 2009 

(พ.ศ. 2552) 

- อากรขาเข้าอยา่งน้อยรอ้ยละแปดสบิ (80) ของพกิดัศุลกากรจะตอ้งถกู

ยกเลกิ 

- อากรขาเข้าของสนิคา้ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส�ือสาร (ไอ ซ ีท ี) ใน

กรอบความตกลงวา่ดว้ยอเิลกทรอนิกส์ของอาเซยีนทั�งหมดจะต้องถกูยกเลกิ 

- อากรขาเข้าของสนิคา้ที�สามารถนํามาลดภาษไีดข้องสนิคา้ภายใตก้าร

รวมกลุม่สาขาสาํคญัของอาเซยีน (พ ีไอ เอส) จะตอ้งเป็นรอ้ยละศนูย ์(0) 

ยกเวน้สนิคา้ที�ถกูระบแุนบอยูใ่นรายการขอ้สงวนภายใตก้รอบความตกลง

การเรง่รดัการรวมกลุม่สาขาสาํคญัของอาเซยีน และขอ้แกไ้ขใดๆ 

- อากรขาเข้าของสนิคา้ท ั�งหมดจะตอ้งเท่ากบัหรอืน้อยกวา่ รอ้ยละหา้ (5) 

(สอง) สาํหรบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สหภาพพมา่ และสาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวยีดนาม อากรขาเขา้ของสนิคา้ท ั�งหมดจะตอ้งเท่ากบัหรอืน้อยกวา่

รอ้ยละห้า (5) ภายในวนัที� 1 มกราคม ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 

(สาม) สาํหรบัราชอาณาจกัรกมัพชูา อากรขาเข้าอยา่งน้อยรอ้ยละแปดสบิ (80) ของ

พกิดัศุลกากรจะตอ้งเทา่กบัหรอืน้อยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ภายในวนัท�ี 1 มกราคม 

ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 

(สี�) อากรขาเขา้ของสนิคา้บางรายการของประเทศ ซ ีแอล เอม็ ว ีไมเ่กนิรอ้ยละเจด็ 

(7) จะตอ้งถกูยกเลกิในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) รายการสนิคา้และแผนการ

ลดอากรขาเขา้ของสนิคา้เหลา่น�ีจะตอ้งถกูแจง้โดยประเทศ ซ ีแอล เอม็ ว ีไมช่า้

กวา่วนัที� 1 มกราคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) 

(บ)ี  อากรขาเขา้ของสนิคา้ ไอ ซ ีท ีตามตาราง บ ีของประเทศสมาชกิ ซ ีแอล เอม็ ว ีแตล่ะประเทศ

จะตอ้งถกูยกเลกิภายในสามระยะ คอื ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) และค.ศ. 2010 

(พ.ศ. 2553) ตามแผนการลดภาษทีี�กําหนดไวด้งักลา่ว  

(ซ)ี อากรขาเขา้ของสนิคา้ พ ีไอ เอส ตามตาราง ซขีองประเทศสมาชกิ ซ ีแอล เอม็ ว ีแตล่ะประเทศ

จะตอ้งถกูยกเลกิภายในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ตามแผนการลดภาษทีี�กาํหนดไวด้งักลา่ว 

(ด)ี อากรขาเขา้ของสนิคา้เกษตรไมแ่ปรรปูตามตาราง ด ีของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ ได้

คดัเลอืกไว ้โดยความสมคัรใจ จะตอ้งถกูลดลงหรอืยกเลกิเหลอืรอ้ยละศนูยถ์งึหา้ (0 – 5) ภายในปี ค.ศ. 

2010 (พ.ศ. 2553) สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ ปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) สาํหรบั

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) สาํหรบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาวและสหภาพพมา่ และปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) สาํหรบัราชอาณาจกัรกมัพชูา ตามแผนการลดภาษี
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ที�กําหนดไวด้งักลา่ว อยา่งไรกด็ ีอากรขาเขา้ของสนิคา้นํ�าตาลของสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามจะตอ้ง

ถกูลดลงเหลอืรอ้ยละศนูยถ์งึหา้ (0 – 5) ภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) 

(อ)ี สนิคา้เกษตรไมแ่ปรรปูในตาราง อ ีของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศโดยความสมคัรใจ จะตอ้ง

ถกูลดอตัราอากรขาเขา้ เอม็ เอฟ เอน็ ท�ีเรยีกเกบ็จรงิตามแผนการลดภาษทีี�ไดก้ําหนดไวด้งักลา่ว 

(เอฟ)  สนิคา้ที�อยู่ในตาราง เอฟ ของราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามตามลาํดบั 

จะตอ้งถกูลดภาษนีอกโควตาลง ตามแผนการลดภาษทีี�ไดก้าํหนดไว ้ซ�ึงสอดคลอ้งกบัการจาํแนกพกิดั

ของสนิคา้ 

(จ)ี อากรขาเขา้ของสนิคา้ปิโตรเลยีมในตาราง จ ีของราชอาณาจกัรกมัพชูาและสาธารณรฐัสงัคม

นิยมเวยีดนามตามลาํดบั จะตอ้งถกูลดลงตามแผนการลดภาษทีี�ประเทศสมาชกิทุกประเทศไดเ้หน็ชอบ

แลว้ และไดร้ะบุไว้ ณ ท�ีน�ี 

(เอช) สนิคา้ที�อยู่ในตาราง เอช ของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งไม่นํามาลดหรอืยกเลกิอากรขา

เข้า โดยมเีหตุผลตามข้อ 8 (ขอ้ยกเวน้ทั�วไป) 

(ไอ) การลดและยกเลกิอากรขาเขา้จะตอ้งดําเนินการในวนัที� 1 มกราคมของแตล่ะปี และ 

(เจ) อตัราภาษฐีานที�จะใชใ้นการลดหรอืยกเลกิอากรขาเขา้จะตอ้งเป็นอตัราภาษพีเิศษ (...........)  (ซ ี

อ ีพ ีท)ี ที�เรยีกเกบ็เมื�อความตกลงฉบบัน�ีมผีลใชบ้งัคบั 

 

3. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในความตกลงฉบบันี� ประเทศสมาชกิจะตอ้งไมล่บลา้งหรอืทาํให้

เสื�อมเสยีไปซึ�งขอ้ลดหยอ่นทางภาษใีดๆ ท�ีไดใ้หไ้วต้ามแผนการลดภาษใีนภาคผนวก 2 ท�ีอา้งถงึไวใ้น

วรรค 5 ของขอ้น�ี 

 

4. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�นในความตกลงฉบบันี� ประเทศสมาชกิจะตอ้งไมข่�ึนอากรจากท�ีได้

แจง้ไวใ้นตารางที�จดัทาํข�ึนตามบทบญัญตขิองวรรค  2 ของขอ้น�ีในเร�ืองการนําเขา้สนิคา้ท�ีไดถ้ ิ�นกําเนิด 

 

5. เวน้แตจ่ะกาํหนดไวใ้นวรรค 2(เอ)(สี�) รายละเอยีดของแผนการลดภาษ ีเพ�ือดาํเนนิการตาม

รปูแบบการลด และ/หรอืยกเลกิอากรขาเขา้ที�กําหนดไวใ้นวรรค 2 จะตอ้งหาขอ้สรปุใหไ้ดก้อ่นความตกลง

ฉบบัน�ีมผีลใชบ้งัคบั สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ และ  หก (6) เดอืน หลงัจากท�ีความตก

ลงฉบบัน�ีมผีลใชบ้งัคบัแลว้ สาํหรบัประเทศ ซ ีแอล เอม็ ว ีและจะเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของความตกลง

ฉบบัน�ี 

 

ข้อ 20 

การยกเลิกโควตาอตัราภาษี (ท ีอาร ์คิว) 

1.   นอกจากท ี�ระบุไวใ้นความตกลงฉบบัน�ี ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะไมนํ่าโควตาอตัราภาษี (ท ี

อาร ์ควิ) มาใชก้บัการนําเขา้สนิคา้ใด ท�ีมถี�ินกําเนิดจากประเทศสมาชกิอ�ืน หรอืการสง่ออกสนิคา้ใด ไปยงั

อาณาเขตของประเทศสมาชกิอ�ืน 

 

2.  เวยีดนามและไทยจะตอ้งยกเลกิมาตราการโควตาอตัราภาษทีี�มอียู่ ดงัน�ี 
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(เอ) ไทยจะตอ้งยกเลกิในสาม (3) ระยะคอืภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551), ค.ศ.2009 (พ.ศ. 

2552) และ ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) 

(บ)ี เวยีดนามจะตอ้งยกเลกิในสาม (3) ระยะคอืภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556), ค.ศ.2014 

(พ.ศ. 2557) และ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) และมคีวามยดืหยุน่ไดจ้นถงึปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)  

 

 ขอ้ 21 

การออกประกาศ 

1.  (เอ)    ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ จะตอ้งออกประกาศซึ�งเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบ

ขอ้บงัคบัภายใน ไมช่า้กวา่เกา้สบิ (90) วนั  สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 ประเทศ  และหก (6) 

เดอืน  สาํหรบัประเทศ ซ ีแอล เอม็ ว ีหลงัจากความตกลงฉบบันี�มผีลใชบ้งัคบั เพ�ือใชบ้งัคบัการ

ดาํเนินการตามตารางการเปิดเสรอีตัราภาษทีี�ผกูพนัภายใต้ข้อ 19 (การลดหรอืยกเลกิอากรขาเขา้) 

(บ )ี ประกาศที�ออกภายใตว้รรค 1 (เอ)  ของขอ้นี� จะตอ้งมผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงัไปวนัที� 1 

มกราคมของปทีี�ความตกลงฉบบัน�ีมผีลใชบ้งัคบั 

   (ซ)ี ในกรณีที�ไมส่ามารถออกประกาศฉบบัเดยีวได ้ประกาศที�มผีลใชบ้งัคบัการดาํเนนิการลด

หรอืยกเลกิอตัราภาษีของแต่ละปี จะตอ้งออกประกาศอยา่งน้อยสาม (3) เดอืน กอ่นวนัท�ีมผีลใชบ้งัคบั 

 

2.  กลุม่ประเทศสมาชกิอาจตดัสนิใจดาํเนินการทบทวนสนิคา้ในตาราง ด ีและ อ ีเพ�ือปรบัปรงุการ

เข้าสู่ตลาดสาํหรบัสนิคา้เหลา่น�ี หากสนิคา้หนึ�งที�ไดร้บัการทบทวน ไดร้บัการยนิยอมใหโ้อนยา้ยออกจาก

ตารางที�กลา่วถงึ สนิคา้นั�นจะถกูบรรจุไวใ้นตาราง เอ ของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ และจะตอ้งถูก

ยกเลกิอากรขาเขา้ตามตารางดงักลา่ว 

   

ข้อ 22 

การได้รบัข้อลดหย่อน 

1. สนิคา้ของประเทศสมาชกิผู้สง่ออกที�มอีตัราภาษลีดลงเหลอือตัรารอ้ยละย�ีสบิ (20) หรอื 

ต�ํากวา่ และเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎวา่ดว้ยถิ�นกาํเนดิสนิคา้ ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นบทที� 3 (กฎวา่ดว้ย

ถิ�นกาํเนดิสนิคา้) จะตอ้งไดร้บัขอ้ลดหยอ่นจากประเทศสมาชกิผู้นําเขา้โดยอตัโนมตั ิตามท�ีได้ระบไุวใ้น

บทบญัญตัขิองขอ้ 19 (การลดหรอืยกเลกิอากรขาเขา้) 

2.  รายการสนิคา้ในตาราง เอช จะตอ้งไมไ่ดร้บัขอ้ลดหยอ่นดา้นอตัราภาษ ีท�ีเสนอไว้ภายใตค้วาม

ตกลงฉบบัน�ี 

 

 

ข้อ 23 

                                      การแกไ้ขหรือการระงบัการใหข้อ้ลดหยอ่นชั �วคราว 

1. ในกรณีที�เกดิพฤตกิารณ์พเิศษที�นอกเหนอืไปจากขอ้ 86 (มาตรการปกป้อง) ขอ้ 10 

(ดุลการชาํระเงนิ) และข้อ 24 (การให้การปฏบิตัติอ่พธิสีารวา่ดว้ยข้าวและนํ�าตาล) ซ�ึงประเทศสมาชกิ

ประสบกบัความยากลาํบากที�มอิาจคาดการณ์ไดใ้นการปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัดา้นภาษ ี โดยประเทศ



  

 15

สมาชกิอาจแก้ไขหรอืระงบัการใหข้อ้ลดหยอ่นเป็นการช ั�วคราวที�ระบใุนตารางภายใต ้ขอ้ 19 (การลดหรอื

ยกเลกิอากรขาเขา้) 

2. ประเทศสมาชกิที�จะขอใชบ้ทบญัญตัติามวรรค 1 ของขอ้น�ี (ซ�ึงตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “ประเทศสมาชกิผู้

รอ้งขอ”) จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรในการแก้ไขหรอืระงบัการใหข้อ้ลดหยอ่นชั�วคราวตอ่คณะมนตรี

เขตการคา้เสรอีาเซยีน (อาฟตา้) อยา่งน้อยหนึ�งรอ้ยแปดสบิ (180) วนั กอ่นวนัท�ีการแก้ไขหรอืระงบัการ

ใหข้อ้ลดหยอ่นชั�วคราวจะมผีลบงัคบัใช ้

3. กลุม่ประเทศสมาชกิผู้สนใจที�จะเขา้รว่มการหารอืหรอืเจรจากบัประเทศสมาชกิผู้รอ้งขอตามวรรค 

4 ของขอ้น�ี จะตอ้งแจง้ประเทศสมาชกิทกุประเทศใหท้ราบภายในเก้าสบิ (90) วนั หลงัจากประเทศ

สมาชกิผูร้อ้งขอไดแ้จง้การแก้ไขหรอืระงบัการใหข้อ้ลดหยอ่นชั�วคราว 

4. หลงัจากที�ไดแ้จง้ตามวรรค 2 ของขอ้นี�แลว้ ประเทศสมาชกิผูร้อ้งขอจะรว่มหารอืหรอืเจรจากบั

ประเทศสมาชกิผูซ้ึ�งไดแ้จง้ตามวรรค 3 ของขอ้น�ี  ในการเจรจากบักลุม่ประเทศสมาชกิที�มสีว่นไดเ้สยีใน

การสง่ออกสนิคา้นี�เป็นสาํคญั
3
 ประเทศสมาชกิผูร้อ้งขอจะตอ้งคงไวซ้�ึงข้อลดหยอ่นซึ�งเป็นข้อลดหยอ่น

ตา่งตอบแทน และผลประโยชน์รว่มกนัของประเทศสมาชกิอ�ืนท�ีมสีว่นได้เสยีในการสง่ออกสนิคา้น�ีเป็น

สาํคญัซึ�งไม่ดอ้ยไปกวา่ที�ไดใ้หไ้วใ้นความตกลงฉบบัน�ีก่อนการเจรจาดงักลา่ว ซ�ึงอาจรวมการปรบั

คา่ชดเชยในสว่นที�เก�ียวขอ้งกบัสนิคา้อ�ืน  มาตรการการปรบัคา่ชดเชยในรปูแบบของภาษศีุลกากรจะตอ้ง

ขยายไปยงัประเทศสมาชกิทุกประเทศตามหลกัไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

5. คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีนจะตอ้งไดร้บัหนงัสอืแจง้ผลการหารอืหรอืเจรจาตามวรรค 3  

และ 4 ของขอ้น�ี อยา่งน้อยส�ีสบิหา้ (45) วนั ก่อนที�ประเทศสมาชกิผู้รอ้งขอประสงคท์ี�จะแกไ้ขหรอืระงบั

การใหข้อ้ลดหยอ่นชั�วคราว  หนงัสอืแจ้งนั�นจะตอ้งแสดงเหตผุลอนัจาํเป็นของประเทศสมาชกิผู้รอ้งขอ

เพื�อการบงัคบัใชม้าตรการดงักลา่ว และจะตอ้งจดัใหม้ตีารางที�แสดงการแกไ้ขหรอืระงบัการให้ขอ้

ลดหยอ่น และระยะเวลาท�ีประสงคจ์ะใชม้าตรการนั�น 

6. ในกรณีที�ไมส่ามารถตกลงกนัไดห้ลงัจากมกีารหารอืหรอืเจรจาตามวรรค 3 และ 4 ของขอ้น�ี  

หนงัสอืที�จะแจง้คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีนตอ้งมคีาํรอ้งขอคาํแนะนําจากคณะมนตรเีขตการค้าเสรี

อาเซยีน 

7. คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีนจะตอ้งอนุมตัหิรอืใหค้าํแนะนําภายในสามสบิ (30) วนั เม�ือ

ได้รบัหนงัสอืแจง้ตามวรรค 5 ของขอ้น�ี 

8. ในกรณีที�พฤตกิารณ์ท�ีทาํให้เกดิการรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขหรอืระงบัขอ้ลดหยอ่นเป็นการชั�วคราว

ได้หมดไป  ประเทศสมาชกิผู้รอ้งขอจะตอ้งนําข้อลดหย่อนทางภาษศีุลกากรเดมิกลบัมาใชท้นัท ีและตอ้ง

แจง้ตอ่คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีน   เม�ือนําขอ้ลดหยอ่นทางภาษศีุลกากรเดมิกลบัมาใชห้รอืการยุติ

การระงบัขอ้ลดหยอ่น   ประเทศสมาชกิผูร้อ้งขอจะตอ้งใชอ้ตัราตามตารางขอ้ผกูพนัเสมอืนหนึ�งวา่ความ

ลา่ชา้หรอืการระงบันั�นมไิดเ้กดิข�ึน 

9. ในกรณีที�ไมม่กีารอนุมตัหิรอืคาํแนะนําจากคณะมนตรเีขตการค้าเสรอีาเซยีนตามวรรค 7 ของข้อ

น�ี และประเทศสมาชกิผู้รอ้งขอยงัคงดาํเนินการแก้ไขหรอืระงบัข้อลดหยอ่นเป็นการชั�วคราวตอ่ไป  

                                                
3 ประเทศท�ีถือว่าเป็น“ประเทศสมาชกิท�ีมสี่วนไดเ้สยีในการสง่ออกสินคา้น�ีเป็นสาํคญั”  ในกรณีท�ีม ีหรอืดว้ยผลจากการลดภาษี คาดไดว้่าจะตอ้ง ม ี

สดัส่วนของปรมิาณการนําเขา้สนิคา้นั�นจากอาเซยีนโดยเฉลี�ยในชว่งระยะเวลา  3 ปีท�ีผ่านมา อย่างนอ้ยรอ้ยละ 20 ในตลาดของประเทศสมาชกิผู้รอ้งขอ 
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ประเทศสมาชกิผูม้สีว่นไดเ้สยีในการสง่ออกสนิคา้น�ีเป็นสาํคญัมอีสิระที�จะดาํเนินการ หลงัจากสามสบิ 

(30) วนั แตไ่มเ่กนิเกา้สบิ (90) วนั นบัจากประเทศสมาชกิผู้รอ้งขอดาํเนินการแกไ้ขหรอืระงบัขอ้

ลดหยอ่นดงักลา่ว ในการแก้ไขหรอืระงบัขอ้ลดหยอ่นที�เทยีบเคยีงกนัไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัจากประเทศ

สมาชกิผูร้อ้งขอ  ประเทศสมาชกินั�นจะต้องแจง้การดําเนนิการดงักลา่วตอ่คณะมนตรเีขตการคา้เสรี

อาเซยีนทนัท ี

 

 

 

ข้อ 24  

การให้สิทธิพิเศษสาํหรบัสินคา้ขา้วและนํ�าตาล 

 

พธิสีารวา่ดว้ยการดาํเนินการเป็นพเิศษสาํหรบัสนิคา้ขา้วและน�ําตาล ท�ีไดล้งนามเม�ือ วนัที� 23 สงิหาคม 

ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) จะต้องเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของความตกลงฉบบันี� 
 

บทท�ี 3 

กฎวา่ด้วยถิ�นกาํเนิดสินคา้ 

ข้อ 25 

คาํนิยาม 

เพ�ือความมุง่ประสงคข์องบทน�ี 

(เอ)     การเพาะพนัธุส์ตัวนํ์�า หมายถงึ การทาํฟารม์สิ�งมชีวีติทางนํ�า ซ�ึงรวมถงึ ปลา สตัวนํ์�าจาํ 

พวกโมลลุสก์ สตัวนํ์�าจาํพวกครสัตาเซยี สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัทางนํ�าและพชืน�ําอ�ืนๆ จากวตัถดุบิ เชน่ 

ไข ่ลกูปลา ปลาเลก็ และตวัออ่น โดยการเขา้ไปมบีทบาทในกระบวนการเล�ียงดหูรอืทาํใหเ้ตบิโตเพ�ือเพิ�ม

การผลติ เชน่ การขยายพนัธุ ์การใหอ้าหาร  หรอืการปกป้องจากผูล้า่ 

(บ)ี      ต้นทนุ คา่ประกนัภยั และค่าระวาง (ซีไอเอฟ) หมายถงึ มลูคา่ของสนิคา้ที�นําเขา้ และรวม

ตน้ทุนของค่าระวางและคา่ประกนัภยัจนถงึทา่เรอืหรอืสถานที�ที�มกีารนําสนิคา้เขา้ประเทศ การประเมนิ

ราคาต้องเป็นไปตามขอ้ 7 ของแกตต ์1994 และความตกลงวา่ดว้ยการปฏบิตัติามขอ้ 7 ของแกตต ์1994 

ที�ระบุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ 

(ซ)ี     เอฟโอบี หมายถงึ มลูคา่ของสนิค้า ณ ท่าเรอืตน้ทาง ซ�ึงรวมคา่ขนสง่จนถงึทา่เรอืหรอืสถานที�

สุดทา้ยสาํหรบัขนสง่สนิคา้ไปตา่งประเทศ การประเมนิราคาตอ้งเป็นไปตามขอ้ 7 ของแกตต์1994 และ

ความตกลงวา่ด้วยการปฏบิตัติามขอ้ 7 ของแกตต์ 1994 ท�ีระบุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลง

ดบับลวิ ท ีโอ 

(ด)ี     หลกัการทางบญัชีอนัเป็นท�ียอมรบัทั �วไป (จเีอเอพ)ี หมายถงึ ฉนัทามตทิี�ไดร้บัการยอมรบัหรอื

การสนบัสนุนในสาระสาํคญัจากผูท้ ี�เชื�อถอืไดใ้นอาณาเขตของประเทศสมาชกิ เกี�ยวกบัการบนัทกึรายรบั 
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รายจา่ย ตน้ทุน สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ การเปิดเผยขอ้มลู และการเตรยีมงบการเงนิ มาตรฐานเหลา่น�ีอาจ

รวมถงึแนวทางกวา้งๆ ซึ�งใชบ้งัคบัเป็นการทั�วไป และมาตรฐาน การปฏบิตัแิละข ั�นตอนที�มรีายละเอยีด 

(อ)ี     สนิค้า หมายความรวมถงึ วสัดุ และ/หรอืผลติภณัฑ์ ที�ไดแ้หลง่กาํเนิดโดยธรรมชาต ิหรอืโดยการ

ผลติ แมว้า่สิ�งนั�นจะมเีจตนาที�จะถกูนําไปใชเ้ป็นวสัดสุาํหรบัอกีกระบวนการผลติหนึ�งในภายหลงั เพ�ือ

ความมุง่ประสงคข์องบทนี� คาํวา่ “สนิคา้” และ “ผลติภณัฑ”์ สามารถใชแ้ทนกนัได ้ 

(เอฟ)  วสัดทุ�ีเหมอืนกนัและใช้แทนกนัได้ หมายถงึ วสัดุชนดิเดยีวกนัและมคีุณภาพในเชงิพาณิชย์

เหมอืนกนั มลีกัษณะทางเทคนิคและกายภาพเหมอืนกนั และเม�ือรวมเขา้ในผลติภณัฑ์สาํเรจ็รปูแลว้ จะ

ไมส่ามารถแยกแยะความแตกตา่งกนัไดจ้ากเคร�ืองหมายตา่งๆ เพ�ือวตัถุประสงคท์�ีเก�ียวกบัถิ�นกาํเนดิ

สนิคา้ 

(จ)ี      วสัด ุหมายถงึ วตัถุหรอืสสารใดๆ ที�ถกูใชห้รอืบรโิภคไปในการผลติสนิคา้ หรอืถกูรวมเขา้ดว้ยกนั

เป็นสว่นหนึ�งทางกายภาพในอกีสนิคา้หนึ�ง หรอือยู่ภายใตก้ระบวนการผลติของอกีสนิคา้หนึ�ง 

(เอช)  สินคา้ท�ีได้ถิ�นกาํเนิด หรอื วสัดทุ�ีได้ถิ�นกาํเนิด หมายถงึ สนิคา้หรอืวสัดทุี�มคีุณสมบตัไิดถ้ิ�น

กําเนิดตามบทบญัญตัขิองบทนี� 

(ไอ)    วสัดสุาํหรบัหีบหอ่และภาชนะเพื�อการขนสง่ หมายถงึ สนิคา้ที�ใชเ้พ�ือป้องกนัสนิคา้ระหวา่งการ

ขนสง่ แตกต่างจากภาชนะหรอืวสัดุที�ใชใ้นการขายปลกี 

(เจ)    การผลิต   หมายถงึ วธิกีารใหไ้ดม้าซึ�งสนิคา้ รวมถงึการเพาะปลกู การทาํเหมอืง การเกบ็เกี�ยว 

การเล�ียง การเพาะพนัธุ์ การสกดั การเกบ็รวบรวม การรวบรวม การจบั การประมง การดกั การลา่ การ

ผลติโดยใชเ้คร�ืองจกัร การทาํใหเ้กดิข�ึน การผา่นกระบวนการ หรอืการประกอบ และ 

(เค)    กฎเฉพาะรายสินค้า   หมายถงึ กฎซึ�งระบุวา่ วสัดุได้ผา่นการเปลี�ยนพกิดัอตัราศุลกากร หรอืการ

ดาํเนินการผลติหรอืการผา่นกระบวนการที�เฉพาะเจาะจง หรอืผ่านเกณฑส์ดัสว่นมลูคา่การผลติใน

ภมูภิาค หรอืเกณฑใ์ดๆ เหลา่น�ีประกอบกนั 

 

ข้อ 26 

เกณฑก์ารไดถิ้�นกาํเนิด 

เพื�อความมุง่ประสงคข์องความตกลงฉบบัน�ี สนิคา้ที�นําเขา้มาในอาณาเขตของประเทศสมาชกิหนึ�งจากอกี

ประเทศสมาชกิหนึ�ง ตอ้งไดร้บัการปฏบิตัเิชน่สนิคา้ที�ได้ถิ�นกําเนดิ ถา้สนิคา้นั�นเป็นไปตามขอ้กาํหนด

เร�ืองถิ�นกําเนิดภายใตเ้งื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�ง ดงัน�ี 

(เอ)     สนิคา้นั�นไดม้าท ั�งหมดหรอืมกีารผลติทั�งหมดในประเทศสมาชกิผู้สง่ออกตามที�กาํหนดหรอืนิยาม

ไวใ้นขอ้ 27 (สนิคา้ที�ไดม้าท ั�งหมดหรอืมกีารผลติท ั�งหมด) 

(บ)ี     สนิค้านั�นไมไ่ด้มาหรอืไมม่กีารผลติทั�งหมดในประเทศสมาชกิผู้สง่ออก โดยมเีงื�อนไขวา่สนิคา้นั�นมี

คุณสมบตัติามขอ้ 28 (สนิคา้ที�ไมไ่ดม้าหรอืไมม่กีารผลติท ั�งหมด) หรอืขอ้ 30 (การสะสม)  
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ข้อ 27 

สินค้าท�ีไดม้าทั�งหมดหรอืมกีารผลิตทั�งหมด 

ภายใตค้วามหมายของขอ้ 26 (เอ) สนิคา้ดงัตอ่ไปน�ี ใหถ้อืวา่เป็นสนิคา้ที�ไดม้าท ั�งหมดหรอืการผลติ

ท ั�งหมดในประเทศสมาชกิผูส้่งออก 

(เอ)    พชืและผลติภณัฑพ์ชื รวมถงึผลไม้ ดอกไม ้พชืผกั ตน้ไม ้พชืจาํพวกสาหรา่ย เหด็รา และพชืมี

ชวีติ ที�เพาะปลกูและเกบ็เก�ียว  เก็บหรอืเกบ็รวบรวมในประเทศสมาชกิผู้สง่ออกนั�น 

(บ)ี     สตัวม์ชีวีติ รวมถงึสตัวเ์ลี�ยงลกูดว้ยนม นก ปลา สตัวนํ์�าจาํพวกครสัตาเซยีน สตัวนํ์�า 

จาํพวกโมลลสุก ์สตัวเ์ลื�อยคลาน แบคทเีรยี และไวรสั ท�ีเกดิและเล�ียงให้เตบิโตในประเทศสมาชกิผู้สง่ออก

นั�น 

(ซ)ี     สนิคา้ที�ไดจ้ากสตัวม์ชีวีติในประเทศสมาชกิผูส้่งออก 

(ด)ี     สนิคา้ที�ไดม้าจากการลา่ การดกั การประมง การทาํฟารม์ การเพาะพนัธุส์ตัวนํ์�า การเก็บรวบรวม 

หรอืการจบั ท�ีกระทาํในประเทศสมาชกิผู้สง่ออกนั�น 

(อ)ี     แรธ่าตแุละสารอ�ืนที�เกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ิ ซ�ึงไมร่วมอยู่ในวรรค (เอ) ถงึ (ด)ี ของขอ้น�ี ท�ีสกดั

หรอืไดม้าจากผนืดนิ นํ�า พ�ืนดนิทอ้งทะเล หรอืใตพ้ื�นดนิทอ้งทะเลของประเทศสมาชกิผู้สง่ออกนั�น 

(เอฟ)  ผลติภณัฑอ์นัไดม้าจากการประมงทะเล โดยเรอืที�จดทะเบยีนกบัประเทศสมาชกิ และมสีทิธชิกัธง

ของประเทศสมาชกินั�น และผลติภณัฑอ์�ืน4ท�ีไดจ้ากน่านน�ํา พ�ืนดนิทอ้งทะเล หรอืใต้พ�ืนดนิทอ้งทะเล นอก

น่านนํ�าอาณาเขต5 ของประเทศสมาชกินั�น  โดยมเีง�ือนไขวา่ ประเทศสมาชกินั�นมสีทิธใินการใชป้ระโยชน์

จากนา่นน�ํา พ�ืนดนิทอ้งทะเล และใตพ้�ืนดนิทอ้งทะเลดงักลา่วตามกฎหมายระหวา่งประเทศ6 

(จ)ี     ผลติภณัฑอ์นัได้มาจากการประมงทะเลและผลติภณัฑท์างทะเลอ�ืนๆ ท�ีไดม้าจากทะเลหลวงโดย

เรอืที�จดทะเบยีนกบัประเทศสมาชกิและมสีทิธชิกัธงของประเทศสมาชกินั�น 

(เอช)  ผลติภณัฑท์ี�ผา่นกระบวนการแปรรปู และ/หรอื ทาํข�ึนบนเรอืโรงงานท�ีจดทะเบยีนกบัประเทศ

สมาชกิและมสีทิธชิกัธงของประเทศสมาชกินั�น โดยเฉพาะจากผลติภณัฑท์ี�ระบุไวว้รรค (จ)ี ของขอ้น�ี 

(ไอ)    ของที�รวบรวมไดใ้นประเทศนั�น ซ�ึงไมส่ามารถใชไ้ดต้อ่ไปตามวตัถปุระสงคเ์ดมิของส�ิงของนั�น 

หรอืไมส่ามารถกลบัคนืสู่สภาพเดมิหรอืซอ่มแซม  และเหมาะสาํหรบัการกําจดั หรอืการนํากลบัคนืมาซึ�ง

ช�ินสว่นของวตัถุดบิ หรอืการนํากลบัมาใชอ้กีเทา่นั�น 

(เจ)    ของที�ใชไ้มไ่ดแ้ละเศษที�ไดจ้าก 

                                                
4  ผลิตภณัฑอ์�ืน หมายถงึ แร่ธาตุและสารอ�ืนท�ีเกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ิท�ีสกดัไดม้าจากน่านนํ�า พ�ืนดนิทอ้งทะเล 

หรอืใตพ้�ืนดนิทอ้งทะเล นอกน่านนํ�าอาณาเขต 
5  สาํหรบัผลติภณัฑ์อนัไดม้าจากการประมงทะเล ท�ีไดม้าจากภายนอกน่านน�ําอาณาเขต  ) เช่น เขตเศรษฐกจิจําเพาะ 

สถานะของถ�ินกาํเนิดจะเป็นของประเทศสมาชกิท�ีเรอืนั�นจดทะเบยีน และชกัธงของประเทศนั�น โดยมเีง�ือนไขว่า 

ประเทศสมาชกินั�นมสีทิธใินการใชป้ระโยชน์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
6  ตามกฎหมายระหว่างประเทศ การจดทะเบยีนของเรอืสามารถกระทาํไดใ้นประเทศสมาชกิเพยีงประเทศเดยีว 
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(หนึ�ง)  การผลติในประเทศสมาชกิผู้สง่ออก หรอื 

(สอง) สนิคา้ใชแ้ลว้ซ ึ�งเกบ็รวบรวมไดภ้ายในประเทศสมาชกิผู้สง่ออก โดยท�ีสนิคา้นั�นเหมาะสาํหรบั

การนํากลบัคนืมาซ ึ�งวตัถุดบิเทา่นั�น และ 

(เค)   สนิคา้ที�ไดม้าหรอืผลติในประเทศสมาชกิผูส้ง่ออกนั�น จากผลติภณัฑ์ที�อา้งถงึในวรรค (เอ) ถงึ (เจ) 

ของข้อน�ี 

ข้อ 28 

สินค้าท�ีไมไ่ดม้าหรอืไมม่กีารผลิตทั�งหมด 

1. (เอ)   เพ�ือความมุง่ประสงคข์องข้อ 26 (บ)ี สนิคา้จะถอืวา่มถีิ�นกําเนิดในประเทศสมาชกิที�ซ�ึงการ

ผลติหรอืการแปรสภาพของสนิคา้ไดเ้กดิข�ึน 

(หนึ�ง) หากสนิคา้นั�นมสีดัสว่นมลูคา่การผลติในภมูภิาค (ซึ�งตอ่ไปน�ีเรยีกวา่ “สดัสว่นมลูคา่

การผลติของอาเซยีน” หรอื “สดัสว่นมลูค่าการผลติในภมูภิาค (อาร ์ว ีซ)ี” ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ

ส�ีสบิ (40) เม�ือคาํนวณโดยใชส้ตูรที�ระบไุวใ้นขอ้ 29 หรอื 

      (สอง) หากวสัดุที�ไมไ่ดถ้ิ�นกําเนิดสนิคา้ท ั�งหมดซึ�งใชใ้นการผลติสนิคา้ ไดผ้า่นการเปลี�ยนพกิดั

อตัราศุลกากร (ซ�ึงตอ่ไปน�ีเรยีกวา่ “ซ ีท ีซ”ี) ในระดบัสี�หลกั (คอื การเปลี�ยนประเภทพกิดั) 

ของระบบฮารโ์มไนซ ์ 

          (บ)ี    ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งอนุญาตใหผู้้สง่ออกสนิคา้สามารถตดัสนิใจวา่จะใชว้รรค 

1 (เอ)(หนึ�ง) หรอื 1(เอ)(สอง) ของขอ้น�ี ในการพจิารณาวา่สนิค้านั�นมคีณุสมบตัเิป็นสนิคา้ท ี�ไดถ้ิ�นกาํเนดิ

ของประเทศสมาชกิหรอืไม ่

2.      (เอ)    แมจ้ะกําหนดไวใ้นวรรค 1 ของขอ้น�ี สนิคา้ที�อยู่ในภาคผนวก 3 (รายการกฎเฉพาะราย

สนิคา้) จะมคีณุสมบตัเิป็นสนิคา้ที�ไดถ้ิ�นกาํเนดิ ก็ตอ่เม�ือสนิคา้นั�น เป็นไปตามกฎเฉพาะรายสนิค้าที�

กําหนดไวใ้นภาคผนวกนั�น  

         (บ)ี    หากกฎเฉพาะรายสนิคา้มตีวัเลอืกใหเ้ลอืกจาก กฎวา่ดว้ยถ�ินกําเนิดสนิคา้ท�ีองิอาร ์ว ีซ ี

หรอืกฎวา่ดว้ยถิ�นกาํเนดิสนิคา้ที�องิ ซ ีท ีซ ีหรอืการดาํเนนิการผลติหรอืการผา่นกระบวนการที�

เฉพาะเจาะจง หรอืเกณฑใ์ดๆ เหลา่น�ีประกอบกนั ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งอนุญาตใหผู้้

สง่ออกสนิคา้นั�นเป็นผู้ตดัสนิใจวา่จะใชก้ฎใดในการพจิารณาวา่สนิคา้นั�นมคีุณสมบตัเิป็นสนิคา้ที�ไดถ้ิ�น

กําเนิดของประเทศสมาชกิหรอืไม ่

          (ซ)ี    หากกฎเฉพาะรายสนิคา้กําหนด อาร์ ว ีซ ีเฉพาะ ใหค้าํนวณ อาร ์ว ีซขีองสนิคา้นั�น โดยใช้

สตูรที�ระบุไวใ้นขอ้ 29 

         (ด)ี    หากกฎเฉพาะรายสนิคา้กําหนดใหว้สัดทุี�ใชต้อ้งผา่นกฎ ซ ีท ีซ ีหรอืผา่นการดาํเนินการ

ผลติหรอืผา่นกระบวนการเฉพาะ ใหก้ฎนั�นบงัคบัใชก้บัวสัดทุี�ไมไ่ดถ้ิ�นกําเนิดเทา่นั�น 

3.      แมว้า่จะกําหนดไวใ้นวรรค 1 และวรรค 2 ของขอ้นี� สนิคา้ที�อยู่ภายใตภ้าคผนวก เอ หรอื บ ีของ

ปฏญิญาวา่ดว้ยความตกลงเปิดเสรสีนิคา้เทคโนโลยสีารสนเทศที�ได้รบัการรบัรองในการประชุมระดบั
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รฐัมนตรขีองดบับลวิ ที โอ เม�ือวนัที� 13 ธนัวาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ซ�ึงกําหนดไวใ้นภาคผนวก 4 

[รายการ ไอทเีอ] จะถอืวา่ไดถ้ิ�นกาํเนิดในประเทศสมาชกิ ถา้สนิคา้นั�นถกูประกอบจากวสัดทุี�อยู่ภายใต้

ภาคผนวกเดยีวกนัน�ี 

 

ข้อ 29 

 

การคาํนวณสดัสว่นมลูค่าการผลิตในภมิูภาค 

 

1.      เพ�ือความมุง่วตัถุประสงคข์องขอ้ 28 สตูรของการคํานวณสดัสว่นมลูค่าการผลติของอาเซยีน หรอื 

อาร ์ว ีซ ีใหเ้ป็นดงัตอ่ไปนี� 

(เอ)   วธิทีางตรง 

 
อาร์ วี ซี= ต้นทนุวสัดใุนอาเซียน+คา่แรงทางตรง+ต้นทนุค่าดาํเนินการทางตรง+ ต้นทนุอ�ืนๆ +กําไร    คณู    (*) 100 

                                         ราคาเอฟโอบี 

(บ)ี    วธิทีางออ้ม 
 
อาร์ วี ซี= ราคาเอฟโอบี – มลูคา่วสัดหุรือ ชิ �นสว่นสนิค้าท�ีไม่ได้ถิ�นกําเนดิ  คณู (*) 100                                                                                  

