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-ค ำแปลอยำ่งไมเ่ปน็ทำงกำร- 
 

ควำมตกลงวำ่ดว้ยกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ้ 
 

 บรรดำสมำชิก 
 

 โดยค ำนึงถึง   กำรเจรจำที่ริเริ่มภำยใต้ปฏิญญำรัฐมนตรีโดฮำ 
 

ค ำนึงถงึและยนืยนั   ค ำสั่งและหลักกำรในวรรค 27 ของปฏิญญำรัฐมนตรีโดฮำ (ดับบลิวที/เอ็มไอเอ็น
(01)/ดีอีซี/1) และในภำคผนวก ดี ของมติคณะมนตรีใหญ่ ณ วันที่  1 สิงหำคม 2004 ว่ำด้วยแผนกำร
ด ำเนินกำรรอบโดฮำ (ดับบลิวที/แอล/579) และในวรรค 33 และภำคผนวก อี ของมติรัฐมนตรี ณ เมืองฮ่องกง 
(ดับบลิวที/เอ็มไอเอ็น(05)/ดีอีซี) 

ปรำรถนำ   ที่จะท ำให้กระจ่ำงและปรับปรุงข้อ 5 ข้อ 8 และ ข้อ 10 ของแกตต์ 1994 ด้วยควำม
ประสงค์ที่จะท ำให้กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ กำรตรวจปล่อยสินค้ำ รวมถึงสินค้ำผ่ำนแดนมีควำมรวดเร็วข้ึน 

ยอมรบั   ควำมต้องกำรเฉพำะของสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสมำชิกที่
เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด และปรำรถนำที่จะเพิ่มพูนควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพ 

ยอมรบั   ควำมจ ำเป็นว่ำจะต้องมีกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพระหว่ำงบรรดำสมำชิกในเรื่องกำร
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรปฏิบัติตำมหลักศุลกำกร 

ณ ที่นี้ ตกลงกัน ดังต่อไปนี้ 
 

ขอ้ 1: กำรจดัพมิพ ์และกำรเผยแพรข่อ้มลู 
1. กำรจดัพิมพ์ข้อมูล  
1.1  สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดพิมพ์ข้อมูลดังต่อไปนี้โดยทันที ในลักษณะที่ไม่แบ่งแยกกีดกัน และ

เข้ำถึงได้โดยง่ำย เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ ผู้ค้ำ และผู้สนใจอื่นๆ สำมำรถรับรู้และท ำควำมเข้ำใจข้อมูล 
(เอ) พิธีกำรน ำเข้ำ ส่งออก และผ่ำนแดน (รวมทั้ง พิธีกำรที่ท่ำเรือ ท่ำอำกำศยำน และพิธีกำร 

ณ จุดน ำเข้ำอื่นๆ) และแบบฟอร์ม และเอกสำรต่ำงๆที่หน่วยงำนก ำหนด  
(บ)ี อัตรำภำษีอำกรที่เรียกเก็บกับหรือที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำหรือส่งออก 
(ซ)ี ค่ำธรรมเนียมที่เก็บโดย หรือเพื่อหน่วยงำนรัฐ กับหรือที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือ  

กำรผ่ำนแดน 
(ดี) ค ำวินิจฉัยส ำหรับกำรจ ำแนกหรือกำรประเมินรำคำของสินค้ำเพื่อประโยชน์แก่กำรศุลกำกร 
(อี)  กฎหมำย ข้อก ำหนด และกำรวินิจฉัย/ตีควำมทำงกำรบริหำรที่บังคับใช้ทั่วไป ในส่วนที่ 

เกี่ยวข้องกับกฎว่ำด้วยถ่ินก ำเนิดสินค้ำ 
(เอฟ) ข้อห้ำมหรือข้อจ ำกัดส ำหรับกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือกำรผ่ำนแดน 
(จี) บทลงโทษส ำหรับกำรกระท ำผิดพิธีกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือผ่ำนแดน 
(เอช) กระบวนกำรส ำหรับกำรอุทธรณ์ หรือกำรทบทวน 
(ไอ) ควำมตกลงหรือบำงส่วนของควำมตกลง กับประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่นๆ ในส่วนที่ 

เกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือกำรผ่ำนแดน และ 
(เจ) พิธีกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโควตำภำษี 
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1.2  ไม่มี ข้อควำมใดในข้อก ำหนดเหล่ำนี้ที่ จะแปลควำมหมำยให้ต้องเผยแพร่หรือจัดท ำข้อมูล
นอกเหนือจำกภำษำที่ใช้โดยสมำชิก เว้นแต่ที่ก ำหนดไว้ในวรรค 2.2 

2. กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ต  
2.1  สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดท ำข้อมูลต่อไปนี้ และปรับข้อมูลให้ทันสมัยเท่ำที่จะท ำได้และตำมควำม

เหมำะสม ผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ต 
(เอ) รำยละเอียด1ข้ันตอนปฏิบัติที่จ ำเป็นส ำหรับพิธีกำรน ำเข้ำ ส่งออก และผ่ำนแดน รวมทั้ง 

กระบวนกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์หรือกำรทบทวน เพื่อแจ้งต่อหน่วยงำนรัฐ ผู้ค้ำ และผู้สนใจ 
อื่นๆ  

(บ)ี แบบฟอร์มและเอกสำรที่หน่วยงำนต้องกำร ส ำหรับกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือผ่ำนแดน 
(ซ)ี ข้อมูลรำยละเอียดของจุดตอบข้อซักถำม  

2.2  ส ำหรับเรื่องใดก็ตำมที่สำมำรถปฏิบัติได้ รำยละเอียดตำมอนุวรรค 2.1 (เอ) ต้องจัดท ำเป็นภำษำ
ทำงกำรภำษำหนึ่งภำษำใดในองค์กำรกำรค้ำโลก 

2.3  องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนให้สมำชิกเผยแพร่ข้อมูลกำรค้ำผ่ำนสื่ออินเตอร์เน็ต รวมถึงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ และหัวข้ออื่นๆ ตำมวรรค 1.1  

3. จุดตอบข้อซักถำม  
3.1  ภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยู่ สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดตั้งหรือคงไว้ ซึ่งจุดตอบข้อซักถำม หนึ่งจุดหรือ

มำกกว่ำ ในกำรตอบข้อซักถำมให้กับหน่วยงำนรัฐ ผู้ค้ำ และผู้สนใจอื่นๆ ในเรื่องต่ำงๆ ตำมวรรค 1.1 
และจัดให้มีแบบฟอร์มและเอกสำรที่หน่วยงำนต้องกำร ตำมที่อ้ำงถึงในอนวุรรค 1.1 (เอ) 

3.2  สมำชิกของสหภำพศุลกำกรหรือที่เกี่ยวข้องกับกำรรวมกลุ่มภูมิภำค อำจจัดตั้งหรือคงไว้ ซึ่งจุดตอบ
ข้อซักถำมร่วมกันในระดับภูมิภำค เพื่อด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดตำมวรรค 3.1 ส ำหรับพิธีกำรที่
ด ำเนินกำรร่วมกัน  

3.3  องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนให้สมำชิกไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ในกำรตอบข้อซักถำมและกำรจัดให้
มแีบบฟอร์มหรอืเอกสำร และในกรณีที่มีกำรเรยีกเก็บ สมำชิกต้องจ ำกัดจ ำนวนเงินที่เรียกเก็บให้อยู่ใน
ระดับเพียงเท่ำกับต้นทุนของกำรให้บริกำรโดยประมำณ 

3.4  จุดตอบข้อซักถำมต้องตอบค ำถำม และจัดให้มีแบบฟอร์มและเอกสำร ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำม
สมควรแก่เหตุผล ซึ่งเป็นไปตำมที่สมำชิกแต่ละประเทศจะก ำหนด โดยอำจจะปรับเปลีย่นตำมลกัษณะ
หรือควำมซับซ้อนของเรื่องที่สอบถำม 

4. กำรประกำศแจ้ง  
สมำชิกแต่ละประเทศจะต้องแจ้งคณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ซึ่งจัดต้ังข้ึนภำยใต้ข้อ 
1.1.1 ส่วนที่ 3 (ในควำมตกลงนี้ จะเรียกว่ำ “คณะกรรมกำร”) ในเรื่อง 
(เอ) สถำนที่ทำงกำรที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่รำยกำรในอนวุรรค 1.1 (เอ) ถึง (เจ)  
(บ)ี ที่อยู่ของเวปไซต์ที่อ้ำงถึงในวรรค 2.1 และ 
(ซ)ี รำยละเอียดที่สำมำรถติดต่อได้ของจุดสอบถำมข้อมูลตำมที่อ้ำงถึงในวรรค 3.1  

 
 
 

                                                             
1 ภำคีสมำชิกแต่ละประเทศมีดุลยพินิจท่ีจะระบุถึงข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยส ำหรับรำยละเอียดท่ีลงในเวปไซต์  
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ขอ้ 2: กำรเปดิโอกำสใหแ้สดงควำมเหน็ รบัทรำบขอ้มลูกอ่นกำรมผีลบงัคบัใช ้และกำรปรกึษำหำรอื 
1. กำรเปิดโอกำสให้แสดงควำมเห็น และรับทรำบข้อมูลก่อนกำรมีผลบังคับใช้ 
1.1  เท่ำที่น ำไปปฏิบัติได้และในลักษณะที่สอดคล้องกับระบบกฎหมำยภำยใน สมำชิกแต่ละประเทศต้อง 

เปิดโอกำส ภำยในช่วงเวลำที่เหมำะสม ให้ผู้ค้ำ และผู้สนใจอื่นๆ ได้แสดงควำมคิดเห็นในกฎหมำย/
ระเบียบข้อบังคับใหม่หรือที่แก้ไขของกำรบังคับใช้ทั่วไปในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนย้ำย กำร
ตรวจปล่อยสินค้ำ รวมทั้งสินค้ำผ่ำนแดน 

1.2  เท่ำที่น ำไปปฏิบัติได้และในลักษณะที่สอดคล้องกับระบบกฎหมำยภำยใน สมำชิกแต่ละประเทศต้อง 
ท ำให้แน่ใจไดว่้ำ กฎหมำย/ระเบียบข้อบังคับใหม่หรือที่แก้ไขของกำรบังคับใช้ทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเคลื่อนย้ำย กำรตรวจปล่อยสินค้ำ รวมทั้งสินค้ำผ่ำนแดน จะถูกเผยแพร่หรือจัดท ำเป็นข้อมูลสู่
สำธำรณะ ล่วงหน้ำมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ก่อนกำรบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ค้ำและผู้สนใจอื่นๆ สำมำรถ
รับรู้และท ำควำมเข้ำใจข้อมูล  

1.3  กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำภำษีอำกร มำตรกำรซึ่งมีผลบรรเทำซึ่งกำรบังคับใช้ของกฎหมำยอำจได้รับ
ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติตำมวรรค 1.1 หรือ 1.2 มำตรกำรซึ่งน ำมำใช้ในสถำนกำรณ์เร่งด่วน หรือ
กำรเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยต่อกฎหมำยและระบบกฎหมำยภำยใน แต่ละสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ไม่
รวมอยู่ภำยใต้วรรค 1.1 และ 1.2  

2. กำรปรึกษำหำรือ 
สมำชิกแต่ละประเทศต้องก ำหนดให้มีกำรปรึกษำหำรือเป็นประจ ำ ตำมควำมเหมำะสม  ระหว่ำง
หน่วยงำนพรมแดน และผู้ค้ำ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ซึ่งอำศัยอยู่ภำยในอำณำเขตของตน 
  

ขอ้ 3: กำรวนิจิฉยัลว่งหนำ้ 
1. สมำชิกแต่ละประเทศต้องออกค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำ ในลักษณะที่ เป็นเหตุผลและผูกพันเป็นระยะเวลำ

หนึ่ง ต่อผู้ยื่นขอที่ยื่นค ำร้องเป็นลำยลกัษณ์อักษรพร้อมเอกสำรทั้งหมดที่จ ำเป็น ถ้ำสมำชิกปฏิเสธที่จะ
ออกค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำ จะต้องแจ้งไปยังผู้ยื่นขอโดยทันทีเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยระบุข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องและพื้นฐำนของกำรตัดสินน้ัน 

2. สมำชิกอำจปฏิเสธที่จะออกค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำ หำกว่ำค ำถำมที่สอบถำมภำยใต้ค ำขอนั้น  
(เอ) ค้ำงอยู่ในคดีของผู้ยื่นค ำขอต่อหน่วยงำนรัฐใดๆก็ตำม องค์กรพิจำรณำอุทธรณ์ หรือศำล

อุทธรณ์ หรือ  
(บ)ี ถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วโดยองค์กรพิจำรณำอุทธรณ์ หรือศำลอุทธรณ์  

3. ค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำต้องมีผลผูกพันในช่วงระยะเวลำหนึ่ง ภำยหลังจำกออกค ำวินิจฉัย เว้นแต่กฎหมำย 
ข้อเท็จจริง หรือสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำนั้นเปลี่ยนแปลง 

4. หำกสมำชิกลบล้ำง เปลี่ยนแปลง หรือท ำให้ค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำเป็นโมฆะ สมำชิกจะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นค ำ
ขอทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของกำรพิจำรณำ ในกรณีที่สมำชิกลบ
ล้ำง เปลี่ยนแปลง หรือท ำให้ค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำเปน็โมฆะ โดยให้มีผลย้อนหลัง  สมำชิกอำจด ำเนินกำร
ดังกล่ำวได้ถ้ำค ำวินิจฉัยน้ันอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง เป็นควำมเท็จ  หรือเป็น
ข้อมูลที่ท ำให้หลงผิด 

5. ค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำที่ออกโดยสมำชิกต้องมีผลผูกพันกับสมำชิกนั้น  สมำชิกอำจก ำหนดให้ค ำวินิจฉัย
ล่วงหน้ำผูกพันกับผู้ยื่นค ำร้องขอก็ได้ 

6. อย่ำงน้อยที่สุด สมำชิกแต่ละประเทศต้องเผยแพร่   
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(เอ) ข้อก ำหนด/ระเบียบปฏิบัติส ำหรบักำรยื่นค ำร้องขอค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำ รวมทั้งเรื่องข้อมูลและ 
รูปแบบ  

(บ)ี ระยะเวลำที่ใช้ในกำรพิจำรณำออกค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำ และ 
(ซ)ี ระยะเวลำซึ่งค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำมีผลผูกพัน 

7. หำกผู้ยื่นค ำร้องยื่นอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร สมำชิกแต่ละประเทศต้องเปิดโอกำสให้ผู้ยื่นค ำร้องมี
สิทธิขอทบทวนค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำ หรือขอทบทวนกรณีที่มีกำรยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือท ำให้ค ำ
วินิจฉัยล่วงหน้ำเป็นโมฆะ2 

8. สมำชิกแต่ละประเทศต้องพยำยำมเผยแพร่สู่สำธำรณะส ำหรับข้อมูลใดๆ ของค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำซึ่งได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำจะเป็นที่สนใจของผู้สนใจอื่นๆ ทั้งนี้โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องปกป้อง
ควำมลับทำงกำรค้ำ 

9. ค ำจ ำกัดควำมและขอบเขต 
(เอ) ค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำ คือค ำตัดสินที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งสมำชิกให้กับผู้ยื่นค ำขอ ก่อนกำร 

น ำเข้ำสินค้ำที่สอบถำมตำมค ำขอนั้น ทั้งนี้ ภำคีสมำชิกต้องจัดบริกำรให้กับสินค้ำน้ัน เมื่อมี 
กำรน ำเข้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
(1)  พิกัดของสินค้ำ และ 
(2)  ถ่ินก ำเนิดสินค้ำ3 

(บ)ี นอกเหนือจำกค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำตำมที่ได้ก ำหนดในอนุวรรค (เอ) องค์กำรกำรค้ำโลก
สนับสนุนให้สมำชิกให้บริกำรค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำในเรื่อง 

(1)  วิธีกำรหรือหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม และกำรน ำมำใช้ ในกำรก ำหนดรำคำศุลกำกรภำยใต้ 
  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  
(2)  กำรได้รับกำรลดหรือยกเว้นจำกอำกรศุลกำกร  
(3)  กำรได้รับสิทธิในเรื่องโควตำ รวมทั้งโควตำภำษี และ 
(4)  เรื่องอื่นๆ ซึ่งสมำชิกพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสมที่จะออกค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำ 

(ซ)ี ผู้ยื่นค ำร้องขอเป็นผู้ส่งออก ผู้น ำเข้ำ หรือ บุคคลใดๆ ที่มีเหตุอันสมควร หรือตัวแทนของ 
บุคคลดังกล่ำว 

(ดี) สมำชิกอำจก ำหนดให้ผู้ยื่นค ำร้องขอต้องมีตัวแทนตำมกฎหมำยหรือต้องจดทะเบียนในอำณำ 
เขตประเทศของสมำชิกนั้น และเท่ำที่จะเป็นไปได้ ข้อก ำหนดเหล่ำน้ันจะต้องไม่จ ำกัดกลุ่ม 
บุคคลที่จะมีสิทธิยื่นค ำร้องขอวินิจฉัยล่วงหน้ำ โดยเฉพำะเมื่อพิจำรณำถึงควำมต้องกำรของ 
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม ข้อก ำหนดเหล่ำน้ีต้องชัดเจนและโปร่งใส และไม่ 
ก่อให้เกิดกำรกีดกันกำรทำงกำรค้ำโดยไม่จ ำเป็น หรือตำมอ ำเภอใจ 

                                                             
2 ภำยใต้วรรคนี้ เอ) กำรทบทวนอำจด ำเนินกำรก่อนหรือหลังจำกค ำวินิจฉัยมีผลใช้บังคับ โดยเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักงำน หรือหน่วยงำนซึ่งออกค ำ
วินิจฉัย ซึ่งอยู่ระดับท่ีสูงกว่ำ หรือเป็นหน่วยงำนอิสระ หรือเป็นหน่วยงำนทำงศำล และ บี) สมำชิกต้องไม่ถูกเรียกร้องให้ผู้ร้องขอด้วยกำรใช้
วรรค 1 ข้อ 4 
3 เป็นท่ีเข้ำใจว่ำ ค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำในเรื่องถิ่นก ำเนิดสินค้ำส ำหรับสินค้ำ อำจเป็นกำรพิจำรณำถิ่นก ำเนิด เพ่ือวัตถุประสงค์ตำมควำมตกลงใน
เรื่องกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ซึ่งค ำวินิจฉัยนี้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของควำมตกลงนี้และควำมตกลงว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ในท ำนอง
เดียวกัน กำรพิจำรณำเรื่องถิ่นก ำเนิดสินค้ำภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ อำจจะเป็นค ำวินิจฉัยล่วงหน้ำในเรื่องถิ่นก ำเนิดสินค้ำเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของควำมตกลงนี้ ซึ่งเป็นค ำวินิจฉัยท่ีเป็นไปตำมควำมต้องกำรของควำมตกลงท้ังสองฉบับ ท้ังนี้ สมำชิกไม่ถูกเรียกร้องให้ต้องแยก
กำรด ำเนินงำนภำยใต้บทบัญญัตินี้ นอกเหนือจำกท่ีได้ด ำเนินกำรแล้วตำมควำมตกลงว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
พิจำรณำถิ่นก ำเนิด หำกข้อก ำหนดดังกล่ำวภำยใต้ข้อนี้ได้รับกำรปฏิบัติครบถ้วน 
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ขอ้ 4: กระบวนกำรส ำหรบักำรอทุธรณ ์หรอืกำรทบทวน 

