
สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิ 

ระหว่าง 

ราชอาณาจกัรไทยกบัสหรัฐอเมริกา 

ลงนาม ณ กรงุเทพฯ วนัที ่๒๙ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕o๙ 

------------------------------------------------------------------  

ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมรกิา มคีวามปรารถนาทีจ่ะสง่เสรมิความ สัมพันธฉั์นมติรซึง่มอียูต่ามประเพณีนยิม

ระหวา่งทัง้สองฝ่าย และทีจ่ะเกือ้หนุน การคา้ อันเป็นคณุประโยชน์ซ ึง่กันและกัน และความเกีย่วพันทางเศรษฐกจิ

และ วัฒนธรรม ระหวา่ง ประชาชน ของทัง้สองฝ่ายใหใ้กลช้ดิยิง่ข ึน้ จงึไดต้กลงท าสนธสิัญญาทาง ไมตรแีละ

ความสัมพันธท์างเศรษฐกจิ และเพือ่ความมุง่ประสงคนั์น้ ไดแ้ตง่ตัง้ผูม้ ีอ านาจเต็มคอื 

ฝ่ายพระบาทสมเด็จพระมหากษัตรยิแ์หง่ประเทศไทย 

ฯพณฯ ถนัด คอมันตร ์ 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 

แหง่ราชอาณาจักรไทย และ 

ฝ่ายประธานาธบิดแีหง่สหรัฐอเมรกิา 

ฯพณฯ แกรแฮม มารต์นิ  

เอกอัครราชทตูวสิามัญผูม้อี านาจเต็ม 

แหง่สหรัฐอเมรกิา ประจ าราชอาณาจักรไทย 

ทัง้สองฝ่าย เมือ่ไดส้ง่หนังสอืมอบอ านาจเต็มใหแ้กก่ันและกัน และไดต้รวจ เห็นวา่เป็นไปตามแบบทีถู่กตอ้งแลว้ 

ไดท้ าความตกลงกันดังตอ่ไปนี ้

ขอ้ ๑ 

๑. ภายในบังคับแหง่กฎหมายเกีย่วกับการเขา้มาและการพ านักของ คนตา่งดา้ว คนชาตขิองภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะ

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในอนาณาเขต ของภาคอีกี ฝ่ายหนึง่ใหเ้ดนิทางในอาณาเขตนัน้โดยเสร ีและใหม้ถี ิน่ทีอ่ยู ่ณ 

ทีท่ีต่น เลอืก และโดย เฉพาะอยา่งยิง่ใหเ้ขา้มาในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่และคงอยูใ่น อาณาเขตนัน้ เพือ่

ความมุง่ประสงค ์ทีจ่ะ (ก) กระท าการคา้ระหวา่งอาณาเขตของภาค ีทัง้สอง และ ประกอบกจิกรรมทางพาณชิยท์ี่

เกีย่วเนื่อง หรอื (ข) พัฒนาและอ านวย การการด าเนนิ งานวสิาหกจิซึง่ตนไดล้งทนุไวห้รอือยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ 

อยา่งจรงิจังในการลงทนุ ดว้ยทนุจ านวนมาก ภาคแีตล่ะฝ่ายสงวนสทิธทิีจ่ะหา้ม คนตา่งดา้วเขา้ ก ากัดการเคลือ่น 

ไหวของคนตา่งดา้ว หรอืขับไลค่นตา่งดา้ว โดยอาศัย เหตเุกีย่วกับความสงบเรยีบรอ้ย ศลีธรรม สขุภาพ และความ

ปลอดภัยของประชาชน บทแหง่ขอ้ (ข) ขา้งตน้นัน้ ใหแ้ปลความวา่ขยายไปถงึคนชาตขิองภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใด ซึง่ 

แสวงทีจ่ะเขา้มาใน อาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่เฉพาะเพือ่ความมุง่ประสงค ์ทีจ่ะพัฒนา และอ านวยการ การ

ด าเนนิงานวสิาหกจิในอาณาเขตของภาคอีกี ฝ่ายหนึง่นัน้ ซึง่นายจา้งของตนได ้ลงทนุไวห้รอือยูใ่นระหวา่ง
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ด าเนนิการอยา่ง จรงิจังในการลงทนุดว้ยทนุจ านวนมาก โดยมเีงือ่นไขวา่ นายจา้งนัน้เป็นคนชาต ิหรอืบรษัิททีม่ี

สัญชาต ิเดยีวกับผูข้อและ ผูข้อเป็นผูรั้บจา้ง คนชาตหิรอืบรษัิทนัน้ ในต าแหน่งฐานะทีม่คีวาม รับผดิชอบ 

๒. คนชาตขิองภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดภายในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่จะ ไดรั้บความคุม้ครอง และความม่ันคง

เป็นเนืองนติย ์ซึง่ไมว่า่ในกรณีใดจะไมน่อ้ยกวา่ ทีก่ฎหมายระหวา่งประเทศก าหนดไว ้เมือ่คนชาตเิชน่วา่นัน้ผูใ้ดถูก

คมุขัง ก็ใหไ้ดรั้บ ผลประตบัิตใินทกุ ทางตามสมควร และอยา่งมมีนุษยธรรม และเมือ่ผูนั้น้เรยีกรอ้ง ก็ให ้ แจง้ให ้

ผูแ้ทนทางทตูหรอื ทางกงสลุแหง่ประเทศของผูนั้น้ทราบโดยทันท ีและให ้ โอกาสอยา่งเต็มทีท่ีจ่ะพทิักษ์รักษาผล 

ประโยชน์ของผูนั้น้ คนชาตผิูนั้น้ จะไดรั้บ แจง้ขอ้กลา่วหาทีต่ัง้แกต่โดยพลัน และจะไดรั้บ ความสะดวกมากพอ ที่

จะสูค้ด ี

๓. คนชาตขิองภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไดอ้ปุโภคเสรภีาพบรบิรูณ์ในทาง ความนกึคดิในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่าย

หนึง่ และภายในบังคับแหง่กฎหมาย กฎ และ ขอ้บังคับทีใ่ชอ้ยูจ่ะไดอ้ปุโภคสทิธใินการปฏบัิตพิธิกีรรมตามความ