                              ราคาเอฟโอบี 

2. เพ�ือความมุง่ประสงคใ์นการคาํนวณ อาร ์ว ีซ ีท�ีกําหนดในวรรค 1 ของขอ้น�ี 

(เอ)   ต้นทนุวสัดใุนอาเซียน คอื มลูคา่ซไีอเอฟของวสัดุ ช�ินสว่น หรอืสนิคา้ที�ไดถ้ ิ�นกําเนิด ซ�ึงได้รบัมา

หรอืผลติไดเ้องโดยผู้ผลติในการผลติสนิคา้นั�น 

(บ)ี    มลูคา่ของวสัด ุชิ�นส่วน หรือสินค้าท�ีไมไ่ด้ถิ�นกาํเนิด คอื 

(หนึ�ง) มลูคา่ซไีอเอฟ ณ ขณะที�นําเขา้สนิคา้ หรอืสามารถพสิจูน์การนําเขา้ได ้หรอื 

(สอง) ราคาท ี�ได้รบัการยนืยนัครั�งแรกที�ชาํระสาํหรบัสนิคา้ที�ไมท่ราบถิ�นกําเนิดภายในอาณาเขต

ของประเทศสมาชกิที�ซึ�งการผลติหรอืการแปรสภาพไดก้ระทาํข�ึน 

(ซ)ี    ต้นทนุค่าแรงทางตรง จะรวมไปถงึ คา่จ้างแรงงาน คา่ตอบแทน และสวสัดกิารแรงงาน

อ�ืนๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการผลติ 

(ด)ี    การคาํนวณตน้ทุนคา่ดาํเนินการทางตรงจะรวมไปถงึ แต่ไมจ่าํกดัเพยีง รายการ

อสงัหารมิทรพัยท์ี�เก�ียวขอ้งกบักระบวนการผลติ (คา่ประกนัภยั คา่เชา่และเชา่ซ�ือโรงงาน คา่

เส�ือมราคาของอาคาร คา่ซอ่มแซมและบาํรงุรกัษา ภาษ ีดอกเบ�ียจากการจาํนอง) คา่เชา่ซ�ือและ

คา่ดอกเบี�ยสาํหรบัโรงงานและอุปกรณเ์คร�ืองจกัร ความม ั�นคงปลอดภยัของโรงงาน คา่ประกนัภยั 
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(โรงงาน อุปกรณ์ และวสัดุที�ใชใ้นการผลติสนิค้า) สาธารณูปโภค (พลงังาน ไฟฟ้า นํ�า และ

สาธารณปูโภคอื�นๆ ท�ีใชใ้นการผลติสนิคา้โดยตรง) การวจิยั การพฒันา การออกแบบและ

วศิวกรรม แม่พมิพ ์แบบพมิพ ์เคร�ืองมอื และคา่เส�ือมราคา คา่บาํรงุรกัษา และคา่ซอ่มโรงงาน

และอุปกรณ์เคร�ืองจกัร คา่สทิธทิางทรพัยส์นิทางปญัญา หรอืคา่ใบอนุญาต (ท�ีเกี�ยวขอ้งกบั

เครื�องจกัรหรอืกระบวนการที�ใชใ้นการผลติสนิคา้ท�ีมสีทิธบิตัร หรอืสทิธใินการผลติสนิคา้) คา่

ตรวจสอบและคา่ทดสอบวสัดแุละสนิคา้ คา่เกบ็รกัษาและคา่การจดัการในโรงงาน คา่กําจดัของท�ี

ใชไ้มไ่ดท้�ีสามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้และตน้ทุนท�ีประกอบรวมในการคํานวณมลูคา่ของวตัถดุบิ 

คอื คา่ทา่เรอื ค่าตรวจผา่นทางศุลกากร และอากรขาเขา้สาํหรบัรายการที�ตอ้งเสยีภาษ  ีและ 

(อ)ี   ราคาเอฟโอบี หมายถงึ มลูคา่ของสนิคา้ ณ ทา่เรอืตน้ทาง ตามที�นยิามในขอ้ 25 ราคาเอฟ 

โอ บ ี จะตอ้งคาํนวณโดยการบวกรวมมลูค่าของวสัดุ ต้นทุนการผลติ กําไร และตน้ทุนอ�ืนๆ 

3.       กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งกาํหนดและยดึถอืวธิกีารคาํนวณ อาร ์ว ีซ ีเพยีงวธิกีารเดยีว ประเทศ

สมาชกิจะไดร้บัความยดืหยุน่ในการเปลี�ยนแปลงวธิกีารคาํนวณของตนถา้หากแจง้การเปลี�ยนแปลงนั�น

ตอ่คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีนไม่น้อยกวา่หก 6( ) เดอืนก่อนหน้าที�จะมกีารนําวธิกีารคาํนวณใหม่

ไปใช ้การตรวจสอบการคาํนวณสดัส่วนมลูคา่การผลติของอาเซยีนโดยประเทศสมาชกิผู้นําเขา้จะตอ้ง

กระทาํโดยอยู่บนพ�ืนฐานของวธิกีารคาํนวณที�ประเทศสมาชกิผูส้ง่ออกใช ้

4.       ในการกําหนดสดัสว่นมลูค่าการผลติของอาเซยีน กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งยดึถอืแนวทางการ

คาํนวณตน้ทุนที�ระบุไวใ้นภาคผนวก 5 (แนวทางการคาํนวณตน้ทุน) 

5.     วสัดทุี�จดัซ�ือจดัหาในประเทศ ซ�ึงผลติโดยผู้ผลติที�จดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมายภายในของ

ประเทศนั�น ใหถ้อืวา่เป็นวสัดุที�ไดถ้ิ�นกาํเนิดตามขอ้กําหนดของความตกลงฉบบันี� สว่นวสัดุที�จดัซ�ือจดัหา

ในประเทศจากแหลง่อ�ืนๆ ตอ้งพสิจูน์ถิ�นกําเนดิตามขอ้ 57 (การประเมนิราคาศุลกากร) เพ�ือความมุง่

ประสงคใ์นการกาํหนดถิ�นกําเนดิ 

6.     มลูคา่ของสนิคา้ภายใตบ้ทน�ีจะต้องกําหนดตามบทบญัญตัขิองขอ้ 57 (การประเมนิราคาศุลกากร) 

ข้อ 30 

การสะสม 

1. นอกจากท ี�ระบุไวใ้นความตกลงฉบบัน�ี สนิคา้ที�ไดถ้�ินกาํเนิดในประเทศสมาชกิ และถกูนําไปใชใ้น

อกีประเทศสมาชกิหนึ�งเพ�ือเป็นวสัดุสาํหรบัการผลติสนิคา้สําเรจ็รปูที�มสีทิธทิ ี�จะไดร้บัการปฏบิตัทิ�ีเป็น

พเิศษทางภาษีศลุกากร นั�น ใหถ้อืวา่ไดถ้ิ�นกาํเนดิในประเทศสมาชกิประเทศหลงัซ ึ�งการผลติหรอืการแปร

รปูของสนิคา้ข ั�นสดุทา้ยไดเ้กดิข�ึน 

2. ถา้ อาร์ ว ีซ ีของวสัดุ น้อยกวา่รอ้ยละสี�สบิ (40) สดัสว่นมลูค่าการผลติของอาเซยีนที�ใชส้ะสมได้

ตามหลกัเกณฑ์ อาร์ ว ีซ ีจะถอืสดัสว่นโดยตรงตามมลูค่าท�ีเกดิข�ึนจรงิภายในประเทศ โดยมเีง�ือนไขวา่ 

สดัสว่นนั�นเทา่กบัหรอืมากกวา่รอ้ยละยี�สบิ (20) แนวทางการปฏบิตัริะบุไวใ้นภาคผนวก 6 (แนวทาง ซี

อารโ์อ)  
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ข้อ 31 

การดาํเนินการและกระบวนการเพยีงเลก็น้อย 

1. การผา่นการดาํเนนิการหรอืกระบวนการ โดยตวัเองหรอืประกอบกนั โดยมวีตัถุประสงคต์าม

รายการขา้งลา่งน�ี ใหถ้อืวา่เป็นการผา่นการดาํเนนิการหรอืกระบวนการเพยีงเลก็น้อย และ

ไมใ่หนํ้ามาประกอบการพจิารณาวา่สนิคา้จะไดถ้ิ�นกําเนดิในประเทศสมาชกิหนึ�งหรอืไม ่ 

(เอ)   การเกบ็รกัษาสนิค้าใหอ้ยู่ในสภาพดเีพื�อวตัถุประสงคข์องการขนสง่หรอืการจดัเกบ็ 

(บ)ี    การอาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ทางเรอื หรอืการขนสง่ และ 

(ซ)ี    การบรรจหุบีหอ่หรอืการนําเสนอสนิคา้เพ�ือขาย 

2.     สนิคา้ที�ได้ถิ�นกาํเนดิในอาณาเขตของประเทศสมาชกิจะยงัคงรกัษาไวซ้ึ�งสถานะของถิ�นกาํเนดิแรก 

หากถูกสง่ออกจากอกีประเทศสมาชกิหนึ�งซึ�งยงัไม่มกีารดาํเนนิการท�ีเกนิไปจากรายการที�ระบุไวใ้นวรรค 

1 ของขอ้น�ี 

 

ข้อ 32 

การส่งมอบโดยตรง 

1.     การใหก้ารปฏบิตัทิ ี�เป็นพเิศษทางภาษศุีลกากรจะใหก้บัสนิคา้ที�มคีุณสมบตัติามขอ้กาํหนดของบทน�ี 

และไดส้ง่มอบโดยตรงระหวา่งอาณาเขตของประเทศสมาชกิผู้สง่ออกและอาณาเขตของประเทศสมาชกิผู้

นําเขา้ 

2.     การดาํเนินการตอ่ไปน�ี ถอืเป็นการสง่มอบโดยตรงจากประเทศสมาชกิผู้สง่ออกไปยงัประเทศ

สมาชกิผูนํ้าเขา้ 

(เอ)   สนิคา้ซึ�งถกูขนสง่จากประเทศสมาชกิผู้สง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิผู้นําเขา้ 

(บ)ี    สนิคา้ซึ�งถกูขนสง่ผา่นประเทศสมาชกิที�ไมใ่ชป่ระเทศสมาชิกผู้สง่ออกและประเทศสมาชกิผูนํ้าเขา้

หนึ�งประเทศหรอืมากกวา่ หรอืขนสง่ผา่นประเทศที�มไิด้เป็นสมาชกิ โดยมเีง�ือนไขวา่ 

(หนึ�ง) การผา่นแดนมเีหตผุลทางภมูศิาสตรท์ี�สามารถอา้งได ้หรอืโดยการพจิารณาท�ี

เกี�ยวเนื�องกบัขอ้กําหนดทางดา้นการขนสง่โดยเฉพาะ 

(สอง) สนิคา้นั�นไมไ่ดนํ้าเขา้ไปสูก่ารคา้หรอืบรโิภคในประเทศนั�น  และ 

(สาม) สนิคา้นั�นไมไ่ดผ้า่นกระบวนการใดๆ นอกเหนอืจากการขนถา่ยสนิคา้ลงและการขน

ถา่ยสนิคา้ข�ึน หรอืการดาํเนินการอื�นใดเพ�ือถนอมรกัษาสนิคา้นั�นใหอ้ยู่ในสภาพด ี
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ข้อ 33 

เกณฑ์ข ั�นตํ�าในการผอ่นปรน 

1.    สนิคา้ที�ไมผ่า่นการเปลี�ยนพกิดัอตัราศุลกากร จะถอืวา่ได้ถิ�นกําเนดิ ถา้มลูคา่ของวสัดทุี�ไมไ่ดถ้ิ�น

กําเนิดที�ใชใ้นการผลติสนิคา้ซึ�งไมผ่่านการเปลี�ยนพกิดัอตัราศุลกากรที�กําหนด คดิเป็นไมเ่กนิรอ้ยละสบิ 

(10) ของมลูคา่ เอฟ โอ บ ีของสนิคา้ และสนิคา้นั�นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การไดถ้ ิ�นกาํเนิดอ�ืนๆ ที�

กําหนดไวใ้นความตกลงฉบบัน�ี สาํหรบัการมคีุณสมบตัขิองการเป็นสนิคา้ที�ไดถ้ิ�นกาํเนิด 

2.    อยา่งไรกต็าม มลูคา่ของวสัดทุี�ไมไ่ดถ้ิ�นกาํเนิดตามที�ระบุในวรรค 1 ของขอ้น�ี จะตอ้งรวมอยู่ในมลูคา่

ของวสัดุที�ไมไ่ดถ้ิ�นกาํเนิดสาํหรบักฎวา่ดว้ยถิ�นกําเนิดสนิคา้ อาร์ ว ีซ ีท�ีใชบ้งัคบัสาํหรบัสนิคา้นั�น 

 

ข้อ 34 

การปฏิบติัต่อวสัดทุี�ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์และใชใ้นการบรรจหีุบห่อ 

1. วสัดุที�ใชเ้ป็นบรรจภุณัฑ์และใชใ้นการบรรจหุบีหอ่เพ�ือการขายปลกี 

(เอ)   ถา้สนิค้าอยู่ภายใตก้ฎถ ิ�นกําเนิดสนิคา้ อาร ์ว ีซ ีให้นํามูลคา่ของวสัดุที�ใชเ้ป็นบรรจภุณัฑ์และใชใ้น

การบรรจหุบีหอ่เพ�ือการขายปลกีเขา้มารวมในการพจิารณาถิ�นกําเนดิสนิคา้ดว้ย หากวสัดทุี�ใช้เป็นบรรจุ

ภณัฑ์และใชใ้นการบรรจุหบีหอ่เพ�ือการขายปลกีนั�น ถอืเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนักบัสนิคา้ 

(บ)ี    ในกรณีที�ไมเ่ขา้วรรค1 (เอ) ของขอ้น�ี วสัดทุี�ใชเ้ป็นบรรจภุณัฑ์และใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ เพ�ือการ

ขายปลกี เม�ือจําแนกในประเภทพกิดัรวมกบัสนิคา้ที�ถกูหบีหอ่แลว้ จะไมถ่กูนํามาพจิารณาวา่ วสัดทุี�ไมไ่ด้

ถิ�นกาํเนดิท ั�งหมดที�ใช้ในการผลติสนิค้ามคีุณสมบตัติามเกณฑก์ารเปลี�ยนพกิดัอตัราศุลกากรของสนิคา้

นั�นหรอืไม ่

 2 .   ภาชนะบรรจแุละวสัดทุี�ใชเ้ป็นบรรจภุณัฑ ์ท�ีใชเ้พยีงเพ�ือการขนสง่สนิคา้จะไมนํ่ามารวมในการ

พจิารณาถิ�นกําเนิดของสนิคา้นั�น 

 

ข้อ 35 

อปุกรณ์ประกอบ อะไหล ่และเครื�องมอื 

1. ถา้สนิคา้อยู่ภายใตข้อ้กําหนดของ ซ ีท ีซ ีหรอืการดาํเนินการผลติหรอืผา่นกระบวนการเฉพาะ 

ถิ�นกาํเนดิของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล ่เคร�ืองมอื และคู่มอืหรอืวสัดทุี�เป็นขอ้มลูอ�ืนๆ ท�ีมากบัตวัสนิคา้ จะ

ไมถ่กูนํามาพจิารณาวา่สนิคา้นั�นมคีุณสมบตัเิป็นสนิคา้ที�ได้ถ ิ�นกําเนิดหรอืไม ่หากวา่ 

(เอ) อุปกรณป์ระกอบ อะไหล ่เคร�ืองมอื  และคู่มอืหรอืวสัดทุี�เป็นขอ้มลูอ�ืนๆ ไมไ่ด้มกีารแยก

บญัชรีาคาสนิคา้ตา่งหากจากตวัสนิคา้นั�น และ 

(บ )ี    ปรมิาณและมลูคา่ของของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล ่เคร�ืองมอื และคู่มอืหรอืวสัดุที�เป็น

ขอ้มลูอ�ืนๆ เป็นไปตามปกตทิางการคา้ของสนิคา้นั�น 
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 2.    ถ้าสนิคา้อยู่ภายใตก้ฎถ ิ�นกําเนิดสนิคา้ อาร์ ว ีซ ีใหนํ้ามลูค่าของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล ่

เคร�ืองมอื  และคู่มอืหรอืวสัดทุี�เป็นขอ้มลูอ�ืนๆ มารวมเป็นวสัดทุี�ไดถ้ ิ�นกําเนิดหรอืไมไ่ดถ้ ิ�นกําเนดิแลว้แต่

กรณี ในการคํานวณ อาร ์ว ีซ ีของสนิค้านั�น 

 

ข้อ 36 

องคป์ระกอบท�ีไมม่ผีลตอ่ถิ�นกาํเนิดสินค้า 

เพื�อพจิารณาวา่สนิคา้ไดถ้ิ�นกําเนดิหรอืไม่ ไมจ่าํเป็นต้องพจิารณาถิ�นกาํเนดิ ของรายการดงัตอ่ไปน�ี ท�ีอาจ

นํามาใชใ้นการผลติและไมร่วมเขา้เป็นสว่นหนึ�งของสนิคา้  

       (เอ)   เช�ือเพลงิและพลงังาน 

       (บ )ี    เคร�ืองมอื แมพ่มิพ ์และแบบหลอ่ 

       (ซ)ี    อะไหล ่และวสัดทุี�ใช้ในการบํารุงรกัษาอุปกรณ์และอาคาร 

       (ด)ี    สารหลอ่ล�ืน จารบ ีวสัดปุระกอบ และวสัดอุ�ืนๆ ท�ีใชใ้นการผลติหรอืใชก้บัอปุกรณ์หรอือาคาร 

       (อ)ี    ถุงมอื แวน่ตา รองเทา้ เส�ือผา้ อปุกรณ์และพสัดเุพ�ือความปลอดภยั 

       (เอฟ) อุปกรณ ์เคร�ืองมอื และพสัดทุี�ใชส้าํหรบัทดสอบหรอืตรวจสอบสนิคา้ 

       (จ)ี     ตวัเรง่ปฏกิริยิา และตวัทาํละลาย และ 

       (เอช)  สนิคา้อ�ืนใดที�ไมร่วมอยู่ในตวัสนิคา้ แตใ่ชใ้นการผลติสนิคา้โดยสามารถแสดงอย่าง

สมเหตุสมผลไดว้า่การใชด้งักลา่วเป็นสว่นหนึ�งของการผลตินั�นดว้ย 

 

ข้อ 37 

วสัดทุ�ีเหมอืนกนัและใชแ้ทนกนัได ้

1.   ในการพจิารณาวา่วสัดทุี�เหมอืนกนัและใชแ้ทนกนัไดเ้ปน็วสัดุที�ไดถ้ ิ�นกาํเนิดหรอืไม ่ให้กระทาํ

โดยการแบง่แยกทางกายภาพของทุกๆ วสัด ุหรอืใชห้ลกัการทางบญัชอีนัเป็นที�ยอมรบัทั�วไปของการ

ควบคุมคลงัสนิคา้ หรอืการบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัที�ปฏบิตัอิยู่ในประเทศสมาชกิผู้สง่ออก 

     2.     เมื�อทําการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัวธิใีดแลว้ จะตอ้งใชว้ธิกีารนั�น

ตลอดปีบญัช ี 
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ข้อ 38 

หนังสอืรบัรองถิ�นกาํเนิดสินคา้ 

การอา้งสทิธวิา่สนิคา้มคีุณสมบตัทิี�จะไดร้บัการใหก้ารปฏบิตัทิี�เป็นพเิศษทางภาษศีุลกากร ตอ้งไดร้บัการ

รบัรองโดยหนงัสอืรบัรองถ�ินกาํเนิดสนิคา้ (ฟอรม์ ด)ี ตามที�ระบใุนภาคผนวก 7 (ฟอรม์ ด)ี ซ�ึงออกโดย

หน่วยงานราชการที�ไดร้บัมอบหมายโดยประเทศสมาชกิผูส้ง่ออกและไดแ้จง้ใหป้ระเทศสมาชกิอ�ืนทราบ

แลว้ตามระเบยีบปฎบิตัใินการออกหนงัสอืรบัรองถิ�นกําเนิดสนิคา้ท�ีไดร้ะบไุวใ้นภาคผนวก 8 (โอ ซ ีพ)ี 

 

ข้อ 39 

คณะอนุกรรมการกฎวา่ดว้ยถ�ินกาํเนิดสินคา้ 

1. เพ�ือความมุง่วตัถุประสงค์ของการบงัคบัใชข้องบทนี�อยา่งมปีระสทิธผิลและเป็นแบบเดยีวกนั ให้

จดัต ั�งคณะอนุกรรมการกฎวา่ดว้ยถิ�นกําเนดิสนิคา้ตามขอ้ 90 (การจดัการดา้นสถาบนั) 

2. หน้าที�ของคณะอนุกรรมการกฎวา่ดว้ยถิ�นกาํเนดิสนิคา้ คอื 

       (เอ)   ตดิตามการบงัคบัใชแ้ละการดาํเนนิการของบทน�ี 

       (บ)ี    ทบทวนบทน�ี เม�ือจําเป็น เพ�ือใหค้าํแนะนําที�เหมาะสม โดยมุง่หมายท�ีจะปรบัปรงุบท

น�ีใหด้ขี�ึน สามารถตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงเชงิพลวตัของกระบวนการผลติในภมูภิาคและ

โลก ท ั�งน�ีเพ�ืออาํนวยความสะดวกทางการคา้และการลงทนุระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิ สง่เสรมิ

การพฒันาเครอืข่ายการผลติในภมูภิาค พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (เอส เอม็ อ)ี 

และลดชอ่งวา่งของการพฒันา  

       (ซ)ี    ทบทวนระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองบทนี� เม�ือจาํเป็น โดยมุ่งหมายใหก้ระบวนการงา่ยข�ึน

และโปรง่ใส คาดการณ์ไดแ้ละเป็นมาตรฐาน โดยนําหลกัการปฏบิตัทิ ี�ดที�ีสุดของความตกลง

การคา้ระหวา่งประเทศและระหวา่งภูมภิาคอ�ืนๆ เขา้มาพจิารณา 

       (ด)ี    พจิารณาเร�ืองอ�ืนใดที�กลุม่ประเทศสมาชกิจะตกลงกนัวา่เกี�ยวขอ้งกบับทน�ี และ 

(อ)ี    ปฏบิตัหิน้าที�อ�ืนที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานดาํเนินการภายใตค้วาม

ตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน การประชมุเจา้หน้าท�ีอาวโุสดา้นเศรษฐกจิของอาเซยีน และคณะ

มนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีน 

3. คณะอนุกรรมการกฎวา่ดว้ยถิ�นกําเนิดสนิคา้ประกอบดว้ยผูแ้ทนของรฐับาลของกลุม่ประเทศ

สมาชกิ และอาจเชญิผูแ้ทนขององคก์รที�เกี�ยวขอ้งนอกเหนือจากรฐับาลของประเทศสมาชกิซึ�งมคีวาม

เช�ียวชาญที�จาํเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัประเดน็ที�หารอื โดยข�ึนอยู่กบัความตกลงของประเทศสมาชกิท ั�งหมด 
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บทท�ี 4 

มาตรการที�มิใชภ่าษีศลุกากร 

 

                                                             ข้อ 40 

                                     การใช้มาตรการที�มิใช่ภาษีศลุกากร 

1. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งไมนํ่ามาใช ้หรอืคงไวซ้ึ�งมาตรการที�มใิชภ่าษศีุลกากรใดๆ ในการ

นําเขา้สนิคา้ใดๆ ของประเทศสมาชกิอ�ืนใด หรอืการสง่ออกสนิคา้ใดๆ ไปยงัอาณาเขตประเทศ

สมาชกิอ�ืนใดเวน้แต่จะเป็นไปตามสทิธแิละพนัธกรณีของตนภายใตด้บับลวิ ท ีโอ หรอืเป็นไปตาม

ความตกลงฉบบันี� 

2. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งทาํใหม้ ั�นใจในความโปรง่ใสของมาตรการท ี�มใิชภ่าษศีลุกากร

ของตนที�อนุญาตให้กระทาํไดใ้นวรรค 1 ของขอ้น�ีเป็นไปตามขอ้บทของขอ้12 (การตพีมิพแ์ละการ

บรหิารขอ้บงัคบัทางการคา้) และจะตอ้งทาํใหม้ ั�นใจวา่มาตรการดงักลา่วนั�น ไมถ่กูจดัเตรยีม รเิร�ิม 

หรอืใช ้โดยมุง่หมายหรอืมผีลในการสรา้งอุปสรรคที�ไมจ่าํเป็นตอ่การคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิ 

3. มาตรการใหมใ่ดๆ หรอืการแก้ไขมาตรการที�ยงัคงอยู่จะตอ้งแจง้ ตามกําหนด ตามข้อ11 (วธิกีารแจง้) 

4. ฐานขอ้มลูมาตรการที�มใิชภ่าษศีลุการที�ใชใ้นกลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งถกูพฒันาและรวบรวมอยู่ใน

แหลง่เกบ็ขอ้มลูการคา้อาเซยีนตามที�อา้งถงึในขอ้ 13 (การเกบ็รกัษาข้อมลูการคา้อาเซยีน) 

 

ข้อ 41 

การยกเลิกข้อจาํกดัด้านปริมาณโดยท ั �วไป 

ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศยอมรบัท�ีจะไมนํ่ามาใช้ หรอืคงไวซ้�ึงขอ้หา้ม หรอืขอ้จาํกดัดา้นปรมิาณใน

การนําเขา้สนิคา้ใดๆ ของประเทศสมาชกิอื�น หรอืการสง่ออกสนิค้าใดๆ ไปยงัอาณาเขตประเทศสมาชกิ

อ�ืน เวน้แตจ่ะเป็นไปตามสทิธแิละพนัธกรณีของตนภายใตด้บับลวิ ท ีโอ หรอืเป็นไปตามบทบญัญตัอิ�ืนๆ 

ในความตกลงฉบบัน�ี เพ�ือการนี� ขอ้11 ของแกตต ์1994 จะถกูรวมเขา้มาและเป็นสว่นหนึ�งของความตก

ลงฉบบัน�ีโดยอนุโลม 

 

ข้อ 42 

การยกเลิกอปุสรรคที�มิใชภ่าษีศลุกากรอ�ืนๆ 

1.  กลุม่ประเทศสมาชกิจะทบทวนมาตรการที�มใิชภ่าษศีลุกากรในฐานขอ้มลูที�อา้งถงึในวรรค 4 ของ

ขอ้ 40 (การใชม้าตรการที�มใิชภ่าษศีลุกากร) เพ�ือท�ีจะจาํแนกมาตรการที�มใิชภ่าษศุีลกากร (เนน็ ท ีบ)ี 

ออกจากขอ้จาํกดัดา้นปรมิาณเพ�ือการยกเลกิ การยกเลกิอุปสรรคที�มใิชภ่าษศีลุกากรที�ถกูระบจุะตอ้ง

ดาํเนินการโดย คณะกรรมการประสานงานการดาํเนินการภายใตค้วามตกลงการคา้สนิคา้อาเซยีน (ซซี ี

เอ) คณะกรรมการที�ปรกึษาดา้นมาตรฐานและคุณภาพของอาเซยีน (เอซซีเีอสควิ)  คณะกรรมการ

อาเซยีนดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (เอซ-ี เอสพเีอส)  องคก์ารทาํงานภายใตอ้ธบิดศีุลกากรของ

อาเซยีน และองคก์ารของอาเซยีนอ�ืนที�เก�ียวขอ้ง เพ�ือความเหมาะสมเป็นไปตามบทบญัญตั ิในความตก

ลงฉบบัน�ี ซึ�งตอ้งยื�นขอ้เสนอแนะในการระบอุุปสรรคที�มใิชภ่าษศีุลกากรตอ่คณะมนตรเีขตการคา้เสรี

อาเซยีนผา่นการประชุมเจา้หน้าที�อาวโุสดา้นเศรษฐกจิของอาเซยีน  
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2. นอกจากท�ีได้รบัความเหน็ชอบโดยคณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีน อุปสรรคที�มใิชภ่าษี

ศุลกากรท�ีระบุจะตอ้งถกูยกเลกิในสาม (3) ระยะดงัน�ี  

(เอ) บรไูน  อนิโดนีเซยี  มาเลเซยี  สงิคโปร ์ และไทย (ดูรายช�ือประเทศ) จะตอ้งยกเลกิในสาม (3) ระยะ 

ภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551),ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)  และค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) 

(บ)ี ฟิลปิปินสจ์ะตอ้งยกเลกิในสาม (3) ระยะ ภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 2010(พ.ศ. 2553), ค.ศ. 2011 

(พ.ศ. 2554) และค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) 

(ซ)ี กมัพชูา  ลาว พดีอีาร ์พมา่ และเวยีดนามจะตอ้งยกเลกิในสาม (3) ระยะ ภายใน 1 มกราคม ค.ศ. 

2013 (พ.ศ. 2556), ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)  และค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) และสามารถยดืหยุ่นไดถ้งึปี 

ค.ศ 2018 (พ.ศ. 2561) 

3. รายการอุปสรรคที�มใิชภ่าษศีุลกากรที�จะถกูยกเลกิในแต่ละระยะตอ้งได้รบัความเหน็ชอบโดยที�

ประชมุคณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีนในปีก่อนวนัที�การยกเลกิอุปสรรคท�ีมใิชภ่าษศีลุกากรนั�น จะมผีล

ใชบ้งัคบั 

4.   แมจ้ะกาํหนดไวใ้นวรรค 1 ถงึ 3 ของขอ้น�ี ในการหารอืกบัองค์การของอาเซยีนอ�ืนๆท�ีเก�ียวขอ้งซี

ซเีอจะตอ้งทบทวนมาตรการที�มใิชภ่าษศีุลกากรอ�ืน ท�ีไดร้บัแจ้งหรอืรายงานไวโ้ดยประเทศสมาชกิอ�ืนหรอื

โดยภาคเอกชนเพ�ือกําหนดวา่มาตรการเป็นอุปสรรคทางการคา้ที�มใิชภ่าษศีุลกากรหรอืไม่ ถา้ผลของการ

ทบทวนระบุวา่เป็นอุปสรรคท�ีมใิชภ่าษศีุลกากร อุปสรรคท�ีมใิชภ่าษศีุลกากรจะตอ้งถกูยกเลกิโดยประเทศ

สมาชกิที�ใชอุ้ปสรรคที�มใิชภ่าษศีลุกากรนั�น โดยเป็นไปตามความตกลงฉบบัน�ี 

5. ซซีเีอตอ้งทาํหน้าที�เป็นศนูยก์ลางการประสานในการแจง้และทบทวนท�ีอ้างถงึในวรรค 4 ของขอ้น�ี 

6.  ขอ้ยกเวน้ภายใตข้อ้น�ี ตอ้งไดร้บัอนุญาตตามเหตผุลท�ีกาํหนดไวภ้ายใตข้อ้ 8 (ขอ้ยกเวน้ทั�วไป)   

7. ไมม่ขีอ้ความใดในความตกลงฉบบันี�จะถกูตคีวามเพ�ือขดัขวางประเทศสมาชกิ ซ�ึงเป็นภาคขีอง

อนุสญัญาบาเซลิวา่ดว้ยการเคล�ือนยา้ยข้ามแดนของ ของเสยีอนัตรายและการกําจดั หรอืความตกลง

ระหวา่งประเทศอ�ืนๆ ท�ีเก�ียวขอ้ง  จากการนํามาใชห้รอืบงัคบัใชม้าตรการอ�ืนๆ ท�ีเก�ียวขอ้งกบัของเสยี

อนัตรายหรอืสารอนัตราย บนพื�นฐานของกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัท�ีเป็นไปตามความตกลงระหวา่ง

ประเทศนั�น 

 

ข้อ 43 

ขอ้จาํกดัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งทาํขอ้ยกเวน้ตอ่ขอ้จาํกดัการปรวิรรตเงนิตราตา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการชาํระ

เงนิสาํหรบัสนิค้าภายใตค้วามตกลงฉบบัน�ี เชน่เดยีวกบัการสง่คนืกลบัของการชาํระเงนิโดยไมเ่ป็นการตดั

สทิธภิายใตข้อ้ 18 ของแกตต ์1994 และบทบญัญตัอิ�ืนที�เกี�ยวข้องกบัความตกลงของกองทุนการเงนิ

ระหวา่งประเทศ (ไอเอม็เอฟ) 
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ข้อ 44 

วิธีดาํเนินการออกใบอนุญาตนําเขา้ 

1. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศตอ้งทาํใหม้ ั�นใจวา่ วธิดิาํเนินการการออกใบอนุญาตนําเข้าโดย

อตัโนมตัแิละการออกใบอนุญาตที�ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัถิกูนํามาใชอ้ยา่งโปร่งใสและสามารถคาดการณ์

ได้ และใหเ้ป็นไปตามความตกลงดบับลวิทโีอวา่ดว้ยวธิดีาํเนินการออกใบอนุญาตนําเขา้ ตามที�ระบใุน

ภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ 

2. ทนัทหีลงัจากความตกลงฉบบัน�ีมผีลใชบ้งัคบั ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศตอ้งแจง้ประเทศ

สมาชกิอ�ืนถงึวธิดีาํเนินการออกใบอนุญาตนําเขา้ที�ยงัมอียู่ หลงัจากนั�นประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศตอ้ง

แจง้ประเทศสมาชกิอ�ืนถงึวธิดีาํเนินการออกใบอนุญาตนําเขา้ใหม่ๆ  หรอืการแก้ไขวธิดีาํเนนิการออก

ใบอนุญาตนําเขา้ท�ีมอียู่เดมิ ในกําหนดหากเป็นไปได้หกสบิ (60) วนัก่อนมผีลบงัคบัใช ้แตอ่ยา่งไรกต็าม

จะตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท�ีข้อกําหนดใหม้กีารออกใบอนุญาตจะมผีลใช้บงัคบั การแจง้ภายใตค้วามตกลงฉบบันี�

ตอ้งรวมขอ้มลูที�กําหนดไว้ในขอ้ 5 ของความตกลงดบับลวิทโีอวา่ดว้ยวธิดีาํเนนิการออกใบอนุญาตนําเขา้

ตามที�ระบใุนภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ 

3. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศตอ้งตอบคาํถามที�สมเหตผุลจากประเทศสมาชกิอ�ืนภายในหกสบิ 

(60) วนั เกี�ยวกบัเกณฑท์ี�หน่วยงานที�มอีาํนาจออกใบอนุญาต ใชใ้นการพจิารณาออกหรอืปฏเิสธ

ใบอนุญาตนําเขา้ ประเทศสมาชกิผู้นําเขา้จะตอ้งคาํนงึถงึการตพีมิพเ์กณฑก์ารออกใบอนุญาตเหลา่นั�น

ดว้ย 

4. องคป์ระกอบในการออกใบอนุญาตนําเขา้ที�ไมเ่ป็นไปโดยอตัโนมตัทิ ี�พบวา่เป็นการขดัขวางการค้า

จะตอ้งถกูระบ ุเพื�อจะยกเลกิอุปสรรคนั�น และใหด้าํเนินการเท่าที�เป็นไปได ้เพื�อนําไปสู่วธิกีารดาํเนินการ

ออกใบอนุญาตนําเขา้โดยอตัโนมตั ิ

 

บทที� 5  

การอาํนวยความสะดวกทางการค้า 

 

ข้อ 45 

แผนการทาํงานเก�ียวกบัการอาํนวยความสะดวกทางการคา้และวตัถปุระสงค ์

1. กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งพฒันาและดาํเนินการตามแผนการทาํงานท�ีครอบคลุมการอาํนวยความ

สะดวกทางการคา้ของอาเซยีนซึ�งไดก้าํหนดมาตรการและแนวทางการดาํเนินการ โดยมเีป้าหมายและ

กรอบเวลาการดาํเนินงานท�ีชดัเจน เพ�ือสรา้งบรรยากาศการค้าขายที�ตอ่เนื�อง โปรง่ใส และคาดการณ์ได้

นําไปสู่การขยายโอกาสทางการคา้และการใหช้ว่ยเหลอืภาคธุรกจิ รวมถงึวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในการประหยดัเวลาและลดค่าใชจา่ย 

2. แผนการทาํงานเกี�ยวกบัการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของอาเซยีนตอ้งกําหนดแนวทางการ

ดาํเนินการและมาตรการที�จะนําไปใชท้ ั�งในระดบัภูมภิาคอาเซยีนและระดบัประเทศ 
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ข้อ 46 

ขอบเขตของแผนการทาํงานเก�ียวกบัการอาํนวยความสะดวกทางการค้า 

แผนการทาํงานเกี�ยวกบัการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของอาเซยีนที�อา้งถงึในข้อ 45 (แผนการ

ทาํงานเกี�ยวกบัการอาํนวยความสะดวกทางการค้า) ตอ้งครอบคลุมเร�ืองพธิกีารศุลกากร กฏระเบยีบ

และข ั�นตอนทางการค้า มาตรฐานและการปฏบิตัติามมาตรฐาน มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื 

ความตกลงวา่ด้วยการอาํนวยความสะดวกดา้นศลุกากรดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิส์ ณ จุดเดยีว และเร�ืองอ�ืนๆ 

ที�ระบุโดยคณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีน 

 

ข้อ 47 

หลกัการของการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ 

กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนตอ้งยดึหลกัการที�เกี�ยวขอ้งกบัการอาํนวยความสะดวกทางการคา้เป็น

แนวทางในการดาํเนินมาตรการและวางแนวคดิท ั�งในระดบัภมูภิาคอาเซยีนและระดบัประเทศ ดงันี� 

(เอ) ความโปรง่ใส: ขอ้มลูเกี�ยวกบันโยบาย กฏหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั คาํวนิิจฉยัทางการปกครอง 

ใบอนุญาต ใบรบัรอง ขอ้กําหนดคุณสมบตัแิละการจดทะเบยีน ระเบยีบขอ้บงัคบัทางเทคนิค มาตรฐาน 

แนวทาง ขั�นตอนและการปฏบิตัทิ ี�เก�ียวขอ้งกบัการคา้สนิคา้ (ซ�ึงตอ่ไปน�ีเรยีกวา่”กฎระเบยีบและข ั�นตอนท�ี

เก�ียวข้องกบัการค้า”) ควรเปิดเผยตอ่ผู้สนใจอยา่งตอ่เนื�องในเวลาที�เหมาะสม โดยอาจมคี่าใชจ้า่ยท�ี

เหมาะสมหรอืไมม่เีลย 

(บ)ี การสื�อสารและการหารอื: หน่วยงานผู้มอีาํนาจจะตอ้งพยายามอาํนวยความสะดวกและสง่เสรมิ

แนวทางที�มปีระสทิธภิาพเพ�ือใหภ้าคธุรกจิการคา้ไดเ้ขา้ร่วมแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ รวมถงึโอกาสในการ

หารอืในชว่งการรา่ง การดาํเนินการ และการทบทวนกฏระเบยีบและข ั�นตอนท�ีเกี�ยวขอ้งกบัการคา้ 

(ซ)ี การปรบัข ั�นตอนใหง้า่ย ปฏบิตัไิด ้และมปีระสทิธภิาพ: กฏระเบยีบและข ั�นตอนที�เกี�ยวขอ้งกบั

การคา้ควรปรบัใหง้า่ย เพ�ือทาํใหม้ั�นใจวา่ไมเ่ป็นอุปสรรคหรอืจาํกดัการคา้เกนิกวา่จาํเป็น เพ�ือบรรลุ