1. สมำชิกแต่ละประเทศต้องเปิดโอกำสให้บุคคลใดๆก็ตำมที่อยู่ในรำชอำณำจักร ซึ่งหน่วยงำนศุลกำกรได้ 
มีค ำตัดสินทำงกำรบริหำร4 ไปยังบุคคลเหล่ำน้ัน ได้มีสิทธิ 
(เอ) อุทธรณ์ที่หน่วยงำน หรือขอให้ทบทวน โดยหน่วยงำนที่สูงกว่ำหรือเป็นอิสระจำกเจ้ำหน้ำที่  

หรือหน่วยงำนที่ออกค ำวินิจฉัยน้ัน  
และ/หรือ 

(บ)ี กำรอุทธรณ์ หรือทบทวนค ำวินิจฉัยในช้ันศำล  
2. กฎหมำยของแต่ละสมำชิกอำจจะก ำหนดให้ต้องอุทธรณ์หรือทบทวนที่หน่วยงำน ก่อนกำรอุทธรณ์หรือ

ทบทวนในช้ันศำล 
3. สมำชิกต้องท ำให้แน่ใจว่ำ กระบวนกำรอุทธรณ์หรือทบทวนจะต้องด ำเนินกำรในลักษณะที่ไม่เป็นกำร 

แบ่งแยกกีดกัน  
4. สมำชิกแต่ละประเทศต้องท ำให้แน่ใจว่ำ ในกรณีเรื่องที่ได้มีกำรอุทธรณ์หรือทบทวนภำยใต้อนุวรรค 1 

(เอ) ไม่สำมำรถตัดสินได้  
(เอ) ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดภำยใต้กฎหมำยหรือระเบียบปฏิบัติ  หรือ  
(บ)ี  โดยล่ำช้ำเกินควร  
ผู้ยื่นค ำร้องมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์หรือให้ทบทวนในระดับเหนือข้ึนไปต่อหน่วยงำนด้ำนปกครอง หรือ 

ศำล หรือ วิธีกำรอื่นใดต่อหน่วยงำนทำงศำล5 
5. สมำชิกแต่ละประเทศต้องท ำให้แน่ใจว่ำ บุคคลที่ถูกอ้ำงถึงในวรรค 1 ได้รับแจ้งถึงเหตุผลที่หน่วยงำนมีค ำ

ตัดสิน เพื่อให้บุคคลนั้นได้อำศัยเหตุผลดังกล่ำวในกระบวนกำรอุทธรณ์หรือทบทวนตำมควำมจ ำเป็น 
6. องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนให้สมำชิกแต่ละประเทศจัดท ำข้อบทภำยใต้ข้อนี้ให้ครอบคลุมถึงค ำ 

ตัดสินของหน่วยงำนชำยแดนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่แต่เฉพำะหน่วยงำนศุลกำกรเท่ำนั้น  
 
ขอ้ 5: มำตรกำรอืน่ๆ เพือ่สง่เสรมิควำมเปน็ธรรม กำรไมแ่บง่แยกกดีกนั และควำมโปรง่ใส 

1. กำรประกำศเพื่อส่งเสริมกำรควบคุมหรือกำรตรวจ 
 ในกรณีที่สมำชิกด ำเนินกำรน ำหรือคงไว้ซึ่งระบบของกำรออกประกำศหรือค ำแนะน ำให้แก่หน่วยงำน
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้ำงระดับกำรควบคุมหรอืกำรตรวจปล่อยที่พรมแดนส ำหรับอำหำร เครื่องดื่ม หรือ 
อำหำรส ำหรับสัตว์ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศหรือค ำแนะน ำเพื่อกำรคุ้มครองมนุษย์ สัตว์ หรือพืช หรือ สุขอนำมัย 
ภำยในรำชอำณำจักร ให้สมำชิกต้องน ำวินัยดังต่อไปนี้ไปใช้ในเรื่องของกำรออกประกำศ กำรยกเลิก หรือ กำร
ชะลอไว้ 
 
 
                                                             
4 ค ำตัดสินทำงกำรบริหำรในข้อนี้ หมำยถึง ค ำตัดสินซึ่งมีผลทำงกฎหมำยซึ่งกระทบต่อสิทธิและข้อผูกพันต่อเฉพำะบุคคลในเรื่องใดเรื่ องหนึ่ง 
เป็นท่ีเข้ำใจว่ำค ำตัดสินทำงกำรบริหำรในข้อนี้ครอบคลุมกำรด ำเนินกำรทำงกำรบริหำรภำยในควำมหมำยของข้อ  10 ของ แกตต์ 1994 หรือ 
ควำมล้มเหลวท่ีจะด ำเนินกำรทำงกำรบริหำรหรือค ำตัดสินตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยและระบบกฎหมำยภำยในประเทศของภำคีสมำชิก เพ่ือ
มุ่งเน้นถึงควำมล้มเหลวเหล่ำนั้น สมำชิกอำจจะคงไว้ซึ่งทำงเลือกส ำหรับกลไกทำงกำรบริหำร หรือกำรอำศัยทำงศำล ท่ีจะสั่งกำรให้กรม
ศุลกำกรท่ีจะออกค ำตัดสินทำงกำรบริหำรโดยทันที แทนสิทธิในกำรอุทธรณ์หรือทบทวนภำยใต้อนุวรรค 1 (เอ) 
5 ไม่มีข้อใดในวรรคนี้ท่ีกีดกันภำคีสมำชิกจำกกำรตระหนักถึงกำรท่ีหน่วยงำนไม่อุทธรณ์หรือทบทวนกำรตัดสิน เพ่ือประโยชน์ของผู้ร้องเรียน 
ภำยใต้กฎและระเบียบข้อบังคับ  
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(เอ) สมำชิกอำจจะออกประกำศหรือค ำแนะน ำบนพื้นฐำนของควำมเสี่ยง ตำมควำมเหมำะสม 
(บ)ี สมำชิกอำจออกประกำศหรือค ำแนะน ำเพื่อให้กำรด ำเนินงำน ณ จุดที่มีกำรน ำเข้ำ ซึ่งต้องน ำ

เงื่อนไขดำ้นสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืชไปใช้  เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
(ซ)ี สมำชิกต้องยกเลิกประกำศหรือค ำแนะน ำ  หรือชะลอกำรออกประกำศ หรือ 

ค ำแนะน ำโดยทันที หำกสภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิม ภำยใต้ประกำศหรือค ำแนะน ำนั้น ไม่มี 
อยูอ่ีกแล้ว หรือหำกสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนั้น สำมำรถที่จะท ำให้สมำชิกด ำเนินกำรใน 
ลักษณะที่เข้มงวดทำงกำรค้ำน้อยลงได ้และ 

(ดี) เมื่อสมำชิกตัดสินใจที่จะยกเลิก หรือชะลอประกำศหรือค ำแนะน ำไว้ สมำชิกต้องเผยแพร่ 
ประกำศดังกล่ำวโดยทันที ในลักษณะที่ไม่แบ่งแยกกีดกัน และเข้ำถึงได้ง่ำย หรือแจ้งให้ 
สมำชิกที่เป็นประเทศส่งออก หรือผู้น ำเข้ำทรำบ ตำมควำมเหมำะสม 

2. กำรกักไว้  
สมำชิกต้องแจ้งให้ผู้ขนส่ง หรือผู้น ำเข้ำทรำบโดยทันที ในกรณีที่มีกำรกักของที่ส ำแดงเป็นของน ำเข้ำ 

ส ำหรับให้ศุลกำกรหรือหน่วยงำนอื่นตรวจ  
3. กระบวนกำรทดสอบ  
3.1 หำกได้รับกำรร้องขอ สมำชิกอำจเปิดโอกำสส ำหรับกำรทดสอบครั้งที่สอง ในกรณีที่ผลกำรทดสอบ 
 ครั้งแรกจำกของตัวอย่ำงที่น ำมำจำกสินค้ำที่ส ำแดงเป็นของน ำเข้ำ แสดงผลลัพธ์ในทำงตรงข้ำม  

3.2 สมำชิกต้องเผยแพร่ ในลักษณะที่ไม่กีดกันและเข้ำถึงได้ง่ำย ช่ือและที่อยู่ของห้องทดสอบทำง
วิทยำศำสตร์ที่สำมำรถท ำกำรทดสอบ หรือจัดหำข้อมูลดังกล่ำวให้กับผู้น ำเข้ำ หำกเปิดโอกำสตำม
วรรค 3.1  

3.3 สมำชิกต้องพิจำรณำถึงผลกำรทดสอบครั้งที่สอง ถ้ำมี ภำยใต้วรรค 3.1 ในกำรตรวจปล่อยสินค้ำ และ
หำกเหมำะสม อำจยอมรับผลกำรทดสอบนั้น  
 

ขอ้ 6:  วนิยัในกำรจดัเกบ็คำ่ธรรมเนยีมกบัหรอืในสว่นทีเ่กีย่วกบักำรน ำเขำ้และกำรสง่ออกและบทลงโทษ 
1. วินัยทั่วไปในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกับหรือในส่วนที่เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำและกำรส่งออก 
1.1 บทบัญญัติตำมวรรค 1 ต้องน ำมำใช้กับค่ำธรรมเนียมทั้ งหมด ซึ่ งไม่รวมถึงอำกรน ำเข้ำและ

 ส่งออก และภำษีอื่นๆ ภำยใต้บทบัญญัติของข้อ 3 ของแกตต์ 1994 ซึ่งจัดเก็บโดยสมำชิก กับหรือที่
เกี่ยวกับกำรน ำเข้ำและส่งออกสินค้ำ 

1.2 ข้อมูลที่ เกี่ยวกับค่ำธรรมเนียมต้องเผยแพร่ตำมที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 1 ข้อมูลเหล่ำนี้ต้องระบุถึง
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บ เหตุผลของกำรเรียกเก็บ หน่วยงำนรับผิดชอบในกำรเรียกเก็บ รวมทั้งวิธีกำร
และเวลำที่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนั้น 

1.3 ต้องก ำหนดช่วงห่ำงของระยะเวลำให้มีเพียงพอ ระหว่ำงกำรประกำศเก็บค่ำธรรมเนียมใหม่  หรือที่
แก้ไข กับวันที่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่กรณีที่เร่งด่วน ทั้งนี้ ต้องไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม จนกว่ำจะมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำว  

1.4 สมำชิกแต่ละประเทศต้องทบทวนค่ำธรรมเนียมเป็นระยะๆ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อลดจ ำนวนและควำม
หลำกหลำย ตำมที่สำมำรถปฏิบัติได้ 

2. วินัยเฉพำะในเรือ่งคำ่ธรรมเนยีมส ำหรับกระบวนกำรทำงศุลกำกรที่จัดเก็บกับหรือในส่วนที่เกี่ยวกับ
กำรน ำเข้ำและส่งออก 
ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกระบวนกำรทำงศุลกำกร  
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(1) ต้องถูกจ ำกัดในมูลค่ำของต้นทุนกำรให้บริกำรโดยประมำณ กับหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรปฏิบัติในเรื่องน ำเข้ำหรือส่งออกโดยเฉพำะ และ 

(2) ต้องไม่ก ำหนดให้ไปผูกกับกำรปฏิบัติในเรื่องน ำเข้ำหรือส่งออกโดยเฉพำะ หำกค่ำธรรมเนียม
เหล่ำนั้นจัดเก็บจำกกำรให้บริกำรซึ่งเกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดกับกระบวนกำรทำงศุลกำกร
ส ำหรับสินค้ำ 

3. วินัยส ำหรับบทลงโทษ  
3.1 ส ำหรับวัตถุประสงค์ตำมวรรค 3 ค ำว่ำ “บทลงโทษ” ต้องหมำยถึงบทลงโทษที่ก ำหนดโดยศุลกำกร

ของสมำชิก ส ำหรับกำรกระท ำผิดต่อกฎหมำยศุลกำกร ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อก ำหนดด้ำนพิธีกำร  
3.2 สมำชิกแต่ละประเทศต้องท ำให้แน่ใจว่ำบทลงโทษส ำหรับกำรกระท ำผิดต่อกฎหมำยศุลกำกร ระเบียบ

ข้อบังคับ หรือข้อก ำหนดด้ำนพิธีกำร จะก ำหนดเพื่อลงโทษเฉพำะบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อกำร
กระท ำผิดภำยใต้กฎหมำย  

3.3 บทลงโทษที่ใช้ต้องขึ้นกับข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมของคดี และต้องเหมำะสมกับระดับและควำม
รุนแรงของกำรกระท ำผิด 

3.4 สมำชิกแต่ละประเทศต้องท ำให้แน่ใจว่ำ ประเทศตนคงไว้ซึ่งมำตรกำรเพื่อหลีกเลี่ยง 
(เอ) ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรประเมินและจัดเก็บภำษีรวมทั้งค่ำปรับ และ 
(บ)ี กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรประเมินหรือกำรเรียกเก็บค่ำปรับซึ่งไม่สอดคล้องกับวรรค 3.3 

3.5 สมำชิกแต่ละประเทศต้องท ำให้แน่ใจว่ำเมื่อบทลงโทษได้น ำมำใช้ส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำย
ศุลกำกร ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อก ำหนดด้ำนพิธีกำร สมำชิกจะต้องมีกำรอธิบำยเป็นลำยลักษณ์
อักษรแก่บุคคลที่ถูกลงโทษโดยระบุถึงกำรกระท ำควำมผิด และกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือ พิธี
กำร ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดและบทลงโทษในเรื่องนั้น 

3.6 เมื่อบุคคลเปิดเผยโดยสมัครใจให้ศุลกำกรสมำชิกทรำบถึงกำรกระท ำควำมผิดต่อกฎหมำยศุลกำกร 
ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อก ำหนดด้ำนพิธีกำร ก่อนที่หน่วยงำนศุลกำกรจะตรวจพบ องค์กำรกำรค้ำ
โลกจะสนับสนุนให้หน่วยงำนศุลกำกรพิจำรณำที่จะมีเหตุบรรเทำโทษให้กับบุคคลนั้น ตำมควำม
เหมำะสม 

3.7 บทบัญญัติของวรรคนี้ต้องน ำมำใช้กับบทลงโทษในเรื่องกำรขนส่งผ่ำนแดน ตำมที่ได้อ้ำงถึงในวรรค 3.1 
 

ขอ้ 7:  กำรตรวจปลอ่ยสนิคำ้ 
1. กระบวนกำรก่อนกำรมำถึงของสินค้ำ 
1.1 สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดให้มีหรือคงไว้ซึ่งพิธีกำรที่ให้มีกำรส่งเอกสำรกำรน ำเข้ำและข้อมูลที่

ต้องกำรอื่นๆ ซึ่งรวมถึงบัญชีสินค้ำส ำหรับเรือ เพื่อเริ่มต้นกระบวนกำรก่อนกำรมำถึงของสินค้ำ  
1.2 สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดให้มีระบบส่งเอกสำรล่วงหน้ำในรูปแบบอิเลกทรอนิกส์  ส ำหรับ

กระบวนกำรด ำเนินกำรล่วงหน้ำก่อนสินค้ำถึงปลำยทำง ตำมควำมเหมำะสม 
2. กำรช ำระเงินทำงอิเลกทรอนิกส์  

เท่ำที่จะน ำมำใช้ปฏิบัติได้ สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดให้มีหรือคงไว้ซึ่งพิธีกำรที่ให้ทำงเลือกในกำร
ช ำระภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมทำงอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งจัดเก็บโดยศุลกำกร ที่เกิดข้ึนในกำรน ำเข้ำและ
ส่งออก 
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3. กำรแยกเรื่องกำรปล่อยสินค้ำออกจำกกำรผลสรุปสุดท้ำยของกำรพิจำรณำค่ำภำษีอำกรและ
ค่ำธรรมเนียม  

3.1 สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดให้มีหรือคงไว้ซึ่งพิธีกำรที่ให้มีกำรปล่อยสินค้ำก่อนที่จะทรำบผลสรุป
สุดท้ำยส ำหรับกำรพิจำรณำค่ำภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียม ถ้ำกำรพิจำรณำดังกล่ำวไม่สำมำรถกระท ำ
ให้แล้วเสร็จก่อนหรือ ณ เวลำมำถึง หรือ ให้เร็วเท่ำที่จะกระท ำได้ ภำยหลังจำกกำรมำถึง แต่ทั้งนี้
ข้อก ำหนดอื่นๆทั้งหมดต้องได้รับกำรปฏิบัติ  

3.2 ตำมเงื่อนไขของกำรปล่อยดังกล่ำว สมำชิกอำจต้องกำรให้ 
(เอ) ช ำระค่ำภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมที่ได้ก ำหนดไว้ก่อนหรือเมื่อสินค้ำมำถึง และค้ ำ 

ประกันในส่วนมูลค่ำที่ยังไม่ได้พิจำรณำน้ันในรูปแบบผู้ค้ ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ ำประกัน  
หรือหลักประกันอื่นๆที่เหมำะสมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับ  หรือ 

(บ)ี กำรค้ ำประกันในรูปแบบของผู้ค้ ำประกัน หลักทรัพย์ค้ ำประกัน หรือหลักประกันอื่นๆ  
ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับ 

3.3 กำรค้ ำประกันเหล่ำนั้นจะต้องไม่มำกไปกว่ำจ ำนวนซึ่งสมำชิกต้องกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำจะครอบคลุม
ส ำหรับกำรช ำระค่ำภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียม 

3.4 ในกรณีที่ มีกำรตรวจพบกำรกระท ำผิดซึ่งมีบทลงโทษทำงกำรเงินหรือค่ำปรับ  อำจมีกำรเรียกค้ ำ
ประกันโดยให้รวมถึงค่ำปรับเหล่ำน้ันด้วย 

3.5 ต้องให้ถอนคืนกำรค้ ำประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรค 3.2 และ 3.4 หำกไม่มีควำมต้องกำรอีกต่อไป 
3.6 ไม่มีข้อควำมใดในบทบัญญัติเหล่ำนี้ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของสมำชิกในกำรตรวจสอบ กักสินค้ำ ยึด 

หรือริบ หรือจัดกำรเกี่ยวกับสินค้ำในลักษณะใดๆ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งต่อสิทธิและข้อผูกพันของ
สมำชิกในควำมตกลงดับบลิวทีโอ 

4. กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
4.1 สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดให้มีหรือคงไว้ซึ่งระบบบริหำรควำมเสี่ยงส ำหรับกำรควบคุมทำงศุลกำกร 
4.2 สมำชิกแต่ละประเทศต้องออกแบบและใช้ระบบบริหำรควำมเสี่ยงในลักษณะเพื่อหลีกเลี่ยงกำร

