
 

บทท่ี 7 
อาเซียน 

(ASEAN: The Association of South East Asian Nations) 

 

7.1  ความเป็นมา 
 

 อาเซยีน (ASEAN: The Association of South East Asian Nations) หรอื สมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ องคก์รทีก่่อตัง้ขึน้ตามปฏญิญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม 2510 มสีมาชกิก่อตัง้ 5 ประเทศ ได้แก่ อนิโดนีเซีย 
มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และไทย ต่อมาบรูไน ดารุซซาลาม เขา้เป็นสมาชกิในปี 2527 
เวยีดนามเป็นสมาชกิในปี 2538 ลาวและพม่าเป็นสมาชกิอาเซยีนในปี 2540 และกมัพชูาเขา้
เป็นสมาชกิอาเซียนอนัดบัสุดท้ายในปี 2542 ทําให้อาเซียนมสีมาชกิทัง้สิ้น 10 ประเทศมา
จนถงึปจัจุบนั มปีระชากรรวมทัง้สิน้ราว 500 ลา้นคน 
 
7.2  วตัถปุระสงค ์
 

 อาเซียนก่อตัง้ขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสนัติภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก -เฉียงใต้ อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม และเมื่อการคา้ระหว่างประเทศในโลกมแีนวโน้มกดีกนัการคา้
รุนแรงขึน้ ทําใหอ้าเซยีนไดห้นัมามุ่งเน้นกระชบัและขยายความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิการค้า
ระหวา่งกนัมากขึน้ อยา่งไรกต็าม กย็งัคงไวซ้ึง่วตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ ดงัน้ี 
  - สง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในภมูภิาค 
  - รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและความมัน่คงในภมูภิาค 
  - ใชเ้ป็นเวทแีกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ภายในภมูภิาค 
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7.3  กลไกการดาํเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 
 

 (1)  การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit Meeting) หรอืการประชุม
ระดบัผูนํ้าของอาเซยีน เป็นองคก์รทีม่อีาํนาจสงูสุดของอาเซยีน กําหนดใหม้กีารประชุมปีละ 1 
ครัง้ ประมาณเดอืนพฤศจกิายน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหแ้นวทางในการดาํเนินกจิกรรมความ
รว่มมอืและรเิริม่กจิกรรมใหม่ๆ  ของอาเซยีน 

การประชมุรฐัมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  (2)  
  (2.1)  การประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Ministers: 
AEM) กําหนดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการปีละครัง้ ในช่วงเดือนตุลาคม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่กาํหนดแนวนโยบายความรว่มมอืทางเศรษฐกจิของอาเซยีน รวมทัง้พจิารณา
การขยายกรอบ/รเิริม่ความรว่มมอืใหม่ๆ  
  (2.2)  การประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนอยา่งไมเ่ป็นทางการ (AEM Retreat) 
กําหนดใหม้กีารประชุมปีละครัง้ในช่วงเดอืนพฤษภาคมของทุกปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้
แนวทางและแกไ้ขปญัหาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นเรือ่งจาํเป็น เรง่ดว่น หรอืเป็นพเิศษ 
 (3)  การประชุมระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Officials 
Economic Meeting: SEOM) ประชุมปีละ 4 ครัง้ เป็นอยา่งน้อย (ประมาณ 3 เดอืนครัง้) โดย
มวีตัถุประสงคเ์พือ่กาํหนดการดาํเนินงาน/การขยาย/การแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิของอาเซยีนในทุกดา้น และความรว่มมอืระหวา่งอาเซยีนกบัประเทศต่างๆ 

การประชมุคณะกรรมการ/คณะทาํงานท่ีต่างตัง้โดย SEOM อาท ิ (4)  
  (4.1)  คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการภายใต้ความตกลง CEPT 
(CCCA) ประชุมปีละ 4 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ดาํเนินการลดภาษแีละยกเลกิขอ้กดีกนัทาง
การคา้ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑภ์ายใตอ้าฟตา้ และความตกลงอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  (4.2)  คณะทํางานความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมของอาเซยีน (Working Group 
on Industrial Cooperation: WGIC) ประชุมปีละ 3 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการ
ความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมของอาเซยีน (AICO) 
  (4.3)  คณะกรรมการประสานงานดา้นการลงทุน (Coordinating Committee on 
Investment: CCI) ประชุมปีละ 4 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการจดัตัง้เขตการลงทุน
อาเซยีน และความรว่มมอืดา้นการลงทุนต่างๆ  
  (4.4)  คณะทํางานระดบัสงูดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและอเิลก็ทรอนิกสอ์าเซยีน 
(e-ASEAN Task Force: EATF) คณะทาํงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและอเิลก็ทรอนิกส์
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อาเซยีน (e-ASEAN Working Group: EAWG) ประชุมปีละ 3 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
กาํหนดแนวทางการดาํเนินงานภายใตก้รอบความตกลง e-ASEAN  
  (4.5)  คณะกรรมการประสานงานดา้นบรกิาร (Coordinating Committee on 
Services: CCS) ประชุมปีละ 4 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกําหนดแนวทางการจดัทําขอ้
ผกูพนัการเปิดเสรกีารคา้บรกิารในอาเซยีน และความรว่มมอืดา้นบรกิารอื่น 
 (5)  สาํนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นหน่วยประสานงานและ
เสรมิสรา้งการดําเนินการตามนโยบาย โครงการและกจิกรรมขององค์กรต่างๆ ของอาเซยีน 
รวมทัง้ทาํหน้าทีเ่ลขานุการในการประชุมอาเซยีน 
 

ความรว่มมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 7.4    
 

 อาเซยีนไดเ้ริม่ดาํเนินการความรว่มมอืทางเศรษฐกจิอยา่งจรงิจงัในปี 2520 เริม่ดว้ย 
โครงการแลกเปลี่ยนการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรระหว่างสนิคา้โดยสมคัรใจ (ASEAN 
PTA: ASEAN Preferential Trading Arrangement) หมายถงึ การใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้ใน
อาเซียนโดยการลดอัตราภาษีนําเข้าลง ณ อัตราที่ได้ตกลงกันในสินค้าต่างๆ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนขยายตวัมากขึน้ (ปจัจุบนั 
PTA ถูกแทนทีเ่กอืบทัง้หมดโดย AFTA) และมโีครงการความรว่มมอือื่นหลายโครงการ ดงัน้ี 
 

 7.4.1  เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ   (1)  

   การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ประเทศสมาชกิไดม้กีารคา้เสรมีากขึน้ ซึง่จะทาํไดง้า่ยกว่าการทีจ่ะทาํการคา้เสรทีัว่โลก เพราะ
การทาํงานอาจไมร่วดเรว็ทนัการณ์ ดงันัน้กลุ่มประเทศซึง่อยูใ่นภูมภิาคเดยีวกนัจงึพยายามมา
ร่วมมอืภายในกนัเองมากขึน้ เพื่อลดภาษีและอุปสรรคทางการค้าภายในภูมภิาคของตนให้
เหลอืน้อยทีส่ดุ การคา้จะไดเ้ป็นไปอยา่งเสรมีากขึน้ 
  (2)  วตัถปุระสงคข์องอาฟต้า 
   1)  ส่งเสรมิใหก้ารคา้ในอาเซยีนขยายตวัมากขึน้ เพราะที่ผ่านมา แมเ้ป็น
ประเทศใกล้ชดิกนัแต่การคา้ระหว่างกนัยงัน้อยมาก ส่วนใหญ่จะไปคา้ขายกบัประเทศใหญ่ๆ 
เชน่ สหรฐัฯ ญีปุ่น่ ยโุรปตะวนัตก เป็นตน้ จงึคดิกนัว่าควรขยายการคา้ภายในใหม้ากขึน้กว่าที่
เป็นอยู ่
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   2)  ถ้ารวมกนัเป็นเขตการค้าเสรี การที่ภาษีลดตํ่าลงจะเอื้อนวยให้การ
ลงทุนจากประเทศทีส่ามเขา้มาในอาเซยีนมากขึน้ เพราะถา้มาลงทุนในประเทศหน่ึงกส็ามารถ
ผลติสนิคา้ไปขายในประเทศอาเซยีนอื่นๆ ได ้โดยไม่เสยีภาษีหรอืภาษีตํ่ามาก ทัง้น้ีอาเซยีน
รวมกันแล้วจะมีประชากรถึงประมาณ 500 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ อีกทัง้น้ีมี
ศกัยภาพในการพฒันาเศรษฐกจิคอ่นขา้งสงู 
   3)  ขณะนัน้ การแข่งขนัทางการค้าในโลกเริ่มเข้มข้นมากขึ้น และมกีาร
เจรจารอบอุรุกวยั ภายใต ้WTO ซึง่อาเซยีนคดิว่าถา้ไดซ้อ้มเปิดเสรกีนัในกลุ่มเลก็น้ีก่อน กจ็ะ
ชว่ยใหส้ามารถแขง่ขนัไดม้ากขึน้ 
  (3)  ความตกลงของอาเซียน 
   อาเซียนมีความตกลง 2 ฉบับ ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดําเนินงาน
อาฟต้า ได้แก่ ความตกลงแม่บทที่ว่าด้วยการขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 
(Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) ทีใ่ชเ้ป็นกรอบ
การดาํเนินการความรว่มมอืทางเศรษฐกจิดา้นต่างๆ และความตกลงว่าดว้ยอตัราภาษพีเิศษที่
เท่ากนัสาํหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า ความตกลง CEPT [Agreement on 
the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade 
Area (AFTA)] ทีใ่ชเ้ป็นกลไกในการดาํเนินงานเขตการคา้เสรอีาเซยีน 
  (4)  เป้าหมายของอาฟต้า 
   ประเทศอาเซยีนจะลดภาษีสนิคา้ทุกรายการใหเ้หลอื 0-5% ภายในเวลา 
10 ปี จากทีเ่ริม่ตน้ลดภาษ ีแลว้ลดใหเ้หลอื 0% ภายในปี 2553-2558 ขึน้อยู่กบัว่าเป็นสมาชกิ
เดมิหรอืสมาชกิใหม่ รวมทัง้จะต้องค่อยๆ ทยอยลด/เลกิเครื่องกดีขวางทางการคา้ทัง้หลายที่
ไม่ใช่ภาษต่ีางๆ ใหห้มดไปดว้ย เช่น การจํากดัโควตา้นําเขา้ระหว่างกนัและกนัจะยกเลกิทนัที
ที่ภาษีของประเทศนัน้ๆ ลดเหลือ 20% หรือการกําหนดมาตรฐานสินค้า หรือการออก
ใบอนุญาตนําเขา้ กจ็ะทยอยลดลงไปเชน่กนั 
   พฒันาการอาฟต้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
   อาเซยีนยงัเดนิหน้าต่อไปในชว่งวกิฤตเศรษฐกจิ แมว้า่มขีา่วเป็นระยะๆ ว่า
บางประเทศอาจปฏบิตัิตามขอ้ตกลงอาฟต้าไม่ได้ แต่ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมัน่ อาเซยีนก็ได้
ประคบัประคองอาฟตา้มาดว้ยด ีและนอกจากจะดาํเนินตามพนัธกรณีไดแ้ทบทุกกรณีซึง่อาจมี
ขอ้ยกเวน้อยูบ่า้งแลว้ ในขณะเดยีวกนัอาเซยีนกย็งัไดม้กีารเรง่ลดภาษขีึน้มาอกี ไดแ้ก่ 
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   1)  เดมิจะลดภาษใีหเ้หลอืไมเ่กนิ 5% ภายในปี 2543 กไ็ดร้น่เวลามาเป็นปี 
2542 ซึง่เรว็ขึน้อกี 1 ปี 
   2)  เดมิจะลดภาษลีงเหลอืไมเ่กนิ 5% กจ็ะใหเ้หลอื 0% ทัง้หมดในปี 2553-
2558 
  (5)  หลกัการลดภาษีของอาฟต้า 
   ประเทศสมาชกิจะลดภาษีศุลกากรระหว่างกนัลงเหลอืรอ้ยละ 0-5 ภายใน
เวลา 10 ปี นบัจากเริม่ดําเนินการ และยกเลกิมาตรการจํากดัปรมิาณของสนิคา้หน่ึงๆ ทนัททีี่
สนิคา้นัน้ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษศุีลกากรจากประเทศสมาชกิอื่น แลว้ยกเลกิมาตรการกดี
กนัทางการค้าที่มใิช่ภาษีอื่นๆ ภายในเวลา 5 ปีต่อมา ทัง้น้ี กําหนดเวลาในการลดภาษีจะ
แตกต่างกนัระหว่างสมาชกิดัง้เดมิ 6 ประเทศ และสมาชกิใหม่ 4 ประเทศ เน่ืองจากสมาชกิ
ใหมเ่ขา้รว่มในอาฟตา้ชา้กวา่ 
   5.1  สนิคา้อุตสาหกรรมและเกษตรแปรรปู แบ่งออกเป็น 2 บญัช ี
    5.1.1  บญัชลีดภาษ ี(Inclusion List: IL) แยกเป็น 2 ประเภท 
     (1)  สนิคา้เร่งลดภาษ ี(Fast Track) จะตอ้งลดภาษเีหลอืรอ้ย
ละ 0-5 ภายในเวลา 7 ปี (ภายในวนัที ่1 มกราคม 2000 สาํหรบัสมาชกิเดมิ และ 1 มกราคม 
2003-2007 สาํหรบัสมาชกิใหม่) ประกอบดว้ยสนิคา้ 15 กลุ่ม ไดแ้ก่ น้ํามนัพชื เคมภีณัฑ ์ปุ๋ ย 
ผลติภณัฑย์าง เยื่อกระดาษ ผลติภณัฑเ์ซรามคิและแกว้ แคโทดทีท่าํจากทองแดง เฟอรนิ์เจอร์
ไม้และหวาย ปูนซีเมนต์ เภสัชภัณฑ์ พลาสติก  ผลิตภัณฑ์หนัง สิ่งทอ อัญมณีและ
เครือ่งประดบั และเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส ์
     (2)  สนิคา้ลดภาษีปกต ิ(Normal Track) จะต้องลดภาษลีง
เหลอื   รอ้ยละ 0-5 ภายในเวลา 10 ปี (1 มกราคม 2003 สาํหรบัสมาชกิเดมิและ 1 มกราคม 
2006-2010 สาํหรบัสมาชกิใหม)่ 
    5.1.2  บญัชยีกเวน้ลดภาษีชัว่คราว (Temporary Exclusion List: 
TEL) 
     สมาชกิสามารถขอยกเวน้การลดภาษชีัว่คราวได ้โดยนําสนิคา้
ไว้ในบญัชียกเว้นลดภาษีชัว่คราว แต่ต้องเริม่ทยอยนําเข้าลดภาษีปีละ 20% ของจํานวน
รายการทีข่อยกเวน้ทัง้สิน้โดยเริม่นําเขา้มาใน IL ชา้กวา่สนิคา้ใน IL 3 ปี และลดภาษเีหลอืรอ้ย
ละ 0-5 ภายในเวลา 7 ปี (ลดภาษ ี1 มกราคม 1996-1 มกราคม 2003 สาํหรบัสมาชกิเดมิ และ 
1 มกราคม 1999-2003 ถงึ 1 มกราคม 2006-2010 สาํหรบัสมาชกิใหม)่  
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   5.2  สําหรบัสินค้าเกษตรไม่แปรรูป เริ่มนําเข้ามาลดภาษีช้ากว่าสินค้า
อุตสาหกรรมและเกษตรแปรรปู คอื เริม่ในปี 1996 (สมาชกิเดมิ) และปี 1999-2003 (สมาชกิ
ใหม่) แต่จะต้องสิ้นสุดพร้อมกันกับสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป คือในปี 2003 
(สมาชกิเดมิ) และปี 2006-2010 (สมาชกิใหม)่ ยกเวน้สนิคา้ออ่นไหวและอ่อนไหวสงู ทัง้น้ี การ
ลดภาษแีบ่งออกเป็น 3 บญัช ี
    5.2.1  บญัชลีดภาษ ี(Inclusion List: IL) ประเทศสมาชกิจะตอ้งลด
ภาษสีนิคา้ในบญัชน้ีีลงเหลอื รอ้ยละ 0-5 ภายในเวลา 7 ปี (1 มกราคม 1996-1 มกราคม 2003 
สําหรบัสมาชกิเดมิ และ 1 มกราคม 1999-2003 ถงึ 1 มกราคม 2006-2010 สําหรบัสมาชกิ
ใหม)่ 
    5.2.2  บญัชยีกเวน้ลดภาษีชัว่คราว (Temporary Exclusion List: 
TEL) ประเทศสมาชกิสามารถขอยกเวน้การลดภาษสีนิคา้เกษตรไมแ่ปรรปูเป็นการชัว่คราวได ้
แต่ต้องทยอยนําสนิค้าในบญัชน้ีีเขา้มาลดภาษีในแต่ละปีเป็นจํานวนเท่าๆ กนั และลดภาษี
เหลอืรอ้ยละ 0-5 ภายในเวลา 6 ปี โดยเริม่ลดภาษชีา้กว่าสนิคา้ใน IL 1 ปี และสิน้สุดพรอ้มกบั 
IL  
    5.2.3  บญัชอีอ่นไหว (Sensitive List: SL) จะนําเขา้มาลดภาษชีา้ทีส่ดุ 
และต้องลดภาษีเหลอื รอ้ยละ 0-5 ภายในเวลา 10 ปี รวมทัง้มมีาตรการพเิศษอื่นๆ ยกเว้น
สนิคา้อ่อนไหวสงู (Highly Sensitive List: HSL) คอื ขา้ว ซึง่มอีตัราภาษสีุดทา้ยสงูกว่ารอ้ยละ 
5  และมมีาตรการคุม้กนัพเิศษได้ โดยม ี3 ประเทศที่มสีนิคา้อ่อนไหวสูง ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี 
มาเลเซยี และฟิลปิปินส ์ทัง้น้ี อนิโดนีเซยียงัไม่ไดแ้จง้ปีเริม่ต้นลดภาษี แต่จะลดภาษลีงเหลอื
รอ้ยละ 20 ภายในวนัที ่1 มกราคม 2010 มาเลเซยี จะนําขา้วเขา้มาลดภาษใีนปี 2001 และลด
ภาษีขา้วเหลอืรอ้ยละ 20 ภายในปี 2010 ส่วนฟิลปิปินส์จะนําขา้วเขา้มาลดภาษีในปี 2005 
และเสนอจะลดภาษีเหลอืรอ้ยละ 70 ภายในปี 2010 ซึ่งสมาชกิอาเซยีนเหน็ว่าเป็นอตัราทีสู่ง
เกนิไป จงึจะตอ้งการเจรจาในเรือ่งน้ีต่อไป 
   5.3  นอกจากน้ี ประเทศสมาชกิสามารถไม่นําสนิคา้บางรายการเขา้มาลด
ภาษไีดต้ลอดไป โดยนําสนิคา้นัน้ใสไ่วใ้นบญัชยีกเวน้ทัว่ไป (General Exception List: GE) ทัง้น้ี 
สนิคา้นัน้ไดแ้ก่ สนิคา้ที่มผีลต่อการปกป้องความมัน่คง ศลีธรรม ชวีติและสุขภาพของมนุษย ์
สตัว ์และพชื คุณคา่ทางประวตัศิาสตร ์ศลิปะ และโบราณคด ี
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กาํหนดการลดภาษีในบญัชีต่างๆ ของอาฟต้า 
สินค้าอตุสาหกรรมและ 

เกษตรแปรรปู 
สินค้าเกษตรไม่แปรรปู 

ประเทศ 
IL TEL IL TEL Sensitive 

สมาชิกเดิม 1993-2003 1996-2003 1996-2003 1997-2003 2001-2010 
เวียดนาม 1996-2006 1999-2006 1999-2006 2000-2006 2004-2013 
ลาวและพม่า 1998-2008 2001-2008 2001-2008 2002-2008 2006-2015 
กมัพชูา 2000-2010 2003-2010 2003-2010 2004-2010 2008-2017 

 
เง่ือนไขในการรบัสิทธิประโยชน์อาฟต้า 
   เป็นสนิคา้ทีม่กีารผลติในอาเซยีนประเทศใดประเทศหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึง
ประเทศ รวมกนัแลว้คดิเป็นมลูค่าอย่างน้อย 40% ของมลูค่าสนิคา้และเป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ในบญัชี
ลดภาษขีองทัง้ประเทศผูส้่งออกและนําเขา้ ทัง้น้ีผูส้่งออกไทยจะตอ้งขอใบรบัรองแหล่งกําเนิด
สนิคา้ทีก่รมการคา้ต่างประเทศ 
  (6)  ผลการลดภาษีในอาฟต้า 
   6.1  อาเซยีนไดต้กลงทีจ่ะเรง่รดัการลดภาษใีนอาฟตา้ ดงัน้ี 
    6.1.1  สมาชกิอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ จะเร่งรดัการลดภาษ ีเหลอืรอ้ย
ละ 0-5 สําหรบัสนิค้าทุกรายการในบญัชลีดภาษี (IL) จากเดมิปี 2003 เป็น 2002 และ
ดาํเนินการเป็นขัน้ตอนโดยลดภาษเีหลอืรอ้ยละ 0-5 จํานวนรอ้ยละ 85 ของจํานวนรายการใน 
IL ในปี 2000 แลว้เพิม่เป็นรอ้ยละ 90 และรอ้ยละ 100 ของจาํนวนรายการใน IL ในปี 2002 
และ 2002 ตามลําดบั ทัง้น้ี ในปี 2002 สามารถยดืหยุ่นได ้คอื ลดภาษีสนิคา้ใหม้ากรายการ
ทีส่ดุลงเหลอืรอ้ยละ 0-5 ทีเ่หลอืจงึนําไปลดในปี 2003  
    6.1.2  ประเทศสมาชกิใหม่จะพยายามลดภาษลีดเหลอืรอ้ยละ 0-5 ให้
มากทีส่ดุเทา่ทีไ่ดภ้ายในปี 2003 สาํหรบัเวยีดนาม และปี 2005 สาํหรบัลาวและพมา่ 
    6.1.3  ประเทศสมาชกิจะลดภาษลีงเหลอืรอ้ยละ 0 ทุกรายการในบญัชี
ลดภาษ ี(Inclusion List: IL) โดยไมร่วมถงึสนิคา้เกษตรไมแ่ปรรปูทีอ่่อนไหวภายในปี 2010 
สําหรบัสมาชกิเดมิ 6 ประเทศ และภายในปี 2015 สําหรบัประเทศสมาชกิใหม่ 4 ประเทศ 
ยกเวน้สนิคา้อ่อนไหวบางรายการของสมาชกิใหม่ที่ใหล้ดภาษีเหลอื 0% ภายในปี 2018 ได ้
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ทัง้น้ี สมาชกิเดมิจะต้องลดภาษีสนิค้าใหเ้หลือร้อยละ 0 เป็นจํานวนร้อยละ 60 ของจํานวน
รายการในบญัชลีดภาษก่ีอนภายในวนัที ่1 มกราคม 2003 
    6.1.4  ประเทศสมาชกิจะนําสนิคา้ทีย่งัไม่มกีารลดภาษีเขา้มาลดภาษี
ใหม้ากทีส่ดุ เชน่ สนิคา้ในบญัชยีกเวน้ลดภาษชีัว่คราว บญัชยีกเวน้ทัว่ไป เป็นตน้ 
   6.2  สาํหรบัประเทศไทย ณ วนัที ่1 มกราคม 2000 เดมิมสีนิคา้ทีผ่กูพนัที่
จะลดภาษีเหลอืรอ้ยละ 0-5 ไวใ้นบญัชลีดภาษีจํานวน 6,547 รายการ ดงันัน้ ไทยต้องเร่งลด
ภาษีสนิค้าเหลอืรอ้ยละ 0-5 เพิม่เติมอกีเป็นจํานวน 1,190 รายการในปี 2000 จํานวน 435 
รายการในปี 2001 จํานวน 439 รายการในปี 2002 และจํานวน 472 รายการในปี 2003 
ตามลําดบั รวมทัง้จะดําเนินการเพื่อลดภาษีให้เหลือร้อยละ 0 จํานวน 60% ของจํานวน
รายการใน IL ภายในปี 2003 
   6.3  นอกจากน้ี ทุกประเทศไดพ้จิารณาโอนยา้ยรายการสนิคา้ทีอ่ยูใ่นบญัชี
ยกเวน้ทัว่ไปทีไ่ม่ต้องลดภาษีตลอดไปเขา้มาอยู่ในบญัชลีดภาษี ซึ่งแต่ละประเทศไดโ้อนยา้ย
สนิคา้เขา้มาลดภาษเีพิม่ขึน้ ทาํใหอ้าฟตา้มรีายการสนิคา้ยกเวน้การลดภาษเีป็นจาํนวนน้อย 

การยกเลิกมาตรการท่ีมิใช่ภาษี   (7)  
   การดําเนินงานอาฟต้า นอกจากการลดภาษีแล้วยงัมเีรื่องสําคญัอกีเรื่อง
หน่ึง คอื การยกเลกิมาตรการจํากดัปรมิาณ และมาตรการทีม่ใิช่ภาษีอื่นๆ ซึ่งกฎเกณฑข์อง
ความตกลง CEPT ก◌ําหนดวา่เมือ่สนิคา้หน่ึงๆ ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษ ี(อตัราภาษี
ลดลงเหลือร้อยละ 20) ก็ต้องยกเลิกมาตรการจํากดัปรมิาณนําเข้าทนัที และทยอยยกเลิก
มาตรการที่มิใช่ภาษีอื่นๆ ภายในเวลา 5 ปีต่อมา ในเรื่องน้ีอาเซียนได้ยกเลิกการเก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตัง้แต่สิ้นปี 1996 และกําลงัดําเนินการปรบัประสานมาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรม 20 รายการ ซึง่สว่นใหญ่เป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทัง้ไดจ้ดัทํา
ความตกลงยอมรบัร่วมรายสาขาสําหรบับรภิณัฑ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ และกําลงัจดัทํา
ความตกลงการยอมรบัร่วมรายสาขาสําหรบัสนิค้าเครื่องสําอาง ยา และอาหาร (prepared 
foodstuff) ในดา้นสนิคา้เกษตรกก็ําลงัปรบัประสานมาตรการดา้นสุขอนามยัพชื ในสนิค้า
เกษตร 14 ชนิด ขา้ว มะม่วง มะพรา้ว ขงิ กาแฟ เป็นต้น และปรบัประสานระดบัสารตกคา้ง
จากยาฆา่แมลงในพชืผกัต่างๆ นอกจากน้ี เพื่อลดอุปสรรคและขยายการคา้ในอาเซยีนสาํหรบั
วคัซนีสตัว ์อาเซยีนยงัไดจ้ดัพมิพช์ุดคูม่อืวคัซนีสตัวท์ีป่ระกอบดว้ย คู่มอืหลกัเกณฑก์ารรบัรอง
หอ้งทดสอบวคัซนีสตัว ์มาตรฐานวคัซนีสตัว ์มาตรฐานอาเซยีนสาํหรบัอุตสาหกรรมวคัซนีสตัว ์
และกฎระเบยีบการจดทะเบยีนวคัซนีสตัวใ์นอาเซยีน 
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   ขณะน้ี อาเซียนกําลังดําเนินการอย่างจริงจงั เพื่อยกเลิกอุปสรรคทาง
การคา้ทีม่ใิช่ภาษีในอาเซยีน โดยใหม้กีระบวนการแจง้ขา้มประเทศ (cross-notification) ซึ่ง
ประเทศสมาชกิและภาคเอกชนสามารถแจง้มาตรการทีม่ใิช่ภาษทีีป่ระเทศอื่นๆ ใชอ้ยูต่่อสาํนกั
เลขาธิการอาเซียนเพื่อรวบรวม ตรวจสอบ แล้วให้ประเทศสมาชิกที่ถูกแจ้งนัน้ชี้แจงและ
ดาํเนินการยกเลกิต่อไป หากพบวา่เป็นอุปสรรคทางการคา้และไมส่อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิอง
ความตกลงอาฟตา้ 

ผลของอาฟต้าต่อประเทศไทย   (8)  
   ด้านบวก 
   1. การคา้ของไทยขยายตวัเพิม่ขึน้โดยเฉพาะในดา้นการสง่ออก 
    มูลค่าการค้าระหว่างไทยกบัประเทศอาเซยีนได้ขยายตวัเพิม่ขึ้นมาก 
โดยเฉพาะเมื่อพจิารณาทางดา้นการส่งออกจะเหน็การขยายตวัไดอ้ย่างชดัเจน ในขณะทีก่าร
นําเข้ามอีตัราการขยายตวัตํ่ากว่า ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากบัประเทศ
อาเซยีนอื่น 
   2.  สนิคา้ทีม่ลูคา่การสง่ออกเพิม่ขึน้มาก 
    2.1  สนิค้าเกษตร เช่น กุ้งสดแช่เยน็แช่แขง็ ไก่สดแช่เยน็แช่แขง็ ไก่
แปรรูป นมและผลติภณัฑน์ม ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั ผลติภณัฑย์าง ไขมนัจากพชืและสตัว ์
เป็นตน้ 
    2.2  สนิคา้เกษตรแปรรปู เชน่ อาหารทะเลแปรรปู อาหารทะเลกระป๋อง 
ผลติภณัฑข์า้วสาล ีและอาหารสาํเรจ็รปูอื่นๆ อาหารสตัว ์สิง่ปรงุรสอาหาร เป็นตน้ 
    2.3  สินค้าอุตสาหกรรม  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เคมภีณัฑ ์กระดาษ เยื่อกระดาษและผลติภณัฑเ์มด็พลาสตกิ ทองแดงและของ
ทาํดว้ยทองแดง เครื่องมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและสว่นประกอบ สว่นประกอบที่
ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าและเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า วงจรพมิพ ์แผงวงจรไฟฟ้า เป็นตน้ 
   3.  อตัราภาษีที่ลดลงทําให้สินค้าเข้ามีราคาถูกลง ส่งผลให้มีการนําเข้า
สนิค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าทุน วตัถุดิบ และสินค้ากึ่งสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น ช่วยให้การผลิต
ขยายตวัและต้นทุนการผลติลดลง ซึ่งในส่วนน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ทัง้ที่อยู่ใน
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม สนิค้าทุน วตัถุดบิและสนิค้ากึ่งสําเรจ็รูปที่มมีูลค่านําเขา้
เพิม่ขึน้มาก ไดแ้ก่ เครื่องจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ เครื่องจกัรใชใ้นอุตสาหกรรม เครื่องจกัร
ใชใ้นการเกษตร หลอดและท่อโลหะ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ กุง้สดแช่เยน็แช่แขง็ ปลาทู
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น่าสดแช่เยน็แช่แขง็ ดา้ยทอผา้และดา้ยเสน้เลก็ หนังดบิและหนงัฟอก ยากําจดัศตัรพูชื ไขมนั
และน้ํามนัพชื ปลาปน่และสตัวอ์ื่นๆ ปน่ 
   4.  ผู้บรโิภคจะได้ประโยชน์จากการที่สนิค้าอุปโภคบรโิภคมรีาคาถูกลง 
โดยมสีนิค้าที่มคีุณภาพและรูปแบบหลากหลายให้เลือกซื้อ สนิค้าอุปโภคบรโิภคที่มมีูลค่า
นําเขา้เพิม่ขึน้มาก ไดแ้ก่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า สบู่ ผงซกัฟอกและเครื่องสําอาง ธญัพชืและธญัพชื
สาํเรจ็รปู ผลติภณัฑน์ม สิง่พมิพ ์เครื่องแต่งเรอืน เครื่องใชเ้บด็เตลด็ ของเล่น เครื่องเล่นกฬีา
และเครือ่งเล่นเกม ผกัผลไม ้และของปรงุแต่งทีท่าํจากผกัผลไม ้กาแฟ ชา เครือ่งเทศ 
   5.  ประเทศไทยจะเป็นแหล่งดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศ ทัง้น้ี เป็นผล
จากการทีอ่าเซยีนไดก้ลายเป็นตลาดการคา้เสรทีีม่ขีนาดใหญ่ มปีระชากรเกอืบ 500 ลา้นคน 
จงึเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมคีวามพรอ้มในหลายๆ 
ดา้น และตัง้อยูใ่นศนูยก์ลางของภมูภิาคน้ี 
   ด้านลบ 
   1.  การลดภาษีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศที่มี
ประสทิธภิาพการผลติตํ่า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีไ่ม่มศีกัยภาพในการปรบัตวัเพิม่ เพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั หรอือุตสาหกรรมทีต่อ้งใชเ้วลาในการปรบัตวันานมาก เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมเหล่าน้ีจะไม่สามารถแขง่ขนักบัสนิคา้จากประเทศอาเซยีนทีม่รีาคาถูกกว่าได ้ซึง่
ผลกระทบดงักลา่วน้ีจะเกดิขึน้กบัทัง้อุตสาหกรรม ทีผ่ลติสนิคา้เพือ่จาํหน่ายภายในประเทศและ
อุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อส่งออก โดยเฉพาะสนิคา้สําเรจ็รูปบางชนิด เช่น น้ํามนัพชื สิง่ทอ (ผา้
ผืน เส้นด้าย เส้นใยประดิษฐ์) เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด 
เคมภีณัฑ ์เป็นตน้ 
   2.  สนิค้าที่ได้รบัผลกระทบจากการลดภาษีในอาฟต้าอกีกลุ่มหน่ึง ได้แก่ 
สนิค้าสําเรจ็รูปที่มกีารลดภาษีในอาฟต้าแล้ว แต่เป็นสนิค้าที่ต้องใช้วตัถุดบินําเขา้จากนอก
อาเซียน ซึ่งมอีตัราภาษีอยู่ในระดบัสูง เช่น วตัถุดิบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ปจัจุบนัมอีตัราภาษอียู่ทีร่อ้ยละ 20-30 วตัถุดบิประเภทวสัดุ สิน้เปลอืงทีนํ่ามาผลติเฟอรนิ์เจอร ์
(กาว เคมภีณัฑ ์เหลก็ สวีเีนียร ์อุปกรณ์ต่างๆ) อตัราภาษีอยู่ที่รอ้ยละ 20 เคมภีณัฑแ์ละวสัดุ
ประกอบสนิคา้เครื่องหนงัและรองเทา้   มอีตัราภาษอียูท่ีร่อ้ยละ 10-40 จากอตัราภาษวีตัถุดบิ
ทีส่งูดงักล่าวทาํใหต้น้ทุนการผลติสงู และสนิคา้สาํเรจ็รปูทีผ่ลติภายในประเทศมรีาคาแพงกว่า
สนิคา้สําเรจ็รูปที่นําเขา้จากอาเซยีน จงึไม่สามารถแข่งขนัไดจ้งึควรเร่งรดัการปรบัโครงสรา้ง
อตัราภาษตีามขัน้ตอนการผลติใหเ้รว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้
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ความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมอาเซียน  7.4.2 
  (ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO) 
  (1)  ความเป็นมา 
   รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนไดล้งนามในความตกลงว่าดว้ยโครงการความ
ร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมอาเซยีนเมื่อเดอืนเมษายน 2539 ทัง้น้ี ความตกลงฯ ดงักล่าวมผีล
บงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2539 เป็นตน้มา 

วตัถปุระสงค ์  (2)  
   (2.1)  ขยายความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมระหวา่งภาคเอกชนของอาเซยีน 
   (2.2)  เพิม่ศกัยภาพในการผลติสนิคา้อุตสาหกรรมของอาเซยีน 
   (2.3)  สนบัสนุนการแบ่งผลติ 
   (2.4)  ลดตน้ทุนการผลติโดยการลดภาษนํีาเขา้สนิคา้สาํเรจ็รปู กึง่สาํเรจ็รปู 

และวตัถุดบิ 
   (2.5)  เพิม่การลงทุนระหวา่งอาเซยีนและการลงทุนจากนอกอาเซยีน 
   (2.6)  เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของภาคอุตสาหกรรมของอาเซยีน 

หลกัการดาํเนินการ   (3)  
   (3.1)  ผูป้ระกอบการ 
    (3.1.1)  ผูป้ระกอบการอย่างน้อย 1 รายในประเทศอาเซยีนประเทศ

หน่ึงร่วมมือกบัผู้ประกอบการอีกอย่างน้อย 1 ราย ในอีก
ประเทศอาเซยีนหน่ึงยื่นคํารอ้งขอรบัสทิธปิระโยชน์ภายใต ้
AICO ต่อหน่วยงานทีแ่ต่ละประเทศกาํหนด 

    (3.1.2)  AICO จะมผีูป้ระกอบการมากกว่า 1 รายในแต่ละประเทศ
และมปีระเทศทีเ่ขา้รว่มโครงการมากกวา่ 2 ประเทศกไ็ด ้

   (3.2)  ประเภทสนิคา้ 
    สนิคา้ทัว่ไป ยกเวน้สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศขดั
ต่อศีลธรรมวฒันธรรมอนัดีงาม หรือเป็นอนัตรายต่อชีวิตของมนุษย์ สตัว์ และพืช โดยมี
แหล่งกําเนิดในอาเซยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 การอนุมตัสินิคา้จะระบุพกิดั HS 8-digit ข◌ึ◌้น
ไป 
   (3.3)  องคก์รทีม่สีทิธขิอรบัสทิธปิระโยชน์ 
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    (3.3.1)  บริษัทที่ร่วมกันจัดตัง้ขึ้นใหม่หรือบริษัทที่ ก่อตัง้และ
ดาํเนินการอยูแ่ลว้ในอาเซยีน 

    (3.3.2)  ตอ้งมหีุน้คนชาตทิีบ่รษิทันัน้ตัง้อยูอ่ยา่งน้อยรอ้ยละ 30 
    (3.3.3)  ตอ้งชีแ้จงเหตุผลวา่จะรว่มมอืกนัอยา่งไร 
   (3.4)  สทิธปิระโยชน์ 
    (3.4.1)  สนิคา้และวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติทีเ่กีย่วขอ้งเสยีภาษนํีาเขา้

ในอตัรารอ้ยละ 0-5  
    (3.4.2)  สินค้านั ้นได้ร ับการยอมรับเสมือนเป็นสินค้าที่ผลิตใน

ประเทศ 
    (3.4.3)  สามารถขอรบัสทิธปิระโยชน์ที่มใิช่ภาษีได้ตามหลกัเกณฑ์

และเงือ่นไขของประเทศทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์ 
    (3.4.4)  ไมถู่กจาํกดัดว้ยระบบโควตา้หรอืมาตรการกดักนัทางการคา้

ทีม่ใิชภ่าษ ี
   (3.5)  หน่วยงานหลกั (National Authority) 
    แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน จะมีหน่วยงานหลีกที่รบัผิดชอบ
เกีย่วกบัการพจิารณาโครงการ AICO สาํหรบัของไทย คอื สาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  (4)  สถานะปัจจบุนั 
   (4.1)  ในปจัจุบนั ณ เดอืนตุลาคม 2544 มคีําขอโครงการ AICO ของ
อาเซยีนรวมทัง้สิ้น 125 โครงการ โดยมโีครงการที่ไทยเขา้ร่วมด้วย 77 โครงการ แยกเป็น
อุตสาหกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
    (4.1.1)  อุตสาหกรรมรถยนตแ์ละชิน้สว่น 62 โครงการ 
    (4.1.2)  เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 11 โครงการ 
    (4.1.3)  เครือ่งยนตก์ารเกษตร 1 โครงการ 
    (4.1.4)  อาหาร 2 โครงการ 
    (4.1.5)  เมด็พลาสตกิ 1 โครงการ 
   (4.2)  จากคําขอโครงการ AICO ท◌◌้ังหมด 125 โครงการ ไดร้บัการ
อนุมตั ิ77 โครงการ ซึง่มมีลูค่าการดําเนินการทางธุรกจิ (business transaction) เฉลีย่ปีละ
ประมาณ 966 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ สําหรบัไทยไดอ้นุมตัแิล้ว 56 โครงการ แบ่งเป็นโครงการ
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ระหว่างไทย-ฟิลปิปินส ์19 โครงการ ไทย-มาเลเซยี 20 โครงการ ไทย-สงิคโปร์ 2 โครงการ 
ไทย-อนิโดนีเซยี 14 โครงการ และไทย-เวยีดนาม 1 โครงการ 
  (5)  การสนับสนุนให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากโครงการ AICO  
   (5.1)  ยกเวน้เป็นการชัว่คราวต่อหลกัเกณฑท์ี่กําหนดใหอ้าเซยีนต้องถือ
หุน้ภายใตโ้ครงการ AICO อย่างน้อยรอ้ยละ 30 สาํหรบัคาํขอโครงการ AICO ทีย่ื่นไมเ่กนิปี 
2002  
   (5.2)  เรง่รดัระยะเวลาเกีย่วกบักระบวนการพจิารณาโครงการ AICO โดย
ลดระยะเวลาในการพจิารณาคําขอโครงการ AICO จาก 60 วนัเป็น 45 วนั การออก 
Certificate of Eligibility ใหแ้ก่ผูป้ระกอบทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิครงการจาก 14 วนั เป็น 10 วนั 
และดําเนินการเรื่องภาษีจาก 60 วนั เป็น 45 วนั เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหภ้าคเอกชนใช้
ประโยชน์ภายใตโ้ครงการ AICO เพิม่ขึน้ 
  (6)  แนวทางสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ AICO ของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและเลก็ (SMEs) 
   (6.1)  เน่ืองจาก SMEs มขีอ้จํากดัในการดําเนินการดา้นช่องทางตลาด 
และไม่สามารถจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนการผลิตสินค้าในประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐมนตรี
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEM) มมีตใิหบ้รษิทัการคา้ (Trading company) ที่เกี่ยวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็สามารถเขา้รว่มโครงการ AICO ได ้
 

 7.4.3  การเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียน (AFAS)  
  (1)  ความเป็นมา 
   ในปี 2538 อาเซียนได้รเิริม่ความร่วมมอืด้านบรกิารขึ้น เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามารถในการเป็นผูใ้หบ้รกิารในภูมภิาค โดยทีป่ระชุมสุดยอดอาเซยีน ครัง้ที ่5 ไดม้มีติ
ใหอ้าเซยีนเริม่ความรว่มมอืสาขาใหม ่คอื บรกิาร และรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (AEM) ไดล้ง
นามในความตกลงว่าดว้ยการบรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on 
Service-AFAS) ในวนัที ่15 ธนัวาคม 2538 
  (2)  สาระสาํคญัของ AFAS 
   (2.1)  เสริมสร้างความร่วมมือด้านบริการของอาเซียนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสามารถในการบริการอย่าง
หลากหลาย และกระจายการบรกิารทัง้ในและนอกอาเซยีน 
   (2.2)  ยกเลกิขอ้จาํกดัสาํคญัในการคา้บรกิารในอาเซยีน 
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   (2.3)  เปิดเสรีการค้าบริการทัง้ในทางลึกและทางกว้างให้มากกว่าที่
ประเทศสมาชกิใหใ้นความตกลงการคา้บรกิารภายใต ้WTO (GATS) โดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อ
การเป็นเขตการคา้บรกิารเสร ี

การดาํเนินการ   (3)  
   (3.1)  ผูนํ้าอาเซยีนตกลงใหม้กีารเจรจาจดัทาํขอ้ผกูพนัดา้นการเขา้สูต่ลาด
และการประตบิตัเิยีย่งคนชาต ิและขอ้ผกูพนัอื่นๆ สาํหรบัทุกสาขาบรกิาร และทุกรปูแบบการ
ให้บรกิาร โดยอาเซียนได้เริม่การเจรจารอบแรกในช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2539 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2541 ซึ่งในรอบแรกน้ีเน้นบรกิาร 7 สาขา ไดแ้ก่ การเงนิ การขนส่งทางทะเล การ
ขนส่งทางอากาศ โทรคมนาคม ท่องเทีย่ว ก่อสรา้งและบรกิารธุรกจิ โดยมเีป้าหมายใหม้กีาร
จดัทาํขอ้ผกูพนัทีด่กีว่าทีผ่กูพนัไวใ้น GATS ทีเ่รยีกว่า GATS-plus commitments ในเรื่องการ
เขา้สูต่ลาด การประตบิตัเิยีย่งคนชาตแิละอื่นๆ ทัง้น้ีการเจรจารอบแรกไม่ประสบผลสาํเรจ็เท่า
ทคีวร เน่ืองจากประเทศสมาชกิต่างยื่นขอ้เสนอผกูพนัทีไ่ม่มนีัยสําคญัมากนัก และผกูพนัการ
เปิดเสรเีฉพาะเทา่ทีก่ฎหมายของแต่ละประเทศไดใ้หอ้าํนาจไวเ้ทา่นัน้ 
   (3.2)  ต่อมา อาเซยีนไดเ้ปิดการเจรจาเปิดเสรบีรกิารรอบทีส่องในช่วงวนัที ่
1 มกราคม 2542 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2544 โดยในรอบน้ี ไดก้าํหนดแนวทางการเจรจาเป็น 2 
ระยะ คอื ในระยะสัน้ให้จดัทําขอ้ผูกพนัในสาขาร่วม/สาขาย่อยร่วม (Common service 
sectors/sub sectors) ไดแ้ก่ สาขา/สาขาย่อยทีป่ระเทศสมาชกิสีป่ระเทศขึน้ไปยื่นขอ้ผกูพนั
ภายใต้ GATS หรอื AFAS ส◌่วนในระยะยาว ใหม้กีารเคลื่อนยา้ยบรกิารเสรใีนทุกสาขา
บรกิารโดยใหม้คีวามยดืหยุน่ไดใ้นบางสาขา/รปูแบบ 
   (3.3)  อาเซยีนไดจ้ดัทําขอ้ผูกพนัการเปิดเสรใีนการเจรจารอบทีส่องเสรจ็
สิน้แลว้เมื่อเดอืนกนัยายน 2544 อย่างไรกต็ามแมป้ระเทศสมาชกิจะเปิดเสรใีหแ้ก่กนัเพิม่ขึน้
จากทีไ่ดผ้กูพนัไวใ้นการเจรจารอบแรก แต่ขอ้เสนอกย็งัคงไมม่สีาระสาํคญัมากเทา่ทีค่วร 
   สําหรับข้อเสนอไทย เป็นการเปิดเสรีน้อยกว่าหรือเท่าที่กฎหมายใน
ปจัจุบนัใหอ้าํนาจไว ้และอาเซยีนอื่นๆ กไ็ดย้ืน่ขอ้เสนอในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั 

สถานะล่าสดุ   (4)  
   ในวนัที ่15 กนัยายน 2544 AEM ไดใ้หค้วามเหน็ชอบใหเ้ปิดการเจรจาเปิด
เสรบีรกิารรอบทีส่าม ระหว่างปี 2545-2547 และมอบหมายใหเ้จา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นเศรษฐกจิ
อาเซยีนปรบัปรงุวธิกีารเจรจาเปิดเสรเีพือ่ใหผ้ลการเจรจามคีวามคบืหน้ามากขึน้ 
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 7.4.4  เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) 
  (1)  ความเป็นมา 
   (1.1)  ในการประชุมสุดยอดอาเซยีนครัง้ที่ 5 เมื่อเดอืนธนัวาคม 2538 ที่
กรุงเทพฯ ผูนํ้าอาเซยีนได้มมีติเหน็ชอบต่อขอ้เสนอของสงิคโปร์ที่จะใหจ้ดัตัง้เขตการลงทุน
อาเซียน เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดงึดูดการลงทุนทัง้จากภายในและภายนอกอาเซียน ซึ่ง
ต่อมาทีป่ระชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนอยา่งไมเ่ป็นทางการ (Informal ASEAN Economic 
Ministers) เมื่อวนัที ่20 พฤศจกิายน 2539 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์ไดม้มีตเิหน็ชอบ
ใหจ้ดัตัง้เขตการลงทุนอาเซยีนภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010) โดยให ้AIA มลีกัษณะดงัน้ี 
    -  ใหม้โีครงการสง่เสรมิการลงทุนรว่มกนั 
    -  ใหก้ารปฏบิตัเิยีย่งคนชาตหิรอืสทิธพิเิศษเทา่ทีจ่ะใหไ้ด ้
    -  เพิม่บทบาทของภาคเอกชนในกจิกรรมเกีย่วกบัการลงทุนอาเซยีน 
    -  เปิดอุตสาหกรรมทุกชนิดใหแ้ก่นกัลงทุนทัง้หมด 
   (1.2)  อาเซยีนไดจ้ดัตัง้คณะทาํงานเพือ่ยกรา่งกรอบความตกลงว่าดว้ยการ
จดัตัง้เขตการลงทุนอาเซยีนใหเ้สรจ็ภายในปี 2541 (ค.ศ. 1998) โดยในการดําเนินการจดัตัง้
เขตการลงทุนอาเซยีน จะเน้นหลกัการดําเนินการฝ่ายเดยีว (Unilateral Action) และให้
ยดืหยุน่เวลาไดแ้ต่ตอ้งใหเ้สรจ็สิน้ภายในปี 2533 (ค.ศ. 2010) 
   (1.3)  รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนไดล้งนามในความตกลง AIA เมื่อวนัที ่7 
ตุลาคม 2541 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์โดยมผีลบงัคบัใชเ้มื่อรฐับาลทีล่งนามทัง้หมด
ไดย้ืน่สตัยาบนัสารหรอืสารยอมรบัต่อเลขาธกิารอาเซยีน เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2542 
   (1.4)  ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมาธกิารเขตการลงทุนอาเซยีน (AIA 
Council) ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 5 มนีาคม 2542 ณ จงัหวดัภูเก็ต ที่ประชุมได้มมีติใหข้ยาย
ขอบเขตความตกลง AIA ใหค้รอบคลุมถงึสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ ประมง เกษตรกรรม ป่าไม ้และ
เหมอืงแร่ รวมทัง้ บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคการผลติและสาขาต่างๆ ดงักล่าว นอกจากน้ียงัมี
มตใิหป้ระเทศสมาชกิสามารถยื่นรายการยกเวน้ทัว่ไป (General Exception: GE) ตามความ
สมคัรใจต่อ AIA Council ซึ่งไดแ้ก่ ประเภทกจิการทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงของชาต ิ
วฒันธรรม ศลีธรรม ชวีติมนุษย ์สตัว ์และพชื  
   (1.5)  ในการจดัทาํรายการประเภทบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรม
การผลติและสาขาต่างๆ นัน้ ประเทศสมาชกิตกลงที่จะใชห้ลกัเกณฑใ์นการพจิารณาภายใต ้
Central Product Classification (CPC) ของ GATS หมวดที ่88 และรายการภายใต ้
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International Standard Industrial Classification (ISIC) ไดแ้ก่ (1) เป็นการรบัจา้ง  (2) โดย
ปกตแิล้วผูร้บัจา้งจะไม่เป็นเจา้ของวตัถุดบิทีนํ่ามารบับรกิาร ยกเวน้ในบางกรณีอาจจะเป็นผู้
จ ัดหาวัตถุดิบให้  (3) การให้บริการจะเกี่ยวเน่ืองกับกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้า
สาํเรจ็รูป นอกจากน้ียงัไดก้ําหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเพิม่เตมิ ไดแ้ก่  (1) บรกิารทีท่ํา
เฉพาะเพื่อสาขาใดสาขาหน่ึงภายใต้ความตกลงฯ และไม่ใช่เพื่อภาคเศรษฐกจิโดยรวม  หรอื 
(2) กิจกรรมซึ่งต้องพึ่งพาอย่างยิ่งในขบวนการผลิตเพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง  หรือ (3) 
กจิกรรมทีส่าํคญัมากในการอาํนวยความสะดวกในการกระบวนการผลติ 
  (2)  วตัถปุระสงค ์
   เพือ่จดัตัง้เขตการลงทุนอาเซยีนทีม่เีสถยีรภาพในการแขง่ขนั มบีรรยากาศ
การลงทุนที่เป็นเสรีมากขึ้นและโปร่งใส ระหว่างประเทศสมาชิก และเพื่อส่งเสริมให้มกีาร
ไหลเวยีนของการลงทุนโดยเสรทีัง้ในและนอกอาเซยีน ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) 

การเปิดอตุสาหกรรมและการให้การประติบติัเย่ียงคนชาติ   (3)  
   (3.1)  ประเทศสมาชิกจะต้องให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติแก่นักลงทุน
อาเซยีนทนัททีีค่วามตกลงฯ มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่7 เมษายน 2542 โดยมขีอ้ยกเวน้ได ้
   (3.2)  ประเทศสมาชิกจะต้องเปิดเสรีอุตสาหกรรมแก่นักลงทุนอาเซียน
ทนัททีีค่วามตกลงฯ มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่7 เมษายน 2542 โดยมขีอ้ยกเวน้ได ้
   (3.3)  ประเทศสมาชิกต้องยื่นรายการอุตสาหกรรมและมาตรการการให้
การ   ประตบิตัเิยีย่งคนชาตทิีจ่ะขอยกเวน้ตามความตกลง AIA เป็นการชัว่คราว (Temporary 
Exclusion List: TEL) และรายการอ่อนไหว (Sensitive List: SL) แก่ AIA Council ภายใน 6 
เดอืนนับจากวนัที ่AIA Council ลงนามความตกลงฯ ในเดอืนเมษายน 2542 ทัง้น้ีประเทศ
สมาชกิจะตอ้งมกีารทบทวน TEL และ SL ดงัน้ี 
    -  TEL จะต้องทบทวนทุก 2 ปี และตอ้งทยอยยกเลกิจนหมดสิน้
ภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010) ยกเว้นเวยีดนาม ภายในปี 2556 (ค.ศ. 2013) ลาวและพม่า
ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) 
    -  SL จะต้องมกีารทบทวนภายในวนัที่ 1 มกราคม 2546 (ค.ศ. 
2003) และในเวลาต่อไป 

ข้อตกลงเก่ียวกบัสถาบนั   (4)  
   กลไกทีก่าํกบัดแูลการดาํเนินงานเขตการลงทุนอาเซยีน ประกอบดว้ย 
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   (4.1)  รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน (AEM) จะจดัตัง้คณะกรรมาธกิารเขต
การลงทุนอาเซยีน (AIA Council) ประกอบดว้ยรฐัมนตรซีึ่งรบัผดิชอบดา้นการลงทุน 
เลขาธกิารอาเซยีน หวัหน้าหน่วยงานส่งเสรมิการลงทุน ทัง้น้ี AIA Council มหีน้าที่ให้
คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทัง้หมดภายใต้ความตกลงฯ ได้แก่ การกํากับดูแล 
ประสานงาน ทบทวนการปฏบิตัติามความตกลงฯ และช่วยเหลอื AEM ในทุกเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความตกลงฯ 
   (4.2)  AIA Council ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการประสานงานดา้นการลงทุน 
(Coordinating Committee on Investment: CCI) ประกอบดว้ยเจา้หน้าทีอ่าวุโสรบัผดิชอบ
ดา้นการลงทุนและจากส่วนราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมหีน้าทีช่่วยเหลอื AIA Council และ
รายงานการดาํเนินงานต่อ AIA Council โดยผา่นทีป่ระชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสดา้นเศรษฐกจิของ
อาเซยีน (Senior Economic Officials Meeting: SEOM) 
  (5)  มาตรการเข้มข้น 
   (5.1)  จากวกิฤตเศรษฐกจิซึง่ทําใหก้ารลงทุนในภูมภิาคลดลงมากกว่ารอ้ย
ละ 50 ผูนํ้าอาเซยีนจงึไดป้ระกาศมาตรการเขม้ขน้ (Bold Measures) ในการประชุมสุดยอด
อาเซยีนครัง้ที่ 6 ระหว่างวนัที ่14-15 ธนัวาคม 2541 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม เพื่อ
สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่นักลงทุนและส่งเสรมิการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและความเจรญิเติบโตของ
ภูมภิาค โดยในส่วนของการลงทุน ผู้นําได้มมีติร่นระยะเวลาการยกเลิกรายการขอยกเว้น
ชัว่คราวสาํหรบันกัลงทุนอาเซยีนใหเ้รว็ขึน้จากปี 2553 (ค.ศ. 2010) เป็นปี 2546 (ค.ศ. 2003) 
โดยลาว เวยีดนาม และกมัพชูาสามารถยดืหยุน่เวลาไดจ้นถงึปี 2553 (ค.ศ. 2010) 
   (5.2)  นอกจากน้ี ยงัไดป้ระกาศมาตรการระยะสัน้ที่จะขยายการลงทุนใน
ภมูภิาคอาเซยีน โดยการใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้นการลงทุนแก่นกัลงทุนทัง้ในและนอกอาเซยีนใน
อุตสาหกรรมการผลติทีย่ ื่นคําขอและไดร้บัการอนุมตัโิดยหน่วยงานการลงทุนของอาเซยีนแต่
ละประเทศในปี 2542-2543 
  (6)  สถานการณ์ปัจจบุนั 
   (6.1)  ปจัจุบนั อาเซยีนทุกประเทศไดใ้หส้ตัยาบนัความตกลง AIA และได้
ยื่นรายการประเภทกจิกรรมและมาตรการที่จะขอยกเวน้จากการเปิดเสรแีละการใหก้ารประ
ตบิตัเิยีย่งคนชาต ิ(TEL/SL) สําหรบัภาคอุตสาหกรรมการผลติ เกษตรกรรม ประมง ป่าไม ้
และเหมืองแร่ รวมทัง้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 1 สาขา ต่อ
คณะกรรมาธกิารเขตการลงทุนอาเซยีนแลว้ 
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   (6.2)  ในการประชุม AIA Council ครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2544 ณ 
ประเทศเวยีดนาม ที่ประชุมได้มมีติเหน็ชอบใหส้มาชกิอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ พจิารณาร่น
ระยะเวลาการเปิดเสรทีุกอุตสาหกรรมภายใตค้วามตกลง AIA และใหก้ารประตบิตัเิยีย่งคนชาติ
แก่นักลงทุนนอกอาเซยีนใหเ้รว็ขึน้ 10 ปี จากปี 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นปี 2553 (ค.ศ. 2010) 
เทา่กบักรอบเวลาทีใ่หแ้ก่นกัลงทุนอาเซยีน สว่นประเทศสมาชกิใหมส่ามารถยดืหยุน่ไดจ้นถงึปี 
2558 (ค.ศ. 2015) 
   (6.3)  นอกจาก น้ี  ที่ ป ร ะชุ ม ได้ เ ห็นชอบ ให้มีก า รศึกษ า  ASEAN 
Competitiveness Study โดยจา้งทีป่รกึษาระหว่างประเทศมาศกึษาความสามารถในการ
แข่งขนัของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ในสาขาต่างๆ ที่มคีวามได้เปรยีบร่วมกนัเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัภูมภิาคอื่น เช่น    สหภาพยุโรป นาฟต้า และ FTAA เป็นต้น ทัง้น้ี 
วตัถุประสงคข์องการศกึษาคอื เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายสาํหรบัภูมภิาคอาเซยีนโดยรวมและ
สาํหรบัสมาชกิแต่ละประเทศในการเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมทีม่ี
การรวมตัวกัน และมีศักยภาพในการขยายตัว รวมทัง้เพื่อสร้างศักยภาพในการศึกษา
ความสามารถในการแขง่ขนัของภมูภิาคอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 
 

 7.4.5  กลไกระงบัข้อพิพาทของอาเซียน (Dispute Settlement Mechanism)  
  รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนไดล้งนามในพธิสีารกลไกระงบัขอ้พพิาทของอาเซยีน
ในการประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิ อาเซยีนอยา่งไมเ่ป็นทางการ เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 1996 ณ 
กรุงมะนิลา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการระงบัขอ้พพิาททางเศรษฐกจิทุกเรื่อง
ภายใตอ้าเซยีน ทีเ่กดิขึน้จากความตกลงดา้นเศรษฐกจิของอาเซยีน ทัง้ทีม่อียู ่ณ ปจัจุบนั และ
ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต 
 

 7.4.6  ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอาํนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ผา่นแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) 
  ความเป็นมา 
  (1)  รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนไดร้่วมกนัลงนามกรอบความตกลงอาเซยีนว่า
ดว้ยการอาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ผา่นแดน ในระหวา่งการประชุมสดุยอดอาเซยีน 
ครัง้ที ่6 (ASEAN Summit) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม เดอืนธนัวาคม 2541 ความตก
ลงน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนระไหว่างประเทศ
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สมาชิกอาเซียน ให้มีระบบการขนส่งผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
ดาํเนินการจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีน 
   (1.1)  สาระสาํคญัของความตกลงฯ 
    (1.1.1)  กรอบความตกลงฉบับน้ีใช้กับการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
(Goods in transit) เท่านัน้ สาํหรบัการขนสง่สนิคา้ขา้มแดน (Inter-state) จะจดัทาํเป็นกรอบ
ความตกลงอกีฉบบัแยกต่างหาก 
    (1.1.2)  ภาคคีู่สญัญาจะได้รบัสทิธพิเิศษในการขนส่งผ่านแดนโดย
ได้ร ับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีและค่าบริการอื่นๆ เว้นแต่ที่เพื่อบริการเฉพาะอย่างที่
เกีย่วเน่ืองกบัการขนสง่ดงักล่าว 
    (1.1.3)  ภาคคู่สญัญาจะกําหนดเส้นทางการขนส่งสนิค้าผ่านแดน
โดยจดัทาํพธิสีารแนบทา้ยความตกลงฯ 
    (1.1.4)  ภาคีคู่ส ัญญาจะกําหนดสถานที่ทําการชายแดน ณ จุด
ชายแดน เพือ่อาํนวยความสะดวกในการขนสง่ผา่นแดน 
    (1.1.5)  ภาคคู่สญัญาจะดาํเนินการเพื่อประสานกฎระเบยีบจราจรใช้
บงัคบัในดนิแดนของตนใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองอนุสญัญาว่าดว้ยการจราจรทางถนนปี 
ค.ศ. 1968 และอนุสญัญาวา่ดว้ยป้ายและสญัญาณทางถนนปี ค.ศ. 1968 
    (1.1.6)  พาหนะที่ใช้ในการขนส่งผ่านแดนทางถนนจะต้องเป็นไป
ตามข้อกําหนดทางเทคนิคของรถเกี่ยวกบัขนาดรถ น้ําหนักรถ น้ําหนักบรรทุกสูงสุด การ
ปล่อยไปเสยี ตามทีก่าํหนดไวใ้นพธิสีารแนบทา้ยกรอบความตกลงฯ 
    (1.1.7)  ภาคคีู่สญัญาจะยอมรบัหนังสอืรบัรองการตรวจสุขภาพรถ
ซึ่งใช้ในการขนส่งผ่านแดนที่ออกใหโ้ดยภาคคีู่สญัญาอื่นตามความตกลงว่าด้วยการยอมรบั
หนังสอืรบัรองการตรวจสภาพรถที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สําหรบัรถบรรทุกสนิค้าและรถบรกิาร
สาธารณะทีอ่อกโดยประเทศสมาชกิอาเซยีน 
    (1.1.8)  ภาคคีูส่ญัญาจะยอมรบัในอนุญาตขบัขีร่ถซึง่ออกใหโ้ดยภาค
คู่สญัญาอื่นตามความตกลงว่าด้วยการยอมรบัใบอนุญาตขบัขี่ภายในประเทศที่ออกให้โดย
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 
    (1.1.9)  รถที่วิง่เขา้ดินแดนของภาคคีู่สญัญาอื่นจะต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบเกีย่วกบัการประกนัภยัรถในสว่นของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อบุคคล
ทีส่าม 
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    (1.1.10)  ภาคคีู่สญัญาจะจดัตัง้ระบบศุลกากรผ่านแดนเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ในดนิแดนตน 
    (1.1.11)  ภาคคีู่สญัญาจะจดัตัง้มาตรการเกี่ยวกบัการตรวจโรคใน
คนและพชื โดยกาํหนดรายละเอยีดในพธิสีารแนบทา้ยกรอบความตกลง 
    (1.1.12)  ความตกลงน้ีไมอ่นุญาตใหท้าํการขนสง่สนิคา้อนัตรายผา่น
แดน เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตพเิศษจากภาคคีูส่ญัญาผูร้บั 
    (1.1.13)  ความตกลงน้ีไมอ่นุญาตใหท้าํการขนสง่สนิคา้ตอ้งหา้มหรอื
สนิคา้ทีถู่กจาํกดัผา่นดนิแดนภาคคีูส่ญัญา 
    (1.1.14)  ภาคคีู่สญัญาจะอาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้เน่า
เสยีงา่ย 
    (1.1.15)  ภ า คี คู่ ส ัญญ า จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
ภายในประเทศเกี่ยวกบัการขนส่งสนิค้าอย่างเท่าเทยีม โดยไม่มกีารเลือกปฏบิตัิต่อการขน
สง่ผา่นแดน 
    (1.1.16)  พาหนะที่ใช้ในการขนส่งของภาคีคู่สญัญารวมทัง้บุคคล
และสินค้า เมื่ออยู่ในดินแดนของภาคีคู่ส ัญญาอื่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ภายในประเทศทีใ่ชบ้งัคบัในดนิแดนนัน้ 
    (1.1.17)  หากพาหนะที่ใชใ้นการขนส่งรวมทัง้บุคคลและสนิคา้ของ
ภาคคีู่สญัญาฝา่ยหน่ึงเกดิอุบตัเิหตุในการจราจรในดนิแดนของภาคคีู่สญัญาอื่น ภาคคีู่สญัญา
อื่นนัน้จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่พาหนะ รวมทัง้บุคคลและสนิค้า และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้งของภาคคีูส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้งทราบโดยเรว็ 
    (1.1.18)  ให้จัดตัง้คณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดน
แห่งชาต ิ(National Transit Coordinating Committee) ในภาคคีู่สญัญา เพื่อใหม้กีาร
ประสานงานและดาํเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
    (1.1.19)  ให้จัดตัง้คณะกรรมาธิการบริหารการประสานการขน
สง่ผา่นแดน (Transit Transport Coordinating Board) ซึง่ประกอบดว้ยเจา้หน้าทีอ่าวุโสจาก
ภาคีคู่สญัญาแต่ละฝ่าย รวมทัง้ผู้แทนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อทําหน้าที่ดูแลการ
ประสานงานและดาํเนินการความตกลงฯ ในภาพรวม 
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    (1.1.20)  การระงบัขอ้พพิาทระหว่างภาคคีู่สญัญา ใหใ้ชบ้ทบญัญตัิ
แห่งความตกลงอาเซียนว่าด้วยกลไกระงบัข้อพพิาท ซึ่งจดัทําขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลปิปินส ์เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2539 
    (1.1.21)  กรอบความตกลงนี้หรอืการปฏบิตัติามกรอบความตกลงน้ี
จะไม่กระทบสิทธิและข้อผูกพนัที่ภาคีคู่สญัญามีภายใต้ความตกลงหรืออนุสญัญาระหว่าง
ประเทศใดๆ ซึง่ภาคคีูส่ญัญาเป็นสมาชกิอยู ่
    (1.1.22)  กรอบความตกลงน้ีจะมีผลใช้บังคับ เมื่อภาคีคู่ส ัญญา
ทัง้หมดได้ส่งหนังสอืสตัยาบนัหรอืสารการยอมรบัให้เลขาธิการอาเซียนเก็บรกัษาไว้ ทัง้น้ี 
กรอบความตกลงน้ีหา้มทาํขอ้สงวนไมว่า่ในเวลาลงนามหรอืใหส้ตัยาบนั 
    (1.1.23)  ภายหลังการลงนามกรอบความตกลงฯ คณะทํางาน
อาเซยีนทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งจดัทาํพธิสีารแนบทา้ยความตกลงฯ 9 ฉบบั ดงัน้ี 
    พธิสีารฉบบัที ่1 เรื่องการกําหนดเส้นทางการขนส่งผ่านแดนและ

จุดอาํนวยความสะดวก (Designation of Transit 
Transport Routes and Facilities)  

    พธิสีารฉบบัที ่2 เรื่องการกําหนดด่านพรมแดนสําหรบัเข้า-ออก 
(Designation of Frontier Posts)  

    พธิสีารฉบบัที ่3 เรื่องประเภทและปรมิาณของรถ (Types and 
Quantity of Road Vehicles)  

    พธิสีารฉบบัที ่4 เรื่องข้อกําหนดทางเทคนิคของรถ (Technical 
Requirements of Vehicles) 

    พธิสีารฉบบัที ่5 เรื่องแผนแห่งกลุ่มประเทศอาเซียนว่าด้วยการ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (ASEAN Scheme 
of Compulsory Motor Vehicle Insurance) 

    พธิสีารฉบบัที ่6 เรื่องจุดผ่านแดนสําหรบัรถไฟและสถานีชุมทาง 
(Railways Border and Interchange Stations)  

    พธิสีารฉบบัที ่7 เรื่องระบบศุลกากรในการผ่านแดน (Customs 
Transit System) 

    พธิสีารฉบบัที ่8 เรื่องมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phytosanitary Measures)  
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    พธิสีารฉบบัที ่9 เรือ่งสนิคา้อนัตราย (Dangerous goods) 
  (2)  ในการประชุมสุดยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) ครัง้ที่ 6 ในเดอืน
ธนัวาคม 2541 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม ผูนํ้าอาเซยีนไดเ้หน็ชอบกบัแผนปฏบิตักิาร
ฮานอย (Hanoi Plan of Action: HPA) ดา้นการขนสง่ ซึง่กําหนดใหป้ระเทศอาเซยีนเริม่
ดําเนินการตามกรอบความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้า
ผา่นแดน ภายในปี 2543 (ค.ศ. 2000) โดยใหด้าํเนินการจดัทาํพธิสีารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ 9 ฉบบัให้
แลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม ปี 2542 (ค.ศ. 1999) 
 
  สถานการณ์ปัจจบุนั 
  (1)  ปจัจุบนัประเทศสมาชกิไดใ้หส้ตัยาบนักรอบความตกลงอาเซยีนว่าดว้ยการ
อาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้ผา่นแดนแลว้ และไดล้งนามในพธิสีารแนบทา้ย 4 ฉบบั 
ได้แก่    พิธีสารฉบับที่ 3 เรื่องประเภท และปริมาณของรถ และพิธีสารฉบับที่ 4 เรื่อง
ขอ้กําหนดทางเทคนิคของรถ โดยรฐัมนตรขีนส่งอาเซียนได้ลงนามในการประชุมรฐัมนตรี
ขนสง่อาเซยีน (ATM) ครัง้ที ่5 เมื่อเดอืนกนัยายน 2542 พธิสีารฉบบัที ่5 เรื่องแผนแห่งกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนว่าดว้ยการประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (ASEAN Scheme of Compulsory 
Motor Vehicle Insurance) โดยรฐัมนตรคีลงัอาเซยีนไดล้งนามในการประชุม AFMM ครัง้ที ่5 
เมื่อเดอืนเมษายน 2544 และพธิสีารฉบบัที ่8 เรื่องมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื โดย
รฐัมนตรีเกษตรและผลไม้ของอาเซียนได้ลงนามในการประชุมรฐัมนตรีเกษตรและป่าไม้
อาเซียน (AMAF) ครัง้ที่ 22 เมื่อเดือนตุลาคม 2543 สําหรบัพิธีสารที่เหลืออีก 5 ฉบบัอยู่
ระหวา่งดาํเนินการรา่งของหน่วยงานต่างๆ ของอาเซยีนทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
  (2)  พธิีสารฉบบัที่ 1 เรื่องการกําหนดเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านแดน และสิ่ง
อาํนวยความสะดวก ซึง่เตมิกําหนดเสนอใหท้ีป่ระชุม ATM ครัง้ที ่5 เดอืนกนัยายน 2542 ลง
นาม แต่ไม่สามารถลงนามได้นัน้ เน่ืองจากมาเลเซียและสงิคโปร์ ตกลงกนัไม่ได้เรื่องการ
กําหนดเสน้ทางขนสง่ผา่นแดน โดยมาเลเซยีจะอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ผา่นแดน
ใชเ้สน้ทางในการเดนิทางเขา้สู่สงิคโปรเ์พยีงเสน้ทางเดยีว (ดา้น Second Link) ในขณะที่
สงิคโปรต์อ้งการใหม้าเลเซยีเปิดจุดผา่นแดนทัง้สองจุด (รวมผา่นแดนดา้น Johor Bahru ดว้ย) 
เพื่อใหท้างเลอืกแก่ผูป้ระกอบการขนส่งสนิคา้ผ่านแดนของอาเซยีน ขณะน้ี ทัง้สองฝ่ายยงัอยู่
ระหวา่งการเจรจาทวภิาคเีพื่อหาขอ้ยุตทิีย่อมรบัรว่มกนัได ้โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในพธิี
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สารฉบบัน้ีระหวา่งการประชุมรฐัมนตรขีนสง่อาเซยีน (ASEAN Transport Ministers Meeting) 
ครัง้ที ่8 ในเดอืนตุลาคม 2545 
  (3)  พิธีสารฉบับที่ 6 เรื่องจุดข้ามแดนสําหรบัรถไฟและสถานีชุมทาง ยงัมี
ประเดน็ทีย่งัตกลงกนัไมไ่ด ้เช่น เรื่องคํานิยามการกําหนดขอบเขต และขอ้ผกูพนัของประเทศ
สมาชิก เป็นต้น ทัง้น้ี คณะทํางานด้านการขนส่งทางบกของอาเซียนซึ่งรบัผดิชอบในเรื่อง
ดงักล่าว อยู่ระหว่างการพจิารณาเพื่อให้สามารถสรุปผลได้และสามารถให้รฐัมนตรขีนส่ง
อาเซยีนลงนามในการประชุม ATM คร◌◌้ังที ่8 ในเดอืนตุลาคม 2545 
  (4)  พิธีสารฉบับที่ 9 เรื่องสินค้าอันตราย ขณะน้ี อยู่ระหว่างการพิจารณา
เพื่อใหไ้ดฉ้ันทามตจิากประเทศบรูไนฯ และฟิลปิปินส ์โดยคาดว่าจะลงนามไดใ้นการประชุม 
ATM ครัง้ที ่8 ในเดอืนตุลาคม 2545 
  (5)  สําหรบัพธิสีารฉบบัที่ 2 เรื่องการกําหนดจุดผ่านแดน และฉบบัที่ 7 เรื่อง
ระบบศุลกากรในการผา่นแดน ซึง่รา่งขึน้โดยคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญดา้นศุลกากร (Experts 
Committee on Customs Matters: ECCM) นัน้ คาดว่าจะสามารถสรุปผลและเสนอให้
รฐัมนตรกีารคลงัอาเซยีนลงนามได ้ในปี 2545 
 

 7.4.7  ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน 
  (1)  ความเป็นมา 
   (1.1)  ในการประชุมสุดยอดอาเซยีน เมื่อปลายปี 2542 ผูนํ้าของอาเซยีน
ไดป้ระกาศความรเิริม่ทีเ่รยีกว่า “e-ASEAN Initiative” หรอื “อาเซยีนอเิลก็ทรอนิกส”์ เพื่อทีจ่ะ
สง่เสรมิใหภู้มภิาคอาเซยีนมคีวามสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิในตลาดโลก โดยจะทํา
ใหเ้ป็นเขตเดยีวกนัในเรื่องของการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดจะตอ้งเชื่อมโยง
กนัโดยไมม่ตีะเขบ็ เหมอืนกบัวา่เป็นเขตหรอืประเทศเดยีวกนัในเรือ่งของอเิลก็ทรอนิกส ์
   (1.2)  ต่อมา อาเซียนได้จดัทํากรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซยีน หรอื “e-ASEAN Framework Agreement” เพื่อกําหนดแนวทางความรว่มมอืของ
อาเซยีนทีช่ดัเจน อนัจะนําไปสูเ่ป้าหมายของความรเิริม่ของผูนํ้า ทัง้น้ีผูนํ้ากไ็ดล้งนามในกรอบ
ความตกลงดงักล่าว เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2543 

กลไกการดาํเนินงาน   (2)  
   การดาํเนินงานตาความรเิริม่อาเซยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-ASEAN Initiative) 
นัน้ มคีณะทาํงานอยู ่2 คณะ ไดแ้ก่  
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   (2.1)  คณะทํางานระดบัสูงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและอเิล็กทรอนิกส์
ของอาเซยีน (e-ASEAN Task Force: EATF) มอีดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของฟิลปิปินส ์(Mr.Roberto R. Romulo) เป็นประธาน โดยมหีน้าทีห่ลกั คอื การเสนอแนะ
นโยบายในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการดดําเนินโครงการ e-ASEAN Initiative แก่รฐัมนตรี
เศรษฐกจิและผูนํ้ารวมถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และจดัโครงการนําร่องทีส่นับสนุนการ
ดาํเนินการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นขอ้มลูขา่วสาร (ASEAN Information Infrastructure)  
   (2.2)  คณะทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซยีน   (e-ASEAN Working Group: EAWG) ทาํหน้าที ่ดําเนินงานความร่วมมอืดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร และสนบัสนุนการดาํเนินการตามแนวทางคาํแนะนําของ
คณะทาํงานระดบัสงูฯ 
   นอกจากน้ี ยงัมคีณะทํางานย่อยซึ่งทําหน้าที่ศึกษารายละเอยีดทางด้าน
เทคนิคอีก 3 คณะ คือ คณะทํางานด้านมาตรฐานเทคนิค (Service Interoperability) 
คณะทํางานดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานกฎหมาย (Legal Infrastructure) และคณะทํางานดา้น
องคก์รรบัรอง (Certification Authority)  
  (3)  การดําเนินงานตามกรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซียน 
   สาระสําคญัของกรอบความตกลงด้านอเิล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ได้แก่ 
การกําหนดมาตรการที่จะพฒันาอาเซียนให้เขา้สู่ยุคเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างแท้จรงิใน 5 
ดา้นหลกั คอื 
   (3.1)  การวางโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   (3.2)  การสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกในการใชพ้าณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
   (3.3)  การเปิดเสรีด้านการค้า การบริการและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
   (3.4)  การพฒันาสงัคมแหง่เทคโนโลย ี
   (3.5)  การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรกิารของรฐั 
 
   (3.1) ในด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ กรอบความ
ตกลงฯ ระบุให้อาเซียนมีระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันโดยไม่ติดขัด เพื่อเพิ่ม
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ประสทิธภิาพในการรบัส่งขอ้มลู การวางแผนผงัโครงขา่ยสายเคเบลิใยแกว้นําแสง รวมถงึการ
จดัตัง้ศนูยก์ลางแลกเปลีย่น 
    ขณะน้ี อาเซยีนอยู่ระหว่างการยกร่างเกี่ยวกบัความเป็นไปไดท้ี่จะ
เชื่อมต่อระบบโครงขา่ยสารสนเทศในภูมภิาค นอกจากน้ียงัมกีารยกร่างมาตรฐานทางเทคนิค 
ซึ่งจะใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคในภูมภิาคอาเซยีน เพื่อรบัฟงัความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานรว่มกนัในเรือ่งน้ีต่อไป 
    นอกจากน้ี อาเซยีนได้เสนอให้จดัตัง้เว็ปไซด์ ซึ่งจะมกีารรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ ไว้ เช่น ขอ้มูลการค้า กฎระเบยีบ หรอืขอ้มูลด้านการท่องเที่ยวเขา้ด้วยกนั ซึ่ง
ขณะน้ีภาคเอกชนได้ดําเนินงานไปบ้างแล้ว เช่น โครงการศกึษาบนอนิเทอร์เน็ต โครงการ
เชื่อมโยงสถานศกึษาของอาเซยีน และเวป็ไซดด์า้นการทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 
   (3.2)  การส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้พาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ กําหนดใหภ้าครฐัจําเป็นต้องดําเนินการผลกัดนัใหเ้กดิความมัน่ใจในการทํา
ธุรกรรมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น การมกีฎหมายรองรบั การมรีะบบรกัษาความปลอดภยัที่
เป็นมาตรฐานสากล การปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญา ขอ้มลูส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตวั
ของผูบ้รโิภค เป็นตน้ 
    อาเซียนได้พิจารณาปจัจัยที่จะส่ง เสริมให้มีการใช้พาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์กนัมากขึน้ และขจดัอุปสรรคที่ขดัขวาง โดยในขณะน้ี ได้เริม่ต้นยกร่างกรอบ
กฎหมายพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องเอเซยีน และจะจดัพมิพเ์อกสารฉบบัน้ีเพื่อเผยแพร ่และใช้
เป็นเอกสารอา้งองิ สาํหรบัประเทศสมาชกิทีย่งัไม่มกีฎหมายดงักล่าวต่อไป รวมทัง้อยู่ระหว่าง
การจดัตัง้คณะทาํงาน (Steering Committee) เพื่อทาํหน้าทีป่ระสานความรว่มมอืในการสรา้ง
ความเชื่อมัน่ในการทาํธุรกรรมผา่นสือ่อนิเทอรเ์น็ตโดยเฉพาะองคก์รทีจ่ะทาํหน้าทีร่บัรองความ
ถูกตอ้ง (Certification Authority: CA)  
   (3.3)  การเปิดเสรีด้านการค้า การบริการ และการลงทุนในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กําหนดให้สมาชิกจะต้องลดภาษี
ศุลกากรสําหรบัสนิค้าที่เกี่ยวขอ้งให้เหลือร้อยละ 0 เป็น 3 ระยะ คือ ในช่วงปี 2546-2548 
สาํหรบัสมาชกิอาเซยีนเดมิ และปี 2551-2553 สาํหรบัสมาชกิใหม่ ทางดา้นบรกิารจะเน้นการ
เปิดเสรทีางดา้นบรกิารโทรคมนาคมและบรกิารวชิาชพี ทางดา้นการลงทุนจะเปิดใหป้ระเทศใน
อาเซยีนสามารถลงทุนในดา้นการสือ่สารอเิลก็ทรอนิกสไ์ดโ้ดยเสรมีากขึน้ 
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   (3.4)  ด้านการพฒันาสงัคมแห่งเทคโนโลยี จะเน้นใหป้ระชาชนอาเซยีน
สามารถใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและทัว่ถงึ ซึง่จะมกีารเรง่สรา้งความตื่นตวั
ในการใช้เทคโนโลยี โดยการประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
สารคด ีและเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น นอกจากน้ีได้มกีารจดัเวทพีบปะนักธุรกจิ (e-ASEAN 
Business Forum และ e-ASEAN Industry Forum) เพื่อใหภ้าคเอกชนโดยเฉพาะบรษิทัขา้ม
ชาตไิดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการดําเนินการภายใตโ้ครงการ e-ASEAN Initiative มากขึน้ ทัง้น้ี
ประเทศไทยไดเ้สนอโครงการเครอืข่ายคอมพวิเตอรเ์พื่อโรงเรยีนไทย (Thai School Net) 
โครงการหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์การนําระบบแผลภาษาแบบหลายภาษา (Cross Language 
Web Navigation System)  และโครงการใชข้อ้มลูภาพถ่ายดาวเทยีมและเทคโนโลยสีาํรวจ
ระยะไกลมาใช้ใหอ้าเซยีนใช้ประโยชน์ โดยประเทศที่สนใจเขา้ร่วมในระบบแปลภาษาแบบ
หลากภาษา และการใชข้อ้มลูภาพถ่ายดาวเทยีมและเทคโนโลยสีาํรวจระยะไกลสามารถมสีว่น
รว่มในงานวจิยัใหพ้ฒันาระบบใหม้คีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถนํางานวจิยัทีไ่ดไ้ปใช้
ใหเ้กดิประโยชน์ดว้ย 
   (3.5)  การสร้างรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Government) รฐับาลประเทศ
สมาชกิจะเน้นการใหบ้รกิารประชาชนโดยใช้สื่ออเิล็กทรอนิกส์ใหม้ากขึน้ เช่น การเสยีภาษี
ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์การจดทะเบยีนการคา้ พธิกีารศุลกากร เป็นตน้ ซึง่ประเทศมาเลเซยีได้
เสนอใหส้มาชกิที่มคีวามพรอ้ม ดําเนินการเกี่ยวกบัระบบศุลกากรอเิลก็ทรอนิกส ์การใชบ้ตัร
อจัฉรยิะ (Smart Card) แทนบตัรประชาชนและใบขบัขี ่และการใช้หนังสอืเดนิทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมาเลเซยีจะดาํเนินการรว่มกนัประเทศสงิคโปรเ์พือ่นํารอ่งสมาชกิอื่น 
   ทัง้น้ี การดําเนินการภายใต้กรอบความตกลง e-ASEAN ท◌ี◌่กล่าวมา
ทัง้หมดขา้งตน้ อาเซยีนไดม้กีารแบ่งกลุ่มรบัผดิชอบการดําเนินงานตามสาระความตกลง คอื 
ฟิลิปปินส์รบัผดิชอบด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สงิคโปร์
รบัผดิชอบดา้นการอาํนวยความสะดวกในการใชพ้าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์อนิโดนีเซยีรบัผดิชอบ
ดา้นการเปิดเสรแีละการจดัทํามาตรฐานต่างๆ ประเทศไทยรบัผดิชอบด้านการพฒันาสงัคม
แหง่เทคโนโลย ีและมาเลเซยีรบัผดิชอบดา้นการพฒันารฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์ 
   เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาเซียนกําลัง
ดําเนินการประเมนิความพรอ้มด้านอเิล็กทรอนิกส์ของสมาชกิ (e-Readiness) คาดว่าจะ
สามารถสรปุผลไดใ้นการประชุมผูนํ้าอาเซยีน ครัง้ที ่7 ตน้เดอืนพฤศจกิายน ศกน้ี 
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   นอกเหนือจากมาตรการดาํเนินงานทัง้ 5 ดา้นทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ อาเซยีนยงั
มโีครงการนําร่องทีจ่ะส่งเสรมิการพฒันาการใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์หม้ากยิง่ขึน้ เช่น โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่ที่จะเข้ามาดําเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มคีวามรู ้
ความเขา้ใจ และความชํานาญมากขึน้ โครงการเชื่อมโยงระบบการสอนสําหรบัอาจารย์เพื่อ
ยกระดบัการศกึษาของประชากรในอาเซยีนทัง้หมด หรอืทางดา้นขอ้มลูการท่องเทีย่วกจ็ะตอ้ง
เชื่อมโยงกนัโดยโครงการนําร่อง เหล่าน้ีมบีางโครงการไดเ้ริม่ดาํเนินการไปแลว้ โดยส่วนใหญ่
เป็นของภาคเอกชน เช่น ASEAN e Tourism Porta, ASEAN Teacher Online, 
EastASEANbiz.net, ArtPostAsia.com, ASEANHOMES.com เป็นตน้ 
   ปจัจุบนั อาเซยีนไดเ้ริม่ขยายความร่วมมอืดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไปสู่
ประเทศจนี ญีปุ่น่ และเกาหล ีโดยมกีารประชุมในระดบัคณะทาํงานรว่มกนัระหว่างอาเซยีนกบั
ประเทศทัง้สามเป็นครัง้แรก เมื่อวนัที ่5 กรกฎาคม 2544 ณ เมอืงเสยีมราฐ ประเทศกมัพูชา 
ซึ่งการประชุมส่วนใหญ่จะเน้นการหารอืเกี่ยวกบัการเสรมิสรา้งความร่วมมอืในด้านเทคนิค 
และการคา้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างกนั สาํหรบัประเทศสหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป และ
ออสเตรเลยี ได้เคยแสดงความสนใจที่จะใหค้วามช่วยเหลอืด้านเทคโนโลยเีช่นกนั แต่ยงัไม่
ชดัเจนเท่าทีค่วรและล่าสุดประเทศอนิเดยีไดแ้สดงความสนใจเขา้รว่มโครงการ e-ASEAN ใน
สว่นของ e-Governance, IT education, training, multimedia industry พรอ้มทัง้เสนอใหม้ี
การพจิารณารว่มกนัในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการ 

สถานะล่าสดุ   (4)  
   (4.1)  อาเซยีนไดม้กีารปรบัเปลีย่นบทบาทของ e-ASEAN Task Force 
และ e-ASEAN Working Group ดงัน้ี 
    (4.1.1)  บทบาท e-ASEAN Task Force ทีป่ระชุมร◌ฐัมนตรี
เศรษฐกจิอาเซยีน ครัง้ที ่33 เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2544 ณ กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม ได้
เหน็ชอบใหต่้อวาระ e-ASEAN Task Force และประธานคนปจัจุบนัอกี 1 ปีและเปิดโอกาสให้
พจิารณาปรบัเปลีย่น e-ASEAN Task Force เป็น Advisory body เพื่อใหภ้าคเอกชนของ
เอเชยีเขา้มามสีว่นรว่มในการผลกัดนั e-ASEAN ใหก้า้วหน้าไปเรว็ขึน้ 
    (4.1.2)  บทบาท e-ASEAN Working Group จะปรบัลดบทบาทการ
ดแูลโครงการต่างๆ และเน้นการหารอืดา้นนโยบายใหม้ากขึน้ และเพื่อใหก้ารขอใชเ้งนิเป็นไป
ไดด้ว้ยความรวดเรว็ ไดม้กีารจดัตัง้ e-ASEAN Fund เพื่อเป็นกลไกการอนุมตักิารใชเ้งนิใน
โครงการดา้น IT ใหร้วดเรว็ขึน้ สําหรบัในปีน้ี ประเทศไทยได้เขา้รบัตําแหน่งประธาน e-
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ASEAN Working Group ซ◌ึ◌่ง ดร.พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์ รกัษาการผูอ้าํนวยการศูนยพ์ฒันา
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาตทิําหน้าทีเ่ป็น
ประธานคณะทาํงานดงักล่าว 
   (4.2)  นอกจากน้ี ในการประชุมคณะรฐัมนตรเีขตการคา้เสรอีาเซยีน ครัง้ที ่
15 เมื่อเดือนกนัยายน 2544 ณ กรุงฮานอย สมาชกิอาเซียนนกเว้นกมัพูชาได้แจ้งจํานวน
รายการทีจ่ะนํามาลดภาษเีพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบความตกลงดา้นอเิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน
แล้ว สําหรบัประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเขตการค้าเสรอีาเซียน ครัง้ที ่
1/2544 เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2544 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหล้ดภาษสีนิคา้จาํนวน 294 รายการ โดย
ในจํานวนน้ีมรีายการทีม่ภีาษเีป็นรอ้ยละ 0 แลว้จํานวน 5 รายการ จงึมรีายการทีจ่ะตอ้งนํามา
ลดภาษเีป็น 3 ระยะจาํนวน 289 รายการแบ่งเป็น 6 รายการในปี 2545 และ 218 รายการในปี 
2546 สว่นทีเ่หลอือกี 65 รายการใหนํ้าไปลดภาษใีนปี 2548 
 

 7.4.8  วิสยัทศัน์ของอาเซียน ปี 2020 
  รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน ไดร้่วมกนักําหนดวสิยัทศัน์อาเซยีนในปี 2020 ใน
ส่วนเศรษฐกิจโดยกําหนดให้อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถ
แข่งขนัในตลาดโลกในทุกๆ ดา้น โดยมวีสิยัทศัน์ว่า “อาเซยีนปี 2020 เป็นหุน้ส่วนร่วมกนัใน
การพฒันาอยา่งมพีลวตัร (ASEAN 2020: Partnership in Dynamic Development)”  
  หลกัการใหญ่ของวิสยัทศัน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ทราบกนัโดยทัว่ไป 
ไดแ้ก่ การดําเนินการลดภาษภีายใตอ้าฟตา้ การจดัตัง้เขตการลงทุนอาเซยีน การเปิดเสรกีาร
บรกิารในสาขาต่างๆ การกําหนดใหอ้าเซยีนเป็นอู่ขา้วอู่น้ําทีส่าํคญัแห่งหน่ึงของโลก ตลอดจน
การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นต่างๆ เพื่อใหอ้าเซยีนสามารถแข่งขนักบัเขตเศรษฐกจิอื่นๆ 
ของโลกใต้ เช่น ปรบัปรุงดา้นการคมนาคมขนส่งใหเ้ชื่อมโยงกนั พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ให้
ความช่วยเหลอืและความร่วมมอืเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมลํ้าทางดา้นรายไดข้องประเทศ
อาเซยีน โดยเฉพาะสมาชกิใหม่ ตลอดจนสนับสนุนภาคเอกชนใหส้ามารถแขง่ขนัดา้นการคา้
และการลงทุนกบัเอกชนของประเทศในเขตเศรษฐกจิอื่นๆ เป็นตน้ 
 

 7.4.9  การเช่ือมโยงความร่วมมือกบักลุ่มเศรษฐกิจในภมิูภาคอ่ืนๆ 
  อาเซียนมแีนวนโยบายสําคญัในการขยายการเชื่อมโยงความร่วมมอืกบักลุ่ม
เศรษฐกจิในภูมภิาคต่างๆ โดยมเีป้าหมายเพื่อขยายการคา้ในระดบัภูมภิาคและระดบัโลกให้
สงูขึน้ ซึง่อาเซยีนไดเ้ชื่อมโยงกบัเขตการคา้เสรอีอสเตรเลยี นิวซแีลนด ์(CER) ในรปู ASEAN-
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CER เป็นภูมภิาคแรก กจิกรรมทีส่าํคญัภายใตค้วามเชื่อมโยงน้ีคอื การแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้น
มาตรฐานและศุลกากรและพฒันาบุคลากร ซึ่งรฐัมนตรทีัง้สองฝ่ายได้มกีารลงนามในบนัทกึ
ความเขา้ใจเรือ่งมาตรฐานและการรบัรองรว่มกนัในเดอืนกนัยายน 2539 และจะมกีารพจิารณา
กจิกรรมดาํเนินการทีเ่ป็นรปูธรรมรว่มกนัต่อไป นอกจากน้ียงัไดส้นบัสนุนใหภ้าคเอกชนเขา้มา
มสีว่นรว่มมากขึน้ในการเสนอแนวทางลดอุปสรรคทางการคา้ระหวา่งสองภมูภิาคดว้ย 
  ทัง้น้ี อาเซยีนไดพ้จิารณาถงึความเป็นไปไดใ้นการเชื่อมโยงกบักลุ่มเศรษฐกจิ
อื่นๆ เช่น MERCOSUR (อารเ์จนตนิา บราซลิ ปรากวยั อุรกวยั) EFTA (นอรเ์วย ์ไอรแ์ลนด ์
สวติเซอรแ์ลนด ์ไลเช่นสไตน์) SADC (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Morittiu, 
Zimbabwe) และ NAFTA (U.S.A., Canada, Mexico) ดว้ย แต่กย็งัไมม่คีวามคบืหน้าใดๆ 
อย่างไรกต็าม ขณะน้ี อาเซยีนไดห้นัมาใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัประเทศคู่
เจรจามากขึน้ โดยเฉพาะกบัประเทศสหภาพยโุรป สหรฐัอเมรกิา และญีปุ่น่ 
 

 7.4.10 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวนัออก 
อาเซยีน + จนี ญีปุ่น่ และสาธารณรฐัเกาหล:ี ASEAN +3)   (

  จากการประชุมผูนํ้าอาเซยีนกบัจนี ญี่ปุ่น และสาธารณรฐัเกาหล ี(ASEAN + 
3) เมือ่ปี 2542 ณ กรงุมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์ไดต้กลงใหม้รีา่งแถลงการณ์รว่มวา่ดว้ยความ
รว่มมอืในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (Joint Statement on East Asia cooperation) ซึง่
ประกอบดว้ยความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิ ดา้นการเงนิและการคลงั และดา้นสงัคม การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการ ความร่วมมอืเพื่อการพฒันาการเมอืง
และความมัน่คง  
  โครงการความร่วมมอืของ ASEAN + 3 จะเน้นใน 4 สาขาแรกก่อน (จาก
ทัง้หมด 10 สาขา) คอื (1) การส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน  (2) 
การสนับสนุนความร่วมมอืทางวชิาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
(3) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวิสาหกิจขาดกลางและขนาดเล็กและอุตสาหกรรม
สนบัสนุน  (4) การพฒันากลุ่มแมน้ํ่าโขง 
 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกบัสหภาพยโุรป (AEM-EU)  7.4.11  
  อาเซียนสหภาพยุโรป ได้เริ่มประชุมกันครัง้แรกในเดือนมกราคม 2543 
สาระสําคญัของการประชุม คือ ทัง้สองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกิจ
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ปจัจุบนั และการรวมกลุ่มเศรษฐกจิในภูมภิาค โดยอาเซยีนไดข้อใหส้หภาพยุโรปปรบัปรุงใน
ดา้น 
  -  โควตาสิง่ทอของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  -  นโยบายขยะอเิลก็ทรอนิกส ์
  -  นโยบายความปลอดภยัดา้นอาหารของสหภาพยโุรป 
  -  การตดั GSP การตอบโตก้ารทุม่ตลาด และการต่อตา้น การทุม่ตลาด 
 

 7.4.12  ปัจจยัส่งเสริมและปัจจยัแข่งขนัของการรวมกลุ่มในอาเซียน 
  ปจัจยัสง่เสรมิทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม 
  (1)  การเป็นประเทศเลก็ มวีฒันธรรมคลา้ยคลงึกนั ทาํใหม้กีารเจรจารวมกลุ่ม
กนัไดไ้มย่ากนกั 
  (2)  มกีารผลติสนิคา้ร่วมกนัหลายสนิคา้ ทําใหส้นใจมารวมกลุ่มกนัเพื่อสรา้ง
ศนูยข์องสนิคา้นัน้ๆ และสรา้งอาํนาจการต่อรองทางการคา้ 
 

 7.4.13  ปัจจยัแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม 
  (1)  การผลติสนิคา้ประเภทเดยีวกนั ทาํใหม้กีารแขง่ขนัระหวา่งกนั 
  (2)  สภาพความยากจนทางทรพัยากรทุน เทคโนโลย ีและทรพัยากรมนุษย ์
จงึทาํใหไ้มส่ามารถชว่ยเหลอืกนัไดเ้ทา่ทีค่วร 
  (3)  สภาพความเป็นมาของแต่ละประเทศแตกต่างกนั เช่น บางประเทศเคย
เป็นเมอืงขึน้มาก่อน 
  (4)  ศาสนาทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหก้ารรวมกลุ่มไมแ่น่นแฟ้นเทา่ทีค่วร 
  (5)  ระบอบการปกครองโดยมปีระมุขของประเทศแตกต่างกนั ทําใหแ้นวคดิ
ในการบรหิารของแต่ละประเทศแตกต่างกนั 
   อน่ึง   อาเซยีนไดเ้ริม่ดําเนินการเปิดเสรทีางการคา้ภายใตอ้าเซยีนตัง้แต่

วนัที ่ 1 มกราคม 2553  ซึง่เป็นทีน่่าจบัตามองว่า  ประเทศไทยจะ
ไดร้บัหรอืเสยีผลประโยชน์ในสนิคา้ใดบา้ง  และอาจมกีารกําหนด
ข้อควบคุมการนําเข้าสินค้าบางประเภทเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผูผ้ลติหรอืผูป้ระกอบการชาวไทย  

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