วตัถุประสงคอ์นัชอบธรรมท�ีกาํหนดไว ้  

(ด)ี การไมเ่ลอืกปฏบิตั:ิ กฏระเบยีบและข ั�นตอนที�เกี�ยวกบัการคา้ควรนํามาบงัคบัใชโ้ดยไมเ่ลอืก

ปฏบิตัแิละอยู่บนพ�ืนฐานของหลกัการของตลาด 

(อ)ี ความต่อเน�ืองและคาดการณ์ได:้ กฏระเบยีบและข ั�นตอนท�ีเกี�ยวขอ้งกบัการคา้ควรนํามาบงัคบัใช้

ในลกัษณะที�ตอ่เน�ือง คาดการณ์ได ้และเป็นแนวทางเดยีวกนั เพ�ือลดความไมแ่น่นอนในการคา้ 

และผูค้า้ที�เกี�ยวขอ้ง กฏระเบยีบและข ั�นตอนที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้ควรมขี ั�นตอนการดําเนินการที�ชดัเจน

และตรงประเดน็ เพ�ือหน่วยงานท�ีเก�ียวขอ้งกบันโยบายมาตรฐานและข ั�นตอนการปฏบิตันํิาไปใช้อยา่งมี

หลกัเกณฑ ์

(เอฟ) การปรบัประสาน  การทาํใหเ้ป็นมาตรฐาน และการยอมรบัรว่ม: ในการยอมรบัความตอ้งการของ

ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศในการกาํกบัหรอืออกกฏระเบยีบเพ�ือวตัถุประสงคอ์นัชอบธรรม เชน่ การ

ปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั ศลีธรรม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิ�ินเปลอืง ระเบยีบขอ้บงัคบั 

กฏระเบยีบและข ั�นตอนตา่งๆ ท�ีกระทบต่อการยอมรบัสนิคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิควรไดร้บัการปรบั

ประสานใหม้ากที�สดุ โดยยดึมาตรฐานสากลที�เหมาะสม นอกจากนั�น ควรสง่เสรมิการพฒันาการจดัทาํ
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การยอมรบัรว่มสาํหรบัมาตรฐาน และความรว่มมอืที�ตอ่เน�ืองเกี�ยวกบัการพฒันาโครงสรา้งพ�ืนฐานทาง

เทคนิค 

 (จ)ี การดาํเนนิการให้ทนัสมยัและการใชเ้ทคโนโลยใีหม:่ กฎระเบยีบและข ั�นตอนท�ีเก�ียวขอ้งกบั

การคา้ควรไดร้บัการทบทวนและปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยู่เสมอหากจาํเป็น เม�ือพจิารณาสถานการณ์ที�

เปลี�ยนไปรวมถงึขอ้มลูใหม ่และการดาํเนินธุรกจิใหม ่และการนาํไปใชท้ี�เหมาะสมเกี�ยวกบัเทคนิคที�

ทนัสมยัและเทคโนโลยใีหม ่หากเทคโนโลยใีหมถ่กูนําไปใช้ หน่วยงานท�ีเกี�ยวข้องตอ้งพยายามใหม้าก

ที�สุดในการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ทุกภาคสว่น ผ่านช่องทางการเปิดกวา้งทางขอ้มลู ในการนํา

เทคโนโลยไีปใช้และขยายความรว่มมอืไปยงัหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งของประเทศอ�ืนๆ รวมท ั�งภาคเอกชน 

ในการจดัต ั�งการดาํเนินการรว่มกนัและ/หรอืความเช�ือมโยงทางเทคโนโลย ี

(เอช) กระบวนการที�ยุตธิรรม: การเข้าถงึกระบวนการฟ้องรอ้งทางกฎหมายที�เพยีงพอจะชว่ยเพิ�มความ

แน่นอนให้กบัการดาํเนินกจิกรรมทางการคา้ โดยเป็นไปตามกฎหมายของกลุม่ประเทศสมาชกิ และ 

(ไอ) ความรว่มมอื: กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งพยายามทาํงานอย่างใกลช้ดิกบัภาคเอกชนในการออก

มาตรการที�เอ�ือสาํหรบัการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ รวมถงึการเปิดชอ่งทางในการส�ือสาร และ

ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชน ประเทศสมาชกิตอ้งทาํงานรว่มกนัอยา่งตอ่เนื�อง โดยเน้นโอกาส

สาํหรบัการรว่มมอืเพิ�มข�ึน รวมถงึ การใหค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ การเสรมิสรา้งขดีความสามารถ 

การแลกเปลี�ยนการดาํเนินการที�เป็นเลศิท�ีจาํเป็นในการดาํเนินการเร�ืองความสะดวกทางการคา้ตา่งๆ 

และการประสานทา่ทเีกี�ยวกบัเร�ืองที�มผีลประโยชน์รว่มกนัซ�ึงอยู่ระหวา่งการหารอืภายใตก้รอบของ

องค์การระดบัภูมภิาคและองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 

ข้อ 48 

ความคืบหน้าในการติดตามการดาํเนินการเรื�องการอาํนวยความสะดวกทางการค้า 

1. กลุม่ประเทศสมาชกิ ไมว่า่จะเป็นแตล่ะประเทศหรอืรวมกนั จะตอ้งประเมนิการดาํเนินการตาม

มาตรการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ที�ระบอุยู่ในความตกลงฉบบันี� และในแผนการดาํเนนิการเร�ือง

การอาํนวยความสะดวกทางการคา้ในอาเซยีนทุกๆสอง (2) ปี เพ�ือทาํใหม้ ั�นใจวา่ การดาํเนินการมี

ประสทิธภิาพ เพ�ือวตัถุประสงคข์องการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ กรอบการอาํนวยความสะดวก

ของอาเซยีนตอ้งไดร้บัการยอมรบัโดยประเทศสมาชกิภายในหก (6) เดอืนหลกัจากความตกลงฉบบันี�มี

ผลใช้บงัคบั เพ�ือเป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ในอาเซยีน  

2. แผนการทาํงานเรื�องการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ในอาเซยีนตอ้งไดร้บัการทบทวน โดย

พจิารณาจากผลการประเมนิขา้งตน้ตามวรรค1 ของขอ้น�ี แผนการทาํงานเร�ืองการอาํนวยความสะดวก

ทางการคา้ในอาเซยีนและกรอบการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของอาเซยีน รวมท ั�งการปรบัเปลี�ยน

ใดๆ ที�เกดิขึ�นจะถกูนํามาแนบเป็นภาคผนวกและเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของความตกลงฉบบัน�ี 
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ข้อ 49 

การจดัต ั�ง ความตกลงวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกด้านศลุกากรดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ณ จดุ

เดียว (ASEAN Single Window) 

กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งดาํเนินมาตรการใดๆ ท�ีจาํเป็นเพ�ือจดัต ั�งและดาํเนินการในเร�ืองอเิลก็ทรอนิกส์ ณ 

จุดเดยีว (Single Window)  ของแตล่ะประเทศและ ความตกลงวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกดา้น

ศุลกากรด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ ณ จุดเดยีว เพ�ือเป็นไปตามบทบญัญตัใินความตกลงในการจดัต ั�งและ

ดาํเนินการเกี�ยวกบั ความตกลงวา่ดว้ยการอาํนวยความสะดวกดา้นศุลกากรดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ณ จุด

เดยีว และพธิสีารในการจดัต ั�งและดาํเนนิการเกี�ยวกบั ความตกลงวา่ดว้ยการอํานวยความสะดวกดา้น

ศุลกากรด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ ณ จุดเดยีว 

 

ข้อ 50 

การดาํเนินการเพื�อปฏิบติัตามข้อตกลง 

1. ความคบืหน้าในการดาํเนนิการตามแผนการทาํงานเก�ียวกบัการอาํนวยความสะดวกทางการคา้

และผลประเมนิการดาํเนินการตอ้งรายงานตอ่คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีน  ท�ีประชมุเจา้หน้าที�

อาวโุสดา้นเศรษฐกจิของอาเซยีน ซ�ึงไดร้บัการสนบัสนุนการทาํงานโดยคณะกรรมการประสานงานการ

ดาํเนินการภายใตค้วามตกลงการคา้สนิค้าของอาเซยีน ตอ้งเป็นผู้ประสานหลกัในการตดิตามความ

คบืหน้าในการดาํเนินการตามแผนการดาํเนินการเก�ียวกบัการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ของ

อาเซยีน โดยตอ้งทาํงานประสานอยา่งใกล้ชดิกบัหลายคณะกรรมการของอาเซยีนที�รบัผดิชอบในการ

ดาํเนินมาตรการตา่งๆ ภายใตแ้ผนการทาํงาน 

2. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งจดัต ั�งคณะกรรมการประสานงานเกี�ยวกบัการอาํนวยความ

สะดวกทางการคา้หรอืศนูย์กลางการประสานงานที�เกี�ยวขอ้งในระดบัประเทศข�ึน 

 

 

บทท�ี 6 

ศลุกากร 

ข้อ 51 

วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงคข์องบทนี� เพ�ือ: 

(เอ)   ทาํให้เกดิความแน่นอน ความตอ่เน�ือง และความโปรง่ใส ในการใช้กฎหมายศุลกากร ของกลุ่ม

ประเทศสมาชกิ 
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(บ)ี    สง่เสรมิความมปีระสทิธภิาพและความประหยดัของแนวทางการบรหิารพธิกีารศุลกากร และเพ�ือ

ความรวดเรว็ในการตรวจผา่นทางศุลกากร 

(ซ)ี    ทาํให้พธิกีารศลุกากรและการปฏบิตัมิคีวามงา่ยและสอดประสานกนัมากท�ีสุดเทา่ที�จะทาํได ้และ 

(ด)ี    สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานศุลกากร 

   

ข้อ 52 

คาํนิยาม 

เพื�อความมุง่ประสงคข์องบทน�ี 

(เอ)   ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจที�ไดร้บัมอบอาํนาจ หมายถงึ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ�งซ�ึงมสีว่น

เก�ียวข้องกบัการเคลื�อนยา้ยสนิค้าระหวา่งประเทศ ไมว่า่จะเป็นวธิกีารใดๆกต็ามที�ไดร้บัการอนุญาตจาก

หน่วยงานศุลกากรตามที�กฎหมายและ/หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของกลุม่ประเทศสมาชกิไดบ้ญัญตัไิว ้โดย

คาํนงึถงึมาตรฐานความม ั�นคงของห่วงโซอุ่ปทานระหวา่งประเทศ 

(บ)ี    การควบคมุทางด้านศลุกากร หมายถงึ มาตรการท�ีใชโ้ดย หน่วยงานศุลกากรเพ�ือทาํให้เกดิ

ความแน่นอนในการปฏบิตัติามกฎหมายศุลกากรของกลุม่ประเทศสมาชกิ 

(ซ)ี    พิธีการศุลกากร หมายถงึ การปฏบิตัทิี�ใชโ้ดยหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชกิแตล่ะ

ประเทศ ตอ่สนิคา้ที�อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายศุลกากร 

(ด)ี    ความตกลงวา่ดว้ยการประเมินราคาศลุกากร หมายถงึ ความตกลงว่าด้วยการปฏิบ ัติตามข้อ 7 

ของความตกลงท ั �วไปว่าด้วยภาษีศลุกากรและการค้า 1994 ซ�ึงระบุอยู่ในภาคผนวก 1 เอ ภายใตค้วามตก

ลงดบับลวิ ท ีโอ 

(อ)ี    การคืนภาษี หมายถงึ จาํนวนของคา่อากรขาเขา้และภาษตี่างๆ ท�ีจา่ยคนืภายใตพ้ธิกีารการคนื

ภาษ ี

(เอฟ) พิธีการการคนืภาษี หมายถงึ พธิกีารศุลกากรท�ีเป็นการคนืคา่อากรขาเขา้และภาษตีา่งๆ 

(ท ั�งหมดหรอืบางสว่น)  ท�ีไดช้าํระแลว้ของสนิคา้นั�น หรอืวสัดใุนตวัสนิคา้ หรอืที�ใชใ้นระหวา่งการผลติ

สนิคา้เม�ือสนิคา้ไดส้ง่ออกไปแลว้ 

(จ)ี    การสาํแดงสินคา้ หมายถงึ คาํแถลงซึ�งกระทาํตามวธิทีี�กําหนดโดยหน่วยงานศลุกากร โดยบุคคล

ที�เกี�ยวขอ้งแจง้ถงึพธิกีารศุลกากรที�จะใชก้บัสนิคา้และจดัหารายละเอยีดที�หน่วยงานศลุกากรตอ้งการใน

การย�ืนคํารอ้ง 
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(เอช) การจา่ยคืน หมายถงึ การชาํระคนื ท ั�งหมดหรอืบางสว่น ของคา่อากรหรอืภาษตีา่งๆ ของสนิคา้ท�ี

ได้ชาํระแลว้   และการละเวน้ท ั�งหมดหรอืบางสว่นของคา่อากรหรอืภาษตีา่งๆ ท�ียงัไมไ่ดม้กีารชาํระ 

(ไอ)   หลกัประกนั หมายถงึ ส�ิงท�ีทาํใหม้ ั�นใจวา่หน่วยงานศุลกากรพงึพอใจวา่ไดป้ฏบิตัติามพนัธกรณีที�มี

ตอ่หน่วยงานศุลกากรอยา่งครบถว้น และ 

(เจ)   “การยอมให้นําเข้ามาชั �วคราว” หมายถงึ พธิกีารศลุกากรซ ึ�งสนิคา้เฉพาะรายการสามารถนําเขา้

มาภายในอาณาเขตศุลกากร ภายใตเ้ง�ือนไขซึ�งไดร้บัการผอ่นผนัค่าอากรขาเขา้หรอืภาษตีา่งๆ ท ั�งหมด

หรอืบางสว่น สนิคา้ดงักลา่วจะตอ้งนําเขา้เพ�ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะและตอ้งมเีจตนาเพ�ือการสง่ออกไปอกี

คร ั�งภายในระยะเวลาที�กําหนด และจะตอ้งไมผ่า่นการเปลี�ยนแปลงใดๆ ยกเวน้การเส�ือมสภาพตามปกติ

อนัเน�ืองมาจากการนําไปใช ้

ข้อ 53 

ขอบเขต 

บทน�ีบงัคบัใชก้บัพธิกีารศุลกากรที�เก�ียวขอ้งกบัสนิคา้ที�มกีารคา้ขายกนัระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิ ตาม

กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัและนโยบายของประเทศสมาชกิ 

ข้อ 54 

พิธกีารศุลกากร และ การควบคมุ 

1. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งทาํใหม้ ั�นใจวา่ พธิกีารศุลกากร และแนวปฏบิตัติา่งๆ 

สามารถคาดการณ์ได้ มคีวามตอ่เน�ือง โปรง่ใส และอาํนวยความสะดวกทางการคา้ โดยรวมถงึการตรวจ

ผา่นสนิคา้ที�รวดเรว็ 

2. พธิกีารศลุกากรของกลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งสอดคล้องกบัมาตรฐานและคาํแนะนําขององคก์าร

ศุลกากรโลกหรอืองคก์ารระหวา่งประเทศอ�ืนๆ ที�เก�ียวขอ้งกบัศลุกากร เทา่ท�ีเป็นไปไดแ้ละอยู่ในขอบเขต

ที�ไดร้บัอนุญาตจากกฎหมายศุลกากรของแตล่ะประเทศ 

3. หน่วยงานศุลกากร ของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้ง ทบทวนพธิกีารศลุกากรของตนเอง 

เพื�อทาํให้งา่ยตอ่การอาํนวยความสะดวกทางการค้า 

4. การควบคมุทางศุลกากรจะตอ้งถกูจาํกดัเท่าที�จาํเป็นเพ�ือทาํใหเ้กดิความแน่นอนในการปฏบิตัิ

ตามกฎหมายศุลกากรของกลุม่ประเทศสมาชกิ 

 

ข้อ 55 
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การจดัการเอกสารก่อนการมาถงึ 

กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งพยายามสรา้งขอ้กาํหนดสาํหรบั การย�ืน และการลงทะเบยีน หรอืการ

ตรวจสอบการสาํแดงสนิคา้ และเอกสารประกอบตา่งๆ กอ่นที�สนิคา้จะมาถงึ 

 

ข้อ 56 

การบริหารความเส�ียง 

กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งใชก้ารบรหิารความเสี�ยงในการกาํหนดมาตรการควบคมุ เพ�ืออาํนวยความ

สะดวกในการตรวจผา่นทางศลุกากร และการปลอ่ยสนิคา้ 

 

ข้อ 57 

การประเมินราคาศลุกากร 

1. เพ�ือความมุง่ประสงคใ์นการกําหนดราคาศุลกากรของสนิคา้ที�คา้ขายระหวา่งและในกลุม่ประเทศ

สมาชกิใหใ้ชบ้ทบญัญตขิองสว่นที� 1 ของ ความตกลงวา่ดว้ยการประเมนิราคาศุลกากร โดยอนุโลม
7
  

2. กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งปรบัประสานกระบวนการบรหิารและแนวปฏบิตัใิหม้คีวามสอดคลอ้ง

เทา่ที�เป็นไปไดใ้นการประเมนิราคาของสนิคา้เพ�ือวตัถุประสงคด์า้นศลุกากร  

 

ข้อ 58 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในกรณีที�ใชไ้ด้ กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการดาํเนินการทางดา้นศุลกากร 

บนพ�ืนฐานของมาตรฐานที�ได้รบัการยอมรบัโดยสากล เพ�ือความรวดเรว็ของการตรวจผา่นทางศุลกากร

และการปลอ่ยสนิคา้ 

 

ข้อ 59 

                                                
7 ในกรณีของกมัพชูา ความตกลงวา่ดว้ยการประเมนิราคาศลุกากร  ท�ีดาํเนนิการตามขอ้บทของพธิสีารการเขา้เป็นสมาชกิองคก์ารการคา้โลกของกมัพชูา 

จะใชโ้ดยอนุโลม 
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ผูป้ระกอบการเศรษฐกิจที�ได้รบัมอบอาํนาจ 

1. กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งพยายามจดัทาํแผนงานสาํหรบัผู้ประกอบการเศรษฐกจิท ี�ไดร้บัมอบ

อาํนาจ (เออโีอ) เพ�ือสง่เสรมิการปฏบิตัติามอยา่งรอบรู้ และประสทิธภิาพของการควบคุมทางศลุกากร 

2. กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งพยายามมุง่ไปสู่การยอมรบัรว่มของเออโีอ 

 

ข้อ 60 

การจ่ายคืน การคืนภาษี และ การหลกัประกนั 

1. คาํตดัสนิเก�ียวกบัการอา้งสทิธสิาํหรบัการจา่ยคนืจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ และแจง้เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรตอ่บุคลที�เก�ียวขอ้งโดยไมล่า่ชา้ และการจา่ยคนืในจาํนวนท�ีชาํระเกนิจะต้องทาํโดยเรว็ที�สดุ

เทา่ที�จะเป็นไปไดห้ลงัจากการพสิจูน์การอา้งสทิธ ิ

2. การคนืภาษจีะตอ้งชาํระคนืโดยเรว็ที�สุดเทา่ที�จะเป็นไปไดห้ลงัจากการพสิจูน์การอา้งสทิธ ิ

3. ในกรณีที�วางหลกัประกนัแลว้ จะตอ้งคนืหลกัประกนัโดยเรว็ที�สุดเท่าท�ีจะเป็นไปไดห้ลงัจาก

หน่วยงานศุลกากรเหน็สมควรวา่พนัธกรณีซ�ึงจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัประกนัไดป้ฏบิตัคิรบถว้นแลว้ 

 

ข้อ 61 

การตรวจสอบหลงัการตรวจผ่าน 

กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งจดัต ั�งและดาํเนินการตรวจสอบหลงัการตรวจผา่น (พซีเีอ) เพ�ือความรวดเรว็