แบ่งแยกกีดกันอย่ำงไม่เป็นธรรมหรือไม่มีกฎเกณฑ์หรือใช้เป็นข้อจ ำกัดโดยบิดเบือนต่อกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ  

4.3 เท่ำที่จะเป็นไปได้ สมำชิกแต่ละประเทศต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรควบคุมทำงศุลกำกร และกำร
ควบคุมพรมแดนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับสินค้ำที่มีควำมเสี่ยงสูง และเร่งรัดกำรตรวจปล่อยสินค้ำที่มี
ควำมเสี่ยงต่ ำ สมำชิกอำจคัดเลือกตรวจสนิค้ำโดยวิธีกำรสุ่มตรวจในฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงด้วย 

4.4 สมำชิกแต่ละประเทศต้องก ำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงอยู่บนพื้นฐำนของกำรประเมินควำมเสี่ยง
โดยผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกที่เหมำะสม ซึ่งเกณฑ์เหล่ำนั้นอำจรวมถึง พิกัดศุลกำกร ธรรมชำติและ
รำยละเอียดของสินค้ำ ถ่ินก ำเนิดสินค้ำ ประเทศรับบรรทุกสินค้ำ มูลค่ำของสินค้ำ ประวัติกำรกระท ำ
ผิดของผู้ค้ำ และรูปแบบกำรขนส่ง 

5. กำรตรวจสอบหลังกำรปล่อย  
5.1 โดยมุ่งหมำยที่จะเร่งรัดกำรตรวจปล่อยสินค้ำ สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดให้มีหรือคงไว้ซึ่งกำร

ตรวจสอบหลังกำรปล่อยเพื่อให้แน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยศุลกำกรและกฎระเบียบต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง 
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5.2 สมำชิกแต่ละประเทศต้องเลอืกบคุคลหรือสนิค้ำโดยพิจำรณำจำกพืน้ฐำนควำมเสี่ยงเพื่อกำรตรวจสอบ
หลังกำรปล่อย ซึ่งอำจรวมถึงกำรใช้หลักเกณฑ์เรื่องกำรเลือกสรรที่เหมำะสม สมำชิกแต่ละประเทศ
ต้องด ำเนินกำรตรวจสอบหลังกำรตรวจปล่อยในลักษณะโปร่งใส เมื่อตรวจพบบุคคลที่เกี่ยวข้องและ
ได้ผลกำรตรวจสอบแล้ว ภำคีสมำชิกต้องแจ้งโดยไม่ล่ำช้ำให้บุคคลผูน้ั้นทรำบถึงผลกำรตรวจสอบ และ
แจ้งสิทธิและข้อผูกพัน รวมทั้งเหตุผลส ำหรับผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว  

5.3 สมำชิกยอมรับว่ำข้อมูลที่ได้มำจำกกำรตรวจสอบหลังกำรปล่อยอำจถูกใช้ในกำรด ำเนินคดีใน
หน่วยงำนหรือในช้ันศำล  

5.4 ในส่วนที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ สมำชิกต้อง ใช้ผลของกำรตรวจสอบหลังกำรปล่อยมำใช้ในระบบ
บริหำรควำมเสี่ยง  

    6.   กำรจัดท ำและกำรเผยแพร่ระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรตรวจปล่อย 
    6.1 องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนให้สมำชิกวัดและเผยแพร่ระยะเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรตรวจปล่อยเป็น    
         ระยะๆ และด ำเนินกำรในลักษณะที่คงเส้นคงวำ โดยใช้เครื่องมือ เช่น ผลกำรศึกษำเวลำในกำรตรวจ  
         ปล่อยขององค์กำรศุลกำกรโลก6 (ในควำมตกลงนี้ จะเรียกว่ำ “ดับบลิวซีโอ”) 
    6.2 องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนให้สมำชิกแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในคณะกรรมกำรฯ ส ำหรับกำรวัด  
         ระยะเวลำ รวมทั้งวิธีกำรที่ใช้ จุดที่เป็นปัญหำหรือคอขวด และผลของวัดระยะเวลำที่มีต่อประสิทธิภำพ 
    7.  มำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำส ำหรับผู้ประกอบกำรรับอนุญำต 
    7.1 สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดให้มีมำตรกำรเพิ่มเติมด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง  
           กับกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือผ่ำนแดน ภำยใต้วรรค 7.3 ให้กับผู้ประกอบกำร ที่มีคุณสมบัติตำม 
           หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ซึ่งในที่นี้เรียกว่ำ ผู้ประกอบกำรรับอนุญำต หรือมิฉะนั้น สมำชิกอำจให้กำร 

อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำเหล่ำนั้น กับผู้ประกอบกำรทั้งหมดโดยไม่ต้องจัดท ำโครงกำรแยก
ต่ำงหำก  

    7.2 หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดดังกล่ำว เพื่อให้ได้เป็นผู้ประกอบกำรรับอนุญำต ต้องเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำม  
หรือ ควำมเสี่ยงของกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดต่ำงๆซึ่งระบุไว้ในกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ หรือ 
พิธีกำรของสมำชิก  

(เอ) หลักเกณฑ์ที่ต้องมีกำรเผยแพร่ให้ทรำบนั้น อำจรวมถึงเรื่อง 
(1) กำรจัดท ำบันทึกที่เหมำะสม เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยศุลกำกรและกฎหมำยและ

กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) ระบบในกำรจัดกำรบันทึกเพื่อให้สำมำรถควบคุมภำยในที่จ ำเป็น  
(3) กำรมีทรัพย์สินมำกกว่ำหนี้สิน รวมทั้งกำรก ำหนดให้มีหลักประกัน /หรือกำรค้ ำ

ประกันที่เพียงพอ ตำมควำมเหมำะสม และ 
(4) ควำมปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทำน 

 (บ)ี หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ต้องไม่ 
(1) ถูกออกแบบให้มีหรือน ำมำใช้ในลักษณะที่ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเป็นกำรแบ่งแยกกีดกัน 

  ระหว่ำงผู้ประกอบกำรอย่ำงไม่เป็นธรรม และ 
(2) เท่ำที่จะเป็นไปได้ จ ำกัดกำรเข้ำร่วมของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม  

 
                                                             
6 สมำชิกแต่ละประเทศอำจก ำหนดขอบเขตและวิธีกำรส ำหรับกำรวัดเวลำเฉลี่ยในกำรตรวจปล่อย) เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรและ
ศักยภำพของตน 



- 10 - 
 

7.3 มำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำที่ก ำหนดตำมวรรค 7.1 ต้องมีอย่ำงน้อยสำมเรื่องในบรรดำ 
      มำตรกำรต่อไปนี้7 

 (เอ) ก ำหนดให้ใช้ข้อมูลหรือเอกสำรน้อยลง ตำมควำมเหมำะสม 
 (บ)ี กำรตรวจสินค้ำทำงกำยภำพในระดับต่ ำ ตำมควำมเหมำะสม 
 (ซ)ี กำรปล่อยสินค้ำอย่ำงรวดเร็ว ตำมควำมเหมำะสม 
 (ดี) กำรชะลอกำรช ำระภำษี อำกร และค่ำธรรมเนียม  
 (อี) กำรให้ใช้กำรค้ ำประกันหลำยรูปแบบ หรือลดกำรค้ ำประกัน 
 (เอฟ) กำรใช้ใบขนฯฉบับเดียว ส ำหรับกำรน ำเข้ำหรือกำรส่งออกทั้งหมด ในช่วงระยะเวลำ 
   ที่ก ำหนด และ 
 (จี) กำรตรวจปล่อยสินค้ำ ณ สถำนที่ท ำกำรของผู้ประกอบกำรรับอนุญำต หรือสถำนที่ 
   อื่นซึ่งศุลกำกรอนุญำต 
    7.4 องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนให้สมำชิกจัดท ำโครงกำรผู้ประกอบกำรรับอนุญำต ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนตำม  
          มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ซึ่งมีมำตรฐำนเหล่ำน้ันอยู่แล้ว เว้นแต่ว่ำมำตรฐำนเหล่ำน้ันไม่เหมำะสม 
          หรือไม่มีประสิทธิภำพที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมกฎหมำยที่ต้องกำรให้เกิด 
    7.5 เพื่อที่จะส่งเสริมมำตรกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำให้กับผู้ประกอบกำร สมำชิกต้องท ำให้เกิด 

ควำมเป็นไปไดใ้นกำรเจรจำท ำควำมตกลงกำรยอมรับร่วม กับสมำชิกอื่นๆ ในเรื่องโครงกำร 
ผู้ประกอบกำรรับอนุญำต 

    7.6 สมำชิกต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องภำยในคณะกรรมกำรเกี่ยวกับโครงกำรผู้ประกอบกำรรับ  
          อนุญำตที่ใช้อยู ่
    8.   ของเร่งด่วน 
    8.1 สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดให้มีหรือคงไว้ซึ่งกระบวนกำรส ำหรับกำรออกของอย่ำงเร่งด่วน โดยอย่ำง 

น้อยที่สุดส ำหรับสินค้ำที่น ำเข้ำมำทำงอำกำศยำน ให้กับบุคคลซึ่งขออนุญำตใช้สิทธินั้น ขณะที่คงไว้ซึ่ง 
กำรควบคุมทำงศุลกำกร8 ทั้งนี้ ถ้ำสมำชิกก ำหนดหลักเกณฑ์9 โดยจ ำกัดผู้ซึ่งอำจจะใช้กระบวนกำร
ดังกล่ำว ในหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ สมำชิกอำจจะก ำหนดว่ำ ภำยใต้เงื่อนไขเพื่อคัดเลือกผู้เหมำะสม 
ตำมที่ระบุในวรรค 8.2 ส ำหรับของเร่งด่วน ผู้ร้องขอจะต้อง  

(เอ)  ก ำหนดให้มีสถำนที่ที่เหมำะสม และช ำระเงินส ำหรับค่ำใช้จ่ำยทำงศุลกำกรที่ 
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรส ำหรับของเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ ร้องขอได้ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดของสมำชิกส ำหรับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ณ สถำนที่เฉพำะ  

 (บ)ี  จัดส่งข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตรวจปล่อยล่วงหน้ำ ส ำหรับของเร่งด่วนที่น ำเข้ำมำ  
 (ซ)ี  ช ำระค่ำธรรมเนียมซึ่งจ ำกัดมูลค่ำเท่ำกับต้นทุนกำรให้บริกำรโดยประมำณในกำร 
   ให้บริกำรดังกล่ำวตำมที่ได้กล่ำวไว้ในวรรค 8.2  
 (ดี)  คงไว้ซึ่งระดับกำรควบคุมที่สูง ส ำหรับกำรส่งของเร่งด่วน โดยกำรใช้ระบบควำม 

   ปลอดภัยภำยใน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีกำรติดตำมสถำนะของสินค้ำ ตั้งแต่ 

                                                             
7 มำตรกำรตำมท่ีระบุในอนุวรรค 7.3 (เอ) ถึง (จี) ต้องถือว่ำก ำหนดให้กับผู้ประกอบกำรรับอนุญำต หำกมำตรกำรดังกล่ำวใช้กับ
ผู้ประกอบกำรทุกคน 
8 ในกรณีท่ีภำคีสมำชิกมีพิธีกำรปัจจุบันท่ีด ำเนินกำรภำยใต้วรรค 8.2 อยู่แล้ว บทบัญญัตินี้ไม่ได้เรียกร้องให้ภำคีสมำชิกต้องจัดท ำพิธีกำร
ส ำหรับปล่อยของเร่งด่วนแยกต่ำงหำกอีก  
9 หลักเกณฑ์เหล่ำนั้น นอกเหนือจำกข้อก ำหนดของภำคีสมำชิกส ำหรับกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้ำหรือกำรส่งของทำงอำกำศ 
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   ข้ันตอนกำรรับของจำกโรงงำนถึงกำรส่งมอบสินค้ำแก่ปลำยทำง 
 (อี)  จัดให้มีกำรส่งของเร่งด่วนตั้งแต่ข้ันตอนกำรรับของจำกโรงงำนถึงกำรส่งมอบสินค้ำ 
   แก่ปลำยทำง 
 (เอฟ) ยอมรับผิดต่อศุลกำกรในกำรช ำระค่ำภำษี อำกร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยแก่ 
   เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรส ำหรับสินค้ำนั้น 
 (จี)  จัดท ำบันทึกเป็นอย่ำงดีเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยศุลกำกรและกฎหมำยอื่นที่ 
   เกี่ยวข้อง 
 (เอช)  ปฏิบัติตำมเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ส ำหรับกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และข้อก ำหนดทำงพิธีกำรของประเทศสมำชิก  
   ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรส่งของเร่งด่วนตำมวรรค 8.2 
    8.2 ภำยใตว้รรค 8.1 และ 8.3 ภำคีสมำชิกต้อง 
 (เอ)  ลดข้อก ำหนดด้ำนกำรใช้เอกสำรให้น้อยที่สุดส ำหรับกำรตรวจปล่อยของเร่งด่วน  
   ตำมวรรค 1 ข้อ 10 และเท่ำที่จะเป็นไปได้ ในบำงครั้ง ให้มีกำรตรวจปล่อยได้โดย 
   พิจำรณำจำกข้อมูลที่ยื่นเพียงครั้งเดียว  

(บ)ี   ตรวจปล่อยสินค้ำเร่งด่วนภำยใต้สภำพแวดล้อมตำมปกติให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไป 
   ได้หลังจำกที่สินค้ำมำถึง  แต่ทั้งนี้ ต้องส่งข้อมูลที่ศุลกำกรต้องกำรส ำหรับกำรตรวจ 
   ปล่อยด้วย 
(ซ)ี  พยำยำมที่จะน ำมำตรกำรตำมอนวุรรค เอ และ บี มำใช้กับสินค้ำที่ไม่ว่ำจะมี 

            น้ ำหนักหรือรำคำเท่ำใดก็ตำม ทั้งนี้ สมำชิกอำจก ำหนดพิธีกำรน ำเข้ำเพิ่มเติมได้ ซึ่ง 
รวมถึงใบขนและเอกสำรประกอบ และกำรช ำระภำษีและอำกร และจ ำกัดพิธีกำร
น ำเข้ำเพิ่มเติมนั้นตำมประเภทของสนิค้ำ หำกว่ำพิธีกำรนั้นไม่ได้จ ำกัดเฉพำะสินค้ำที่
มีมูลค่ำต่ ำ เช่น เอกสำร และ  

(ดี)  เท่ำที่จะเป็นไปได้ ไม่ต้องมีกำรเรียกเก็บภำษี ส ำหรับกำรส่งของที่มูลค่ำสินค้ำหรือ 
มูลค่ำที่น ำมำค ำนวณภำษีเป็นเกณฑ์ข้ันต่ ำ ทั้งนี้ นอกเหนือจำกสินค้ำที่ระบุเกณฑ์ 
เป็นกำรเฉพำะ ส่วนภำษีภำยใน เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีสรรพสำมิต ที่จัดเก็บ 
กับกำรน ำเข้ำซึ่งเป็นไปตำมข้อ 3 ของแกตต์ 1994  ไม่อยู่ในบังคับของข้อก ำหนดนี้ 

8.3 ไม่มีส่วนใดในวรรค 8.1 และ 8.2 จะมีผลกระทบต่อสิทธิของสมำชิกในกำรตรวจสอบ กัก ยึด ริบ   
      หรือไม่ให้มีกำรน ำสินค้ำเข้ำ หรือด ำเนินกำรตรวจสอบหลังกำรปล่อย รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกำรใช้               
      ระบบบริหำรควำมเสี่ยง ยิ่งกว่ำน้ัน ไม่มีส่วนใดในวรรค 8.1 และ 8.2 ที่กีดกันสมำชิกจำกกำร  
      เรียกร้องให้ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมและด ำเนินกำรในเรื่องข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรออกใบอนุญำตที่ไม่เป็นไป 

 โดยอัตโนมัต ิอันเป็นเงื่อนไขในกำรตรวจปล่อย 
9.   สินค้ำเน่ำเสียง่ำย10 
9.1 โดยมุ่งหมำยที่จะป้องกันควำมสูญเสียที่สำมำรถเลี่ยงได้ หรือควำมเสื่อมสภำพของสินค้ำเน่ำเสียง่ำย   
      และเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมระเบียบข้อบังคับทั้งหลำย สมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดให้มีกำร 

ตรวจปล่อยสินค้ำเน่ำเสียง่ำย 
 

                                                             
10 เพ่ือวัตถุประสงค์ของบทบัญญัตินี้ สินค้ำเน่ำเสียง่ำยคือสินค้ำซึ่งเน่ำเป่ือยอย่ำงรวดเร็ว อันเนื่องจำกลักษณะตำมธรรมชำติ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่ง เมื่อไม่ได้เก็บรักษำไว้ภำยใต้สภำวะท่ีเหมำะสม 
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(เอ) ในสถำนกำรณ์ปกติ ภำยในเวลำน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ และ 
(บ)ี ในสถำนกำรณ์พิเศษ หำกเหมำะสมที่จะท ำเช่นน้ันได้ นอกเวลำท ำกำรของศุลกำกรและ 

หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง     
9.2 หำกสินค้ำเน่ำเสียง่ำยต้องถูกตรวจ สมำชิกแต่ละประเทศต้องให้สินค้ำดังกล่ำวได้รับกำรตรวจเป็น
 ล ำดับต้นๆ 
9.3 สมำชิกแต่ละประเทศต้องด ำเนินกำร หรือ ยอมให้ผู้น ำเข้ำด ำเนินกำร เพื่อกำรเก็บรักษำที่เหมำะสม 
 ส ำหรับสินค้ำเน่ำเสียง่ำยที่อยู่ระหว่ำงกำรรอตรวจปล่อย สมำชิกอำจต้องกำรให้สถำนที่จัดเก็บสินค้ำ
 ใดๆ ก็ตำมที่ด ำเนินกำรโดยผู้น ำเข้ำต้องได้รับกำรรับรองหรอืได้รับกำรแต่งตั้งโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 อีกทั้งกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำไปยังสถำนที่จัดเก็บสินค้ำเหล่ำนั้น รวมทั้งกำรอนุญำตโดยหน่วยงำนที่
 เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ อำจจะต้องขออนุญำตก่อนเช่นกัน หำกหน่ วยงำนฯ
 ต้องกำร  ในส่วนที่สำมำรถปฏิบัติได้และสอดคล้องกับกฎหมำยภำยในประเทศ และเมื่อผู้น ำเข้ำร้อง
 ขอ สมำชิกต้องจัดให้มีพิธีกำรที่จ ำเป็นต่อกำรตรวจปล่อย ณ ที่ สถำนที่จัดเก็บสินค้ำเหล่ำน้ัน 
9.4 ในกรณีเกิดควำมล่ำช้ำในกำรตรวจปล่อยสินค้ำเน่ำเสียอย่ำงมีนัยส ำคัญ และเมื่อมีหนังสือร้องขออย่ำง
 เป็นลำยลักษณ์อักษร เท่ำที่จะปฏิบัติได้สมำชิกที่เป็นประเทศน ำเข้ำต้องจัดให้มีกำรประสำนงำนถึง
 เหตุผลของควำมล่ำช้ำ  
 

