(คำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร)
พิธีสำรเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ภำยใต้กรอบควำมตกลงว่ำด้วยบริกำรของอำเซียน
รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มาเลเซี ย สาธารณรั ฐ แห่ ง เมีย นมา สาธารณรัฐ ฟิลิ ปปิ นส์ สาธารณรัฐ สิ งคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกัน
ว่า “อาเซียน” หรือเอกพจน์ว่า “รัฐสมาชิก”)
รับทรำบ กรอบความตกลงว่าด้วยบริการอาเซียน ที่ลงนามเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538)
ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “อาฟาส”) ซึ่งมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริการ
ระหว่างรัฐสมาชิก ขจัดข้อจากั ดด้านการค้าบริการระหว่างรัฐสมาชิก อย่างมีนัยสาคัญ และเปิดเสรีด้านการค้า
บริการโดยขยายทั้งความลึกและขอบเขตของการเปิดเสรีให้มากกว่าที่ได้ผูกพันโดยรัฐสมาชิกภายใต้ความตกลง
ทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (จีเอทีเอส) ขององค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ)
ได้ ดาเนินการเจรจาแล้วเจ็ดรอบการเจรจาและบรรลุข้อผูกพันแล้วเก้าชุด ซึ่งผนวกอยู่ในพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุด
แรกภายใต้ก รอบความตกลงว่าด้วยบริ การของอาเซียนซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1997 (พ.ศ.
2540) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่สองภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียนซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่สามภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียนซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
ค.ศ. 2001 (พ.ศ.2544) พิธีส ารอนุ วัติข้อผู กพันชุดที่สี่ ภ ายใต้กรอบความตกลงว่าด้ว ยบริการของอาเซียน
ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พิธีสารอนุวัติข้อ
ผูกพันชุดที่ห้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียนซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2006 (พ.ศ.
2549) ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่หกภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ
ของอาเซียนซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 (พ.ศ.2550) ณ ประเทศสิงคโปร์ พิธีสารอนุวัติข้อ
ผูกพันชุดที่เจ็ดภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2009 (พ.ศ.
2552) ณ อาเภอชะอา ประเทศไทย พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันชุดที่แปดภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2010 (พ.ศ. 2553) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และพิธีสาร
อนุวัติข้อผูกพันชุดที่เก้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2015 (พ.ศ. 2558) ณ เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์
รับทรำบ กรอบความตกลงสาหรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาสาคัญของอาเซียนพร้อมด้วยแผนดาเนินการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาสาคัญ ซึ่งลงนามโดยผู้นาชาติอาเซียนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ.
2547) ณ เวีย งจัน ทน์ ประเทศลาว และกรอบความตกลงสาหรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาสาคัญของ
อาเซียน (ฉบับแก้ไข) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)
ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และพิธีสารเพื่อแก้ไขข้อบท 3 ของกรอบความตกลงสาหรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ในสาขาส าคั ญ ของอาเซี ย น (ฉบั บ แก้ ไ ข) ซึ่ ง ลงนามโดยรั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ อาเซี ย นเมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม
ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ณ เมืองมาคาติ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรวม การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ โทรคมนาคม
สารสนเทศ ท่องเที่ยว และบริการด้านโลจิสติกส์ ได้มมี าตรการทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างที่จะรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
เศรษฐกิจภายในภูมิภาค รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการที่จะบรรลุถึงการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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รับทรำบถึง เป้าหมายและกรอบระยะเวลาของร่างพิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบในการประชุมสุ ดยอดผู้นาอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 (พ.ศ.2550)
ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยหนึ่งในข้อกาหนดได้แก่การเปิดเสรีการค้าบริการเป็นรอบตามลาดับ
ยืนยัน คามั่นสัญญาที่จะจัดทาข้อผูกพันชุดที่สิบ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อผูกพันชุดที่สิบ”) ให้แล้วเสร็จ โดยจะ
บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตกลงไว้ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.