ในการตรวจผา่นทางศุลกากร และการควบคุมทางศลุกากรท�ีมปีระสทิธภิาพ 

 

ข้อ 62 

การให้คาํวินิจฉัยล่วงหน้า 

1. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ โดยผา่นหน่วยงานศุลกากรและ/หรอื หน่วยงานอ�ืนๆ ท�ีเก�ียวขอ้ง 

จะตอ้งใหค้าํวนิิจฉยัลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแกบุ่คคลท�ีย�ืนคํารอ้งตามที�ระบุในวรรค 2(เอ) ของขอ้น�ี

เทา่ที�อนุญาตภายใตก้ฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และคาํตดัสนิของฝา่ยปกครองของแตล่ะประเทศ ในสว่น

ของพกิดัอตัราศุลกากร และตอ่คาํถามที�เกดิข�ึนจากการใชห้ลกัการของความตกลงวา่ดว้ยการประเมนิ

ราคาศุลกากร และ/หรอื ถ�ินกําเนดิของสนิคา้ 
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2. ในกรณีที�มกีระบวนการใหค้าํวนิจิฉยัลว่งหน้า ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งนํามาใชห้รอื

คงไวซ้ ึ�งกระบวนการดงักล่าว โดยจะตอ้ง: 

(เอ)  กําหนดใหผู้้นําเขา้ ในอาณาเขตของตน หรอืผูส้ง่ออกหรอืผู้ผลติในอาณาเขตของอกีประเทศสมาชกิ

หนึ�งอาจขอคาํวนิิจฉยัลว่งหน้าก่อนการนําเขา้ของสนิคา้นั�นๆ 

(บ)ี   ขอให้ผู้ขอคาํวนิิจฉยัลว่งหน้าแจง้รายละเอยีดสนิคา้และขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งท�ีจาํเป็นในการย�ืนคาํรอ้ง

ขอการใหค้าํวนิิจฉยัลว่งหน้า 

(ซ)ี   กําหนดใหห้น่วยงานศุลกากรของตนอาจขอข้อมลูเพิ�มเตมิจากผูข้อภายในระยะเวลาที�กาํหนด

เม�ือใดกไ็ดข้ณะอยูร่ะหวา่งการประเมนิการขอคําวนิิจฉยัลว่งหน้า 

(ด)ี   กําหนดใหค้ําวนิจิฉยัลว่งหน้าใดๆ กต็ามอยู่บนพ�ืนฐานของขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ที�เสนอโดยผู้

ขอ และขอ้มลูอ�ืนๆ ท�ีเก�ียวขอ้งที�อยู่ในความครอบครองของผู้ทาํการตดัสนิใจ และ 

(อ)ี   กําหนดใหค้าํวนิจิฉยัลว่งหน้า สง่ไปยงัผูข้ออยา่งรวดเรว็ภายในระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืคาํตดัสนิของฝา่ยปกครองของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ 

3. ประเทศสมาชกิอาจปฏเิสธคาํขอคาํวนิิจฉยัลว่งหน้า หากเอกสารที�ขอเพิ�มเตมิตามวรรค 2(ซ)ี ใน

ขอ้น�ีไมไ่ด้จดัสง่ใหภ้ายในเวลาที�กําหนด 

4. ตามเง�ือนไขในวรรค 1 และ 5 ของข้อน�ีและในกรณีที�มกีารวนิิจฉยัลว่งหน้า  ประเทศสมาชกิแต่

ละประเทศจะตอ้งใช้คาํวนิจิฉยัลว่งหน้าดงักลา่วในการนําเขา้สนิคา้ตามที�ระบุไวใ้นคาํวนิจิฉยันั�นทุกครั�ง 

เป็นระยะเวลาสาม (3) ปีนบัจากวนัที�มคีาํวนิิจฉยันั�น หรอืระยะเวลาอ�ืนที�กําหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบยีบ

ขอ้บงัคบั หรอืคาํตดัสนิของฝา่ยปกครองของประเทศสมาชกิ 

5. ประเทศสมาชกิหนึ�งอาจแก้ไขหรอืยกเลกิคาํวนิิจฉยัลว่งหน้าเม�ือมีการตดัสนิวา่คาํวนิจิฉยั

ดงักลา่วอยู่บนพ�ืนฐานของความผดิพลาดในขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมาย (รวมถงึความผดิพลาดท ี�เกิดจาก

มนุษย)์ ขอ้มลูที�ไดใ้หไ้วเ้ป็นเทจ็หรอืไมถู่กตอ้ง มกีารเปล�ียนแปลงในกฎหมายของตนท�ีสอดคลอ้งกบั

ความตกลงฉบบัน�ี หรอื มกีารเปลี�ยนแปลงในขอ้เทจ็จรงิท�ีเป็นสาระสาํคญั หรอืพฤตกิารณ์ท�ีคาํวนิิจฉยัใช้

เป็นพื�นฐาน 

6. ในกรณีที�ผู้นําเขา้อา้งวา่การปฏบิตัทิ�ีเกี�ยวขอ้งกบัสนิคา้นําเขา้ควรเป็นไปตามคาํวนิิจฉยัลว่งหน้า 

หน่วยงานศุลกากรอาจประเมนิวา่ขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณ์ของการนําเขา้นั�นสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ

และพฤตกิารณ์ที�คาํวนิิจฉยัล่วงหน้านั�นใชเ้ป็นพ�ืนฐานหรอืไม ่
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ข้อ 63 

การยอมให้เขา้มาชั �วคราว 

กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งอาํนวยความสะดวกในการเคลื�อนยา้ยสนิคา้ภายใตก้ารยอมใหเ้ขา้มาชั�วคราว

เทา่ที�สามารถทาํได ้

 

ข้อ 64 

ความร่วมมอืดา้นศลุกากร 

ตามที�กฎหมายของแตล่ะประเทศอนุญาต กลุ่มประเทศสมาชกิอาจชว่ยเหลอืประเทศสมาชกิอื�นในเร�ืองท�ี

เก�ียวกบังานศุลกากร ตามท�ีเหน็เหมาะสม 

 

ข้อ 65 

ความโปร่งใส 

1. กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งอํานวยความสะดวกให้มกีารตพีมิพ ์เผยแพรข่อ้มลูเก�ียวกบักฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั  คาํตดัสนิ และคาํวนิจิฉยั ในเร�ืองที�เกี�ยวขอ้งกบังานศุลกากรในเวลาอนัควร 

2. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ จะตอ้งพมิพเ์ผยแพรก่ฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และกระบวนการ

บรหิารศุลกากรใดๆ ท�ีเก�ียวขอ้งหรอืมผีลบงัคบัใช ้โดยหน่วยงานศุลกากร ยกเวน้กระบวนการบงัคบัใช้

กฎหมาย และแนวทางการปฏบิตักิารภายใน ทางอนิเตอรเ์นท และ/หรอื ในรปูของสิ�งพมิพ ์ 

 

ข้อ 66 

จดุตอบข้อซกัถาม 

ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งจดัใหม้จีุดตอบขอ้ซกัถามข�ึนอยา่งน้อยหนึ�ง (1) จดุ เพ�ือตอบคาํถาม

จากบุคคลท ี�สนใจเก�ียวกบังานศุลกากร และจะตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการขอขอ้มลู

ดงักลา่วในอนิเตอรเ์นทและ/หรอืในรปูของสิ�งพมิพ ์
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ข้อ 67 

การปรกึษาหารอื 

หน่วยงานศุลกากรของกลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งสง่เสรมิการปรกึษาหารอืระหวา่งกนั ในประเดน็

ศุลกากรที�มผีลกระทบตอ่การคา้ระหวา่งและในกลุ่มประเทศสมาชกิ 

 

ข้อ 68 

ความลบั 

1. ไมม่ขีอ้ความใดในบทน�ีท�ีจะตคีวามไดว้า่ประเทศสมาชกิใดตอ้งจดัหาหรอืยนิยอมใหเ้ขา้ถงึขอ้มลู

ที�เป็นความลบัตามบทน�ี ซึ�งประเทศสมาชกิพจิารณาเหน็วา่ หากเปิดเผยจะ: 

(เอ)  เป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์สาธารณะตามที�กฎหมายของประเทศนั�นกาํหนด 

(บ)ี   เป็นการขดัตอ่กฎหมายใดๆ ของประเทศนั�น รวมถงึแตไ่มไ่ดจ้าํกดัเพยีง ท�ีจะปกป้องความลบัสว่น

บุคคล หรอืกจิกรรมทางการเงนิ และบญัชขีองลกูคา้สว่นบุคคลของสถาบนัการเงนิ 

(ซ)ี   ขดัขวางการบงัคบัใช้กฎหมาย หรอื 

(ด)ี   ทาํให้เกดิความเสยีหายตอ่ผลประโยชน์เชงิพาณิชยอ์นัชอบธรรมซ�ึงอาจรวมถงึสถานะทางการ

แขง่ขนัขององค์กรทางธุรกจิองค์กรใดองคก์รหนึ�ง ไมว่า่จะเป็นของภาครฐัหรอืเอกชน 

2. ในกรณีที�ประเทศสมาชกิใหข้อ้มลูกบัอกีประเทศสมาชกิหนึ�งตามบทนี�โดยจดัใหข้อ้มลูดงักลา่ว

เป็นความลบั ประเทศสมาชกิที�ได้รบัขอ้มลูนั�นจะต้องรกัษาความลบัของข้อมลูนั�น โดยใชข้อ้มลูนั�นเพ�ือ

วตัถุวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไวโ้ดยประเทศสมาชกิที�ใหข้อ้มลูเทา่นั�น และจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วโดย

ไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรอยา่งเจาะจงจากประเทศผูใ้หข้อ้มลูนั�น 

 

ข้อ 69 

การทบทวน และการอทุธรณ์ 

1. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งทาํใหม้ ั�นใจวา่ บุคคลใดกต็ามในอาณาเขตของตน ที�ไดร้บั

ความเสยีหายจากคาํตดัสนิทางศุลกากรใดๆ ท�ีเก�ียวขอ้งกบัความตกลงฉบบัน�ี สามารถย�ืนขอทบทวนตอ่

ฝา่ยบรหิารของหน่วยงานศุลกากรที�ใหค้าํตดัสนิท�ีสามารถทบทวนได ้ หรอื ในกรณที�ีทําได ้ย�ืนตอ่

หน่วยงานในระดบัสงูกวา่ที�กํากบัดแูลหน่วยงานนั�น และ/หรอื มกีารพจิารณาทบทวนของศาลตอ่คาํ

ตดัสนิทบทวนข ั�นสุดทา้ยของฝา่ยบรหิารตามกฎหมายของประเทศสมาชกิ 
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2. คาํตดัสนิอุทธรณ์ จะตอ้งให้กบัผูย้�ืนอุทธรณ์ และเหตุผลของคาํตดัสนินั�นจะต้องเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  

 

ข้อ 70 

การจดัการเพื�อปฏิบติัตามข้อตกลง และท�ีเกี�ยวกบัสถาบนั 

อธบิดศีุลกากรอาเซยีน ซึ�งไดร้บัการสนบัสนุนโดยองคก์ารทาํงานดา้นศุลกากรจะตอ้งรบัผดิชอบตอ่การ

นําบทบญัญตัภิายใตบ้ทน�ีและบทบญัญตอิ�ืนท�ีเก�ียวขอ้งกบัศุลกากรในความตกลงฉบบัน�ีไปปฏบิตั ิ 

 

บทท�ี 7 

มาตรฐาน  กฎระเบยีบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรบัรอง 

 

ข้อ 71 

วตัถปุระสงค ์

วตัถุประสงคข์องบทนี� คอื เพ�ือสรา้งบทบญัญตัดิ้านมาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนิค และกระบวนการ

ตรวจสอบและรบัรอง เพ�ือใหม้ ั�นใจวา่จะไมส่รา้งอปุสรรคที�ไมจ่าํเป็นตอ่การคา้ ในการจดัต ั�งเป็นตลาดและ

ฐานการผลติเดยีวกนัของอาเซยีน  และในเวลาเดยีวกนั เพื�อใหม้ ั�นใจวา่สามารถบรรลวุตัถุประสงค์อนั

ชอบธรรมของกลุม่ประเทศสมาชกิ 

 

ข้อ 72 

ศพัทแ์ละคาํนิยาม 

คาํศพัทท์ ั�วไปที�เกี�ยวกบัการมาตรฐานและการตรวจสอบและรบัรองที�ใชใ้นขอ้บทน�ีให้มคีวามหมายตามที�

ใหไ้วใ้นคาํนิยามที�กาํหนดอยู่ใน ไอเอสโอ/ไออซี ีข้อเสนอแนะ 2 และ ไอเอสโอ/ไออซี ี17000 ขององคก์าร

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน (ไอเอสโอ) และคณะกรรมาธกิารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน

สาขาอเิลก็ทรอเทคนิกส์ (ไออซี)ี ตามที�อา้งองิในกรอบความตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มของอาเซยีน 

และความตกลงวา่ด้วยการยอมรบัรว่มรายสาขาของอาเซยีนที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 

ข้อ 73 

บทบญัญติัทั �วไป 

1.   กลุม่ประเทศสมาชกิยนืยนัอกีคร ั�งและจะปฏบิตัติามสทิธแิละพนัธกรณที ี�มอียู่ของตนภายใต้ความ

ตกลงวา่ดว้ยอุปสรรคทางเทคนิคตอ่การคา้ ท�ีบรรจุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ 
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2.  กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งใชห้รอืผสมผสานมาตรการที�เป็นไปไดเ้หลา่นี� เพ�ือบรรเทาปญัหาจาก

อุปสรรคทางเทคนิคที�ไมจ่าํเป็นตอ่การคา้ หากไมส่ามารถยกเลกิอปุสรรคทั�งหมด 

(เอ)  ปรบัประสานมาตรฐานแหง่ชาตเิขา้หามาตรฐานและหลกัปฏบิตัริะหวา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 

(บ)ี  สง่เสรมิการยอมรบัรว่มในกระบวนการตรวจสอบและรบัรองระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิ 

(ซ)ี   พฒันาและนําไปปฏบิตัซิึ�งความตกลงเพ�ือการยอมรบัรว่มรายสาขาของอาเซยีน  และพฒันา

ระบบกฎระเบยีบที�ปรบัประสานเขา้หากนัของอาเซยีน สําหรบัสาขาที�เป็นภาคบงัคบั หากปฏบิตัไิด ้

(ด)ี   สนบัสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งหน่วยรบัรองระบบงานแหง่ชาตแิละสถาบนัมาตรวทิยา

แห่งชาตใินอาเซยีน  เพ�ืออาํนวยความสะดวกในการนําความตกลงเพ�ือการยอมรบัรว่มไปปฏบิตัทิ ั�งใน

ภาคบงัคบัและภาคไมบ่งัคบั 

3.  เพ�ืออาํนวยความสะดวกในการเคลื�อนยา้ยสนิคา้โดยเสรภีายในอาเซยีน  กลุม่ประเทศสมาชกิจะ

พฒันาและนําไปปฏบิตัซิ ึ�งแบบแผนการแสดงเคร�ืองหมาย สาํหรบัผลติภณัฑท์ ี�อยู่ภายใตข้อบขา่ยของ

ระบบกฎเกณฑท์ี�ปรบัประสานเขา้หากนัของอาเซยีน หรอืคาํส ั�ง ในกรณีที�เหมาะสม 

 

 

ข้อ 74 

มาตรฐาน 

1.     ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศรบัรองวา่สถาบนัมาตรฐานแหง่ชาตขิองตนยอมรบัและใชห้ลกัปฏบิตั ิ

ที�ดสีาํหรบัการจดัทาํ การนํามาใช้ และการใชม้าตรฐานตามที�กาํหนดไวใ้นภาคผนวก 3 ของความตกลง

วา่ดว้ยอุปสรรคทางเทคนิคตอ่การคา้ ท�ีบรรจใุนภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ 

2.   ในการปรบัประสานมาตรฐานแหง่ชาตเิขา้หากนั  กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งนํามาตรฐานระหวา่ง

ประเทศที�เกี�ยวขอ้งมาใชเ้ป็นทางเลอืกแรก  เม�ือจดัทาํมาตรฐานแหง่ชาตฉิบบัใหม่  หรอืเม�ือทบทวน

มาตรฐานที�มอียู่  ในกรณีที�ไมม่มีาตรฐานระหวา่งประเทศ  มาตรฐานแหง่ชาตขิองแตล่ะประเทศตอ้งถูก

ปรบัใหไ้ปในแนวทางเดยีวกนั 

3.   สนบัสนุนใหก้ลุม่ประเทศสมาชกิเข้ารว่มทาํงานอยา่งจรงิจงัในการพฒันามาตรฐานระหวา่ง

ประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในรายสาขาท�ีมศีกัยภาพสาํหรบัการคา้ของอาเซยีน 

4.    การปรบัประสานมาตรฐานแหง่ชาตทิี�มอียูแ่ลว้เขา้หากนัและการนํามาตรฐานระหวา่งประเทศมา

ใชเ้ป็นมาตรฐานแหง่ชาตฉิบบัใหมค่วรจะอยู่บนพ�ืนฐาน การนํามาตรฐานระหวา่งประเทศมาใชเ้ป็น

มาตรฐานภมูภิาคหรอืมาตรฐานแหง่ชาต ิตามท�ีกําหนดในแนวทางไอเอสโอ/ไออซี ีขอ้เสนอแนะ 21 หรอื

ฉบบัที�ออกมาลา่สุด 

5.    เม�ือไรกต็ามที�มคีวามจาํเป็นต้องเปลี�ยนแปรเน�ือหาและโครงสรา้งของมาตรฐานระหวา่งประเทศที�

เก�ียวข้อง  กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งทาํใหม้ั�นใจวา่การเปรยีบเทยีบเน�ือหาและโครงสรา้งของมาตรฐาน

แห่งชาตกิบัมาตรฐานระหวา่งประเทศที�ใชอ้้างองิเป็นไปโดยงา่ย  และตอ้งใหข้อ้มลูเพ�ืออธบิายเหตุผล

สาํหรบัการเปลี�ยนแปรนั�น 

6.  กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งทาํใหม้ ั�นใจวา่ 
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    (เอ) การเปลี�ยนแปลงเนื�อหาของมาตรฐานระหวา่งประเทศไมถ่กูจดัทําและนําไปใช้เพ�ือหรอืตอ้งการ

ใหม้ผีลในการสรา้งอปุสรรคทางเทคนิคท�ีไมจ่าํเป็นตอ่การคา้ 

(บ)ี การเปลี�ยนแปลงของเนื�อหาตอ้งไมม่ขีอ้จํากดัมากเกนิความจาํเป็น 

 

 

ข้อ 75 

กฎระเบยีบทางเทคนิค 

1. ในการนํากฎระเบยีบทางเทคนิคมาใช้  กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งทําใหม้ ั�นใจวา่ 

(เอ)  กฎระเบยีบทางเทคนิคน�ีไมไ่ดนํ้ามาใช้เพ�ือหรอืใชโ้ดยมผีลในการสรา้งอปุสรรคทางเทคนคิตอ่การคา้ 

(บ)ี  กฎระเบยีบทางเทคนคิน�ีอยูบ่นพื�นฐานของมาตรฐานระหวา่งประเทศ  หรอืมาตรฐานแหง่ชาตทิี�ได้

ปรบัประสานเข้าหามาตรฐานระหวา่งประเทศแลว้  ยกเวน้เม�ือมเีหตุผลอนัชอบธรรมสาํหรบัขอ้แตกตา่งที�

มอียู่ 

(ซ)ี  ทางเลอืกที�มขีอ้จํากดัทางการคา้น้อยที�สุดท�ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ี�ตอ้งการ ไดร้บัการ

พจิารณาก่อนการตดัสนิใจนํากฎระเบยีบทางเทคนิคมาใช้ 

(ด)ี   ใหห้ลกีเลี�ยงการนาํมาตรฐานเชงิส ั�ง (Presciptive Standard) มาใช ้เพ�ือทาํให้ม ั�นใจวา่จะไม่