ขอ้ 8:   ควำมรว่มมอืของหนว่ยงำนทีพ่รมแดน 
1. สมำชิกแต่ละประเทศต้องท ำให้แน่ใจว่ำ หน่วยงำนต่ำงๆ ของตนที่รับผิดชอบในกำรควบคุมชำยแดน  
 และพิธีกำรเกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำ ส่งออก และกำรผ่ำนแดนของสินค้ำ มีควำมร่วมมือระหว่ำงกันและ 
 ประสำนงำนกิจกรรมของหน่วยงำนต่ำงๆเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
2. มำกเท่ำที่เป็นไปได้และปฏิบัติได้ สมำชิกแต่ละประเทศต้องร่วมมือในกรอบควำมตกลง ที่มีควำมเห็น 
 ร่วมกัน กับสมำชิกอื่นๆซึ่งได้มีพรมแดนร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อประสำนพิธีกำรที่พรมแดนในกำร 
 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรค้ำข้ำมแดน ทั้งนี้ ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนเหล่ำน้ันอำจคลุมถึง 

(เอ) กำรประสำนวันและเวลำท ำงำน 
(บ)ี กำรประสำนพิธีกำร  
(ซ)ี กำรพัฒนำและกำรใช้สถำนที่ท ำงำนร่วมกัน  
(ดี) กำรควบคุมร่วมกัน  
(อี) กำรจัดต้ังจุดควบคุมสินค้ำชำยแดนจุดเดียว  

 
ขอ้ 9: กำรเคลือ่นยำ้ยสนิคำ้เพือ่กำรน ำเขำ้ ภำยใตก้ำรควบคมุทำงศลุกำกร 

 มำกเท่ำที่จะสำมำรถปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับกฎระเบียบทั้งหมด สมำชิกในแต่ละประเทศต้อง
ยินยอมให้สินค้ำที่น ำเข้ำได้เคลื่อนย้ำยเข้ำมำในรำชอำณำจักรภำยใต้กำรควบคุมทำงศุลกำกรจำกที่ท ำกำร
ศุลกำกรต้นทำง ไปยังที่ท ำกำรศุลกำกรอีกแห่งหนึ่งในรำชอำณำจักรซึ่งผู้น ำเข้ำสินค้ำต้องกำรให้ไปด ำเนินกำร
ตรวจปล่อย ณ ที่นั้น 
 
 
 
 



- 13 - 
 

ขอ้ 10: พิธกีำรเกีย่วกบักำรน ำเขำ้ กำรสง่ออก และกำรถำ่ยล ำ 
1. พิธีกำรศุลกำกรและควำมต้องกำรด้ำนเอกสำร 
1.1 ด้วยจุดมุ่งหมำยที่จะลดอุบัติกำรณ์ และควำมซับซ้อนของพิธีกำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรถ่ำยล ำ 

และกำรลดและท ำให้งำ่ยในเรือ่งควำมต้องกำรด้ำนเอกสำร และโดยค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของนโยบำย
ที่ถูกกฎหมำยและปัจจัยอื่นๆ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม ข้อมูลข่ำวสำรในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้อง กำรด ำเนินธุรกิจ กำรมีอยู่และสำมำรถเอำมำใช้ได้ของเทคนิคและเทคโนโลยี กำรปฏิบัติที่
เป็นเลิศของนำนำประเทศ และควำมคิดเห็นจำกผู้สนใจอื่นๆ สมำชิกแต่ละประเทศต้องทบทวนพิธี
กำรและควำมต้องกำรด้ำนเอกสำร และภำยใต้พื้นฐำนของผลของกำรทบทวน สมำชิกจะต้องท ำให้
แน่ใจ ตำมควำมเหมำะสม ว่ำ พิธีกำรและควำมต้องกำรด้ำนเอกสำรเหล่ำน้ัน  

 (เอ) ถูกปรับใช้ และ/หรือน ำมำใช้ ด้วยจุดมุ่งหมำยที่จะตรวจปล่อยอย่ำงรวดเร็ว  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสินค้ำเน่ำเสียง่ำย 

(บ)ี ถูกปรับใช้และ/หรือน ำมำใช้ ในลักษณะที่มุ่งหมำยในกำรลดเวลำและต้นทุนส ำหรับผู้ค้ำและ 
 ผู้ประกอบกำร  
(ซ)ี เป็นมำตรกำรที่ถูกเลือกโดยมีข้อจ ำกัดกำรค้ำน้อยที่สุด ซึ่งจะมีมำตรกำรทำงเลือก 2  

มำตรกำรหรือมำกกว่ำเพื่อที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงเดียวหรือหลำยอย่ำงของ 
นโยบำยที่พิจำรณำอยู่ และ 

(ดี) ไม่ด ำเนินกำรต่อ รวมทั้งบำงส่วนของพิธีกำรหรือควำมต้องกำรด้ำนเอกสำร หำกเห็นว่ำไม่ 
ต้องกำรอีกต่อไป 

1.2  คณะกรรมกำรจะพัฒนำพิธีกำรส ำหรับใช้ข้อมูลและแนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศร่วมกันโดยประเทศ  
สมำชิก ตำมควำมเหมำะสม 

2.   กำรยอมรับส ำเนำ 
2.1 ตำมควำมเหมำะสม สมำชิกแต่ละประเทศต้องพยำยำมที่จะยอมรับส ำเนำกระดำษ หรือส ำเนำ 

  อิเล็กทรอนิกส์ของเอกสำรประกอบ ที่ต้องกำรส ำหรับพิธีกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือผ่ำนแดน 
2.2 ในเรื่องที่สำมำรถปฏิบัติได้ ในกรณีที่หน่วยงำนรัฐหน่วยหนึ่งของสมำชิกได้เก็บต้นฉบับของเอกสำร 

เหล่ำน้ันไปแล้ว หน่วยงำนอื่นๆของรัฐบำลสมำชิกนัน้ต้องยอมรับส ำเนำกระดำษหรือส ำเนำ 
อิเล็กทรอนิกส์ จำกหน่วยงำนที่ถือเอกสำรต้นฉบับ แทนกำรถือต้นฉบับ  

2.3 สมำชิกต้องไม่เรียกร้องต้นฉบับหรือส ำเนำใบขนสินค้ำขำออกซึ่งยื่นต่อหน่วยงำนศุลกำกรของ 
ประเทศส่งออก ในฐำนะที่เป็นข้อก ำหนดในกำรน ำเข้ำ11 

3.   กำรใช้มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ  
3.1 องค์กำรศุลกำกรโลกสนับสนุนให้สมำชิกใช้มำตรฐำนระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือบำงส่วนของ 

มำตรฐำนนั้น ในฐำนะเป็นพื้นฐำนของพิธีกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือผ่ำนแดน เว้นแต่ที่ก ำหนดเป็นอย่ำง  
อื่นในควำมตกลงนี้ 

3.2 องค์กำรศุลกำกรโลกสนับสนุนสมำชิกที่จะมีส่วน ภำยในขอบเขตของทรัพยำกรของตน ในกำรเตรียม 
 ควำมพร้อมและทบทวนเป็นระยะๆ ส ำหรับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงำน  
 ระหว่ำงประเทศที่เหมำะสม 

3.4  คณะกรรมกำรต้องพัฒนำกระบวนกำรส ำหรับแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสมำชิกและกำรปฏิบัติที่เป็น 

                                                             
11 ไม่มีข้อควำมใดในวรรคนี้ ท่ีกีดกันภำคีสมำชิกจำกกำรก ำหนดให้ยื่นเอกสำร เช่น ใบรับรอง ส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำท่ีควบคุมหรือก ำหนด 
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เลิศ ในเรื่องกำรน ำมำตรฐำนระหว่ำงประเทศมำใช้ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ คณะกรรมกำรอำจจะ
เชิญหน่วยงำนระหว่ำงประเทศมำหำรือถึงกำรด ำเนินงำนในเรื่องมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ  
ขณะเดียวกัน คณะกรรมกำรอำจจะระบถึุงมำตรฐำนเฉพำะเรื่องซึ่งจะสร้ำงคุณค่ำเป็นพิเศษต่อสมำชิก 
ตำมควำมเหมำะสม 

4. กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนระบบศุลกำกร ณ จุดเดียว  
4.1 สมำชิกต้องพยำยำมจัดต้ังหรือคงไว้ในเรื่องกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนระบบศุลกำกร ณ จุดเดียว  

เพื่อให้ผู้ค้ำสำมำรถส่งเอกสำรและ/หรือข้อมูลที่ก ำหนด ส ำหรับกำรน ำเข้ำ ส่งออก หรือผ่ำนแดนของ
สินค้ำ โดยผ่ำนจุดน ำเข้ำเพียงจุดเดียว ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆที่ เกี่ยวข้อง และภำยหลังจำกกำร
ตรวจสอบเอกสำรและ/หรือข้อมูล โดยหน่วยงำนต่ำงๆแล้ว ผลกำรตรวจสอบนั้นต้องแจ้งให้ผู้ยื่น โดย
ผ่ำนระบบศุลกำกร ณ จุดเดียว ภำยในเวลำที่เหมำะสม 

4.2 ในกรณีที่เอกสำรและ/หรือข้อมูลได้ถูกรับผ่ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนระบบศุลกำกร ณ จุด 
เดียวแล้ว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องไม่เรียก เอกสำรและ/หรือข้อมูลอย่ำงเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่ใน
กรณีเร่งด่วนและภำยใต้ข้อยกเว้นที่ถูกจ ำกัดอื่นๆ ซึ่งถูกกระท ำให้เป็นสำธำรณะ  

4.3 สมำชิกต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรถึงรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรของระบบกำรอ ำนวยควำม 
สะดวกดำ้นระบบศุลกำกร ณ จุดเดียว 

4.4 มำกเท่ำที่จะเป็นไปได้และปฏิบัติได้ สมำชิกต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกด้ำนระบบศุลกำกร ณ จุดเดียว 

5.   กำรตรวจสินค้ำก่อนส่ง 
5.1 สมำชิกต้องไม่ก ำหนดให้ใช้กำรตรวจสินค้ำก่อนส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรจ ำแนกพิกัดฯ และรำคำ 

ศุลกำกร 
5.2 โดยไม่ท ำให้สิทธิของสมำชิกในกำรใช้รูปแบบอื่นๆของกำรตรวจสินค้ำก่อนส่ง ซึ่งไม่ครอบคลุมโดย 

วรรคข้ำงต้น หมดไป องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนให้สมำชิกไม่ริ่เริ่มหรือใช้มำตรกำรใหม่อื่นใด ที่ 
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบก่อนส่งออก12 

6.   กำรใช้ตัวแทนออกของ  
6.1 โดยไม่ท ำให้สิทธิที่มีต่อนโยบำยที่ส ำคัญของบำงสมำชิกซึ่งปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งบทบำทพิเศษของ 

ตัวแทนออกของ นับจำกวันที่ควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต้องเสื่อมไป สมำชิกต้องไม่บังคับให้ใช้ตัวแทน
ออกของ 

6.2 สมำชิกแต่ละประเทศต้องแจ้งและเผยแพร่มำตรกำรของตนในเรื่องกำรใช้ตัวแทนออกของ ทั้งนี้ กำร 
 ปรับเปลี่ยนใดๆกต็ำมหลงัจำกนั้นในเรือ่งดังกล่ำวนั้น ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบและเผยแพร่โดย
ทันที 

6.3 ส ำหรับตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญำต สมำชิกต้องก ำหนดกฎระเบียบซึ่งโปร่งใสและเป็นรูปธรรม  
7. พิธีกำรบริเวณชำยแดนที่เหมือนกัน และกำรท ำให้ข้อก ำหนดด้ำนเอกสำรเป็นรูปแบบเดียวกัน  
7.1 ภำยใตว้รรค 7.2 สมำชิกแต่ละประเทศต้องน ำพิธีกำรศุลกำกรที่เหมือนกันมำใช้ และท ำให้ 

ข้อก ำหนดด้ำนเอกสำรเป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อกำรตรวจปล่อยสินค้ำตลอดทั่วทั้งรำชอำณำจักรของ 
ตน 

7.2 ไม่มีข้อก ำหนดใดในข้อนี้ ที่กีดกันภำคีสมำชิกจำกกำรที่ 
                                                             
12 อนุวรรคนี้หมำยถึง กำรตรวจสินค้ำก่อนส่งออก ซึ่งเป็นไปตำมควำมตกลงว่ำด้วยกำรตรวจสอบก่อนส่งออก และไม่ขัดขวำงกำรตรวจสินค้ำ
ก่อนส่งออกเพ่ือวัตถุประสงค์ในเรื่องมำตรกำรสุขอนำมัยและสขุอนำมัยพืช 
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(เอ) ท ำให้พิธีกำรและข้อก ำหนดด้ำนเอกสำรมีควำมแตกต่ำง โดยข้ึนกับธรรมชำติและชนิดของ
 สินค้ำ หรือวิธีกำรขนส่ง 

(บ)ี ท ำให้พิธีกำรและข้อก ำหนดด้ำนเอกสำรส ำหรับสินค้ำมีควำมแตกต่ำง โดยข้ึนกับกำร
 บริหำรควำมเสี่ยง 

(ซ)ี ท ำให้พิธีกำรและข้อก ำหนดด้ำนเอกสำรเพื่อที่จะพิจำรณำยกเว้นภำษีอำกรทั้งหมดหรือเป็น
 บำงส่วนมีควำมแตกต่ำง 

(ดี) น ำระบบกำรยื่นหรือกำรประมวลผลทำงอิเลกทรอนิกส์มำใช้ 
(อี) ท ำให้พิธีกำรและข้อก ำหนดด้ำนเอกสำรมีควำมแตกต่ำง ในลักษณะที่สอดคล้องกับควำมตก

 ลงว่ำด้วยกำรใช้บังคับมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช 
8.   สินค้ำที่ถูกปฏิเสธ 
8.1 เมื่อสินค้ำที่น ำมำแสดงเพื่อกำรน ำเข้ำถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับกำรยอมรับ โดยหน่วยงำนรัฐของสมำชิก  

จำกกำรที่สินค้ำไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับในเรื่องมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช ภำคี 
สมำชิกต้อง ข้ึนกับและเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ ยินยอมให้ผู้น ำเข้ำที่จะเปลี่ยน 
ข้อก ำหนดในใบตรำส่งสินค้ำ หรือส่งสินค้ำน้ันกลับไปยังผู้ส่งออก หรือบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับ 
มอบหมำยโดยผู้ส่งออก 

8.2 เมื่อก ำหนดให้มีทำงเลือกดังกล่ำวตำมวรรค 8.1 และผู้น ำเข้ำไม่ปฏิบัติตำมภำยในระยะเวลำที่ 
สมควร หน่วยงำนรัฐอำจด ำเนินกำรในลักษณะอื่นเพื่อจัดกำรกับสินค้ำน้ัน 

9.   กำรน ำสินค้ำเข้ำมำชั่วครำว และกำรน ำเข้ำเพื่อน ำกลับออกไป และกำรส่งออกเพื่อน ำกลับเข้ำมำ  
9.1 กำรน ำสินค้ำเข้ำมำช่ัวครำว 

สมำชิกแต่ละประเทศต้องยินยอม ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับให้สนิค้ำถูกน ำเข้ำ
มำยังอำณำเขตศุลกำกร ได้รับกำรยกเว้นภำษีอำกรทั้งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงมีเงื่อนไข ถ้ำสินค้ำเหล่ำน้ัน
น ำเข้ำมำยังอำณำเขตศุลกำกรเพื่อวัตถุประสงค์เปน็กำรเฉพำะ และตั้งใจที่จะส่งออกไป ภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด และมิได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงใดๆเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกำรเสื่อมสภำพและสิ้นเปลืองตำมปกติ  
อันเนื่องจำกกำรใช้งำน   
9.2 กำรน ำเข้ำเพื่อน ำกลับออกไป และกำรส่งออกเพื่อน ำกลับเข้ำมำ 
 (เอ) สมำชิกแต่ละประเทศต้องยินยอมให้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของตนม ี
 กำรน ำเข้ำเพื่อน ำกลับออกไป และกำรส่งออกเพื่อน ำกลับเข้ำมำของสินค้ำ ทั้งนี้ สินค้ำที่อนุญำต 
 เพื่อกำรส่งออกเพื่อน ำกลับเข้ำมำ อำจจะมีกำรน ำกลับเข้ำมำใหม่ โดยได้รับกำรยกเว้นภำษีอำกร
 ทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของภำคีสมำชิก 

(บ)ี เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อนี้ ค ำว่ำ “กำรน ำเข้ำเพื่อน ำกลับออกไป” หมำยถึง พิธีกำรศุลกำกร 
 ซึ่งสินค้ำที่น ำเข้ำมำในอำณำเขตศุลกำกรของประเทศสมำชิก จะได้รับกำรผ่อนปรนจำกกำรช ำระ 
 ภำษีอำกรขำเข้ำทั้งหมด หรือบำงส่วน อย่ำงมีเงื่อนไข หรือมีสิทธิได้รับกำรคืนค่ำภำษีอำกร บน 
 พื้นฐำนว่ำสินค้ำเหล่ำน้ันน ำเข้ำมำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรผลติ กำรผ่ำนกระบวนกำร กำรซ่อม 
 แล้วส่งออกหลังจำกนั้น  
(ซี) เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อนี้ ค ำว่ำ “กำรส่งออกเพื่อน ำกลับเข้ำมำ” หมำยถึง พิธีกำรศุลกำกรซึ่ง

สินค้ำที่อยู่ในอำณำเขตศุลกำกรของประเทศสมำชิก ซึ่งมีกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำได้อย่ำงเสรี  
อำจถูกส่งออกไปช่ัวครำวเพื่อไปผลิต ผ่ำนกระบวนกำร หรือซ่อมในต่ำงประเทศและน ำกลับ 
เข้ำมำอีกครั้งหนึ่ง  
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ขอ้ 11: กำรผำ่นแดนโดยเสร ี

1. ระเบียบข้อบังคับ หรือพิธีกำรใดๆก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนแดนที่ใช้โดยสมำชิก ต้องไม่ 
(เอ)  คงไว้ ถ้ำสภำพแวดล้อมหรือวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มข้ึนของกำรบังคับใช้มิได้คงอยู่ต่อไปอีก 

แล้ว หรือถ้ำสภำพแวดล้อมถูกเปลี่ยน หรือวัตถุประสงค์สำมำรถที่จะด ำเนินกำรในลักษณะให้ 
มีข้อจ ำกัดทำงกำรค้ำที่ลดน้อยลงอย่ำงมีเหตุผล  

(บ)ี ถูกน ำมำใช้ในลักษณะที่จะท ำให้เป็นข้อจ ำกัดต่อกำรผ่ำนแดน  
2. กำรผ่ำนแดนต้องไม่เป็นเงื่อนไขในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนแดน เว้นแต่

ค่ำธรรมเนียมนั้นเก็บเพือ่กำรขนสง่ หรือเก็บสมน้ ำสมเนื้อกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรกำรผ่ำนแดน หรือ
ต้นทุนของกำรให้บริกำร 