เชือ่ถอื ของตน ทัง้ทีเ่ป็นการสว่นตัวและเป็น การสาธารณะ 

ขอ้ ๒ 

๑. บรษัิททีต่ัง้ข ึน้ภายใตก้ฎหมายและขอ้บังคับทีใ่ชอ้ยูข่องภาคฝ่ีายหนึง่ ฝ่ายใด ใหถ้อืวา่มสีัญชาตขิองภาคนัีน้ 

และใหส้ถานภาพทางกฎหมายของบรษัิทดังกลา่วไดรั้บ การยอมรับนับถอืภายในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ 

ตามทีใ่ชใ้นสนธสิัญญานี้ "บรษัิท" หมายถงึ 

ก. เมือ่กลา่วถงึบรษัิทไทย ไดแ้กน่ติบิคุคลภายใตก้ฎหมายไทย ไมว่า่จ ากัด ความรับผดิหรอืไม ่และไมว่า่เพือ่ผล

ก าไรเป็นเงนิหรอืไม ่

ข. เมือ่กลา่วถงึบรษัิทสหรัฐ ไดแ้กบ่รรษัท หา้งหุน้สว่น บรษัิทและสมาคม อืน่ๆ ไมว่า่จ ากัดความรับผดิหรอืไม ่และ

ไมว่า่เพือ่ผลก าไรเป็นเงนิหรอืไม ่

๒. คนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะเขา้ถงึศาลยตุธิรรมและทบวง การฝ่ายบรหิารโดยเสรใีนทกุระดับ

อ านาจภายในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ ทัง้ใน การป้องกัน และในการเรยีกรอ้งสทิธขิองตน การเขา้ถงึเชน่วา่นี้ 

จะยอมใหก้ระท าได ้ตามขอ้ก าหนด ทีเ่ป็นการอนุเคราะหไ์มน่อ้ยกวา่ทีใ่ชแ้กค่นชาต ิและบรษัิทของภาคอีกี ฝ่าย

หนึง่นัน้ หรอืของ ประเทศทีส่ามใด รวมทัง้ขอ้ก าหนดทีใ่ชก้ับหลักเกณฑใ์นการ วางหลักประกัน เป็นทีเ่ขา้ใจกันวา่ 

บรษัิทซึง่มไิดป้ระกอบกจิกรรมภายในประเทศจะ ไดอ้ปุโภคสทิธใินการเขา้ถงึเชน่วา่นัน้ โดยไมจ่ าตอ้งมกีารจด

ทะเบยีนหรอืด าเนนิการ ใหเ้ป็นบรษัิทตามกฎหมายภายใน 

๓. สัญญาทีไ่ดก้ระท าข ึน้ระหวา่งคนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดกับ คนชาตแิละบรษัิทของภาคอีกีฝ่าย

หนึง่ ซึง่ก าหนดใหม้กีารระงับขอ้ขัดแยง้โดยการ อนุญาโตตลุา การ จะไมถ่อืวา่ใชบั้งคับไมไ่ดภ้ายในอาณาเขตของ

ภาคอีกีฝ่ายหนึง่นัน้ โดยอาศัยเหตเุพยีงวา่ ถิน่ทีก่ าหนดไวส้ าหรับกระบวนพจิารณาในการอนุญาโตตลุาการ อยูน่อก

อาณาเขตนัน้ หรอืวา่สัญชาตขิองอนุญาโตตลุาการคนหนึง่หรอืหลายคนไมใ่ช ่สัญชาต ิของภาคอีกีฝ่ายหนึง่นัน้ ค า

ชีข้าดใดทีไ่ดใ้หโ้ดยถูกตอ้งตามสัญญาใดเชน่วา่นี้ และถงึทีส่ดุ และใชบั้งคับไดภ้ายใตก้ฎหมาย ของถิน่ทีไ่ดใ้หค้ า

ชีข้าดจะไมถ่อืวา่ไม ่สมบรูณ์หรอื ถูกปฏเิสธวธิกีารอันมปีระสทิธภิาพในการใชบั้งคับภายในอาณาเขต ของภาคฝ่ีาย

หนึง่ ฝ่ายใดโดยอาศัยเหตเุพยีงวา่ถิน่ทีท่ ีไ่ดใ้หค้ าชีข้าดนัน้อยูน่อก อาณาเขตเชน่วา่ หรอืวา่สัญชาตขิอง

อนุญาโตตลุาการคนหนึง่หรอืหลายคน ไมใ่ชส่ัญชาตขิองภาคนัีน้ 
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ขอ้ ๓ 

๑. ภาคแีตล่ะฝ่ายจะประสาทใหผ้ลประตบัิตอิันเป็นธรรมและเทีย่งธรรมทกุเมือ่ แกค่นชาตแิละบรษัิทของภาคอีกี

ฝ่ายหนึง่ และแกท่รัพยส์นิและวสิาหกจิของคนชาต ิและ บรษัิทนัน้ จะละเวน้จากการใชม้าตรการอันไมส่มเหตผุล 

หรอืเป็นการเลอืก ประตบัิตซิ ึง่ อาจท าให ้เสือ่มเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ทีไ่ดม้าแลว้ตามกฎหมาย และจะใหค้วาม

ม่ันใจ วา่สทิธติามสัญญาอันชอบดว้ยกฎหมายของคนชาตแิละบรษัิท เหลา่นัน้จะไดม้วีธิกีาร อันมปีระสทิธภิาพ ใน

การใชบั้งคับตามกฎหมายทีใ่ชอ้ยู ่

๒. ทรัพยส์นิของคนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใด รวมทัง้ ผลประโยชน ์ทางตรงหรอืทางออ้มใน

ทรัพยส์นิจะไดรั้บความคุม้ครองและความ ม่ันคงเป็นเนืองนติย ์ภายในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ ทรัพยส์นินัน้

จะไมถู่ก เอาไปโดยปราศจากกระบวน การทางกฎหมายทีถู่กตอ้งหรอืโดยปราศจากการช าระ คา่ทดแทนทีย่ตุธิรรม

ตามหลักกฎหมายระหวา่งประเทศ  

๓. การเขา้ไปหรอืการท าความรบกวนในเคหสถาน ส านักงาน คลังสนิคา้ โรงงาน และสถานทีอ่ ืน่ของคนชาตแิละ

บรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใด ทีต่ัง้อยู ่ภายในอาณาเขต ของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ จะกระท ามไิดโ้ดยปราศจากเหตอุัน

สมควร การคน้และการตรวจเป็น ทางการ ซึง่สถานทีเ่ชน่วา่ และส ิง่ทีม่อียูใ่นสถานทีนั่น้ จะกระท าไดก้็แตโ่ดยอาศัย 