สรา้งอุปสรรคที�ไมจ่าํเป็นต่อการค้า  เพ�ือสง่เสรมิการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในตลาด  หรอืไมนํ่าไปสู่การ

ลดความยดืหยุน่ของภาคธุรกจิ 

(อ)ี         ผลติภณัฑท์ี�นําเข้าจากกลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิ�ีไมด่อ้ยไปกวา่การปฏบิตัติ่อ

ผลติภณัฑอ์ยา่งเดยีวกนัภายในประเทศ  หรอืผลติภณัฑ์อยา่งเดยีวกนัที�มถีิ�นกําเนิดจากประเทศสมาชกิ

อ�ืน 

2.    กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งทาํใหม้ ั�นใจวา่เฉพาะบางสว่นของมาตรฐานที�แสดงถงึขอ้กาํหนดข ั�นต�ํา

ในการบรรลุวตัถุประสงค์ที�ตอ้งการถูกนํามาอา้งถงึในกฎระเบยีบทางเทคนิค 

3.    กลุม่ประเทศสมาชกิต้องทาํใหม้ั�นใจวา่การจดัทาํ การนําไปใช้ และการใชก้ฎระเบยีบทางเทคนคิ 

เพื�ออาํนวยความสะดวกสาํหรบัการดาํเนนิการตามความตกลงเพ�ือการยอมรบัรว่มรายสาขาของอาเซยีน 

หากปฏบิตัไิด ้

4.    เม�ือใดกต็ามที�มคีวามจาํเป็นเรง่ดว่นในการใชก้ฎระเบยีบทางเทคนิคเพ�ือแก้ไขปญัหาที�เกดิข�ึน

หรอืมแีนวโน้มจะเกดิข�ึนภายในอาณาเขตของประเทศสมาชกิ  และระยะเวลาที�มอียู่ไมเ่พยีงพอในการ

ปรบัประสานมาตรฐานแหง่ชาตทิี�เกี�ยวขอ้งเข้าหากนั  ประเทศสมาชกินั�นตอ้งพจิารณาใชม้าตรฐาน

ระหวา่งประเทศที�เหมาะสม  หรอืบางส่วนที�เกี�ยวขอ้งในมาตรฐานระหวา่งประเทศเป็นทางเลอืกแรก 

5.   กลุม่ประเทศสมาชกิตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักระบวนการแจง้ที�กําหนดเป็นเง�ือนไขไวใ้นขอ้ 11 

อยา่งไรกต็าม ในกรณีของกฎระเบยีบทางเทคนคิภายใตข้อ้น�ี ประเทศสมาชกิอื�นตอ้งแจง้ความเหน็ ถา้ม ี

ภายในหกสบิ (60) วนัของการแจง้  เม�ือไดร้บัการรอ้งขอ  ประเทศสมาชกิตอ้งสง่รา่งกฎระเบยีบทาง

เทคนิค ขอ้มลูอ�ืนเกี�ยวกบัขอ้แตกตา่งไปจากมาตรฐานระหวา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง  และกระบวนการ

ตรวจสอบและรบัรองกอ่นวางตลาด ให้แก่ประเทศสมาชกิอ�ืน 
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6.   ยกเวน้ในสถานการณ์เรง่ดว่น  กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งกาํหนดระยะเวลาอยา่งน้อยที�สุดหก 

(6) เดอืน  ระหวา่งวนัที�ออกกฎระเบยีบทางเทคนิคกบัวนัที�มผีลใชบ้งัคบั  เพ�ือใหเ้วลาที�เพยีงพอสาํหรบั

ผู้ผลติในประเทศผู้สง่ออกในการปรบัผลติภณัฑแ์ละวธิกีารผลติของตนใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ

ประเทศผูนํ้าเขา้ 

 

 

ข้อ 76 

กระบวนการตรวจสอบและรบัรอง 

1.   กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งทาํใหม้ ั�นใจวา่กระบวนการตรวจสอบและรบัรองไมถ่กูจดัทาํ นํามาใช้ 

หรอืใช้เพ�ือหรอืใชโ้ดยมผีลตอ่การสรา้งอุปสรรคทางเทคนิคที�ไมจ่าํเป็นตอ่การคา้  และกระบวนการ

ตรวจสอบและรบัรองที�ผูจ้ดัหาผลติภณัฑท์ี�มถี�ินกาํเนิดในเขตแดนของประเทศสมาชกิอื�นจะตอ้งปฏบิตัใิห้

สอดคลอ้งจะตอ้งไมเ่ขม้งวดกวา่กระบวนการตรวจสอบและรบัรองสาํหรบัผู้จดัหาผลติภณัฑอ์ยา่งเดยีวกนั

ที�มถีิ�นกาํเนดิภายในประเทศ 

2.   กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งนํามาใชซ้ ึ�งกระบวนการตรวจสอบและรบัรองที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

และหลกัปฏบิตัริะหวา่งประเทศ  และหากกระบวนการนั�นไมส่ามารถนํามาใชเ้น�ืองจากความแตกตา่งใน

วตัถุประสงคอ์นัชอบธรรม  ความแตกตา่งของกระบวนการตรวจสอบและรบัรองตอ้งให้มน้ีอยที�สดุเทา่ที�

จะเป็นไปได ้

3.   กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งพฒันาและดาํเนินการตามความตกลงเพื�อการยอมรบัรว่มรายสาขา

ของอาเซยีนสาํหรบัสาขาท ี�เป็นภาคบงัคบั เป็นไปตามบทบญัญตัขิองกรอบความตกลงวา่ดว้ยการยอมรบั

รว่มของอาเซยีน ตามความเหมาะสม 

4.   กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งยอมรบัผลการตรวจสอบและรบัรองโดยหน่วยตรวจสอบและรบัรองที�

ได้รบัการแตง่ต ั�งจากประเทศสมาชกิอื�นตามบทบญัญตัขิองกรอบความตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มของ

อาเซยีน  และบทบญัญตัขิองความตกลงเพ�ือการยอมรบัรว่มรายสาขาของอาเซยีน  ในสาขาที�เป็นภาค

บงัคบั 

5.    กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหน่วยรบัรองระบบงานแหง่ชาตแิละสถาบนั

มาตรวทิยาแหง่ชาติ รวมท ั�งมาตรวทิยาตามกฎหมายในอาเซยีน  เพ�ืออาํนวยความสะดวกในการ

ดาํเนินการตามความตกลงเพ�ือการยอมรบัรว่มท ั�งในภาคบงัคบัและภาคไมบ่งัคบั 

 

 

ข้อ 77 

การติดตามผลการรบัรองภายหลงัการวางตลาด 

1.  กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งสรา้งระบบการตดิตามผลการรบัรองภายหลงัการวางตลาด เพ�ือให้

การดาํเนินการมคีวามสมบรูณ์ตามความตกลงเพ�ือการยอมรบัรว่มรายสาขาของอาเซยีน  และระบบ

กฎเกณฑท์ี�ปรบัประสานเขา้หากนัของอาเซยีน และ/หรอืคําส ั�ง 
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2.   หน่วยงานผูม้อีาํนาจที�เก�ียวขอ้งกบัการดาํเนินการตดิตามผลการรบัรองภายหลงัการวางตลาด

จะตอ้งดาํเนินการตามท�ีจาํเป็น เพ�ือทาํใหม้ ั�นใจวา่ผลติภณัฑท์ี�วางอยู่ในตลาดเป็นไปตามความตกลงเพ�ือ

การยอมรบัรว่มรายสาขาของอาเซยีนและระบอบกฎหมายที�ปรบัประสานเขา้หากนัของอาเซยีน และ/หรอื

คาํส ั�ง 

3.   กลุม่ประเทศสมาชกิควรทาํใหม้ ั�นใจวา่มกีฎหมายและโครงสรา้งพ�ืนฐานทางเทคนิคที�จาํเป็นเพ�ือ

สนับสนุนระบบการตดิตามผลการรบัรองภายหลงัการวางตลาด 

4.     ระบบการตดิตามผลการรบัรองภายหลงัการวางตลาดจะตอ้งมกีารตอ่ยอดประสทิธผิลดว้ยการ

สรา้งระบบเตอืนภยัระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิ 

 

 

ข้อ 78 

การปฏิบติัตามความตกลง 

1.   กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งมมีาตรการทั�งหมดที�จาํเป็นเพ�ือทาํใหม้ ั�นใจวา่มกีารปฏบิตัติามความ

ตกลงเพ�ือการยอมรบัรว่มรายสาขาของอาเซยีน  ระบบกฎเกณฑ์ที�ปรบัประสานเขา้หากนัของอาเซยีน 

และบทบญัญตัทิี�เก�ียวขอ้งของความตกลงฉบบัน�ี ภายในกรอบเวลาในความตกลงฉบบัที�มมีากอ่น  และ

เพื�อทาํให้ม ั�นใจวา่การดาํเนินการดงักลา่วเป็นไปตามขอ้กาํหนดที�ปรบัประสานเขา้หากนัแลว้ที�มมีากอ่น   

2.   ตราสารดงัตอ่ไปนี�  และตราสารท�ีอาจมเีพิ�มเตมิในอนาคตหากไดร้บัความเหน็ชอบจากกลุม่

ประเทศสมาชกิ  เพ�ือการดาํเนินการตามบทบญัญตัขิองความตกลงฉบบัน�ี ตอ้งถอืวา่เป็นองคป์ระกอบ

หนึ�งของความตกลงฉบบัน�ี 

  (เอ) กรอบความตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มของอาเซยีน (เอม็อารเ์อ) 

 (บ)ี   ความตกลงเพ�ือการยอมรบัรว่มรายสาขาของอาเซยีนสาํหรบัเคร�ืองใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

 (ซ)ี  ความตกลงวา่ดว้ยระบบกฎเกณฑท์ี�ปรบัประสานเขา้หากนัของอาเซยีนสาํหรบัเคร�ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนกิส์ (ออีอี)ี 

(ด)ี  ความตกลงวา่ดว้ยระบบกฎเกณฑท์ี�ปรบัประสานเขา้หากนัของอาเซยีนสาํหรบัเคร�ืองสาํอาง 

 

3.   คณะกรรมการที�ปรกึษาดา้นมาตรฐานและคุณภาพของอาเซยีน (เอซซีเีอสควิ) ตอ้งรบัผดิชอบตอ่ 

 (เอ)  การจาํแนกและรเิร�ิมความตกลงยอมรบัรว่มรายสาขา 

 (บ)ี   การตดิตามประสทิธผิลของการปฏบิตักิารตามบทบญัญตัทิี�เกี�ยวขอ้งของความตกลงฉบบัน�ี  

ท ั�งในดา้น มาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรบัรอง 

 (ซี)   การใหก้ารสนับสนุนตอ่คณะกรรมการรว่มรายสาขา เม�ือมคีวามจาํเป็น และ 

  (ด)ี    การประสานงานกบัฝา่ยเลขานุการของอาเซยีนเพ�ือแจง้ผลตอบกลบัเป็นระยะๆ เก�ียวกบั

การปฏบิตัติามความตกลงฉบบันี� 

4.   เอซซีเีอสควิจะตอ้งให้การสนบัสนุนและใหค้วามรว่มมอืภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน

(เอฟทเีอ) กบัคูเ่จรจา รวมถงึแผนงานเสรมิสรา้งขดีความสามารถและสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนั 
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สาํหรบัขอ้บทดา้นมาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนคิ และกระบวนการตรวจสอบและรบัรอง ของความตก

ลงการคา้เสรอีาเซยีนกบัคูเ่จรจานั�นๆ 

5.    เอซซีเีอสควิจะตอ้งดาํเนนิการตามท�ีจาํเป็นเพื�อทาํให้ม ั�นใจวา่ผู้ที�เก�ียวขอ้งไดม้สีว่นรว่มในการปฎบิตั ิ

ตามความตกลงเพ�ือการยอมรบัรว่มรายสาขาของอาเซยีน ระบบกฎเกณฑท์ี�ปรบัประสานเขา้หากนัของ

อาเซยีน  

 

บทท�ี 8 

มาตรการสขุอนามยัและสุขอนามยัพชื 

 

ขอ้ 79 

วตัถปุระสงค ์

 

วตัถุประสงคข์องบทนี�คอื 

(เอ)  เพื�ออาํนวยความสะดวกตอ่การคา้ระหว่างกลุม่ประเทศสมาชกิในขณะที�ยงัให้ความคุ้มครองชวีติ

หรอืสุขภาพของมนุษย ์สตัว์ หรอืพชืในเขตแดนของแตล่ะประเทศสมาชกิ   

(บ)ี  จดัทาํกรอบการทํางานและแนวทางตามข้อกําหนดของการใช้บงัคบัมาตรการสุขอนามยัและ

สุขอนามยัพชืของกลุม่ประเทศสมาชกิ เพ�ือให้เป็นไปตามขอ้ผูกพนัภายใตแ้ผนงานการจดัต ั�งประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน  

(ซ)ี  เสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างกลุ่มประเทศสมาชกิในการคุม้ครองชีวติหรอืสุขภาพของมนุษย ์

สตัว ์หรอืพชื และ  

(ด)ี  อํานวยความสะดวกและเสริมสร้างการปฏบิ ัตติามบทน�ี ให้เป็นไปตามหลกัการและระเบียบ

กฎเกณฑ์ที�อยู่ภายใตภาคผนวก1เอ ของความตกลงวา่ด้วยการใช้บังคบัมาตรการสุขอนามยัและ

สุขอนามยัพชืแนบทา้ยความตกลงดบับลวิ ท ีโอ และความตกลงฉบบัน�ี  

 

ข้อ 80  

คาํนิยาม 

เพื�อความมุง่ประสงคข์องบทน�ี 

(เอ)  “มาตรฐานระหว่างประเทศ แนวทาง และขอ้เสนอแนะ” ให้มคีวามหมายเดยีวกนักบัในวรรค 3 

ภาคผนวกเอของความตกลงเอสพเีอส 

(บ)ี  “มาตรการสุขอนามยัหรอืสุขอนามยัพชื” ให้มคีวามหมายเดยีวกนักบัในวรรค 1 ภาคผนวกเอของ

ความตกลงเอสพเีอส และ 

(ซ)ี  “ความตกลง เอสพเีอส” หมายถงึ มาตรการตามภาคผนวก1เอ ในความตกลงวา่ดว้ยการใชบ้งัคบั

มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชืภายใตค้วามตกลงดบับลวิ ท ีโอ 
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ข้อ 81  

บทบญัญติัทั �วไปและพนัธกรณี  

1.  ใหใ้ชบ้ทบญัญตขิองบทน�ีกบัมาตรการสขุอนามยัและสุขอนามยัพชืท ั�งหมดของประเทศสมาชกิ 

ซ�ึงอาจสง่ผลตอ่การค้าระหวา่งประเทศสมาชกิโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. กลุม่ประเทศสมาชกิยนืยนัสทิธแิละพนัธกรณีของตนที�มตีอ่ประเทศสมาชกิอ�ืนๆ ภายใต้ความตก

ลงเอสพเีอส  

3. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศผกูพนัที�จะใชห้ลกัการของความตกลงเอสพเีอสเพ�ือการพฒันา การ

ใช้ หรอืการยอมรบัมาตรการสุขอนามยัหรอืสุขอนามยัพชืในการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ระหวา่ง

กลุม่ประเทศสมาชกิ ในขณะที�ยงัใหก้ารคุม้ครองชวีติหรอืสุขภาพของมนุษย ์สตัว ์พชืของประเทศสมาชกิ

แตล่ะประเทศ   

4. ในการปฏบิตัติามมาตรการสุขอนามยัหรอืสุขอนามยัพชื กลุม่ประเทศสมาชกิตกลงท�ีจะรบัมาใช้

ซ�ึงมาตรฐานระหวา่งประเทศ แนวทางหรอืขอ้เสนอแนะที�เก�ียวขอ้ง ซ�ึงจดัทาํโดยองคก์ารระหวา่งประเทศ 

เชน่ คณะกรรมาธกิารมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (โคเดก็ซ์) องคก์ารโรคระบาดสตัวแ์หง่โลก (โอไอ

อ)ี อนุสญัญาอารกัขาพชืระหวา่งประเทศ (ไอพพีซี)ี และอาเซยีน หากปฏบิตัไิด ้

5. กลุม่ประเทศสมาชกิตกลงรว่มกนัวา่ กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและกระบวนการตา่งๆ ท�ีจะนํา

มาตรการเอสพเีอสไปใชใ้นอาณาเขตของตน จะตอ้งระบไุวใ้นบญัชตีามภาคผนวก 9 ซ�ึงเป็นองคป์ระกอบ

หนึ�งของความตกลงฉบบัน�ี  ประเทศสมาชกิตกลงรว่มกนัเพ�ือทาํให้ม ั�นใจวา่จะจดัใหม้ ีและเขา้ถงึไดโ้ดย

ประเทศสมาชกิอ�ืนท�ีมสีว่นไดเ้สยี ซึ�งกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และกระบวนการภายในของประเทศตน

ดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพชืที�ระบุไวใ้นบญัชตีามภาคผนวก 9  

6. การเปลี�ยนแปลงใดๆ ของกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และกระบวนการต่างๆ ดา้นสุขอนามยัและ

สุขอนามยัพชืตอ้งเป็นไปตามขอ้ 11 (การแจง้การปฏบิตัติามพนัธกรณี)  

 

ข้อ 82 

การจดัการเพื�อปฏิบติัตามข้อตกลง และท�ีเกี�ยวกบัสถาบนั 

1. เพ�ือใหก้ารปฏบิตัติามพนัธกรณีของบทน�ีมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการอาเซยีนดา้นมาตรการ

สุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (เอซ ีเอสพเีอส)   จะถกูจดัตั�งข�ึนเพ�ือดาํเนินการประชุมระหวา่งกลุม่ประเทศ

สมาชกิอยา่งน้อยปีละหนึ�งคร ั�ง 

2. หน้าที�ของเอซ ีเอสพเีอส มดีงัน�ี 

(เอ) อาํนวยความสะดวกในการแลกเปลี�ยนขอ้มลูดา้นเหตุการณ์เกี�ยวกบัสุขอนามยัหรอืสุขอนามยัพชืท�ี

เกดิข�ึนในกลุม่ประเทศสมาชกิและมใิชป่ระเทศสมาชกิ รวมทั�งการเปลี�ยนแปลงหรอืการออกระเบยีบ

ขอ้บงัคบัและมาตรฐานใหมด่า้นสขุอนามยัและสุขอนามยัพชืของประเทศสมาชกิที�อาจสง่ผลกระทบทาง

การคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
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(บ)ี  อาํนวยความสะดวกในการใหค้วามรว่มมอืในดา้นมาตรการสุขอนามยัหรอืสุขอนามยัพชื ซ�ึงรวมถงึ

การเสรมิสรา้งศกัยภาพ การใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการ และการแลกเปลี�ยนผู้เชี�ยวชาญ ทั�งนี�ข�ึนกบั

เงนิทุนที�ม ีรวมถงึกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที�เก�ียวขอ้งของประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศ 

(ซ)ี พยายามแก้ไขปญัหาที�เก�ียวขอ้งกบัมาตรการสุขอนามยัและสขุอนามยัพชืเพ�ือการอาํนวยความ

สะดวกทางการคาระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิ เอซ ีเอสพเีอส อาจจดัต ั�งคณะทาํงานเฉพาะกจิเพื�อการ

หารอืดา้นวทิยาศาสตร์ในการบ่งช�ีและจดัการกบัปญัหาที�เกดิจากการใชม้าตรการสุขอนามยัหรอื

สุขอนามยัพชื และ 

(ด)ี ย�ืนรายงานการพฒันาและขอ้เสนอแนะเก�ียวกบัการปฏบิตัติามบทน�ีอยา่งสมํ�าเสมอ 

ตอ่คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีนผา่นทางการประชมุเจา้หน้าท�ีอาวโุสดา้นเศรษฐกจิของอาเซยีนเพ�ือ