3. สมำชิกต้องไม่แสวงหำ รับ หรือคงไว้ ซึ่งข้อจ ำกัดโดยสมัครใจใดๆก็ตำม หรือ มำตรกำรอื่นๆที่ 
คล้ำยกันของกำรผ่ำนแดน สิ่งนี้ไม่ท ำให้ข้อบังคับที่มีอยู่หรือที่จะมีข้ึนในอนำคตของประเทศภำคี
สมำชิก ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำควำมตกลงทวิภำคีหรือพหุภำคีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับของกำร
ขนส่งที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์กำรกำรค้ำโลกต้องเสื่อมไป  

4. สมำชิกต้องยินยอมให้สินค้ำผ่ำนแดนซึ่งผ่ำนอำณำเขตของตน ได้รับกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงดีไม่น้อยไป
กว่ำที่ให้กับสินค้ำเหล่ำน้ันถ้ำถูกขนส่งจำกแหล่งก ำเนิดเข้ำมำยังจุดหมำยปลำยทำงโดยไม่ผ่ำนอำณำ
เขตของสมำชิกอื่นๆ 

5. องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุน ในส่วนที่สำมำรถปฏิบัติได้ ให้ภำคีสมำชิกแบ่งโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
กำยภำพ (เช่น ช่องทำงรถ ที่ส ำหรับจอด และที่คล้ำยกัน) เพื่อกำรขนส่งผ่ำนแดน  

6. พิธีกำร ข้อก ำหนดด้ำนเอกสำร และกำรควบคุมทำงศุลกำกร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งผ่ำนแดน 
ต้องไม่ก่อให้เกิดภำระที่เพิ่มข้ึนมำกกว่ำที่จ ำเป็นต่อ 
(เอ) กำรระบุตัวสินค้ำ และ 
(บ)ี ให้เกิดควำมแน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดผ่ำนแดนครบถ้วน 

7. เมื่อสินค้ำได้อยู่ภำยใต้พิธีกำรผ่ำนแดน และได้รับอนุญำตให้ด ำเนินกำรจำกจุดตั้งต้นในอำณำเขต
ประเทศสมำชิก สินค้ำเหล่ำน้ันจะไม่มีภำระทำงศุลกำกร และต้องไม่เกิดควำมล่ำช้ำหรือข้อจ ำกัดโดย
ไม่จ ำเป็น จนกระทั่งกระบวนกำรผำ่นแดนสิ้นสดุโดยสินค้ำได้ไปถึงจุดหมำยปลำยทำงภำยในอำณำเขต
ประเทศสมำชิก 

8. สมำชิกต้องไม่น ำระเบียบข้อบังคับทำงเทคนิค และวิธีกำรประเมินควำมสอดคล้อง ภำยในควำมหมำย
ของควำมตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำส ำหรับสินค้ำผ่ำนแดนมำใช้  

9. สมำชิกต้องยินยอมและจัดให้มีกำรยื่นและประมวลผลเอกสำรผ่ ำนแดนและข้อมูลล่วงหน้ำก่อนที่
สินค้ำน้ันมำถึง 

10. เมื่อสินค้ำผ่ำนแดนมำถึงที่ท ำกำรศุลกำกร ณ จุดที่ออกจำกอำณำเขตของสมำชิก ที่ท ำกำรนั้นต้อง 
ด ำเนินกำรโดยทันทีเพื่อให้กระบวนกำรนั้นสิ้นสุด หำกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรผ่ำนแดนต่ำงๆได้รับกำร 
ปฏิบัต ิ

11. เมื่อสมำชิกเรียกร้องให้มีกำรค้ ำประกันในรูปแบบของผู้ค้ ำประกัน กำรวำงเงินค้ ำประกัน หรือ                  
กำรค้ ำประกันในรูปแบบอื่นที่เหมำะสมทั้งที่เป็นตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงิน13 ส ำหรับกำรผ่ำนแดน กำรค้ ำ

                                                             
13 ไม่มีข้อควำมใดในบทบัญญัตินี้ต้องกีดกันภำคีสมำชิกจำกกำรคงไว้ซึ่งพิธีกำรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท่ี วิธีกำรขนส่งสำมำรถใช้เป็นหลักประกัน
ส ำหรับกำรขนส่งผ่ำนแดน 
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ประกันเหล่ำน้ันต้องจ ำกัดเพียงเพื่อให้แน่ใจว่ำข้อก ำหนดต่ำงๆที่เกิดข้ึนจำกกำรผ่ำนแดนนั้นจะได้รับ
กำรปฏิบัติครบถ้วน 

12. เมื่อสมำชิกได้พิจำรณำว่ำข้อก ำหนดกำรผ่ำนแดนได้รับกำรปฏิบัติเป็นที่พอใจแล้ว ให้คืนค้ ำประกัน
โดยไม่ล่ำช้ำ 

13. สมำชิกแต่ละประเทศต้อง ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ ยินยอมให้ใช้กำร
ค้ ำประกันที่หลำกหลำย ซึ่งรวมถึง กำรค้ ำประกันหลำยเที่ยวส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยเดียวกัน หรือ
กำรต่อสัญญำค้ ำประกันโดยไม่ต้องคืนก่อน เพื่อใช้ส ำหรับสินค้ำในเที่ยวถัดไปได้เลย  

14. สมำชิกแต่ละประเทศต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสำธำรณะในกำรใช้ค้ ำประกัน ซึ่งรวมถึง กำร
ค้ ำประกันส ำหรับกำรผ่ำนแดนเที่ยวเดียว และในส่วนที่ปฏิบัติได้ กำรค้ ำประกันส ำหรับกำรผ่ำนแดน
หลำยเที่ยว 

15. สมำชิกแต่ละประเทศอำจก ำหนดใหใ้ช้ ศุลกำกรคุ้มกันสินค้ำ หรือ เจ้ำหน้ำที่คุมส่ง ส ำหรับกำรค้ำผำ่น
แดน ในกรณีที่สภำพแวดล้อมแสดงให้เห็นว่ำมีควำมเสี่ยงสูงหรือเมื่อกำรค้ ำประกันไม่เพียงพอที่จะให้
เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ  ทั้งนี้ กฎโดยทั่วไปที่ใช้กับ
ศุลกำกรคุ้มกันสินค้ำ หรือเจ้ำหน้ำที่คุมส่งต้องเผยแพร่เพื่อให้เป็นไปตำมข้อ 1 

16. สมำชิกต้องพยำยำมที่จะร่วมมือและประสำนงำนกับประเทศอื่นโดยมุ่งหมำยที่จะส่งเสริมเสรีภำพใน
กำรผ่ำนแดน ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนเหล่ำน้ันอำจรวมถึง แต่ไม่ได้จ ำกัดแค่เข้ำใจแค่ในเรื่อง
เหล่ำน้ี 
(เอ) ค่ำภำระ  
(บ)ี พิธีกำรและข้อก ำหนดทำงกฎหมำย และ 

    (ซ)ี กำรด ำเนินกำรในทำงปฏิบัติของพิธีกำรผ่ำนแดน  
17. สมำชิกแต่ละประเทศต้องพยำยำมแต่งตั้งผู้ประสำนงำนส ำหรับกำรผ่ำนแดนแห่งชำติ เพื่อรับเรื่อง

สอบถำมและข้อเสนอทั้งหมดที่มำจำกสมำชิกประเทศอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนแดน 
 

ขอ้  12:   ควำมรว่มมอืดำ้นศลุกำกร 
1. มำตรกำรส่งเสริมกำรยอมรับและปฏิบัติตำมกฎหมำยและควำมร่วมมือ  
1.1 สมำชิกเห็นด้วยในควำมส ำคัญที่จะท ำให้ผู้ค้ำตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมข้อผูกพัน และสนับสนุนให้

เต็มใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย โดยยินยอมให้ผู้น ำเข้ำแก้ไขให้ถูกต้องด้วยตนเอง โดยไม่มีกำร
ลงโทษในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม และน ำมำตรกำรให้เกิดกำรยอมรับและปฏิบัติตำม เพื่อที่จะ
ด ำเนินมำตรกำรที่เข้มงวด กับผู้ค้ ำที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย14 

1.2 องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนใหส้มำชิกแลกเปลีย่นข้อมูลในเรือ่งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในกำรด ำเนินกำร
เรื่องมำตรกำรทำงศุลกำกรเพื่อให้เกิดกำรยอมรับและปฏิบัติตำม รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำน
ทำงคณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนให้สมำชิกร่วมมือใน
เรื่องค ำแนะน ำทำงเทคนิคหรือควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องมำตรกำรให้เกิดกำรยอมรับและปฏิบัติตำม และเพิ่ม
ประสิทธิภำพของมำตรกำรดังกล่ำว 
 

                                                             
14 กิจกรรมเหล่ำนั้นมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพ่ือลดควำมถี่ของกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย และเป็นผลให้ลดควำมจ ำเป็นในกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพ่ือกำรบังคับใช้กฎหมำย 



- 18 - 
 

2. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล  
2.1 เมื่อได้รับกำรร้องขอ และข้ึนกับบทบัญญัติในข้อนี้ สมำชิกต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลตำมที่ก ำหนดในอนุ

วรรค 6.1 (บ)ี และ/หรือ (ซ)ี เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพิสูจน์ใบขนสินค้ำขำเข้ำ หรือขำออก ในเรื่องที่มี
เหตุผลเบื้องต้น ในข้อสงสัยเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ของใบขนสินค้ำ 

2.2 สมำชิกแต่ละประเทศต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบถึงรำยละเอียดของผู้ประสำนงำนเพื่อกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

3. กำรพิสูจน์  
สมำชิกต้องท ำกำรร้องขอข้อมูล ต่อเมื่อสมำชิกนั้นได้ด ำเนินกำรพิสูจน์ใบขนสินค้ำขำเข้ำและขำออก
อย่ำงเหมำะสมแล้ว  และหลังจำกเมื่อสงสัยในเอกสำรเกี่ยวข้องที่มีอยู่  

4. กำรร้องขอ  
4.1 สมำชิกที่ร้องขอต้องมีหนังสือร้องขออย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังสมำชิกที่ถูกร้องขอ โดยใช้

กระดำษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภำษำรำชกำรที่ยอมรับร่วมกันในองค์กำรกำรค้ำโลกหรือภำษำ
อื่นๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งต้องระบุรำยละเอียดต่ำงๆ รวมถึง 
(เอ) เนื้อหำของเรื่องซึ่งรวมถึง ในส่วนที่เหมำะสมและที่หำได้ หมำยเลขของใบขนสินค้ำส่งออกที่ 

เกี่ยวข้องกับใบขนสินค้ำน ำเข้ำที่เป็นปัญหำ 
(บ)ี วัตถุประสงค์ซึ่งสมำชิกที่ร้องขอก ำลังหำข้อมูลหรือเอกสำร รวมทั้งช่ือและรำยละเอียดที่ 

ติดต่อได้ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ถ้ำทรำบ  
(ซ)ี หำกสมำชิกที่ถูกร้องขอเรียกร้อง ให้ข้อมูลยืนยัน15เรื่องกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ตำมที่ 

เหมำะสม 
(ดี) ข้อมูลเฉพำะหรือเอกสำรเฉพำะ ที่ร้องขอ 
(อี) สัญลักษณ์ของหน่วยงำนที่ร้องขอ 
(เอฟ) กำรอ้ำงอิงถึงบทบัญญัติของกฎหมำยภำยในหรือระบบกฎหมำยของสมำชิกที่ร้องขอ ซึ่ง 

เกี่ยวกับกำรรวบรวม กำรคุ้มครอง กำรใช้ กำรเปิดเผย กำรสงวนไว้ หรือกำรถ่ำยโอนข้อมูล  
และข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นควำมลับ  

4.2 ถ้ำสมำชิกที่ร้องขอไม่อยู่ในสถำนะที่จะปฏิบัติตำมอนุวรรคใดๆ ก็ตำมของวรรค 4.1 ได้ สมำชิกนั้น
ต้องระบุสิ่งนี้ไว้ในค ำร้องขอ 

5. กำรปกป้อง และควำมลับ  
5.1 สมำชิกที่ร้องขอต้อง ตำมวรรค 5.2 

(เอ) เก็บข้อมูลหรือเอกสำรทั้งหมดที่ได้รับจำกสมำชิกที่ถูกร้องขอเป็นควำมลับอย่ำงเข้มงวด และ 
อย่ำงน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับเดียวกับกำรคุ้มครองและกำรรักษำควำมลับเช่นเดียวกับที่อยู่ 
ภำยใต้กฎหมำยและระบบกฎหมำยภำยในประเทศของประเทศที่ถูกร้องขอ ตำมรำยละเอียด 
ภำยใตอ้นวุรรค 6.1 (บ)ี หรือ (ซ)ี 

(บ)ี ใช้ข้อมูลหรือเอกสำรเฉพำะกับหน่วยงำนศุลกำกรที่ด ำเนินกำรในเรื่องนั้น และใช้ข้อมูลหรือ 
เอกสำรเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกำรร้องขอเท่ำนั้น เว้นแต่สมำชิกที่ถูกร้องขอ 
เห็นชอบเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ใช้เพื่อกำรอื่น 

                                                             
15 สิ่งนี้อำจรวมถึงข้อมูลท่ีถูกด ำเนินกำรตรวจสอบภำยใต้วรรค 3 ข้อมูลเหล่ำนัน้ต้องขึ้นอยู่กับระดับของกำรปกป้องคุ้มครองและกำรรักษำ
ควำมลับตำมท่ีก ำหนดโดยสมำชิกท่ีด ำเนินกำรตรวจสอบ 
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5.2 สมำชิกที่ร้องขอ อำจไม่สำมำรถ ภำยใตก้ฎหมำยและระบบกฎหมำยภำยในประเทศ ที่จะปฏิบัติตำม
ข้อใดข้อหนึ่งในอนุวรรคของวรรค 5.1 ได้ ถ้ำเป็นเช่นน้ัน สมำชิกที่ร้องขอต้องระบุเรื่องดังกล่ำวนี้ในค ำ
ร้องขอ 

5.3 สมำชิกที่ถูกร้องขอต้องถือเอำค ำร้องขอ และข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ที่ได้ รับภำยใต้วรรค 4 อย่ำง
น้อยที่สุดในระดับเดียวกับกำรปกปอ้งคุ้มครอง และกำรรักษำควำมลับ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เหมือนกัน
ของตนเอง  

6. กำรจัดส่งข้อมูล  
6.1 ข้ึนกับบทบัญญัติของข้อนี้ สมำชิกที่ถูกร้องขอต้องท ำสิ่งต่อไปนี้โดยทันที 

(เอ) ตอบกลับเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงกระดำษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(บ)ี จัดส่งข้อมูลเฉพำะตำมทีม่ีอยู่ในใบขนสนิค้ำน ำเข้ำหรอืสง่ออก หรือใบขนสินค้ำ เท่ำที่จะจัดให ้

ได้ ควบคู่กับรำยละเอียดในเรื่องระดับกำรคุ้มครองและกำรรักษำควำมลับซึ่งเรียกร้องให้ 
สมำชิกที่ร้องขอปฏิบัติตำม 

(ซ)ี ถ้ำถูกร้องขอ ต้องให้ข้อมูลเฉพำะตำมที่ก ำหนดในเอกสำรต่อไปนี้ หรือให้เอกสำร ที่ยื่นเพื่อ 
ประกอบใบขนสินค้ำน ำเข้ำ หรือส่งออก เท่ำที่จะจัดให้ได้: บัญชีรำคำสินค้ำ บัญชีบรรจหุบีหอ่  
ใบรับรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ และใบตรำส่ง ในรูปแบบไม่ว่ำจะเป็นกระดำษหรืออิเล็กทรอนิกส์  
ควบคู่กับรำยละเอียดของระดับกำรคุ้มครองและกำรรักษำควำมลับซึ่งเรียกร้องให้สมำชิกที่ 
ร้องขอปฏิบัติตำม 

(ดี) รับรองว่ำเอกสำรที่จัดส่งเป็นส ำเนำถูกต้อง  
(อี) จัดส่งข้อมูลหรือมิฉะนั้นแจ้งตอบค ำร้องขอ มำกเท่ำที่จะเป็นไปได้ ภำยใน 90 วัน จำกวันที่ 

ถูกร้องขอ 
6.2 สมำชิกที่ถูกร้องขออำจต้องกำร ภำยใต้กฎหมำยและระบบกฎหมำยภำยในประเทศ ควำมแน่นอน 

ก่อนจัดส่งข้อมูลว่ำ ข้อมูลที่จัดส่งนั้นต้องไม่ใช้เป็นหลักฐำนในกำรสืบสวนทำงอำญำ กำรด ำเนินคดีใน
ช้ันศำล หรือกำรด ำเนินคดีที่ไม่ใช่หน่วยงำนศุลกำกร โดยปรำศจำกกำรอนุญำตโดยเฉพำะอย่ำงเป็น
ลำยลักษณ์อักษร จำกสมำชิกที่ถูกร้องขอ ถ้ำสมำชิกที่ร้องขอไม่อยู่ในสถำนะที่จะปฏิบัติตำมข้อ
เรียกร้องนี้ ให้สมำชิกที่ร้องขอแจ้งเรื่องนี้ให้สมำชิกที่ถูกร้องขอทรำบ 

7. กำรชะลอหรือกำรปฏิเสธค ำร้องขอ  
7.1 สมำชิกที่ถูกร้องขออำจชะลอหรอืปฏิเสธค ำร้องขอบำงส่วนหรือทั้งหมดในกำรให้ข้อมูล และต้องแจ้ง

ให้สมำชิกที่ร้องขอถึงเหตุผลที่ท ำเช่นน้ัน หำกเห็นว่ำ 
(เอ) อำจขัดแย้งต่อผลประโยชน์สำธำรณะ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในกฎหมำยและระบบกฎหมำย 

ภำยในประเทศ ของสมำชิกที่ถูกร้องขอ 
(บ)ี กฎหมำยและระบบกฎหมำยภำยในประเทศ ห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูล ในกรณีเหล่ำน้ัน ต้อง 

จัดส่งส ำเนำเอกสำรที่อ้ำงอิงดังกล่ำวที่เกี่ยวข้อง ให้สมำชิกที่ร้องขอ 
(ซ)ี กำรจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวให้อำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรบังคับใช้กฎหมำยหรือมิฉะนั้นอำจไป 

กระทบต่อเรื่องที่ก ำลังสืบสวน กำรฟ้องร้อง กำรด ำเนินคดี ทั้งในหน่วยงำน หรือในช้ันศำล 
(ดี) เมื่อกฎหมำยหรือระบบกฎหมำยภำยในประเทศที่ควบคุมกำรรวบรวม กำรปกป้อง กำรใช้  

กำรเปิดเผย กำรเก็บรักษำ และกำรก ำจัดข้อมูลที่เป็นควำมลับ หรือข้อมูลส่วนตัวก ำหนดให้ 
ต้องได้รับกำรยินยอมจำกผู้น ำเข้ำหรือผู้ส่งออก และผู้น ำเข้ำหรือผู้ส่งออกไม่ได้ให้ควำม 
ยินยอมนั้น หรือ 
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(อี) กำรได้รับกำรร้องขอภำยหลังจำกข้อก ำหนดทำงกฎหมำยให้สมำชิกที่ถูกร้องต้องเก็บรักษำ 
เอกสำรดังกล่ำว หมดอำยุควำมในกำรจัดเก็บแล้ว  