กฎหมายและโดยค านงึอยา่งรอบคอบถงึความสะดวก ของผูค้รอบครองและการด าเนนิธุรกจิ 

ขอ้ ๔ 

๑. คนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไดรั้บผลประตบัิตอิยา่งคนชาต ิในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการจัดตัง้

ตลอดจนการไดม้าซึง่ผลประโยชน์ในวสิาหกจิทกุประเภท เพือ่ประกอบกจิกรรมทางพาณชิย ์อตุสาหกรรม การคลัง 

และธุรกจิอืน่ ภายในอาณาเขต ของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ 

๒. ภาคแีตล่ะฝ่ายสงวนสทิธทิีจ่ะหา้มคนตา่งดา้วมใิหจั้ดตัง้หรอืไดม้าซึง่ผล ประโยชน์หรอืทีจ่ะจ ากัดขอบเขตทีค่น

ตา่งดา้วอาจจัดตัง้หรอืไดม้าซึง่ผลประโยชน์ใน วสิาหกจิซึง่ ประกอบการภายในอาณาเขตของตน ในการคมนาคม 

การขนสง่ การหนา้ที ่รับดแูลทรัพยส์นิเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ ืน่ การธนาคารทีเ่กีย่วกับการ หนา้ทีรั่บฝากเงนิ การ

แสวงหาประโยชน์ จากทีด่นิ หรอืทรัพยากรธรรมชาตอิืน่ หรอืในการคา้ภายใน เกีย่วกับผลติผลทางเกษตรพืน้เมอืง 

โดยมเีงือ่นไขวา่ ภาคนัีน้จะตอ้งประสาทให ้ผลประตบัิตใินเรือ่งนี้แกค่นชาตแิละบรษัิทของภาค ีอกีฝ่ายหนึง่ทีเ่ป็น

การอนุเคราะห ์ไมน่อ้ยกวา่ทีไ่ดป้ระสาทใหแ้กค่นชาต ิและบรษัิทของประเทศ ทีส่ามใด  ๆ 

๓. บทแหง่วรรค ๑ ไมร่วมถงึการประกอบวชิาชพี หรอือาชพีทีไ่ดส้งวนไว ้ส าหรับคนชาตขิองภาคแีตล่ะฝ่าย 

๔. วสิาหกจิซึง่คนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจัดตัง้หรอืไดม้า หรอือาจจัดตัง้หรอืไดม้าในภายหลัง

ภายในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่และซึง่ คนชาตแิละบรษัิท นัน้เป็นเจา้ของหรอืควบคมุไมว่า่ในรูปของการเป็น

เจา้ของโดย เอกเทศในรูปของสาขาโดยตรงหรอืบรษัิททีไ่ดก้อ่ตัง้ข ึน้ภายใตก้ฎหมายของภาค ีอกีฝ่ายหนึง่นัน้ จะ

ไดรั้บอนุญาต ใหด้ าเนนิกจิกรรมของตนโดยเสรใีนอาณาเขตนัน้ ตามขอ้ก าหนดทีเ่ป็นการอนุเคราะห ์ไมน่อ้ยกวา่ที่

ให ้แกว่สิาหกจิอยา่งเดยีวกัน ซึง่คนชาตขิองภาคอีกีฝ่ายหนึง่นัน้หรอืประเทศ ทีส่ามใดเป็นเจา้ของ หรอืควบคมุ 
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๕. คนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไดอ้ปุโภคสทิธทิีจ่ะควบคมุ และจัดการวสิาหกจิซึง่ตนไดจั้ดตัง้

หรอืไดม้าภายในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ และจะไดรั้บ อนุญาตโดยปราศจากการเลอืกประตบัิตใิหท้ าส ิง่ทัง้

ปวงซึง่โดยปกต ิถอืวา่จ าเป็นและบังควรแกก่ารด าเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพของวสิาหกจิทีป่ระกอบ กจิกรรม

อยา่งเดยีวกัน 

๖. คนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ทีใ่ชอ้ยูใ่หว้า่จา้งพนักงานบัญชหีรอื

ผูเ้ช ีย่วชาญทางวชิาการอืน่ พนักงานบรหิาร ผูแ้ทนทางกฎหมาย ตัวแทน และผูช้ านัญพเิศษอืน่ทีต่นเลอืก ภายใน

อาณาเขต ของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ นอกจากนัน้ คนชาตแิละบรษัิทเชน่วา่จะไดรั้บอนุญาตให ้ วา่จา้งพนักงานบัญชแีละ 

ผูเ้ช ีย่วชาญทาง วชิาการอืน่ โดยไมค่ านงึถงึขอบเขต คณุสมบัตทิีบ่คุคลเหลา่นัน้อาจม ีส าหรับการประกอบวชิาชพี 

ภายในอาณาเขต ของภาคอีกีฝ่ายหนึง่นัน้ เพือ่ความมุง่ ประสงคเ์ฉพาะทีจ่ะท า การตรวจ การตรวจ สอบบัญชแีละ

การสอบสวนทางวชิาการ เพือ่ความมุง่ประสงคเ์ป็น การภายใน โดยจ าเพาะส าหรับและทีจ่ะเสนอรายงานตอ่ คน

ชาตแิละบรษัิทเชน่วา่นัน้ ในสว่นที ่เกีย่วกับการวางแผน และการด าเนนิงานวสิาหกจิ ของตนภายในอาณาเขตนัน้ 

ขอ้ ๕ 

๑. คนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดจะไดรั้บผลประตบัิตอิยา่งคนชาต ิภายในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่าย

หนึง่ในเรือ่งทีเ่กีย่วกับ (ก) การเชา่อสังหารมิทรัพย ์ทีต่อ้งการเพือ่เป็นทีอ่ยูข่องตน หรอืเพือ่การด าเนนิกจิกรรมตาม

สนธสิัญญานี้ (ข) การซือ้และการไดม้า โดยวธิกีารอืน่ซ ึง่สังหารมิทรัพยท์กุชนดิ ภายในบังคับแหง่ขอ้ จ ากัดใดวา่

ดว้ยการไดม้าซึง่ หุน้สว่นในวสิาหกจิทีอ่าจตัง้บังคับโดยสอดคลอ้งกับขอ้ ๔ และ (ค) จ าหน่ายทรัพยส์นิทกุชนดิ 

โดยการขาย โดยพนัิยกรรม หรอืโดยวธิอีืน่ 

๒. คนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไดม้สีทิธภิายในอาณาเขต ของภาคอีกีฝ่ายหนึง่อยา่งเดยีวกันกับ

คนชาตแิละบรษัิทของภาคอีกีฝ่ายหนึง่นัน้ ในเรือ่งสทิธ ิบัตร ส าหรับการนมิติ เครือ่งหมายการคา้ ชือ่การคา้ แบบ

แผนและลขิสทิธิ ์ในงานวรรณกรรมและศลิปกรรม เมือ่ไดป้ฏบัิตติามกฎหมายและขอ้บังคับทีใ่ชอ้ยู ่ถา้หากม ี

ขอ้ ๖ 

๑. คนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไมอ่ยูใ่นบังคับของการช าระ ภาษีคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ภาระ 

ภายในอาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ หรอืของ ขอ้ก าหนดในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการเรยีกเก็บ และการเก็บภาษี 

คา่ธรรมเนียม หรอืคา่ภาระ เชน่วา่นี้ อันเป็นภาระหนักกวา่ทีค่นชาต ิผูม้ถี ิน่ทีอ่ยู ่และบรษัิทของประเทศทีส่ามใด 

ไดรั้บในกรณ ีคนชาตขิองภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดมถีิน่ทีอ่ยูภ่ายในอาณาเขตของภาค ีอกีฝ่ายหนึง่ และบรษัิท ของภาคี

ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดประกอบการคา้หรอืการหาก าไร โดยวธิอีืน่หรอืกจิกรรมทีไ่มก่อ่ให ้เกดิผลก าไรภายในอาณาเขตนัน้ 

ภาษี คา่ธรรมเนียม คา่ภาระ และขอ้ก าหนดเชน่วา่ จะไมเ่ป็นภาระหนักวา่ทีค่นชาตแิละบรษัิทของภาค ีอกีฝ่ายหนึง่

นัน้ไดรั้บ 

๒. อยา่งไรก็ด ีภาคแีตล่ะฝ่ายสงวนสทิธทิีจ่ะ (ก) ขยายอาณาประโยชน์ทางภาษี เฉพาะอยา่งยิง่ใหเ้พยีงแตต่ามมลู

ฐานแหง่การถอ้ยทถีอ้ยปฏบัตติอ่กัน หรอืตามความ ตกลงเพือ่การเวน้การเก็บภาษีซอ้น หรอืเพือ่การคุม้ครองรายได ้

ซ ึง่กันและกัน และ (ข) ใชบ้ทพเิศษใน การขยายอาณาประโยชน์ใหแ้กค่นชาตแิละผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูข่องตน ในสว่นที่ 

เกีย่วกับการแสดงราย การร่วมกันของสามแีละภรรยา และในเรือ่งขอ้ยกเวน้ ทีม่ลีักษณะสว่นตัวซึง่ยอมใหแ้กผู่ไ้ม ่มี

ถิน่ทีอ่ยูใ่นสว่นทีเ่กีย่วกับภาษีเงนิได ้และภาษีมรดก 
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๓. บรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไมอ่ยูใ่นบังคับ ภายในอาณาเขตของภาค ีอกีฝ่ายหนึง่ของการช าระภาษีเก็บ

จากเงนิไดอ้ันมอิาจถอืไดว้า่มาจากแหลง่ภายใน อาณาเขตนัน้หรอืเก็บจากธุรกรรมหรอืทนุ อันมอิาจถอืไดว้า่มาจาก

การด าเนนิการและ การลงทนุของบรษัิท ดังกลา่วภายในอาณาเขตนัน้ 

๔. บทขา้งตน้นี้จะไมก่ดีกันการเรยีกเก็บ ในกรณีทีส่มควร ซึง่คา่ธรรมเนียมที ่เกีย่วกับ การปฎบัิตติามแบบพธิทีาง

ต ารวจและแบบอืน่ๆ ถา้คา่ธรรมเนียมเหลา่นี ้เรยีกเก็บจากคนชาตขิองประเทศทีส่ามทัง้ปวงดว้ย อัตราคา่ธรรมเนียม

เชน่วา่ จะไม ่เกนิกวา่ทีเ่รยีกเก็บจากคนชาต ิของประเทศทีส่ามใด  ๆ

ขอ้ ๗ 

๑. ภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไมใ่ชข้อ้ก ากัดในเรือ่งการช าระเงนิ การสง่เงนิและ การโอนเงนิอืน่ๆ ไปยังหรอืมาจาก

อาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ เวน้แต ่(ก) ในขอบเขต ทีจ่ าเป็นเพือ่จัดใหม้เีงนิตราตา่งประเทศใชเ้พือ่การช าระเงนิ

เป็นคา่ของ และบรกิารที ่จ าเป็นแกส่ขุภาพและสวัสดภิาพของประชาชนของตน หรอื (ข) ขอ้ก ากัดทีไ่ดรั้บการ รอ้ง

ขอหรอืเห็นชอบโดยเฉพาะจากกองทนุการเงนิระหวา่ง ประเทศในกรณีทีเ่ป็นสมาชกิของกองทนุ นัน้ 

๒. ถา้ภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดใชข้อ้ก ากัดการปรวิรรต ภาคนัีน้จะจัดใหม้วีธิกีารอัน เหมาะสม ส าหรับการถอนเป็น

เงนิตราตา่งประเทศในเงนิสกลุของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ ซ ึง่ (ก) คา่ทดแทนทีอ่า้งถงึในขอ้ ๓ วรรค ๒ ของสนธสิัญญานี้ 

(ข) รายไดไ้มว่า่ในรูปเงนิ เดอืน ดอกเบีย้ เงนิปันผล คา่นายหนา้ คา่สทิธ ิคา่บรกิารทางวชิาการ หรอืในรูปอืน่ๆ และ 

(ค) จ านวนเงนิส าหรับการผ่อนช าระเงนิกูค้า่เสือ่มคา่ของการลงทนุ โดยตรงและ การโอนทนุ ทัง้นี้โดยพจิารณาถงึ

ความจ าเป็นพเิศษส าหรับธุรกรรมอืน่ๆ ถา้มอีัตราแลก เปลีย่นใชบั้งคับ อยูม่ากกวา่หนึง่อัตรา อัตราทีใ่ชแ้กก่ารถอน

นัน้จะตอ้งเป็นอัตราที ่ไดรั้บความเห็นชอบ โดยเฉพาะจากกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศส าหรับ ธุรกรรมเชน่วา่นัน้ 

๓. โดยทั่วไป ภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดทีใ่ชข้อ้ก ากัดการปรวิรรต จะด าเนนิการใชข้อ้ ก ากัดนัน้ โดยวธิทีีไ่ม่

กระทบกระเทอืนใหเ้สยีประโยชน์ตอ่ฐานะเแขง่ขันของการ พาณชิยก์ารขนสง่ หรอืการลงทนุดว้ยเงนิทนุของภาคี

อกีฝ่ายหนึง่ เมือ่เปรยีบเทยีบกับ การพาณชิย ์การขนสง่ หรอืการลงทนุของประเทศทีส่ามใด  ๆ

ขอ้ ๘ 

๑. ภาคแีตล่ะฝ่ายจะประสาทใหแ้กผ่ลติผลของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ ไมว่า่จะมา จากถิน่ทีใ่ดและโดยยานพาหนะแบบใด

ก็ตาม และแกผ่ลติผลทีก่ าหนดไว ้เพือ่การ สง่ออกไปยังอาณาเขตของภาคอีกีฝ่ายหนึง่นัน้ ไมว่า่จะโดยเสน้ทางใด

และโดย ยานพาหนะแบบใด ก็ตามซึง่ผลประตบัิตทิีเ่ป็นการอนุเคราะหไ์มน่อ้ยกวา่ทีป่ระสาท ใหแ้กผ่ลติผล

เชน่เดยีวกัน ของประเทศทีส่ามใดหรอืทีก่ าหนดไวเ้พือ่การสง่ออกไปยัง ประเทศทีส่ามในเรือ่งทัง้ปวง ทีเ่กีย่วกับ 

(ก) อากรศลุกากรตลอดจนคา่ภาระอืน่ใด ขอ้บังคับและแบบพธิทีีต่ัง้ไวเ้พือ่หรอื เกีย่วกับการ น าเขา้และการสง่ออก 

และ (ข) การเก็บภาษีอากรภายใน การซือ้ขาย การจ าหน่าย การเก็บรักษา และการใช ้หลักเกณฑอ์ยา่งเดยีวกันนี้ 

จะไดน้ ามาใชใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วกับการโอนการช าระเงนิ ระหวา่งประเทศ ส าหรับสนิคา้เขา้และสนิคา้ออก 

๒. ภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไมต่ัง้บังคับขอ้ก ากัดหรอืขอ้หา้มแกก่ารน าเขา้ซ ึง่ ผลติผลใดของภาคอีกีฝ่ายหนึง่หรอืแก่

การสง่ออกซึง่ผลติผลใด ไปยังอาณาเขตของ ภาคอีกีฝ่ายหนึง่ นอกจากวา่การน าเขา้ซึง่ผลติผลเชน่เดยีวกันของ

ประเทศทีส่าม ทัง้ปวงหรอืการสง่ออก ซึง่ผลติผลเชน่เดยีวกันไปยังประเทศทีส่ามทัง้ปวงจะถูก ก ากัดหรอืหา้มใน

ท านองเดยีวกัน ดว้ย 
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๓. ถา้ภาคฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดตัง้บังคับขอ้ก ากัดปรมิาณแกก่ารน าเขา้หรอืการ สง่ออกซึง่ผลติผลใด ซึง่ภาคอีกีฝ่าย

หนึง่มผีลประโยชน์ส าคัญ 

(ก) เมือ่มกีารรอ้งขอ ภาคนัีน้จะแจง้ใหภ้าคอีกีฝ่ายหนึง่ทราบถงึจ านวน ทัง้หมดโดยประมาณของผลติผล จะโดย

ปรมิาณหรอืมลูคา่ ซึง่อาจน าเขา้หรอืสง่ออก ในระหวา่งก าหนดระยะเวลาหนึง่ และใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงใด

ในเรือ่งจ านวน หรอืระยะเวลาเชน่วา่นัน้ และ  

(ข) ถา้ภาคนัีน้จัดสว่นแบง่สรรใหแ้กป่ระเทศทีส่ามใด ภาคดีังกลา่วจะให ้ ภาคอีกีฝ่ายหนึง่นัน้ไดรั้บสว่นแบง่ทีไ่ด ้

สัดสว่นกับจ านวนผลติผล จะโดยปรมิาณ หรอืมลูคา่ซึง่ไดจั้ดสง่ใหโ้ดยหรอืแกภ่าคนัีน้ในระหวา่งระยะเวลาซึง่ถอื

เป็น ตัวอยา่งไดก้อ่นหนา้นัน้ ทัง้นี้ โดยใหม้กีารพจิารณาตามสมควรถงึปัจจัยพเิศษใด ทีก่ระทบตอ่การคา้ผลติผล

เชน่วา่นัน้ 

๔. ภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดอาจตัง้บังคับขอ้หา้มหรอืขอ้ก ากัดโดยอาศัยเหตทุาง สขุาภบิาลหรอืทางธรรมเนียมประเพณี

อืน่ ทีม่ลีักษณะอันมใิชท่างพาณชิย ์หรอืเพือ่ ประโยชน์ในการป้องกันการปฏบัิตอิันเป็นการหลอกลวงหรอืไมเ่ป็น

ธรรม โดยม ีเงือ่นไขวา่ขอ้หา้ม หรอืขอ้ก ากัดเชน่วา่นัน้จะไมเ่ลอืกประตบัิตโิดยพลการตอ่การ พาณชิยข์อง ภาคอีกี

ฝ่ายหนึง่ 

๕. ภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดอาจก าหนดมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ใหค้วามม่ันใจใน การใชป้ระโยชน์จากเงนิตราสกลุที่

แลกเปลีย่นเป็นเงนิตราสกลุอืน่ไมไ่ดซ้ ึง่ได ้พอกพูนขึน้หรอืเพือ่จัดการกับการขาดแคลนของเงนิตราตา่งประเทศ 

อยา่งไรก็ด ีมาตรการเชน่วา่ จะตอ้งไมเ่บีย่งเบนเกนิกวา่ทีจ่ าเป็นไปจากนโยบายทีมุ่ง่จะ สง่เสรมิการพัฒนาอยา่ง

มากทีส่ดุ ซึง่การคา้ระหวา่งประเทศโดยไมเ่ลอืกประตบัิต ิและทีจ่ะเร่งรัดใหบ้รรลถุงึซึง่ฐานะของ ดลุการช าระเงนิ 

อันจะท าใหพ้น้จากความ จ าเป็นในการมมีาตรการเชน่วา่นัน้ 

๖. ภาคแีตล่ะฝ่ายสงวนสทิธทิีจ่ะประสาทใหอ้าณาประโยชน์พเิศษ (ก) แก ่ผลติผลจากการประมงของคนชาตขิอง

ตน (ข) แกป่ระเทศทีป่ระชดิกันเพือ่ทีจ่ะยัง ความสะดวกแก ่การไปมาคา้ขายชายแดน หรอื (ค) โดยอาศัยสหภาพ

ศลุกากร หรอืเขตการคา้เสรซี ึง่ภาคฝ่ีาย หนึง่ฝ่ายใดอาจเขา้เป็นสมาชกิ หรอืความตกลง ชัว่คราวทีจ่ะน าไปสูก่าร

กอ่ตัง้สหภาพ ศลุกากรหรอืเขตการคา้เสร ีซ ึง่ภาคฝ่ีายหนึง่ ฝ่ายใดอาจเขา้เป็นภาค ีนอกจากนัน้ ภาคแีตล่ะฝ่าย

สงวนสทิธแิละขอ้ผูกพันทีต่น อาจมอียูภ่ายใตค้วามตกลงทั่วไปวา่ดว้ยพกิัดอัตราศลุกากร และการคา้ และอาณา 

ประโยชน์พเิศษทีต่นอาจประสาทใหต้ามความตกลงนัน้ 

ขอ้ ๙ 

๑. ในการด าเนนิการใชข้อ้บังคับและระเบยีบการทางศลุกากรของตน ภาคแีตล่ะฝ่ายจะ (ก) พมิพโ์ฆษณา

ขอ้ก าหนดทัง้มวลทีใ่ชโ้ดยท่ัวไปอันม ีผลกระทบถงึการน าเขา้และการสง่ออก (ข) ใชข้อ้ก าหนดเชน่วา่ในท านอง 

อันเป็นเอกรูปไมล่ าเอยีง และชอบดว้ย เหตผุล (ค) ละเวน้ โดยถอืเป็นทาง ปฏบัิตท่ัิวไปจากการใชบั้งคับขอ้ก าหนด

ใหมห่รอืที ่เป็นภาระเพิม่ข ึน้จนกวา่ จะไดม้กีารประกาศโดยเปิดเผยแลว้ และ (ง) ยอมใหม้กีารอทุธรณ์ ค าชีข้าด 

ของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร นอกจากนัน้ เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรของภาคแีตล่ะฝ่ายจะไมต่ัง้ บังคับการลงโทษทีห่นักกวา่การ

ลงโทษพอเป็นพธิสี าหรับการละเมดิ เนื่องมาจาก ความพลัง้เผลอในการพมิพแ์ละขดีเขยีน หรอืจากการส าคัญผดิ

โดยสจุรติใจ ตามแตเ่จา้หนา้ที ่ศลุกากรจะเห็นสมควร 

๒. คนชาตแิละบรษัิทของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไดรั้บผลประตบัิตทิีเ่ป็นการ อนุเคราะหไ์มน่อ้ยกวา่ทีป่ระสาทใหแ้ก่

คนชาตแิละบรษัิทของภาคอีกีฝ่ายหนึง่หรอื ของประเทศ ทีส่ามใด ในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการทัง้ปวงทีเ่กีย่วกับการ

น าเขา้ และการสง่ออก 
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๓. ภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไมต่ัง้บังคับมาตรการใดซึง่มลีักษณะเป็นการเลอืก ประตบัิตทิีข่ัดขวางหรอืกดีกันผูน้ าเขา้

หรอืสง่ออกซึง่ผลติผลของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใด ในการทีจ่ะเอาประกันภัยทางทะเล ส าหรับผลติผลเชน่วา่นัน้กับ

บรษัิทของภาคอีกี ฝ่ายหนึง่ 

ขอ้ ๑๐ 

๑. ระหวา่งอาณาเขตของภาคทีัง้สองฝ่าย จะใหม้เีสรภีาพในการพาณชิยแ์ละ การเดนิเรอื  

๒. เรอืทีช่กัธงของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใด และมกีระดาษเอกสารทีก่ฎหมาย ของภาคนัีน้ไดก้ าหนดไวอ้ยูเ่พือ่เป็นขอ้

พสิจูน์สัญชาต ิจะถอืวา่เป็นเรอื ของภาคนัีน้ ทัง้ในทะเล หลวง และภายในเมอืงทา่ ถิน่ทีแ่ละน่านน ้าของภาคอกี

ฝ่ายหนึง่ 

๓. เรอืของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะมเีสรภีาพตามขอ้ก าหนดอันเทา่เทยีมกัน กับเรอื ของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ และกับเรอื

ของประเทศทีส่ามใดในอันทีจ่ะมาพรอ้มดว้ย ของบรรทกุ ของตนยังเมอืงทา่ ถิน่ที ่และน่านน ้าทัง้ปวงของภาคอกี

ฝ่ายหนึง่เชน่วา่ ทีเ่ปิดใหแ้กก่าร พาณชิยแ์ละการเดนิเรอืตา่งประเทศ เรอืและของบรรทกุเชน่วา่นัน้ จะไดรั้บใน

ประการ ทัง้ปวงซึง่ผลประตบัิตอิยา่งคนชาต ิและผลประตบัิตอิยา่งชาต ิทีไ่ดรั้บอนุเคราะหย์ิง่ ภายในเมอืงทา่ ถิน่ที ่

และน่านน ้าของภาคอีกีฝ่ายหนึง่นัน้ แตภ่าคแีตล่ะฝ่ายอาจ สงวนสทิธโิดยจ าเพาะและเอกสทิธไิวใ้หแ้กเ่รอืของ

ตนเอง ในสว่นทีเ่กีย่วกับการเดนิ เรอืคา้ชายฝ่ัง การเดนิ เรอืภายในประเทศ และการประมง ของคนชาต ิ

๔. เรอืของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดจะไดรั้บผลประตบัิตอิยา่งคนชาต ิและผล ประตบัิต ิอยา่งชาตทิีไ่ดรั้บอนุเคราะหย์ิง่

จากภาคอีกีฝ่ายหนึง่ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกับสทิธ ิทีจ่ะขนผลติผลทัง้ปวงซึง่อาจขนโดยเรอืไปยังหรอืมาจากอาณาเขต

ของภาคอีกี ฝ่ายหนึง่นัน้ และผลติผล เชน่วา่จะไดรั้บผลประตบัิตทิีเ่ป็นการอนุเคราะหไ์มน่อ้ยกวา่ ทีป่ระสาทใหแ้ก่

ผลติผล อยา่งเดยีวกันทีข่นไปในเรอืของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ ในเรือ่ง ทีเ่กีย่วกับ (ก) อากรและคา่ภาระ ทกุประเภท 

(ข) การบรหิารงานศลุกากร และ (ค) เงนิอดุหนุน การคนือากรและเอกสทิธ ิอืน่ๆ ในลักษณะนี ้

๕. เรอืของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดซึง่ตกอยูใ่นทกุขภัย จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ ก าบัง อาศัยในเมอืงทา่ หรอืทีจ่อดเรอื

ทีใ่กลท้ีส่ดุของภาคอีกีฝ่ายหนึง่ และจะไดรั้บผล ประตบัิต ิและความชว่ยเหลอืฉันมติร 

๖. ค าวา่ "เรอื" ตามทีใ่ชใ้นทีน่ี ้หมายถงึเรอืทกุชนดิ ไมว่า่เป็นของหรอื ด าเนนิการโดยเอกชนหรอืโดยสาธารณะ 

แตค่ านี้ไมร่วมถงึเรอืประมงหรอืเรอืรบ เวน้แตท่ีเ่กีย่วกับวรรค ๒ และ ๕ ของขอ้นี ้

ขอ้ ๑๑ 

๑. ภาคแีตล่ะฝ่ายใหส้ัญญาวา่ (ก) วสิาหกจิทีรั่ฐบาลของตนเป็นเจา้ของ หรอื ควบคมุและองคก์ารผูกขาด หรอื

องคก์ารทีไ่ดรั้บเอกสทิธโิดยจ าเพาะหรอืพเิศษภายใน อาณาเขตของตน จะท าการซือ้และขายทีเ่กีย่วพันไมว่า่กับ

ของทีน่ าเขา้หรอืของทีส่ง่ ออก อันกระทบตอ่การพาณชิยข์องภาคอีกีฝ่ายหนึง่ ตามขอ้ค านงึทางพาณชิย ์แต่

ถ่ายเดยีว รวมทัง้ราคา คณุภาพ การหาได ้การจ าหน่ายในตลาดได ้การขนสง่ และ ภาวะอืน่ ในการซือ้หรอืขาย 

และ (ข) คนชาต ิบรษัิท และการพาณชิยข์องภาคอีกี ฝ่ายหนึง่นัน้ จะไดรั้บโอกาสอยา่งเพยีงพอตาม ทางปฏบัิติ

ธุรกจิอันเป็นธรรมเนียม ประเพณ ีในอันทีจ่ะแขง่ขันเพือ่มสีว่น ร่วมใน การซือ้และขายเชน่วา่ 
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๒. ภาคแีตล่ะฝ่ายจะประสาทใหแ้กค่นชาต ิบรษัิท และการพาณชิย ์ของภาค ีอกีฝ่ายหนึง่ซ ึง่ผลประตบัิตทิีเ่ป็นธรรม

และเทีย่งธรรม เมือ่เปรยีบเทยีบกับทีไ่ดป้ระสาท ใหแ้กค่นชาตบิรษัิท และการพาณชิยข์องประเทศทีส่ามใดในเรือ่ง

ทีเ่กีย่วกับ (ก) การซือ้ พัสดขุองรัฐบาล (ข) การใหส้ัมปทาน และการท าสัญญาอืน่ของรัฐบาล และ (ค) การขาย 

บรกิารใด โดยรัฐบาล หรอืองคก์ารผูกขาด หรอืองคก์ารใดทีไ่ดรั้บเอกสทิธโิดยจ าเพาะ หรอืพเิศษ 

ขอ้ ๑๒ 

๑. สนธสิัญญานี้ จะไมก่ดีกันการใชม้าตรการ 

(ก) ทีจั่ดระเบยีบการน าเขา้ หรอืการสง่ออกซึง่ทองค าหรอืเงนิ 

(ข) เกีย่วกับวัสดทุีส่ามารถแยกนวิเคลยีรข์องปรมาณูได ้ผลพลอยได ้กัมมันตรังสหีรอืแหลง่ทีม่าของวัสดนัุน้ 

(ค) ทีจั่ดระเบยีบการผลติ หรอืการคา้อาวธุ กระสนุและดนิระเบดิ และ ยทุโธปกรณ์หรอืการคา้วัสดอุยา่งอืน่ทีก่ระท า

โดยทางตรง หรอืทางออ้ม เพือ่ความ มุง่ประสงคใ์นการจัดหาสง่ใหส้ถานการทหาร 

(ง) ทีจั่ดระเบยีบ โดยมลูฐานแหง่การไมเ่ลอืกประตบัิต ิในการเรยีกเกณฑ ์ทางทหารซึง่เสบยีงพัสด ุและ

ยทุโธปกรณ์ในยามฉุกเฉนิหรอืยามสงคราม 

(จ) ทีจ่ าเป็นในการปฏบัิตติามพันธกรณีของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดเพือ่การธ ารง รักษาหรอืกลับสถาปนาสันตภิาพและ

ความม่ันคงระหวา่งประเทศ หรอืทีจ่ าเป็นในการ คุม้ครองผลประโยชน์อันเป็นสารัตถส าคัญทางความม่ันคงของตน 

หรอื  

(ฉ) ทีป่ฏเิสธไมย่อมใหบ้รษัิทใดซึง่คนชาตขิองประเทศทีส่ามประเทศเดยีว หรอืหลายประเทศ มผีลประโยชน์

ควบคมุโดยทางตรงหรอืทางออ้มในกรรมสทิธิห์รอื ในการอ านวยการนัน้ ไดรั้บอาณาประโยชน์ตามสนธสิัญญานี้ 

เวน้แตใ่นเรือ่งทีเ่กีย่วกับ การยอมรับนับถอืสถานภาพทางกฎหมาย และในเรือ่งทีเ่กีย่วกับการเขา้ถงึศาลยตุธิรรม 

และสภาตลุาการ และทบวงการฝ่ายบรหิาร 

๒. สนธสิัญญานี้ไมป่ระสาทใหส้ทิธใิดทีจ่ะประกอบกจิกรรมทางการเมอืง 

๓. บทวา่ดว้ยชาตทิีไ่ดรั้บอนุเคราะหย์ิง่ของสนธสิัญญานี้เกีย่วกับผลประตบัิต ิตอ่ สนิคา้จะไมข่ยายไปถงึอาณา

ประโยชน์ทีส่หรัฐอเมรกิา หรอือาณาเขตและดนิแดน ในกรรมสทิธิข์องตน โดยไมค่ านงึถงึการเปลีย่นแปลงใดใน

อนาคตในสถานภาพ ทางการ เมอืงของอาณาเขตและดนิแดนเหลา่นี้ ประสาทใหแ้กก่ันและกันแก ่สาธารณรัฐควิบา 

แกส่าธารณรัฐฟิลปิปินส ์แกอ่าณาเขตหมูเ่กาะแปซฟิิกในภาวะทรัสต ีหรอืแกเ่ขตคลอง ปานามา 

๔. บทแหง่สนธสิัญญานี ้ในเรือ่งผลประตบัิตอิยา่งชาตทิีรั่บอนุเคราะหย์ิง่นัน้ ไมใ่ชแ้ก ่ 

(ก) ความอนุเคราะหท์ีใ่หอ้ยู ่หรอืทีอ่าจใหใ้นภายหลังแกรั่ฐเพือ่นบา้นเกีย่ว กับการ เดนิเรอืใน หรอืการใชท้างน ้า

เขตแดนทีเ่ดนิเรอืจากทะเลไมไ่ด ้

(ข) ความอนุเคราะหท์ีใ่หอ้ยู ่หรอืทีอ่าจใหใ้นภายหลังโดยอาศัยอ านาจกฎหมาย แหง่ชาต ิในเรือ่งการสง่เสรมิการ

ลงทนุทางอตุสาหกรรม 

ขอ้ ๑๓ 

๑. ภาคแีตล่ะฝ่ายจะใหก้ารพจิารณาดว้ยความเห็นใจแกก่ารรอ้งเรยีนตามทีภ่าค ีอกีฝ่ายหนึง่อาจท าข ึน้ในเรือ่งที่

เกีย่วกับการใด อันกระทบตอ่การด าเนนิไปของ สนธสิัญญานี้ และจะใหโ้อกาสอยา่งเพยีงพอส าหรับการ

ปรกึษาหารอืกันเกีย่วกับ การรอ้งเรยีนนัน้ 
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๒. ขอ้พพิาทใดระหวา่งภาคใีนเรือ่งการตคีวามหรอืการใชส้นธสิัญญานี ้ทีม่ไิดป้รับใหเ้ป็นทีพ่อใจกันโดยการทตูหรอื

สันตวิธิอี ืน่ หากวา่ภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใด รอ้งขอก็ใหเ้สนอตอ่คณะอนุญาโต ตลุาการเพือ่การระงับตามหลักกฎหมาย 

ระหวา่งประเทศทีใ่ชอ้ยู ่คณะอนุญาโตตลุาการจะประกอบดว้ยสมาชกิสามคน ภาคแีตล่ะฝ่ายเลอืกฝ่ายละหนึง่คน 

และคนทีส่ามไดรั้บเลอืกโดยสมาชกิทีภ่าคไีด ้เลอืกมานัน้ ในกรณีทีส่มาชกิซึง่ภาคไีดเ้ลอืกมาไมส่ามารถตกลงกัน 

เกีย่วกับสมาชกิ คนทีส่ามภายในหนึง่เดอืน สมาชกิคนทีส่ามจะได ้แกผู่ซ้ ึง่ไดรั้บแตง่ตัง้โดยเลขา ธกิาร

สหประชาชาต ิโดยการรอ้งขอของภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใด  

ขอ้ ๑๔ 

๑. สนธสิัญญานี ้จะไดรั้บสัตยาบันและจะมกีารแลกเปลีย่นสัตยาบันสารกัน ณ กรุง วอชงิตันโดยเร็วเทา่ทีจ่ะเป็นไป

ได ้

๒. สนธสิัญญานี ้จะเริม่ใชบั้งคับหนึง่เดอืนหลังจากวันทีม่กีารแลกเปลีย่น สัตยา บันสารจากนัน้สนธสิัญญานี้จะใช ้

แทนและยกเลกิสนธสิัญญาทางไมตร ีพาณชิยแ์ละ การเดนิเรอืทีไ่ดล้งนามกัน ณ กรุงเทพฯ เมือ่วันที ่๑๓ 

พฤศจกิายน ค.ศ. ๑๙๓๗ 

๓. สนธสิัญญานี้ จะคงใชบั้งคับเป็นเวลาสบิปี และจะใชบั้งคับตอ่ไปหลังจาก นัน้ จนกวา่จะไดย้กเลกิไปตามทีไ่ด ้

ก าหนดไวใ้นทีน่ี ้

๔. ภาคฝ่ีายหนึง่ฝ่ายใดอาจเลกิสนธสิัญญานี ้โดยการบอกกลา่วเป็นลายลักษณ์ อักษรลว่งหนา้หนึง่ปีไปยังภาคอีกี

ฝ่ายหนึง่ เมือ่ส ิน้ก าหนดเวลาสบิปีแรก หรอืใน เวลาใด หลังจากนัน้ 

เพือ่เป็นพยานแกก่ารนี ้ผูม้อี านาจเต็มแตล่ะฝ่ายไดล้งนามในสนธสิัญญานี้ และได ้ ประทับตราไวเ้ป็นส าคัญ 

ท าคูก่ันไปสองฉบับ เป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ทัง้สองฉบับใชเ้ป็นหลักฐาน ไดเ้ทา่เทยีมกัน ณ กรุงเทพฯ 

เมือ่วันทีย่ีส่บิเกา้ พฤษภาคม พุทธศักราชสองพันหา้รอ้ยเกา้ ตรงกับครสิตศ์ักราชหนึง่พันเกา้ รอ้ยหกสบิหก 

ฝ่ายราชอาณาจักรไทย ฝ่ายสหรัฐอเมรกิา 

(ลงนาม) ถ. คอมันตร ์(ลงนาม) Graham Martin 
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