ดาํเนินการตอ่ไป 

3. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งจดัต ั�งศนูยป์ระสานงานเพ�ือการตดิตอ่ส�ือสารและความ

รว่มมอืท ี�มปีระสทิธภิาพ บญัชรีายช�ือของศนูยป์ระสานงานที�ไดร้บัมอบหมายปรากฏตามภาคผนวก 10 

ของความตกลงฉบบัน�ี 

4. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งทาํใหม้ ั�นใจวา่ขอ้มลูในภาคผนวก 10 จะไดร้บัการปรบัให้

ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 

ข้อ 83 

การแจ้งการปฏิบติัตามพนัธกรณีภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศยอมรบัถงึคณคา่ของการแลกเปลี�ยนข้อมลู โดยเฉพาะใน

สถานการณ์ฉุกเฉนิที�เกี�ยวกบัวกิฤตความปลอดภยัของอาหาร การแทรกแซงและควบคุมแมลงศตัรพูชื 

และหรอืการระบาดของโรค รวมทั�งมาตรการสุขอนามยัหรอืสุขอนามยัพชื 

2.  กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งแจง้ทุกศนูยป์ระสานงานและสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนทนัทเีมื�อเกดิ

สถานการณ์ตอ่ไปน�ี 

(เอ) กรณีเกดิวกิฤตความปลอดภยัของอาหาร การแพรร่ะบาดของโรคหรอืแมลงศตัรูพชื และ 

(บ)ี มาตรการสุขอนามยัหรอืสุขอนามยัพชืช ั�วคราว ท�ีกดีกนัหรอืสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกของประเทศ

สมาชกิอ�ืน  ซ�ึงไดร้บัการพจิารณาวา่มคีวามจาํเป็นตอ่การปกป้องชวีติและสุขภาพของมนุษย ์สตัว ์พชื 

ของประเทศสมาชกิผูนํ้าเขา้ 

3. ประเทศสมาชกิผู้สง่ออกควรพยายามเทา่ที�เป็นไปได ้ในการใหข้อ้มลูแกป่ระเทศสมาชกิผู้นําเขา้ 

ถา้ประเทศสมาชกิผู้สง่ออกระบวุา่ สนิคา้ท ี�ไดส้ง่ออกนั�นอาจมคีวามเสี�ยงอยา่งมนียัสาํคญัเก�ียวกบั

สุขอนามยัหรอืสุขอนามยัพชื 
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ข้อ 84 

ความเทา่เทยีมกนั 

1.  ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งรเิร�ิมและเสรมิสรา้งความรว่มมอืด้านความเท่าเทยีมกนัที�

เป็นไปตามความตกลงเอสพเีอสและมาตรฐานสากล แนวทาง และขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวขอ้ง เพ�ืออาํนวย

ความสะดวกทางการคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิ 

2. เพ�ืออาํนวยความสะดวกทางการคา้ กลุม่ประเทศสมาชกิอาจจดัทาํขอ้ตกลงความเทา่เทยีมกนั

และเสนอแนะขอ้สรุปดา้นความเทา่เทยีมกนั โดยเฉพาะใหเ้ป็นไปตามขอ้ 4 ของความตกลงเอสพเีอส 

และแนวทางดําเนินการซึ�งจดัทาํโดย คณะกรรมาธกิารมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (โคเดก็ซ)์ 

องค์การโรคระบาดสตัวแ์หง่โลก (โอไออ)ี หรอือนุสญัญาอารกัขาพชืระหวา่งประเทศ (ไอพพีซี)ี และ

อาเซยีน และโดยคณะกรรมการมาตรการดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพชืที�จดัตั�งข�ึนภายใตข้อ้ 12 ของ

ความตกลงเอสพเีอส 

3. เม�ือมกีารรอ้งขอ ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งหารอื เพ�ือให้ไดม้าซ ึ�งการจดัทําขอ้ตกลงทวิ

ภาค ีและ/หรอืขอ้ตกลงระดบัภมูภิาค เก�ียวกบัการยอมรบัความเทา่เทยีมกนัดา้นมาตรการสุขอนามยัหรอื

สุขอนามยัพชืที�ระบุไว ้

 

ข้อ 85 

ความร่วมมอื 

1. ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งแสวงหาโอกาสท�ีจะขยายความรว่มมอืระหว่างกนัใหม้ากข�ึน

ดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางวชิาการ ดา้นความรว่มมอืและการแลกเปลี�ยนขอ้มลูระหวา่งประเทศ

สมาชกิอ�ืนที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการสุขอนามยัและสขุอนามยัพชืที�เป็นประโยชน์รว่มกนั และตอ้ง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคต์ามบทนี�และขอ้ผกูพนัที�กาํหนดในแผนงานการจดัต ั�งประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน 

2.  กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งกนัให้มากข�ึนในดา้นการควบคมุและ

กําจดัแมลงศตัรพูชืและโรคระบาด และกรณีฉุกเฉนิอ�ืนๆ ที�เก�ียวขอ้งกบัมาตรการสุขอนามยัหรอื

สุขอนามยัพชื รวมท ั�งชว่ยเหลอืประเทศสมาชกิในการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเอสพเีอส 

3.  ในการปฏบิตัติามบทบญัญตัใินวรรค 1 ของขอ้นี� กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งประสานงานในการ

ดาํเนินกจิกรรมตา่งๆ ท�ีเกดิข�ึนภายใตบ้รบิทระดบัภูมภิาคและพหภุาค ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พ�ือหลกีเลี�ยง

ความซ�ําซอ้นที�ไมจ่าํเป็น และเพ�ิมประสทิธภิาพใหไ้ดม้ากท�ีสดุ 

ของการดาํเนินงานของประเทศสมาชกิ ในสาขานี� 

4.  กลุม่ประเทศสมาชกิใดๆ สอง ( 2 )ประเทศ โดยความตกลงรว่มกนั อาจรว่มมอืในการ

ปรบัเปลี�ยนใหเ้ขา้กบัสภาวะของภมูภิาค ซ�ึงรวมไปถงึแนวคดิที�จะมพี�ืนท�ีปลอดแมลงศตัรพูชืและโรค

ระบาด และพ�ืนที�ควบคมุปรมิาณแมลงศตัรพูชืและความชุกของโรคระบาด ตามความตกลงเอสพเีอส และ

มาตรฐานสากลอ�ืนๆ และแนวทาง ขอ้เสนอแนะอ�ืนๆ ท�ีเกี�ยวขอ้ง เพ�ืออาํนวยความสะดวกทางการคา้

ระหวา่งประเทศสมาชกิ 
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บทท�ี 9 

มาตรการเยยีวยาทางการค้า 

 

ข้อ 86 

มาตรการปกป้อง 

ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศท�ีเป็นสมาชกิดบับลวิ ท ีโอคงไวซ้�ึงสทิธแิละพนัธกรณีภายใต ้ขอ้ 19 ของ

แกตต ์1994 และความตกลงดบับลวิ ท ีโอวา่ดว้ยมาตรการปกป้อง หรอืขอ้ 5 ของความตกลงวา่ดว้ย

การเกษตร 

 

ข้อ 87 

อากรตอบโตก้ารทุม่ตลาดและการอดุหนุน 

1. กลุม่ประเทศสมาชกิยนืยนัสทิธแิละพนัธกรณีตอ่กนัในกรณีที�เกี�ยวเน�ืองกบัการใชม้าตรการตอบ

โตก้ารทุ่มตลาดภายใต ้ขอ้ 6 ของแกตต ์1994 และความตกลงวา่ดว้ยการปฏบิตัติามข้อ 6 ของแกตต ์

1994 ตามที�ระบุไวใ้นภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ 

2. กลุม่ประเทศสมาชกิยนืยนัสทิธแิละพนัธกรณีตอ่กนัในกรณีที�เกี�ยวเน�ืองกบัการอุดหนุนและ

มาตรการตอบโตก้ารอุดหนุนภายใต ้ขอ้ 16 ของแกตต ์1994 และความตกลงวา่ดว้ยการอุดหนุนและ

มาตรการตอบโตก้ารอุดหนุน ตามที�ระบุไวใ้นภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดบับลวิ ท ีโอ 

 

บทท�ี 10 

บทบญัญติัเก�ียวกบัสถาบนั 

 

ข้อ 88 

กลไกการหารือและการให้คาํปรึกษา 

หน่วยงานแกไ้ขปญัหาการคา้การลงทุนของอาเซยีน (เอ ซ ีท)ี และองคก์รระดบัเจา้หน้าที�อาวโุสเพ�ือ

ตดิตามการดาํเนินงานตามพนัธกรณีความตกลงของอาเซยีน (เอ ซ ีบ )ี ท�ีระบุไวใ้นปฏญิญาบาหลวีา่ด้วย

ขอ้ตกลงอาเซยีน ฉบบัท�ี 2 (แถลงการณ์บาหล ีฉบบัที�2) อาจจะถกูนําข�ึนมาใชเ้พ�ือระงบัขอ้พพิาทที�

เกดิข�ึนจากความตกลงฉบบัน�ีได ้ประเทศสมาชกิประเทศใดประเทศหนึ�งท�ีไมต่อ้งการใชป้ระโยชน์จาก เอ 

ซ ีท/ีเอ ซ ีบ ีอาจเลอืกใชก้ลไกที�มไีวใ้นพธิสีารวา่ดว้ยกลไกระงบัขอ้พพิาทของอาเซยีนฉบบัใหมไ่ด ้
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ข้อ 89 

การระงบัข้อพิพาท 

พธิสีารวา่ดว้ยกลไกระงบัขอ้พพิาทของอาเซยีนฉบบัใหม ่ลงนามเมื�อวนัท�ี 29 พฤศจกิายน ค.ศ. 2004 

(พ.ศ. 2547) ณ กรุงเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  และท�ีแกไ้ขเพ ิ�มเตมิ จะต้องใช้

บงัคบัเกี�ยวกบัขอ้พพิาทใดๆ หรอืขอ้ขดัแยง้ระหวา่งกลุม่ประเทศสมาชกิที�เกดิข�ึนจากหรอืเกี�ยวกบัการ

ตคีวามหรอืการใชบ้งัคบัของความตกลงฉบบัน�ี 

 

ข้อ 90 

ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัสถาบนั 

1.  เพ�ือความมุง่ประสงคข์องความตกลงฉบบัน�ี รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (เออเีอม็)จะตอ้งจดัต ั�ง

คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีน (อาฟตา) ประกอบดว้ยผู้แทนในระดบัรฐัมนตรหีนึ�ง (1) คนจาก

ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศและเลขาธกิารอาเซยีน ในการทาํหน้าที�ของคณะมนตรเีขตการคา้เสรี

อาเซยีนจะตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจากการประชุมเจา้หน้าที�อาวโุสดา้นเศรษฐกจิของอาเซยีน (ซอีอม) 

และเพ�ือใหบ้รรลผุลตามหน้าที� ซอีอมอาจจดัต ั�งคณะทํางานตามความเหมาะสม เชน่ คณะกรรมการ

ประสานงานการดาํเนนิการภายใตค้วามตกลง อาทกิ้า (ซซีเีอ) เพ�ือใหค้วามชว่ยเหลอืการทาํงานของซี

ออม การทาํงานของซอีอมจะตอ้งทาํใหม้ ั�นใจในเร�ืองการปฏบิตัติามความตกลงฉบบัน�ี และจะตอ้ง

ประสานและไดร้บัการสนบัสนุนจากคณะทํางานดา้นเทคนคิและคณะกรรมการตา่งๆ ภายใตค้วามตกลง

ฉบบัน�ี 

2.   ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศจะตอ้งจดัต ั�งหน่วยอาฟตาของประเทศตน ซ�ึงจะทาํหน้าที�เป็นศนูย์

ประสานงานของประเทศในการประสานการดาํเนินการตามความตกลงฉบบัน�ี 

3.  สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนจะตอ้ง 

(เอ) ให้การสนบัสนุนรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (เออเีอม็) และคณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีนในการ

กาํกบัดแูล ประสานและทบทวนการดาํเนนิการตามความตกลงฉบบัน�ีรวมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืเร�ือง

ตา่งๆที�เกี�ยวขอ้ง และ 

(บ)ี ตดิตามและรายงานความคบืหน้าตอ่คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีนอยา่งสม�ําเสมอ 

ในการดาํเนินการตามความตกลงฉบบัน�ี 
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บทท�ี 11 

บทบญัญติัสดุทา้ย 

ข้อ 91 

ความสมัพนัธก์บัความตกลงอื�น 

1.  ตามเง�ือนไขของวรรค 2 ของขอ้น�ี ให้ความตกลงดา้นเศรษฐกจิทกุฉบบัของอาเซยีนที�มอียูก่อ่น

การมผีลบงัคบัใชข้องอาทกิ้ายงัคงมผีลใชบ้งัคบัตอ่ไป 

2.  กลุม่ประเทศสมาชกิจะตอ้งเหน็พอ้งตอ่รายการของความตกลงตา่งๆที�จะถกูแทนท�ี (ภายใน X 

เดอืน) จากวนัที�ความตกลงฉบบัน�ีมผีลใช้บงัคบั และรายการดงักลา่วจะตอ้งนํามาผนวกในความตกลง

และจะเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของความตกลงฉบบัน�ี 

3. ในกรณีที�มคีวามไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่งความตกลงฉบบัน�ีกบัความตกลงดา้นเศรษฐกจิใดๆ ของ

อาเซยีน ซึ�งมไิดถ้กูทดแทนภายใตว้รรค 2 ของขอ้น�ี ให้ใชค้วามตกลงฉบบันี� 

 

ข้อ 92 

ความตกลงระหวา่งประเทศท�ีมกีารแกไ้ขหรือท�ีเกดิขึ�นในภายหลงั 

เวน้แตค่วามตกลงฉบบัน�ีจะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอ�ืน หากมคีวามตกลงระหวา่งประเทศใดๆหรอืบทบญัญต ิ

ที�อา้งถงึหรอืที�รวมเขา้ไวใ้นความตกลงฉบบันี� และความตกลงหรอืบทบญัญตัดิงักลา่วมกีารแก้ไข กลุม่

ประเทศสมาชกิจะตอ้งหารอืวา่มคีวามจาํเป็นหรอืไมท่ี�จะตอ้งแก้ไขความตกลงฉบบัน�ี  

 

ข้อ 93 

ภาคผนวก เอกสารแนบ และตราสารในอนาคต 

1.  ภาคผนวกและเอกสารแนบของความตกลงฉบบัน�ีเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของความตกลงฉบบัน�ี 

2.  กลุม่ประเทศสมาชกิอาจลงมตยิอมรบัตราสารทางกฎหมายในอนาคตตามบทบญัญตัขิองความ

ตกลงฉบบัน�ี เมื�อมผีลใชบ้งัคบั ตราสารเหลา่นั�นเป็นสว่นประกอบหนึ�งของความตกลงฉบบัน�ี 

 

ข้อ 94 
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การแกไ้ขเพิ�มเติม 

1.  บทบญัญตัขิองความตกลงฉบบัน�ีอาจมกีารปรบัเปล�ียนผ่านการแกไ้ขเพิ�มเตมิดว้ยการตกลง

รว่มกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยกลุม่ประเทศสมาชกิ 

2.  แมจ้ะกาํหนดไวใ้นวรรค 1 ของขอ้น�ี ภาคผนวกและเอกสารแนบของความตกลงฉบบันี�อาจถกู

ปรบัเปลี�ยนผา่นการแกไ้ขเพิ�มเตมิท�ีรบัรองโดยคณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีน การแกไ้ขเพิ�มเตมิ

ดงักลา่วจะตอ้งนํามาผนวกและเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของความตกลงฉบบัน�ี 

 

ข้อ 95 

การทบทวน 

คณะมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีน หรอืผู้แทนที�แตง่ต ั�งข�ึนจะตอ้งมกีารประชุมภายในหนึ�ง (1) ปีหลงัจาก

ความตกลงฉบบัน�ีมผีลบงัคบัใช้ และหลงัจากนั�นให้มกีารประชุมทกุสอง (2) ปีหรอืไมเ่ชน่นั�น ตามท ี�เหน็

ควรใหม้กีารทบทวนความตกลงเพ�ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องความตกลงฉบบันี� 

 

ข้อ 96 

การมผีลใช้บงัคบั  

1.  ความตกลงฉบบัน�ีจะตอ้งลงนามโดยรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน 

 

2.  ความตกลงฉบบัน�ีจะมผีลใชบ้งัคบั หลงัจากประเทศสมาชกิทุกประเทศไดแ้จง้หรอืหากจาํเป็น ได้

มอบสตัยาบนัสารไปเกบ็รกัษาไวท้�ีเลขาธกิารอาเซยีนเม�ือเสรจ็ส�ินกระบวนการภายใน ซ�ึงจะตอ้งใชเ้วลา

ไมเ่กนิหนึ�งรอ้ยแปดสบิ (180) วนัหลงัจากการลงนามในความตกลงฉบบันี� 

 

3.  เลขาธกิารอาเซยีนจะตอ้งแจง้ประเทศสมาชกิทกุประเทศโดยทนัทใีนเร�ืองการแจง้หรอืการเกบ็

รกัษาสตัยาบนัสารท�ีอา้งถงึในวรรค 2 ของข้อน�ี 

 

ข้อ 97 

ข้อสงวน 

จะตอ้งไมม่ีขอ้สงวนเกี�ยวกบับทบญัญตัใิดๆของความตกลงฉบบัน�ี 
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ข้อ 98 

การเกบ็รกัษา 

ความตกลงฉบบัน�ีจะตอ้งถกูเกบ็รกัษาไวก้บัเลขาธกิารอาเซยีน  ซ�ึงจะเป็นผู้นําสง่สาํเนาท�ีรบัรองแลว้

ใหแ้ก่ประเทศสมาชกิแตล่ะประเทศตอ่ไปโดยทนัท ี

เพื�อเป็นพยานแก่การน�ี ผู้ลงนามขา้งทา้ย ซ�ึงไดร้บัมอบหมายโดยถกูตอ้งจากรฐับาลของตน จงึไดล้งนาม

ในความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน 

 

ทาํที�                    วนัที�                  พ.ศ.                              เป็นตน้ฉบบัภาษาองักฤษฉบบั

เดยีว 
 

 

 
สาํหรบัรฐับาลประเทศบรไูนดารสุซาลาม 

ลมิ จอก เซง  

รฐัมนตรชีว่ยวา่การตา่งประเทศและการค้า 

 

สาํหรบัรฐับาลราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 

จาม ประสทิธ ิ

รฐัมนตรอีาวโุส และรฐัมนตรพีาณิชย ์

 

 

สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

 

 

 

มาร ีเอลกา พานเกสต ู

รฐัมนตรกีารค้า 
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สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

นามวยิาเขต 

รฐัมนตรอีุตสาหกรรมและการพาณิชย ์

 

 

สาํหรบัรฐับาลประเทศมาเลเซีย 

 

มยูดีนิ บนิ โมฮมัหมดั ยาซสิ 

รฐัมนตรกีารคา้ระหวา่งประเทศและอุตสาหกรรม 

 

 

สาํหรบัรฐับาลสหภาพพมา่ 

อ ูโส ทา 

รฐัมนตรกีารวางแผนแหง่ชาตแิละการพฒันาเศรษฐกจิ 

 

 

สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์

 

ปีเตอร  ์บ ีฟาวลิา 

รฐัมนตรกีารคา้และอุตสาหกรรม 

 

 

 

สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัสิงคโปร ์

 

ลมิ ฮงึ เคยีง 

รฐัมนตรกีารคา้และอุตสาหกรรม 
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สาํหรบัรฐับาลราชอาณาจกัรไทย 

 

 

ไชยา สะสมทรพัย ์

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย์ 

 

 

สาํหรบัรฐับาลสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

ว ูฮุย เฮอืง 

รฐัมนตรอีุตสาหกรรมและการคา้ 

 