7.2   กรณีของวรรค 4.2 5.2 หรือ 6.2 กำรด ำเนินกำรของค ำร้องขอเหลำ่น้ัน ต้องอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจของ
สมำชิกที่ถูกร้องขอ  

8. หลักกำรต่ำงตอบแทน  
ถ้ำสมำชิกที่ร้องขอมีควำมเห็นว่ำอำจจะไม่สำมำรถที่จะปฏิบัติตำมค ำร้องขอในลักษณะเดียวกันจำก
สมำชิกที่ถูกร้องขอ หรือถ้ำข้อนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ ก็ต้องระบุข้อเท็จจริงนี้ในค ำร้องขอ และกำร
ด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอนี้ต้องอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจของสมำชิกที่ถูกร้องขอ 

9.  ภำระในกำรบริหำร  
9.1 สมำชิกที่ร้องขอต้องค ำนึงถึงทรัพยำกรและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องของสมำชิกที่ถูกร้องขอในกำรจัดหำ

ข้อมูล สมำชิกที่ร้องขอต้องพิจำรณำสัดส่วนที่เหมำะสมระหว่ำงผลประโยชน์ทำงกำรคลัง ในกำร
ด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอ และควำมพยำยำมที่สมำชิกที่ถูกร้องขอต้องด ำเนินกำรในกำรให้ข้อมูล 

9.2 ถ้ำสมำชิกที่ถูกร้องขอได้รับค ำร้องขอจ ำนวนมำกที่ไม่สำมำรถที่จะจัดกำรได้ หรือค ำร้องขอที่มี
ขอบเขตที่ไม่สำมำรถจัดกำรได้ จำกสมำชิกหนึ่งประเทศ หรือหลำยประเทศที่ร้องขอ และไม่สำมำรถที่
จะด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอได้ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม  สมำชิกที่ถูกร้องขออำจเรียกร้องให้
สมำชิกที่ร้องขอหนึ่งประเทศหรือหลำยประเทศ ที่จะจัดล ำดับควำมส ำคัญด้วยจุดมุ่งหมำยที่จะ
เห็นชอบในข้อจ ำกัดในทำงปฏิบัติภำยใต้ข้อจ ำกัดด้ำนทรัพยำกรของสมำชิกที่ถูกร้องขอ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถเห็นชอบร่วมกัน กำรด ำเนินกำรในกำรร้องขอเหล่ำน้ันต้องอยู่ในดุลยพินิจของสมำชิกที่ถูกร้อง
ขอโดยอยู่บนพื้นฐำนของผลของกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของสมำชิกที่ถูกร้องขอ 

10. ข้อจ ำกัด 
สมำชิกที่ถูกร้องขอ ต้องไม่ถูกเรียกร้องที่จะ: 
(เอ) เปลี่ยนแปลงรูปแบบของใบขนสินค้ำขำเข้ำหรือขำออก หรือพิธีกำร 
(บี)   เรียกร้องเอกสำรนอกเหนือจำกที่ยื่นกับใบขนสินค้ำขำเข้ำหรือขำออกตำมที่ระบุในอนวุรรค  

6.1 (ซ)ี 
(ซี)   ให้ริเริ่มกำรไต่ถำมเพื่อให้ได้ข้อมูล  
(ดี)   เปลี่ยนแปลงระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูล 
(อี)   ให้น ำเอกสำรกระดำษมำใช้ในเมื่อได้มีกำรน ำระบบอิเลกทรอนิกส์มำใช้เรียบร้อยแล้ว 
(เอฟ) แปลข้อมูล 
(จี)     ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล หรือ 
(เอช) ให้ข้อมูลซึ่งท ำให้ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำตำมกฎหมำยของผู้ประกอบกำร ของสำธำรณะ  

หรือของเอกชน ต้องเสียไป  
11. กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต 
11.1 ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนเงื่อนไขของกำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่แลกเปลี่ยนภำยใต้ข้อนี้ สมำชิกที่ร้อง

ขอซึ่งได้รับข้อมูลต้องรบีประสำนงำนกับสมำชิกที่ถูกรอ้งขอที่ใหข้้อมูลโดยทันท ีถึงรำยละเอียดของ
กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญำตนั้น และ 

(เอ) ด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเยียวยำกำรฝ่ำฝืนน้ัน 
(บี)   ด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นเพื่อป้องกันกำรฝ่ำฝืนใดๆในอนำคต และ 
(ซี)   แจ้งภำคีที่ถูกร้องขอถึงมำตรกำรที่น ำมำใช้ภำยใต้อนวุรรค (เอ) และ (บ)ี  
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11.2 สมำชิกที่ถูกร้องขออำจชะลอข้อผูกพันของตนที่มีต่อสมำชิกที่ร้องขอภำยใต้ข้อนี้ จนกว่ำมำตรกำร
ที่ก ำหนดในวรรค 11.1 จะได้น ำมำใช้ปฏิบัติ 

12 . ควำมตกลงทวิภำคีและควำมตกลงระดับภูมิภำค 
12.1 ไม่มีข้อควำมใดในข้อนีท้ี่จะกีดกันสมำชิกจำกกำรท ำหรือคงไว้ซึ่งควำมตกลงทวิภำคี พหุภำคี หรือ 

 ควำมตกลงระดับภูมิภำค ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงศุลกำกร รวมทั้งที่อยู่บนพื้นฐำนของ 
 ควำมปลอดภัยและควำมรวดเร็ว เช่น บนพื้นฐำนที่เป็นอัตโนมัติ หรือ กำรส่งข้อมูลล่วงหน้ำก่อน 
 กำรน ำเข้ำ  

12.2 ไม่มีข้อควำมใดในข้อนี้ ที่จะถูกแปลควำมหมำยว่ำ จะเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบต่อสิทธิหรือข้อ 
 ผูกพันของสมำชิก ภำยใต้ควำมตกลงทวิภำคี พหุภำคี หรือระดับภูมิภำค หรือว่ำจะควบคุมกำร 
 แลกเปลี่ยนข้อมูลทำงศุลกำกรและข้อมูลภำยใต้ควำมตกลงอื่นๆ  

 
สว่นที ่2 

บทบญัญตัวิำ่ดว้ยกำรปฏบิตัทิีเ่ปน็พเิศษและแตกตำ่งส ำหรบัสมำชกิทีเ่ปน็ประเทศก ำลงัพฒันำ 
และสมำชกิทีเ่ปน็ประเทศพฒันำนอ้ยทีส่ดุ 

 
ขอ้  13:   หลกักำรทัว่ไป  

1. บทบัญญัติข้อ 1 ถึง 12 ของควำมตกลงนี้ จะใช้ปฏิบัติส ำหรับสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำและ
สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ในส่วนนี้ ตำมรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้ในภำคผนวก ดี ของ
กรอบควำมตกลงเดือนกรกฎำคม 2004 (ดับบลิวที/แอล/579) และตำมวรรค 33 และภำคผนวก อี 
ของมติรัฐมนตรี ณ เมืองฮ่องกง (ดับบลิวที/เอ็มไอเอ็น(05)/ดีอีซี) 

2.  จัดให้มีควำมช่วยเหลือ และกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ16 เพื่อช่วยเหลือสมำชิกที่เป็น
ประเทศก ำลังพัฒนำ และสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดในกำรปฏิบัติตำมข้อบัญญัติของ
ควำมตกลงนี้ตำมสภำพและขอบเขตของตน โดยขอบเขตและระยะเวลำของกำรปฏิบัติตำม
บทบัญญัติของควำมตกลงนี้จะสอดคล้องกับศักยภำพของสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ และ
สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด หำกสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ หรือสมำชิกที่เป็น
ประเทศพัฒนำน้อยที่สุดยังขำดศักยภำพที่จ ำเป็น จะไม่ถูกเรียกร้องให้ต้องปฏิบัติตำมข้อบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง จนกว่ำจะมีศักยภำพในกำรปฏิบัติได้ 

3.  สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดจะต้องปฏิบัติตำมพันธกรณี ตำมขอบเขตที่สอดคล้องกับระดับ 
 กำรพัฒนำ ควำมต้องกำรด้ำนกำรเงินและกำรค้ำ หรือศักยภำพของหน่วยงำนและสถำบันของตน 

4. หลักกำรทั่วไปนี้จะน ำมำใช้กับบทบัญญัติในส่วนที่ 2 
 
 
 
 

                                                             
16 ในควำมตกลงนี้ “ควำมช่วยเหลือ และกำรสนับสนุนเพ่ือกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ” อำจอยู่ในรูปของควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิค กำรเงิน 
หรือรูปแบบอื่นๆ ตำมท่ีได้ตกลงร่วมกัน 
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ขอ้  14:   ประเภทของบทบญัญตั ิ
1. บทบัญญัติมีทั้งหมด 3 ประเภท 

(เอ)  บทบัญญัติกลุ่ม เอ คือบทบัญญัติที่สมำชิกที่ เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ หรือ
 สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดจะปฏิบัติทันทีที่ควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ 
 หรือในกรณีของสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดจะปฏิบัติภำยใน 1 ปีหลัง
 ควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 15 

(บี)  บทบัญญัติกลุ่ม บี คือบทบัญญัติที่สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ หรือสมำชิก
 ที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดจะต้องปฏิบัติตำมควำมตกลงหลังพ้นระยะเวลำ
 ปรับตัว ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16 

(ซี)  บทบัญญัติกลุ่ม ซี คือบทบัญญัติที่สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ หรือสมำชิก
 ที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดจะต้องปฏิบัติตำมควำมตกลงหลังพ้นระยะเวลำ 
 ปรับตัว และมีศักยภำพในกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง โดยได้รับควำมช่วยเหลือและ
 กำรสนับสนุนในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16 

2. สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ หรือสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดแต่ละประเทศจะเป็นผู้ 
ก ำหนดเอง ว่ำจะจัดบทบัญญัติข้อใด ไว้ภำยใต้กลุ่ม เอ บี หรือซี 

 
ขอ้  15:   กำรประกำศแจง้ และกำรปฏบิตัติำมบทบญัญตักิลุม่ เอ 

1. ทันทีที่ควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำจะปฏิบัติตำมพันธกรณีภำยใต้ 
บทบัญญัติกลุ่ม เอ ดังนั้น พันธกรณีที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติกลุ่ม เอ จะผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
ควำมตกลงนี้ 

2. ภำยในหนึ่งปีหลังควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดจะแจ้ง 
คณะกรรมกำรเรื่องบทบัญญัติที่ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติกลุ่ม เอ ดังนั้น พันธกรณีที่สมำชิกที่เป็น
ประเทศพัฒนำน้อยที่สดุแต่ละประเทศก ำหนดไว้ภำยใต้บทบัญญัติกลุ่ม เอ จะผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
ควำมตกลงนี้ 

 
ขอ้  16:   กำรแจง้วนัทีแ่นช่ดัส ำหรบักำรปฏบิตัติำมบทบญัญตักิลุม่ บ ีและบทบญัญตักิลุม่ ซี 

1. ในส่วนของบทบัญญัติที่สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำไม่ ได้ก ำหนดให้อยู่ในบทบัญญัติกลุ่ม เอ 
สมำชิกอำจจะยืดเวลำในกำรปฏิบัติ ตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ในข้อนี ้  

(เอ)  เมื่อควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำแต่ละประเทศ 
  จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ตนก ำหนดให้เป็นบทบัญญัติ 
  กลุ่ม บี และวันที่ที่คำดว่ำจะปฏิบัติตำมควำมตกลง17 
(บี)  ไม่ล่ำช้ำกว่ำหนึ่งปีหลังควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ
  แต่ละประเทศจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับวันที่แน่ชัดส ำหรับกำรปฏิบัติ
  ตำมควำมตกลง ส ำหรับบทบัญญัติที่ก ำหนดไว้เป็นบทบัญญัติกลุ่ม บี ก่อนถึง 
  ก ำหนดเวลำดังกล่ำวหำกสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำเช่ือว่ำจ ำเป็นจะต้องใช้

                                                             
17 ข้อมูลท่ีแจ้งอำจรวมถึงข้อมูลประกอบอื่นๆ ตำมท่ีประเทศผู้ท ำกำรแจ้งเห็นว่ำเหมำะสม สมำชิกควรท่ีจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนหรือ
องค์กำรภำยในประเทศท่ีจะรับผิดชอบเรื่องกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง 
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  เวลำเพิ่มส ำหรับกำรแจ้งวันที่แน่ชัดส ำหรับกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง สมำชิกอำจ
  ร้องขอให้คณะกรรมกำรยืดเวลำออกไปให้เพียงพอ 

สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ บทบัญญัติกลุ่ม ซี 
(ซี)  เมื่อควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำแต่ละประเทศ 
  จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ตนก ำหนดให้เป็นบทบัญญัติ 
  กลุ่ม ซี และวันที่ที่คำดว่ำจะปฏิบัติตำมควำมตกลง เพื่อควำมโปร่งใสกำรแจ้ง 
  จะต้องประกอบด้วยข้อมูลเรื่องควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำง
  ศักยภำพ ซึ่งสมำชิกต้องกำรในกำรจะปฏิบัติตำมควำมตกลง  
(ดี)  ภำยในหนึ่งปีหลังควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ โดยค ำนึงถึงกำรจัดกำรเพื่อให้ควำม
  ช่วยเหลือที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ กำรแจ้งตำมวรรค 1 ของข้อ 22 และข้อมูลที่ได้แจ้ง 

แล้วตำมอนุวรรค (ซี) ข้ำงต้น สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำและสมำชิกที่เป็น 
ประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือ จะต้องแจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำร
ที่มีอยู่ หรือก ำลังจะมี ซึ่งจ ำเป็นในกำรให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบตัิตำมบทบัญญตัิกลุ่ม ซี18 สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลงั
พัฒนำซึ่งเข้ำร่วมโครงกำรจะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบทันทีเกี่ยวกับกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรเหล่ำนั้น และคณะกรรมกำรจะเชิญประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือซึ่ง
ไม่ใช่สมำชิกมำให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรที่ก ำลังท ำอยู่และที่เสร็จสิ้นแล้วด้วย 

(อี)  ภำยใน 18 เดือนจำกวันที่ระบุในบทบัญญัติในอนุวรรค (ดี) เรื่องกำรให้ข้อมูล 
  นั้น ประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือและสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำผู้รับควำม
  ช่วยเหลือ จะต้องแจ้งคณะกรรมกำรเรื่องควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องควำม
  ช่วยเหลือ และกำรสนับสนุนส ำหรับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ในขณะเดียวกัน  

สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลงัพัฒนำแต่ละประเทศจะต้องแจ้งรำยกำรของวันที่แน่ชัดที่ 
จะปฏิบัติตำมควำมตกลง 

2. ในส่วนของบทบัญญัติที่สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดไม่ได้ก ำหนดให้อยู่ในบทบัญญัติกลุ่ม เอ  
สมำชิกอำจจะยืดเวลำในกำรปฏิบัติ ตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ในข้อนี ้  
สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด บทบัญญัติกลุ่ม บี 

(เอ)  ไม่ล่ำช้ำกว่ำหนึ่งปีหลังควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อย
ที่สุดจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ตนก ำหนดให้เป็นบทบัญญัติ
กลุ่ม บี และอำจรวมถึงวันที่ที่คำดว่ำจะปฏิบัติตำมควำมตกลง โดยค ำนึงถึงควำม
ยืดหยุ่นสูงสุดส ำหรับสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

(บี)  ไม่ล่ำช้ำกว่ำสองปีหลังจำกวันที่แจ้งตำมอนุวรรค (เอ) ข้ำงต้น สมำชิกที่เป็นประเทศ
  พัฒนำน้อยที่สุดแต่ละประเทศจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำร เพื่อยืนยันกำรจัดกลุ่ม 

ของบทบัญญัติ และแจ้งวันที่จะปฏิบัติตำมควำมตกลง ก่อนถึงก ำหนดเวลำดังกล่ำว 

                                                             
18 กำรจัดกำรจะเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกัน ไม่ว่ำจะตกลงสองฝ่ำยหรือทำงองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสอดคล้องกับวรรค 3 
ของข้อ 21 
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หำกสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดเช่ือว่ำจ ำเป็นจะต้องใช้เวลำเพิ่มส ำหรับ
 กำรแจ้งวันที่แน่ ชัดส ำหรับกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง สมำชิกอำจร้องขอให้
 คณะกรรมกำรยืดเวลำออกไปให้เพียงพอ 

สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด บทบัญญัติกลุ่ม ซี 
(ซี)  เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกับประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลือ 1 ปี  

   หลังจำกควำมตกลงนี้มผีลบังคับใช้ สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดแต่ละ
   ประเทศจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ตนก ำหนดให้เป็น 
   บทบัญญัติกลุ่ม ซี โดยค ำนึงถึงควำมยืดหยุ่นสูงสุดส ำหรับสมำชิกที่เป็นประเทศ 
   พัฒนำน้อยที่สุด 

(ดี)  1 ปีหลังจำกวันที่ระบุในอนุวรรค (ซี) ข้ำงต้น สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 
  จะต้องแจ้งข้อมูลเรื่องควำมช่วยเหลือ และกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 
  ซึ่งสมำชิกต้องกำรในกำรจะปฏิบัติตำมควำมตกลง19  
(อี)  ไม่ช้ำกว่ำสองปีหลังจำกกำรแจ้งภำยใต้อนุวรรค (ดี) ข้ำงต้น โดยค ำนึงถึงข้อมูลที่ได้ 

แจ้งตำมอนุวรรค (ดี) ข้ำงต้น สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดและสมำชิกที่ 
เป็นประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือ จะต้องแจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำร
จัดกำร ที่มีอยู่ หรือก ำลังจะมี ซึ่งจ ำเป็นในกำรให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อ
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติกลุ่ม ซี20 สมำชิกที่เป็นประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุดซึ่งเข้ำร่วมโครงกำรจะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบทันทีเกี่ยวกับ
กำรเข้ำร่วมโครงกำรเหล่ำนั้น ในขณะเดียวกัน สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อย
ที่สุดจะต้องแจ้งวันที่คำดว่ำจะปฏิบัติตำมพันธกรณีภำยใต้บทบัญญัติกลุ่ม ซี ที่
ครอบคลุม เรื่องกำรจัดกำรให้ ควำมช่วยเหลือ และให้กำรสนับสนุน  และ
คณะกรรมกำรจะเชิญประเทศผู้ ให้ควำมช่วยเหลือซึ่งไม่ใช่สมำชิกมำให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรที่ก ำลังท ำอยู่และที่เสร็จสิ้นแล้วด้วย 

(เอฟ)  ไม่ช้ำกว่ำ 18 เดือนจำกวันที่ระบุในบทบัญญัติในอนุวรรค (อี) เรื่องกำรให้ข้อมูล
  นั้น ประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือและสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สดุผู้รบัควำม
  ช่วยเหลือจะต้องแจ้งคณะกรรมกำรเรื่องควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องควำม
  ช่วยเหลือ และกำรสนับสนุนในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ในขณะเดียวกัน สมำชิกที่ 

เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดแต่ละประเทศจะต้องแจ้งรำยกำรของวันที่แน่ชัดที่จะ 
ปฏิบัติตำมควำมตกลงแก่คณะกรรมกำร 

3. สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ และสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดที่ประสบควำม 
ยำกล ำบำกในกำรระบุวันที่แน่ชัดส ำหรับกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงภำยในก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ใน 

                                                             
19 สมำชิกอำจจะรวมข้อมูลเรื่องแผนกำรหรือโครงกำรด ำเนินกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำของประเทศตน ; ข้อมูลเรื่องหน่วยงำน
หรือองค์กำรภำยในประเทศซึ่งรับผิดชอบเรื่องกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง, และประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือซึ่งอำจจะมีกำรจัดกำรเพ่ือให้ควำม
ช่วยเหลือแก่สมำชิก 
20 กำรจัดกำรจะเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกัน ไม่ว่ำจะตกลงสองฝ่ำยหรือผ่ำนทำงองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสอดคล้องกับวรรค 
9.3 
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วรรค 1 และ 2 เพรำะขำดกำรสนับสนุนจำกประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลือหรือไม่มีควำมคืบหน้ำ 
ภำยใต้บทบัญญัติเรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลอืและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสรำ้งศักยภำพ ควรจะแจ้ง 
กับคณะกรรมกำรให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะพ้นก ำหนดเวลำเหล่ำน้ัน สมำชิกเห็นพ้องที่จะ 
ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือในกำรจัดกำรปัญหำ โดยพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์เฉพำะและปัญหำพิเศษที่ 
สมำชิกต้องเผชิญ คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมทีจ่ะจดักำรปัญหำต่ำงๆ รวมถึงกำร 
ขยำยระยะเวลำส ำหรับสมำชิกในกำรระบุวันที่แน่ชัดส ำหรับกำรปฏิบัติตำมควำมตกลง 

4. 3 เดือนก่อนถึงก ำหนดเวลำตำมอนวุรรค 1 (บ)ี หรือ 1 (อี) หรือในกรณีของสมำชิกที่เป็นประเทศ 
พัฒนำน้อยที่สุดคืออนวุรรค 2 (บ)ี หรือ 2 (เอฟ) ส ำนักเลขำธิกำรฯ จะแจ้งเตือนสมำชิก ถ้ำสมำชิกนั้น
ยังไม่ได้แจ้งวันที่แน่ชัดส ำหรับกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในบทบัญญัติกลุ่ม บี หรือ
บทบัญญัติกลุ่ม ซี ทั้งนี้หำกสมำชิกไม่ได้อ้ำงวรรค 3 หรือในกรณีของประเทศก ำลังพัฒนำคืออนุวรรค 
1 (บ)ี หรือในกรณีของประเทศพัฒนำน้อยที่สุดคืออนุวรรค 2 (บ)ี เพื่อขอยืดก ำหนดเวลำและยังไม่ได้
แจ้งวันที่แน่ชัดส ำหรับกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติ สมำชิกจะต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติภำยใน 1 ปีหลัง
ก ำหนดเวลำตำมอนุวรรค 1 (บี) หรือ 1 (อี) หรือส ำหรับสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดคืออนุ
วรรค 2 (บี) หรือ 2 (เอฟ) หรือตำมที่ขอขยำยเวลำตำมวรรค 3 

5. ไม่ล่ำช้ำกว่ำ 60 วันหลังก ำหนดวันส ำหรับกำรแจ้งวันที่แน่ชัดส ำหรับกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติกลุ่ม บี  
และบทบัญญัติกลุ่ม ซี ตำมวรรค 1 วรรค 2 หรือ วรรค 3 คณะกรรมกำรจะติดตำมภำคผนวกที่
ประกอบด้วยก ำหนดวันที่แน่ชัดของสมำชิกแต่ละประเทศส ำหรับกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติกลุ่ม บี 
และบทบัญญัติกลุม่ ซี รวมทั้งวันที่ใดก็ตำมที่ระบุไว้ภำยใต้วรรค 4 ดังนั้นภำคผนวกจึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของควำมตกลงนี้ 

 
ขอ้  17:   กลไกกำรเตอืนภยัลว่งหนำ้ กำรขยำยวนัที่จะตอ้งปฏบิตัติำมบทบญัญตักิลุม่ บ ี 

และบทบญัญตักิลุม่ ซ ี
1.  

(เอ)  สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำหรือสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดที่ 
  พิจำรณำว่ำตนจะประสบควำมยำกล ำบำกในกำรด ำเนินกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติ
  ตำมที่ตนได้ก ำหนดไว้ในบทบัญญัติกลุ่ม บี หรือบทบัญญัติกลุ่ม ซี ภำยในวันที่แน่ชัด 
  ที่แจ้งไว้ตำมอนวุรรค 1 (บ)ี หรือ 1 (อี) ของข้อ 16 หรือส ำหรับสมำชิกที่เป็น 
  ประเทศพัฒนำน้อยที่สุดคือ อนุวรรค 2 (บ)ี หรือ 2 (เอฟ) ของข้อ 16 จะต้องแจ้ง 
  ให้คณะกรรมกำรทรำบ ประเทศก ำลังพัฒนำจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรไม่ช้ำกว่ำ  
  120 วันก่อนวันครบก ำหนดของกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติ ส่วนประเทศพัฒนำน้อย 
  ที่สุดจะต้องแจ้งคณะกรรมกำรไม่ช้ำกว่ำ 90 วันก่อนวันครบก ำหนด 
(บี)  กำรแจ้งต่อคณะกรรมกำรจะต้องระบุก ำหนดวันใหม่ที่สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลัง
  พัฒนำหรือสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดคำดว่ำจะสำมำรถปฏิบัติตำม 
  บทบัญญัติได้ และกำรแจ้งจะต้องระบุเหตุผลที่คำดว่ำท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
  ปฏิบัติตำมบทบัญญัติ เหตุผลดังกล่ำวอำจรวมถึงควำมต้องกำรรับควำมช่วยเหลือ 

และกำรสนับสนุนส ำหรบักำรเสรมิสร้ำงศักยภำพ ซึ่งไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ หรือ 
ควำมช่วยเหลือและสนุบสนุนอื่นเพื่อกำรช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพ 
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2.  หำกสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำขอเพิ่มเวลำในกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติ ไม่เกิน 18 เดือน  
หรือไม่เกิน 3 ปีส ำหรับสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด สมำชิกที่ยื่นค ำขอมีสิทธิจะได้รับกำร 
เพิ่มเวลำ โดยมิต้องมีกำรด ำเนินกำรใดโดยคณะกรรมกำร 

3. หำกสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำหรือสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดพิจำรณำว่ำ ตน 
จะต้องขอให้มีกำรยืดเวลำในครั้งแรกให้นำนกว่ำที่ก ำหนดไว้ในวรรค 2 หรือจะต้องขอให้มีกำรยืดเวลำ 
ครั้งที่สอง หรือครั้งใดหลังจำกนั้น สมำชิกจะต้องยื่นค ำร้องขอยืดเวลำต่อคณะกรรมกำร พร้อมข้อมูล 
ตำมอนวุรรค 1 (บ)ี ส ำหรับสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำต้องไม่ช้ำกว่ำ 120 วันก่อนครบก ำหนด 
เดิมของวันที่แน่ชัดที่จะต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติ หรือก่อนครบก ำหนดวันที่ได้มีกำรขยำยแล้ว และ 
ต้องไม่ช้ำกว่ำ 90 วันส ำหรับสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด 

4. คณะกรรมกำรจะต้องพิจำรณำด้วยควำมเห็นใจต่อกำรอนุมัติให้ขยำยเวลำ โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ 
เฉพำะของสมำชิกที่ยื่นค ำขอ สถำนกำรณ์เหล่ำน้ีอำจรวมถึงควำมยำกล ำบำกและควำมล่ำช้ำในกำร 
ได้รับควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนส ำหรับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 

 
ขอ้  18:   กำรด ำเนนิกำรปฏบิตัติำมบทบญัญตักิลุม่ บ ีและบทบญัญตักิลุม่ ซ ี

1. ตำมวรรค 2 ของข้อ 13 หำกสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำหรือสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อย 
ที่สุดได้ปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ในวรรค 1 หรือ วรรค 2 ของข้อ 16 และข้อ 17 และหำกกำร
ขอขยำยเวลำไม่ได้รับกำรอนุมัติ หรือในกรณีที่สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำหรือสมำชิกที่เป็น
ประเทศพัฒนำน้อยที่สุดประสบสถำนกำรณ์ที่คำดไม่ถึงซึ่งเป็นเหตุขัดขวำงต่อกำรได้รับอนุมัติขยำย
เวลำภำยใต้ข้อ 17 และประเมินแล้วว่ำตนยังขำดศักยภำพในกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติกลุ่ม ซี 
สมำชิกนั้นจะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมบทบัญญัติดังกล่ำวได้ 

2. คณะกรรมกำรจะต้องจัดต้ังกลุ่มผู้เช่ียวชำญในทันที และในกรณีใดก็ตำมไม่ล่ำช้ำกว่ำ 60 วันหลังจำก 
ที่คณะกรรมกำรได้รับกำรแจ้งจำกสมำชิกที่เปน็ประเทศก ำลังพัฒนำหรือสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุด กลุ่มผู้เช่ียวชำญจะตรวจสอบปัญหำ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรภำยใน 120 วัน
ของกำรจัดต้ังกลุ่มผู้เช่ียวชำญ 

3. กลุ่มผู้เช่ียวชำญจะต้องประกอบด้วยบุคคล 5 คน ซึ่งเป็นผู้มีควำมเป็นกลำง มีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำร
อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อกำรเสริ มสร้ำงศักยภำพ 
องค์ประกอบของกลุม่ผู้เช่ียวชำญจะต้องมีควำมสมดุลระหว่ำงสมำชิกจำกสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลัง
พัฒนำ และจำกสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำแล้ว หำกเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสมำชิกที่เป็นประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุด กลุ่มผู้เช่ียวชำญจะต้องมีผู้เช่ียวชำญอย่ำงน้อย 1 รำยจำกสมำชิกที่เป็นประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุด ถ้ำคณะกรรมกำรไม่สำมำรถเห็นพ้องเรื่ององค์ประกอบของกลุ่มผู้เช่ียวชำญภำยใน 
20 วันของกำรจัดต้ังกลุ่มผู้เช่ียวชำญ ผู้อ ำนวยกำรใหญ่ขององค์กำรกำรค้ำโลกโดยกำรปรึกษำหำรือ
กับประธำนคณะกรรมกำรจะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่ององค์ประกอบของกลุ่มผู้เช่ียวชำญตำมเงื่อนไขในของ
วรรคนี้ 

4. กลุ่มผู้เช่ียวชำญจะต้องพิจำรณำกำรประเมินตนเองเรื่องกำรขำดศักยภำพของสมำชิกและจะให้ 
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร เมื่อพิจำรณำข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เช่ียวชำญเกี่ยวกับสมำชิกที่เป็น
ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด คณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมที่จะก่อให้เกิดกำร
ด ำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพอย่ำงยั่งยืน 
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5. สมำชิกจะไม่อยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำคดีภำยใต้กระบวนกำรระงับข้อพิพำท นับแต่เวลำที่สมำชิกที่เป็น 
ประเทศก ำลังพัฒนำแจ้งต่อคณะกรรมกำรว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมบทบัญญัติได้จนกระทั่งกำร
ประชุมครั้งแรกของคณะกรรมกำรหลังจำกที่คณะกรรมกำรได้รับข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้เช่ียวชำญ 
กำรประชุมครั้งนี้คณะกรรมกำรจะพิจำรณำข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้เช่ียวชำญ ส ำหรับสมำชิกที่เป็น
ประเทศพัฒนำน้อยที่สุด กำรพิจำรณำคดีภำยใต้กระบวนกำรระงับข้อพิพำทจะไม่น ำมำใช้กับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง นับแต่วันที่สมำชิกแจ้งต่อคณะกรรมกำรว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมบทบัญญัติได้ 
จนถึงวันที่คณะกรรมกำรตัดสินใจในประเด็นนั้น หรือภำยใน 24 เดือนหลังจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรครั้งแรกตำมที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น โดยยึดตำมก ำหนดกำรใดก็ตำมที่มำก่อน 

6. หำกสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดสูญเสียควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีภำยใต้
บทบัญญัติกลุ่ม ซี สมำชิกจะต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบ และปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อนี ้
 

ขอ้  19:   กำรยำ้ยจำกบทบญัญตักิลุม่ บ ีเปน็บทบญัญตักิลุม่ ซี 
1. สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ และสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดที่ได้แจ้งบทบัญญัติกลุ่ม  

บี และกลุ่ม ซี อำจจะย้ำยบทบัญญัติระหว่ำงสองประเภทดังกล่ำว โดยกำรยื่นต่อคณะกรรมกำร หำก
สมำชิกยื่นขอเปลี่ยนบทบัญญัติจำกกลุ่ม บี เป็นกลุ่ม ซี สมำชิกจะต้องให้ข้อมูลเรื่องควำมช่วยเหลือ
สนับสนุนที่จ ำเป็นในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 

2. ในกรณีที่สมำชิกต้องกำรเวลำเพิ่มส ำหรับกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติ ที่ย้ำยจำกบทบัญญัติกลุ่ม 
บี เป็นบทบัญญัติกลุ่ม ซี สมำชิกอำจจะ 

(เอ)  ใช้บทบัญญัติข้อ 17 รวมถึงโอกำสส ำหรับกำรขยำยเวลำโดยอัตโนมัติ หรือ 
(บี)   ยื่นขอรับกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรเกี่ยวกับค ำร้องเพื่อขอเวลำเพิ่มส ำหรับ 

กำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติ และขอควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนหำกว่ำจ ำเป็น 
ส ำหรับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ รวมทั้งควำมเป็นไปได้ที่จะขอทบทวนและขอ 
ข้อเสนอแนะจำกกลุ่มผู้เช่ียวชำญภำยใต้ข้อ 18 หรือ 

(ซี)  ในกรณีของสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สดุ จะต้องขออนุมัติจำก 
  คณะกรรมกำร หำกว่ำวันที่ใหม่ส ำหรับกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติกลุ่ม บี ห่ำงจำก 

วันที่เดิมที่เคยแจ้งไว้เกินกว่ำ 4 ปี ยิ่งไปกว่ำน้ัน สมำชิกที่เป็นประเทศ  
 พัฒนำน้อยที่สุดยังคงมีกำรขอควำมช่วยเหลือภำยใต้ข้อ 17 จึงเป็นที่เข้ำใจได้ว่ำ 

ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเป็นสิ่งที่จ ำเป็นส ำหรับ 
ประเทศพัฒนำน้อยที่สุดในกำรย้ำยจำกกำรบทบัญญัติกลุ่ม บี ไปเป็นกลุ่ม ซี 

 
ขอ้  20:   ระยะเวลำผอ่นผนัส ำหรบักำรปฏบิตัติำมขอ้ตกลงเรือ่งควำมเขำ้ใจวำ่ดว้ยกฎ 

และกระบวนกำรทีใ่ชก้บักำรระงบัขอ้พพิำท 
1. ในระยะเวลำสองปีหลังจำกกำรควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติภำยใต้ข้อ 22 และ 23 ของ 

แกตต์ 1994 ตำมที่ระบุและมีกำรใช้ในควำมเข้ำใจว่ำด้วยกฎและกระบวนกำรที่ใช้กับกำรระงับ 
ข้อพิพำท จะไม่ถูกน ำมำใช้กับกำรระงับข้อพิพำทต่อสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ ในส่วนของ 
บทบัญญัติที่สมำชิกก ำหนดให้เป็นบทบัญญัติกลุ่ม เอ  

2. ในระยะเวลำหกปีหลังจำกกำรควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติภำยใต้ข้อ 22 และ 23 ของ 
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แกตต์ 1994 ตำมที่ระบุและมีกำรใช้ในควำมเข้ำใจว่ำด้วยกฎและกระบวนกำรที่ใช้กับกำรระงับข้อ 
พิพำท จะไม่ถูกน ำมำใช้กับกำรระงับข้อพิพำทต่อสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ในส่วนของ 
บทบัญญัติที่สมำชิกก ำหนดให้เป็นบทบัญญัติกลุ่ม เอ 

3. ในระยะเวลำแปดปีหลังกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติกลุ่ม บี หรือกลุ่ม ซี โดยสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำ 
น้อยที่สุด บทบัญญัติภำยใต้ข้อ 22 และ 23 ของแกตต์ 1994 ตำมที่ระบุและมีกำรใช้ในควำมเข้ำใจ 
ว่ำด้วยกฎและกระบวนกำรที่ใช้กับกำรระงับข้อพิพำทจะไม่ถูกน ำมำใช้กับกำรระงับข้อพิพำทต่อ 
สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดในส่วนของบทบัญญัติดังกล่ำว 

4. แม้ว่ำจะมีกำรให้ระยะเวลำผ่อนผันส ำหรับกำรใช้ควำมเข้ำใจว่ำด้วยกฎและกระบวนกำรที่ใช้กับกำร 
ระงับข้อพิพำทแล้วก็ตำม ก่อนยื่นค ำร้องเพื่อขอหำรือตำมข้อ 22 หรือ 23 ของแกตต์ 1994 และใน
ข้ันตอนทั้งหมดของกระบวนกำรระงับข้อพิพำทอันเนื่องมำจำกมำตรกำรของสมำชิกที่เป็นประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุด สมำชิกจะให้กำรพิจำรณำโดยเฉพำะต่อสถำนกำรณ์พิเศษของสมำชิกที่เป็นประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุด ในกรณีนี้ สมำชิกจะต้องใช้ควำมยับยั้งช่ังใจอันควร ในกำรยกเรื่องข้ึนภำยใต้ควำม
เข้ำใจว่ำด้วยกฎและกระบวนกำรที่ใช้กับกำรระงบัข้อพพิำทที่เกี่ยวข้องกับสมำชิกที่เปน็ประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุด 

5. หำกมีกำรร้องขอในช่วงระยะเวลำผ่อนผันซึ่งได้รับกำรอนุญำตภำยใต้ข้อนี้ สมำชิกแต่ละประเทศจะให้
โอกำสสมำชิกอื่นๆ ส ำหรับกำรปรึกษำหำรือในประเด็นใดก็ตำมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติตำมควำม
ตกลงนี ้

 
ขอ้  21:   บทบญัญตัวิำ่ดว้ยกำรใหค้วำมช่วยเหลอืและกำรสนบัสนนุเพือ่กำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพ 

1. ตำมเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน ไม่ว่ำจะตกลงสองฝ่ำยหรือผ่ำนทำงองค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง  
ประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือจะสนับสนุนบทบัญญัติว่ำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุน
เพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพส ำหรับสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ และสมำชิกที่เป็นประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุด วัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลงัพัฒนำและสมำชิกที่เป็นประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุดในกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติภำยใต้ส่วนที่ 1 ของควำมตกลงนี้ 

2. โดยพิจำรณำถึงควำมต้องกำรพิเศษของสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด กำรให้ควำมช่วยเหลือ 
สนับสนุนควรมุ่งไปที่สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดเพื่อช่วยเหลือในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
อย่ำงยั่งยืนในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีของตน โดยผ่ำนกลไกควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำต่ำงๆ และ
สอดคล้องกับหลักกำรเรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพตำมวรรค 3 ประเทศหุ้นส่วนในกำรพัฒนำจะพยำยำมที่จะให้ควำมช่วยเหลือและกำร
สนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ในวิธีที่จะไม่ลดทอนสิทธิในกำรรับกำรพัฒนำที่มีอยู่  

3. สมำชิกจะพยำยำมที่จะใช้หลักกำรดังต่อไปนี้ส ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้: 

(เอ)  พิจำรณำกรอบกำรพัฒนำโดยรวมของประเทศและภูมิภำคที่เป็นผูร้ับควำมช่วยเหลอื 
  และกำรปฏิรูปและโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคที่ด ำเนินกำรอยู่ ตำมที่
  เกี่ยวข้องและตำมควำมเหมำะสม 
(บี)  รวมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมที่เกี่ยวข้องและตำมควำมเหมำะสม เพื่อจัดกำรปัญหำของ 

ภูมิภำคและอนุภูมิภำค และส่งเสริมกำรบูรณำกำรในระดับภูมิภำคและอนุภูมิภำค  
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(ซี)  ท ำให้แน่ใจว่ำกิจกรรมของภำคเอกชนที่ด ำเนินกำรอยู่เพื่อกำรปฏิรูปกำรอ ำนวย 
  ควำมสะดวกทำงกำรค้ำจะถูกผนวกเข้ำกับกิจกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
(ดี)  ส่งเสริมกำรประสำนงำนระหว่ำงสมำชิกด้วยกัน ระหว่ำงสมำชิกกับสถำบัน  

และระหว่ำงสถำบันต่ำงๆ รวมถึงชุมชนทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค เพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภำพสูงสุดจำกควำมช่วยเหลือ ดังนี้: 

(1) ในประเทศหรือภูมิภำคที่จะให้ควำมช่วยเหลือ ควรมุ่งที่จะลดควำม
ซ้ ำซ้อนด้ำนกำรประสำนงำนในส่วนของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือและ
ลดควำมไม่สอดคล้องกันของกิจกรรมกำรปฏิรูป โดยมีกำรประสำนงำน
อย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงฝ่ำยที่ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคและฝ่ำยที่ช่วย
เสริมสร้ำงศักยภำพ ระหว่ำงประเทศหุ้นส่วนในกำรพัฒนำและประเทศ
ผู้ให้ควำมช่วยเหลือ และในกลุ่มประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือระดับทวิ
ภำคีและพหุภำคี 

(2) ส ำหรับสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด กรอบกำรบูรณำกำรที่
กว้ำงข้ึนส ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรค้ำส ำหรับประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุดควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรประสำนงำนนี้ และ 

(3) สมำชิกควรจะส่งเสริมให้มีกำรประสำนงำนภำยใน ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่
ด้ำนกำรค้ำ และเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรพัฒนำ ทั้งในเมืองหลวงและ ณ นคร
เจนีวำ ในกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้และให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิค 

(อี)  สนับสนุนให้ใช้โครงสรำ้งกำรประสำนงำนที่มอียู่ในประเทศและในระดับภูมิภำค เช่น 
  กำรหำรือโต๊ะกลม และกลุ่มที่ปรึกษำ เพื่อประสำนงำนและติดตำมกำรปฏิบัติตำม
  กิจกรรมต่ำงๆ และ 
(เอฟ)  ส่งเสริมสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำให้ช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพแก่ 
  สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำอื่นหรือประเทศพัฒนำน้อยที่สุด และพิจำรณำให้ 

กำรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ในส่วนที่สำมำรถท ำได้ 
4. คณะกรรมกำรจะต้องจัดกำรประชุมอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปีเพื่อ 

(เอ)  หำรือเกี่ยวกับปัญหำในกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติหรือส่วนย่อยของบทบัญญัติของ 
ควำมตกลงนี้ 

(บี)  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในบทบัญญัติเรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำร สนับสนุน 
เพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ เพื่อสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้ รวมถึง 
ประเด็นที่สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำหรือสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อย 
ที่สุดไม่ได้รับควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพอย่ำง 
เพียงพอ 

(ซี)  แบ่งปันประสบกำรณ์และข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงและโครงกำรให้
  ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพที่มีอยู่ รวมทั้งประเด็น 

เรื่องควำมท้ำทำยและผลส ำเร็จ 
(ดี)  ตรวจสอบกำรแจ้งของประเทศที่ให้ควำมช่วยเหลือ ตำมที่ก ำหนดในข้อ 22 และ  
(อี)  ตรวจสอบกำรด ำเนินกำร ตำมวรรค 2 
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ขอ้  22:   ขอ้มลูดำ้นกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและกำรสนบัสนนุเพือ่กำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพ 
ทีจ่ะตอ้งเสนอตอ่คณะกรรมกำร 

1. เพื่อควำมโปร่งใสกับสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำและสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุด ใน
บทบัญญัติว่ำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติ
ตำมควำมตกลงตำมที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลัง
พัฒนำและสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดในกำรปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้ จะรำยงำนข้อมูลต่อ
คณะกรรมกำรเมื่อควำมตกลงนี้มผีลบังคับใช้และทุกปีหลังจำกนั้น ข้อมูลดังกล่ำวได้แก่ข้อมูลเรื่องกำร
ให้ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพซึ่งได้เบิกจ่ำยไปแล้วเมื่อ 12 เดือน
ก่อนหน้ำ และหำกเป็นไปได้ ที่จะเบิกจ่ำยใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ21 ดังนี้ 

(เอ)  ลักษณะของควำมช่วยเหลือ และกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 
(บ)ี  สถำนะ และยอดเงินที่ได้ผูกพันไว้/ที่ได้เบิกจ่ำยแล้ว 
(ซี)  กระบวนกำรส ำหรับกำรช ำระเงินเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ และกำรสนับสนุน 
(ดี)  ประเทศผู้ได้รับประโยชน์ หรือหำกมีควำมจ ำเป็น ภูมิภำคที่ได้รับประโยชน์ และ 

ข้อมูลที่น ำส่งจะต้องอยู่ในรูปแบบตำมภำคผนวก 1 ในกรณีของประเทศที่เป็นสมำชิกองค์กำรเพื่อ 
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (ในควำมตกลงนี้ จะเรียกว่ำ “โออีซีด”ี) ข้อมูลที่ส่งอำจจะ 
มำจำกข้อมูลจำกระบบรำยงำนผู้ให้เครดิตของโออีซีดี ในส่วนของสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำที่ 
ประกำศตนว่ำอยู่ในสถำนะที่จะให้ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพได ้ 
ควรที่จะน ำส่งข้อมูลตำมข้ำงบนเช่นกัน 

2. สมำชิกผู้ให้ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำและแก่สมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำ
น้อยที่สุดจะเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำร ดังนี ้

(เอ)  จุดติดต่อของหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ และกำร  
สนับสนุนเพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ เพื่อกำรปฏิบัติในส่วนที่ 1 ของควำมตกลงนี ้
และหำกท ำได้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับจุดติดต่อในประเทศ หรือในภูมิภำคนั้นๆ ที่ให้
ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุน และ  

(บี)  ข้อมูลด้ำนกระบวนกำร และกลไก ส ำหรับกำรขอควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุน 
ส ำหรับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 

สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำที่ประกำศตนว่ำ อยู่ในสถำนะที่จะให้ควำมช่วยเหลือและกำร
สนับสนุนได้ ควรที่จะเสนอข้อมูลตำมข้ำงบนเช่นกัน 

3. สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ และสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดที่ต้ังใจว่ำตนจะใช้ 
ประโยชน์จำกควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนที่เกี่ยวกับกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ เพื่อกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพ จะส่งข้อมูลต่อคณะกรรมกำรเกี่ยวกับจุดติดต่อของหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำร
ประสำนงำนและจัดล ำดับกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุน 
4. สมำชิกอำจให้ข้อมูลตำมวรรค 2 และ 3 ทำงอินเทอร์เน็ต และปรับปรุงข้อมูลตำมสมควร ส ำนัก 

เลขำธิกำรจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณะ 
5. คณะกรรมกำรจะเชิญองค์กรระหว่ำงประเทศ และองค์กำรระดับภูมิภำคที่เกี่ยวข้อง (เช่น กองทุน 

กำรเงินระหว่ำงประเทศ องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ กำรประชุม 
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพัฒนำ องค์กำรศุลกำกรโลก คณะกรรมำธิกำรสหประชำชำติใน 

                                                             
21 ข้อมูลท่ีให้จะสะท้อนสภำพท่ีถูกขับเคลื่อนจำกอุปสงค์ ของบทบัญญัติเรื่องควำมช่วยเหลือและสนับสนุนเพ่ือกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 
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ภูมิภำค ธนำคำรโลก หรือหน่วยงำนย่อยขององค์กรเหล่ำน้ี และธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำในภูมิภำค)  
และหน่วยงำนด้ำนควำมร่วมมืออื่น เพื่อให้ข้อมูลตำมวรรค 1 วรรค 2 และ วรรค 4 

 
สว่นที ่3 

กำรจดักำรเชงิสถำบนัและบทบญัญตัสิดุทำ้ย 
ขอ้  23:   กำรจดักำรเชงิสถำบนั 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
1.1 คณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำจึงได้ถูกจัดต้ังข้ึน 
1.2 คณะกรรมกำรต้องเปิดให้สมำชิกทุกประเทศได้มีส่วนร่วมและต้องเลือกประธำนกันเอง 

คณะกรรมกำรต้องมีกำรประชุมตำมที่ต้องกำรและที่ก ำหนดโดยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตำมควำมตกลง
นี้ แตต่้องไม่น้อยกว่ำปีละครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรให้สมำชิกได้มีโอกำสที่จะปรึกษำหำรือในเรื่อง
ใดๆก็ตำมที่ เกี่ยวข้องกับกำรน ำควำมตกลงนี้ ไปปฏิบัติ  หรือขยำยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตำม  
คณะกรรมกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้มอบหมำยภำยใต้ควำมตกลงนี้หรือโดย
สมำชิก คณะกรรมกำรต้องก ำหนดกฎข้อบังคับเอง  

1.3 คณะกรรมกำรอำจจัดต้ังกลุ่มย่อยตำมที่ต้องกำร ซี่งกลุ่มย่อยเหล่ำน้ีต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
1.4 คณะกรรมกำรต้องพัฒนำกระบวนกำรส ำหรบักำรแลกเปลีย่นข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ ระหว่ำงสมำชิก ตำมควำมเหมำะสม 
1.5 คณะกรรมกำรต้องรักษำไว้ซึ่งกำรติดต่อกนัอย่ำงใกลชิ้ดกับองค์กำรระหว่ำงประเทศอืน่ๆ ในเรื่องของ

กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ เช่น ดับบลิวซีโอ ด้วยวัตถุประสงค์ในกำรคงไว้ซี่งค ำแนะน ำที่ดี
ที่สุดที่หำได้ ส ำหรับกำรบรหิำรและน ำควำมตกลงนี้ไปใช้ และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำจะไม่เกิด ควำม
ซ้ ำซ้อนโดยไม่จ ำเป็นในกำรท ำงำน  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรอำจจะเชิญผู้แทนขององค์กำรเหล่ำนั้น
หรือกลุ่มย่อยขององค์กำรนั้น เพื่อ 
(เอ) เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และ 
(บ)ี ปรึกษำหำรือในเรื่องบำงเรื่องเป็นกำรเฉพำะ ที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำควำมตกลงนี้ไปใช้ 

1.6 คณะกรรมกำรต้องทบทวนกำรด ำเนินงำนและกำรน ำควำมตกลงไปใช้ หลังจำกควำมตกลงมีผล
บังคับใช้สี่ปี  และทบทวนเป็นระยะๆหลังจำกนั้น   

1.7 องค์กำรกำรค้ำโลกสนับสนุนให้ประเทศสมำชิกยกค ำถำมต่อคณะกรรมกำร เกี่ยวกับประเด็นในกำร
น ำควำมตกลงนี้มำใช้ปฏิบัติ และกำรประยุกต์ใช้ 

1.8 คณะกรรมกำรต้องส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวก ให้มีกำรหำรือเป็นครั้งครำว ระหว่ำงสมำชิกใน
ประเด็นเฉพำะภำยใต้ควำมตกลงนี้  ด้วยจุดมุ่งหมำยที่จะให้ได้ข้อสรุปเป็นที่พอใจร่วมกัน  อย่ำง
รวดเร็ว 

2. คณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำแห่งชำติ  
ภำคีสมำชิกแต่ละประเทศต้องจัดตั้งหรือคงไว้ซึ่งคณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
แห่งชำติหรือมอบให้กลไกที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันท ำหน้ำที่ ด ำเนินกำรทั้งในเรื่องกำรประสำนงำน
ภำยในประเทศและกำรน ำบทบัญญัติของควำมตกลงนี้ไปใช้ 
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ขอ้  24:   บทบญัญตัสิดุทำ้ย 
 

1. เพื่อควำมมุ่งประสงค์ของควำมตกลงนี้ ค ำว่ำ “สมำชิก” หมำยควำมรวมถึงผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกนั้น 
 

2. บทบัญญัติทั้งหมดของควำมตกลงนี้มีผลผูกพันสมำชิกทุกประเทศ 
 

3. สมำชิกจะปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้นับแต่วันที่ควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ สมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ 
และสมำชิกที่เป็นประเทศพัฒนำน้อยที่สุดที่เลือกใช้บทบัญญัติตำมส่วนที่ 2 จะปฏิบัติตำมควำมตกลงนี้โดย
สอดคล้องกับส่วนที่ 2 
 

4. สมำชิกที่แสดงกำรยอมรับหลังควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ จะปฏิบัติตำมพันธกรณีของบทบัญญัติกลุ่ม บี 
และกลุ่ม ซ ีนับจำกระยะเวลำที่เกี่ยวข้องนับแต่วันที่ควำมตกลงนี้มีผลบังคับใช้ 
 

5. สมำชิกที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภำพศุลกำกรหรือข้อตกลงทำงเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคอำจรับแนวทำงของ
ภูมิภำคมำช่วยในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีภำยใต้ควำมตกลงนี ้รวมถึงกำรจัดต้ังและใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำน
ในระดับภูมิภำค 
 

6. แม้ว่ำจะมีหมำยเหตุกำรตีควำมทั่วไปของภำคผนวก 1 เอ ของควำมตกลงมำร์รำเกชจัดตั้งองค์กำรกำรค้ำ
โลก ไม่มีข้อควำมใดในควำมตกลงนี้ที่จะแปลควำมหมำยไปในทำงที่จะลดพันธกรณีของสมำชิกภำยใต้แกตต์ 
1994 นอกจำกนั้น ไม่มีข้อควำมใดในควำมตกลงนี้ที่จะแปลควำมหมำยไปในทำงที่จะลดสิทธิและพันธกรณี
ของสมำชิกภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงด้ำนเทคนิคต่อกำรค้ำ และข้อตกลงว่ำด้วยมำตรกำร
สุขอนำมัย และสุขอนำมัยพืช 
 

7. ข้อยกเว้น และกำรยกเว้น22ภำยใต้แกตต ์1994 จะใช้ยกเว้นกับบทบัญญัติของควำมตกลงนี้เช่นกัน ข้อละ
เว้นใดที่ใช้กับแกตต์ 1994 หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแกตต์ 1994 ตำมข้อ 9: 3 และข้อ 9: 4 ของควำม   ตกลง
มำร์รำเกชจัดต้ังองค์กำรกำรค้ำโลก และส่วนแก้ไขใดก็ตำม จะใช้บังคับกับควำมตกลงนี้นับแต่วันที่ควำมตกลง
นี้มีผลบังคับใช้ 
 

8. บทบัญญัติตำมข้อ 22 และ 23 ของแกตต์ 1994 ตำมที่มีกำรระบุ และน ำไปใช้ในควำมเข้ำใจว่ำด้วยกำร
ระงับข้อพิพำทจะใช้บังคับกับกำรปรึกษำหำรือและกำรยุติข้อพิพำทภำยใต้ควำมตกลงนี้เช่นกัน เว้นเสียแต่ระบุ
ไว้โดยเฉพำะในควำมตกลงนี้ว่ำให้เป็นอย่ำงอื่น 
 

9. ไม่สำมำรถใช้ข้อสงวนส ำหรับส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติภำยใต้ควำมตกลงนี้ได้ หำกปรำศจำกควำม
ยินยอมของสมำชิกอื่น 
 

10. พันธกรณีภำยใต้บทบัญญัติกลุ่ม เอ ของสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ และสมำชิกที่เป็นประเทศ
พัฒนำน้อยที่สุดซึ่งถูกผนวกเข้ำกับควำมตกลงนี้ตำมวรรค 1 และ 2 ของข้อ 15 จะถือเป็นส่วนหนึ่งของควำม
ตกลงนี้ 
 

11.  พันธกรณีภำยใต้บทบัญญัติกลุ่ม บ ีและกลุ่ม ซ ีของสมำชิกที่เป็นประเทศก ำลังพัฒนำ และสมำชิกที่เป็น
ประเทศพัฒนำน้อยที่สุดซึ่งถูกบันทึกไว้โดยคณะกรรมกำร และถูกผนวกเข้ำกับควำมตกลงนี้ตำมวรรค 5 ข้อ 
16 จะถือเป็นส่วนหนึ่งของควำมตกลงนี้ 

                                                             
22 รวมถึงข้อ 5: 7 และ 10: 1 ของแกตต์ 1994 และภำคผนวกเสริมของข้อ 8 ของแกตต์ 1994 
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ภำคผนวก 1 รปูแบบส ำหรบักำรแจง้ตำมขอ้ 22.1 
 
สมำชิกที่ให้ควำมช่วยเหลือ: 
ระยะเวลำที่ครอบคลุม ส ำหรับกำรประกำศแจ้ง: 
 

ตัวบททีต่กลง (บำหล-ีดบับลวิท/ีเอม็ไอเอน็ (13)/36) 

รำยละเอียดของ
ควำมช่วยเหลือด้ำน

เทคนิคและด้ำน
กำรเงิน และ

ทรัพยำกรส ำหรบั
กำรเสรมิสร้ำง

ศักยภำพ 

สถำนะ และ
ยอดเงินทีผู่กพันไว้/ 

เบิกจ่ำยไป 

ประเทศผู้ไดร้ับ
ผลประโยชน์/
ภูมิภำค (หำก

จ ำเป็น) 

หน่วยงำนของ
สมำชิกที่ด ำเนินกำร
ด้ำนกำรให้ควำม

ช่วยเหลือ 

กระบวนกำร
ส ำหรับเบิกจ่ำยเงิน

เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือ 

 