2012 (พ.ศ. 2555) ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา และ
ปรำรถนำ ที่จะนาข้อผูกพันชุดที่สิบไปปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่ได้กาหนดในพิธีสารนี้
จึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้:
1. ภาคผนวกท้ายพิธีสารฉบับนี้ประกอบด้วย ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา ตารางข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป และ
บัญชีรายการขอยกเว้นจากหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ของแต่ละรัฐสมาชิก ซึ่งประกอบ
เป็นส่วนที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพิธีสารฉบับนี้
2. ภายใต้เงื่อนไขของข้อผูกพันของแต่ละรัฐสมาชิก และบัญชีรายการขอยกเว้นจากหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับ ความอนุ เคราะห์ยิ่ ง รัฐ สมาชิกจะต้องให้การปฏิบัติเป็นพิเศษแก่รัฐสมาชิกด้ว ยกันบนหลั กการประติบัติ
เยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
3. ให้พิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกท้ายพิธีสารเป็นส่วนที่รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอาฟาส
4. รัฐสมาชิกจะต้องยื่นตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา ข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป และบัญชีรายการขอยกเว้นจาก
หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ณ เวลาที่มีการลงนามพิธีสาร
5. พิธีสารฉบับนี้ และข้อผูกพันที่ระบุอยู่ในภาคผนวกท้ายพิธีสาร จะมีผลใช้บังคับในเก้าสิบ (90) วัน ภายหลังจาก
วันที่มีการลงนามพิธีสารนี้
6. รัฐสมาชิกจะต้องดาเนินการตามกระบวนการภายในให้เสร็จสิ้น เพื่อให้พิธีสารฉบับนี้ และภาคผนวกท้ายพิธีสาร
จะมีผลใช้บังคับ โดยรัฐสมาชิกแต่ละประเทศ จะต้องแจ้งฝ่ายเลขาธิการอาเซียนเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้
ดาเนินการตามกระบวนการภายในของตนเสร็จสิ้นแล้ว
7. ในกรณีที่รัฐสมาชิกไม่สามารถแจ้งการเสร็จสิ้นการดาเนินการตามกระบวนการภายในได้ในเก้าสิบ (90) วัน
นับจากวันลงนาม สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกภายใต้พิธีสารฉบับนี้ และภาคผนวกท้ายพิธีสารจะเริ่มในวันที่
รัฐสมาชิกนั้นได้แจ้งให้ทราบว่าได้ดาเนินการตามกระบวนการภายในของตนเสร็จสิ้นแล้ว
8. สาหรับรัฐสมาชิกที่ไม่สามารถยื่นข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์ภายใต้ข้อผูกพันชุดที่สิบภายในเวลาที่มีการลงนาม
(เอ) ข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์ที่ยื่นภายหลัง แต่ยื่นก่อนที่พิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกท้ายพิธีสารมีผลใช้บังคับ จะมี
ผลใช้บังคับในเก้าสิบ (90) วัน หลังจากวันที่สมาชิกได้ลงนาม และ
(บี) ข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์ที่ยื่นภายหลังจากทีพ่ ิธีสารบับนี้และภาคผนวกท้ายพิธีสารมีผลใช้บังคับ จะมีผลใช้บังคับ
เมื่อมีการยืนยัน
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9. โดยไม่คานึงถึงข้อกาหนดในย่อหน้าที่ 2 ข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์ของรัฐสมาชิกภายใต้ข้อผู กพันชุดที่สิบ จะมี
การขยายสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะรัฐสมาชิกอื่นที่สามารถยื่นข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์ภายใต้ข้อผูกพันชุดที่สิบเท่านั้น
เว้นแต่รัฐสมาชิกจะมีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น
10. ด้วยจุดประสงค์ของพิธีสารฉบับนี้ รัฐสมาชิกจะได้รับการพิจารณาว่ายื่น “ข้อผูกพันอย่างสมบูรณ์” เมื่อมีการ
ยื่นข้อผูกพัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย หรือเกินกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
11. รัฐสมาชิกที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามเป้าหมายของข้อผูกพันชุดที่สิบ ได้นั้น จะต้องพยายามยื่นข้อผูกพัน อย่าง
สมบูรณ์ภายในเวลาสามปี นับจากวันที่พิธีสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
12. พิธีสารฉบับนี้จะถูกเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะส่งมอบสาเนาพิธีสารที่รับรองความถูกต้องแล้วส่ง
ให้แก่รัฐสมาชิกแต่ละรัฐทันที และเลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งให้รัฐสมาชิกแต่ละรัฐทราบในทันที ถึงเรื่องการ
ปฏิบัติตามพิธีสารฉบับนี้
เพื่อเป็นพยำนในกำรนี้ ผู้มีนามข้างใต้ ซึ่งได้รับมอบอานาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตนตามลาดับ ได้ลงนามใน
พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่สิบ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
จัดทำ ที_่ (เมือง) (ประเทศ)_ เมื่อวันที่ ___ เดือน___ ในปี _(ปี)_ เป็นต้นฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ

