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โดยที่ผู้น ำอำเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้ ง
ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย  
๓ เสำหลัก คือ ประชำคมเศรษฐกิจ ประชำคมสังคม
และวัฒนธรรม และประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง 
ให้แล้วเสร็จปี  ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ 
เมื่ อวั นที่  ๒  พฤศจิ ก ำยน  ๒๕๕๕ มอบหมำย 
ให้กระทรวงยุติธรรมและส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎี กำศึ กษำวิ เครำะห์ ข้ อมู ลด้ ำนกฎหมำย  
กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน โดยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รับผิดชอบกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรอนุวัติกำร
กฎหมำย โดยในกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ
กระทรวง ครั้ งที่  ๗/๒๕๕๕ นำยกรั ฐมนตรี ได้
มอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
รับผิดชอบกฎหมำยในระยะเร่งด่วนตำมยุทธศำสตร์
ประเทศและยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ขอรับ 
กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรเข้ำร่วมประชุมต่ำงๆ ภำยใต้กรอบอำเซียน
เพื่อที่เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ จะได้มีส่วนร่วมในกำรประชุมอำเซียนตั้งแต่
ช้ันกำรเจรจำเพื่อจัดท ำควำมตกลงระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน  
หรือกำรหำรือและติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีภำยใต้
ควำมตกลงในเรื่องต่ำงๆ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมตกลงนั้น
ตั้งแต่ในช้ันต้น และเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญของส ำนักงำนฯในกำรตรวจ
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พิจำรณำร่ำงกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้องและสอดคล้องกับพันธกรณี 
ในปี งบประมำณ  ๒๕๕๗  ส ำ นัก ง ำนฯ  ไ ด้ จั ด ส่ ง เ จ้ ำ หน้ ำที่ 

จำกฝ่ำยกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมกำรประชุมอำเซียน โดยคัดเลือกเฉพำะ
กำรประชุมที่มีควำมส ำคัญและอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำพันธกรณีด้ำนกฎหมำย 
ประกอบด้วย  

๑) กำรประชุมภำยใต้กรอบอำเซียน ที่ส ำคัญได้แก่  กำรประชุม
คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรด ำเนินกำรภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำ 
ของอำเซียน (CCA) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมพันธกรณี
ภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำอำเซียน และกำรพิจำรณำควำมสอดคล้อง 
ของมำตรกำรต่ำงๆ ที่ประเทศสมำชิกน ำมำใช้กับควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำ
อำเซียน และกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนบริกำรอำเซียน (CCS) 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำจัดท ำร่ำงควำมตกลงด้ำนบริกำรอำเซยีนฉบบัใหม ่ 

๒) กำรประชุมพันธมิตรเศรษฐกิจในระดับภูมิภำค (RCEP/ Regional 
Comprehensive Economic Partnership) ซึ่งเป็นกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศสมำชิกอำเซียนและอีก ๖ ประเทศ คือ จีน เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมุ่งหมำยให้เกิดกำรจัดท ำควำมตกลงพหุภำคี
เพื่อเปิดเสรีกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศพันธมิตรซึ่งขอบเขตและเนื้อหำ
ของกำรจัดท ำควำมตกลงมีควำมเช่ือมโยงและมีผลกระทบต่อกำรเจรจำ 
เพื่อจัดท ำควำมตกลงของประเทศสมำชิกอำเซียนเป็นอย่ำงมำก  

๓) กำรประชุมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
Greater Mekong Subregion (GMS) และ 

๔) กำรประชุมที่เกี่ยวข้องอื่น (รำยละเอียดตำมภำคผนวกท้ำยเล่ม) 
ฝ่ำยอำเซียนและกิจกำรต่ำงประเทศจึงเห็นสมควรจัดท ำสรุปข้อมูล 

กำรประชุมและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมตกลงต่ำงๆ ที่ส ำคัญในช่ือ 
“The ASEAN Experience” เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำน 
ฅในกำรศึกษำวิเครำะห์กฎหมำยภำยในของไทยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ 
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ควำมตกลงดังกล่ำว อันเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจพิจำรณำ 
ร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่ำงๆ ภำยใต้กรอบงำนอำเซียน 
และอำเซียน+๖ ต่อไป 

                                    ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ 
                                             ส านักกฎหมายต่างประเทศ 
                                                 ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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โครงสร้างประชาคมอาเซียน 
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๒ 

 

 สมาคมประชาชาติ แห่ ง เอ เ ชียตะวันออกเฉี ยง ใต้  หรื อ  อา เซี ยน 
(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้ งขึ้ นโดยปฏิญญา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN 
Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามโดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัย
ทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ กรุงเทพมหานคร ปฏิญญานี้จึงมี ช่ือเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพ (The 
Bangkok Declaration) และภายหลังจากการลงนามในปฏิญญาอาเซียน ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก ๕ ประเทศ ได้แก่  
บรูไน (๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. ๑๙๘๔)) เวียดนาม (๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(ค .ศ. ๑๙๙๕)) ลาวและพม่ า (๒๓ กรกฎาคม พ .ศ. ๒๕๔๐ (ค .ศ. ๑๙๙๗))  

ความเป็นมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน๑ 
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๓ 

และกัมพูชา (๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙)) ท าให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก
รวมทั้งหมด ๑๐ ประเทศ 
 ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของการก่อตั้ งอาเซียน เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๐  
(ค.ศ. ๑๙๙๗) ผู้น าอาเซียนได้รับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐ (ASEAN Vision 
2020) เพื่อก าหนดเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) อาเซียนจะเป็น 
 ๑) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     A Concert of Southeast Asian Nations 
 ๒) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต 
     A Partnership in Dynamic Development 
 ๓) มุ่งมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก 
     An Outward-Looking ASEAN 
 ๔) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร 
     A Community of Caring Societies 
 ต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๙ ที่อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่  
๗-๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้น าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วย 
ความร่วมมืออาเซียน ฉบับที่ ๒ (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali 
Concord II) โดยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันน ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง 
และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมุ่งเน้นการกระชับ
และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน โดยก าหนดจัดตั้งแล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก คือ  
 ๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
     (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 
 ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
     (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 
 ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
     (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) 
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๔ 

 และในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ งที่  ๑๒ เมื่อ เดือนมีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันที่จะเร่ง
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 
รวมทั้งได้ออกปฏิญญาเซบูว่าด้วยพิมพ์เขียวกฎบัตรอาเซียน (Cebu Declaration on 
the Blueprint of the ASEAN Charter) เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการมีกฎบัตร
อาเซียนเพื่อเป็นธรรมนูญในการด าเนินงานของอาเซียน โดยกฎบัตรอาเซียนท าให้
อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นสนธิสัญญาที่
ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศสมาชิก วางโครงสร้างอาเซียนให้มีความสมบูรณ์ 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้น าอาเซียนได้รับรองกฎบัตรอาเซียนระหว่าง 
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ งที่  ๑๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐  
ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 ใน กา ร ป ร ะ ชุ ม สุ ด ยอด อา เ ซี ย น  ค รั้ ง ที่  ๒ ๑  เ มื่ อ ร ะ หว่ า ง วั น ที่  
๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีการเร่งรัด
การด าเนินการตามแผนการจัดตั้ งประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลักให้ทัน 
ตามเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ก าหนดประเด็นความส าคัญ คือ การรักษา
สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค การปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกันและการอนุวัติ 
ความตกลงทางเศรษฐกิจเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
การลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การลดช่องว่างด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ  
ภัยพิบัติ การสร้างความรู้สึกร่วมกันของความเป็นอาเซียน รวมทั้งการให้คู่เจรจา 
มาสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้  ที่ประชุมได้ตกลงกันที่จะก าหนด 
วันบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ผู้น าอาเซียนได้มอบหมายให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนประสานกับคณะมนตรี 
ของสามเสาหลักประชาคมอาเซียน เพื่อจัดท าวิสัยทัศน์ของอาเซียน ภายหลังปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน  
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘) 
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๕ 

 

 อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) โดยมีการด าเนินการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในแนว
คู่ขนานกัน คือ การรวมกลุ่มภายในอาเซียน และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
โดยการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรี (FTAs)  
 ปัจจุบันอาเซียนได้จัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจา  
ได้แก่ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  
และอาเซียน-อินเดีย และมีแนวโน้มที่จะจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ 
และครอบคลุมระดับการเปิดเสรีมากขึ้น โดยเริ่มจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
หรือ อาเซียน+๓ และอาเซียน+๖ 

ASEAN + คู่เจรจา  

 

 
ASEAN Plus (+3) (+6) 

ASEAN (10) 

ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่น ๆ  
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ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่น ๆ



๖ 

 

กรอบความร่วมมืออาเซียน+๓ เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคอาเซียน จ านวน ๓ ประเทศ ได้แก่ 
จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับ  
อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเพื่อน าไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก 
(East Asian Community : EAC) โดยก าหนดให้กรอบความร่วมมืออาเซียน+๓  
เป็นกลไกหลักในการน าไปสู่เป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก 

ความเป็นมาและพัฒนาการ 
 กรอบความร่วมมืออาเซียน+๓ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในช่วงที่เกิด
วิกฤติการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยมีการพบปะหารือระหว่างผู้น า
ของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้น าของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ใต้  เป็นครั้ งแรก  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ นับแต่นั้น 
เป็นต้นมา การประชุมสุดยอดอาเซียน+๓ ได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดียว 
กับการประชุมสุดยอดอาเซียน 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชีย
ตะวันออก และจัดตั้ ง East Asia Vision Group : EAVG เพื่อจัดวางวิสัยทัศน์ 
ความร่วมมือในเอเชียตะวันออก ซึ่ง EAVG ได้เสนอแนะแนวคิดการจัดต้ังประชาคม
เอเชียตะวันออก (East Asian Community : EAC) และมาตรการความร่วมมือ 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การจัดตั้ง EAC  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้น าของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออก ฉบับที่ ๒ (Second Joint Statement on 
East Asia Cooperation : Building on the Foundations of ASEAN Plus 
Three Cooperation) พร้อมกับเห็นชอบให้มีการจัดท าแผนด าเนินงานเพื่อส่งเสริม 

กรอบความร่วมมืออาเซียน+๓ 
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กรอบความร่วมมืออาเซียน+3



๗ 

ความร่วมมือระหว่างกัน (ASEAN+3 Cooperation Work Plan (2007 – 2017)) เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือในระยะยาว และผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ค.ศ. ๒๐๑๕) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเมือง
และความมั่นคง (๒) ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน (๓) ด้านพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(๔) ด้านสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา และ (๕) ด้านการส่งเสริมกรอบ 
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ และกลไกต่าง ๆ ในการติดตามผล  
 ปัจจุบัน ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+๓ ครอบคลุมความร่วมมือต่าง ๆ 
มากกว่า ๒๐ สาขา ภายใต้กรอบการประชุมในระดับต่าง ๆ  ประมาณ ๖๐ กรอบการประชุม 
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๘ 

 กรอบความร่วมมืออาเซียน+๖ (ASEAN+6) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดียเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่ม  
ในด้านการค้าการลงทุน ให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ เช่น สหภาพ
ยุโรป และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

 ความเป็นมาและพัฒนาการ 
 สืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน -ญี่ปุ่น (AEM-METI) 
และ AEM+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต)้ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ญี่ปุ่นเสนอให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญภาควิชาการของกลุ่มประเทศ 
East Asia Summit – EAS (ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 
เขตการค้าเสรี โดยใช้ช่ือว่า “พันธมิตรหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Comprehensive Economic Partnership in East Asia-CEPEA)  
 จากนั้น ในการประชุม East Asia Summit ครั้งที่ ๒ ณ เมืองเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการศึกษา
เกี่ยวกับความมุ่งหมายและความเป็นไปได้ในการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน
ของ CEPEA โดยประเทศญี่ปุ่นได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างนักวิชาการซึ่งเป็นตัวแทน
ของแต่ละประเทศทั้งหมด ๖ ครั้ง ในระหว่างปี พ .ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ จนได้ 
ผลสรุปว่า หากมีการจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+๖ 
(CEPEA) จะท าให้เกิดความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือ 
ทางด้านเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สารสนเทศ เมื่อได้ข้อสรุป
ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มผู้เช่ียวชาญจึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าความตกลง

กรอบความร่วมมืออาเซียน+๖ 
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กรอบความร่วมมืออาเซียน+6



๙ 

การค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+๖ ในระยะที่ ๒ โดยเน้นเรื่องความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ (cooperation) การอ านวยความสะดวก (facilitation) และการเปิด
เสรี (liberalization) ที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถของประเทศสมาชิก  
เพื่อรองรับการเปิดเสรีภายใต้อาเซียน+๖ โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมการเปิดตลาด
สินค้า บริการ และการลงทุน  ทั้งนี้  โดยมีการแบ่งระดับการพัฒนาประเทศ 
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับพัฒนาน้อยที่สุด  
มี กัมพูชา สปป. ลาว พม่า เวียดนาม (๒) ระดับพัฒนาระดับปานกลางมี จีน ไทย 
อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ (๓) ระดับพัฒนาสูงสุดมี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย และบรูไน 
 ในการประชุมเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กลุ่มผู้เช่ียวชาญได้ข้อสรุปว่า  
การจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+๖ ควรให้ความส าคัญ 
เรื่องความร่วมมือ พร้อมกับเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละประเทศ รวมทั้ง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเอเชียตะวันออก เพื่อช่วยรองรับ
โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้น และสร้างพื้นฐานในการพัฒนาต่อไป  
 ท้ังนี้ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๔๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๕ สิงหาคม – ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ได้มีมติร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ๖ ประเทศ 
คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  และอินเดีย ให้ เริ่ มหารือ 
กรอบการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียน+๖ ในการประชุม 
สุดยอดอาเซียน ท่ีจัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
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๑๐ 

 
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ผู้น าอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญ 
ของอาเซียนท่ีวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร โดยกลไกต่าง ๆ ภายใต้
กฎบัตรอาเซียนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ท าให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) 
ตามที่ผู้น าอาเซียนได้ตกลงกันไว้  
 วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน  คือ ท าให้อาเซียนเป็นองค์การ 
ที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกติกาในการท างาน  
นอกจากนี้  กฎบัตรอาเซียนยังท าให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล ในฐานะ 
เป็นองค์กรระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล (Inter-governmental Organization) 

 โครงสร้างของกฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๑๓ หมวด ๕๕ ข้อบท 
ได้แก ่
 หมวดที่ ๑ ความมุ่งประสงค์และหลักการ 
 หมวดที่ ๒ สภาพบุคคลตามกฎหมาย 
 หมวดที่ ๓ สมาชิกภาพ 
 หมวดที่ ๔ องค์กร 
 หมวดที่ ๕ องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน 
 หมวดที่ ๖ ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ 
 หมวดที่ ๗ การตัดสินใจ 
 หมวดที่ ๘ การระงับข้อพิพาท 
 หมวดที่ ๙ งบประมาณและการเงิน 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
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กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)



๑๑ 

 หมวดที่ ๑๐ การบริหารและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 หมวดที่ ๑๑ อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ 
 หมวดที่ ๑๒ ความสัมพันธ์ภายนอก 
 หมวดที่ ๑๓ บทบญัญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย 
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๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
ASEAN SUMMIT 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
ASEAN Coordinating Council 

คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน 

ASEAN Community 
Council 

 

คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน 

ASEAN Community 
Council 

 

คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน 

ASEAN Community 
Council 

องค์กรระดบัรัฐมนตรี
เฉพาะสาขา 

ASEAN Sectoral 
Ministeral Bodies 

 

องค์กรระดบัรัฐมนตรี
เฉพาะสาขา 

ASEAN Sectoral 
Ministeral Bodies 

 

องค์กรระดบัรัฐมนตรี
เฉพาะสาขา 

ASEAN Sectoral 
Ministeral Bodies 

ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียน 
ASEAN Secretariat 

คณะกรรมกำรผู้แทนถำวรประจ ำอำเซียน 
Committee of Permanent Representatives to 

ASEAN 

องค์กรสิทธิมนษุยชนอำเซียน 
ASEAN Human Rights Body 

 

 

 

มูลนิธิอำเซียน 
ASEAN Foundation 

 
ส ำนักเลขำธิกำรอำเซียนแห่งชำต ิ
ASEAN National Secretariat 

โครงสร้างองค์กรภายในอาเซียน 
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โครงสร้างองค์กรภายในอาเซียน



๑๓ 

กฎบัตรอาเซียนได้ก าหนดโครงสรา้งองค์กรของอาเซียนไว้ในหมวดที ่๔ ดังนี ้

๑. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  
    (ASEAN Summit) 

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบด้วยประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล 
ของประเทศสมาชิก มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายสูงสุดและแนวทาง 
ความร่วมมือของอาเซียน และตัดสินใจในเรื่องที่มีการน าเสนอต่อที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน โดยประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  
๒ ครั้งต่อปี หรือเรียกประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น 

๒. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน  
    (ASEAN Coordinating Council) 
 คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน มีหน้าที่ ในการเตรียมการประชุมของที่ประชุม 
สุดยอดอาเซียน ประสานการอนุวัติความตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ ดูแลการด าเนินงาน  
และกิจการต่าง ๆ ของอาเซียนในภาพรวม โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน  
จะมีการประชุมกันอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี 

๓. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน  
    (ASEAN Community Councils) 
 คณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีหน้าที่ในการประสานงานและติดตาม  
การท างานตามนโยบายของแต่ละเสาหลัก ประสานการปฏิบัติงานของสาขาต่าง  ๆ 
ที่อยู่ในขอบข่ายการด าเนินงานของตน และในประเด็นซึ่งคาบเกี่ยวกับคณะมนตรี
ประชาคมอื่น ๆ และเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
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๑๔ 

เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบข่ายการด าเนินงานของตน โดยคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
จะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

๔. องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา  
    (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 
 องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา ประกอบด้วยรัฐมนตรี 
เฉพาะสาขา มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ที่อยู่ในขอบข่ายการด าเนินงานของแต่ละองค์กร เสริมสร้างความร่วมมอืในสาขาของแตล่ะ
องค์กรให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน และเสนอ
รายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแต่ละเสาหลัก 

๕. เลขาธิการอาเซียนและส านักเลขาธิการอาเซียน 
    (Secretary-General of ASEAN and ASEAN Secretariat) 
 ส านักเลขาธิการเป็นหน่วยงานกลางถาวรของอาเซียน โดยมีเลขาธิการ
อาเซียนเป็นหัวหน้าส านักงานฯ และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการด้านต่าง ๆ  
ของอาเซียน 

เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระ 
การด ารงต าแหน่ง ๕ ปี โดยไม่สามารถต่ออายุได้ และได้รับการเลือกจากคนชาติ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนบนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามล าดับตัวอักษร 
เลขาธิการอาเซียนมีอ านาจหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและสอดส่องดูแล  
ความคืบหน้าในการอนุวัติการความตกลงและข้อตัดสินใจของอาเซียนและเสนอ
รายงานประจ าปีเกี่ยวกับงานของอาเซียนต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

๖. คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน 
    (Committee of Permanent Representatives to ASEAN) 
 คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน เป็นผู้แทนระดับเอกอัครราชทูต 
แต่งตั้งจากประเทศสมาชิกให้ประจ าที่ส านักงานใหญ่อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 
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๑๕ 

ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการท างานของคณะมนตรี
ประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา ประสานงาน 
กับองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอื่น ๆ ส านักเลขาธิการอาเซียน  
และส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ 

๗. ส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ 
    (ASEAN National Secretariat) 
 ส านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติเป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวง 
การต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่
รับผิดชอบในการประสานงาน การสนับสนุนภารกิจและความร่วมมือต่าง ๆ เกี่ยวกับ
อาเซียนในประเทศนั้น ๆ ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานที่มีหน้าที่เป็นส านักงาน
อาเซียนแห่งชาติ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

๘. องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
    (ASEAN Human Rights Body) 
 องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยความประสงค์ 
และหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งคณะท างานและอ านาจหน้าที่ จะก าหนดโดยที่ประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

๙. มูลนิธิอาเซียน 
    (ASEAN Foundation) 
 มูลนิธิอาเซียนท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของส านักเลขาธิการ
อาเซียนและด าเนินการร่วมกับองค์กรของอาเซียนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน 
การสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่งเสริมความส านึกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การด าเนินงานร่วมกันที่ใกล้ชิด
ระหว่างภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในอาเซียน 
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๑๖ 

  
ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก 

ได้แก ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาคม
การเมืองและ
ความมั่นคง

อาเซียน 
ASEAN 

Political-
Security 

Community 
(APSC) 

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
ASEAN 

Economic 
Community 

(AEC) 

ประชาคม 
สังคมและ
วัฒนธรรม
อาเซียน 

ASEAN Socio-
Cultural 

Community 
(ASCC) 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
 
 
 
 

๑๖ 

  
ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก 

ได้แก ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาคม
การเมืองและ
ความมั่นคง

อาเซียน 
ASEAN 

Political-
Security 

Community 
(APSC) 

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
ASEAN 

Economic 
Community 

(AEC) 

ประชาคม 
สังคมและ
วัฒนธรรม
อาเซียน 

ASEAN Socio-
Cultural 

Community 
(ASCC) 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)



๑๗ 

 
 

 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข  แก้ไขปัญหา

ภายในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน ทั้งนี้ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่ 
 ๑) ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน โดยสร้างประชาคม 
ให้มีค่านิยมร่วมกันในเรื่องของการเคารพความหลากหลายของแนวคิด และส่งเสริม 
ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้เสาการเมืองและความมั่นคง 
 ๒) การเป็นภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่ง 
พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ  
โดยนอกจากจะค านึงถึงความมั่นคงในรูปแบบเดิม กล่าวคือ ความมั่นคงปลอดภัยแล้ว 
ยังค านึงถึงความมั่นคงในรูปแบบใหม่  เ ช่น มิติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังต้องยึดมั่นต่อการป้องกันความขัดแย้ง การเสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ การทูตเชิงป้องกัน และการสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง 
 ๓) การเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอก เพื่อให้สอดคล้อง 
กับกระแสของโลกในปัจจุบันท่ีมีการรวมตัวและพึ่งพาอาศัยกันยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริม
ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาคและการสร้างประชาคม   
การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ เพิ่มพูนกับประเทศภายนอก และการเสริมสร้าง 
การปรึกษาหารือและความร่วมมือในระดับพหุภาคี 

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ประการส าคัญที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน ก็คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกและเครื่องมือ 
ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกกับรัฐสมาชิกด้วยกันเอง  
ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี หรือปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ๆ ซึ่งประเทศใด
ประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด 
ปัญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติ  

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  
(ASEAN Political-Security Community หรือ APSC)  
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ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community หรือ APSC)
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๑๙ 

๑) ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อย
ภายใต้องค์กรระดับรัฐมนตรี เฉพาะสาขา มีหน้าที่ ในการติดตามการด าเนินการ 
ตามองค์ประกอบ กิจกรรม และข้อผูกพันต่าง ๆ ในแผนงาน และจะรายงานผล 
การด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการต่อคณะมนตรีความมั่นคง
อาเซียน 

๒) คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน รับผิดชอบ 
การด าเนินงานในภาพรวมของแผนงาน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน
ภายใต้การดูแลของตน ตลอดจนการประสานงานในประเด็นท่ีทับซ้อนกับคณะมนตรี
ประชาคมอื่น 

๓) เลขาธิการอาเซียนจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ 
ตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
ผ่านคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
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๒๐ 

 
 
อาเซียนมีการพัฒนาด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ที่ได้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement : AFTA) 
และมีความพยายามในการส่งเสริมให้มีความร่วมมือที่ครอบคลุมในด้านอื่น ๆ อาทิ
เช่น การจัดท ากรอบความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework 
Agreement on Services : AFAS) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และกรอบความตกลงว่าด้วย
เขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment 
Area : AIA) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑  
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) ที่ผู้น า
อาเซียนได้ร่วมกันประกาศให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน ๓ เสาหลักซึ่งรวมถึง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ดังกล่าวมาแล้วนั้น  
ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. ๒๐๐๖) จึงเห็นชอบ 
ที่จะจัดท าแผนงานการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)  
เป็นแผนงานเชิงบูรณาการการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก าหนดคุณลักษณะ 
และองค์ประกอบส า คัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียนและ เป้ าหมาย 
และกรอบระยะเวลาในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่ชัดเจน รวมทั้งให้มีความยืดหยุ่น
ที่จะตกลงกันล่วงหน้าส าหรับการด า เนินงานตามแผนงานส าหรับสมาชิก 
ทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มองบริบทภายนอก 
พิจารณาองค์รวม และส่งเสริมกลไกตลาดซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในกรอบพหุภาคี  
และยึดมั่นในระบบกฎเกณฑ์เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีด้านเศรษฐกิจ 
 การจัดตั้งประชาคมเศรฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียน 
มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุนอย่างเสรี  รวมทั้งอ านวยความสะดวก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community หรือ AEC)  
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๒๑ 

ให้ เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเต็มที่ ในปี พ .ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)  
โดยแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนที่ส าคัญ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ๑ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 อาเซียนได้ก าหนดกลไกและมาตรการต่าง ๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ 
การด าเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขา  
ที่มีความส าคัญล าดับแรก อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แรงงาน
ฝีมือและผู้เช่ียวชาญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบันในอาเซียน  
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน มีเป้าหมายสูงสุด ๕ ประการ  
คือ (๑) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (๒) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี (๓) การเคลื่อนย้าย
การลงทุนเสรี (๔) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี และ (๕) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้มีการจัดท าความตกลงท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 

๑.๑) ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA)) เป็นการก าหนดให้มีการลดอัตราภาษีการน าเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนเหลือร้อยละศูนย์ ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่มาตรการ 
ทางภาษี (Non-Tariff Barriers (NTBs)) ปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Rules 
of Origin (ROO)) และใช้พิกัดอัตราศุลกากรที่สอดคล้องกัน 

๑.๒) ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement 
on Service (AFAS)) เป็นการก าหนดให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการใน ๔ วิธีการ 
(mode) คือ วิธีการที่  ๑ การให้บริการข้ามพรมแดน วิธีการที่ ๒ การบริโภค 
ข้ามพรมแดน วิธีการที่ ๓ การจัดตั้งธุรกิจ และวิธีการที่ ๔ การให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (แรงงานข้ามพรมแดน)  ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะจัดท าข้อผูกพัน 
ตามรอบการเจรจาที่ ก าหนดเพื่อ เปิด เสรีการค้าบริการ เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ 
(progressive liberisation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทยอยการเพิ่มสัดส่วนการเปิด
ตลาดการค้าบริการ โดยจะมุ่งเน้นการลดหรือยกเลิกข้อก าหนดหรือกฎระเบียบ 
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๒๒ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาด (Market Access) และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ 
(National Treatment) โดยการเปิดเสรีการค้าบริการดังกล่าวจะจัดท าเป็นตาราง 
ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของแต่ละประเทศ (Schedule of Specific 
Commitments) ในลักษณะของพิธีสาร (protocol) แนบท้ายความตกลงการค้า
บริการของอาเซียน (ปัจจุบันคือตารางข้อผูกพันชุดที่ ๙) 

๑.๓) ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement (ACIA)) เป็นการก าหนดให้มีการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาการผลิต 
การเกษตร การประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการที่ เกี่ยวข้องกับ ๕ สาขาดังกล่าว 
เว้นแต่ในสาขาที่ได้มีการก าหนดยกเว้นไว้โดยการตั้งข้อสงวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
ของความตกลง  นอกจากน้ี ยังก าหนดมาตรการอ านวยความสะดวก มาตรการ
ส่งเสริม และมาตรการคุ้มครองนักลงทุนอาเซียน    

๑.๔) ข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements (MRAs))  
ในมาตรฐานสินค้า เป็นการก าหนดให้มีการยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าของแต่ละประเทศ ปัจจุบันอาเซียนได้จัดท าข้อตกลงดังกล่าวส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมส าหรับผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  (The ASEAN Sectoral MRA for Electrical and 
Electronic Equipment) ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมในการปรับประสานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันในอาเซียน  
(๒) ความตกลงยอมรับร่วมของการอนุมัติการจดทะเบียนสินค้าเครื่องส าอาง  
(The ASEAN MRA of Product Registration Approvals for Cosmetics) ซึ่งเป็น
การยอมรับร่วมในการปรับประสานมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ตลอดจนสารปรอทท่ีใช้ในเครื่องส าอาง เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
ที่สอดคล้องกันในอาเซียน และ (๓) ความตกลงการยอมรับร่วมส าหรับการตรวจสอบ
แนวทางการผลิตที่ดีของผู้ผลิตสินค้าเภสัชกรรม (ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of 
Manufacturers of Medicinal Products) ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมในใบรับรอง GMP 
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๒๓ 

หรือผลการตรวจสอบซึ่งออกโดยหน่วยงานตรวจสอบจดทะเบียนที่ได้รับอนุญาต 
ของประเทศภาคี โดยใบรับรองหรือผลการตรวจสอบจะใช้เป็นพื้นฐานส าหรับ 
การบังคับใช้กฎระเบียบภายในประเทศ เช่น การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ผลิตสินค้า
เภสัชกรรม การสนับสนุนการประเมินความสอดคล้องของสินค้าหลังออกสู่ตลาด  
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ผลิต 

๑.๕) ข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements (MRAs))  
ในสาขาบริการ เป็นการก าหนดมาตรฐานการยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
ของนักวิชาชีพ  ท้ังนี้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรฐานคุณสมบัติของนักวิชาชีพดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อการอ านวย
ความสะดวกการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการสาขาวิชาชีพในภูมิภาค ปัจจุบันอาเซียน 
ได้จัดท า MRA และลงนามโดยรัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ๘ สาขา ได้แก่  
(๑) ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพวิศวกรรม (๒) ข้อตกลง 
การยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพพยาบาล (๓) ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขา
บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม (๔) ข้อตกลงการยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพ 
ด้านการส ารวจ (๕) ข้อตกลงการยอมรับร่วม ในสาขาบริการวิชาชีพบัญชี  
(๖) ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพแพทย์ (๗) ข้อตกลงการยอมรับ
ร่วมในสาขาบริการวิชาชีพทันตแพทย์ (๘) ข้อตกลงการยอมรับร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน 

๑ . ๖ )  ค ว า ม ริ เ ริ่ ม เ ชี ย ง ใ ห ม่ พ หุ ภ า คี  ( Chiang Mai Initiative 
Multilateralisation (CMMIM))  เ ป็ นกา รแลก เปลี่ ยน เ งินต ราแบบพหุภ าคี  
เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นในภูมิภาค และเสริมระบบการบริหารจัดการ 
ทางการเงินระหว่างประเทศ 

๑.๗) ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN 
Agreement on Movement of Natural Persons : ASEAN MNP Agreement) 
จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่ประสงค์ 
จะให้บริการในประเทศสมาชิกในสาขาที่เกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน 
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๒๔ 

โดยความตกลงฯ จะครอบคลุมเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองช่ัวคราว  
การพ านักช่ัวคราว และการท างานของบุคคลธรรมดาตามประเภทที่ระบุไว้ 
ในข้อผูกพัน 

 ๒ การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง 
 การไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่ งขันสู ง ประกอบด้วย 
การด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันในอาเซียน การคุ้มครองผู้บริโภค 
ของอา เซี ยน ความร่ วมมือด้ านสิทธิ ในทรัพย์สิ นทางปัญญาของอาเซียน  
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการด าเนินการที่เน้นความร่วมมือในด้าน 
การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความมั่นคงด้านพลังงาน ภาษีอากร 
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้มีการจัดท าความตกลงท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 

๒.๑) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สิ น ค้ า ผ่ า น แ ด น  ( ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 
Goods in Transit (AFAFGIT))  

๒.๒) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ (ASEAN 
Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT))  

๒.๓) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง 
ข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State 
Transport (AFAFIST))  

ทั้งนี้ กรอบความตกลงทั้ง ๓ ฉบับข้างต้น เป็นการอ านวยความสะดวก 
ด้านการเคลื่อนย้ายสินค้า  

๒.๔) กรอบความตกลง e-ASEAN (e-ASEAN Framework Agreement)  
เป็นการก าหนดเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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๒๕ 

 ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันต้องพัฒนา ๒ องค์ประกอบ คือ  
(๑) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (๒) ความริเริ่มเพื่อการรวมตัว
ของอา เซี ยน ( Initiatives for ASEAN Integration (IAI)) ความริ เ ริ่ มดั งกล่ าว 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา ทั้งในระดับ SME และเสริมสร้างการรวมกลุ่ม
ของกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ให้สามารถด าเนินการตามพันธกรณี 
และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ยังไม่มีการจัดท าความตกลงระหว่างกัน 

 ๔ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 เพื่อให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ  
และผลักดันให้อาเซียนมีพลวัตเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ผลิตที่ส าคัญของโลก รวมทั้งท าให้
ตลาดภายในยังคงรักษาความน่าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงเห็นควร
บูรณาการการด าเนินการให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยด าเนินการ ๒ มาตรการ คือ  
(๑) การเจรจาจัดท าเขตการค้าเสรี (FTA) และการจัดท าความตกลงว่าด้วยหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด (CEPs) กับประเทศนอกอาเซียน และ (๒) การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานของโลก 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ มีการจัดท าความตกลงที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 ๔.๑) กรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน (Framework 
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation) ก าหนดแนวทางให้แก่
อาเซียนและจีนในการเจรจาความตกลงต่างๆ เพื่อท่ีจะน าไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน  

๔.๒) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) ก าหนดเกี่ยวกับ
การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน 
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๒๖ 

๔.๓) กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม
ระหว่างอาเซียนและเกาหลีใต้ (Framework Agreement on Comprehensive 
Economic Cooperation) ก าหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรี และความตกลง
ว่ า ด้ ว ย ก ล ไ ก ก า ร ร ะ งั บ ข้ อพิ พ า ท  ( Agreement on Dispute Settlement 
Mechanism (DSM)) เป็นกลไกส าหรับการระงับข้อพิพาทต่างๆ ของประเทศภาคี 
ที่อาจเกิดจากการตีความและการใช้บังคับความตกลงต่างๆ ภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ 

๔.๔) ความตกลงเพื่อการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์ (AANZFTA) เป็นการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการเปิดตลาด
ของทั้งสิบสองประเทศให้เป็นตลาดเดียวกัน 
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๒๘ 

 ๑) องค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาที่ก ากับดูแลด้านต่าง ๆ จะรับผิดชอบ
ต่อการด าเนินงานตามแผนงาน และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกรณี
เฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในฐานะรัฐมนตรี 
ที่รับผิดชอบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนภายใต้คณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงานในภาพรวม 
 ๒) ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องติดตาม ทบทวน และเผยแพร่แผนงาน 
และมาตรการเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยส านักเลขาธิการอาเซียน 
จะทบทวนและติดตามการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว 
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๒๙ 

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
สังคมที่ เอื้ ออาทรและแบ่ งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดี 
และมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน  
ทั้งนี้ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายในการด าเนินงานที่ส าคัญ  
๖ ประการ ได้แก่ 
  ๑) การพัฒนามนุษย์  โดยให้ความส าคัญกับการศึกษา การลงทุ น 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม การส่งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศ การอ านวยความสะดวกในการเ ข้าถึงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ การเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพส าหรับสตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และการพัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ 

๒) การคุ้มครองความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการสังคม โดยการขจัด 
ความยากจน การมีเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบ
ด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน์  การส่งเสริมความมั่นคง 
และความปลอดภัยด้านอาหาร การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการส่งเสริ ม 
การด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ การรับประกัน
อาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และการสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคม 
ที่ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

๓) ความยุติธรรม และสิทธิ โดยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ
ส าหรับสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน 
ในการโยกย้ายถิ่นฐาน และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
(ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) 
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๓๐ 

๔) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก  
การจัดการและการป้องกันปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมข้ามแดน การส่งเสริม  
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการด ารงชีวิต  
ในเมืองต่าง ๆ ของอาเซียนและเขตเมือง การท าการประสานกันเรื่องนโยบาย  
ด้านสิ่งแวดล้อมและฐานข้อมูล การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากร 
ทางทะเลอย่ างยั่ งยืน รวมถึ งการส่ งเสริมการจัดการ เกี่ ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๕) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม การอนุรักษ์ และส่งเสริมมรดก 
ทางวัฒนธรรมของอาเซียน และการมีส่วนร่วมของชุมชน  

๖) การลดช่องว่างทางการพัฒนา โดยการสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่าง 
การพัฒนาโดยเฉพาะมิติการพัฒนาด้านสังคมระหว่างประเทศสมาชิกเก่าและประเทศ
สมาชิกใหม่ (CLMV) และการพัฒนาพ้ืนท่ีของอาเซียนที่ถูกทอดทิ้งและด้อยพัฒนา 
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๓๒ 

๑) คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจะรับผิดชอบภาพรวม 
การด าเนินงานของแผนงานและจะท าหน้าที่ประสานงานภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานของตน 
รวมถึงประเด็นท่ีคาบเกี่ยวกับคณะมนตรีด้านอื่น ๆ  

๒) คณะท างานอาเซียนระดับรัฐมนตรีทุกคณะ จะรับผิดชอบในการสร้าง 
ความมั่นใจว่าจะมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์ประกอบมาตรการ 
และพันธกรณีในแผนงาน โดยจะบรรจุไว้ในแผนงานที่เกี่ยวข้อง จะระดมทรัพยากร
เพื่อการด าเนินการและจะด าเนินข้อริเริ่มระดับชาติเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี 

๓) เลขาธิการอาเซียนจะรายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผน 
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมให้กับท่ีประชุมคณะมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
และให้ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนรับทราบ 
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๓๓ 
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๓๔ 

 

งานด้านการค้าสินค้าของอาเซียนอยู่ ในความรับผิดชอบของ CCA 
( Coordinating Committee for the Implementation of the ATIGA)  ห รื อ
คณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า 
ของอาเซียน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อ ๔๒๒  
ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: 
ATIGA) ประกอบไปด้วยข้าราชการจากกระทรวงท่ีเก่ียวข้องทางการค้าของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ท าหน้าที่ในการยกเลิกอุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรอื่น ๆ 
และเสนอแนะต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน  

                                                           
 
 Article 42  

Elimination of Other Non-Tariff Barriers  
1. Member States shall review the non-tariff measures in the database 

referred to in paragraph 4 of Article 40 with a view to identifying non-tariff barriers 
(NTBs) other than quantitative restrictions for elimination. The elimination of the 
identified NTBs shall be dealt with by the Co-ordinating Committee for the 
Implementation of the ATIGA (CCA), the ASEAN Consultative Committee on 
Standards and Quality (ACCSQ), the ASEAN Committee on Sanitary and 
Phytosanitary (AC-SPS), the working bodies under ASEAN Directors-General of 
Customs and other relevant ASEAN bodies, as appropriate, in accordance with the 
provisions of this Agreement, which shall submit their recommendations on the 
identified non-tariff barriers to the AFTA Council through SEOM.  

Etc.  
 

การค้าสินค้าของอาเซียน 
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๓๕ 
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๓๖ 

 
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) ได้ก าหนดโครงสร้ างองค์กร 

ของอาเซียนไว้ในหมวดที่ ๔ โดยการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)  
มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและแนวทางความร่วมมือของอาเซียน รวมถึง 
มีอ านาจตัดสินใจในเรื่องส าคัญของอาเซียนโดยมีคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
(ASEAN Coordinating Councils: ACCs) ท าหน้า ท่ีประสานงานความตกลง 
และข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนประสานงานระหว่าง ๓ เสาหลัก  
ดูแลการด าเนินงานและกิจการต่าง ๆ ของอาเซียนในภาพรวม 

จากนั้นจะมีคณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils)  
มีอ านาจหน้ าที่ ในการประสานงานและติดตามการท างานตามนโยบาย 
โดยเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ASEAN Summit  
ซึ่งคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดังกล่าวแยกเป็น ๓ คณะตามประชาคม ได้แก่ 

๑. คณะมนตรีการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) 
๒. คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ 
๓. คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 
ในส่วนของ CCA นั้นจะเป็นคณะท างานที่อยู่ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ซึ่งที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Senior 
Economic Official Meeting/SEOM) จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานการด าเนินงานต่าง ๆ 
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: 
ATIGA) และเพื่อให้ความช่วยเหลือในการท างานของ SEOM โดยในการท างาน 
ของ SEOM จะต้องท าให้มั่นใจในเรื่องการปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ 
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๓๗ 

 
คณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า

ของอาเซียน (CCA) เป็นคณะท างานที่ให้ความช่วยเหลือในการท างานของที่ประชุม
เ จ้ าหน้ าที่ อ า วุ โ สด้ าน เศรษฐกิ จของอา เซี ยน  (Senior Economic Official 
Meeting/SEOM) มีหน้าที่ในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติการตามความตกลง 
ATIGA โดยเฉพาะการยกเลิกอุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรอื่น ๆ อาทิ โควตา 
การขออนุญาตน าเข้าต่าง ๆ เจรจาจัดท าและด าเนินการด้านการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้าของอาเซียน เพื่อให้กฎระเบียบ ข้ันตอน และข้อมูลทางศุลกากรในอาเซียน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การเจรจาให้เกิดการรวมกลุ่มด้ านศุลกากร (Customs 
Integration) การปรับประสานกระบวนการและขั้นตอนศุลกากรให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาทิ ฟอร์มใบขนสินค้า การประเมินศุลกากร ขั้นตอน 
การตรวจปล่อยของอาเซียน และผลักดันการด าเนินการลดภาษีสินค้าระหว่างกัน เป็นต้น  

 

คณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน (CCA) ประกอบไปด้วยผู้แทนจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยหน่วยราชการหลักของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุม CCA 
คือ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากร กระทรวง 
การคลัง 

อ านาจหน้าที่ของ CCA 

องค์ประกอบของ CCA 
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๓๘ 

 

ในช่วงระหว่างการประชุม CCA นั้นจะมีการประชุมที่เกี่ยวเนื่องซึ่งจัดขึ้น
ในช่วงเดียวกนัอีก ๒ การประชุม คือ 

๑. การประชุมคณะอนุกรรมการเ ก่ียวกับความตกลงการค้าสินค้า 
ของอาเซียนด้านกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดของสินค้า (Sub-Committee on ATIGA Rules 
of Origin: SCAROO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อ ๓๙๓ ของ ATIGA มีอ านาจหน้าที่ 
ในการติดตามการบังคับใช้และการด าเนินการเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  
                                                           

๓Article 39  
Sub-Committee on Rules of Origin  
1. For the purposes of the effective and uniform implementation of this 

Chapter, a Sub-Committee on Rules of Origin shall be established pursuant to 
Article 90.  

2. The functions of the Sub-Committee on Rules of Origin shall include:  
(a) monitoring of the implementation and operation of this Chapter;  

(b) reviewing, as and when necessary, this Chapter to provide appropriate 
recommendations with the view to enhancing this Chapter to make it responsive to 
the dynamic changes in the regional and global production processes so as to 
facilitate trade and investment among Member States, promote a regional 
production network, encourage the development of Small and Medium Enterprises 
(SMEs) and narrowing the development gaps;  

(c) reviewing, as and when necessary, the operational procedures  
of this Chapter with the view to simplifying the procedures and making them 
transparent, predictable and standardised, taking into account the best practices of 
other regional and international trade agreements;  

(d) considering any other matter as Member States may agree related 
to this Chapter; and 30 

(e) carrying out other functions as may be delegated by the CCA, SEOM 
and the AFTA Council.  

3. The Sub-Committee on Rules of Origin shall be composed of 
representatives of the Governments of Member States, and may invite 
representatives of relevant entities other than the Governments of the Member 
States with necessary expertise relevant to the issues to be discussed, upon 
agreement of all Member States. 

การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ CCA 
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๓๙ 

ทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าโดยมุ่งหมายให้กระบวนการ
ง่ายขึ้นและโปร่งใส คาดการณ์ได้ และเป็นมาตรฐาน รวมทั้งพิจารณาเรื่องอื่นใด 
ที่กลุ่มประเทศสมาชิกจะตกลงกันว่าเกี่ยวข้องกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด สินค้า  
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานการด าเนินการ
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน การประชุม
คณะอนุกรรมการนี้เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทน
ของรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ 

๒. การประชุมผู้เ ช่ียวชาญด้านกฎหมายของความตกลงการค้าสินค้า
อ า เ ซี ย น  (The Meeting of the Legal Expert the ATIGA: MLE)  ซึ่ ง เ ป็ น
คณะท างานด้านกฎหมายที่ท างานตามที่ได้รับมอบหมายจาก CCA ผู้เข้าร่วมประชุม 
MLE ก็ คื อผู้ แทนด้ านกฎหมายของรั ฐบาลของประ เทศสมา ชิกอา เซี ยน 
ทั้ง ๑๐ ประเทศ 
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๔๐ 

 
 

๑.หลักการของความตกลง ATIGA 
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน หรือ ASEAN Trade in Goods 

Agreement ATIGA เป็นความตกลงที่เกิดขึ้นภายใต้แผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC Blueprint) มีวัตถุประสงค์ให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต
ร่วมกัน  ทั้งนี้  ตามเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ATIGA เป็นความตกลงทีม่ีพัฒนาการมาจากความตกลงทางการค้าต่าง ๆ 
ของอาเซียน เริ่มตั้งแต่อาเซียนร่วมกันก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่ เท่ากันส าหรับ 
เขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential 
Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area/CEPT) เ ป็ น ก ล ไ ก ส า คั ญ 
ในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรระหว่างกันในลักษณะต่างตอบแทนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ซึ่งต่อมาอาเซียนได้ปรับปรุงความตกลง 
CEPT ให้ทันสมัย พร้อมทั้งรวบรวมพิธีสารและความตกลงต่าง ๆ ให้รวมอยู่ในความตกลง
ฉบับเดียวกัน ท าให้เกิดเป็นความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า (ASEAN Trade in 
Goods Agreement) เรียกโดยย่อว่า ATIGA ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนาม
ความตกลงดังกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อ  
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการลดภาษี การจ ากัดมาตรการ
ที่ไม่ใช่ภาษี การอ านวยความสะดวกทางการค้า ฯลฯ  

ความตกลงที่เกี่ยวข้องกับ CCA 
(ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)) 
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๒. โครงสร้างของความตกลง ATIGA 
ความตกลง ATIGA เป็นความตกลงที่รวมข้อบทในความตกลงว่าด้วย 

การใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the 
Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade 
Area/CEPT) มาปรับให้ชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น และเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม
พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า รวมทั้งก าหนดกลไกการด าเนินงานและการจัด
โครงสร้างองค์กรที่ด าเนินการตามความตกลง ATIGA โดยความตกลง ATIGA 
ประกอบด้วย 

(๑) ข้อบทท่ีก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมายการเคลื่อนย้าย
สินค้าเสรีในอาเซียน ได้แก่ การลดหรือยกเลิกภาษี การยกเลิกอุปสรรคทางการค้า  
ที่มิใช่ภาษี กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า การอ านวยความสะดวกทางการค้า ศุลกากร 
มาตรฐานและความสอดคล้อง และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  

(๒) ภาคผนวกแนบท้ายความตกลง ATIGA 
Annex 1  List of Notifiable Measures 
Annex 2  Tariff Schedules 
Annex 3  Product Specific Rules - HS 2012 
Annex 3  Attachment 1 Substantial Transformation Criterion for 

Textiles and Textile Products 
Annex 4  ITA products in AHTN 2007 
Annex 5  Principles and Guidelines for Calculating Regional 

Value Content on the ATIGA) 
Annex 6  Implementing Guidelines for Partial Cumulation 

under Article 30 (2) on ASEAN Cumulative ROO) 
Annex 7  CO Form D (Revised - box 9) and Overleaf Notes 
Annex 8  Operational Certification Procedures-revised 
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Annex 9  List of SPS Measures 
Annex 10  The Contact Points Designated for the implementation of 

the Chapter 8 on Sanitary and Phytosanitary Measures of the ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA) 

๓. การบังคับใช้ความตกลง ATIGA 
ในข้อ ๙๖๔ ของความตกลง ATIGA ก าหนดให้ความตกลงฉบับนี้จะต้องลงนาม

โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และมีผลใช้บังคับหลังจากประเทศสมาชิกทุกประเทศ
ได้แจ้งหรือได้มอบสัตยาบันสารไปเก็บรักษาไว้ที่เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะต้องใช้เวลา
ไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามในความตกลงฉบับนี้ 
ซึ่งความตกลง ATIGA มีผลบังคับไปแล้วเมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

๔. สาระส าคัญของความตกลง ATIGA  
ATIGA ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน ๑๑ หมวด และมีข้อบทจ านวน ๙๘ ข้อ 

ซึ่งมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

                                                           
๔ Article 96  
Entry into Force  
1. This Agreement shall be signed by the ASEAN Economic Ministers.  
2. This Agreement shall enter into force, after all Member States have 

notified or, where necessary, deposited instruments of ratifications with the 
Secretary-General of ASEAN upon completion of their internal procedures, which 
shall not take more than one hundred and eighty (180) days after the signing of this 
Agreement.  

3. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member 
States of the notifications or deposit of each instrument of ratification referred to in 
paragraph 2 of this Article.  
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(๑) การลดอัตราภาษีน าเข้า ภายใต้กรอบเวลาและพันธกรณีที่ก าหนด  
โดยให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ๖ ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ) ลดภาษีเหลือร้อยละศูนย์ ภายในปี ค .ศ. ๒๐๑๐  
(พ.ศ. ๒๕๕๓) และให้ประเทศสมาชิกที่เป็น CLMV ๔ ประเทศ (กัมพูชา สปป. ลาว 
พม่า และเวียดนาม) ลดภาษีเหลือร้อยละศูนย์ภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)  

(๒) การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติส าหรับสินค้าของประเทศสมาชิกอื่น  ATIGA 
ก าหนดให้น าหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตามข้อ ๓ ของความตกลง แกตต์ ๑๙๙๔  
มาใช้ โดยหลักการดังกล่าวก าหนดแนวทางให้มีการปฏิบัติต่อสินค้าที่เหมือนกัน 
อย่างเท่าเทียมกันระหว่างสินค้าน าเข้าจากประเทศภาคีสมาชิกอื่นกับสินค้าที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียกเก็บภาษี หรือในด้านการออกระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ภายใน กล่าวคือ ประเทศผู้น าเข้าต้องปฏิบัติต่อสินค้าน าเข้า  
๑๔ ประเภทเช่นเดียวกับสินค้าเดียวกันที่ผลิตในประเทศนั้น และมาตรการที่ใช้ 
กับสินค้าน าเข้าต้องมิได้มีผลเพื่อเป็นการให้ประโยชน์แก่สินค้าประเภทเดียวกันที่ผลิต
ภายในประเทศตน  

(๓) การยกเลิกข้อจ ากัดทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers/NTBs) 
และ มา ต ร กา รกี ด กั นท า งก า ร ค้ า อย่ า ง อื่ น  (Non-Tariff Measures/NTMs)  
เช่น การก าหนดให้มีการยกเลิกโควตาอัตราภาษีสินค้า (Tariff Rate Quotas: TRQs) 
ที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องไม่น าโควตาอัตราภาษีมาใช้กับการน าเขา้สนิคา้
ใดที่มีถิ่นก าเนิดจากประเทศสมาชิก หรือการส่งออกสินค้าใด ๆ ไปยังอาณาเขต 
ของประเทศสมาชิก และโดยที่ในปัจจุบันประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีการก าหนด
โควตาอัตราภาษีสินค้ามีเพียงประเทศไทยและเวียดนามเท่านั้น ในความตกลงนี้จึงมี
การระบุไว้ชัดเจนให้ประเทศไทยและเวียดนามต้องยกเลิกโควตาอัตราภาษี (TRQs) 
โดยประเทศไทยมีก าหนดระยะเวลาการยกเลิกเป็น ๓ ระยะ คือ ภายในวันที่  
๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) วันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
และสิ้นสุดภายในวันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ส่วนประเทศเวียดนาม
มีก าหนดระยะเวลาการยกเลิกภายในวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
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วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗) และวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๕ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยยืดหยุ่นได้ถึงปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ตลอดจนการยกเลิก
ข้อจ ากัดอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนอย่างเสรี เช่น ข้อจ ากัดการปริวรรตเงินตราในส่วนการช าระเงิน เป็นต้น  

(๔) ข้อยกเว้นให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการที่ เป็นอุปสรรค 
ทางการค้าได้ ในลักษณะเดียวกับความตกลง GATT แต่การใช้ข้อยกเว้นดังกล่าว 
ต้องเป็นการใช้อย่างจ ากัดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น โดยข้อยกเว้นทั่วไประบุชัดเจน 
ว่าประเทศสมาชิกจะต้องไม่เลือกปฏิบัติตามอ าเภอใจหรือไม่มีเหตุผลระหว่างประเทศ
สมาชิกด้วยกัน ส่วนข้อยกเว้นด้านความมั่นคงน้ัน ATIGA ยอมรับให้ประเทศสมาชิก
ด าเนินการได้ตามกรอบพันธกรณีภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติเพื่อการรักษาสันตภิาพ
และความมั่นคงระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ ความตกลงฯ ได้ก าหนดข้อลดหย่อน
ช่ัวคราวไว้ส าหรับสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงส าหรับบางประเทศ เช่น สินค้าข้าว 
และน้ าตาล โดยก าหนดให้การปฏิบัติส าหรับสินค้าประเภทนี้เป็นไปตามพิธีสารว่าดว้ย
การด าเนินการเป็นพิเศษส าหรับสินค้าข้าวและน้ าตาล (Protocol to Provide 
Special Consideration for Rice and Sugar) ที่ยอมรับให้ประเทศสมาชิกสามารถ
แก้ไขหรือระงับการลดหรือยกเลิกอากรขาเข้าได้หากประเทศสมาชิกประสบ 
กับความยากล าบากในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ 

(๕) การใช้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (ROO) เป็นกฎเกณฑ์ในการพิจารณา
ถิ่นก าเนิดของสินค้า โดยสินค้าที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จะได้ถิ่นก าเนิดในประเทศใด 
ความตกลง ATIGA ได้ก าหนดกลไกการรับรองถิ่นก าเนิด โดยให้หน่วยงานผู้มีอ านาจ
ของประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดให้ หรือโดยการรับรองตนเอง
ส าหรับผู้ส่งออกท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยหลักเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดของสินค้า
จะแยกเป็นสินค้าที่ได้มาหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก และสินค้า
ที่ไม่ได้มาหรือไม่มีการผลิตทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก  แต่ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่า
การผลิตของอาเซียน หรือสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value 
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Content: RVC) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ จึงจะมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร  

(๖) การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการศุลกากรเพื่อให้อาเซียน 
เป็นตลาดเดียว โดยการจัดให้มีการประสานความร่วมมือกัน การมีแหล่งข้อมูล  
ทางการค้า และการมีกลไกเพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อให้มี
ระบบศุลกากรอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการศุลกากร ความตกลง ATIGA ได้ระบุให้ประเทศสมาชิกร่วมกันก าหนด
แผนการท างานเกี่ ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการ ค้าระหว่า งกัน  
ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่องพิธีการศุลกากร กฎระเบียบและขั้นตอนทางการค้า มาตรฐาน
และการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ความตกลง 
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
และเรื่องอื่น ๆ ท่ีระบุโดยคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยจะต้องมีการติดตาม
ความคืบหน้าของแผนการด าเนินการทุก ๆ ๒ ปี เพื่อท าให้มั่นใจว่าการด าเนินการ 
ของการอ านวยความสะดวกทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๗) การด าเนินกระบวนการด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ณ จุดเดียวของอาเซียน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการด าเนินการ  
โดยผลักดันให้มีความร่วมมือในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านศุลกากรช่องทางเดียว
ร่วมกันภายใต้โครงการ ASEAN Single Window  

(๘) การมีกลไกในการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจน
กฎระเบียบต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าเข้าส่งออกภายในอาเซียน  
ให้สามารถตรวจผ่านสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น โดยความตกลง 
ATIGA ได้ระบุให้ประเทศสมาชิกจะต้องท าให้มั่นใจว่าพิธีการศุลกากรและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ของประเทศตนสามารถคาดการณ์ได้ มีความต่อเนื่อง โปร่งใส และอ านวย 
ความสะดวกทางการค้า ซึ่งรวมถึงการปรับมาตรฐานของแต่ละประเทศสมาชิก 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่สร้างอุปสรรคที่ไม่จ าเป็นต่อการค้า  
ในการจัดตั้งเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน โดยประเทศสมาชิกต้อง
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น ามาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นทางเลือกแรก ซึ่งการจัดท า
มาตรฐานฉบับใหม่หรือการทบทวนมาตรฐานที่มีอยู่จะต้องเป็นไปเพื่อลดอุปสรรค 
ทางเทคนิคที่ไม่จ าเป็นต่อการค้า ส่วนนี้จึงรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า
ระหว่างประเทศสมาชิก การขยายความร่วมมือระหว่างกัน การให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการ ฯลฯ  

(๙) การยอมรับให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า
ภายใต้สิทธิและพันธกรณีที่มีอยู่ตามกรอบความตกลงเดิมได้ ๒ มาตรการ กล่าวคือ 

๑) การใช้มาตรการปกป้อง ซึ่งเป็นการคงไว้ของสิทธิและพันธกรณีภายใต้
ข้อ ๑๙ ของ GATT ๑๙๙๔ และ WTO ว่าด้วยมาตรการปกป้องหรือข้อ ๕ ของความตกลง
ว่าด้วยการเกษตร และ  

๒) การใช้อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนภายใต้ข้อ ๖  
ของ GATT ๑๙๙๔ 

(๑๐) การก าหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทของอาเซียนโดยสันติวิธี 
ซึ่งประเทศสมาชิกได้ร่วมกันลงนามในพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยกลไก 
การระ งับข้อพิพาท (Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement 
Mechanisms)  พิธีสารดังกล่าวได้ก าหนดกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
สมา ชิกอา เซี ยน โดยสั นติ วิ ธี  ด้ วยรู ปแบบการปรึ กษาหารื อ (Consultation)  
การ ใ ช้ คนกลางที่ น่ า เ ช่ื อถื อ  (Good Offices) ก า ร ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย  (Mediation)  
การประนีประนอม (Conciliation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  
โดยขั้นตอนการระงับข้อพิพาท มีดังน้ี  

๑) ฝ่ายร้องเรียนอาจขอให้มีการปรึกษาหารือ (Consultation)  
๒) คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงที่จะใช้ Good Offices, Mediation 

หรือ Conciliation ได้ทุกเมื่อ  
๓ ) หากการปรึ กษาหารือ ไม่ เ ป็นผล ฝ่ ายร้อง เ รี ยนอาจขอใ ช้

อนุญาโตตุลาการ (Arbitration)  
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๔) หากกลไกข้างต้นไม่เป็นผล ฝ่ายร้องเรียนอาจเสนอเรื่องให้ ASEAN 
Coordinating Council (ACC) ตัดสิน  

(๑๑) การก าหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความตกลงฉบับนี้ 
โดยก าหนดให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers/AEM) 
จะต้องจัดตั้งคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนในระดับ
รัฐมนตรี ๑ คนจากประเทศสมาชิกแต่ละประเทศและเลขาธิการอาเซียน โดยการท า
หน้าที่ของคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะได้รับการสนับสนุนและน าไปผลักดัน
เพื่อให้บรรลุผลโดยที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Senior 
Economic Official Meeting/SEOM) และเพื่อให้บรรลุผลตามหน้าที่ดังกล่าว 
SEOM สามารถจัดตั้งคณะท างานได้ตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ
ประสานงานการด าเนินการภายใต้ความตกลง ATIGA (The Coordinating Committee 
on the implementation of ATIGA/CCA) เพื่อให้ความช่วยเหลือในการท างาน
ของ SEOM  

๕. สรุปพันธกรณี 
ความตกลงการค้ าสิ นค้ า ของอา เ ซี ยน  (ASEAN Trade in Goods 

Agreement (ATIGA)) เป็นความตกลงที่อาเซียนน ามาใช้บังคับแทนความตกลงว่าด้วย
อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the 
Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade 
Area) เรียกโดยย่อว่า CEPT-AFTA ที่ใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
มาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๓๕ โดยความตกลง ATIGA เป็นกรอบในการลดและยกเลิกภาษี
สินค ้าที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยทัดเทียมกับกฎเกณฑ์ทางการค้าในระดับสากล  
มีขอบเขตกว้างกว่า CEPT-AFTA กล่าวคือ ATIGA มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลดภาษีสินค้า 
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การอ านวยความสะดวกทางการค้า กระบวนการด้านศุลกากร  
มาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ และกฎระเบียบทางเทคนิคท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้า 
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แต่เฉพาะเนื้อหาในส่วนการลดภาษีเท่านั้นที่ความตกลง ATIGA ยังใช้ข้อผูกพัน 
ตามพันธกรณีเดิมของ CEPT-AFTA คือ  

๑. ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม ๖ ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) หรือ ASEAN 6 จะต้องลดอัตราภาษีน าเข้า
เป็นร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ในทุกสินค้า ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว๕ 
และอ่อนไหวสูง๖ 

๒. ประเทศสมาชิกใหม่ ๔ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว พม่า และ
เวียดนาม หรือ CLMV จะลดอัตราภาษีน าเข้าเป็นร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๘ 

๓. สินค้าในรายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive list) อัตราภาษีน าเข้าไม่ต้อง
ลดลงเหลือร้อยละ ๐ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ 

๔. สินค้าในรายการสินค้าอ่อนไหวสูง (High Sensitive List) ประเทศภาคี
สามารถก าหนดภาษีน าเข้าสินค้าในรายการสินค้าอ่อนไหวสูงได้เป็นพิเศษแต่ต้องลด
ภาษีน า เข้าสินค้าดั งกล่าวลงในระดับที่สมาชิกยอมรับได้  ซึ่ งได้แก่  “ข้าว”  
ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ และ “น้ าตาลทราย” ของอินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์  

                                                           
  สินค้ำอ่อนไหว (Sensitive List: SL) คือ สินค้ำที่มีควำมส ำคัญหรือมีผลกระทบต่อ 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงไม่ต้องกำรให้มีคู่แข่งมำก หรือต้องกำรใช้เวลำ  
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้อุตสำหกรรมประเภทนั้น โดยประเทศสมำชิกอำเซียนแต่ละประเทศ
สำมำรถระบุบัญชีสินอ่อนไหวได้ โดยต้องก ำหนดกรอบระยะเวลำว่ำจะให้คงอัตรำภำษี 

  สินค้ำอ่อนไวสูง (High Sensitive List: HSL) คือ สินค้ำที่แต่ละประเทศไม่ยอมให้ภำษี
เป็น ๐ โดยยังคงประสงค์จะเก็บภำษีตำมที่ประเทศตนก ำหนดเอง เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ 
ของตนเอง 
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๕ .  มีการปฏิบัติที่พิ เศษส าหรับสินค้ าข้าวและน้ าตาลตามพิธีสาร 
เพื่อพิจารณาเป็นพิเศษในสินค้าข้าวและน้ าตาล๗ (Protocol to Provide Special 
Consideration for Rice and Sugar) 

๖. ให้สมาชิกยกเลิกโควตาภาษี  
๗. ห้ามใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ยกเว้นมาตรการที่สามารถท าได้

ภายใต้ WTO 
๘. ให้สมาชิกทยอยยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) 
กล่าวโดยสรุปประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมจ านวน ๖ ประเทศ คือ บรูไน 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต้องยกเลิกภาษีสินค้าทุกรายการ 
ที่ค้าขายกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนอีก ๔ ประเทศ  
คือ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ต้องด าเนินการยกเลิกภาษีสินค้า
ทุกรายการที่ค้าขายกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกเว้น
สินค้าบางรายการที่สมาชิกอาเซียน ๔ ประเทศ (กัมพูชา สปป .ลาว พม่า  
และเวียดนาม (CLMV)) สามารถยกเลิกภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ 

อย่างไรก็ดี ประเทศอาเซียนรวมทั้งไทย ต่างมีสินค้าประเภท “สินค้า
อ่อนไหว” ซึ่งแต่ละประเทศสามารถเรียกเก็บภาษีในอัตราไม่เกินร้อย ๕ ได้ตลอดไป  
นอกจากนี้ ยังมี “สินค้าอ่อนไหวสูง”๘ ที่สามารถเก็บภาษีได้สูงกว่าร้อยละ ๕  
โดยสินค้าอ่อนไหวสูงของมาเลเซีย คือ ข้าว  ซึ่ งอัตราภาษีสุดท้ายลดเหลือ 

                                                           
๗ พิธีสารเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษในสินค้าข้าวและน้ าตาล ให้สิทธิแก่ประเทศสมาชิก 

ที่มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถลดภาษีข้าวและน้ าตาลซ่ึงมีความอ่อนไหวทางการเมืองสูง มีสิทธิยื่น
ค าร้องขอละเว้นไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ได้ชั่วคราว  ทั้งนี้ คณะมนตรี
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) จะพิจารณาทบทวนค าร้องนั้นทุก ๆ ปี และจะระงับ 
การอนุญาตหากเห็นว่าเหตุอันจ าเป็นนั้นสิ้นสุดลง 

๘ มีเพียง ๓ ประเทศ (ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ) ที่ก าหนดสินค้า
อ่อนไหวสูง 
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ร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนสินค้าอ่อนไหวสูงของประเทศอินโดนีเซียคือข้าว
และน้ าตาล ซึ่งอัตราภาษีสุดท้ายของข้าวลดเหลือร้อยละ ๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สินค้าอ่อนไหวสูงของประเทศฟิลิปปินส์ คือ ข้าว ซึ่งอัตราภาษีสุดท้ายลดเหลือร้อยละ 
๓๕ ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 
 

 
 
 

ประเทศ กลุ่มสินค้า 
ไทย ไม้ตัดดอก/มันฝร่ัง/กาแฟ/เนื้อมะพร้าว  
บรูไน กาแฟ/ชา 
มาเลเซีย สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกมีชวีิต / เนือ้สกุร / เนื้อไก่แช่เข็งไม่ได้

ตัดเป็นชิ้น / นมและครีมมีไขมนัเกินร้อยละ ๖ / ไข่ไก่และ
ไข่เป็ด / ต้นยางติดตา / กะหล่ า / กลว้ย สัปปะรด ฝร่ัง 
มะม่วง มังคุด แตงโม มะละกอ ผลไม้เมืองร้อน (เงาะ 
ทุเรียน ลางสาด ขนุน สตาฟรุท ผลไม้อืน่ ๆ) / กาแฟไม่ได้
ค่ัว ไม่ได้สกัดคาเฟอีนออก / เมล็ดยาง / ไผ่ หวาย พืชใช้ 
ถักสานอื่น ๆ / ยาสูบ ซิการ์ บุหรี ่

อินโดนีเซีย ไม่ม ี
สิงคโปร์ ไม่ม ี
ฟิลิปปินส์ สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกเล้ียงมีชีวิต / เนื้อสกุร / เนื้อสัตว์ปกีและ

เครื่องใน / มันส าปะหลัง มันเทศ / ข้าวโพด ข้าวซอร์กัม / 
น้ าตาล 

 

รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) 
ของประเทศสมาชกิอาเซียนเดิม ๖ ประเทศ (ASEAN 6) 

 
 

๕๐ 

ร้อยละ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนสินค้าอ่อนไหวสูงของประเทศอินโดนีเซียคือข้าว
และน้ าตาล ซึ่งอัตราภาษีสุดท้ายของข้าวลดเหลือร้อยละ ๒๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สินค้าอ่อนไหวสูงของประเทศฟิลิปปินส์ คือ ข้าว ซึ่งอัตราภาษีสุดท้ายลดเหลือร้อยละ 
๓๕ ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 
 

 
 
 

ประเทศ กลุ่มสินค้า 
ไทย ไม้ตัดดอก/มันฝร่ัง/กาแฟ/เนื้อมะพร้าว  
บรูไน กาแฟ/ชา 
มาเลเซีย สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกมีชวีิต / เนือ้สกุร / เนื้อไก่แช่เข็งไม่ได้

ตัดเป็นชิ้น / นมและครีมมีไขมันเกินร้อยละ ๖ / ไข่ไก่และ
ไข่เป็ด / ต้นยางติดตา / กะหล่ า / กลว้ย สัปปะรด ฝร่ัง 
มะม่วง มังคุด แตงโม มะละกอ ผลไม้เมืองร้อน (เงาะ 
ทุเรียน ลางสาด ขนุน สตาฟรุท ผลไม้อืน่ ๆ) / กาแฟไม่ได้
ค่ัว ไม่ได้สกัดคาเฟอีนออก / เมล็ดยาง / ไผ่ หวาย พืชใช้ 
ถักสานอื่น ๆ / ยาสูบ ซิการ์ บุหรี ่

อินโดนีเซีย ไม่มี 
สิงคโปร์ ไม่มี 
ฟิลิปปินส์ สุกรมีชีวิต / สัตว์ปีกเล้ียงมีชีวิต / เนื้อสกุร / เนื้อสัตว์ปกีและ

เครื่องใน / มันส าปะหลัง มันเทศ / ข้าวโพด ข้าวซอร์กัม / 
น้ าตาล 

 

รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) 
ของประเทศสมาชกิอาเซียนเดิม ๖ ประเทศ (ASEAN 6) 
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รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL)
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ASEAN 6)



๕๑ 

 
 

ประเทศ กลุ่มสินค้า 
กัมพูชา 
(เร่ิมลดภาษีในปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 

สัตว์ปีกมีชีวิต / เนื้อสัตวป์ีก / เนื้อปลา / กล้วยไม้และไม้ตัด
ดอกบางชนิด / พืชผัก (หัวหอมใหญ่ มะเขือเทศ กระเทียม 
บร็อคโคลี่ ผักกาด แครอท แตงกวา ถั่ว) / ผลไม้ (สับปะรด 
ฝร่ัง มะม่วง มังคุด ส้ม แตงโม ล าไย ผลไม้อื่น ๆ)/ 

พม่า 
(เร่ิมลดภาษีในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘) 

ถั่วลันเตา ถั่วบีน / กาแฟยังไม่ได้ค่ัว/ ชาเขียว/ ข้าวเปลือก 
ข้าวกล้อง ข้าวสีแล้ว ปลายข้าว / น้ าตาลดิบ/ รังไหม  
ไหมดิบ เศษไหม / ฝ้าย เศษฝ้าย 

ลาว 
(เร่ิมลดภาษีในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘) 

สัตว์มีชีวิต (โค กระบือ สุกร) และสัตว์เลี้ยงส าหรับใช้งาน
และท าพันธุ์ / สัตว์ปีกเล้ียงมีชีวิต / เนื้อ ส่วนอื่นที่บริโภคได้
ของโค กระบือ สุกร (สด แช่แข็ง แช่เกลือ รมควัน) /  
เนื้อส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก / ปลามีชีวิต/ ไข่สัตว์ปีก
ทั้งเปลือก (สด ท าให้สุก ท าไว้ไม่ให้เสีย) / เครื่องในสัตว์  
(ไ ส้  ถุ งกระ เพาะ ) /  พืชผักสด ประเภทมะเขือ เทศ 
หอมหัวใหญ่ กระหล่ าดอก บร็อคโคลี่ ผักกาดหอม แครอท 
เทอร์นิป แตงกวา แตงร้าน ถั่วบีน ถั่วอื่น ๆ มะเขือม่วง 
เห็ดมัชรูม พริกหยวก พริกพิ เมนตา ข้าวโพดหวาน  
พืชผักต่าง ๆ ผสมกัน / พืชผักแช่เย็น แช่แข็ง ท าไว้ไม่ให้เสีย
ชั่วคราว / มันส าปะหลัง มันเทศ และมันอื่น ๆ / ลูกนัต  
สดหรือแห้ง และผสมผลไม้แห้ง / สับปะรด ฝรั่ง มะม่วง 
มังคุด ส้มแมนดาริน มะนาว เมลอน มะละกอ ผลไม้อื่น ๆ / 
ข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสีแล้ว ปลายข้าว) / อ้อย / 
เมล็ดพืช (เฉพาะ ๑๒๐๗.๙๙.๐๐๐) / บุหรี่ 

เวียดนาม 
(เร่ิมลดภาษีในปี พ.ศ. 
๒๕๕๖) 

สัตว์ปีกเล้ียงมีชีวิต / เนื้อและเครื่องในไก่ ไก่งวง เป็ด / เนื้อ
และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของกบ กระต่าย / ไข่ / พืชมีชีวิต
ต่าง ๆ กุหลาบ ต้นโรโดเดนตรอน) และต้นชวนชม / ส้ม  
ส้มแมนดาริน มะนาว เกรปฟรุต / ข้าวเปลือกและข้าวกล้อง 
/ ไส้กรอก / น้ าตาลจากอ้อยหรือหัวบีท 

รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List : SL) 
ของประเทศสมาชกิอาเซียนใหม่ ๔ ประเทศ (CLMV) 
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รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List : SL)
ของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (CLMV)



๕๒ 

 
 
 

 

ประเทศ สินค้า ก าหนดการลดภาษี 
มาเลเซีย ข้าว ลดภาษีจากร้อยละ ๔๐ เป็นร้อยละ ๒๐  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฟิลิปปินส์ ข้าว ลดภาษีจากร้อยละ ๔๐ เป็นร้อยละ ๓๕  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อินโดนีเซีย ข้าวและน้ าตาล ลดภาษีจากร้อยละ ๓๐ เป็นร้อยละ ๒๕  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รายการสินค้าอ่อนไหวสูง 
(High Sensitive List : HSL) 
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รายการสินค้าอ่อนไหวสูง
(High Sensitive List : HSL)



๕๓ 

 
การประชุม CCA มีประชุมมาแล้วทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ ง โดยการประชุม 

มีวาระส าคัญในการติดตามและผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกเลิกอุปสรรค  
ที่มิใช่ภาษีศุลกากรอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน ATIGA  

นอกจากน้ี ในการประชุม CCA ได้มีการริเริ่มจัดท าระบบการรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออก๙ (Self-Certification) ขึ้น เพื่ออ านวย 
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า 
ที่ได้ถิ่นก าเนิดภายในอาเซียนโดยเสรี (Free Flow of ASEAN Originating Goods) 
และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ส่งออกนอกจากการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า โดยเป็นการต่อยอดจากกรณีที่อาเซียนได้มีโครงการน าร่องระบบรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองโครงการที่ ๑ มาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๕๓ โดยมีบรูไน 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยเข้าร่วมโครงการฯ และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา อาเซียน 
ได้เริ่มต้นโครงการน าร่องระบบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง โครงการที่ ๒ ซึ่งมี
อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์เข้าร่วมโครงการ 

เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ เข้าร่วมติดตาม 
การประชุม CCA ๒ ครั้งท่ีผ่านมา ได้แก่ 

(๑) การประชุม CCA คร้ังท่ี ๑๕ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใต้ความตกลงการค้า

                                                           
  กำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำด้วยตนเอง (Self-Certification) คือกำรให้ผู้ท ำกำรค้ำหรือ 

ผู้ส่งออกที่ได้รับควำมไว้วำงใจ (trusted traders/exporter) และมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด 
(qualified) สำมำรถรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำได้ด้วยตนเอง โดยท ำกำรรับรองในใบก ำกับสินค้ำ 
(invoice) หรือในเอกสำรทำงกำรค้ำอื่น ๆ แทนกำรใช้หนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ Form D  
ในกำรขอรับสิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรตำมควำมตกลงกำรค้ำสินค้ำของอำเซียน (ATIGA) 

ความคืบหน้าการประชุม CCA 
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ความคืบหน้าการประชุม CCA



๕๔ 

สินค้าของอาเซียน (CCA) ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เข้าร่วม
เ ป็นคณะผู้ แทนไทยในการประ ชุมดั งกล่ า วกั บผู้ แทนกระทรวงพาณิ ช ย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่น ๆ รวมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งในที่ประชุม 
ได้ร่วมกันหารือและผลักดันการด าเนินการลดภาษีสินค้าระหว่างกัน โดยประเทศ
สมาชิกอาเซียน ๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  
และบรูไน ได้ลดภาษีเป็นศูนย์แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในขณะที่ประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมาร์ และเวียดนาม จะต้องด าเนินการยกเลิกภาษีให้แล้วเสร็จภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งทั้ง ๔ ประเทศดังกล่าวได้ด าเนินการลดภาษีเกือบทั้งหมดแล้ว  
ยังคงเหลือเพียงสินค้าบางรายการที่เป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวของแต่ละประเทศ 
เช่น ข้าว น้ าตาล ผักและผลไม้บางชนิด เนื้อสัตว์บางชนิด กาแฟและยาสูบ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือมาตรการกีดกันทางการค้าที่กระทบ 
ต่อการส่งออกและน าเข้าสินค้าภายในอาเซียน ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี ้

๑. ประเทศไทยได้ติดตามการแก้ไขปัญหามาตรการควบคุมการน าเข้า
พืชสวนของอินโดนีเซียที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย  

๒. อินโดนีเซียได้ติดตามประเด็นการลอกเลียนแบบสินค้ากาแฟ 
ของตนในมาเลเซีย  

๓. กัมพูชาและ สปป. ลาวได้หยิบยกประเด็นมาตรการน าเข้าข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ของไทยโดยเห็นว่าไทยใช้มาตรการกีดกันการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จาก
อาเซียน ท าให้เกษตรกรลาวและกัมพูชาไม่สามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังไทยได้ 

(๒) การประชุม CCA คร้ังท่ี ๑๖ 
กรมนโยบายการค้าต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 

(Foreign Trade Policy Department Ministry of Industry and Commerce) 
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CCA  
ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
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๕๕ 

ณ กรุงเวียงจันทน์ โดยเจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เข้าร่วมเป็น
คณะผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าวกับผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  
รวมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐ คน  

วาระหลักของการประ ชุม  CCA เป็นการหารื อและผลักดั น 
การด าเนินการลดภาษีสินค้าระหว่างกัน โดยยังคงเป็นการติดตามการลดภาษีสินค้า
บางรายการที่เป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวของแต่ละประเทศ เช่น ข้าว น้ าตาล ผัก 
และผลไม้บางชนิด เนื้อสัตว์บางชนิด กาแฟและยาสูบ เป็นต้น  นอกจากนี้ CCA ยังได้มี 
การหารือมาตรการกีดกันทางการค้าที่กระทบต่อการส่งออกและน าเข้าสินค้าภายใน
อาเซียน ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี ้

๑. ในประเด็นที่กัมพูชาและลาวได้หยิบยกประเด็นมาตรการน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย โดยเห็นว่าเป็นการใช้มาตรการกีดกันการน าเข้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากอาเซียนในการประชุม CCA ครั้งที่ ๑๕ นั้น ประเทศไทยได้ช้ีแจง 
ความคืบหน้าว่าประเทศไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยการออก
กฎหมายภายใน๑๐ ท าให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้โดยไม่มีภาษีน าเข้าและไม่มี
ข้อจ ากัดด้านปริมาณ ซึ่งทั้ง สปป.ลาว และกัมพูชาแสดงความพอใจ  แต่อย่างไรก็ดี 
ได้ขอให้ประเทศไทยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ส านักเลขาธิการอาเซียน 
เพื่อน าเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

๒. ประเทศไทยได้ติดตามการแก้ไขปัญหามาตรการควบคุมการน าเข้า
ทุเรียนของอินโดนีเซียที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ซึ่งผู้แทน
อินโดนีเซียรับทราบและเสนอให้ประเทศไทยและอินโดนีเซียร่วมหารือกันในรูปแบบ
ทวิภาคี และน าเสนอผลการหารือต่อท่ีประชุม CCA ต่อไป 
                                                           

 ๐ ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เร่ือง กำรน ำเข้ำข้ำวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์เข้ำมำ
ในรำชอำณำจักรตำมควำมตกลงภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน ส ำหรับปี พ.ศ. ๒  ๗ และประกำศ
กระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรน ำเข้ำข้ำวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์เข้ำมำในรำชอำณำจักร  
ตำมควำมตกลงภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน ส ำหรับปี พ.ศ. ๒  ๘ – ๒  ๐ 
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๕๗ 

 งานด้านบริการของอาเซียนอยู่ในความรับผิดชอบของ CCS (Coordinating 
Committee on Services) หรือคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน  
ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ด้านเศรษฐกิจของอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)) ที่มีการลงนามเมื่อวันที่ 
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ กรุงเทพฯ เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า
บริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและการขจัดอุปสรรคที่มนียัส าคญัตอ่การคา้บรกิาร 
โดยมุ่งหมายที่จะน าไปสู่การเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

 กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน  หรือ AFAS (ASEAN 
Framework Agreement on Services) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ  
 (๑) การเพิ่มความร่วมมือเพื่อสร้างประสิทธิภาพและความสามารถ 
ในการแข่งขัน  
 (๒) การลดข้อจ ากัดด้านการค้าบริการระหว่างกัน และ  
 (๓) การเปิดเสรีด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ให้มากกว่าระดับที่มีการเปิดตลาดภายใต้ GATS โดยให้มีคณะกรรมการประสานงาน
ด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) เป็นผู้ควบคุมดูแล
การด าเนินการตามข้อตกลง AFAS  
 
 
 

การค้าบริการของอาเซียน 
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๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก าหนดแนวนโยบายในการด าเนินการ 
ของอาเซียน รวมทั้ง การขยายความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 

รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียน ท าหน้าที่ประสานงานความตกลง 
และข้อตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 
ประสานงานระหว่าง 3 เสาหลัก และดูแล 
การด าเนินงานของอาเซียนในภาพรวม 

มีหน้าที่ประสานและติดตามการท า งาน 
ของแต่ละประชาคม โดย เสนอรายงาน 
และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผู้น า  
 
 
เป็นกลไกการด าเนินงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
หรือระดับอธิบดี SEOM ดูแลการด าเนินการ
ทาง เศรษฐกิ จของอา เ ซียน การยก เลิ ก
มาตรการทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีและมิใช่ภาษี
ของอาเซียน รวมทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 
เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะต่างๆ  
CCS เป็นกลไกในระดับ น้ี เพื่ อพิจารณา 
การจัดท าข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ
ในอาเซียน และขยายความร่วมมือด้าน
บริการในสาขาส าคัญ 
 

 

ASEAN SUMMIT 

ที่ประชมุสุดยอดอาเซียน 

ASEAN COORDINTING 
COUNCIL 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน 

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 
COUNCIL 

คณะมนตรีประชาคมอาเซยีน 

SENIOR ECONOMIC OFFICIAL 
MEETING 

การประชมุเจา้หน้าที่อาวุโส 
ของคณะมนตร ี

SECTORAL BODIES 

องค์กรเฉพาะสาขา 

- CCS - 
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๕๙ 

 
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตาม AEC Blueprint๑๑ เพื่อน าไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือที่ เสรี  การร่วมกลุ่มสาขาส าคัญ 
ของอาเซียน และความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตรและป่าไม้ 
 ๒) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง หมายถึง ประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีพันธะผูกพันที่จะต้องส่งเสริมนโยบายและกฎหมายการแข่งขัน  
การคุ้มครองผู้บริโภค ความร่วมมือด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาษีอากร และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓) การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน หมายถึง  
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และความริเริ่มเพื่อการรวมตัว 
ของอาเซียนและการลดช่องว่างการพัฒนา 
 ๔) การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ 
หมายถึง แนวทางการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันต่อปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 
กับภายนอก และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานโลก 
 

                                                           
๑๑

 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายใต้ประชาคมอาเซียน 
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๖๐ 

 AEC Blueprint ได้ก าหนดแผนงานด้านการเคลื่อนย้ายบริการเพื่อก้าวไปสู่
ความเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) 
โดยมีสาระส าคัญ คือ การด าเนินการต่อไปภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ  
ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งลงนาม
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ .ศ. ๒๕๓๘ ณ ประเทศไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารลงวันที่ ๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (2003 Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement 
on Services)  
 AFAS มีวัตถุประสงค์เป็นการขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการบางสาขา
ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกให้มากขึ้น ลดอุปสรรค 
ด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก เปิดตลาดการค้าบริการระหว่าง 
กลุ่มเศรษฐกิจให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายของการเปิดเสรีด้านการค้าบริการอย่างเต็มที่
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งในส่วนของแผนงานเปิดตลาดด้านการค้าบริการ (Strategic 
Schedul for ASEAN Economic Community)  มี ร ายละ เอี ยด ชัด เจน ให้ ลด 
และเลิกข้อจ ากัดต่อการค้าบริการภายในปี พ .ศ. ๒๕๕๓ (๒๐๑๐) ส าหรับสาขา
บริการส าคัญ (Priority Sectors) ได้แก่  การขนส่งทางอากาศ คอมพิวเตอร์ 
และโทรคมนาคม สุขภาพ และการท่องเที่ยว ส าหรับสาขาบริการโลจิสติกส์ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) และส าหรับสาขาบริการอื่นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ค.ศ. ๒๐๑๕) ซึ่งเป็นปีเป้าหมายที่จะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ภายใต้ AFAS ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมการเจรจาเปิดเสรีการค้า
บริการเป็นรอบๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตลาดการค้าบริการ โดยมุ่งเน้นการลดหรือ
ยกเลิกข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาดและการแข่งขัน
ด้านราคาระหว่างผู้ให้บริการต่างชาติและในประเทศภายใต้หลักการเปิดเสรีก้าวหน้า
อย่างเป็นล าดับ (Progressive Liberalization) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเปิด

หลักการและสาระส าคัญของความตกลงด้านบริการ/ AFAS 
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๖๑ 

ตลาดธุรกิจบริการให้แก่กันมากกว่าที่แต่ละประเทศได้มีข้อตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก 
(WTO) การเจรจาดังกล่าวท าให้ได้ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการ 
ซึ่งแนบท้ายความตกลง AFAS ซึ่งในขณะนี้อาเซียนได้จัดท าข้อผูกพันการเปิดตลาด
การค้าบริการภายใต้ AFAS และมีผลบังคับใช้ไปแล้ว ๙ ชุด๑๒ โดยข้อผูกพันดังกล่าว
จะมีผลใช้บังคับใน ๑๘๐ วัน ภายหลังจากวันที่ประเทศสมาชิกได้ลงนาม โดยปัจจุบัน 
ยังขาดเพียงประเทศฟิลิปปินส์เท่าน้ันท่ียังมิได้ลงนาม  
 แม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีพันธกรณีที่จะต้องไม่เพิ่มเติมข้อจ ากัดอื่นๆ 
ที่สร้างอุปสรรคทางการค้าบริการให้แก่ประเทศสมาชิกอื่นมากขึ้นไปกว่าที่ได้ระบุไว้ 
แต่ประเทศสมาชิกยังคงมีสิทธิในการบังคับใช้กฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจ 
และบริการเพื่อการควบคุมมาตรฐาน ความเป็นธรรมด้านการแข่งขัน ประโยชน์ 
ของผู้บริ โภค ความมั่นคงของชาติ  ผลกระทบด้านวัฒนธรรมและประเพณี  
หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ ภายใต้เง่ือนไขที่ว่ากฎหมายนั้นต้องใช้บังคับกับคนชาติ
และคนชาติสมาชิกอาเซียนเท่าเทียมกัน หรือเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเป็นกฎหมายที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องบังคับใช้ 
ในลักษณะคล้ายคลึงกัน  ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาจตั้งข้อสงวนในตารางข้อผูกพันได้ 
โดยต้องมีการตกลงกับประเทศสมาชิกอื่นก่อน ซึ่งกฎหมายที่ประเทศไทยขอสงวนไว้
ในการประติบัติแตกต่างกันระหว่างคนชาติและคนชาติสมาชิกอาเซียน เช่น ประมวล
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 โดยทั่วไปตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการซึ่งแนบท้ายความตกลง 
จะจัดท าเป็น ๒ ตาราง ซึ่งต้องอ่านประกอบกัน ได้แก่ (๑) ตารางข้อผูกพันทั่วไป 
(Horizontal Commitment) ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการก าหนดเงื่อนไขทั่วไปท่ีเป็นข้อจ ากัด
การค้าบริการใน ๒ ลักษณะ คือ ข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (limitation to market 

                                                           
๑๒

 ข้อมูลที่ส านักเลขาธิการอาเซียนรายงานในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน 

ด้านบริการอาเซียน (CCS) ครั้งพิเศษ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗  
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access) และข้อจ ากัดการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (limitation to national treatment) 
และ (๒ )  ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา (Specific Commitment) ซึ่ งก าหนด
รายละเอียดของแต่ละสาขาบริการ๑๓ ที่ประเทศไทยยินยอมให้เปิดตลาดในลักษณะ 
positive list (เปิดเสรีเท่าที่ระบุไว้ในตาราง) โดยสาขาบริการแต่ละสาขาจะจ าแนก
ตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) ๔ รูปแบบ ซึ่ งอาจมีข้อจ ากัด 
การเปิดตลาดส าหรับแต่ละสาขาบริการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในตารางข้อผูกพัน
ทั่วไป (Horizontal Commitment) (ถ้ามี) และ/หรือเง่ือนไขเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
สาขานั้นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑) รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) 

 
 
   ๑.๑ ) รูปแบบที่หนึ่ ง การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross-border 
Supply) หรือเรียกว่า การค้าบริการ mode ๑ เป็นการให้บริการจากพรมแดน 
                                                           

๑๓
 รายการที่ก าหนดในแต่ละสาขาบริการจะถูกก ากับโดยรหัส CPC ซ่ึงเป็นรหัส 

ที่องค์การการค้าโลก (WTO) อิงกับ Central Product Classification (CPC) ของสหประชาชาต ิ
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ของประเทศสมาชิกหนึ่ งไปสู่พรมแดนของประเทศสมาชิกอื่นที่ เป็นลูกค้ า  
โดยผู้ให้บริการไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในประเทศลูกค้า เช่น การศึกษาผ่านทางไกล  
การให้บริการด้านข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และบริการ
ให้ค าปรึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
   ๑.๒) รูปแบบที่สอง การบริ โภคในต่างประเทศ (Consumption 
Abroad) หรือเรียกว่า การค้าบริการ mode ๒ เป็นการให้บริการที่ เกิดขึ้น 
ในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายของผู้บริโภคเป็นเง่ือนไข
ส าคัญ เช่น บริการด้านการท่องเที่ยว การออกไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ต่างประเทศ และการไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น 
   ๑.๓) รูปแบบที่สาม การจัดตั้ งธุ รกิจเพื่ อให้บริการ (Commercial 
Presence) หรือเรียกว่า การค้าบริการ mode ๓ เป็นการเข้าไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจ 
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการในประเทศลูกค้า เช่น การจัดตั้งสาขา ส านักงาน
ตัวแทน หรือบริษัท เป็นต้น 
   ๑.๔) รูปแบบที่สี่  การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of 
Natural Person) หรือเรียกว่า การค้าบริการ mode ๔ เป็นการเข้าไปท างาน
ประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆ เป็นการช่ัวคราวในประเทศลูกค้า  
เช่น การเข้ามาประกอบวิชาชีพท่ีปรึกษากฎหมายของนักกฎหมายต่างชาติในประเทศ
ไทย ครูต่างชาติเข้ามาให้บริการสอนภาษาในประเทศไทย เป็นต้น 

 ๒) การลดหรือยกเลิกข้อจ ากัด ได้แก่  
   ๒.๑) ข้อจ ากั ดการ เข้ าสู่ ตล าด  (limitation to market access) 
หมายถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกก าหนดขึ้น  
และมีผลเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจและให้บริการของผู้ให้บริการ
ต่างชาติ โดย GATS ได้ก าหนดข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาดไว้ ๖ ประการ คือ 
   ๒.๑.๑) การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นในรูปโควตา  
การผูกขาด หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ เช่น การออก
ใบอนุญาตส าหรับการจัดตั้งศูนย์การค้ารายใหม่ขึ้นอยู่กับการทดสอบความจ าเป็น  
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ทางเศรษฐกิจ (economic needs test) ซ่ึ งจะพิจารณาจากความหนาแน่น 
ของประชากร เป็นต้น 
   ๒.๑.๒) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับมูลค่ารวมของธุรกรรมการค้าบริการ
หรือสินทรัพย์ในรูปของโควตา หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจ าเป็น 
ทางเศรษฐกิจ เช่น จ ากัดมูลค่าธุรกรรมของสาขาของธนาคารต่างชาติต้องไม่เกิน  
กี่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินในประเทศท้ังหมดของทุกสาขารวมกัน 
   ๒.๑.๓) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนทั้งหมดของการประกอบการ 
หรือปริมาณผลผลิตที่ได้จากบริการ หรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจ าเป็น 
ทางเศรษฐกิจ เช่น จ ากัดจ านวนภาพยนตร์ต่างชาติที่เข้าฉาย เป็นต้น 
   ๒.๑.๔) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนทั้งหมดของบุคคลธรรมดาที่ว่าจ้าง
ในสาขาบริการใดโดยเฉพาะในรูปของโควตา หรือเง่ือนไขการทดสอบความจ าเป็น 
ทางเศรษฐกิจ เช่น จ ากัดจ านวนแรงงานต่างชาติในบริษัทต้องไม่เกินจ านวนที่ก าหนด 
เป็นต้น 
   ๒ .๑ .๕) มาตรการซึ่ งจ ากัดหรือก าหนดประเภทเฉพาะ 
ของการจัดตั้งธุรกิจ เช่น ก าหนดว่าต้องมีการร่วมทุนกับคนในชาติจึงจะสามารถ 
จัดตั้งธุรกิจได้ 
   ๒.๑.๖) ข้อจ ากัดในการเข้าร่วมทุนของต่างชาติในรูปการจ ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจ
โทรคมนาคมในประเทศต้องไม่เกิน ๔๙ เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 
   ๒.๒) ข้อจ ากัดในการให้การปฏิบัติ เยี่ ยงคนชาติ  (limitation to 
national treatment) โดยค าว่ า  national treatment หมายถึ ง  การปฏิบั ติ 
ต่อบริการหรือผู้ให้บริการต่างชาติทัดเทียมกับบริการหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นคนชาตติน 
ข้อจ ากัดในการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติจะใช้กับการปฏิบัติต่อบริการที่ได้เข้าสู่ตลาด
ของประเทศสมาชิกแล้ว และส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปกฎระเบียบที่ปฏิบัติต่อคนต่างชาติ
ด้อยกว่าคนในชาติตน เช่น กรณีที่รัฐบาลให้การอุดหนุนเฉพาะคนชาติ การก าหนด
เง่ือนไขให้บริษัทต่างชาติต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของตนแก่คนในชาติ  
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เงื่อนไขเรื่องสัญชาติ เงื่อนไขเรื่องการมีถิ่นท่ีอยู่ กรรมสิทธ์ิในที่ดิน การจ้างงานท้องถิ่น 
เป็นต้น 
 ส่วนตารางข้อผูกพันท่ัวไปนั้นจะระบุเง่ือนไขท่ีใช้กับสาขาบริการ ซึ่งจะปรับ
ใช้ต่อเมื่อได้ก าหนดไว้ในตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา (Specific Commitment)  
เช่น การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการในตารางข้อผูกพันทั่วไปก าหนดว่าจะมีการอนุญาต
ให้เฉพาะรูปแบบของบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น หรือนิติบุคคล
ประเภทอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อผูกพันเฉพาะสาขา โดยจะต้องจดทะเบียนและจัดตั้ง
เป็นบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของประเทศไทย และจะต้อง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
 ๑) สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่ เกินร้อยละ ๗๐ ของทุนจดทะเบียน  
และจะสามารถด าเนินธุรกิจได้เฉพาะในลักษณะการร่วมทุน กับบุคคลหรือนิติบุคคล
สัญชาติไทยเท่าน้ัน 
 ๒) สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่ เกินร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน  
และจะสามารถด าเนินธุรกิจได้เฉพาะในลักษณะการร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคล
สัญชาติไทยเท่าน้ัน 
 ๓) สัดส่วนหุ้นต่างชาติต้องไม่ เกินร้อยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน  
และจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
ของบริษัทดังกล่าว 
 การปรับใช้ตารางข้อผูกพันทั่วไปจะกระท าได้เมื่อตารางข้อผูกพันเฉพาะ
สาขาก าหนด ให้ น า เนื้ อหา ในตารา งข้ อผู กพันทั่ ว ไปมา ใ ช้บั งคั บ เท่ านั้ น  
เช่น การก าหนดให้การจัดตั้งธุรกิจส าหรับบริการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวกับเทคนิค 
และวิทยาศาสตร์ บริการที่ปรึกษาด้านการส ารวจน้ ามันและก๊าซต้องเป็นไปตามที่ได้
ระบุใน ๓.๓ ของข้อผูกพันท่ีใช้เป็นการทั่วไป เป็นต้น 
 นอกจากน้ัน AFAS ยังก าหนดยอมรับให้ประเทศสมาชิกอาเซียนด าเนินการ
จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements – MRAs) โดยสมัครใจ
เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ท า MRAs ยอมรับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
คุณสมบัติ ใบอนุญาต หรือใบรับรองที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในประเทศสมาชิก
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อาเซียนอื่นออกให้แก่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพในประเทศนั้น เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาในการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองในการประกอบวิชาชีพเดียวกันในประเทศ
ของตนอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในของประเทศตน 
 

 
  
 MRAs ในสาขาบริการจึงเป็นความตกลงประกอบความตกลง  AFAS  
ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการสาขาวิชาชีพในภมูภิาค
อาเซียน ท้ังนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เริ่มเจรจาและจัดท า MRAs รายสาขาวิชาชีพ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และจนถึงปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้สรุปผล 
การจัดท า MRAs และมีการลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ใน MRAs  
ของสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยแต่ละ MRAs มีการลงนามเพื่อให้มีผลใช้บังคับตามล าดับ 
คือ สาขาวิชาชีพวิศวกรรม (๒๕๔๘) พยาบาล (๒๕๔๙) สถาปัตยกรรม (๒๕๕๐)  
การส ารวจ (๒๕๕๐) บัญชี (๒๕๕๒) แพทย์ (๒๕๕๒) ทันตแพทย์ (๒๕๕๒)  
และการท่องเที่ยว (๒๕๕๕) 
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 ปัจจุบันคณะกรรมการประสานงานด้านบริการ (CCS) อยู่ระหว่างการจัดท า
ความตกลงด้านบริการฉบับใหม่  คือ ASEAN Trade in Services Agreement 
(ATISA) แทนความตกลง AFAS ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  

 
 การจัดท าความตกลง ATISA เป็นความพยายามของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการภายใต้ความตกลง AFAS  
โดยน ากรอบความร่วมมือภายใต้ ASEAN plus one (ความร่วมมือของอาเซียน 
กับแต่ละประเทศ) มาก าหนดรวมไว้ภายใต้ความตกลง ATISA ด้วย เพื่อให้เกิด 
การผลักดันการขยายความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีการค้าบริการท่ีเพิ่ม
มากขึ้น โดยความตกลง ATISA ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิมของความตกลง AFAS 
กล่าวคือ การเปิดเสรีการค้าบริการเป็นการด าเนินการผ่านการเจรจาเพื่อขยาย
ขอบเขตการเปิดเสรีการค้าบริการเป็นรอบๆ โดยแต่ละประเทศสมาชิกยังต้องจัดท า
ตารางข้อผูกพันทั่วไปและตารางข้อผูกพันรายสาขาเช่นเดิม แต่ได้ตัดรูปแบบ 
การให้บริการรูปแบบที่ ๔ (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural 
Person)) ออกไปเป็นความตกลงอีกฉบับแยกต่างหากจากกัน คือ ความตกลงว่าด้วย 
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน (ASEAN Agreement on the Movement 
of Natural Persons) ท าให้รูปแบบการให้บริการภายใต้ร่างความตกลง ATISA  
เหลือเพียง ๓ mode คือ 

- การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply) (mode 1)  
- การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) (mode 2) และ 
- การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) (mode 3)  

การด าเนินการในปัจจุบันเกี่ยวกับความตกลงด้านบริการอาเซียน 
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๖๘ 

 

 
 

 

สาระส าคัญและความพร้อมด้านกฎหมาย
ภายใต้ร่างความตกลง ATISA 

 

 ๑ ขอบเขตการใช้บังคับ ATISA 
 ร่างความตกลง ATISA ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับกับมาตรการต่างๆ  
ของประเทศสมาชิกท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าบริการ  โดยรวมถึงการค้าบริการ 
ผ่านการจัดตั้งธุรกิจในประเทศสมาชิกเท่าที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของความตกลง 
ว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA))  
และการค้าบริการโดยบุคคลธรรมดาเท่าที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของความตกลงว่าด้วย
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน (ASEAN Agreement on Movement of 
Natural Persons) โดยมีข้อยกเว้นว่าจะไม่ใช้บังคับกับกรณีต่อไปนี้ 
 ๑) บริการที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของภาครัฐ (services supplied in 
the exercise of governmental authority) โดยงานบริการดังกล่าวต้องมิใช่ 
เพื่อประโยชน์ทางการค้าและไม่เป็นการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น  
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 งานที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรั ฐ 
ตามกฎหมาย เช่น การผลิตอาวุธของกระทรวงกลาโหมหรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของความตกลง ATISA ในขณะ 
ที่การผลิตบุหรี่ของโรงงานยาสูบซี่งเป็นกิจการของรัฐภายใต้การก ากับดูแล 
ของกระทรวงการคลัง เป็นกิจการเพื่อประโยชน์ทางการค้าและแข่งขันกับผู้ผลิตอื่น
จากประเทศสมาชิกจะอยู่ในงานบริการที่อยู่ภายใต้บังคับความตกลง ATISA   
 โดยที่ความตกลง ATISA ใช้ค าว่า governmental authority แสดงให้เห็น
ว่าข้อยกเว้นมิได้จ ากัดความหมายอยู่เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่หมายความ
รวมถึงหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐให้ด าเนินกิจการของรัฐด้วย  
          ๒) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนด 
ที่ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  เพื่อการใช้
ประโยชน์ของภาครัฐ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะน าไป
จ าหน่ายต่อเพื่อประโยชน์ทางการค้า 

 
 ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีบทบัญญัติให้ใช้สินค้าของผู้ผลิตในประเทศ สามารถ
กระท าได้ และไม่อยู่ภายใต้บังคับของความตกลง ATISA 
 ๓) บริการที่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ (subsidies and grants) 
 ค าว่ า  “การอุดหนุน” ตามร่ างความตกลงฉบับนี้ มิ ได้ ให้นิยามไว้  
ซึ่งโดยความหมายทั่วไป การอุดหนุน คือการที่รัฐบาลโดยหน่วยงานของรัฐ 
ให้การสนับสนุนทางด้ านการเ งิน หรือ เพิ่ มรายไ ด้  หรือ ช่วยลดค่าใ ช้จ่ าย  
ในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้าในประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก  
ซึ่ ง จะท า ให้ ก ารผลิ ตหรื อการส่ งออกสิ นค้ านั้ น ไ ด้ เ ปรี ยบ มี ต้ นทุ นต่ า ล ง  
ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกในประเทศน้ันจึงสามารถเสนอขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ ากว่าผู้ผลิต
สินค้าชนิดเดียวกันในประเทศผู้น าเข้าหรือจากประ เทศอื่น การอุดหนุนจึงเป็น 
การด าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศที่น าเข้า 
ข้อก าหนดในลักษณะนี้จึงมิได้เป็นการสนับสนุนต่อการเปิดเสรีภาคการค้าบริการ  
ตามวัตถุประสงค์ในการยกร่าง ATISA 
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 อย่างไรก็ดี การมีข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับความตกลง ATISA กับการอุดหนุน
ภาครัฐมิได้ส่งผลกระทบต่อการใช้บังคับกฎระเบียบภายในของประเทศไทยในการใช้
มาตรการตอบโต้ (countervailing measure) ตามพระราชบัญญัติการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ .ศ. ๒๕๔๒ (รวมถึง 
การใช้บังคับมาตรการปกป้อง (safeguard measure) ตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ปกป้องการน าเข้าสินค้าท่ีเพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นมาตรการทางการค้าที่ประเทศ
ผู้น าเข้าใช้เป็นการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหายหรือ 
มีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ   
ท้ังน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถปรับตัวและสามารถ
แข่งขันกับสินค้าน าเข้าได้ ) เนื่องจากการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเป็นการค้า 
ที่ไม่เป็นธรรมภายใต้องค์การการค้าโลก (GATT ๑๙๙๔) ข้อ ๖ ของความตกลง
ดังกล่าวจึงบัญญัติให้ประเทศภาคีคู่สัญญาสามารถใช้มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด
หรือตอบโต้การอุดหนุนที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือคุกคามให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่อุตสาหกรรมภายในของภาคีคู่สัญญาโดยการเรียกเก็บอากรต่อต้าน
การทุ่มตลาดไม่เกินส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนไม่เกิน  
ส่วนท่ีได้รับการอุดหนุนได้ การใช้บังคับมาตรการตอบโต้การอุดหนุนจึงเป็นมาตรการ
ที่ประเทศไทยยังสามารถด าเนินการได้ 

 ๔) สิทธิในการบินและสิทธิในการเดินเรือ (cabotage) 

  
 ค าว่า cabotage เป็นถ้อยค าทั่วไปที่มีความหมายกว้าง รวมถึงสิทธิ 
ในเส้นทางการเดินอากาศ การเดินเรือ และการขนส่งทางถนนด้วย จึงต้องรอ 
ความชัดเจนของการก าหนดนิยามถ้อยค าดังกล่าวในร่างความตกลง ATISA  
เพื่อท่ีจะทราบขอบเขตการใช้บังคับความตกลงฯ ที่แน่นอน 
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 สิทธิในการบินและสิทธิในการเดินเรือ (รวมถึงการขนส่งทางทะเลและการขนส่ง
บริเวณชายฝั่งภายในประเทศด้วย) เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศมักจะกีดกันผู้ประกอบการ
ต่างชาติในการเข้ามาด าเนินการ โดยจะให้เฉพาะผู้ประกอบการสัญชาติของตน  
หรือต้องใช้เรือท่ีชักธงสัญชาติของประเทศตนเท่านั้น ความตกลงนี้จึงเป็นการก าหนด
รองรับให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศสามารถมีข้อจ ากัดในการให้บริการ 
ด้านการบินและการเดินเรือได้ 
 อนึ่ง สิทธิในการบินที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับความตกลงนี้ ประกอบด้วย สิทธิทางอากาศ 
๕ ประการ๑๔ ภายใต้ข้อตกลงด้านการบินระหว่างประเทศตามสนธิสัญญา Chicago 
Convention ๑๙๔๔ ได้แก่ 
 (๑) สิทธิที่ เครื่องบินพาณิชย์ของประเทศใดๆ สามารถข้ามน่านฟ้า 
ของอีกประเทศโดยไม่ต้องลงจอด เช่น เคร่ืองบินจากประเทศ A บินไปยังประเทศ B 
มีสิทธิที่บินผ่านน่านฟ้าของประเทศ C ได้โดยไม่ลงจอด 
 (๒) สิทธิที่เครื่องบินพาณิชย์ของประเทศใดๆ สามารถลงจอด ณ ประเทศ
อื่นได้ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เครื่องบินจากประเทศ A บินไปยังประเทศ B 
มีสิทธิลงจอด ณ ประเทศ C ได้ ในกรณีที่ต้องน าเครื่องบินไปเติมน้ ามัน ซ่อมบ ารุง
หรือสภาพการบินไม่เอื้ออ านวยให้ท าการบินต่อไปยังจุดหมายโดยไม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อไปรับ – ส่งผู้โดยสารหรือสินค้าที่ประเทศ C 
 (๓) สิทธิที่เครื่องบินพาณิชย์ของประเทศใดๆ สามารถขนส่งผู้โดยสาร 
สินค้า หรือไปรษณียภัณฑ์ จากประเทศตนไปยังประเทศอื่น เช่น เครื่องบิน 
ของประเทศ A ขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์จากประเทศของตนเพื่อไป
ส่งยังประเทศ B 
 (๔) สิทธิที่เครื่องบินพาณิชย์ของประเทศใดๆ สามารถขนส่งผู้โดยสาร 
สินค้า หรือไปรษณียภัณฑ์ จากประเทศอื่นไปยังประเทศของตน เช่น เครื่องบิน 
ของประเทศ A ขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์จากประเทศ B กลับไปยัง
ประเทศของตน และ 

                                                           
๑๔ http://www.aviation.go.th  
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 (๕) สิทธิที่เครื่องบินพาณิชย์ของประเทศใดๆ สามารถขนส่งผู้โดยสาร 
สินค้า หรือไปรษณียภัณฑ์ ระหว่างประเทศสองประเทศท่ีอยู่นอกเหนือจากอาณาเขต
ของประเทศตนได้ ตราบใดท่ีเที่ยวบินนั้นมีจุดต้นทางหรือปลายทางอยู่ในประเทศตน 
เช่น เครื่องบินของประเทศ A ต้องการท าการบินไปยังประเทศ B และ C ตามล าดับ 
เครื่องบินของประเทศ A มีสิทธิขนส่งผู้ โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์  
ของประเทศตนไปยั งประเทศ B และยั งสามารถขนส่ งผู้ โดยสาร  สินค้ า  
และไปรษณียภัณฑ์ ท้ังของประเทศตนและประเทศ B ต่อไปยังประเทศ C ได้ 
 ส าหรับการจดทะเบียนอากาศยานและการจดทะเบียนเรือมิได้อยู่ภายใต้
ความตกลง ATISA เนื่องจากเป็นคนละส่วนกับงานบริการด้านการเดินอากาศ 
และการเดินเรือ โดยการจดทะเบียนอากาศยานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนอากาศยานต้องเป็นเจ้าของ
อากาศยาน และต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑) ส่วนการจดทะเบียน
เรือเป็นไปตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งก าหนดให้เรือไทยซึ่งท า
การค้าในน่านน้ าไทยได้ (มาตรา ๗) ต้องมีผู้ถือกรรมสิทธ์เรือที่มีสัญชาติไทย  
ส่วนเรือไทยซึ่งจะใช้ประกอบการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะ  
(ไม่ท าการค้าในน่านน้ าไทย) (มาตรา ๗ ทวิ) ต้องมีผู้ถือกรรมสิทธ์ิเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย 

 ๕)  บริการขนส่ งทางอากาศ ยกเว้นการซ่อมบ า รุงอากาศยาน  
การขายและการตลาดส าหรับการขนส่งทางอากาศ และการบริการส ารอง 
ที่นั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 การก าหนดข้อยกเว้นดังกล่าวหมายความว่า ร่างความตกลง ATISA จะไม่
ใช้บังคับแก่บริการขนส่งทางอากาศ อย่างไรก็ดี หากเป็นงานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การขนส่งทางอากาศบางประเภทจะยังอยู่ภายใต้บังคับความตกลงนี้ งานบริการ
ดังกล่าวประกอบด้วย การบริการซ่อมและบ ารุงรักษาอากาศยาน การขาย 
และการตลาดของบริการขนส่งทางอากาศ และการบริการส ารองที่นั่งด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 
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 ส า ห รั บ ง า น บ ริ ก า ร ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า ร ข น ส่ ง ท า ง อ า ก า ศ 
บางประเภท ซ่ึงเป็นงานบริการที่อยู่ภายใต้บังคับความตกลงนี้  มีขอบเขต 
ของงานบริการและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 (๕.๑) “การบริการซ่อมและบ ารุงรักษาอากาศยาน” (aircraft repair 
and maintenance services) มีนิยามก าหนดไว้ในความตกลงนี้ โดยได้น านิยาม
ดังกล่าวมาจากความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ให้หมายถึง กิจกรรม 
ที่กระท าต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน ในขณะที่อากาศยานนั้นถูกถอด  
จากการให้บริการ แต่ไม่รวมถึงการซ่อมบ ารุงในลานจอด 
 ส าหรั บกฎหมายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บการซ่ อมบ า รุ ง อากาศยาน  คื อ 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ส่วนที่ ๕ หน่วยซ่อม) ก าหนดให้ 
การประกอบกิจการหน่วยซ่อมจะกระท าได้ต้องได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมจากอธิบดี
กรมการขนส่งทางอากาศ โดยกฎหมายก าหนดใบรับรองหน่วยซ่อมไว้ ๓ ประเภท 
กล่าวคือ  
 -ประเภทที่หนึ่ง ส าหรับบ ารุงรักษาอากาศยาน  
 ผู้ขอใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทนี้ ต้ องมีคุณสมบัติและลักษณะ 
ตามที่ก าหนดในมาตรา ๔๑/๙๕ ประกอบกับมาตรา ๔๑/๒๒ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้
ก าหนดข้อจ ากัดด้านสัญชาติของผู้ขอให้ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ 
ในราชอาณาจักร 
 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวจึงอาจท าให้เข้าใจว่ายังไม่สอดคล้อง 
กับร่ า งความตกลงฉบับนี้  ซึ่ งมี เนื้ อหาสาระในส่ วน National Treatment  
และ Modal Disciplines ส าหรับการปฏิบัติต่อการจัดตั้งธุรกิจของประเทศสมาชิก
อื่นที่ห้ามการก าหนดข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดและการก าหนดเง่ือนไขที่เป็น 
การเลือกปฏิบัติส าหรับการค้าบริการผ่านการจัดตั้งธุรกิจ (mode 3) ที่ก าหนดไว้ 
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อย่างไรก็ดี พันธกรณีด้านการค้าบริการภายใต้ความตกลงฯ ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับ
ตารางข้อผูกพันรายสาขา ซึ่งในปัจจุบัน คือ ตารางข้อผูกพันชุดที่ ๙ ซึ่งได้ก าหนด 
ข้อสงวนเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไว้ว่า บริการซ่อมบ ารุงจะมีสัดส่วน  
การถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ ๔๙ หรือจ านวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้องน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดของบริษัทดังกล่าว  ดังนั้น เมื่อพิจารณาพันธกรณี
ทั้งสองส่วนประกอบกัน จะเห็นได้ว่าเป็นการก าหนดข้อยกเว้นการใช้บังคับ 
ความตกลงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายไทยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้ว 
 ส่วนคุณสมบัติอื่นเป็นการก าหนดเรื่องการมีเงินทุนเพียงพอ การมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความช านาญเพียงพอ และการมีลักษณะอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งเป็นเง่ือนไขทั่วไปที่มิได้ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือข้อจ ากัดต่อการค้าบริการ  
ของผู้ประกอบการสัญชาติอื่น 

-ประเภทที่สอง ส าหรับบ ารุงรักษาส่วนประกอบส าคัญของอากาศยาน 
และ 

-ประเภทที่สาม ส าหรับบ ารุงรักษาบริภัณฑ์และชิ้นส่วนของอากาศยาน  
 คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองส าหรับงานบริการทั้งสองประเภทมิได้ก าหนด
เง่ือนไขเกี่ยวกับสัญชาติไว้ ก าหนดเพียงเป็นนิติบุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
และมีเงินทุนเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเพียงพอ และมีลักษณะอื่น
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงเท่านั้น 
 (๕.๒) “การขายและการตลาดของบริการขนส่งทางอากาศ” (the 
selling and marketing of air transport services)  ไม่มีนิยามก าหนดไว้ 
ในความตกลงนี้  แต่ เนื่องจากเป็นบริการที่มีก าหนดไว้ ในความตกลงทั่วไป 
ว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) จึงเห็นควรพิจารณาขอบเขตของบริการดังกล่าวภายใต้ 
GATS ซึ่งก าหนดขอบเขตให้หมายถึงโอกาสของสายการบินที่เกี่ยวข้องที่จะขาย 
และท าการตลาดการบริการขนส่งทางอากาศของตนอย่างเสรี รวมทั้งรูปแบบทั้งหมด
ของการตลาด เช่น การวิจัยตลาด การโฆษณา และการจัดจ าหน่าย โดยกิจกรรม
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เหล่านี้จะไม่รวมการก าหนดราคาของการบริการขนส่งทางอากาศและเง่ือนไข 
ที่ ใ ช้บั งคั บอยู่  (“Selling and marketing of air transport services” mean 
opportunities for the air carrier concerned to sell and market freely its 
air transport services including all aspects of marketing such as market 
research, advertising and distribution. These activities do not include 
the pricing of air transport services nor the applicable conditions.) 
 จากนิยามดังกล่าว การขายและการตลาดของบริการขนส่งทางอากาศ 
จึงจ ากัดขอบเขตอยู่เฉพาะในส่วนการท าการตลาดของสายการบินเท่านั้น ไม่รวมถึง
การขายและการผลิตอากาศยาน และการก าหนดราคาของการบริการขนส่ง 
ทางอากาศด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตดังกล่าว  
เห็นว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับการก ากับดูแลการขายและการท า
การตลาดของบริการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งไม่ เข้าลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม 
หรือจารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นฐาน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามบัญชีสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๕.๓) การบริการส ารองที่นั่ งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (computer 
reservation system services/crs) 
 การบริการส ารองที่นั่ งด้ วยระบบคอมพิว เตอร์มีนิยามก าหนดไว้ 
ในความตกลงนี้  โดยได้น านิยามดังกล่าวมาจาก GATS เ ช่นกัน ซึ่ งหมายถึง  
การบริการที่ด าเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบิน 
ของสายการบิน ที่นั่งที่ว่าง ค่าโดยสาร และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับค่าโดยสาร  
ซึ่งใช้ส าหรับการส ารองที่น่ังและการออกบัตรโดยสาร ซึ่งในปัจจุบันบริการประเภทนี้
ไม่จ าเป็นต้องท าเฉพาะที่สายการบินเท่าน้ัน แต่สายการบินต่างๆ ได้ร่วมมือกันพัฒนา
และเช่ือมโยงระบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถด าเนินการผ่านตัวแทน
จ าหน่ายได้จากทั่วโลก 
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 ส าหรับกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย
เฉพาะ ซึ่งลักษณะของบริการดังกล่าวผ่านตัวแทนเป็นการให้บริการในลักษณะ  
ของนายหน้าหรือตัวแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก าหนดไว้ตามบัญชีสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่คนไทยยังไม่มีความพร้อม 
ที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการ 
ในลักษณะนายหน้าหรือตัวแทนตามบัญชีสามมิใช่การห้ามเด็ดขาด เนื่องจากบัญชี
สามได้รองรับให้สามารถก าหนดยกเว้นธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนบางประเภท 
โดยกฎกระทรวงได้ อีกทั้งมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังก าหนดให้ 
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจตามบัญชี
สามได้ 

 ๒ หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ย่ิง (MFN) 
 หลักการปฏิบั ติ เ ยี่ ย งชาติที่ ไ ด้ รั บความอนุ เคราะห์ ยิ่ ง  (MFN) คื อ  
การที่ ปฏิบั ติ ต่ อประ เทศคู่ สัญญาทุกประ เทศโดย เท่ า เที ยมกั น  กล่ าวคื อ  
เมื่อประเทศคู่สัญญาได้ให้สิทธิประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ประเทศหน่ึงประเทศใด ก็ต้อง
ให้สิทธิประโยชน์เช่นว่านั้นแก่ทุกประเทศที่เป็นคู่สัญญาอื่นด้วย ซึ่งหลักการนี้มักถูก
น ามาใช้เป็นหลักการพื้นฐานในการท าความตกลงระหว่างประเทศ  
 ร่างความตกลง ATISA ได้เสนอการก าหนดบทบัญญัติในส่วนนี้ไว้เป็น  
๓ ทางเลือก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้ทางเลือกใด ดังนี้ 
 ทางเลือกที่ ๑ การให้ MFN แบบอัตโนมัติ (รูปแบบ GATS) 
 การให้ MFN รูปแบบนี้ เรียกว่า automatic MFN ในท านองเดียวกับ 
ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก กล่าวคือ การเปิดตลาดของประเทศสมาชิก  
ต้องกระท าภายใต้กฎการให้การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-
Favored Nation Treatment: MFN) เมื่อประเทศสมาชิกได้เปิดตลาดแล้ว จะต้องเปิด
ตลาดให้แก่ประเทศต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม หากประเทศสมาชิกใด 
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ยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการตามข้อนี้ ก็สามารถที่จะขอยกเว้นหรือผ่อนผัน (MFN 
Exemption) ไประยะหนึ่งจนกว่าจะสามารถปรับตัวได้ก็ได้ 
 ทางเลือกที่ ๒ การให้ MFN แบบไม่อัตโนมัติ 
 การให้ MFN รูปแบบนี้เป็นการยอมรับการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลงต่างๆ ได้ แต่ต้องมีการแจ้งต่อคณะมนตรี 
ถึงการจัดท าหรือแก้ไขความตกลงดังกล่าวภายใต้ข้อ ๕ และข้อ ๕ ทวิ ของ GATS  
ซึ่งประเทศภาคีอื่นสามารถร้องขอให้มีการเจรจาเกี่ยวกับการขยายการใช้บังคับ 
ความตกลงนั้นๆ ต่อตนได้  อย่างไรก็ดี การร้องขอดังกล่าวมิใช่มาตรการบังคับประเทศ
สมาชิกที่ถูกร้องขอที่จะต้องจัดให้มีการเจรจาระหว่างกันเสมอไป 
 ทา ง เ ลื อ ก ที่  ๓  ก า ร ใ ห้  MFN แบ บ อั ต โ น มั ติ ภ า ย ใ ต้ เ งื่ อ น ไ ข 
การประเมินผล 
 รูปแบบนี้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีหน้าที่ต้องแจ้งโดยพลัน 
ต่อส านักเลขาธิการอาเซียนว่าตนได้เข้าผูกพันภายใต้ความตกลงที่มีผลกระทบ 
ต่อการค้าบริการใดบ้าง โดยส านักเลขาธิการอาเซียนจะท าการประเมินว่าความตกลง
ดังกล่าวมีการปฏิบัติที่ดีกว่าหรือไม่ และการปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้ถูกขยาย 
ไปสู่ประเทศสมาชิกอื่นโดยอัตโนมัติและไม่มีเง่ือนไขแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ การประเมิน  
ของส านักเลขาธิการอาเซียนไม่มีผลผูกพันประเทศสมาชิก 
 เมื่อพิจารณาทั้ง ๓ ทางเลือกข้างต้น เห็นว่า MFN ของ GATS เป็นการให้
แบบอัตโนมัติ เมื่อประเทศสมาชิกได้ให้การปฏิบัติที่ดีกว่าแก่ประเทศใด ก็ต้องให้แก่
ประเทศภาคีอื่นด้วย ซึ่งหลักการ MFN ส าหรับการค้าบริการเป็นสิ่งท่ีก าหนดภายใต้ 
GATS ห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างการบริการและผู้ให้บริการที่เหมือนกัน โดยบัญญัติว่า 
"ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการใดที่ครอบคลุมในความตกลงนี้ สมาชิกแต่ละรายจะ 
ให้การปฏิบัติแก่การบริการและผู้ให้บริการของสมาชิกอื่นใดที่เป็นการอนุเคราะห์  
ไม่ด้อยกว่าที่ตนให้การปฏิบัติแก่บริการและผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกันของประเทศอื่นใด
โดยอัตโนมัติและไม่มีเงื่อนไข" ประเทศสมาชิกจะถือว่ามีการปฏิบัติที่ละเมิดพันธกรณี
ตามหลักการ MFN ของ GATS เมื่อการปฎิบัตินั้นมีลักษณะครบ ๓ ประการ  
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คือ (๑) การปฏิบัติดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของการค้าบริการ (๒) เป็นการบริการ
และผู้ให้บริการที่เหมือนกัน และ (๓) มีการปฏิบัติอันเป็นการให้การอนุเคราะห์ 
ที่ด้อยกว่าการบริการหรือผู้ให้บริการของประเทศสมาชิก  อย่างไรก็ดี GATS อนุญาต
ให้ประเทศสมาชิกยื่ นตารางข้อยกเว้นการปฏิบัติตามพันธกรณี  MFN ได้  
แต่การยกเว้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่มกราคม ๒๕๓๘ ซึ่งระยะเวลา
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ดังนั้น ส าหรับความตกลง ATISA เห็นว่า หากประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการผลักดันความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ที่เปิดเสรีการค้าบริการ อาจต้องพิจารณาการก าหนด MFN ตามทางเลือกที่ ๑  
หรือทางเลือกที่ ๓ โดยให้การประเมินของส านักเลขาธิการอาเซียนมีผลผูกพัน 
ทุกประเทศสมาชิก 

 ๓ หลักการเข้าสู่ตลาด (Market Access) 
 การเข้าสู่ตลาดเป็นสิ่งที่แต่ละประเทศก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ มาตรการ 
หรือเง่ือนไขส าหรับการอนุญาตให้ผู้ให้บริการต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศตน  
ซึ่งหลักเกณฑ์ มาตรการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดดังกล่าว เรียกว่า “ข้อจ ากัดการเข้าสู่
ตลาด”  
 ร่างความตกลง ATISA ก าหนดยอมรับข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาดอันเป็น
อุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจและให้บริการของผู้ให้บริการต่างชาติไว้ ๖ กรณี 
ในลักษณะเดียวกับความตกลง GATS ดังนี ้
  ๑) การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ เช่น การก าหนดโควตา การผูกขาด  
  ๒) การจ ากัดมูลค่าบริการที่ขายหรือสินทรัพย์  
  ๓) การจ ากัดจ านวนหรือปริมาณการให้บริการ 
  ๔) การจ ากัดจ านวนบุคคลธรรมดาที่ได้รับการว่าจ้างเพื่อให้บริการ  
  ๕) การจ ากัดรูปแบบของหน่วยธุรกิจที่ให้บริการ  
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  ๖) การจ ากัดทุนต่างชาติที่ใช้ในการประกอบธุรกิจบริการในรูปสัดส่วน
การถือหุ้นหรือมูลค่าการลงทุน  
 ข้อจ ากัดเข้าสู่ตลาดอาจเกิดจากการก าหนดมาตรการ นโยบาย ตลอดจน 
กฎข้อบังคับของประเทศสมาชิกที่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการ 
ของประเทศสมาชิกอื่นที่จะเข้ามาให้บริการในประเทศตน ซึ่งการที่ร่างความตกลง 
ATISA ได้น าเอาข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาดภายใต้ความตกลง GATS มาก าหนดไว้ทั้ง  
๖ เรื่อง จึงไม่เป็นการลดสิทธิที่ประเทศไทยมีอยู่ ซึ่งปัจจุบันการออกกฎหมาย 
ได้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่แล้ว การก าหนดข้อจ ากัดในลักษณะเดียวกัน 
จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านกฎหมายต่อประเทศไทย 
 
 

 ๔ หลั ก ก า รปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งคนชา ติ  (National Treatment)  แล ะ 
ข้อผูกพันเพ่ิมเติม (Additional Commitments) 
 ข้อจ ากัดในการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หรือ limitation to national 
treatment หมายถึงการให้การปฏิบัติต่อคนต่างชาติด้อยกว่าคนในชาติตนในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีบทบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบภายในที่เป็น 
การเลือกปฏิบัติ เช่น การอุดหนุนให้แก่กิจการของคนชาติ หรือการก าหนดเง่ือนไข 
ให้บริษัทต่างชาติต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของตนแก่คนชาติ ฯลฯ  
 ร่างความตกลง ATISA ได้ก าหนดข้อบทเรื่องนี้ไว้เพื่อให้การปฏิบัติเยี่ยง 
คนชาติมีความชัดเจน และช่วยให้เกิดความโปร่งใสระหว่างผู้ให้บริการของประเทศ
สมาชิกอันเป็นการส่งเสริมการค้าเสรี โดยข้อบทนี้จะมีผลใช้บังคับเพียงใดจะอยู่
ภายใต้ตารางข้อผูกพัน (Schedule of Commitment) ที่ประเทศสมาชิกได้เสนอ
ผูกพันไว้ในแต่ละรอบการเจรจา ซึ่งในปัจจุบันตามความตกลง AFAS (ตาราง 
ข้อผูกพันชุดที่ ๙) ได้ก าหนดเง่ือนไขผูกพันของแต่ละสาขาบริการไว้ด้วย 
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 ส าหรับกฎหมายไทยที่มีบทบัญญัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างคนไทย
และคนต่างด้าวนั้น นอกจากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางแล้ว ยังรวมถึงกฎหมายเฉพาะที่มีบทบัญญัติ 
ที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยและคนต่างด้าวด้วย   
 อนึ่ง การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในกรณีการค้าบริการต้องเป็นการปฏิบัติ 
ที่เหมือนกันต่อธุรกิจบริการอย่างเดียวกัน และปฏิบัติที่ต่างกันต่อธุรกิจบริการ 
ที่ต่างกัน ซึ่งการพิจารณาว่าธุรกิจบริการที่ประเทศสมาชิกด าเนินการอยู่เป็นธุรกิจ
บริการอย่างเดียวกันหรือเป็นธุรกิจบริการที่แตกต่างกันเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึง 
ในการออกมาตรการของภาครัฐ 

 

 ๕  ข้อยืดหยุ่น (Flexibility) 
 เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับการพัฒนา และมีข้อจ ากัด 
ด้านกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ประเทศสมาชิกอาเซียน 
จึงยอมรับให้แต่ละประเทศสามารถเจรจาโดยมีข้อยืดหยุ่น (Flexibility) เพื่อก าหนด
ระดับการเปิดเสรีการค้าบริการที่แตกต่างกันได้ ข้อยืดหยุ่นจึงเป็นการยอมผ่อนผัน
การปฏิบัติของประเทศสมาชิกที่จะต้องด าเนินการเพื่อการเปิด เสรีการค้าบริการ
อาเซียน   
 ร่ า งความตกลง ATISA ได้ น า  flexibility มาก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด 
ความยืดหยุ่นในการอนุวัติการตามความตกลงฯ ของประเทศสมาชิก โดยก าหนด  
ให้  ASEAN Economic Ministers (AEM)  เ ป็ นผู้ พิ จ า รณาก า หนดขอบ เ ขต 
ของความยืดหยุ่น เช่น การก าหนดเพดานขั้นสูงส าหรับข้อจ ากัดของแต่ละประเทศ
สมาชิก เป็นต้น 
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 ๖  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ (Disclosure of Confidential 
Information) 
 ร่างความตกลง ATISA มิได้บังคับให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารลับ หากการเปิดเผยอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บังคับกฎหมาย หรือขัดต่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรืออาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ทางธุรกิจของภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน  นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดรองรับการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ 
ของประเทศสมาชิกอื่น โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของประเทศผู้รับข้อมูลข่าวสาร  
ท่ีจะต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว โดยการใช้ข้อมูลข่าวสารจะกระท าได้ 
อย่างจ ากัดเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวจะกระท าได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากประเทศสมาชิกเจ้าของข้อมูล 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยภายใต้กระบวนพิจารณาคดีของศาลของประเทศที่ได้รับข้อมูลนั้น 
 อน่ึง ร่างความตกลง ATISA มิได้ก าหนดความหมายหรือขอบเขตของข้อมูล
ข่าวสารลับ (confidential information) ไว้ กรณีจึงเป็นดุลยพินิจของประเทศ
สมาชิกที่จะพิจารณาว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดจะส่งผลกระทบต่อการใช้บังคับ
กฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ทางธุรกิจของภาครัฐหรือเอกชนหรือไม่ 
หากส่งผลกระทบดังกล่าว ก็สามารถท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ 
 (๖.๑) กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ ได้แก่ 
 (๖.๑.๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๓ 
ก าหนดห้ามท าการคัดลอก เขียน จ าลอง หรือถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดส าหรับ
การป้องกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพอากาศ โรงงานท าอาวุธ 
หรือยุทธภัณฑ์ โรงช่างแสง หรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ์ อู่เรือรบ ท่าเรืออันใช้เป็นฐานทัพเรือ 
สถานีวิทยุหรือโทรเลข หรือสถานีส่งและรับอาณัติสัญญาณ รวมทั้งสถานที่ใด ๆ  
ซึ่งใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมเรือรบหรืออาวุธยุทธภัณฑ์หรือวัตถุใด ๆ ส าหรับใช้ 
ในการสงคราม ชุมทางรถไฟ โรงงาน และสถานที่จ่ายน้ า หรือกระแสไฟฟ้าอันเป็น 
การสาธารณูปโภค หรือที่หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

81ASEAN Experience



๘๒ 

 (๖.๑.๒) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔  
ที่ก าหนด ช้ันความลับของข้อมูลข่าวสารลับเป็น ๓ ประเภท คือ ลับที่ สุด  
(top secret) ลับมาก (secret) และลับ (confidential) และ  
 (๖.๑.๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา 
๑๔ และมาตรา ๑๕) ที่ก าหนดมิใหเ้ปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะ
ต่อไปนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเปิดเผยได้  
โดยต้องค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ได้แก่ (๑) ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (๒) ข้อมูล
ข่าวสารที่อาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์  (๓ )  ความเ ห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรั ฐ 
ในการด าเนินการเรื่องใด (๔) ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
หรือความปลอดภัยของบุคคล (๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร (๖) ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ เปิดเผย หรือมีผู้ ให้มาโดยไม่ประสงค์ 
ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น และ (๗) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขอบเขตของสิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับตามกฎหมายไทย
ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว เห็นว่าเป็นการก าหนดจากความส าคัญและผลที่จะเกิดขึ้น 
จากการเปิดเผยข้อมูลที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ ประโยชน์
สาธารณะ ความมั่นคงของประเทศ การใช้บังคับกฎหมาย ประโยชน์ของเอกชน ฯลฯ  
ซ่ึงสอดคล้องกับการก าหนดขอบเขตของข้อมูลข่าวสารลับตามร่างความตกลงฯ  
การไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับตามกฎหมายไทยทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว จึงสามารถ
กระท าได้ภายใต้ร่างความตกลง ATISA  

82 ASEAN Experience



๘๓ 

 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีการตอบโต้ 
การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๗๑) ซึ่งในการพิจารณาว่ามีการอุดหนุน 
จากต่างประเทศหรือไม่ จะต้องแจ้งให้ประเทศนั้น  ๆมาร่วมปรึกษาหารือด้วย เพื่อท าความตกลง
ให้ยุติการตอบโต้หรือเพื่อท าความตกลงระงับการอุดหนุน โดยในช้ันนี้ต้องให้โอกาส
ประเทศซึ่งสินค้าถูกพิจารณาได้รับข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวกับการพิจารณาได้ เว้นแต่ 
ในส่วนที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นความลับ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีอ านาจ 
ที่จะพิจารณาได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศดังกล่าวเป็นความลับ 
ที่จะไม่ส่งหรือไม่  ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาว่า การเปิดเผยส่งผลกระทบ
ต่อการใช้บังคับกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ทางธุรกิจของภาครัฐ
หรือเอกชน 
 (๖.๒) วิธีการส่งข้อมูลข่าวสารลับไปต่างประเทศ 
 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับเป็นการก าหนดรองรับ 
การรักษาข้อมูลข่าวสารลับของแต่ละประเทศ และการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ  
ที่ได้รับมา ซึ่งตามกฎหมายไทยแม้ว่าจะมีกฎหมายหลายฉบับระบุถึงข้อมูลข่าวสารลับไว้  
ก็เป็นเพียงการก าหนดวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับแต่ละประเภทเท่านั้น ซึ่งหากต้อง
มีการส่งข้อมูลข่าวสารลับดังกล่าวของไทยไปยังหน่วยงานต่างประเทศ การส่งจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ก าหนดให้ใช้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยถุงเมล์การทูต 
โดยอนุโลม หรือให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะทางการทูตถือไปด้วยตนเอง เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจึงจะสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือวิธีการอื่นใดก็ได้ 

 ๗  กฎหมายและกฎระเบียบภายใน (Domestic Regulation) 
 เป็นข้อก าหนดเพื่อส่งเสริมการค้าบริการเสรี โดยให้หน่วยงานผู้มีอ านาจ 
ในการอนุมัติอนุญาตต้องด าเนินการ (๑) ให้ข้อมูลผู้ขออนุญาตอย่างเพียงพอ  
และในกรณีที่มีการปฏิเสธค าขอ ต้องแจ้งเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้ขอด้วย โดยผู้ขอ
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สามารถยื่นค าขอใหม่ได้อีก (๒) จัดท ามาตรฐานในการพิจารณาค าขอและมาตรฐาน
เวลาส าหรับการพิจารณาค าขอ โดยเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ (๓) ในกรณีที่มี 
การก าหนดเง่ือนไขไว้เป็นพิเศษส าหรับสาขาบริการใดตามตารางข้อผูกพัน มาตรฐาน 
ที่ใช้ส าหรับพิจารณาเงื่อนไขนั้นๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ส าหรับกฎหมายไทยที่ เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตนั้น ขั้นตอน 
และหลักเกณฑ์การอนุมัติอนุญาตในกฎหมายแต่ละฉบับจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน  
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายกลาง
ที่วางหลักประกันความเป็นธรรมให้คู่กรณี ในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
ทางปกครอง โดยมีมาตรา ๓ ก าหนดไว้ชัดเจนให้ใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอื่นก าหนดวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  
จึงให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายเฉพาะดังกล่าว ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ได้ก าหนดหลักการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออก
ค าสั่งทางปกครองให้ต้องกระท าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ (มาตรา ๑๒) การอนุญาต 
การอนุมัติ การรับรอง ฯลฯ เป็นค าสั่งทางปกครองที่ต้องด าเนินการตามขั้นตอน  
ที่ก าหนด (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๗) โดยก าหนดให้ผู้ขอมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน  
ส่วนรูปแบบของการท าค าสั่ง แม้ว่าการออกค าสั่งอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้  
แต่ในกรณีที่มีค าสั่งเป็นวาจา หากผู้รับร้องขอ เจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันค าสั่งนั้น 
เป็นหนังสือ ซึ่งค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครอง
เป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นต้องมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ  
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 ๘ บริการทางการเงิน (Financial Services) 
 สาขาบริการทางการเงินยังเป็นประเด็นพิจารณาว่าควรน ามาก าหนดไว้ 
เป็นเนื้อหาของความตกลงฯ หรือควรก าหนดไว้เป็นภาคผนวก ซึ่งตามร่างความตกลง
นี้ ได้ก าหนดให้  Working Committee on Financial Services Liberalization 
under ASEAN (WCFSL) เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 

 ๙  การช าระ เ งินและการโอนเ งิน  (Payments and Transfers)  
และข้อจ ากัดการช าระเงิน (Restrictions to Safeguard the Balance of 
Payments) 
 ร่างความตกลง ATISA ก าหนดหลักการท่ัวไปเ ก่ียวกับการช าระเงิน 
และการโอนเงิน ได้แก่ 
   ๙.๑) การห้ามประเทศสมาชิกมีข้อจ ากัดการโอนเงินและการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ เว้นแต่เป็นไปเพ่ือรักษาดุลการช าระเงินและภัยคุกคาม 
ต่อเสถียรภาพทางการเงิน  ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกสามารถก าหนดข้อจ ากัดได้เท่าที่ 
ตนได้ระบุข้อจ ากัดส าหรับแต่ละสาขาบริการภายใต้ข้อผูกพันรายสาขา (specific 
commitments) แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดดังกล่าวต้องไม่เป็นการเลือกปฎิบัติ
ระหว่างประเทศสมาชิก ไม่ขัดต่อข้อบทภายใต้ความตกลงกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่จ าเป็นต่อประโยชน์ทางการเงิน ทางเศรษฐกิจ 
และทางการค้าของประเทศสมาชิกอื่น ไม่เป็นมาตรการที่เกินจ าเป็นที่จะน ามาใช้
ส าหรับแต่ละเรื่อง และไม่คงอยู่ถาวร โดยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ประเทศสมาชิกที่ออก
ข้อจ ากัดดังกล่าวต้องทยอยผ่อนปรนข้อจ ากัดลง 
   ๙.๒) ประเทศสมาชิกที่ออกข้อจ ากัดการโอนเงินและการช าระเงิน 
มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ประเทศสมาชิกอื่นทราบ (ผ่านทางส านักเลขาธิการอาเซียน)  
ถึงข้อจ ากัดดังกล่าวหรือการเปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดดังกล่าวโดยพลัน 
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 หลักการดังกล่าวน ามาจากหลักการตามข้อ ๑๑ และ ๑๒ ของความตกลง 
GATS (General Agreement on Trade in Services) ซึ่งทั้งความตกลงการค้า
บริการภายใต้องค์การการค้าโลก (GATS) และความตกลง ATISA มิได้มีการให้
ความหมายค าว่า “ภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงิน” ไว้ ถ้อยค าดังกล่าวจึงยัง 
เปิดกว้างและมิได้มีขอบเขตที่ชัดเจน 
 ส าหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ 
(มาตรา ๔) ก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงควบคุม จ ากัด หรือห้ามการด าเนินการ
ที่มีเงินตราต่างประเทศมาเกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเงินตรา การส่งเงินตรา
ออกนอกประเทศ การรับช าระเงิน ตลอดจนการก าหนดวิธีการและเง่ือนไข 
เพื่อควบคุมดูแลเงินตราต่างประเทศท่ีเข้ามาในประเทศไทย   
 นอกจากอ านาจของรัฐมนตรีในการควบคุมการเข้ามาของเงินตรา
ต่างประเทศตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินฯ แล้ว ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลด้านเสถียรภาพทางการเงินยังมีอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ (มาตรา ๑๐)  
ที่จะตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ โดยก าหนดให้บุคคล 
ซึ่งท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศจัดส่งข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องต่อ ธปท. ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ธปท.ก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา (ธุรกรรมทางการเงินต้ังแต่ ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐหรือ
เทียบเท่า) เพื่อประโยชน์ในการจัดท าสถิติดุลการช าระเงิน ฐานะการลงทุนระหว่าง
ประเทศ และสถิติการเ งินของประเทศ ประกอบกับมีอ านาจด า เนินการ
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (มาตรา ๒๓) ที่จะแทรกแซงการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการด ารงไว้ซึ่งค่าของบาทได้ 
 อนึ่ง ส าหรับการจ ากัดการช าระเงินและการโอนเงินภายใต้ BIT Model  
ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าท าความตกลงคุ้มครองการลงทุนกับต่างประเทศ 
เป็นจ านวนมาก และภายใต้ BIT Model ได้รองรับการก าหนดข้อจ ากัดการช าระเงิน
และการโอนเงินไว้เพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน ตลอดจนเพื่อให้มี
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การตรวจสอบการน าเงินเข้าออกประเทศภายใต้การด าเนินการของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยในลักษณะเดียวกันด้วย ดังน้ี 
 -the integrity and stability of its currency, external financial 
position or balance of payments in consistent with the rights and 
obligations of the Parties as members of the International Monetary 
Fund (IMF) under the Articles of Agreement of the Fund; 
 -bankruptcy, insolvency or the protection of the rights of 
creditors; 
 -issuing, trading or dealing in securities, futures, options or 
derivatives; 
 -criminal or penal offences; 
 -social security, public retirement or compulsory saving scheme; 
 -ensuring compliance with the judgments in judicial or 
administrative proceedings; 
 -financial reporting or record keeping of transfers when 
necessary to assist law enforcement or financial regulatory authorities. 

 ๑๐ การผูกขาดและการจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ (Monopoly and 
Exclusive Service Supplier) 
 การผูกขาดผู้ให้บริการ (monopoly) คือ การจ ากัดให้มีผู้ให้บริการในตลาด
เพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อเกิดการผูกขาดขึ้น ผู้รับบริการจะไม่อาจหาบริการนั้น 
จากผู้ให้บริการอื่นทดแทนได้ ในขณะที่ผู้ให้บริการรายอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาให้บริการ
แข่งขันในตลาดได้ เนื่องจากมีกฎเกณฑ์หรือมาตรการทางการค้าของประเทศนั้นๆ  
กีดกันหรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด 
 ส่วนการจ ากัดผู้ ให้บริการ (exclusive service supplier) คือ การใช้
มาตรการด้านกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการไว้น้อยราย  
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โดยมาตรการดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของใบอนุญาต การก าหนดโควตา สัมปทาน  
การก าหนดเง่ือนไขพิเศษในการพิจารณาความจ าเป็นด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ฯลฯ   
 บทบัญญัติในเรื่องนี้ เป็นการยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผูกขาด 
และการจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการภายในตลาดของแต่ละประเทศสมาชิก โดยประเทศ
สมาชิกมีหน้าที่ต้องก ากับดูแลมิให้การผูกขาดดังกล่าวกระทบต่อพันธกรณีภายใต้
หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) และภายใต้ตาราง 
ข้อผูกพันรายสาขา (schedule of specific commitment) และในกรณีที่กิจการ 
ที่มีการผูกขาดนั้นมีการด าเนินการหลายกิจกรรม ประเทศสมาชิกมีหน้าที่ต้องก ากับ
ดูแลมิให้มีการแสวงประโยชน์จากการผูกขาดดังกล่าวในกิจกรรมในลักษณะที่ขัดต่อ
ข้อผูกพันรายสาขาด้วย 
 พันธกรณีในส่วนนี้เป็นการพิจารณาภายใต้หลักการปฏิบัติเยี่ยงขาติที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) จึงครอบคลุมเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ประเทศไทย 
ให้แก่ประเทศสมาชิกอื่นเท่านั้น โดยพิจารณาว่าประเทศไทยมีการเลือกปฏิบัติต่อ
ธุรกิจบริการที่เหมือนกันของประเทศสมาชิกใดด้อยไปกว่าประเทศสมาชิกอื่น 
หรือไม่ กรณีนี้ จึงไม่กระทบต่อการให้สิทธิผูกขาดหรือสัมปทานภายใต้กฎหมาย
เฉพาะของไทยท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

 ๑๑  ข้ อ ย ก เ ว้ น ทั่ ว ไ ป  ( General Exceptions)  แ ล ะข้ อ ยก เ ว้ น 
ด้านความมั่นคง (Security Exceptions) 
 ข้อยกเว้นท่ัวไปและข้อยกเว้นด้านความมั่นคงเป็นข้อบทที่น ามาจากข้อ ๑๔ 
และข้อ ๑๔ ทวิ ของความตกลงการค้าบริการภายใต้องค์การการค้าโลก (GATS)  
ซึ่ ง เป็นหลักการที่ยอมให้ประเทศสมาชิกคุ้มครองผลประโยชน์ทางสังคม 
และความมั่นคงในประเทศของตนได้ภายใต้ข้อยกเว้นท่ียอมรับได้ร่วมกัน กล่าวคือ 
 (๑๑.๑) ข้อยกเว้นท่ัวไป 
 มาตรการที่ไม่สอดคล้องกับความตกลง ATISA จะได้รับยกเว้นทั่วไป 
ให้สามารถปฏิบัติ ได้ เมื่อมาตรการดังกล่าวเป็นการด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อ  
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(๑.๑) ปกป้องศีลธรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (๑.๒) คุ้มครอง
ชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช (๑.๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือข้อบังคับที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลง ATISA ตลอดจนเพื่อป้องกัน
การปฏิบัติที่หลอกลวงหรือฉ้อโกง คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน  
และเพื่อความปลอดภัย (๑.๔) การยอมรับให้ใช้มาตรการที่ขัดกับหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
( National Treatment)  ไ ด้  ห า ก ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ นั้ น ท า ใ ห้ 
การจัดเก็บภาษีทางตรงในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการ หรือผู้ให้บริการของสมาชิกอื่น
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และ (๑.๕) การยอมรับให้ใช้มาตรการที่ขัด
กับหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) ได้ หากความแตกต่าง
ในการปฏิบัติเป็นผลมาจากความตกลงเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อน 
ซึ่งประเทศสมาชิกได้ผูกพันอยู่ 
 (๑๑.๒) ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง 
 ความตกลง ATISA ยอมรับให้ประเทศสมาชิกด าเนินการดังต่อไปนี้ได้  
เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ (๑๑.๒.๑) ประเทศสมาชิกไม่จ าต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารซึ่งตนเห็นว่าการเปิดเผยจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญด้านความมั่นคงของตน 
(๑๑.๒.๒) ประเทศสมาชิกสามารถด าเนินการที่ตนเห็นว่าจ าเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์
ด้านความมั่นคงของตน ซึ่งเป็นการด าเนินการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับ
การจัดหาบริการส าหรับฐานทัพทหาร การด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุที่แตกตัว 
ทางอะตอมหรือจากวัสดุที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้น หรือเป็นการด าเนินการในภาวะสงคราม 
หรือในภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ (๑๑.๒.๓) 
ประเทศสมาชิกสามารถด าเนินการตามพันธกรณีของตนภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ 
ส าหรับการคงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 
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งานด้านการลงทุนของอา เซี ยนอยู่ ในความรับผิดชอบของ CCI  
(The Coordinating Committee on Investment) ห รื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประสานงานด้านการลงทุนของอาเซียน  ซึ่ งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้ งขึ้น 
เพื่อสนับสนุนการท างานของคณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN 
Investment Area (AIA) Council) โดยอยู่ภายใต้องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขา ซึ่งได้แก่ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Ministers Meeting (AEM)) ภารกิจที่ส าคัญของ AIA Council คือ การติดตาม 
ความคืบหน้าในการปฏิบัติตามความตกลงการลงทุนของอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ที่ ล ง น า ม โ ด ย รั ฐ ม น ต รี
เศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงพิจารณาด าเนิน 
การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้เขตการลงทุนอาเซียน และขยายความร่วมมือ 
ด้านการลงทุนระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 

CCI ประกอบด้วยคณะกรรมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่รับผิดชอบ 
ด้านการลงทุนของประเทศสมาชิก ซึ่งองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยใน CCI  
คือ BOI และเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่นจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้มีการจัด 
การประชุม CCI ปีละ ๓ ครั้ง ในการปฏิบัติตามหน้าที่ ให้ CCI รายงานต่อ AIA 
Council ผ่ านที่ ป ระ ชุม เจ้ าหน้ าที่ อ า วุ โ สด้ าน เศรษฐกิจอา เซี ยน  (SEOM)  
โดยส านักเลขาธิการอาเซียนท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการส าหรับ AIA Council  
และ CCI และ AIA Council มีหน้าที่ก ากับดูแลและประสานงานการท างานของ CCI 
(ข้อบท ๔๒ ของความตกลง ACIA) 

 
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนของอาเซียน (CCI) (นางสาวศิริพรฯ) 
เอกสารสรุปชี้แจงผู้บริหารส านักงานฯ (นางกาญจนาภรณ์ฯ) และข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ชองกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
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ASEAN Summit 
 

ASEAN Coordination Council 
 

ASEAN Community Councils 
 

             ASEAN           ASEAN              ASEAN 
             Political-Security        Economic  Socio-Cultural 
              Community         Community Community 

 
ASEAN Sectoral Ministerials Bodies 

(ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM)) 
(ประกอบด้วย HLTF-EL (คณะท างานระดับสูง) และ SEOM (เจ้าหน้าที่อาวุโส)) 

 
ASEAN Investment Area (AIA) Council 

 
 
 
 

Committee of Permanent Representatives 
 

National Secretariats 
 

Committee Abroad 

Coordinating Committee on Investment (CCI)) 
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 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Blueprint) ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๓๙ (๒๓ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐) มอบหมายให้คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนอาเซียน (CCI) 
ด าเนินการทบทวนการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(AIA) ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครอง 
การลงทุน (ASEAN IGA) ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยผนวกให้เป็น 
ความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียว เรียกว่า ความตกลงเต็มรูปแบบว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA))  

หลักการและสาระส าคัญของ ACIA 
ความตกลงเต็มรูปแบบว่าด้วยการลงทุนอาเซียน หรือ ACIA เป็นความตกลง 

ที่ผนวกเนื้อหาของความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (the Framework agreement 
on ASEAN Investment Area: AIA) ซึ่งมีหลักการว่าด้วยการเปิดเสรีการลงทุน 
ในอาเซียนและใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Guarantee Agreement: ASEAN IGA) 
ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียว 
ท่ี ว่ าด้ วยการลงทุนของอาเซียน ประกอบด้วย  ๔๙ ข้อบท ๒ ภาคผนวก  
และ ๑ ตารางข้อผูกพันในรูปแบบของรายการข้อสงวน (Negative List) โดยรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามความตกลงดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ความตกลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ให้สัตยาบันครบทั้ง ๑๐ ประเทศแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ความตกลง ACIA  
และตารางข้อสงวนมีผลใช้บังคับแล้วตั้ งแต่วันที่  ๒๙ มีนาคม พ .ศ. ๒๕๕๕
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๙๔ 

          หลักการส าคัญของความตกลง ACIA มี ๔ ประการ คือ  
(๑) หลักการเปิดเสรีตามความสมัครใจในสาขาและเวลาที่พร้อมแต่ต้อง 

ไม่น้อยกว่าที่ผูกพันไว้เดิมตาม AIA ในธุรกิจ ๕ สาขา ได้แก่ การเกษตร การประมง 
การป่าไม้ การเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต รวมไปถึงการบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจ ๕ สาขาดังกล่าว และสาขาอ่ืนท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ตกลงเพิ่มเติม
ในภายหลัง  นอกจากนี้ การลงทุนตามความตกลง ACIA อาจครอบคลุมการลงทุน
ทางตรง (foreign direct investment) และการลงทุนในหลักทรัพย์ (portfolio) ก็ได้  
โดยผู้ลงทุนอาเซียนที่จะได้ประโยชน์จากความตกลงนี้ ได้แก่ นักลงทุนที่มีสัญชาติ 
ของประเทศในอาเซียน และนักลงทุนที่มีสัญชาตินอกประเทศอาเซียนแต่มี 
การประกอบการทางธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญในประเทศอาเซียน (Substantive 
Business Operation) ซึ่งประเทศอาเซียนอาจตั้งข้อสงวนจ ากัดผู้ได้รับประโยชน์
เฉพาะนักลงทุนท่ีมีสัญชาติอาเซียนเท่านั้นก็ได้ ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวนไม่ให้สิทธิ
ตามความตกลงแก่นักลงทุนนอกสัญชาติอาเซียน   

ทั้งนี้ หลักการเปิดเสรีตามความตกลง ACIA คือ การที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนต้องลดหรือเลิกข้อจ ากัดหรือเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคการลงทุน หรือไม่ออก
กฎระเบียบใหม่ที่เข้มงวดกว่าระดับที่ผูกพันไว้ตามหลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ 
(National Treatment) และหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง 
(Most Favored Nation) อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเปิดเสรีตามความตกลงอยู่บนพื้นฐาน
ของความพร้อมและความสมัครใจของประเทศสมาชิก  ดังนั้น ความตกลงฯ จึงก าหนด
ช่องทางให้ประเทศสมาชิกตั้งข้อสงวนในรายการธุรกิจภายใต้  ๕ สาขาข้างต้น 
ที่ตนยังไม่สมัครใจหรือยังไม่พร้อมท่ีจะเปิดเสรีได้ ด้วยการให้ตั้งข้อสงวนในลักษณะ 
เป็น Negative List กล่าวคือ รายการธุรกิจภายใต้ ๕ สาขาข้างต้นที่ตั้งข้อสงวนไว้  
คือ รายการธุรกิจที่ประเทศที่ตั้งข้อสงวนไม่พร้อมจะเปิดเสรี ส่วนรายการที่ไม่ได้ตั้ง 
ข้อสงวนไว้ย่อมถือว่าได้เปิดเสรีแล้ว ซึ่งประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวนธุรกิจที่ยังไม่พร้อม
เปิดเสรีการลงทุนไว้ท้ังสิ้น ๒๕ รายการ   
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๙๕ 

(๒) หลักการคุ้มครองการลงทุนและนักลงทุนอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ 
ภายใต้มาตรการคุ้มครองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเวนคืนทรัพย์สิน การเกิดเหตุการณ์ 
ไม่สงบ การโอนหรือเคลื่อนย้ายเงินอย่างเสรี และการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุน
กับรัฐท่ีรับการลงทุน 

(๓) หลักการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ การก าหนดมาตรการสนับสนุน 
และพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ของอาเซียน โดยการขยายเครือข่าย
เช่ือมโยงทางอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการอาเซียน พัฒนาเครือข่ายการผลิต 
และการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน 

(๔) หลักการอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน ได้แก่ การปรับปรุง
กระบวนการเกี่ยวกับการขออนุญาตลงทุนให้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น การพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการลงทุน และการให้ค าแนะน าแก่นักลงทุนอาเซียน  

สาระส าคัญของความตกลง ACIA 
ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ประกอบด้วย ๓ หมวดใหญ่ ๔๙ ข้อบท  

๒ ภาคผนวก และ ๑ ตารางข้อผูกพันในรูปแบบของรายการข้อสงวน (Negative List)  
โดยในส่วนแรกของความตกลง หมวด A ( ข้อบท ๑-๒๗ ) กล่าวถึง

วัตถุประสงค์ในการจัดท าความตกลง หลักการแนวทางในการปฏิบัติ ขอบเขต ข้อห้าม 
และข้อยกเว้นต่าง ๆ ในการลงทุน 

หมวด B (ข้อบท ๒๘-๔๑) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อพิพาทการลงทุน
ระหว่างรัฐสมาชิกกับผู้ลงทุน ประกอบด้วย ขั้นตอนและกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท ตั้งแต่การยื่นข้อเรียกร้อง เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการยื่นข้อเรียกร้อง  
การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ การด าเนินการของการอนุญาโตตุลาการ ข้อกฎหมาย 
ที่บังคับใช้ ความโปร่งใสของกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนถึง
ค าช้ีขาด 
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๙๖ 

หมวด C (ข้อบท ๔๒-๔๙) การจัดการด้านสถาบันในการปรึกษาหารือ 
โดยรัฐสมาชิก ในความสัมพันธ์ของความตกลง ACIA กับความตกลงอื่น ๆ โดยเฉพาะ 
กับความตกลง ASEAN IGA และความตกลง AIA เมื่อความตกลง ACIA มีผลบังคับใช้ 

ส าหรับสาระส าคัญของความตกลงนี้สามารถสรุปได้ ๔ ประเด็น ดังนี้ 
๑. การเปิดเสรีการลงทุนจะบังคับใช้กับการเกษตร การประมง การป่าไม้ 

อุตสาหกรรมการผลิต การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่อง  
และสาขาอื่นใดตามที่ทุกรัฐสมาชิกอาจตกลงกัน โดยรัฐสมาชิกจะต้องให้การปฏิบัติ
ต่อผู้ลงทุนทั้งจากนิติบุคคลและบุคคลของรัฐสมาชิก และนิติบุคคลต่างชาติ 
ที่จดทะเบียนในอาเซียน เทียบเท่ากับการลงทุนของบุคคลหรือนิติบุคคลของประเทศตน  
และเทียบเท่ากับการปฏิบัติต่อประเทศที่สาม และการห้ามมีข้อก าหนดให้ปฏิบัติ 
(Prohibition of Performance Requirements)  อย่ า งไ รก็ตาม การ เปิด เสรี 
การลงทุนมิ ไ ด้ หมายความถึ งการ เปิด ให้นั กล งทุนอา เซี ยน เข้ ามาล งทุน 
ได้อย่างเสรีเต็มที่ในทุกประเภทกิจการ แต่เป็นการเปิดเสรีแบบมีเง่ือนไขและมี 
ความยืดหยุ่น เนื่องจากอาเซียนตระหนักถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนา 
ของแต่ละประเทศสมาชิก จึงอนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถก าหนดเง่ือนไข 
ในการเข้ามาลงทุน หรือยังไม่พร้อมจะเปิดเสรีให้ต่างชาติ เข้ามาลงทุนท ากิจการใด 
ก็สามารถสงวนเง่ือนไข และกิจการนั้น ๆ ไว้ในรายการข้อสงวน (Reservation List) ได้  
โดยไม่ต้องมีการเจรจาต่อรอง 

๒. การให้ความคุ้มครองการลงทุน ครอบคลุมการเปิดเสรีทั้ง ๕ สาขา  
และบริการที่ เกี่ยวเนื่อง โดยจะต้องให้การประติบัติต่อนักลงทุนและการลงทุน 
อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยอย่างเต็มที่  
ซึ่งการให้ความคุ้มครองในการลงทุนตามความตกลงฉบับนี้ ครอบคลุมการชดเชย
ค่าเสียหายกรณีการยึดทรัพย์ การเวนคืน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบอันเป็นผลมาจาก
การสู้รบด้วยอาวุธ การจลาจลของพลเมือง หรือภาวะฉุกเฉิน และนักลงทุน 
ต้องสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนได้โดยเสรี ตลอดจนความโปร่งใสในขั้นตอนการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน หากรัฐท าผิดพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหาย 
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ต่อการลงทุน นักลงทุนสามารถฟ้องร้องรัฐภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศได้ 

๓. การส่งเสริมการลงทุน รัฐสมาชิกจะต้องร่วมมือกันเพื่อท าให้อาเซียน 
เป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะเขตการลงทุนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเพิ่มการลงทุน 
จากต่างประเทศเข้ามาสู่อาเซียนและการลงทุนภายในอาเซียน โดยวิธีต่าง ๆ รวมถึง
การให้การสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่ของอาเซียน 
การขยายความร่วมมือและเครือข่ายทางด้านอุตสาหกรรม และการเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการของอาเซียน รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในแต่ละประเทศ 

๔. การอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน โดยการสร้างสภาวะแวดล้อม 
ท่ีจ าเป็นส าหรับการลงทุนทุกรูปแบบ ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอน 
ในการยื่นค าขอและการให้ความเห็นชอบในการลงทุนให้มีความสะดวกและรวบรัดขึ้น 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างฐานข้อมูล 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในการลงทุน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกระบวนการลงทุน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการลงทุนของนักลงทุน
อาเซียน 

นอกจากนี้ ความตกลงฯ ยังก าหนดช่องทางให้ประเทศสมาชิกตั้งข้อสงวน 
ในรายการธุรกิจภายใต้ ๕ สาขาข้างต้นที่ตนยังไม่สมัครใจหรือยังไม่พร้อมที่จะเปิดเสรี
ได้ด้วยการให้ตั้งข้อสงวนในลักษณะเป็น Negative List ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย 
ได้ตั้งข้อสงวนธุรกิจที่ยังไม่พร้อมเปิดเสรีการลงทุนไว้ท้ังสิ้น ๒๕ รายการ๑๕ 

                                                           
๑๕บัญชีรายการข้อสงวนของประเทศไทยมีทั้งหมด ๒๕ รายการ โดยได้ระบุรวมรายการ

ในบัญชี ๑ แนบท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ จ านวน ๗ รายการ 
รวมทั้งกิจการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า การเพาะขยายและปรับปรุงพันธุ์พืช การท าไม้จากป่าปลูก กิจการ
ผลิตสุราและเอทิลแอลกอฮอล์ และการถือครองอาคารชุด (ที่มีการแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว) 
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รายการข้อสงวนของประเทศไทยภายใต้ความตกลง ACIA ได้มีการจัดท า 
ตามแนวทาง ๙ ข้อ๑๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (กนศ.) เมื่อวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ .ศ. ๒๕๕๓ และได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุนอาเซียน (CCI)  
และที่ประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรีเขตการลงทุน

                                                           
๑๖ข้อ ๑ ค านึงถึงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหลัก 

ประกอบกับกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๒ ค านึงถึงพันธกรณีของไทยภายใต้รายการข้อสงวนของ AIA 
ข้อ ๓ ปรับปรุงรายการข้อสงวนในกิจการเหมืองแร่ โดยผ่อนปรนเง่ือนไขในการถือหุ้น

ของนักลงทุนอาเซียนในกิจการเหมืองแร่ให้เท่ากับที่ผ่อนปรนให้นักลงทุนออสเตรเลียภายใต้  
ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ตามข้อบทการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
(Most Favored-Nation Treatment: MFN) ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ สงวนสิทธิในการออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ไม่ใช่การลงทุนทางตรง 
(Non-FDI) สิทธิของผู้มีถิ่นพ านักถาวร (PR) การขยายสิทธิภายใต้ความตกลงให้นักลงทุนต่างชาติ 
ที่มีกิจการอยู่ในอาเซียนและต้องการขยายการลงทุนในประเทศอาเซียนอื่น (Foreign-owned 
ASEAN-based investor) ซ่ึงเป็นประเด็นที่เพิ่มเติมจาก AIA 

ข้อ ๕ สงวนสิทธิในการออกมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
และการป้องปรามการเก็งก าไรค่าเงินบาท 

ข้อ ๖ สงวนสิทธิในการออกมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
และกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับภาครัฐ 

ข้อ ๗ สงวนสิทธิในการออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  
(SMEs) 

ข้อ ๘ ให้ไทยสามารถสงวนมาตรการในสาขาหรือกิจกรรมที่ยังไม่เคยมีมาตรการก ากับ
ดูแลมาก่อน (Unregulated sectors or activities) ได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการก าหนด
นโยบายของภาครัฐ 

ข้อ ๙ กันเรื่องการเปิดเสรีภาคบริการ ยกเว้นบริการที่เกี่ยวข้องกับ ๕ ภาค (Services 
incidental to 5 sectors) ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของความตกลง ACIA ออกจากความตกลง ACIA 
เพราะควรอยู่ภายใต้ความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน (AFAS) 
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๙๙ 

อาเซียน (AEM-14th AIA Council) แล้วเมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๕๔  
โดยมีการปรับแก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับ
การถือครองอาคารชุดด้วยแล้ว๑๗  

สถานการณ์ความคืบหน้าปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้บังคับความตกลง ACIA 
ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนของอาเซียน CCI  

เมื่อวันที่ ๕-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ได้หารือ
ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้บังคับความตกลง ACIA ในประเด็นต่อไปนี้ 

๑) ข้อก าหนดให้ปฏิบัติ (Performance Requirements) 
ข้อ ๗ ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) กล่าวถึง 

การห้ามมีข้อก าหนดให้ปฏิบัติ โดยก าหนดให้บทบัญญัติของความตกลงว่าด้วย
มาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้าในภาคผนวก ๑ (เอ) ของความตกลงดับบลิวทีโอ 
(“ทริมส์”) ซึ่งไม่ถูกกล่าวถึงเป็นการเฉพาะหรือถูกปรับเปลี่ยนโดยความตกลงนี้  
จะใช้บังคับกับความตกลงนี้โดยอนุโลม โดยรัฐสมาชิกจะร่วมกันประเมินข้อก าหนด 
ในการปฏิบัติในเวลาไม่เกิน ๒ ปี หลังจากวันท่ีความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ เป้าประสงค์
ของการประเมินดังกล่าวจะรวมถึงการทบทวนข้อก าหนดในการปฏิบัติที่มีอยู่ 
และพิจารณาความจ าเป็นส าหรับข้อผูกพันเพิ่มเติมภายใต้ข้อนี้   ทั้งนี้ รัฐสมาชิก
อาเซียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของดับบลิวทีโอจะต้องกระท าตามบทบัญญัติของดับบลิวทีโอ
โดยเป็นไปตามข้อผูกพันของตนในการเข้าเป็นภาคีดับบลิวทีโอ 

                                                           
๑๗ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ .ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า รายการข้อสงวนภายใต้ความตกลงว่าด้วย 
การลงทุนอา เ ซียน (ACIA)  รายการที่  ๑๙ ยั งมีความไม่สอดคล้องกับมาตรา  ๑๙ ทวิ  
แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงก าหนดให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๔๙ ของเนื้อที่
ห้องชุดทั้งหมดในแต่ละอาคารชุดในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้น และส าหรับข้อก าหนด
เกี่ยวกับพื้นที่ทั้งหมดที่ก าหนดว่าไม่เกิน ๕ ไร่ นั้น ปัจจุบันไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายแล้ว  
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แก้ไขรายการข้อสงวนฯ รายการท่ี ๑๙ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอความเห็นเพิ่มเติมดังกล่าว 
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ที่ประชุม CCI ได้มีการเชิญผู้เช่ียวชาญจากสถาบันระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (IISD)๑๘ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนด 
ให้ปฏิบัติในความตกลงเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีการอภิปรายว่าอะไร
คือข้อก าหนดให้ปฏิบัติและเหตุผลของการใช้ข้อก าหนดให้ปฏิบัติดังกล่าว๑๙ ตัวอย่าง 
ของการใช้ขอ้ก าหนดให้ปฏิบัติ และการห้ามข้อก าหนดให้ปฏิบัติในสนธิสัญญาต่าง ๆ 
โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน (IISD) ได้เสนอ
ทางเลือกให้ CCI พิจารณาประเมินผลร่วมกัน ดังนี้ 

(เอ) ข้อจ ากัดในความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า 
(TRIMs)  

(บี) ข้อบทที่สนับสนุนมาตรการที่ความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุน 
ที่เกี่ยวกับการค้า (TRIMs) ไม่ครอบคลุมถึง 

(ซี) การจัดท าการอ้างอิงข้ามข้อบทในความตกลงอื่น 
(ดี) การจ ากัดการเพิ่มเติมข้อก าหนดให้ปฏิบัติในบางเรื่อง 
(อี) การห้ามใช้ข้อก าหนดให้ปฏิบัติในบางเรื่องซึ่งปัจจุบันความตกลงว่าด้วย

มาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า (TRIMs) มิได้ครอบคลุมถึง 
                                                           

๑๘Dr. Howard Mann and Dr. Jonathan Bonnitcha 
๑๙การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ให้ความหมาย 

ค าว่า ข้อก าหนดให้ปฏิบัติ (Performance Requirements) ไว้ว่า เป็นการก าหนดเง่ือนไขแก่ผู้ลงทุน 
ที่เป็นการเรียกร้องให้ผู้ลงทุนต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง โดยค านึงถึงการปฏิบัติงาน 
ของผู้ลงทุนในประเทศที่เข้าไปลงทุน (host country) แต่ข้อก าหนดให้ปฏิบัตินี้อาจจะหมายความรวมถึง 
เกือบทุกกรณี เช่น สิ่งแวดล้อม การแข่งขัน ธรรมาภิบาล การธนาคาร เป็นต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การท าอย่างไร 
ให้การลงทุนสัมพันธ์กับเป้าหมายของประเทศเจ้าภาพและชุมชนในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(คุณภาพของการลงทุนที่สัมพันธ์กับการพัฒนา ) ลักษณะของข้อก าหนดให้ปฏิบัติที่รัฐบาลใช้  
เช่น ข้อก าหนดให้ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมทุนและสิทธิในการซ้ือหุ้นก่อน ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการพัฒนาและการศึกษาวิจัย การจ้างงานและการฝึกอบรม การจัดซ้ือสินค้าและบริการ  
ในท้องถิ่น การเชื่อมโยงธุรกิจปลายน้ า (Downstream economic linkages) และข้อก าหนด
เกี่ยวกับการส่งออก 
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๑๐๑ 

(เอฟ) ข้อยกเว้นส าหรับแรงจูงใจและเงินอุดหนุน 
(จี) ข้อตกลงเพิ่มเติมที่ไม่อยู่ภายใต้การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน 

ผู้ลงทุน (ISDS)  
ทั้งนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (International 

Institute for Sustainable Development ( IISD) )  ให้ค าแนะน าแก่อาเซียนว่ า 
กระบวนการประเมินผลร่วมกันจะต้องค านึงถึงบทบาทของข้อก าหนดใหป้ฏบิตัใินเปา้หมาย
ของการพัฒนาของแต่ละประเทศด้วย 

๒) การประติบัติเร่ืองถิ่นที่อยู่ถาวร 
เนื่องจาก ในข้อ ๔ ของความตกลงว่าด้วยการลงทุน

อาเซียน (ACIA) ได้ก าหนดให้นิยามค าว่า “ผู้ลงทุน” หมายถึง บุคคลธรรมดา 
ของรัฐสมาชิกหรือนิติบุคคลของรัฐสมาชิกซึ่งก าลังท าหรือได้ท าการลงทุนในดินแดน
ของรัฐสมาชิกอื่นใด และนิยามค าว่า “บุคคลธรรมดา” ก าหนดให้หมายถึง  
บุคคลธรรมดาใด ๆ ที่มีสัญชาติหรือมีความเป็นพลเมือง หรือมีสิทธิพ านักถาวร 
ในรัฐสมาชิกนั้น ตามกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายแห่งชาติของตน จึงท าให้ผู้ที่มีสิทธิ
พ านักถาวรในรัฐสมาชิกเป็น “ผู้ลงทุน” ตามความหมายของความตกลงนี้ด้วย 

แต่เนื่องจากประเทศสมาชิกมีแนวปฏิบัติต่อผู้ที่มีสิทธิพ านักถาวร
ตามกฎหมายของตนแตกต่างกัน จึงได้มีการจัดท าเชิงอรรถมาเพื่ออธิบายความหมาย
ของการประติบัติเรื่องถิ่นที่อยู่ถาวรของประเทศสมาชิกในฐานะที่เป็นผู้ลงทุน  
โดยเสนอข้อความดังนี้ 

“ภายใต้วัตถุประสงค์ของอนุวรรค (ดี) ของข้อบท ๔  
ของความตกลง ACIA อาเซียนเข้าใจว่า “บุคคลธรรมดาของรัฐสมาชิก” หมายความว่า
บุคคลซึ่งภายใต้กฎหมายของรัฐสมาชิกมีสิทธิที่จะมีถิ่นที่อยู่ถาวรภายในรัฐสมาชิกนั้น  
ในกรณีทีร่ัฐสมาชิกนั้นและรัฐสมาชิกอื่นยอมรับถิ่นที่อยู่ถาวรและยินยอมให้ประติบัติ 
ต่อบุคคลซึ่งมีถิ่นทีอ่ยู่ถาวร เช่นเดียวกับคนชาติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการลงทุน” 

CCI ตั้งข้อสังเกตว่า ความแตกต่างของเชิงอรรถที่เสนอมา
ข้างต้นกับร่างเชิงอรรถ (headnote) ที่เคยมีการเสนอในการประชุมที่ผ่านมา  
อยู่ตรงทีเ่ชิงอรรถเดิมจะก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องประติบัติต่อผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร
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ในประเทศสมาชิกอื่นเช่นเดียวกับคนชาติโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ ร่างเชิงอรรถใหม่ 
จะเปิดช่องให้ประเทศสมาชิกสามารถประติบัติต่อผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสมาชิกอื่น
ตามที่กฎหมายภายในของตนก าหนดไว้ได้ ซึ่งประเด็นนี้ CCI จะได้มีการพิจารณา
ข้อเสนอดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป 

๓) พิธีสารว่าด้วยการแก้ไขความตกลง ACIA 
พิธีสารว่าด้วยการแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุน

อาเซียน (ACIA) มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มเอกสารภาคผนวกเพื่อระบุ

ขั้นตอนการแก้ไขรายการข้อสงวนเพื่อรองรับการแก้ไขรายการข้อสงวน ๓ กรณี คือ  
๑) การแก้ไขเพื่อเปิดเสรีเพิ่มเติมตามก าหนดเวลาใน AEC Blueprint  ๒) การแก้ไข
เพิ่มเติมมาตรการที่ตกหล่นให้ครบถ้วนตามกฎหมายภายในระยะเวลา ๑๒ เดือนนับจาก
วันที่ความตกลง ACIA มีผลใช้บังคับ (ภายใน ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖) และ ๓) การแก้ไข 
ให้มาตรการเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมหลังความตกลง ACIA มีผลใช้บังคับครบ ๑๒ เดือน 

(๒) ขั้นตอนการแก้ไขรายการข้อสงวนที่ระบุไว้ในพิธีสารแก้ไข
ความตกลง ACIA เป็นขั้นตอนที่อาเซียนใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายใต้ความตกลง 
AIA ฉบับเดิม แต่ไม่เคยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนในความตกลงฉบับใด พิธีสารฯ 
ฉบับนี้จึงก าหนดขั้นตอนดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยละเอียดและเพิ่มก าหนดเวลา
ของแต่ละขั้นตอนไว้ชัดเจน 

(๓ ) เลขาธิการอาเซียนจะเป็นผู้เสนอรายการข้อสงวน 
ที่ได้แกไ้ขต่อคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIA Council) เพื่อขอการรับรอง เมื่อได้รับ
การรับรองจาก AIA Council ครบทั้ง ๑๐ ประเทศแล้ว จึงถือว่ารายการข้อสงวน 
ที่แก้ไขนั้นมีผลใช้บังคับ 

(๔) ในกรณีซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ ไขเพื่อเปิดเสรี เพิ่มเติม  
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขรายการข้อสงวน สามารถขอเจรจาต่อรองเพื่อให้ 
มีการชดเชยได้ 
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CCI บันทึกไว้ว่ าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ให้การยืนยันว่า 
มีความพร้อมที่จะลงนามในพิธีสารแก้ไขความตกลง ACIA ในการประชุมร่วมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนและคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน ครั้งท่ี ๑๗  

 อย่างไรก็ตาม พิธีสารว่าด้วยการแก้ไขความตกลง ACIA๒๐  
มีประเด็นที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของประเทศไทย เพื่อขอความเห็นชอบ 
พิธีสารแก้ไขความตกลง  ACIA และอนุมัติการลงนามพิธีสารดังกล่าว รวมทั้ง
มอบหมายการลงนามในสัตยาบันสารด้วย ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๔ (๗) 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับ
อ ง ค์ ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ผ ล ผู ก พั น รั ฐ บ า ล ไ ท ย  ส า ห รั บ พิ ธี ส า ร 
ว่าด้วยการแก้ไขความตกลง ACIA คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
พ .ศ .๒๕๕๖ เห็นชอบให้ด า เนินการลงนามได้  แต่ได้ค้างการด า เนินการมา  
เนื่องจากอาเซียนได้เลื่อนก าหนดการลงนามออกไป ประกอบกับเมื่อมีคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
จึงได้เสนอเรื่องให้ คสช. พิจารณา ซึ่ง คสช. ให้น าเรื่องหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เห็นว่า เนื้อหาของพิธีสารฯ เป็นเพียง 
การก าหนดขั้นตอนวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการข้อสงวน (procedure)  
ไม่ได้ก่อให้เกิดพันธกรณีใหม่หรือเปลี่ยนแปลงพันธกรณีที่มีอยู่เดิม (substance)  
จึ ง ไม่ เ ข้ าข่ ายประ เภทหนังสือสัญญา ที่ต้ อง เสนอสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ 
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับช่ัวคราว)  
อีกทั้งคณะรัฐมนตรีเคยมีมติให้ความเห็นชอบมาก่อนแล้วด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                                           
๒๐คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุนอาเซียน (CCI) ได้จัดท าพิธีสาร

แก้ไขความตกลง ACIA เพื่อก าหนดกลไกที่มีประสิทธิภาพส าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หรือปรับปรุงรายการข้อสงวนของประเทศสมาชิก โดยก าหนดให้มีการลงนามเม่ือวันที่ ๒๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พิธีสารดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ แจ้งการให้
สัตยาบันครบทุกประเทศ  
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จึงสามารถด าเนินการลงนามได้ โดยไม่ต้องให้ คสช. ให้ความเห็นชอบอีก (ปรากฏ
ตามเรื่องเสร็จที่ ๘๒๒/๒๕๕๗) 
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อาเซียน+๖ 
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน+๖ (ASEAN+6) เป็นความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว อินโดนีเซีย เมียนมาร์ มาเลเซีย  และไทย  
กับประเทศคู่เจรจา ASEAN Free Trade Partners: AFPs ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน 
อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
กลุ่มในด้านการค้าการลงทุนให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ  
และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยมีการประชุมร่วมกัน เรียกว่า 
การประชุมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP 
(Regional Comprehensive Economic Partnership) ซึ่ ง เป็น เวทีการประชุม
เจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+๖ เพื่อพิจารณาจัดท าความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคส าหรับใช้เป็นแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคภายใต้กรอบ RCEP  
 การประชุม RCEP ริเริ่มขึ้นโดย ๑๖ ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East ASIA Summit: EAS)๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงเศรษฐกิจ 
ของอาเซียนให้ เข้ากับเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเพื่อต้องการให้ภูมิภาคอาเซียน 
เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และก่อให้เกิด

                                                           
 ๒๑ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) เป็นข้อริเริ่มความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ 
ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการริเริ่มจากกรอบอาเซียน+๓  
แต่ที่ประชุมเห็นควรเปิดกว้างให้ประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น EAS จึงมีการขยายความร่วมมือ
ออกไปสู่กรอบอาเซียน+๖ (ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 
และปัจจุบันคือ อาเซียน+๘ (ประกอบด้วย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย 
รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา) 

ความเป็นมา 
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ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก RCEP โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนและประเทศคู่เจรจาอีก ๖ ประเทศ ได้รับรองเอกสารว่าด้วยหลักการทั่วไป
และวัตถุประสงค์ของการเจรจา RCEP (Guiding Principles and Objectives for 
Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership) เมื่อวันที่ 
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และออกปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศการเริ่มเจรจาจัดท า
ความตกลง RCEP (Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the 
Regional Comprehensive Economic Partnership) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประกาศให้มีการเริ่มเจรจากันอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๕๖  
และก าหนดเป้าหมายให้การเจรจาเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดให้
มีการเจรจาทั้งสิ้น จ านวน ๑๐ ครั้ง 
 ในระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการจัดประชุมร่วมกัน
ระหว่างที่ประชุม RCEP และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน 
(SEOM) เพื่อจัดท าขอบเขตการด าเนินงาน (Terms of Reference: TOR) ไว้ส าหรับ
คณะกรรมการเจรจาการค้าของ RCEP (RCEP Trade Negotiating Committee: TNC) 
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แบ่งคณะท างานออกเป็น ๓ คณะ ได้แก่ คณะท างาน
ด้านการค้าสินค้า (Working Group on Trade in Goods) คณะท างานด้านการค้า
บริการ (Working Group on Trade in Services) และคณะท างานด้านการลงทุน 
(Working Group on Investment) ต่อมา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอีก ๖ ประเทศ ได้เห็นชอบร่วมกัน 
ในการจัดตั้ง RCEP-TNC และรับรอง TOR ของ TNC ดังกล่าวแล้ว 
 การประชุม RCEP-TNC เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และจนกระทั่งถึงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีการจัดประชุม RCEP-TNC มาแล้วทั้งหมด ๕ ครั้ง ตามล าดับ 
ดังนี ้

107ASEAN Experience



๑๐๘ 

 ครั้งท่ี ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม 
 ครั้งท่ี ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 
 ครั้งที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย 
 ครั้งท่ี ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เมืองหนานหนิง ประเทศจีน 
 ครั้งท่ี ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 ส่วนการประชุม RCEP-TNC ในครั้งท่ีเหลืออยู่นั้น มีก าหนดการดังนี้ 
 ครั้งท่ี ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ประเทศอินเดีย 
 ครั้งที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ประเทศไทย 
 ครั้งท่ี ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 ครั้งท่ี ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ประเทศเมียนมาร์ 
 ครั้งท่ี ๑๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ประเทศเกาหลีใต ้

 

(ภาพการประชุม RCEP-TNC ครั้งท่ี ๖ ณ ประเทศสิงคโปร์) 
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๑๐๙ 

 การประชุม RCEP-TNC ครั้งแรกจัดขึ้น ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีรูปแบบการประชุมที่เป็นการหารือภายในร่วมกันเฉพาะ 
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนควบคู่ไปกับการหารือภายในร่วมกันเฉพาะกลุ่มประเทศ 
คู่ เจรจา โดยแบ่งออกเป็นที่ประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า หรือ TNC  
และคณะท างานรวมถึงคณะท างานย่อยส าหรับการเจรจาในประเด็นต่าง ๆ  
การประชุม RCEP-TNC ในระยะเริ่มแรกมิได้ด าเนินไปอย่างราบรื่น เนื่องจาก 
แต่ละประเทศสมาชิกมีภูมิหลังความเป็นมาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 
จึงท าใหเ้กิดอุปสรรคในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกันเป็นระยะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลสัมฤทธ์ิ
ที่ประเทศสมาชิกคาดหวังและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเจรจา RCEP นั้น 
ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในช้ันการเจรจาเพื่อหาข้อยุติหรือข้อสรุปในประเด็นที่ขัดแย้งระหว่าง
กันให้จบลงได้ด้วยดี 
 ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า เวทีการเจรจา RCEP-TNC เริ่มจากการแบ่ง
คณะท างานออกเป็น ๓ คณะ ได้แก่ คณะท างานด้านการค้าสินค้า คณะท างาน 
ด้านการค้าบริการ และคณะท างานด้านการลงทุน และการประชุมก็มีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน เท่านั้น ผู้น าของประเทศสมาชิกได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในหลายประเด็น เช่น กรอบการด าเนินการ  
ขอบเขตความรับผิดชอบ ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และประเด็นอื่น ๆ  
อีกทั้งบรรยากาศของการเจรจาต่อรองในเวที RCEP-TNC ด าเนินไปในลักษณะ 
ที่มีการพูดคุยอย่างประนีประนอมและมีบรรยากาศที่สร้างสรรค์ ลักษณะหรือรูปแบบ
ของการจัดท าความตกลง RCEP ตั้งอยู่บนหลักการเปิดโอกาสให้ประเทศคู่เจรจา 
ที่อยู่นอกภูมิภาคอาเซียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศคู่เจรจานั้นเองว่ามีความพร้อมในการเข้าร่วม 
การเจรจาเมื่อใด   

รูปแบบการประชุม RCEP-TNC๑ 
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๑๑๐ 

 แม้ว่าในระยะเริ่มต้นการเจรจา RCEP-TNC จะมีการจัดตั้งคณะท างานขึ้น
เพียง ๓ คณะ แต่ต่อมาท่ีประชุม RCEP-TNC ได้เห็นสมควรให้มีการจัดตั้งคณะท างาน
และคณะท างานย่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายคณะ เพื่อรองรับหัวข้อการเจรจาที่จะเกี่ยวข้อง
ในอนาคตด้วย ด้วยเหตุนี้ การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ ๕ ณ ประเทศสิงคโปร์  
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีการแบ่งคณะท างาน 
และคณะท างานย่อยเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น ๑๑ คณะ ได้แก่ 
 (๑) คณะท างานด้านการค้าบริการ (Working Group on Trade in 
Services: WG-TIS) 
 (๒) คณะท างานด้านการลงทุน (Working Group on Investment: WG-I) 
 (๓) คณะท างานด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Working Group on 
Economic and Technical Cooperation: WG-ETC) 
 (๔ )  คณะท า ง านด้ านทรั พย์ สิ นทาง ปัญญา  (Working Group on 
Intellectual Property: WG-IP) 
 (๕) คณะท างานด้านการแข่งขัน (Working Group on Competition: WGC) 
 (๖) คณะท างานด้านการค้าสินค้า (Working Group on Trade in Goods: 
WG-TIG) 
 ( ๗ )  คณะท า ง านด้ า นกฎหมาย  (Working Group on Legal and 
Institutional Issues: WG-LII) 
 (๘) คณะท างานย่อยด้านกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Sub-Working Group 
on Rules of Origin: SWG-ROO) 
 (๙) คณะท างานย่อยพิธีการศุลกากรและการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้า (Sub-Working Group on Customs Procedures and Trade Facilitation: 
SWG-CPTF) 
 (๑๐) คณะท างานย่อยด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sub-Working 
Group on Sanitary and Phytosanitary Measures: SWG-SPS) 
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๑๑๑ 

 (๑๑ )  คณะท า ง านย่ อยด้ านมาตรฐาน  กฎระ เ บียบทาง เทคนิ ค  
และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง (Sub-Working Group on Standards, 
Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures: SWG-
STRACAP) 
 

111ASEAN Experience



๑๑๒ 

 รูปแบบการประชุมของคณะท างานมีลักษณะเป็นการประชุมหารือระหว่าง
ประเทศ ASEAN กับ AFPs๒๒ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ส่วนใหญ่แล้ว 
ก่อนการประชุมจะมีการหารือ (Caucus) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ASEAN 
Caucus และ AFPs Caucus มีการแยกห้องพิจารณาและเป็นความลับระหว่างกัน
เพื่อเตรียมท่าทีก่อนที่จะน ามาพิจารณาในการประชุมคณะท างานต่อไป 
 ในระหว่างที่มีการประชุมคณะท างานก็จะมีการประชุม TNC ควบคู่กันไปด้วย 
หากในที่ประชุมของคณะท างานมีประเด็นข้อถกเถียงใดที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ 
คณะท างานก็สามารถน าประเด็นดังกล่าวขอเข้าหารือกับที่ประชุม TNC เพื่อให้ 
ที่ประชุม TNC ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ให้แก่คณะท างานนั้น และเมื่อสิ้นสุด 
การประชุมในวันสุดท้ายแล้ว คณะท างานจะมีการรายงานผลการประชุมต่อ TNC 
โดยการแบ่งการรายงานออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ การรายงาน ASEAN Caucus ต่อ TNC 
ASEAN และการรายงานผลของคณะท างานต่อ TNC คณะรวม 
 การประชุมของคณะท างานมีลักษณะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงการเสนอข้ อเสนอ  
(non-paper) ใหม่  และการปรับปรุงข้อเสนอเดิมตามข้อสังเกตของที่ประชุม  
การน าเสนอประเด็นเฉพาะ (specific issues) ที่แต่ละประเทศต้องการผลักดัน 
และการติดตามการปรับปรุงข้อเสนอต่าง ๆ (non-paper) ของประเทศคู่ เจรจา  
คณะท างานฯ มีหน้าที่จัดท าร่างข้อบทว่าด้วยการค้าบริการ (Chapter 4: Trade in 
Services) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยมีการพิจารณา
โครงสร้างและความเหมาะสมขององค์ประกอบ (elements) ของข้อบทว่าด้วย

                                                           
 ๒๒ AFPs คือประเทศคู่เจรจา ASEAN FTA Partner ประกอบด้วย ๖ ประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรเลีย จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ 

รูปแบบการประชุมของคณะท างาน 
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๑๑๓ 

การค้าบริการ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาจัดท าตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้า
บริการ (Schedules of Specific Commitments) และภาคผนวกแนบท้ายภายใต้
ข้อบทว่าด้วยการค้าบริการ (Annex) 

 เนื้อหาที่มีการเจรจาตกลงกันในเวที RCEP หากเปรียบเทียบกับการเจรจา
ระหว่าง ASEAN-FTAs แล้ว นับว่าการประชุม RCEP มี เนื้อหาที่จะพูดคุยกัน 
ในขอบเขตที่กว้างและเข้มข้นมากกว่าการเจรจาอื่นทั่วไป เนื่องมาจากวัตถุประสงค์
ของ RCEP มีขึ้นเพื่อที่จะจัดท าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์
และความเข้าใจร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกในเชิงลึกกว่าการจัดท าข้อตกลงเขตการค้าเสรี
ระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา FTAs ทั่วไป สาระส าคัญของการประชุม RCEP 
มีขอบเขตที่ครอบคลุมถึ งข้อตกลงที่ ถูกจัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก 
และสร้างความโปร่งใสในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน 
ให้แกน่ักลงทุนจากชาติสมาชิก รวมทั้งเพื่ออ านวยความสะดวกในการสร้างข้อผูกพัน
ของชาติสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (supply chains) ในระดับภูมิภาค 
และระดับโลก 
 นอกจากสาระส าคัญที่เป็นหลักการทั่วไปของความตกลง RCEP แล้ว  
การประชุม RCEP ในแต่ละครั้งซึ่งได้แบ่งออกเป็นคณะกรรมการเจรจาการค้า (TNC) 
และคณะท างานหรือคณะท างานย่อย ก็ยังได้จัดท าร่างข้อบทขึ้นเฉพาะของแต่ละ
คณะท างานไว้ด้วยเช่นกัน โดยสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญได้ ดังนี ้

 

สาระส าคัญของความตกลง RCEP 
 

113ASEAN Experience

สาระส�าคัญของความตกลง RCEP



๑๑๔ 

๑ ข้อบทว่าด้วยการค้าบริการ (RCEP Services Chapter Elements 
and Initial Text) ภายใต้คณะท างานด้านการค้าบริการ (Working Group on 
Trade in Services)๒๓ 

เนื่ องจากการด า เนินงานของคณะท างานนี้  ยั งอยู่ ในขั้ นตอน 
ของการพิจารณาก าหนดองค์ประกอบของข้อบทว่าด้วยการค้าบริการ โดยเป็น 
การก าหนดขอบเขตอย่างกว้าง ระบุเฉพาะองค์ประกอบที่จะก าหนดไว้ในข้อบท  
ยังไม่มีการพิจารณาเนื้อหาและรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ มีเพียงการน าเสนอ
ข้อเสนอเบื้องต้นของแต่ละประเทศว่าควรจะระบุเนื้อหาและรายละเอียดในแต่ละ
องค์ประกอบอย่างไรและควรใช้แนวทางใดเป็นข้อพิจารณาต่อไป  นอกจากนี้  
ที่ประ ชุมยั งมีประเด็นค้ างพิ จารณาอยู่หลายประ เด็น  โดยองค์ประกอบ 
ซึ่งท่ีประชุมได้มีการพิจารณาเพื่อก าหนดในข้อบทประกอบด้วย 

๑) องค์ประกอบที่สามารถตกลงกันเป็นที่ยุติแล้ว เช่น ขอบเขตการใช้บังคับ 
(Scope) ค านิยาม (Definition) หลักประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 
การเข้าสู่ตลาด (Market Access) หลักความโปร่งใส (Transparency) ฯลฯ 

๒) องค์ประกอบที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ เช่น ข้อผูกพันว่าด้วย 
การลงทุน ในภาคบริ ก ารที่ เ ป็ นการจั ดตั้ ง ธุ ร กิ จ  (Placement of Mode 3 
Commitments) หลักปฏิบัติ เยี่ยงชาติที่ ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured 
Nation Treatment: MFN) ข้อผูกพันเพิ่มเติม (Additional Commitments) ฯลฯ 

๓) องค์ประกอบที่มีการเสนอเพิ่ม เติมให้จัดท า เป็นภาคผนวก  
เช่น บริการด้านการเงิน (Financial Services) บริการด้านโทรคมนาคม 
(Telecommunication Services) บ ริ ก า ร ด้ า น วิ ช า ชี พ  (Professional Services)  
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) ฯลฯ 

                                                           
 ๒๓ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม (นางชนนันท์  ศรีทองสุข  ศรีพันธุ์) 
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๔) องค์ประกอบท่ีสัมพันธ์หรือเช่ือมโยงกับข้อบทอื่น เช่น วัตถุประสงค์ 
(Objectives) การพัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ (Development of Regulations)  
หลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Business Practices) การเปิดเผยความลับ (Disclosure of 
Confidential Information) ฯลฯ ยังอยู่ ระหว่างการพิจารณาว่ าจะเสนอให้
ค ณ ะ ท า ง า น ด้ า น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ บ ท  (Working Group on Legal and 
Institutional Issues) เป็นผู้พิจารณาในภาพรวมหรือไม่ 

ใน ส่ วน ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ แน วท า ง ก า ร จั ด ท า ต า ร า ง ข้ อผู ก พั น 
(Methodology of Scheduling Commitments) คณะท างานยังไม่ได้ข้อสรุปว่า 
จะเลือกใช้แนวทางการเปิดเสรีในรูปแบบ (modality) ใดระหว่าง positive list 
approach และ negative list approach๒๔ อย่างไรก็ดี ออสเตรเลียได้เสนอแนว
ทางการเปิดเสรีในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่าง positive list 
approach และ  negative list approach คื อ  hybrid approach ที่ เ ค ย จั ดท า 
ในกรอบ FTA ออสเตรเลีย-ชิลี และประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศคู่เจรจา 
ส่วนใหญ่มีท่าทีตอบรับหลักการดังกล่าว ยกเว้นอินเดียที่ยังคงท่าทีสนับสนุน 
การเปิดเสรีในรูปแบบ positive list approach  แต่ทั้งนี้ เนื่องจากประเด็นเรื่อง 
การเลือกใช้รูปแบบการเปิดเสรีเป็นประเด็นที่มีความส าคัญกับทิศทางในอนาคต 
ของชาติสมาชิกที่จะด าเนินการร่วมกันในด้านการค้าบริการ รวมถึงเกี่ยวพันกับ 
ด้านการลงทุนภายใต้กรอบความตกลง RCEP นี้ด้วยเช่นกัน การหารือดังกล่าว 
จึงยังไม่เป็นที่ยุติและที่ประชุมได้คาดหมายว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ภายใน 
การประชุม RCEP ครั้งท่ี ๗ ณ กรุงเทพมหานคร   

                                                           
 ๒๔ Positive list approach คือ การระบุสาขาหรือกิจกรรมที่จะผูกพัน ส่วน Negative 
list approach คือ การระบุสาขาหรือกิจกรรมที่จะยกเว้นไม่ผูกพัน  ทั้งน้ี ในการประชุม ประเทศ
สมาชิกบางประเทศได้เสนอรูปแบบการจัดท าตารางข้อผูกพันแบบผสม หรือ Hybrid list 
approach ซ่ึงเป็นการผสมผสานรูปแบบ positive list approach และ negative list approach 
เข้าด้วยกัน 
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๒ ข้อบทว่าด้วยการลงทุน (RCEP Investment Chapter Elements 
and Initial Text) ภายใต้คณะท างานด้านการลงทุน (Working Group on 
Investment)๒๕ 

ในการประชุมคณะท างานได้มีการพิจารณาทั้งโครงสร้างบทการลงทุน 
และข้อบทการลงทุนควบคู่กันไป โดยในส่วนของโครงสร้างบทการลงทุนนั้น  
มีการพิจารณารูปแบบการเจรจาจัดท าตาราง (Methodology of scheduling 
(Positive or Negative List Approach)) ความสัมพันธ์ระหว่างข้อบทการค้าบริการ
และบทการลงทุน โครงสร้างข้อบทการลงทุนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ Pre – and Post-
Establishment Phases๒๖ และกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ 
(Investor State Dispute Settlement (ISDS))๒๗  

                                                           
 ๒๕ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม (นางสาวฉันทพิมพ์  บรรจงจิตร์) 

 ๒๖ การปฏิบัติต่อนักลงทุนจากต่างประเทศในช่วงก่อนและหลังการเข้ามาลงทุน 
ในประเทศตน ซ่ึงที่ผ่านมา หลายประเทศมักให้การปฏิบัติ (ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ 
ความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) หรือการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT)) เฉพาะกรณีหลังการเข้ามาลงทุน 
ในประเทศ (post-establishment) เท่านั้น โดยยังคงก าหนดข้อจ ากัดและเง่ือนไขต่าง ๆ ส าหรับ 
การด าเนินการต่าง ๆ ของนักลงทุนก่อนการเข้ามาลงทุนในประเทศ (pre-establishment) 
เนื่องจากแต่ละประเทศยังต้องการท่ีจะคงอ านาจในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการลงทุน 
จากต่างประเทศเฉพาะที่สอดคล้องกับการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของตน 

 ๒๗ การระ งับข้อพิพาทระหว่ า งนั กลงทุนกับรั ฐ  (Investment State Dispute 
Settlement: ISDS) เป็นกลไกที่ปรากฏอยู่ในความตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่ างประเทศ 
และความตกลงการค้าเสรีในปัจจุบัน หลักการของ ISDS มีขึ้นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี  
โดยหากรัฐภาคีละเมิดพันธกรณีตามที่ก าหนดในความตกลงและท าให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุน  
นักลงทุนเอกชนจะสามารถใช้กลไกการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ท่ีก าหนดในความตกลงกั บรัฐได้  
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 ส่วน ความคืบหน้าในการพิจารณาข้อบทการลงทุนในปัจจุบันยังเป็นเพียง 
แต่การพิจารณาหารือวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อบทเท่านั้น โดยยังมิได้พิจารณา 
ถึงรายละเอียดในส่วนเนื้อหาของแต่ละข้อบท  ทั้งนี้ สมาชิก RCEP บางประเทศ 
ได้เสนอเอกสาร Non-paper ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในลักษณะไม่เป็นทางการ 
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าควรจะก าหนดเรื่องนั้นไว้ 
ในข้อบทการลงทุนหรือ ไม่  ตั วอย่ า ง เ ช่น  ประ เทศสิ งค โปร์ ได้ เ สนอเรื่ อ ง 
Consolidation of Claims under ISDS ต่อที่ประชุม ASEAN Caucus เพื่อป้องกัน
มิให้นักลงทุนเลือกใช้ช่องทางมาฟ้องร้องรัฐซ้ าซ้อนในข้อพิพาทเดียวกัน ในขณะที่
ประเทศออสเตรเลียเสนอเรื่อง Unlocking Global Value Chains (GVCs) ซึ่งเป็น
ประเด็นเช่ือมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานโลกและการเปิดเสรีในด้านการค้าบริการ  
โดยออสเตรเลียมีความเห็นว่าการเพิ่ มปริมาณการค้าบริการจะช่วยอ านวย 
ความสะดวกแก่ประเทศคู่เจรจาในการเช่ือมโยงระบบ supply chain ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก  อย่างไรก็ดี ที่ประชุมเพียงแต่รับทราบข้อเสนอเหล่านี้  
แต่ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเป็นท่ียุติ  
 อนึ่ง คณะท างานด้านการค้าบริการและคณะท างานด้านการลงทุน 
มีประเด็นส าคัญซึ่งต้องประชุมหารือร่วมกัน (Intersessional Meeting) เนื่องจาก 
มีข้อพิจารณาแนวทางที่ใช้ในการก าหนดท่าทีการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการ  
และการลงทุนที่เช่ือมโยงกัน โดยในขณะนี้มีรูปแบบที่อยู่ในระหว่างพิจารณาทั้งสิ้น  
๓ รูปแบบ สรุปได้ดังนี้ 

- รูปแบบการเปิดตลาดโดยผูกพันสาขาบริการที่แต่ละประเทศพร้อมเปิด 
(Positive List Approach) เป็นรูปแบบท่ีหากระบุสาขาหรือมาตรการใดลงในตาราง
ข้อผูกพันแล้ว ย่อมหมายความว่าประเทศสมาชิกต้องการเปิดตลาดเฉพาะในสาขา
หรือมาตรการดังกล่าวที่ระบุไว้เท่าน้ัน 
                                                                                                                           
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการทางศาล เช่น การใช้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ISDS  
จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีของการลงทุนของรัฐ 
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- รูปแบบการเปิดตลาดโดยระบุเฉพาะสาขาและมาตรการที่ไม่ต้องการเปิด
ตลาดลงในตารางข้อผูกพัน (Negative List Approach) เป็นรูปแบบที่หากระบุสาขา
หรือมาตรการใดลงในตารางข้อผูกพันแล้ว ย่อมหมายความว่าประเทศสมาชิก 
ไม่ต้องการเปิดตลาดในสาขาหรือมาตรการดังกล่าวไว้ แต่หากสาขาหรือมาตรการใด 
ที่ไม่ได้ระบุไว้ก็สามารถเปิดตลาดได้ 

- รูปแบบการเปิดตลาดแบบผสมผสาน (Hybrid Approach) เป็นรูปแบบ
ผสมระหว่างรูปแบบการเปิดตลาดแบบ Positive List Approach และ Negative List 
Approach 
 เรื่องแนวทางการก าหนดรูปแบบการจัดท าข้อผูกพันการเปิดตลาด 
ตามที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (ยกเว้นอินเดีย) 
สนับสนุนให้ใช้รูปแบบ negative list approach เพื่อให้สอดคล้องกับ RCEP Guiding 
Principle โดยที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายให้หาแนวทางรูปแบบการเปิดตลาดการลงทุน 
ให้ได้ภายในการประชุมครั้งท่ี ๗ ณ กรุงเทพมหานคร 
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 ๓ ข้อบทว่าด้วยการค้าสินค้า (RCEP Goods Chapter Elements 
and Initial Text) ภายใต้คณะท างานด้านการค้าสินค้า (Working group on 
Trade in Goods)๒๘ 
 คณะท างานได้ให้ความส าคัญต่อการก าหนดเป้าหมายการเปิดเสรีการค้าสินค้า
ในภาพรวม  ก ารก าหนดองค์ ประกอบของการจั ดท าข้ อ เ สนอ เบื้ อ งต้ น  
และกระบวนการเจรจาในเรื่องต่าง ๆ ให้บรรลุผล เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ 
มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดข้อปฏิบัติร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งจะปรากฏ  
อยู่ในข้อบทว่าด้วยการค้าสินค้า ในการประชุมครั้งที่ ๕ ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ผ่านมานั้น 
คณะท างานได้สร้างความเข้าใจร่วมกันว่า ข้อเสนอเบื้องต้น คือ รายการสินค้า 
ที่จะยกเลิกภาษีทันทีหรือจะทยอยยกเลิกภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส่วนสินค้า 
ที่ เหลือจะแยกไว้ในกลุ่มสินค้าอื่น (other categories)  อย่างไรก็ดี ที่ประชุม 
ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องอื่นอีกหลายประเด็นได้๒๙ เช่น  
 - เรื่องระดับการเปิดเสรี (level of liberalization) 
  ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปเรื่องสัดส่วนการเปิดเสรีขั้นต่ าของสินค้า
กลุ่มแรก (initial offer) และเป้าหมายของระดับการเปิดเสรีโดยรวม เนื่องจากประเทศ
สมาชิก RCEP มีความคาดหวังต่อระดับการเปิดเสรีที่ยังคงมีความแตกต่ างกันมาก  
อย่างไรก็ดี ในการประชุม RCEP ที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกเริ่มปรับท่าทีเข้าใกล้กันมากขึ้น 
โดยมีการรวมท่าทีเป็นกลุ่มที่มีความเห็นคล้ายคลึงกันในเรื่องข้อเสนอรูปแบบ 
การเปิดเสรีสินค้ากลุ่มแรก ได้แก่ 

                                                           
 ๒๘ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม (นางสาวเกวลี  มโนภินิเวศ) 

 ๒๙ อ้างอิงจากเอกสารของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า  RCEP (RCEP Trade Negotiating 
Committee: RCEP-TNC) ครั้งที่ ๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
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  กลุ่มที่หนึ่ง ระดับต่ า (ข้อเสนอของประเทศจีน อินเดีย และเกาหลีใต้) 
คือ ให้มีการเปิดตลาดร้อยละ ๔๐ 
  กลุ่มที่สอง ระดับกลาง (ข้อเสนอของญี่ปุ่นและอาเซียน) คือ  
ให้มีการเปิดตลาดร้อยละ ๖๕ และญี่ปุ่นได้เสนอว่า ส าหรับประเทศที่ไม่มี FTA ระหว่างกัน 
ก าหนดให้เปิดตลาดร้อยละ ๔๐ 
  กลุ่มที่สาม ระดับสูง (ข้อเสนอของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) คือ  
ให้มีการเปิดตลาดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี 

 - เรื่ององค์ประกอบด้านเทคนิค 
  ที่ประชุมมีการพิจารณาองค์ประกอบด้านเทคนิคแบ่งออกเป็น  
๒ ประเด็น ได้แก่  
  ประเด็นแรก คือ ฐานของการก าหนดหลักเกณฑ์มูลค่า (base 
year) เป็นฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า โดยที่ประชุม 
ยังไม่ตกลงขอบเขตของฐานสถิติที่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ด้านมูลค่า หลายประเทศเห็นว่า  
ไม่ควรน าสถิติมูลค่าการเปิดเสรีของแต่ละประเทศภายใต้ ASEAN+๑ FTA มาเป็น
ฐานในการเปิดเสรีภายใต้ RCEP ซึ่งจะเป็นการเปิดเสรีอย่างเท่า เทียมให้แก่  
๑๕ ประเทศบนพ้ืนฐานความอ่อนไหวของสินค้าที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศคู่ค้า  
จึงมีความอ่อนไหวมากเป็นพิเศษ 
  ประเด็นที่สอง คือ อัตราฐาน (base rate) มีประเด็นพิจารณา 
ในที่ประชุมว่าจะใช้อัตราภาษี MFN ที่ เรียกเก็บจริงในช่วงใดเป็นฐานเริ่มต้น 
ของการลดภาษี โดยประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจายังไม่ได้ข้อยุติ
ร่วมกันในประเด็นดังกล่าว  
  อนึ่ง การท างานของคณะท างานด้านการค้าสินค้าจะประกอบด้วย 
คณะท างานย่อยจ านวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) คณะท างานย่อยด้านกฎถิ่นก าเนิดสินค้า 
(SWG-ROO) (๒) คณะท างานย่อยด้านพิธีการศุลกากรและการอ านวยความสะดวก
ทางการค้า (SWG-CPTF) (๓) คณะท างานย่อยด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค 
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และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง (SWG-STRACAP) และ (๔) คณะท างานย่อย
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SWG-SPS) ซึ่งคณะท างานย่อยทั้ง ๔ กลุ่มนี้  
จะพิจารณาประเด็นย่อยด้านเทคนิคทีจ่ะน ามาก าหนดไว้ในข้อบทด้านการค้าสินค้าด้วย 

 ๔ ข้อบทว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (RCEP Intellectual Property 
Chapter Elements and Initial Text) ภายใต้คณะท างานด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (Working Group on Intellectual Property)๓๐ 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือเพื่อเตรียมท่าทีร่วมกันของอาเซียนก่อน 
พบกับประเทศคู่เจรจาอื่น (ASEAN FTA Partners: AFPs) โดยอาเซียนได้ประเมิน 
คู่เจรจาและแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มประเทศที่ต้องการเพิ่มระดับ 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเพิ่มประสิทธิภาพของการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (๒) กลุ่มประเทศที่มีท่าทีกลาง ๆ ยอมยืดหยุ่นได้ และ (๓) กลุ่มประเทศ 
ที่ไม่ต้องการเพิ่มข้อผูกพันเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยยังคงต้องการให้ยึดหลักการ
ตามความตกลง TRIPS และกฎระเบียบที่สมาชิก RCEP ปฏิบัติอยู่ ในปัจจุบัน   
เหตุผลที่อาเซียนได้แบ่งกลุ่มเพื่อประเมินลักษณะท่าทีของกลุ่มประเทศคู่เจรจา 
เนื่องจากอาเซียนจะได้สามารถก าหนดกลยุทธ์ของอาเซียนเพื่อหาพันธมิ ตร 
ในการเจรจาโดยพยายามเป็นพันธมิตรกับประเทศคู่เจรจาให้มากที่สุดเพื่อร่วมกัน
ผลักดันและต่อรองประเด็นท่ีอาเซียนน าเสนอ   
 คณะท างานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณาร่างข้อบทว่าด้วยทรัพย์สิน 
ทางปัญญาในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Chapter on 
Intellectual Property Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 
Free Trade Agreement) ร่วมกันในการประชุมคณะท างานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  
โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี ้

                                                           
 ๓๐ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม (นายเกียรติก้อง  กิจการเจริญดี) 
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- ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในหลักการพื้นฐานของร่างข้อบทโดยก าหนด
ยืนยันสิทธิและหน้าที่ของภาคีที่จะเคารพซึ่งกันและกันภายใต้ความตกลง TRIPs 
และความตกลงอื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่สมาชิกนั้นเข้าร่วมเป็นภาคี   
ดังนั้น หลักการพื้นฐานของร่างข้อบทนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประเทศ
สมาชิกที่มีอยู่แล้วตามความตกลง TRIPs และความตกลงอื่นที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

- ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการใช้ถ้อยค าในเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง  
โดยในส่วนนี้ ประเทศไทยมีข้อสังเกตในข้อบทที่รับรองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
ในการท าซ้ า (right of reproduction) เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลง WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT) แ ล ะ  WIPO Copyright 
Treaty (WCT) จึงควรใช้ถ้อยค าตามความตกลง Agreement Establishing the 
ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) ซึ่งมีขอบเขต 
ที่กว้างและใช้ถ้อยค าที่ยืดหยุ่นกว่า โดยที่ประชุมได้เห็นพ้องกับข้อเสนอของประเทศไทย  
ทั้งนี้  ได้พิจารณาประกอบกับมาตรา ๑๕ (๑ ) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งได้บัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการท าซ้ าหรือดัดแปลง
งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนไว้ด้วยเช่นกัน 

- นอกจากน้ี ท่ีประชุมได้พิจารณาสาระส าคัญอื่นของร่างข้อบทอีกหลายข้อ  
เช่น เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่ง ช้ีทางภูมิศาสตร์  ซึ่ งมีประเด็นเกี่ยวเนื่อง 
กับประเด็นเครื่องหมายการค้าที่มีคุณภาพสูง (high quality trademark) ประเด็น 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Registration Regime 
for Trademarks) และประเด็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป การประชุมของคณะท างานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
มีความคืบหน้าค่อนข้างมากหากเทียบกับคณะท างานด้านอื่น องค์ประกอบ 
ของร่างข้อบทที่พิจารณาหารือกันแล้ว ได้แก่ บททั่วไปและหลักการพื้นฐาน ลิขสิทธิ์
และสิทธิข้างเคียง เครื่องหมายการค้าและสิ่ งบ่ง ช้ีทางภูมิศาสตร์  สิทธิบัตร  
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การออกแบบทางอุตสาหกรรม การบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ความร่วมมือและการปรึกษาหารือ ความโปร่งใสในการด าเนินการ รวมทั้งการปฏิบัติ
ที่แตกต่างเป็นพิเศษ เป็นต้น 

๕ ข้อบทว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท หรือ Dispute Settlement 
Mechanism (DSM) ภายใต้คณะท างานด้านกฎหมายและข้อบท (Working 
Group on Legal and Institutional Issues)๓๑ 
 ข้อบทหลักที่มีการหารือภายใต้คณะท างานนี้ คือ ข้อบทเกี่ยวกับกลไก 
การระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Mechanism) ส่วนข้อบทอื่นที่มีการเสนอ
ให้คณะท างานนี้รับไปพิจารณาด้วย คือ ข้อบททั่วไปและข้อบทที่มีความเกี่ยวพัน 
หรือเช่ือมโยงกับข้อบทอื่น (cross-cutting issues) โดยก่อนที่จะมีการประชุม
คณะท างานด้านกฎหมายและข้อบทในครั้งนี้ กลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งน าโดย ASEAN 
Secretariat ได้หารือร่วมกันล่วงหน้าที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับ 
ข้ อ บ ท ด้ า น  Dispute Settlement Mechanism (DSM) ม า ค รั้ ง ห นึ่ ง แ ล้ ว  
โดยมีแนวโน้มที่จะอาศัยกลไกของคณะท างานด้าน DSM ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
มาเป็นแนวทาง แต่ในการประชุมคณะท างานด้านกฎหมายและข้อบทที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์ 
ในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบท DSM โดยเทียบเคียงกับ AANZFTA๓๒  
แต่เนื่องจากการพิจารณาร่างข้อบทดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ประชุมจึงเห็นว่า
ควรต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันในระดับ RCEP-TNC ก่อนด้วย  
จึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
 ด้วยเหตุนี้ การประชุมครั้งแรกของคณะท างานชุดนี้จึงเป็นการพิจารณา 
ร่างข้อบท DSM โดยยังมิได้มีการหารือในรายละเอียดของร่างข้อบท  อย่างไรก็ดี  
                                                           
 ๓๑ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม (นายอัครพงศ์ แพทย์จรัส) 

 ๓๒ ความตกลง Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free 
Trade Area 
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ที่ประชุมได้มีการหารือร่างแรกของข้อบทดังกล่าวที่น าเสนอโดยฝ่ายอาเซียน ในขณะที่
ประเทศ AFPs จะเสนอข้อคิดเห็นรวมทั้งเสนอข้อบทของตนเองและส านักเลขาธิการ
อาเซียนจะเป็นผู้รวมร่างข้อบทต่าง ๆ ซึ่งได้รับการเสนอจากทั้งสองฝ่ายเพื่อให้พร้อม
พิจารณาในที่ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๒ ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ ๑-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้วว่า แนวความคิดในการยกร่างข้อบท DSM  
ได้อาศัยพื้นฐานจากความตกลง AANZFTA ที่ได้มีข้อบทกล่าวถึงเรื่องการระงับ 
ข้อพิพาทไว้  โดยก าหนดไว้ในหมวด ๑๗ เรื่อง Consultations and Dispute 
Settlement ซึ่งสาระส าคัญของข้อบทเรื่องการระงับข้อพิพาทตามกลไกที่ก าหนดไว้
ใน AANZFTA นี้ อาจกล่าวได้ว่าสอดคล้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาทตามแนวทาง
ของ WTO ด้วยเช่นกัน กระบวนการระงับข้อพิพาทตามที่ก าหนดใน AANZFTA  
เป็นกระบวนการบังคับซึ่งท าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในที่นี้จะได้กล่าวสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญของบทบัญญัติ AANZFTA ไว้พอสังเขป ดังนี้ 

- เปิดช่องทางให้คู่กรณีสามารถตกลงไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทได้ 
- คู่กรณีอาจร้องขอให้มีการปรึกษาหารือร่วมกับคู่กรณีอีกฝ่ายในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบความตกลงฯ  
- คู่กรณีสามารถเรียกร้องให้มีการจัดตั้ งอนุญาโตตุลาการ (arbitral 

tribunal) ขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนและข้อเท็ จจริงต่าง ๆ ที่ เกี่ยวเนื่อง 
กับคดีพิพาทได้หากคู่กรณีทุกฝ่ายเห็นชอบด้วย  ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการ
ด าเนินงานของอนุญาโตตุลาการได้ถูกก าหนดรายละเอียดไว้ในความตกลง AANZFTA 
ด้วยเช่นกัน เช่น ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดให้กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
เป็นความลับ คู่พิพาทและบุคคลที่สามจะเข้าร่วมการพิจารณาคดีได้ก็ต่อเมื่อ
อนุญาโตตุลาการเรียกให้มาปรากฏตัวเท่านั้น รวมทั้งอนุญาโตตุลาการอาจขอรับ

รูปแบบการประชุมของคณะท างาน 
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ข้อมูลและค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเทคนิคจากคณะบุคคลหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  

- ก าหนดให้คู่พิพาทสามารถร้องขอให้มีการจัดตั้ง Compliance Review 
Tribunal๓๓ ได้  ในกรณีที่คู่ พิพาทไม่ เห็นด้ วยกับความมีอยู่ หรือมีความเห็น 
ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติภายใต้ความตกลง AANZFTA เป็นต้น 

 ที่ผ่านมา การประชุม RCEP มีความคืบหน้าในการเจรจาค่อนข้างช้า 
เนื่องจากประเทศสมาชิกทั้ง ๑๖ ประเทศ มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจรวมทั้งระดับ 
ความต้องการในการเปิดตลาดของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน ที่ประชุม RCEP จึงได้
มีความพยายามที่จะหาข้อสรุปในเรื่องส าคัญเพื่อให้ได้ข้อยุติและแนวทางที่ชัดเจน
เสียก่อน เช่น เรื่องรูปแบบการเปิดตลาดส าหรับการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถหาข้อยุติได้ภายในการประชุม ครั้งที่ ๗ ณ กรุงเทพมหานครฯ  
ในส่วนของการเจรจาข้อบทต่าง ๆ ภายใต้ความตกลง RCEP เช่น ข้อบทว่าด้วยการค้า
สินค้ า การค้ าบริการ  การลงทุน ทรัพย์สิ นทางปัญญา หรือด้านกฎหมาย  
ได้มีความคืบหน้า ไปได้ด้ วยดีตามล าดับ เ ช่นเดียวกัน ซึ่ ง ในท้ายที่ สุดแล้ ว  
เมื่อทุกประเทศสมาชิกได้พยายามที่จะท าให้การเจรจาระหว่างกันเสร็จสิ้นได้ทัน
ภายในก าหนดเวลา การประชุม RCEP ก็จะสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย 
ที่ต้องการให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน การรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 

                                                           
 ๓๓ Compliance ReviewTribunal เป็นคณะตรวจสอบที่ท าหน้าที่ประเมินลักษณะ
ข้อเท็จจริงของการกระท าใด ๆ ที่คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องให้มีการปรึกษาหารือ (Responding Party) 
ได้กล่าวอ้างไว้ รวมทั้งมีหน้าที่สรุปลักษณะของข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะตรวจสอบนี้ด้วย 

บทสรุป 
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บทสรุป



๑๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๖ - 

ความร่วมมือในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง  
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๑๒๗ 

ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเริ่มจากการที่ประเทศแม่น้ าโขง 
ไหลผ่าน ๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม รวมทั้งจีน
ตอนใต้ (มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกวางซีของจีน) มาตกลงร่วมมือกัน
โดยไม่มีการจัดท าหนังสือสัญญาระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  (๑) เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ  
(๒) สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น  
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน  
(๔) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
และ (๕) ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถรวมท้ังโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกในเวทีการค้าโลก  

 

หลังสงครามเย็นกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้เร่งพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะการสร้าง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank - ADB)๓๔  

                                                           
๓๔ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นสถาบันการเงินระดับพหุภาคีเช่นเดียวกับ

ธนาคารโลก จัดตั้งขึ้นภายใต้การด าเนินการของกลุ่มประเทศสมาชิก Economic and Social 
Commission for Asia and Pacific (ESCAP) ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยมีประเทศไทยเป็น ๑ ใน  
๓๑ ประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง ADB มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนา 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโดยการให้เงินกู้และความสนับสนุนด้านเทคนิค ปัจจุบัน 
ADB มีประเทศสมาชิก  ๖๕ ประเทศ มีทุนทั้ งหมดประมาณ ๒.๕๘ ล้านล้านบาท จีน 
และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียท าหน้าที่เลขานุ การ 
และประสานงานระหว่างรัฐบาลของสมาชิกความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตลอดจนหุ้นส่วน  

ขอบเขตของความร่วมมือ 
 

ความเป็นมา 
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ขอบเขตของความร่วมมือ

ความเป็นมา



๑๒๘ 

ซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุนและการวางแผนของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้เสนอให้มีความร่วมมือในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขงขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคดังกล่าว โดยในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ADB ร่วมกับประเทศไทย สปป.ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม 
รวมทั้งมณฑลยูนนานของจีนได้ร่วมกันก่อตั้งความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(Greater Mekong Sub-region - GMS)๓๕ โดยเขตปกครองตนเองกวางซีได้เข้าร่วม GMS 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งการด าเนินงานในกรอบ GMS นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการค้าแล้ว ยังท าให้
โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมในอนุภูมิภาคมีความเ ช่ือมโยงระหว่างกัน  
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศของแต่ละประเทศสมาชิก และดึงดูด 
ให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในอนุภูมิภาคมากข้ึนด้วย 

                                                                                                                           
การพัฒนาต่าง ๆ เช่น AusAID JICA USAID UNESCAP FAO WHO เพื่อการด าเนินโครงการ 
ในสาขาต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินและจัดหาแหล่งเงินทุน  

ADB ท าหน้าที่ รวบรวมข้อมู ลกลางของ GMS เพื่อประโยชน์ในการหาข้อมูล 
และประสานงาน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.adb.org/countries/gms/main. 

๓๕ เอกสารกรอบความร่วมมือเริ่มต้น คือ  “Subregion Economic Cooperation: 
Initial Possibilities for Combodia, Lao PDR, Thailand, Viet Nam and Yunnan Province 
of the People’s Republic of China” เป็นเอกสารที่ ADB ได้จัดท าขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์  
ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖). 
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๑๒๙ 

 

 
กลุ่มประเทศ GMS มีพื้นที่รวมกันประมาณ ๒ .๓ ล้านตารางกิโลเมตร  

มีประชากรรวมกันประมาณ ๒๕๐ ล้านคน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นอนุภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้  
เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 

ในการประ ชุมระดั บรั ฐมน ตรี ใ น ปี  พ .ศ .  ๒๕๔๔  ได้ มี ก า รก า หนด 
กรอบยุทธศาสตร์  (GMS Strategic Framework) ในการด าเนินงานโครงการ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ๕ ประการ เพื่อความร่วมมือที่ยั่งยืน๓๖ การด าเนินการ
ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง แบ่งออกเป็น ๑๐ สาขา 
ความร่วมมือ ประกอบด้วย (๑) การคมนาคมขนส่ง (๒) พลังงาน (๓) การเกษตร  
(๔ )  สิ่ งแวดล้อม  (๕ )  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (๖ )  การพัฒนา เมื อ ง  
(๗) การท่องเที่ยว (๘) การขนส่งและการส่งเสริมการค้า (๙) โทรคมนาคม  
และ (๑๐) สาขาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างสาขา รวมถึงเขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 
(Cross-border Economic Zones)  ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก า ร ก า ห น ด โ ค ร ง ก า ร 
ที่จะด าเนินการภายใต้กรอบการลงทุน (Regional Investment Framework 

                                                           
๓๖ กรอบยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ๕ ประการ ได้แก่  

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและการท่องเท่ียว 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและความสามารถในการแข่งขัน 
๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๕. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ลักษณะทางภู มิศาสตร์ ของประ เทศสมาชิกความร่ วม มือ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 
 

การด าเนินการในกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
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การด�าเนินการในกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศสมาชิกความร่วมมือ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง



๑๓๐ 

Pipeline of Potential Projects (2013-2022)-RIF) ประกอบด้วย ๒๑๕ โครงการ 
นอกจากนี้นับแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการด าเนินโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ๓ แนว๓๗ 
ซึ่งเน้นพัฒนาความเช่ือมโยงด้านเศรษฐกิจภายในอนุภูมิภาค และในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ได้มีการก าหนดแผนงานโครงการที่มีความส าคัญในล าดับสูง (Flagship Programs) 
๑๑ แผนงาน โดยที่การด าเนินการภายใต้กรอบ GMS มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
หลายฝ่าย ในแต่ละประเทศจึงมีหน่วยงานกลาง (National Support Units - 
NSU)๓๘ ท าหน้าที่ประสานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน 
ของสมาชิกอื่น หน่วยงานของประเทศไทยที่ท าหน้าที่นี้ คือ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

การก าหนดโครงการในแต่ละสาขาความร่วมมือเริ่มจากการที่รัฐบาล 
ของประเทศสมาชิกหรือรัฐบาลท้องถ่ินในกรณีของมณฑลยูนนาน และเขตปกครอง
ตนเองกวางซีของจีนมาก าหนดโครงการและการด าเนินงานในกรอบความร่วมมือ  
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)๓๙ ร่วมกันในระดับคณะท างานซึ่งรับนโยบาย 
มาจากเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือระดับรัฐมนตรีของประเทศตน  

การด าเนินงานของแต่ละสาขาความร่วมมือจะมีการจัดการประชุมในระดับ
คณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นปรึกษาหารือ
ระหว่างกัน โดยผู้ เข้าร่วมประชุมคือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจาก 
แต่ละประเทศสมาชิก จากน้ันจะรายงานความคืบหน้าของการด าเนิ นการ 
และประเด็นที่จะต้องพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงมายังที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ซึ่งจัดขึ้นปีละ ๑-๒ ครั้ง ซึ่งท่ีประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจะรับทราบและพิจารณาประเด็น

                                                           
๓๗ http://www.siamintelligence.com/gmc-economic-corridors/, เข้าถึงล่าสุด

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗.  
๓๘ http://www.gms-eoc.org/national-support-units, เข้าถึงล่าสุดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  

พ.ศ.๒๕๕๗.  
๓๙ ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและธนาคาร 

เพื่อการพัฒนาเอเชีย, ASEAN Development Bank, ตุลาคม ๒๕๕๖. 
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เพื่อสรุปรายงานต่อท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีหรือระดับสุดยอดผู้น าขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้น
จะเป็นการประชุมในระดับใด ซึ่งในการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับสุดยอดผู้น า 
อาจมีการลงนามความตกลงและแถลงการณ์ร่วมต่าง ๆ ท่ีได้ด าเนินการในแต่ละสาขา
ความร่วมมือและได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแล้ว 
รวมทั้งมีการแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี  (Joint Ministerial Statement)  
หรือแถลงการณ์ร่ วมระดับสุดยอดผู้น า  (Joint Summit Statement)   ทั้ งนี้  
การประชุมระดับรัฐมนตรีจะจัดทุกปีเว้นแต่ปีที่มีการประชุมระดับสุดยอดผู้น า  
(GMS Summit) ซึ่งจัดขึ้นทุกสามปี  
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ก าหนดวิสัยทัศน์และแนวทางหลัก
ในการร่วมมือ ประชุมทุก ๓ ปี 

 
 

 
รับรองแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
 

 
ก าหนดการด าเนินการ 
ของคณะท างาน  

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมระดับสุดยอดผู้น า 

การประชุมระดับรัฐมนตรี 

การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของแต่ละสาขา 

การประชุมระดับคณะท างาน/คณะกรรมการในแต่ละสาขาความร่วมมือ  
(ท้ังหมด ๑๐ สาขา) 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการประชุม 
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๑๓๓ 

ในแต่ละสาขาความร่วมมือมีรายละเอียดในการด าเนินงานโดยสังเขป  ดังนี้๔๐ 

๑. การคมนาคมขนส่ง (Transport) 
มีวัตถุประสงค์เป็นการเพิ่มความเช่ือมโยงภายในภูมิภาคโดยการจัดท า

ระเบียงคมนาคม (GMS Transport Corridor) เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางการคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาคอันเป็นการสนับสนุนการการค้าและการด าเนินการของระเบียง
เศรษฐกิจ๔๑ ภายใต้ GMS สาขาความร่วมมือนี้มีการด าเนินงานโครงการมากที่สุด  
คือ ๘๙ โครงการ มีโครงการลงทุน ๗๘ โครงการซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ ๑.๔๕ ล้าน
ล้านบาท และโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ๑๑ โครงการ 
หน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบการด าเนินการของสาขานี้ คือ กระทรวง
คมนาคม   

 

                                                           
๔๐ โ ป ร ด ดู  Greater Mekong Subregion Economic Economic Cooperation 

Program: Overview of the GMS Regional Investment Framework (๒๐๑๓-๒๐๒๒), ADB, 
๒ ๕ ๕ ๖ ; Greater Mekong Subregion Economic Economic Cooperation Program, 
Regional Investment Framework Pipeline of Potential Projects (๒๐๑๓-๒๐๒๒), ADB, 
๒๕๕๖. 

๔๑ ระ เบี ย ง เศรษฐกิ จอนุภู มิ ภ าคลุ่ มแม่น้ า โ ข ง  (GMS Economic Corridors)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ 
เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับการครองชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถ  
และโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก โดยสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) 
และการรวมกลุ่มในอนุภูมิภาค (Community) เพื่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness)  

การด าเนินงานของสาขาความร่วมมือต่างๆ ภายใต้ GMS  
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๑๓๔ 

๒. พลังงาน (Energy) 
 วัตถุประสงค์ของสาขาความร่วมมือนี้  คือ การเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืน มีความมั่นคง และมีราคาที่เหมาะสมภายใน 
อนุภูมิภาค โดยมีการจัดท าแผนพลังงานในปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ (GMS Expanded 
Energy Road Map 2009) และก าหนดยุทธศาสตร์ GMS ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๖๕ (GMS-SF 2012-2022) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านพลังงาน ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การท าให้ทุกภาคส่วนและชุมชนสามารถเข้าถึง
พลังงานไฟฟ้าได้ (access to electricity) (๒) พัฒนาและใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน
ที่มีปริมาณคาร์บอนต่ าภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) พัฒนาความมั่นคง 
ในการผลิตพลังงานโดยอาศัยกลไกของการค้าระหว่างประเทศ และ (๔) ส่งเสริม 
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnerships (PPP))  
ในการด า เนินงาน โดยเฉพาะผู้ ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม  
ซึ่งการด าเนินการภายใต้กรอบ GMS นี้ส่งเสริมการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนด้วย 
 สาขานี้เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีการด าเนินงานอย่างกว้างขวาง โดยมีโครงการลงทุน  
๑๓ โครงการ และโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ๘ โครงการ  
รวมมูลค่าประมาณ ๑.๐๕ ล้านบาท หน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบ 
การด าเนินการของสาขานี ้คือ กระทรวงพลังงาน 

๓. การเกษตร (Agriculture) 
 สาขาความร่วมมือนี้ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ในแผนงานสนับสนุน 
ด้านการเกษตร ระยะที่สอง ส าหรับปี พ .ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๖๓ (the Core 
Agriculture Support Program II (CASP II) ๒๐๑๒ - ๒๐๒๐) เพื่อท าให้อนุภูมิภาค
ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้ผลิตอาหารช้ันน าโดยใช้วิธีการที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเข้ากับตลาดโลกผ่านระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งมีกรอบ
ยุทธศาสตร์ ๓ ประการ ได้แก่  
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(๑) เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันระดับโลกโดยการส่งเสริมความปลอดภัย 
ด้านอาหารและการค้าการเกษตรสมัยใหม่ 

(๒) ส่งเสริมการเกษตรที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามความต้องการ 
ของตลาด เพื่อให้มีความมั่นคงทางอาหารและเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทน 
ที่เป็นธรรมส าหรับการท าเกษตรที่ค านึงถึงระบบนิเวศ 

(๓ ) ส่งเสริมภาคการเกษตรในการจัดหาพลังงานสะอาดในชนบท  
และส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนท่ีเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ  
 สาขาความร่วมมือนี้มีโครงการลงทุน ๕ โครงการ มูลค่ารวมประมาณ  
๔ หม่ืนล้านบาท และโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ๘ โครงการ 
หน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบการด าเนินการของสาขานี้ คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

๔. สิ่งแวดล้อม (Environment)  
 วิสัยทัศน์ของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม คือ การด าเนินโครงการภายใต้
กรอบ GMS อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศ แผนงานหลัก
ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน คือ แผนงานระยะที่สอง ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
( GMS Core Environment Program ( CEP)  Phase II ( ๒ ๐ ๑ ๒  – ๒ ๐ ๑ ๖ ) )  
โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ GMS ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและการลดความยากจน (๒) การปรับปรุงการด าเนินการของประเทศสมาชิก 
เพื่อลดสภาวะโลกร้อนและการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) การพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจะด าเนินการใน ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนา
วิธี การระบบการวางแผนด้ านสิ่ งแวดล้อมและมาตรการความปลอดภั ย  
(๒) การพัฒนาการจัดการการอนุรักษ์ภูมิประเทศเพื่อความหลากหลายทางชีววิทยา
ข้ามพรมแดน (๓) การส่งเสริมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโดยก่อให้เกิด 
ก๊าซคาร์บอนในระดับต่ า (๔) การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร สถาบัน  
และส่งเสริมการเงินแบบยั่งยืนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  
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สาขาความร่วมมือนี้มีโครงการลงทุน ๕ โครงการ มูลค่ารวมประมาณ  
๑.๑๗ หมื่นล้านบาท และโครงการด้านการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ๘ โครงการ 
หน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบการด าเนินการของสาขานี ้คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
 ความร่วมมือในสาขานี้ประกอบด้วยความร่วมมือสาขาย่อย (Subsectors)  
ในสาขาการศึกษา สุขภาพ แรงงานและการย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนการพัฒนาสังคม 
(social development)   กรอบยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานส าหรับ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (The GMS Human Resource Development Strategic 
Framework and Action Plan (HRD SFAP) (2013 - 2017)) มี ๗ ประการ ได้แก่ 
 (๑) การพัฒนาศักยภาพของระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ 
 (๒) ความร่วมมือด้านการศึกษาเทคนิคและการศึกษานอกเวลา รวมทั้ง 
การฝึกอบรม 

(๓) ความร่วมมือด้านการศึกษาขั้นสูงและการวิจัย 
(๔) การจัดการด้านสุขภาพในอนุภูมิภาค 
(๕) การส่งเสริมความปลอดภัยในการข้ามพรมแดนของแรงงาน 
( ๖ )  ก า รลด ต้ น ทุ นท า งสั ง คม  ( Mitigating social costs)  ภ า ย ใ ต้ 

การด าเนินงานของระเบียงเศรษฐกิจ 
(๗) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันและกลไกความร่วมมือ  
แม้สาขาความร่วมมือน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความกินดีอยู่ ดี 

ของประชาชนและมีความส าคัญอย่างมาก แต่การด าเนินการในสาขาความร่วมมือนี้
ส่วนใหญ่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคซึ่งมี ๑๒ โครงการ โดยมีโครงการ
ลงทุนเพียง ๓ โครงการ รวมมูลค่าประมาณ ๙.๗ พันล้านบาท หน่วยงานหลัก 
ของประเทศไทย ที่รับผิดชอบการด าเนินการของสาขานี้ คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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๖. การพัฒนาเมือง (Urban Development) 
 วัตถุประสงค์ของสาขาความร่วมมือนี้ คือ การพัฒนาเมืองในอนุภูมิภาค 
ให้เป็นเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการวางแผน การวางยุทธศาสตร์ การกระจายอ านาจการปกครอง  
และการพัฒนาศักยภาพเมือง  

การพัฒนาเมืองเป็นสาขาความร่วมมือใหม่ที่เพิ่งมีการริเริ่มขึ้น โดยต่อยอด
มาจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและการลงทุนข้ามสาขา โครงการในสาขา 
ความร่วมมือนี้มีจ านวน ๘ โครงการ รวมมูลค่าประมาณ ๑.๙ หมื่นล้านบาท 
ประกอบด้วยโครงการลงทุน ๓ โครงการ โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค  
๕ โครงการ หน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบการด าเนินการของสาขานี้ 
คือ กระทรวงมหาดไทย 

๗. การท่องเที่ยว (Tourism)  
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได้เข้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงมากขึ้น
เรื่อย ๆ และเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางบวกจากความเช่ือมโยงในภูมิภาค
ด้านคมนาคมที่ เพิ่มมากขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของแผนการท างานระหว่าง 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ คือ การพัฒนาระบบท่องเที่ยวภายในกลุ่มประเทศสมาชิก 
ให้เป็นระบบและเช่ือมโยงกับระเบียงการท่องเที่ยวแม่น้ าโขง (Mekong River 
Tourism Corridor)๔๒  

โครงการในสาขาความร่วมมือนี้มีจ านวน ๑๘ โครงการ รวมมูลค่าประมาณ  
๒.๔ หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยโครงการลงทุน ๑๐ โครงการ โครงการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านเทคนิค ๘ โครงการ หน่วยงานหลักของประเทศไทยที่รับผิดชอบการด าเนินการของสาขา
นี้ของประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเนื่องจากการท่องเที่ยว 

                                                           
๔๒ การท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ าโขงของประเทศสมาชิก ซ่ึงสนับสนุนให้นักท่องเที่ยว

เดินทางในประเทศสมาชิกตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป 
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๑๓๘ 

ได้พัฒนาไปมากที่สุดในกลุ่มสมาชิก ประเทศไทยจึงเป็นประเทศหลักที่เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ๔๓ 

๘. การขนส่งและการส่งเสริมการค้า (Transport and Trade Facilitation) 
 สาขาความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขนส่งและการค้า 
แผนงานที่ใช้ในปัจจุบัน คือ แผนปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ โดยก าหนดยุทธศาสตร์
และสิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนสิทธิในการจราจร (traffic rights) 
การส่งเสริมการจัดการชายแดนร่วมกันโดยลดความยุ่งยากของขั้นตอนศุลกากร 
รวมทั้งท าให้กระบวนการผ่านด่านมีมาตรฐานเดียวกัน การส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านสถาบันเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้าในอนุภูมิภาคโดยการเป็นหุ้นส่วน 
กับภาคเอกชนและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ตลอดจนการให้ความร่วมมือ  
ในการปรับปรุงกรอบกฎหมายและระเบียบเพื่อให้ห่วงโซ่โลจิสติกส์มีความโปร่งใสมากขึ้น 
สาขาความร่วมมือนี้มีการด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ๙ โครงการ 
โดยมีโครงการลงทุนเพียง ๑ โครงการ รวมมูลค่าประมาณ ๑.๖ พันล้านบาท 
หน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบการด าเนินการของสาขานี ้คือ กระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงการคลัง 

๙. โทรคมนาคม (Information and Communication Technology)  
สาขาความร่วมมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงทางสารสนเทศ 

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มประเทศ GMS เช่น การใช้ธุรกรรม 
ทางอิ เล็กทรอนิกส์  การให้บริการรั ฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  (e-government)  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
สมาชิก โดยในการด าเนินการจะพัฒนาโครงสร้างเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น 
(information superhighway (ISN) infrastructure) ซึ่งประเทศจีนให้ความส าคัญ 
แก่สาขาความร่วมมือนี้มาก โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศ ปัจจุบันสาขา
                                                           
๔๓ http://mekongtourism.org/, เข้าถึงล่าสุดวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗. 
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๑๓๙ 

ความร่วมมือนี้มีการด าเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ๖ โครงการ  
โดยมีโครงการลงทุน ๓ โครงการ รวมมูลค่ากว่า ๒ หมื่นล้านบาท หน่วยงานหลัก 
ของประเทศไทย ที่รับผิดชอบการด าเนินการของสาขานี้  คือ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๐. สาขาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างสาขา รวมถึงเขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 
(Other Multisector/Cross-border Economic Zones) 
 ในการด าเนินงานของ GMS ประเทศสมาชิกให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
ความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคในสาขาต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว การคมนาคม 
เศรษฐกิจ และการลงทุนข้ามสาขา จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาสาขาความร่วมมือ 
ที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างสาขา รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zones - SPZs)  และเขตเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (Cross-border 
Economic Zones - CBEZs) ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป 
โดยเป็นการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน  

สาขาความร่วมมือนี้ได้วางแผนการด าเนินการใน ๗ โครงการ ระหว่างปี  
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ รวมมูลค่าประมาณ ๗ พันล้านบาท เช่น โครงการเขต
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนระหว่างจีนและเวียดนาม โครงการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท่าเรือใหม่ ณ พนมเปญ หน่วยงานหลักของประเทศไทย ที่รับผิดชอบการด าเนินการ
ของสาขานีค้ือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการและสาขาความร่วมมือ  
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๑๔๐ 

 

ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในอนุภูมิ ภาคลุ่ มแม่น้ า โขง ๖ ประเทศ ครั้ งที่  ๑๙ (19th GMS Ministerial 
Conference) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับรองกรอบการลงทุนในอนุภูมิภาค (RIF)  
ซึ่งเป็นการก าหนดโครงการที่จะด าเนินการภายใต้สาขาต่างๆ ของความร่วมมือ 
ลุ่มน้ าโขงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและสมดุลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงของความร่วมมือทั้ง ๑๐ สาขา  
มีโครงการลงทุนและความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีกว่า ๒๐๐ โครงการ รวมมูลค่ากว่า 
๑.๖ ล้านล้านบาท กรอบการลงทุนนี้จึงเป็นกรอบที่ส าคัญในการด าเนินการภายใต้
ความร่วมมือ GMS  
ตัวอย่างโครงการของประเทศไทยที่จะด าเนินการภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค 
(RIF)  

- โครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นเชียงราย-เชียงของ 
- การเช่ือมต่อแนวกระแสไฟฟ้าแบบ ๕๐๐ กิโลโวลต์ระหว่าง จีน สปป.ลาว 

และไทย 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพลังงานหมุนเวียนที่สอดคล้องกันในอนุภูมิภาค 
- ความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมและป้องกันโรคข้ามแดน 
- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านปลอดภัยอาหาร คุณภาพอาหาร 

และการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการรายย่อย 
- การพัฒนาห่วงโซ่ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

 

กรอบการลงทุนในอนุภูมิภาค  
(Regional Investment Framework - RIF) 
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๑๔๑ 

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ได้ เน้นการด า เนินความร่วมมือตามยุทธศาสตร์  3Cs ได้แก่  การเ ช่ือมโยง 
(Connectivity) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competitiveness) และการเป็น
ประชาคม (Community) จึงได้มีการจัดท าโครงการระเบียงเศรษฐกิจขึ้นเพื่อพัฒนา
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงโดยการเช่ือมโยงประเทศสมาชิกเข้าด้วยกัน พัฒนาพื้นที่ 
ที่มีศักยภาพตามแนวเส้นทางคมนาคม รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และนโยบายร่วมกัน โดยแนวทางการจัดท าระเบียงเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย ๓ แนว ได้แ ก่  (๑) แนวเหนือ -ใต้  (North-South Economic 
Corridors) (๒ )  แนวตะวั นออก -ตะวั นตก  (East-West Economic Corridor)  
และ (๓) แนวใต้ (Southern Economic Corridor) 

 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)๑ 
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๑๔๒ 

แผนที่แสดงแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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๑๔๓ 

 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ประเทศสมาชิก GMS ได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์แผนการ

ด าเนินงานระยะ ๑๐ ปีเป็นครั้งแรกส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ (GMS Strategic 
Framework)๔๔ ซ่ึงเป็นแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ จ านวน ๑๑ แผนงาน  
ที่แปลงมาจาก ๕ ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานโครงการ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ โดยแผนงานดังกล่าว ได้แก่  

(๑) แผนงานการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic 
Corridor)  

(๒) แผนงานการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor)  

(๓) แผนงานการพัฒนาแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic 
Corridor) 

(๔ ) แผนงานการพัฒนาเครื อข่ ายโทรคมนาคม (Telecommunications 
Backbone)  

(๕) แผนงานการซื้อขายไฟฟ้าและการเ ช่ือมโยงเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า 
(Regional Power Interconnection and Trading Arrangements) 

(๖) แผนงานการอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน 
(Facilitating Cross-Border Trade and Investment)  

(๗) แผนงานการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเอกชน (Enhancing Private Sector Participation and Competitiveness) 

                                                           
๔๔ Regional and Subregional Program Links : Mapping the links between 

ASEAN and the GMS, BIMP-EAGA, and IMT-GT, ASEAN Development Bank, ๒๕๕๖, หน้า ๘. 

แผนงานที่มีความส าคัญในล าดับสูง (Flagship Programs)  
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๑๔๔ 

(๘) แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะความช านาญ (Developing 
Human Resources and Skills Competencies)  

(๙ ) แผนงานตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม (Strategic 
Environment Framework)  

(๑๐) แผนงานการป้องกันอุทกภัยและการจัดการทรัพยากรน้ า (Flood 
Control and Water Resource Management)  

(๑๑) แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว (GMS Tourism Development)
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๑๔๕ 

เนื่องจากการด าเนินงานภายใต้กรอบ GMS เน้นความเช่ือมโยงโดยเฉพาะ 
ด้านคมนาคม ท าให้มีการด าเนินการในสาขานี้มากที่สุด ที่ส าคัญได้แก่ การจัดตั้ง
สม าคมกา ร รถ ไฟของประ เทศลุ่ ม แม่ น้ า โ ข ง  (Greater Mekong Railway 
Association - GMRA) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการจัดท าหนังสือสัญญาที่ก าหนด 
ให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเช่ือมโยงถึงกัน 
ผ่านโครงข่ายทางรางภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งมีการจัดท าความตกลงว่าด้วย 
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross Border Trade 
Agreement: GMS CBTA)๔๕ ซึ่งเป็นความตกลงหลักด้านคมนาคม ความตกลงนี้
จัดท าขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และด าเนินการ 
เพื่อให้กฎหมาย กฎ ระเบียบ กระบวนการ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง
สินค้าและผู้โดยสารมีความเรียบง่าย และเป็นไปในแนวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริม 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) (ข้อ ๑ ของความตกลงฯ) 

ความตกลงนี้ประกอบด้วยความตกลงหลัก ๑ ฉบับ ภาคผนวก ๑๗ ฉบับ  
และพิธีสารแนบท้าย ๓ ฉบับ และมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  ดังนี้ 

- ภาคผนวก ๑ การขนส่งสินค้าอันตราย มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ใช้
กฎเกณฑ์ต้นแบบขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยข้อแนะน าในการขนส่งสินค้า
อั น ต ร า ย  ( United Nations Recommendation on the Transport of 
Dangerous Goods/Model Regulations (UN Model Regulation)) หรือความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจแห่งยุโรปภายใต้สหประชาชาติ (ADR) ฉบับลงนามวันที่  ๓๐ กันยายน  

                                                           
๔๕ ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 

Mekong Subregion Cross-border Transport Agreement) กรมการขนส่งทางบก, ๒๕๕๑. 

การด าเนินงานภายใต้กรอบ GMS ที่ส าคัญในปัจจุบัน 
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การด�าเนินงานภายใต้กรอบ GMS ที่ส�าคัญในปัจจุบัน



๑๔๖ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ กรุงเจนีวา รวมถึงฉบับที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไปเป็นมาตรฐาน 
ในการขนส่งข้ามแดนสินค้าอันตรายเป็นการเฉพาะคราว หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมการขนส่งทางบก 

- ภาคผนวก ๒ การจดทะเบียนพาหนะที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ  
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดการจดทะเบียนรถยนต์และรถก่ึงพ่วงที่ใช้ในการขนส่ง 
ข้ามแดน รวมทั้งก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษและเลขอารบิคในเครื่องหมายเฉพาะประจ ารถ 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายทะเบียนรถ โดยสามารถใช้ภาษาประจ า
ชาติควบคู่ไปด้วยได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวก
นี้ คือ กรมการขนส่งทางบก 

- ภาคผนวก ๓ การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
รายการสินค้าเน่าเสียง่ายที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการตรวจปล่อยสินค้าข้ามแดนก่อน 
รวมทั้งก าหนดเง่ือนไขในตรวจการปล่อยสินค้าผ่านแดน เช่น ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด
ด้านสาธารณสุข สุขอนามัย และการตรวจโรคระบาด รวมทั้งก าหนดมาตรฐาน  
ในการขนส่งสินค้าดังกล่าว หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ภาคผนวกนี้ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- ภาคผนวก ๔ การอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งข้ามแดน  
มีสาระส าคัญเป็นการขยายการอ านวยความสะดวกในพิธีการข้ามแดน โดยเฉพาะ  
การตรวจสอบร่วมกันของหน่วยงานของประเทศภาคี เช่น การตรวจสอบสินค้า 
เพียงครั้งเดียวของศุลกากร หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามภาคผนวกนี้ คือ กรมศุลกากร 

- ภาคผนวก ๕ การข้ามแดนของบุคคล มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจคนเข้าเมือง การควบคุมด้านสาธารณสุขและพิธีการ
ศุลกากร รวมถึงการขนส่งผู้โดยสารข้ามแดน เช่น การออกวีซ่า การตรวจสุขอนามัย
ของบุ คคล  การก าหนดความรับผิดของผู้ ขนส่ ง  หน่ วย งานที่ รั บผิ ดชอบ 
ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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๑๔๗ 

- ภาคผนวก ๖ กฎเกณฑ์ในการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับสินค้าผ่านแดน 
และสินค้าผ่านแดนในประเทศ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดการปฏิบัติด้านศุลกากร
ส าหรับการผ่านแดนระหว่างประเทศหรือการผ่านแดนในประเทศเพื่อการขนส่งระหว่าง
ประเทศที่มีสินจ้าง รวมทั้งมาตรฐานของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมศุลกากร 

- ภาคผนวก ๗ ข้อบังคับการจราจรและสัญญาณจราจร มีสาระส าคัญ 
เป็นการก าหนดข้อบังคับจราจรทางถนน เครื่องหมายและสัญญาณการจราจร 
ทางถนนส าหรับเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศที่ก าหนดไว้ในพิธีสาร ๑  
โดยประเทศภาคีมีหน้าที่ต้องปรับเปลี่ยนเครื่องหมาย สัญญาณ สัญลักษณ์ ให้สอดคล้อง
กับที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบ ๒ ของภาคผนวก โดยข้อ ๗ ของภาคผนวกก าหนดให้
ประเทศภาคีต้องปรับกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับภาคผนวกนี้ด้วย  
โดยเมื่อภาคผนวกนี้มีผลใช้บังคับแล้วจะมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฯ 
ประเทศภาคีไม่สามารถเพิกถอนภาคผนวกได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมทางหลวง 

- ภาคผนวก ๘ การน าเข้ารถยนต์ช่ัวคราว มีสาระส าคัญเป็นการก าหนด 
ให้ประเทศภาคียกเว้นอากรน าเข้าและภาษีในกรณีการน าเข้ารถยนต์ช่ัวคราว 
จากประเทศภาคีอื่น โดยก าหนดให้ต้องมีการค้ าประกันต่อหน่วยงานศุลกากร 
ของประเทศที่มีการน าเข้าช่ัวคราว หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
ภาคผนวกนี้ คือ กรมศุลกากร 

- ภาคผนวก ๙ หลักเกณฑ์เรื่องการอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งส าหรับ 
การประกอบการขนส่งข้ามพรมแดน มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดคุณสมบัติ 
ของผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น ความน่าเช่ือถือ ความสามารถ 
ทางวิชาชีพ การก าหนดให้ทุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของกิจการผู้ประกอบการขนส่งต้องเป็น
ของคนชาติของประเทศภาคีซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการผู้ส่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมการขนส่งทางบก 
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๑๔๘ 

- ภาคผนวก ๑๐ เง่ือนไขการขนส่ง มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดความรับผิด 
ของผู้ขนส่ง เ ง่ือนไขที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศปฏิบัติ 
รายละเอียดใบตราส่ง การตั้งข้อสงวน ณ เวลารับมอบของ อายุความในการฟ้องร้อง 
และเขตอ านาจศาล โดยประเทศภาคีมีหน้าท่ีด าเนินการปรับกฎหมายภายในประเทศ
ให้รับกับภาคผนวกนี้ แต่สามารถระงับการใช้ภาคผนวกนี้บางส่วนหรือท้ังหมดได้ทันที
เป็นการช่ัวคราวในกรณีที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยภายในประเทศ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมการขนส่งทางบก 

- ภาคผนวก ๑๑ มาตรฐานและข้อก าหนดส าหรับการออกแบบและก่อสร้าง
ถนนและสะพาน มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรฐานทั่วไปส าหรับการออกแบบ
และก่อสร้างทางหลวง รวมทั้งการก าหนดช้ันทาง โดยอ้างอิงมาตรฐานทางหลวง
เอเชียจาก UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific) พ.ศ. ๒๕๓๘ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมทางหลวง 

- ภาคผนวก ๑๒ จุดผ่านแดน การอ านวยความสะดวก และการให้บริการ 
ในการผ่านแดน มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรการการบริการ การอ านวย 
ความสะดวกและการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร ณ จุดผ่านแดน ส าหรับการตรวจสอบ
ยานพาหนะและสินค้า โดยประเทศภาคีมีหน้าที่ด า เนินการปรับกฎหมาย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับภาคผนวกนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมศุลกากร 

- ภาคผนวก ๑๓ เอ หลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดขอบเขตและการจ ากัดความรับผิด 
ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รูปแบบของเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  
เขตอ านาจศาล รวมทั้งอายุความ โดยประเทศภาคีมีหน้าที่ด าเนินการปรับกฎหมาย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับภาคผนวกนี้ โดยสามารถระงับการใช้ภาคผนวกนี้
บางส่วนหรือท้ังหมดได้ทันทีเป็นการช่ัวคราวในกรณีที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
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๑๔๙ 

ภายในประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้  
คือ กรมเจ้าท่า 

- ภาคผนวก ๑๓ บี หลักเกณฑ์เรื่องการอนุญาตผู้ประกอบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบส าหรับการประกอบการขนส่งข้ามพรมแดน มีสาระส าคัญ 
เป็นการก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบส าหรับ 
การประกอบการขนส่งข้ามพรมแดน เช่น คุณสมบัติพื้นฐาน ความน่าเช่ือถือ 
ความสามารถทางวิชาชีพ ความมั่นคงทางการเงิน โดยประเทศภาคีมีหน้าที่
ด าเนินการปรับกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับภาคผนวกนี้ โดยสามารถ
ระงับการใช้ภาคผนวกนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันทีเป็นการช่ัวคราวในกรณี 
ที่มี ผลกระทบต่อความปลอดภัยภายในประ เทศ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมเจ้าท่า 

- ภาคผนวก ๑๔ กฎเกณฑ์ศุลกากรส าหรับคอนเทนเนอร์ มีสาระส าคัญ 
เป็นการก าหนดการยกเว้นอากรน าเข้าและภาษีส าหรับคอนเทนเนอร์ที่มาจากประเทศ
คู่สัญญาอื่น การออกเอกสารและการค้ าประกัน โดยประเทศภาคีมีหน้าที่ด าเนินการปรับ
กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับภาคผนวกนี้ โดยสามารถระงับการใช้
ภาคผนวกนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันทีเป็นการช่ัวคราวในกรณีที่มีผลกระทบ 
ต่อความปลอดภัยภายในประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการในการบังคับ 
ให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ไว้ว่าในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามภาคผนวกให้หน่วยงานศุลกากร
ของประเทศที่การขนส่งเกิดขึ้นมีสิทธิระงับการให้บริการพิธีการศุลกากรน าเข้า 
คอนเทนเนอร์ตามภาคผนวกนี้ช่ัวคราว หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการ  
ให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมศุลกากร 

- ภาคผนวก ๑๕ ระบบการจัดแบ่งประเภทพิกัดสินค้า มีสาระส าคัญ 
เป็นการก าหนดร่วมกันของประเทศภาคีให้ใช้ระบบการจ าแนกพิกัดสินค้า 
และรายละเอียดสินค้าที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจ าแนก
พิกัดและรายละเอียดสินค้า (International Convention on the Harmonized 
Commodity Description and Coding System) ซึ่งจะปรับใช้และแก้ไขระบบ
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ภายใต้การด าเนินงานขององค์การศุลกากรโลก โดยประเทศภาคีมีหน้าที่ด าเนินการ
ปรับกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับภาคผนวกนี้ แต่สามารถระงับการใช้
ภาคผนวกนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันทีเป็นการช่ัวคราวในกรณีที่มีผลกระทบ 
ต่อความปลอดภัยภายในประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามภาคผนวกนี้ คือ กรมศุลกากร 

- ภาคผนวก ๑๖ หลัก เกณฑ์ เรื่ องใบอนุญาตขับขี่  มี สาระส าคัญ 
เป็นการก าหนดการยอมรับร่วมกันซึ่ งใบอนุญาตขับขี่ โดยประเทศภาคีมีหน้าที่
ด าเนินการปรับกฎหมายภายในประเทศให้รับกับภาคผนวกนี้ โดยสามารถระงับการใช้
ภาคผนวกนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ทันทีเป็นการช่ัวคราวในกรณีที่มีผลกระทบ 
ต่อความปลอดภัยภายในประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามภาคผนวกนี้ คือ กรมการขนส่งทางบก 

- พิธีสาร ๑ การก าหนดเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ จุดเข้าและออก
ประเทศ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดรายช่ือเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ 
และจุดข้ามแดนที่ความตกลงครอบคลุมถึง โดยประเทศภาคีสามารถเปิดเส้นทาง 
การขนส่งระหว่างประเทศและจุดข้ามแดนเพิ่มโดยการจัดท าบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกัน ประเทศภาคีสามารถแก้ไขพิธีสารนี้ ได้หากได้รับความเห็นชอบ 
เป็นเอกฉันท์จากทุกประเทศภาคี หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามภาคผนวกนี้ คือ กรมทางหลวง 

- พิธีสาร ๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนส่งผ่านแดน มีสาระส าคัญเป็นการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนส่งผ่านแดน  
ได้แก่ การไม่เลือกปฏิบัติ ความโปร่งใส การมีกฎหมายรองรับการเก็บค่าธรรมเนียม 
โดยหน่วยงานผู้มีอ านาจเป็นผู้จัดเก็บและออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง รวมทั้งก าหนด
ประเภทของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ เช่น ค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมบรรทุกน้ าหนักเกิน 
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ภาษีน้ ามันเช้ือเพลิง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมทางหลวง 
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- พิธีสาร ๓ โควตาการบริการขนส่งและการออกใบอนุญาต มีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งของประเทศภาคีประเทศหนึ่งสามารถ
ประกอบการขนส่งในประเทศภาคีประเทศอื่นได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตขนส่งทางถนน
ภายใต้ความตกลง GMS โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถขอรับ
ใบอนุญาตดังกล่าว ชนิดของใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุ และการต่ออายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ คือ กรมการขนส่ง
ทางบก 
 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
เป็นความตกลงที่มีเนื้อหาครอบคลุมการท างานของหลายหน่วยงาน และประเทศไทย
ได้ตรากฎหมายเพื่ออนุวัติการพันธกรณีตามความตกลงดังกล่าว  ดังนี้ 
(๑) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายกลางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้เป็นฐาน 
ในการออกกฎหมายล าดับรองเพื่อก าหนดมาตรการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดน และท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยร่วมด าเนินพิธีการอย่างเบ็ดเสร็จ 
(Single Stop Inspection) กับหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ควบคุม
ร่วมกัน (Common Control Area) อันเป็นการด าเนินการตามภาคผนวกที่ ๔ 
ภาคผนวกที่ ๖ และภาคผนวกที่ ๑๒  
(๒) พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิด
ทางแพ่งของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ  
โดยก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเง่ือนไขในการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศไว้ 
ทั้งในส่วนของเอกสารที่ใช้ส าหรับการขนส่ง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ส่ง  
ผู้ขนส่ง และผู้รับตราส่งที่นประเทศภาคพื้นยุโรปใช้เป็นไปตามภาคผนวกที่ ๕ 
ภาคผนวกที่ ๑๐ และภาคผนวกที่ ๑๓ เอท านองเดียวกับอนุสัญญาว่าด้วยสัญญา 
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนน (Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road - CMR)  
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นอกจากนี้ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย 
การศุลกากรเพื่อรองรับข้อบทว่าด้วยการผ่านแดนและการเสนอกฎหมายเพื่อรองรับ
การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ (ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคน
โดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....) 
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กระบวนการร่างกฎหมาย 

ของอาเซียน 
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๑. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 กระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายบริหารในประเทศบรูไน เริ่มจาก
หน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงที่ รับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบาย 
ของฝ่ายบริหาร จะเป็นผู้เสนอมาตรการด้านกฎหมายที่จะผลักดันนโยบายของรัฐ 
ให้บรรลุผลส าเร็จ  อย่างไรก็ดี เนื่องจากกระทรวงต่าง ๆ ไม่มีส่วนงานที่ท าหน้าที่ 
ร่างกฎหมาย หน้าที่ในการยกร่างกฎหมายจึงเป็นของส านักงานอัยการสูงสุด 
(Attorney General’s Chambers: AGC) โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ให้ข้อมูล
ทางเทคนิค (Technical information) แก่ส านักงานอัยการสูงสุด โดยจะต้องจัดท า
เอกสาร ดังต่อไปนี้  
 (๑) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย  
 (๒) คดี การตีความทางกฎหมาย และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) ความเห็นของศาลที่เกี่ยวข้อง  
 (๔) ส าเนาความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๕) รายละเอียดการหารือระหว่างกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(ระบุช่ือองค์กรและความเห็น)  
 (๖) เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    

นอกจากนี้  กระทรวงผู้ รั บผิ ดชอบยั งต้ องจั ดท าค า ช้ีแจง เหตุ ผล 
และความจ าเป็นของการเสนอร่างกฎหมาย รวมถึงรายงานการศึกษาและประเมิน 
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศ 

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
ในประเทศกลุ่มอาเซียน๑ 
 
กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร
ในประเทศกลุ่มอาเซียน1
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ที่สามารถใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายของประเทศสิงคโปร์
และมาเลเซีย จากนั้นร่างกฎหมายจะเข้าสู่สภานิติบัญญัติ (Legislative Council) 
และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 ประเทศบรูไนใช้ระบบทวินิยม (Dualism) การลงนามในความตกลง
ระหว่างประเทศจะยังไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมายภายใน ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการออก
กฎหมายภายในรองรับ ซึ่งกระบวนการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติ 
ตามพันธกรณีจะเป็นไปตามขั้นตอนของการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารข้างต้น  
 

 

๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 ในประเทศอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีอ านาจ 
ในการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยในช้ันการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
จะมีกระบวนการอภิปรายอยู่สองขั้นตอน  ดังนี้ 

 (๑) ขั้นตอนที่  ๑ เป็นการอภิปรายร่างกฎหมายโดยคณะกรรมการ 
และคณะกรรมาธิการที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 
  ( ก )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม  ( Joint Commission) ซึ่ ง จ ะ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนของฝ่ายบริหาร (กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง 
กับร่างกฎหมาย) 
  (ข) คณะกรรมการนิติบัญญัติ (Legislation Board) 
  (ค) คณะกรรมการงบประมาณ (Budget Board) และ 
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  (ง) คณะกรรมาธิการพิเศษ (Serial Committee) 
 (๒ )  ขั้ น ตอนที่  ๒  เป็ นก ารประ ชุม ใหญ่ ขอ งสภาผู้ แทนราษฎร 
เพื่ อลงมติ ให้ ความ เห็นชอบร่ า งกฎหมายและ เมื่ อร่ า งกฎหมายดั งกล่ า ว 
ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  ประธานาธิบดีจะเป็นผู้ประกาศใช้กฎหมาย
ต่อไป  อย่างไรก็ดี  ในกรณีที่ประธานาธิบดีปฏิเสธที่จะประกาศใช้กฎหมาย  
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะใช้บังคับเป็นกฎหมายโดยอัตโนมัติ  ภายใน  ๓๐ วัน  
นับจากวันที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร แต่ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร 
ไม่เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ฝ่ายบริหารจะไม่สามารถเสนอร่างกฎหมายนั้นได้อีก
ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 การออกกฎหมายเพื่ออนุวัตรการตามพันธกรณีระหว่ างประเทศ 
ของประเทศอินโดนีเซียแบ่งออกเป็นสองประเภท โดยพิจารณาตามสาระส าคัญ  
ของความตกลงระหว่างประเทศแต่ละฉบับ กล่าวคือ ถ้าเป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับสันติภาพ ความมั่นคงของประเทศ ดินแดน  
อ านาจอธิปไตย สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การกู้ยืมเงินหรือเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ ก็จะต้องตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อรองรับพันธกรณี
ดังกล่าว แต่ถ้าสาระส าคัญของความตกลงระหว่างประเทศเป็นเรื่ องอื่น ๆ 
ประธานาธิบดีมีอ านาจในการตรากฎหมายในระดับกฤษฎีกา (Presidential’s 
degree) เพื่อรองรับพันธกรณี 
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๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(Lao People's Democratic Republic)  

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 กระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายบริหารของสปป. ลาว แยกได้เป็น  
๗ ขั้นตอน ดังนี ้

(๑) การยกร่างกฎหมาย 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะแต่งตั้ งคณะกรรมาธิการร่างกฎหมาย 

(Drafting Committee) ท าหน้าที่ยกร่างกฎหมายในความรับผิดชอบของตน 
(๒) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมาย 

การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมายเป็นหน้าที่ 
ของคณะกรรมาธิการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอร่างกฎหมาย (Committee 
Prepare Draft) คณะกรรมาธิการชุดนี้ท าหน้าที่ในการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในการเสนอร่างกฎหมาย 

(๓) การตรวจสอบร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาความสอดคล้องทั้งรูปแบบและเนื้อหา 

ของร่างกฎหมาย โดยมีก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมาย ดังน้ี 
  (ก) การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบและเนื้อหา  
รวมถึงรายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่กระทรวงยุติธรรม
ได้รับเรื่อง 
  (ข) กระทรวงยุติธรรมต้องตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ
ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย ๑๒๐ วัน 

157ASEAN Experience



๑๕๘ 

  (ค) กระทรวงยุติธรรมส่งร่างกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรีก่อน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย ๙๐ วัน 
 (๔) การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาร่างกฎหมายและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
ที่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรมแล้วเท่านั้น และหากมีบทบัญญัติ 
ที่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นไม่ตรงกันคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการพิจารณาประเด็น
ดังกล่าวภายใน ๗ วัน ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ 
ร่างกฎหมาย ต่อจากนั้น จะเสนอร่างกฎหมายไปยังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะต้องมี
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องและรั ฐมนตรี ช่วยว่ าการกระทรวงยุติ ธรรม รวมทั้ ง
คณะกรรมาธิการที่เรียกว่า Defender committee เข้าร่วมการประชุมด้วย  

(๕) การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร  
ในช้ันการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาธิการกฎหมาย  

(Law Committee) จะมีหน้าท่ีในการทบทวนรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณา
ในขั้นตอนก่อนหน้าโดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปราย 
ร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ต่อจากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะลงคะแนน 
เพื่อให้ร่างกฎหมายมีผลใช้บังคับ ซึ่งร่างกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับได้นั้นจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎร 

(๖) การประกาศใช้กฎหมายของประธานาธิบดี 
สภาผู้แทนราษฎรจะยื่นร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว 

ต่อประธานาธิบดี  ภาย ใน ๒๐ วัน  หลั งจากวั นที่ เ ห็ นชอบร่ า งกฎหมาย  
และประธานาธิบดีจะต้องประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับ
เรื่องจากสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมาย  
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกส่งคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทบทวนอีกครั้ง  อย่างไรก็ดี 
หากสภาผู้แทนราษฎรยืนยันความเห็นเดิม ประธานาธิบดีจะต้องประกาศใช้กฎหมาย
ดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน 
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(๗) การเผยแพร่กฎหมาย 
กฎหมายที่ประกาศใช้จะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวง

ยุติธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 ประเทศลาวเป็นประเทศท่ีใช้ทั้งระบบเอกนิยม (Monism) กล่าวคือ รับเอา 
ความตกลงระหว่างประเทศมาใช้เป็นกฎหมายภายในเลย และระบบทวินิยม 
(Dualism) ซึ่ งกรณีหลังที่จะต้องออกกฎหมายภายในเพื่อรองรับความตกลง 
ระหว่างประเทศด้วย 

 
๔. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 การเสนอร่างกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เริ่มต้นจากหน่วยงาน 
ที่ รับผิดชอบเป็นผู้ เสนอร่างกฎหมาย พร้อมค า ช้ีแจงห ลักการและเหตุผล 
ต่อคณะรัฐมนตรีก่อนท่ีจะเสนอต่อรัฐสภาพิจารณา โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของฝ่ายบริหาร คือ ส านักงานอัยการสูงสุด 
(Attorney General Chamber (AGC))  ทั้งนี้ ในการจัดท าร่างกฎหมาย AGC 
จะต้องพิจารณาความสอดคล้องของร่างกฎหมายกับนโยบายของรั ฐบาล 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังต้องพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันกับร่างกฎหมายที่จะจัดท าด้วย นอกจากนี้ บทบาท 
ของ AGC ยังครอบคลุมการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ  
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกฎหมาย รวมถึงจัดท าโครงการพัฒนากฎหมาย
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่กฎหมายและค าพิพากษาของศาล  

 

159ASEAN Experience



๑๖๐ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 ประเทศสิงคโปร์ใช้ระบบ Dualism กล่าวคือ การลงนามในความตกลง
ระหว่างประเทศจะยังไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมายภายใน ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการออก
กฎหมายภายในรองรับซึ่งกระบวนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีจะเป็นไปตามขั้นตอนของการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารข้างต้น 

 

๕. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 ส าหรับการจัดท าร่างกฎหมายนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดท า 
ร่างกฎหมายในความรับผิดชอบของตนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยหน่วยงานของรัฐ 
แต่ละแห่งจะมีส่ วนงานของตนในการยกร่าง ซึ่ งในการร่างกฎหมายแต่ละฉบับ  
กรมกิจการกฎหมาย (Department of Legal Affairs) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านกฎหมาย 
ของกัมพูชาจะส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานต่าง ๆ จัดท า 
ร่างกฎหมายตั้งแต่แรก ถึงแม้ว่าราชอาณาจักรกัมพูชาจะไม่มีกฎหมายบังคับให้มี 
การรับฟังความเห็นของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติการจัดท าร่างกฎหมายจะมีการรับฟัง
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิประกอบการพิจารณา รวมทั้งพิจารณาผลดีผลเสียของการออก
กฎหมาย โดยกัมพูชามีการแจ้งเวียนคู่มือการร่างกฎหมายซึ่งก าหนดว่าการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดท าร่างกฎหมาย  ท้ังนี้ การรับฟัง
ความเห็นของประชาชนอาจจัดท าโดยการจัดสัมมนาของกรมกิจการกฎหมายเพื่อรับฟัง
ความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้ 
 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายแล้วจะส่งร่างกฎหมายนั้น 
ให้ประธานสมัชชาแห่งชาติเพื่อพิจารณาออกกฎหมาย ซึ่งประธานสมัชชาแห่งชาติจะส่ง
ร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการประจ าพิจารณาก่อนในช้ันต้น หลังจากพิจารณาเสร็จ 
จะส่ งร่ างกฎหมายให้สมั ชชาแห่ งชาติและวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามล าดับ  
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เมื่อร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบแล้วจากทั้งสองสภา พระมหากษัติริย์จะลงพระนาม 
ในร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป  

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 การลงนามในความตกลงระหว่างประเทศจะยังไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมาย
ภายใน ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการออกกฎหมายภายในรองรับ ซ่ึงกระบวนการ 
ออกกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีจะเป็นไปตามขั้นตอน 
ของการออกกฎหมายของฝ่ายบริหาร  

 

๖. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดท า 
ร่างกฎหมายเพื่ อ เสนอให้สภาคองเกรสพิจารณา การเสนอร่ างกฎหมาย 
โดยฝ่ายบริหารอาจเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ได้ไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่ 
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้ววุฒิสภาจึ งจะพิจารณาเสมอไป  
สภาคองเกรสซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการออกกฎหมายประกอบด้วย 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยสมาชิกวุฒิสภามีที่มาจา กการเลือกตั้ ง  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี 
มีหน้าที่ในการก าหนดหมายเลขเอกสารประจ าร่างกฎหมายและก าหนดวาระ 
การประชุมสภา 
 ในการพิจารณาวาระที่ห น่ึง จะมีการอ่านช่ือกฎหมาย หมายเลข  
และช่ือหน่วยงานเจ้าของร่างให้สมาชิกสภารับฟัง หลังจากนั้นจะจัดส่งร่างกฎหมาย  
ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป คณะกรรมาธิการจะรับฟังความเห็นของประชาชน
และลงมติว่าจะเห็นชอบโดยมีการแก้ไข หรือเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไขก็ได้ 
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จะมีผลใช้บังคับถ้าสมาชิกสภาคองเกรสจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามมีมติให้  
ความเห็นชอบในร่างดังกล่าว  

๑๖๒ 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการอาจจัดท าความเห็นว่าควรจะรวมร่างกฎหมายนี้ 
กับร่างกฎหมายอื่น หรือให้น าร่างกฎหมายอื่นขึ้นมาพิจารณาแทนก็ได้ หลังจากนั้น  
จะส่งร่างที่ผ่านความเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการว่าด้วยข้อบังคับเพื่อก าหนดวาระ
การพิจารณาในวาระที่สอง 
 ในการพิจารณาวาระที่สอง หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะท าหน้าที่ ช้ีแจง 
ร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณี ซึ่งสมาชิก 
ของสภาจะอภิปราย สนับสนุนหรือคัดค้านร่างกฎหมาย พิจารณาผลดีและผลเสีย  
ของร่างฯ โดยสามารถแก้ไขเนื้ อหาของร่างฯ ได้ เท่าที่จ าเป็น หลังจากนั้น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณีจะลงคะแนนเสียง 
ในร่างกฎหมายฯ เพ่ือบรรจุร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
ในวาระที่สาม 
 ในการพิจารณาวาระที่สาม จะมีการพิจารณาเนื้อหาสาระและความสมบูรณ์ 
ของร่างกฎหมายโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จะลงมติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบร่างกฎหมายนั้น 
 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีความเห็นไม่ตรงกันจะมีการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการร่วมเพื่อหารือร่วมกัน ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วม 
จะส่งต่อไปยังสภาคองเกรสเพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับร่างกฎหมายนั้นหรือไม่  
ทั้งนี้ ในการพิจารณาของสภาคองเกรสห้ามมิให้แก้ไขร่างฯ ของคณะกรรมาธิการร่วมฯ 
 ร่างกฎหมายท่ีผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสจะส่งให้ประธานาธิบดี
ลงนาม ทั้งนี้ ร่างกฎหมายที่ผ่านการลงนามโดยประธานาธิบดีจะได้รับหมายเลข
กฎหมายในระดับสาธารณรัฐ (A Republic Act Number) และมีผลใช้บังคับต่อไป 
ส่วนร่างกฎหมายที่ประธานาธิบดีไม่ลงนาม ก็จะมีผลใช้บังคับในทันทีเมื่อพ้นสามสิบวัน
นับแต่ประธานาธิบดีได้รับร่างกฎหมาย อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีสามารถใช้อ านาจ
ยับยั้ ง ร่ างกฎหมายได้ โดยการจั ดท าความ เห็นคัด ค้ านการออกกฎหมาย 
และส่งร่างกฎหมายคืนรัฐสภาหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ร่างกฎหมายที่ถูกยับยั้ง 
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๗. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(Republic of the Union of Myanmar) 

 
กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ 
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แบ่งอ านาจออกเป็นสามฝ่ายได้แก่ ฝ่ายนิติ
บัญญัติ  ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ท าให้สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
เป็นประเทศประชาธิปไตยแห่งใหม่ กระบวนการออกกฎหมายของเมียนมาร์ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ สมัชชาสหภาพ ซึ่งเป็นสมัชชาที่มีอ านาจสูงสุดท าหน้าที่ 
ในการออกกฎหมายในระดับสหภาพ ภายใต้สมัชชาสหภาพประกอบด้วยสมัชชาย่อย
อีกสองสมัชชา ได้แก่ สมัชชาประชาชนและสมัชชาแห่งชาติ โดยหน่วยงานของรัฐ  
ในระดับสหภาพอาจเสนอร่างกฎหมายสมัชชาสหภาพได้ แต่ต้องเป็นร่างกฎหมาย  
ว่าด้วยงบประมาณประจ าปี กฎหมายภาษี และกฎหมายว่าด้วยแผนการด าเนิน
นโยบายแห่งชาติเท่านั้น ส่วนร่างกฎหมายเรื่องอื่น ๆ จะต้องเสนอต่อสมัชชา
ประชาชนและสมัชชาแห่งชาติ 
 การจัดท าร่างกฎหมายเพื่อเสนอต่อสมัชชาสหภาพนั้น ในช้ันของเจ้าหน้าที่
ในฝ่ายบริหาร จะมีการรับฟังความเห็นของผู้เช่ียวชาญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  
และ เอกชน ในกรณีที่ เ ป็นร่ างกฎหมายด้ าน เทคนิคอาจมี การจัดสัมมนา 
เพื่อรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 
เพื่อให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดท าร่างกฎหมาย เมื่อฝ่ายบริหารจัดท า 
ร่างกฎหมายเสร็จก็จะส่งร่างกฎหมายนั้นให้ส านักงานอัยการสูงสุดแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์เพื่อพิจารณาตรวจร่างและให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น ร่างกฎหมาย
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สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือความตกลงระหว่างประเทศหรือไม่ ร่างกฎหมาย 
มีสาระส าคัญขัดกับกฎหมายที่มีอยู่และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐหรือไม่ เป็นต้น 
เมื่อตรวจพิจาณาเสร็จแล้วก็จะส่งร่างคืนให้กระทรวงที่เป็นเจ้าของร่างกฎหมาย  
หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ จะส่งร่างกฎหมายไปยังส านักงาน
ประธานาธิบดีเพ่ือพิจารณา ถ้าประธานาธิบดีเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าว 
ก็จะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเสนอต่อไปยังสมัชชาสหภาพเพื่อพิจารณาต่อไป 
ในกรณีที่สมัชชาสหภาพเห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายก็จะตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในหนังสือพิมพ์รายวันเพ่ือรับฟังความเห็นจากประชาชน การรับฟังความเห็น 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างกฎหมายของสมัชชาสหภาพ โดยในการประชุม
พิจารณาร่างกฎหมายของสมัชชาสหภาพนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของหน่วยงาน 
ของรัฐในระดับสหภาพมีหน้าที่ช้ีแจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสมัชชาในกรณี 
ที่เกิดข้อสงสัยต่าง ๆ ในสาระส าคัญของร่างกฎหมาย นอกจากนี้ ในการตรวจ
พิจารณาอาจมีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายในช้ันต้นก่อน 
หลังจากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกสมัชชาสหภาพในการพิจารณาลงมติ 
 การพิจารณาร่างกฎหมายในช้ันสมัชชาประชาชนและสมัชชาแห่งชาตินั้น 
เมื่อสมัชชาทั้งสองแห่งมีมติเห็นชอบกับร่างกฎหมายแล้ว ให้กฎหมายฉบับนั้น 
มีผลใช้บังคับได้  ในกรณีที่สมัชชาทั้ งสองแห่งมีมติที่แตกต่างกันให้มีการตั้ ง
คณะกรรมาธิกา รร่ วมของทั้ งสองสมั ชชา  แล้ วส่ งร่ า งที่ เ ห็ นชอบร่ วมกั น 
ให้ประธานาธิบดีลงนามภายในสิบสี่วันเพื่อให้กฎหมายมีผลใช้บังคับ ในกรณี 
ที่ประธานาธิบดีไม่ลงนามในช่วงเวลาดังกล่าว สมัชชาสหภาพอาจพิจารณาและมีมติ
ให้ร่ างกฎหมายนั้น ผ่านการพิจารณามีผลบังคับใช้โดยไม่รับฟังความเห็น 
ของประธานาธิบดีก็ได้ ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาและลงนามโดยประธานาธิบดีแล้ว  
จะตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชกิจานุเบกษา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 การลงนามในความตกลงระหว่างประเทศจะยังไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมาย
ภายใน ตราบเท่าที่ประธานาธิบดียังไม่ลงนามยอมรับและยังมิได้มีการออกกฎหมาย
ภายในรองรับ ซึ่งกระบวนการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณี 
จะเป็นไปตามขั้นตอนของการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารข้างต้น อย่างไรก็ดี  
ความตกลงระหว่างประเทศบางฉบับ อาจไม่จ าเป็นต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา  
มีมติ เพียงแค่ประธานาธิบดีลงนามก็มีผลผูกพันเป็นการภายในแล้ว ทั้งนี้ เมียนมาร์ 
มีกฎหมายภายในที่ก าหนดว่าความตกลงระหว่างประเทศในลักษณะใดบ้าง 
ที่ประธานาธิบดีลงนามแล้วมีผลผูกพันทันที โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ 
จากฝ่ายนิติบัญญัติ และความตกลงระหว่างประเทศฉบับใดบ้างที่ประธานาธิบดี 
ลงนามแล้วจะต้องไปขอความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติอีกช้ันหนึ่ง 

 

๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(Socialist Republic of Vietnam)  

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 การตรากฎหมายของเวียดนามเริ่มต้นโดยหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย 
ในความรับผิดชอบจะเป็นผู้ยกร่างกฎหมาย หน่วยงานแต่ละแห่งจะมีคณะกรรมการ
ยกร่างกฎหมายโดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม 
และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อยกร่างกฎหมายเสร็จแล้ว กระทรวงยุติธรรม
จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบว่าร่างกฎหมายที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น 
มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบ  
ถึงความจ าเป็นในการตรากฎหมายดังกล่าว เมื่อตรวจร่างกฎหมายเสร็จแล้ว 
กระทรวงยุติธรรมจะส่ง ร่างกฎหมายให้รัฐบ าล ในกรณีที่ รั ฐบาลเห็นชอบ 
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กับร่างกฎหมายก็จะเสนอร่างกฎหมายต่อสมัชชาแห่งชาติ  (The National 
Assembly) เพื่อพิจารณาต่อไป กฎหมายภายในของเวียดนามก าหนดให้มีการรับฟัง
ความเห็นของประชาชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดท าร่างกฎหมาย  
ในขั้นตอนของการยกร่างกฎหมายนั้น หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบจะต้องเผยแพร่
ร่างกฎหมายผ่านทางหน้าเว็บเพจของรัฐบาลไม่น้อยกว่าหกสิบวันเพื่อรับฟังความเห็น
ของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการตรากฎหมาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 ตามกฎหมายว่าด้วยความตกลงระหว่างประเทศของเวียดนาม ก าหนดให้
ข้อบทของความตกลงระหว่างประเทศมีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่ากฎหมายภายใน 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสมัชชาแห่งชาติ ประธานาธิบดี และรัฐบาลในการพิจารณา
เพื่อรับรองความตกลงระหว่างประเทศ หรือด าเนินการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติ
การให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ 

 

๙. มาเลเซีย (Malaysia)๔๖  

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 การเสนอร่างกฎหมายของประเทศมาเลเซียเริ่มต้นจากหน่ วยงาน 
ที่ รับผิดชอบเป็นผู้ เสนอร่างกฎหมาย พร้อมค า ช้ีแจงหลักการและเหตุผล 
ต่อคณะรัฐมนตรีก่อนท่ีจะเสนอต่อรัฐสภาพิจารณา โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของฝ่ายบริหาร คือ ส านักงานอัยการสูงสุด   
ทั้งนี้ ในการจัดท าร่างกฎหมายจะต้องพิจารณาความสอดคล้องของร่างกฎหมาย 
                                                           

๔๖
สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐสภามาเลเซียเนื่องจากประเทศมาเลเซียไม่ได้ส่งผู้แทน 

เข้าร่วมประชุม 
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๑๖๘ 

กับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังต้องพิจารณาบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันกับร่างกฎหมาย 
ที่จะจัดท าด้วย นอกจากนี้  บทบาทของส านักงานอัยการสูงสุด  ยังครอบคลุม 
การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ 
การใช้บังคับกฎหมาย รวมถึงจัดท าโครงการพัฒนากฎหมายด้านต่าง ๆ ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการร่างกฎหมายและกระบวนการในการออกกฎหมาย 
ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ  

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 การลงนามในความตกลงระหว่างประเทศจะยังไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมาย
ภายใน ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการออกกฎหมายภายในรองรับ ซึ่งกระบวนการออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีจะเป็นไปตามขั้นตอนของการออก
กฎหมายของฝ่ายบริหารข้างต้น 

 

๑๐. ราชอาณาจักรไทย (Thailand) 

กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหาร 
 การเสนอร่างกฎหมายของประเทศไทย๔๗เริ่มต้นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย พร้อมค าช้ีแจงหลักการและเหตุผลต่อคณะรัฐมนตรีก่อน 
ที่จะเสนอต่อรัฐสภาพิจารณา โดยหน่วยงานต้องตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
กฎหมาย (RIA) และจัดท าเป็นเอกสารเสนอมาพร้อมกับร่างกฎหมายนั้น ๆ  
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายแล้ว จะส่งร่างกฎหมาย 
มายังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาความสอดคล้อง 
                                                           

๔๗
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Thai Law Watch 
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๑๖๙ 

ของร่างกฎหมายกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังต้องพิจารณา
บทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในเรื่ องเดียวกัน 
กับร่างกฎหมายที่จะจัดท าด้วย 
 กระบวนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติเริ่มจากส่วนราชการ กระทรวง กรม 
หรือหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้จัดท า เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติแล้ว ก็จะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการร่างกฎหมายของรัฐบาลเป็นผู้ตรวจพิจารณา 
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะแบ่งออกเป็นคณะต่ าง ๆ ตามความเ ช่ียวชาญ 
และการประชุมแบ่งออกเป็น ๓ วาระ ได้แก่ 
 วาระที่ ๑ การพิจารณาหลักการทั่วไป สาระส าคัญของร่างกฎหมาย 
และความสอดคล้องหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
 วาระที่ ๒ เป็นการตรวจพิจารณารายมาตรา โดยจะเป็นการตรวจพิจารณา
ทั้งในแง่เนื้อหากฎหมายและแบบของกฎหมาย รวมถึงถ้อยค าท่ีใช้ และ 
 วาระที่ ๓ เป็นการตรวจพิจารณาความสมบูรณ์ของร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับ 
 เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งร่างกฎหมาย
กลับไปที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ เข้าสู่ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) และสภาผู้แทนราษฎร
ต่อไปตามล าดับในระเบียบวาระ 
 โดยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในช้ันสภาผู้แทนราษฎรจะแบ่ง
ออกเป็น ๓ วาระ คือ 
 วาระที่ ๑ จะเป็นการพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างกฎหมายนั้นหรือไม่ 
โดยให้ผู้เสนอร่างกฎหมายอภิปรายช้ีแจงหลักการและเหตุผลต่อสภาผู้แทนราษฎร 
จากนั้นจึงเปิดให้มีการอภิปรายคัดค้านหรือสนับสนุนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ถ้าที่ประชุมรับหลักการก็จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ ๒ แต่ถ้าไม่รับหลักการ  
ร่างกฎหมายนั้นก็เป็นอันตกไป 
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๑๗๐ 

 วาระที่ ๒ แบ่งเป็นสองข้ันตอน คือการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
และการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 ในขั้นตอนแรก การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการแต่ละคน
อาจเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว 
ก็จะเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นโดยแสดงร่างเดิมและร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง
รายงานต่อประธานสภา ส าหรับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในขั้นตอนที่สอง 
จะเป็นการพิจารณารายมาตราไปจนจบ ถ้ามีมาตราใดแก้ไขเพิ่มเติม หรือมีผู้สงวน 
ค าแปรญัตติหรือกรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ก็หยุดการพิจารณาไว้ก่อน  
และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายเฉพาะในมาตรานั้น ๆ เท่านั้น หลังจากนั้นสภา
จะพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
 วาระที่ ๓ ที่ประชุมจะลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมาย 
โดยจะไม่มีการอภิปรายใด ๆ อีก หากลงมติเห็นชอบก็จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป 
แต่ถ้าผลการลงมติไม่เห็นชอบ ร่างกฎหมายก็จะตกไป หลังจากนั้น สภาผู้แทนราษฎร
จะเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาจะมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง 
ร่างกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวุฒิสภาได้รับร่างนั้นแล้ว ก็จะด าเนินการโดยการแบ่ง 
เป็น ๓ วาระเช่นเดียวกับการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
ต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  
เว้นแต่วุฒิสภาได้ลงมติขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน  
ถ้าวุฒิสภาพิจารณาไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา ให้ถือร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา  
 หากผลการลงมติในวาระที่ ๓ ของวุฒิสภา เป็นการเห็นชอบโดยไม่มี 
การแก้ไข ให้ถือได้ว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว  
ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
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 ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ ต้องยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน แล้วส่งร่างคืน
ไปยังสภาผู้แทนราษฎรจนกระทั่งครบ ๑๘๐ วัน สภาผู้แทนราษฎรจึงจะสามารถ 
น ากลับมาพิจารณาอีกครั้ง 
 ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ วุฒิสภาต้องส่ง
ร่างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎร เมื่อสภาผู้แทนราษฎร
รับทราบและเห็นชอบด้วย ก็ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ทันที แต่ถ้าสภา
ผู้แทนราษฎรไม่ เห็นชอบก็ให้ทั้ งสองสภาตั้งบุคคลที่มีจ านวนเ ท่ากันขึ้นเป็น
คณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นอีกครั้ง โดยต้องรายงาน
และเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วต่อท้ังสองสภา ถ้าสภาทั้งสองเห็นชอบด้วย 
นายกรัฐมนตรีจะน าขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ทันที แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย  
ให้ยับยั้งร่างนั้นไว้ก่อน 
 ขั้นตอนสุดท้ายคือกระบวนการลงพระปรมาภิไธยโดยพระมหากษัตริย์ 
นายกรั ฐมนตรีจะต้ องน าขึ้นทูล เกล้ าฯ ภายใน ๒๐ วัน หลั งจากที่ ไ ด้ รั บ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา หากพระมหากษัตริย์ทรงเห็นชอบและทรงลง 
พร ะป ร มา ภิ ไ ธ ย  ใ ห้ ป ร ะก าศ ในร า ชกิ จ จ า นุ เ บ กษ า แล ะมี ผ ลบั ง คั บ ใ ช้  
หากพระมหากษัตริย์ทรงไม่เห็นชอบและทรงใช้อ านาจยับยั้ง ร่างพระราชบัญญัตินั้น
จะถูกส่งคืนมายังรัฐสภาโดยไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย หรืออาจทรงเก็บร่างนั้นไว้  
โดยไม่พระราชทานคืนมายังรัฐสภาจนล่วงพ้นเวลา ๙๐ วัน ในกรณีนี้ รัฐสภาจะต้อง
ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิม
ด้วยคะแนนเสียงไ ม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้ งหมดของทั้งสองสภา  
ให้นายกรัฐมนตรีขึ้นน าทูลเกล้าฯ อีกครั้งหนึ่ง หากพระมหากษัตริย์มิได้ทร งลง 
พระปรมาภิไธยและทรงพระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรี 
น าร่างพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
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๑๗๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน 
 การลงนามในความตกลงระหว่างประเทศจะยังไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมาย
ภายใน ตราบเท่าที่ยังมิได้มีการออกกฎหมายภายในรองรับ ซึ่งกระบวนการ 
ออกกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีจะเป็นไปตามขั้นตอน 
การออกกฎหมายของฝ่ายบริหารข้างต้น 
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คณะรัฐมนตรี
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ม.๓๑	ว.	๒

ร่างพระราชบัญญัติ 
หรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ

สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอโดยสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ 
สภาปฎิรูปแห่งชาติ	

คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไป
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ม.	๑๔	ว.	๕

รับหลักการ
ให้พิจารณาต่อไป

ไม่รับหลักการ

วาระที่	๑

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจานวนไม่น้อยกว่า	๒๕	คน
(เสนอได้แต่เฉพาะร่าง	พ.ร.บ.	ที่ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน)

ม.	๑๔	ว.	๒

ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(เสนอได้เฉพาะร่าง	พ.ร.ป. 

ที่รักษาการและไม่เกี่ยวด้วยการเงิน)	
ม.	๑๔	ว.	๒,	ม.๑๔	ว.	๖

*หมายเหตุ:	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	
หมายความถึง	ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ 
การตั้งขึ้น	ยกเลิก	ลด	เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	 

ผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษี 
หรืออากร	การจัดสรร	รับ	รักษา	หรือจ่ายเงินแผ่นดิน	

หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
การกู้เงิน	การค้าประกัน	หรือการใช้เงินกู้	หรือ 

การดาเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ	 
หรือเงินตรา	(ม.	๑๔	ว.	๓)

ร่าง	พ.ร.บ.
ม.๓๑	ว.	๒

กระบวนการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใช้บังคับเป็นกฎหมาย

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
หรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญใหม่	 
หากยืนยันตามเดิมด้วย 
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 

๒	ใน	๓	ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ม.๑๕	ว.	๒

พระมหากษัตริย์ 
ทรงไม่เห็นชอบด้วยและ 
พระราชทานคืนมายัง 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ 
เมื่อพ้น	๙๐	วันแล้วมิได้ 

พระราชทานคืนมา
ม.๑๕	ว.	๒

นายกรัฐมนตรี
น�าขึ้นทูลเกล้าฯ	
อีกครั้งหนึ่ง
ม.๑๕	ว.	๒

พระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย 

ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

โดยคณะกรรมาธิการ
ที่สภาตั้งหรือ

คณะกรรมาธิการเต็มสภา

ตกไป

วาระที่	๓วาระที่	๒

นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าฯ	
ภายใน	๒๐	วัน	นับแต่วันที่

ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือ
ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ

ม.๑๕	ว.	๓

ได้รับความเห็นชอบ

ไม่ได้รับความเห็นชอบ

กรณีพระมหากษัตริย์ 
มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายใน	 
๓๐	วัน	ให้นายกรัฐมนตรี 
น�าร่างพระราชบัญญัติ 
หรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
ม.๑๕	ว.	๒



๑๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๘ - 
กระบวนการร่างกฎหมาย 

ของญี่ปุ่น 
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๑๗๖ 

 
 การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเท่าทันชาติตะวันตกของญี่ปุ่นได้เริ่มขึ้นหลัง 
การปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration) ในปี ค.ศ. ๑๘๖๘ กฎหมายสมัยใหม่ที่ร่างขึ้นมา
ในสมัยปฏิรูปเมจิได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายของจากประเทศปรัสเซีย (สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐโปแลนด์ในปัจจุบัน) เป็นอย่างมาก อีกทั้งกฎหมาย
ในบางสาขา ยั งได้ รั บอิ ทธิพลจากระบบกฎหมายของประเทศฝรั่ งเศสด้วย   
ดังนั้น รัฐธรรมนูญสมัยใหม่ฉบับแรกและประมวลกฎหมายต่าง ๆ ล้วนถูกเขียนขึ้น
ตามหลักการของประเทศปรัสเซียและประเทศฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ระบบ
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศญี่ปุ่น จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านในประเทศญี่ปุ่น  
รวมถึงด้านกฎหมาย อาทิเช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การปรับปรุงระบบตุลาการ  
โดยการจัดตั้งศาลสูงสุด การเพิ่มอ านาจการตรวจสอบความชอบของรัฐธรรมนูญ  
ของศาลยุติธรรม และการยกเลิกศาลปกครอง เป็นต้น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
ให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น จึงท าให้กฎหมายใหม่ที่ถูกประกาศใช้ในขณะนั้น 
เป็นกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ระบบกฎหมายญี่ปุ่น 
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ระบบกฎหมายญี่ปุ่น



๑๗๗ 

ล าดับศักดิ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศญี่ปุ่นเรียงล าดับจากสูงไปต่ า  ดังนี้ 
( ) รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(๒) สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
(๓) กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
(๔) ค าสั่งคณะรัฐมนตรี 
( ) กฎกระทรวง 
( ) ประกาศกระทรวง 
(๗) ข้อบังคับของศาลสูงสุด 
(๘) ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าพิพากษาของศาลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความส าคัญจะถูกบันทึกไว้ 
เพื่อใช้ส าหรับอ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าพิพากษาของศาลสูงสุดที่ศาลระดับล่าง  
จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินคดีความ 

 (๑) รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น รัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบันมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๗ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
แต่อย่างใด 
 (๒) กฎหมายแม่บทหรือพระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา
ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภา 

(๓) กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลาง เทียบได้กับกฎหมาย
ล าดับรองของประเทศไทย เช่น ค าสั่งของคณะรัฐมนตรีซึ่งออกโดยคณะรัฐมนตรี  
หรือกฎกระทรวงซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการของแต่ละกระทรวง 

 (๔) กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การปกครองท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายกลาง 

ล าดับศักดิ์ของกฎหมายญี่ปุ่น 
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ล�าดับศักดิ์ของกฎหมายญี่ปุ่น



๑๗๘ 

เก่ียวกับท้องถ่ิน คือ กฎหมายปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น (Local Autonomy Act) 
ซึ่งมีการก าหนดเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกฎหมาย  
ที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถแบ่งตามผู้มีอ านาจในการออกกฎหมาย ดังนี้ 

(๓.๑) กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเทศบาลหรือจังหวัดที่ออกโดยสภาท้องถิ่น 
กล่าวคือ สภาเทศบาลหรือสภาจังหวัด ซึ่งข้อบังคับหรือข้อบัญญัติดังกล่าว จะก าหนดภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ   ทั้งนี้ ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติจะต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 

(๓.๒)  กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ระเบียบหรือประกาศของเทศบาลหรือจังหวัดที่ออกโดยหัวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ นายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
สามารถออกระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวกับงานหรือหน้าที่ของตนเองใช้บังคับได้  
โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
 นอกจากน้ี ในประเทศญี่ปุ่นไม่ถือว่าข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นภายในหน่วยงาน
เป็นกฎหมาย เช่น หนังสือเวียนของทางราชการ ทั้งนี้ ยังมีการก าหนดว่าข้อก าหนด
ลักษณะใดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถออกได้ 
หรือไม่ได้ กล่าวคือ ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับภารกิจในแต่ละเขตพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนข้อก าหนดที่ไม่สามารถก าหนดได้ คือ ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับภารกิจ
ของรัฐบาลกลางหรือจังหวัด หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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๑๗๙ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยเฉพาะในกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศ

ญี่ปุ่น ได้แก่  
๑. สภาไดเอทแห่งชาติ (The National Diet)  
๒. ส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี (Cabinet Legislations 

Bureau)  
๓. ส านักงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา (Legislative Bureau of the 

House of Councilors) 
๔. ส านักงานด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร (Legislative Bureau 

of the House of Representatives) 

๑. สภาไดเอทแห่งชาติ (The National Diet) 
สภาไดเอทแห่งชาติเป็นหน่วยงานทางนิติบัญญัติหลักของประเทศญี่ปุ่น มีสถานะ

เช่นเดียวกับรัฐสภาของประเทศไทย โดยร่างกฎหมายที่รัฐสภาพิจารณา อาจมาจากหรือริเริ่ม
โดยกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ โดยเสนอผ่านทางคณะรัฐมนตรี หรือจากการริเริ่ม 
ของสมาชิกรัฐสภาเอง  

โครงสร้างของสภาไดเอทแห่งชาติ 
มาตรา ๔๓ แห่งรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น ก าหนดให้สภาไดเอท

แห่ ง ช าติ  ป ร ะกอบด้ ว ยสองสภา  ไ ด้ แ ก่  สภ าผู้ แ ทนร าษฎร  (House of 
Representative) และวุฒิสภา (House of Councilors) ซึ่งท้ัง ๒ สภาประกอบด้วย
สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง โดยสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจ านวน ๔๘๐ คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และวุฒิสภา
ประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจ านวน ๒๔๒ คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๖ ปี  
ในแต่ละสภาจะมีการประชุมสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการต่าง ๆ  

กระบวนการร่างกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 
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กระบวนการร่างกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น



๑๘๐ 

อ านาจหน้าท่ีของสภาไดเอทแห่งชาติ 
สภาไดเอทแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย ภารกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการคลังสาธารณะ การอนุมัติงบประมาณ และยังมีอ านาจในการพิจารณาเพื่อลงมติ 
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ สภาไดเอทแห่งชาติ 
ยังมีอ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร เช่น การลงมติเพื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  
การลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว าง ใจคณะรั ฐมนตรี  การตั้ งก ระทู้ ถ ามต่ อคณะรั ฐมนตรี  
และการสืบสวนงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เป็นต้น  นอกจากนี้ สภาไดเอทแห่งชาติ 
ยังมีอ านาจในการริเริ่มให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  หากสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภามีมติขัดแย้งกันในการผ่านร่างกฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
รัฐธรรมนูญให้ถือเอามติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเงื่อนไขส าคัญอันดับแรก 

ส าหรับอ านาจหน้าที่ของแต่ละสภา สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้น 
มีการใช้อ านาจอย่างเป็นอิสระต่อกัน โดยแต่ละสภามีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) อ านาจ
ในการบริหารงานภายในของแต่ละสภา เช่น การเลือกประธานสภา รองประธานสภา 
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญ การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ การก าหนด
ระเบียบข้อบังคับการประชุม และระเบียบภายในสภา เป็นต้น (๒) สิทธิในการสืบสวน 
สอบสวนการปฏิบัติงานของรัฐบาล และ (๓) สิทธิในการรับข้อร้องเรียน และลงมติ 
ในข้อร้องเรียนต่าง ๆ  ทั้งนี้ แต่ละสภายังมีอ านาจเฉพาะ กล่าวคือ สภาผู้แทนราษฎร 
มีสิทธิลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี ในขณะที่วุฒิสภามีอ านาจในการเรียกประชุม  
ในวาระฉุกเฉิน  
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๑๘๑ 

๒. ส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี (Cabinet Legislation Bureau) 
ส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายว่าด้วย 

การจัดตั้งส านักงานด้านนิติบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และค าสั่งคณะรัฐมนตรีให้บังคับ
ใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี โดยถือ 
เป็นหน่วยงานหลักด้านการร่างกฎหมายของญี่ปุ่น ส านักงานฯ มีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของประเทศไทย โดยมีการก าหนด
อ านาจหน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 

ส าหรับส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี (Cabinet Legislation 
Bureau) มีที่มาจากส านักงานนิติบัญญัติ (Legislation Bureau) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 
ปี ค.ศ. ๑๘๘๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีหลักในการจัดท าร่างกฎหมายและค าสั่ง
ของฝ่ายบริหารตามแนวนโยบายในการบริหารจัดการสมัยใหม่ จนกระทั่งในปี  
ค.ศ. ๑๙๕๒ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีการตรากฎหมายจัดตั้งส านักงานด้านนิติบัญญัติ๔๘  
ขึ้นเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรถาวรภายใต้ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีและได้มี  
การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ค .ศ. ๑๙๖๙  
(Law No.33 of 1969)๔๙ โดยได้มีการเปลี่ยนช่ือเป็น Cabinet Legislation Bureau  
ในปี ค.ศ. ๑๙๕๒ และใช้ช่ือดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน 

                                                           
๔๘ Legislation Bureau Establishment Law (Act No.252 of 1952) 

๔๙ เอกสารโครงการประชุมด้านการร่างกฎหมายกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๖ 
(ประเทศญี่ปุ่น), ส านักกฎหมายต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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๑๘๒ 

(๑) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
ส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี  (Cabinet Legislation 

Bureau) มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  
(๑.๑) งานตรวจพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ที่จะน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

ได้แก่ ร่างค าสั่งคณะรัฐมนตรี ร่างสนธิสัญญา และร่างกฎหมายทุกฉบับของกระทรวง
และหน่วยงาน ในปัจจุบันมีการเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเฉลี่ย  
ปีละ ๑๐๐ ฉบับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  

(๑.๒) จัดท าร่างกฎหมาย อนุบัญญัติ และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๑.๓) งานให้ความเห็นด้านกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่าง ๆ และคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ งานด้าน 
การตีความกฎหมายและงานด้านการวิจัยกฎหมาย 

(๑.๓.๑) งานด้านการตีความกฎหมาย ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการตีความตัวบทกฎหมาย หรือหน่วยงานภาครัฐ 
เกิดข้อสงสัยในการตีความกฎหมายที่ตนมีอ านาจบังคับใช้ และหน่วยงานดังกล่าวร้องขอ 
ส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรีจะให้ความช่วยเหลือและให้ความเห็น 
ในด้านการตีความตัวบทกฎหมายที่มีปัญหา 

(๑.๓.๒) งานด้านการวิจัยกฎหมาย ส านักงานด้านนิติบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรียังมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยรัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อบังคับ 
เพื่อให้การตีความและข้อเสนอแนะของส านักงานฯ มีความแม่นย า เหมาะสม  
และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาและวิจัยระบบกฎหมายภายในและระบบ
กฎหมายของต่างประเทศ รวมถึงระบบกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาประเด็น 
ข้อกฎหมายทั่วไป 

นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ข้ างต้นแล้ว ส านักงานด้านนิติบัญญัติ 
ของคณะรัฐมนตรี (Cabinet Legislation Bureau) ยังมีหน้าที่อื่น ๆ เช่น การเตรียม
ค าตอบส าหรับข้อซักถามของสมาชิกสภา ไดเอทแห่งชาติเกี่ยวกับร่างกฎหมาย  
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๑๘๓ 

การจัดท าค า ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่จะเสนอต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น  

(๒) การปฏิบัติงานของส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นควรที่จะมีการเสนอกฎหมายใหม่ 

หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐดังกล่าว 
จะเป็นผู้ริเริ่มในการจัดท าร่างกฎหมายและเสนอไปยังส านักงานด้านนิติบัญญัติ 
ของคณะรัฐมนตรี (Cabinet Legislation Bureau) โดยตรง และเมื่อส านักงาน 
ด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี (Cabinet Legislation Bureau) ได้รับร่างกฎหมาย 
แล้วเลขาธิการ (Director General) จะเป็นผู้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับร่างกฎหมายดังกล่าว ด าเนินการต่อไป  

ส าหรับการตรวจพิจารณาร่ างกฎหมายนั้น ที่ปรึกษา (Counsellor)  
จะตรวจสอบ ดังนี้ 

(๑) ความสอดคล้องของหลักการของร่างกฎหมายที่หน่วยงานเสนอ 
กับนโยบายของรัฐบาล หรือ 

(๒) ความจ าเป็นท่ีจะต้องเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว 
(๓) หากมีความจ าเป็นที่จะต้องตราเป็นกฎหมาย ควรก าหนดสถานะ

ให้เป็นกฎหมายล าดับใด และ 
(๔) ควรใช้วิธีแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบันหรือตรา 

เป็นกฎหมายเฉพาะ  

หากที่ ปรึ กษา (Counsellor) เห็นชอบกับร่ างที่ เสนอโดยหน่ วยงานแล้ ว  
ที่ปรึกษา (Counsellor) จะแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายที่หน่วยงานเสนอพร้อมจัดท า
รายงานประกอบร่างกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาไดเอท
แห่งชาติต่อไป  
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๑๘๔ 

๓. ส านักงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา (The Legislative Bureau of the 
House of Councillors) 

ส านักงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหลัก 
ของวุฒิสมาชิก ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการร่างกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีที่วุฒิสมาชิก
ประสงค์จะเสนอร่างกฎหมายใหม่ จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายสภาไดเอทแห่งชาติ  
(Diet Law) และกฎหมายส านักงานนิติบัญญัติของสภา (Legislative Bureau of 
the House Law) ส านักงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ
ประธานวุฒิสภา และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการท างานกับส านักเลขาธิการวุฒิสภา
อย่างชัดเจน ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานด้านนิติบัญญัติ๕๐ 
ทั้งนี้ ต าแหน่งเลขาธิการส านักงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง 
ของประธานวุฒิสภา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาไดเอทแห่งชาติ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ส านักงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา มีอ านาจหน้าที่ ๓ ประการ ได้แก่  
๑. ให้ค าปรึกษาวุฒิสมาชิกในการร่างกฎหมาย ในกรณีที่วุฒิสมาชิก 

เป็นผู้ริเริ่มในการเสนอกฎหมายต่อสภาไดเอทแห่งชาติ 
๒. ตรวจร่างกฎหมายที่อยู่ในช้ันการพิจารณาของสภาไดเอทแห่งชาติ 
๓. งานด้านการวิจัยกฎหมายในประเด็นที่มีการพิจารณาในสภาไดเอท

แห่งชาติตามที่วุฒิสมาชิกร้องขอ 
 
๔. ส านักงานด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร (The Legislative Bureau 
of the House of Representative) 

ส านักงานด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
หลักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องเกี่ยวกับงานด้านการร่างกฎหมาย 
เช่นเดียวกับส านักงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสภาไดเอท
                                                           

๕๐ The Legislative Bureaus of the House Law (Law No. 92 of 1948) 
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๑๘๕ 

แห่งชาติ (Diet Law) และกฎหมายส านักงานนิติบัญญัติของสภา (Legislative 
Bureau of the House Law) ส านักงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาเป็นหน่วยงาน 
ที่ขึ้นตรงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการท างาน 
กับส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจน ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งส านักงานด้านนิติบัญญัติ๕๑ ทั้งนี้ต าแหน่งเลขาธิการส านักงานด้านนิติบัญญัติ 
ของสภาผู้แทนราษฎรมาจากการแต่งตั้งของประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาไดเอทแห่งชาติ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ส านักงานด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร มีอ านาจหน้าที่ ๒ ประการ 

ได้แก ่
๑ ให้ค าปรึกษาในการร่างหรือแก้ไขกฎหมาย และ 
๒ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

                                                           
๕๑ The Legislative Bureaus of the House Law (Law No. 92 of 1948) 
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๑๘๖ 

กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศญี่ปุ่น 
กระบวนการนติิบัญญัติของประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี ้ 
๑. กระบวนการร่างกฎหมายใหม่ ซึ่งแตกต่างกันตามหน่วยงานผู้เสนอ 

ร่างกฎหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สภาไดเอทแห่งชาติ หรือคณะรัฐมนตรี 
๒. การตรวจพิจารณาโดยส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี  
๓. คณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายให้สภาไดเอทแห่งชาติลงมติเห็นชอบร่าง  

 ๔. การตรวจพิจารณาโดยสภาไดเอทแห่งชาติ  การบัญญัติกฎหมายใหม่  
การประกาศใช้กฎหมายใหม่ โดยมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญก าหนดว่ารัฐสภา 
เป็นองค์กรสูงสุดแห่งอ านาจรัฐ และเป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวในการบัญญัติกฎหมาย
ของรัฐ  

กระบวนการร่างกฎหมาย 
๑) ร่างพระราชบัญญัติทั่วไป 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นสามารถเสนอต่อสภาไดเอทแห่งชาติได้ ๓ ทาง  

โดยแบ่งตามผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาไดเอท
แห่งชาติ ได้แก่  

(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีสมาชิกลงช่ือรับรองต้ังแต่ ๒๐ คน
ขึ้นไปส าหรับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยจะเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
หรือต่อประธานสภาไดเอทแห่งชาติก็ได้ 
 (๒) สมาชิกวุฒิสภา โดยต้องมีสมาชิกลงช่ือรับรองตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป
ส า ห รั บ ก า ร เ ส น อ ร่ า งพร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ  โ ด ย เ สน อต่ อ ป ร ะ ธ า น วุ ฒิ ส ภ า 
หรือต่อประธานสภาไดเอทแห่งชาติก็ได้ 
 (๓) คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาไดเอท
แห่งชาติได้ในนามของคณะรัฐมนตรี 
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๑๘๗ 

๒) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 โดยที่ปีงบประมาณของประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นในวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี  
ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจึงต้องเสนอต่อสภาไดเอท
แห่ งชาติ  ในเดือนมกราคมซึ่ ง เป็นเดือนเริ่ มสมัยประชุมของสภา ส าหรับ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถเสนอได้โดยคณะรัฐมนตรี
เท่ านั้ น  ซึ่ ง เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนด ไว้ ในกฎหมายคณะรั ฐมนตรี ม าตรา  ๕  
โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันดับแรก  
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการงบประมาณจะท าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องมาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงบประมาณส าหรับการขอแก้ไขงบประมาณนั้นจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรลงช่ือรับรองไม่น้อยกว่า ๕๐ คน หรือสมาชิกวุฒิสภาลงช่ือรับรองไม่น้อยกว่า 
๒๐ คน  
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๑๘๘ 

การจัดท าและเสนอร่างกฎหมายโดยหน่วยงานภาครัฐ   
กระทรวงที่มีอ านาจหน้าที่ในสายงานดังกล่าวจะเป็นผู้ยกร่างกฎหมาย  

และเป็นผู้พิจารณาว่า เมื่อมีการประกาศใช้นโยบายของรัฐบาล จะมีความจ าเป็น  
ต้องบัญญัติกฎหมายใหม่เพิ่มเติม หรือจ าเป็นต้องแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายใดที่บังคับ
ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่  

กระบวนการร่างกฎหมายในขั้นต้น จะมีการปรึกษาประสานงานภายใน
ระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายที่จะจัดท าขึ้น ในกรณีที่จ าเป็นต้องมี  
การจัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบและใ ห้ความ เห็น  (Advisory Council)  
หรือการเปิดรับฟังความเห็นของสาธารณชน (Public Hearing) ก็ให้ด าเนินการ 
ให้ เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงส่งมอบร่างกฎหมายนั้นให้ส านักงานด้านนิติบัญญัติ 
ของคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 

 การเสนอร่างกฎหมายโดยสมาชิกสภาไดเอทแห่งชาติ 
สมาชิกสภาสภาไดเอทแห่งชาติสามารถขอความช่วยเหลือจากส านักงาน

ด้านนิติบัญญัติของสภาที่ตนสังกัด รวมทั้งส านักงานวิจัยของคณะกรรมาธิการ 
ของสภาและห้องสมุดสภาไดเอทแห่งชาติ เพื่อขอให้ตรวจสอบหรือจัดท าร่างกฎหมาย
ตามเค้าโครงท่ีได้ก าหนดไว้ได้ เพื่อเสนอร่างกฎหมายนั้นต่อสภาไดเอทแห่งชาติ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น  

ในรัฐธรรมนูญจึงได้ก าหนดเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้เป็นการเฉพาะ  
โดยในมาตรา ๙๖ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่แตกต่างจากการเสนอกฎหมาย
ใหม่หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายทั่วไป คือ สภาไดเอทแห่งชาติสามารถริเริ่ม 
ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หากได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่ต่ ากว่าสองในสาม 
ของจ านวนสมาชิกของแต่ละสภา และต้องจัดท าประชามติทั่วประเทศ หลังจากที่ได้รับ
การรับรองจากประชาชน (ผ่านประชามติ) แล้ว สมเด็จพระจักรพรรดิจะเป็น 
ผู้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขในนามของประชาชนชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยในราชกิจจานุเบกษา  
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๑๘๙ 

 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่และภารกิจ
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศญี่ปุ่น  
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางด้านพลังงาน และควบคุม
เรื่องการน าเข้าส่งออกสินค้า จึงมีหน้าที่รับผิดชอบงานร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับเศรษฐกิจและด้านการพลังงานของประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเสนอแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายหรือเสนอให้มีกฎหมายใหม่  ทั้งนี้ เนื่องจากการเมืองของญี่ปุ่นจะมีลักษณะ
การริเริ่มจากบนไปสู่ล่าง (Top–Down)  ดังนั้น การเสนอร่างกฎหมายส่วนใหญ่จะมาจาก
นักการเมือง หรือหากเป็นการเสนอแนวคิดโดยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ 
ก็จะต้องเสนอร่างกฎหมายต่อนักการเมืองที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลให้ความเห็นชอบ 
เพื่อให้การสนับสนุนและเป็นผู้ เสนอร่างกฎหมายนั้นต่อสภาไดเอทแห่งชาติต่อไป  
ส าหรับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมในระยะเวลาหนึ่งปีจะมีการตรา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานหรือภารกิจของกระทรวงฯ ซึ่งเป็นกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติออกมาใช้บังคับประมาณ ๖ – ๗ ฉบับ ทั้งที่เป็นกรณีแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และกฎหมายที่จ าเป็นต้องก าหนดขึ้นใหม่ และกฎหมาย
ล าดับรองกว่ า ๑๐๐ ฉบับ  ส าหรับกระบวนการร่ างกฎหมายและการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติต่อสภาไดเอทแห่งชาติของกระทรวง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 ๑. เน่ืองจากรัฐสภาญี่ปุ่นเปิดสมัยประชุมสภาระหว่างปลายเดือนมกราคม
ถึงมิถุนายนของทุกปี กระทรวงฯ จึงวางแผนการร่างกฎหมายที่ต้องเสนอต่อรัฐสภา  
ให้สอดคล้องกัน โดยเริ่มด าเนินการประชุมปรึกษาหารือภายในกระทรวงถึงกฎหมาย
ที่สมควรน ามาแก้ไขปรับปรุง หรือสมควรจัดให้มีขึ้นเพื่อน ามาใช้บังคับประมาณ  

การร่างกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษากระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, 
Trade and Industry : METI) 
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๑๙๐ 

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ก่อนน าเสนอรายช่ือกฎหมายเหล่านั้น 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพื่อพิจารณา เพื่อจะได้ยื่นเสนอกฎหมายนั้นในช่วงปลาย
เดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์  และจะได้น าเข้าสู่การพิจารณาของสภา 
ในเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน โดยในการประชุมปรึกษาหารือสามารถกระท าได้ 
ทั้งในรูปแบบที่เป็นการหารือกันเป็นการภายใน และรูปแบบเปิด คือ การจัดตั้ง
คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย ซึ่งอาจประกอบด้วย 
นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริโภค นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย 
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานขึ้นเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว 
ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการแต่ละคณะจะแตกต่างกันไป 
ส าหรับการด าเนินการของคณะกรรมการวิชาการจะเป็นในลักษณะของการพิจารณา
ในส่วนของเนื้อหาและหลักการของกฎหมายโดยยังไม่พิจารณาไปถึงรูปแบบ 
และหลักการร่างกฎหมาย โดยปกติจะมีการจ้างหน่วยงานภายนอกท าการวิจัย 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และคณะกรรมการวิชาการจะจัดท า
รายงานเสนอต่อกระทรวง 

 ๒. เมื่อได้รายช่ือกฎหมายที่จะจัดท าหรือพิจารณาแก้ไขปรับปรุง รวมทั้ง
หลักการของกฎหมายที่ชัดเจนแล้ว กระทรวงฯ จะด าเนินการยกร่างกฎหมายนั้น ๆ ขึ้น  

 ๓. เมื่อกระทรวงด าเนินการยกร่างกฎหมายแล้วเสร็จ จะส่งร่างกฎหมาย
พร้อมค าอธิบายรายมาตราให้ส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี ส่วนรายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการวิชาการในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายไม่ได้จัดส่ง 
ให้ส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด เนื่องจากกระทรวงฯ  
ได้น าลงเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์แล้ว เมื่อส านักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี 
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเห็นว่าไม่มีปัญหาและมีรูปแบบถูกต้อง ส านักงาน 
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๑๙๑ 

ด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรีจะด าเนินการเสนอให้คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ 
ความเห็นชอบร่างกฎหมายนั้น  

 ๔. เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อหลักการร่างกฎหมายฉบับนั้นแล้ว
จะด าเนินการส่งต่อไปยังสภาไดเอทแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนั้นต่อไป  

 ๕. สภาไดเอทแห่งชาติจะพิจารณาถึงความจ าเป็นในการมีกฎหมาย  
ความเป็นมา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงหรือจัดให้มีกฎหมายนั้น
ประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย 

 ๖. เมื่อสภาไดเอทแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายนั้น
แล้วจะมีเสนอร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อให้พระจักรพรรด์ิลงพระปรมาภิไธย  
และการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป  ทั้งนี้ การก าหนด 
วันใช้บังคับจะมีสองลักษณะ คือ ก าหนดวันใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศใช้บังคับ  
หรือก าหนดวันใช้บังคับภายหลังจากวันที่ประกาศใช้บังคับ  

ส าหรับการจัดท ากฎหมายล าดับรอง แม้จะไม่ต้องผ่านการพิจารณา 
ของสภาไดเอทแห่งชาติ แต่ทางกระทรวงจะจั ดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน (Public Comment) ประกอบการพิจารณา 
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๑๙๒ 

เมืองโยโกฮามา (Yokohama City) เป็นเทศบาลนครหนึ่งของจังหวัดคานากาวา 
(Kanagawa) โดยเมืองโยโกฮามามีฐานะเป็นนครอันตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาล  
แบ่งออกเป็น ๑๘ เขต ปัจจุบันถือว่าเป็นเทศบาลนครที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด 
ในประเทศญี่ปุ่น 

บทบัญญัติมาตรา ๙๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่า “ทบวง
การเมืองมีสิทธิที่จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ”๕๒  
และ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นกา รนิ ติ บั ญญั ติ  (Autonomous Right of Legislations)  
ของรัฐบาลท้องถิ่นไว้  ทั้งนี้ กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น ที่ตราขึ้นมา
ตามมาตรานี้ให้อ านาจรัฐบาลท้องถิ่นในการออกกฎหมาย ๒ ประเภท ได้แก่ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น (Local Ordinance) และข้อก าหนด (Regulations)   

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
รัฐบาลท้องถิ่นจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นเพื่อลงมติเห็นชอบ 

โดยข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อก าหนดหน้าที่หรือจ ากัดสิทธิของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นดังกล่าว  
และมีเนื้อหาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่า  นอกจากนี้  
ยังสามารถก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นได้  
                                                           
  ๕๒ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น หมวด ๘ องค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น  
  Local Self-Government. Local public entities shall have the right to 
manage their property, affairs and administration and to enact their own regulations 
within law. 

การร่างกฎหมายขององค์กรปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เมืองโยโกฮามา (Yokohama City) 
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๑๙๓ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบั งคับใช้  ซึ่ งข้อบัญญัติท้องถิ่นจะจ ากัดขอบเขต 
การใช้บังคับภายในท้องที่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลท้องถิ่นที่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวเท่านั้น  

ข้อก าหนด 
ข้อก าหนดเป็นกฎหมายล าดับรองที่มีฐานะต่ ากว่าข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ผู้บริหารสูงสุดในรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้ออกข้อก าหนดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ โดยมีขอบเขตในการบังคับใช้จ ากัดภายในท้องที่ภายใต้การปกครอง
ของรัฐบาลท้องถิ่นที่ออกข้อก าหนดดังกล่าวเท่านั้น โดยข้อก าหนดที่ออกต้องมีเนื้อหา 
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่มีล าดับศักดิ์สูงกว่า 

กระบวนการออกข้อบังคับท้องถิ่นของเทศบาลนครโยโกฮามา สามารถ
สรุปได้ ๗ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  การวิจัยนโยบายและการจัดท าโครงร่ าง  เป็นการตรวจสอบ 
และวิเคราะห์เป้าหมายหรือนโยบายเพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรยีน 
ของประชาชน หรือการน าเสนอของสื่อมวลชน หรือข้อเสนอของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยการท าความเข้าใจและประเมินสถานการณ์จากข้อมูลทางสถิติ  
การสอบถามความต้องการของประชาชน หรือการศึกษาเปรียบเทียบกับเมืองอื่น 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ คือ หน่วยงานภายในของเทศบาล
นครโยโกฮาม่าที่ เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบกับเรื่องนั้นโดยตรง ฝ่ายกฎหมาย 
ของสภาเทศบาลมีหน้าที่เพียงช่วยเหลือในส่วนที่จ าเป็น แต่หากร่างข้อบังคับได้เข้าสู่
การพิจารณาของสภาเทศบาลแล้วส า นักเลขานุการสภาเทศบาลจะเป็น 
ฝ่ายเลขานุการให้แก่สภาเทศบาล 

๒. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในกรณีที่นายกเทศมนตรี 
ซึ่ งเป็นฝ่ายบริหารเสนอร่างข้อบังคับเทศบาลที่มี เนื้อหาเป็นการจ ากัดสิทธิ 
โดยกลุ่มบุคคลที่รับฟังประกอบด้วยประชาชนและคนที่ท างานในเขตพื้นที่ 
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๑๙๔ 

ของท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ และภาคเอกชน ในการนี้นายกเทศมนตรี
ต้องมาช้ีแจงข้อมูลหรือข้อเสนอต่อประชาชน  อย่างไรก็ตาม บางกรณีการรับฟัง
ความเห็นอาจกระท าภายหลังการยกร่างข้อบังคับเทศบาลก็ได้ ส าหรับข้อบังคับ
เทศบาลที่ เสนอโดยสภาเทศบาลไม่จ า เป็นต้องมีการรับฟั งความคิด เห็น 
ของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่สภาเทศบาลจะจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนก่อน 

 ๓ .  ก า ร จั ดท า ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ  ก ร ณี ที่ ข้ อ บั ง คั บ เ ทศ บ า ล เ ส น อ 
โดยนายกเทศมนตรีหรือฝ่ายบริหาร หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบหรือมีหน้าที่
เกี่ยวกับร่างข้อบังคับโดยตรงจะเป็นผู้จัดท าร่างกฎหมายโดยมีส านักเลขานุการ 
สภาเทศบาลจะเป็นฝ่ายเลขานุการ กรณีที่สภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับ  
จะมีเจ้าหน้าท่ีสภาเทศบาลเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือฝ่ายสนับสนุน 

๔. การปรึกษาหารือกับส านักงานอัยการ กรณีที่ร่างข้อบังคับเทศบาล 
มีบทก าหนดโทษ ต้องขอความเห็นจากส านักงานอัยการในเขตพื้นที่ ด้ วยว่ า  
บทก าหนดโทษที่ก าหนดนั้นมีความชัดแจ้งและได้สัดส่ วนกับความผิดหรือไม่    
อย่างไรก็ดี  แม้ความเห็นของส านักงานอัยการจะไม่มีผลผูกพันสภาท้องถิ่น  
แต่ในทางปฏิบัติมักมีการแก้ไขตามความเห็นของอัยการเสมอเพื่อให้มีผลบังคับได้จริง
ในทางปฏิบัติ 

 ๕. การตรวจพิจารณาและรับรองร่างข้อบังคับเทศบาล  สามารถแบ่ง
ออกเป็น ๒ กรณี คือ (๑) ในกรณีร่างข้อบังคับเทศบาลเสนอโดยนายกเทศมนตรี  
ฝ่ายกฎหมายของสภาเทศบาลจะช่วยตรวจโดยพิจารณาความสอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติ รูปแบบให้เป็นไปตามที่ก าหนด และภาษา  ทั้งนี้ นายกเทศมนตรี
เป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจและรับรองร่างข้อบังคับดังกล่าวเพื่อเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาต่อไป และ (๒) ในกรณีที่ร่างข้อบังคับท่ีเสนอโดยสภาเทศบาล ฝ่ายกฎหมาย 
ของสภาเทศบาลจะเป็นผู้ยกร่าง โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้พิจารณารับรอง 
ร่างข้อบังคับ 
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๑๙๕ 

 ๖. การพิจารณาโดยสภาเทศบาล การออกข้อบังคับเทศบาลจะต้องผ่าน
การพิจารณาจากสภาเทศบาล เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาไม่เพียงพอที่จะเรียกประชุม
ประธานสภาเทศบาลสามารถออกข้อบังคับเทศบาลใช้บังคับไปก่อนได้ แต่ต้องแจ้ง 
ให้สภาเทศบาลทราบเพื่อให้การรับรองร่างข้อบังคับเทศบาลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๑ การเสนอร่างข้อบังคับ นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลมีสิทธิ
ในการเสนอร่างข้อบังคับ กรณีร่างข้อบังคับที่เสนอโดยสภาเทศบาล ไม่เพียงแต่
สมาชิกสภาเทศบาลเท่านั้นที่สามารถเสนอร่างข้อบังคับได้ แต่คณะกรรมาธิการ๕๓ 
ของสภาเทศบาลแต่ละคณะก็สามารถเสนอร่างข้อบังคับเทศบาลต่อสภาเทศบาล 
ได้ เ ช่นเดียวกัน แต่ในกระบวนการเสนอร่างข้อบังคับของคณะกรรมาธิการ 
ของเทศบาลสามารถข้ามขั้นตอนในข้อ ๖.๔ และ ๖.๕ ได้ 

๖.๒ การอธิบายร่างข้อบังคับ ผู้มีสิทธิเสนอร่างข้อบังคับในแต่ละกรณี 
กล่าวคือ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือประธานคณะกรรมาธิการ  
ต้องอธิบายเนื้อหาหรือเหตุผลในการเสนอร่างข้อบังคับต่อสภาเทศบาลด้วย 

                                                           
 ๕๓ เทศบาลนครโยโกฮาม่า มีคณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาล
จ านวน ๘ คณะ เพื่อรับผิดชอบบริหารกิจการบางประการ แยกต่างหากจากฝ่ายบริหาร ดังนี้  
 ๑. Committee on Policy / General Affairs / Finance 
 ๒. Committee on Civic Affairs / Culture & Tourism / Fire  
 ๓.Committee on Economic Affairs / Port & Harbor  
 ๔. Committee on Child & Youth / Education  
 ๕. Committee on Health & Social Welfare / Hospital Administration  
 ๖ .  Committee on Climate Change Policy / Environmental Planning / 
Resources & Waste Recycling 
 ๗. Committee on Housing & Architecture / Urban Development /Road & 
Highway 
 ๘. Committee on Water Works / Transportation 
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๑๙๖ 

๖.๓ การแปรญัตติ เป็นข้ันตอนที่สมาชิกสภาเทศบาลจะตั้งประเด็น
ค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างข้อบังคับต่อผู้เสนอข้อบังคับ 

๖.๔ การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ  เพื่อให้การพิจารณา 
ร่างข้อบังคับเป็นไปโดยรอบคอบถี่ถ้วนจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนัน้ ๆ  
มาตรวจพิจารณาร่างข้อบังคับ โดยในกระบวนการนี้คณะกรรมาธิการจะรับฟัง
ค าอธิบายหรือค า ช้ีแจงด้ านเทคนิค จากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องโดยละเอียด  
และคณะกรรมาธกิารจะให้ความเห็นต่อร่างข้อบังคับนั้น เพื่อเสนอประกอบการพิจารณา
ของสภาเทศบาลต่อไป 

๖.๕ การแถลงของคณะกรรมาธิการ ภายหลังจากท่ีคณะกรรมาธิการ 
ได้ตรวจพิจารณาร่างข้อบังคับเสร็จแล้ว จะมีการเปิดสภาเทศบาลเพื่อให้คณะกรรมาธิการ
แจ้งผลการตรวจสอบตามข้อ ๖.๔ ให้สภาเทศบาลทราบ 

๖.๖ การอภิปรายโดยสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อคณะกรรมาธิการ
ช้ีแจงต่อสภาเทศบาล แล้วสมาชิกสภาเทศบาลจะแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับ
ดังกล่าว รวมถึงให้ความเห็นในกรณีเห็นชอบหรือคัดค้านร่างข้อบังคับ 

๖.๗. การลงมติ เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นการอภิปรายแล้ว  
สภาเทศบาลจะต้องลงมติเห็นชอบหรือคัดค้านร่างข้อบังคับเทศบาลโดยต้องให้เหตุผล
ประกอบด้วย ในการลงมติจะใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
ในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันเป็นอย่างมาก นายกเทศมนตรีสามารถขอให้เปิด
ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับเทศบาลใหม่ได้ โดยต้องแจ้งเหตุผล  
ในการขอเปิดประชุมสภาเทศบาลให้ทราบภายใน ๑๐ วัน การเปิดประชุม 
สภาเทศบาลครั้งนี้ หากสมาชิกสภาเทศบาลลงมติเห็นชอบร่างข้อบังคับ ๒ ใน ๓ ของจ านวน
สมาชิกที่เข้าประชุม ก็สามารถน าร่างข้อบังคับเทศบาลดังกล่าวไปประกาศใช้บังคับได้ 

๗. การประกาศใช้บังคับ ประธานสภาเทศบาลต้องส่งร่างข้อบังคับ 
ท่ีสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้วไปยังนายกเทศมนตรีภายใน ๓ วัน หลังจากที ่
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๑๙๗ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติให้ความเห็นชอบ และนายกเทศมนตรีต้องลงนามประกาศ
ภายใน ๒๐ วัน ซึ่งการมีผลใช้บังคับของร่างข้อบังคับ จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
ในร่างข้อบังคับ 
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๑๙๘ 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน  
โดยกลุ่มประเทศอาเซียนถือเป็นคู่ค้าที่ส าคัญของประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับสอง 
รองจากประเทศจีน และเป็นแหล่งการลงทุนในอันดับที่สามรองจากสหรัฐอเมริกา 
และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป โดยเป็นแหล่งการผลิตและตลาดวัตถุดิบที่ส าคัญ 
ของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตลอดจนเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของชาวญี่ปุ่นด้วย  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในทางกลับกัน 
ก็จะเห็นได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน 
โดยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับสองรองจากประเทศจีน และเป็นประเทศที่มีปริมาณ 
การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากเป็นล าดับที่สามรองจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 
และกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง  ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยถือเป็นแหล่งการผลิต
ที่ส าคัญของบริษัทของญี่ปุ่นเป็นจ านวนมาก โดยอยู่ในล าดับท่ีสามรองจากอินโดนีเซีย
และอินเดียตามล าดับ เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีฐานการตลาดขนาดใหญ่  
มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาคในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง เป็นประเทศ
ที่มีอัตราความน่าลงทุนในการท าธุรกิจค่อนข้างดี 

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น๑ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น1



 ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers 
(AEM)) เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้มีการเสนอแผนการสร้าง 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่นขึ้น โดยก าหนดเป้าหมาย 
ในการเพิ่มอัตราการค้าและการลงทุนให้เป็นสองเท่าภายในปี พ .ศ. ๒๕๖๕ โดยได้มี
การก าหนดหลักการที่ส าคัญดังนี้  

 หลักการที่หนึ่ง ผสมผสานตลาดในกลุ่มอาเซียนและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกให้มีทิศทางการด าเนินการและมีผลประโยชน์ในแนวทางเดียวกัน 
(Integration of Markets in ASEAN and the East Asian Region in a Mutually 
Beneficial Manner) โดยสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อจัดท าความตกลงพันธมิตร 
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP)) 

 หลักการที ่สอง  สร ้างความร ่วมมือทางอุตสาหกรรมที ่แข ็งแกร ่ง  
( Strengthening Industrial Cooperation towards More Advanced Industrial 
Structures) โดยการสนับสนุนการผสานและ เ ชื ่อมโยงโครงสร ้างที ่จ า เป ็น  
ต่อการพัฒนา ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การผลิตและการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั ้ง สน ับสน ุนการ สร ้า งความร ่วมม ือ ระหว ่า งกลุ ่ม ธ ุรก ิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น 

 หล ักการที ่สาม  การปร ับปร ุงความ เจร ิญ เต ิบ โตทาง เศรษฐก ิจ  
และมาตรฐานคุณภาพชีวิต (Improving Economic Growth and Standard 
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แผนการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น 
(ASEAN-Japan 10 Year Strategic Economic Cooperation



๒๐๐ 

of Living) โดยการสนับสนุนระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความสามารถ
ของอาคารสถานที่ รวมทั้งกระจายสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

การด าเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น 
อาเซียนและญี่ปุ่นมีการด าเนินโครงการร่วมกันอันเป็นการส่งเสริม

ความสัมพันธ์อันดีทั้งในทางระหว่างประเทศ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
หลายกรอบความร่วมมือ การสนับสนุนการด าเนินอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ได้แก่  

(๑) หุ้นส่วนความร่วมมือด้านการขนส่ง (ASEAN – JAPAN Transport 
Partnership) ความร่วมมือนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ เพื่อเสริมสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น๕๔ โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ระดับอาวุโสด้านการขนส่งเป็นประจ า รวมทั้งการประชุมระหว่างรัฐมนตรีคมนาคม
ของอาเซียนและญี่ปุ่นด้วย ความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้า
และโลจิสติกส์การขนส่งหลายรูปแบบ การพัฒนาคลังสินค้า การส่งเสริมการขนส่ง 
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

(๒) ศูนย์ข้อมูลอาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Center)๕๕ ก่อตั้งขึ้น 
ในปี ค.ศ. ๒๕๒๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น 
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยงระหว่างกัน 

                                                           
๕๔

 ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลหุ้นส่วนความร่วมมือด้านขนส่งอาเซียน – ญี่ปุ่น 

(www.ajtpweb.org), เข้าถึงล่าสุด ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๕๕ -ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอาเซียน-ญี่ปุ่น (www.asean.or.jp/en/ajc) เข้าถึง
ล่าสุด ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
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๒๐๑ 

นอกจากนี้ อาเซียนและญี่ปุ่นยังมีร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
เครือข่ายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศ การให้ความร่วมมือ 
ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การพัฒนาระบบแบ่งปันข้อมูลในการออก
สิทธิบัตร  นอกจากนี้ ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนร่วมกับญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้น  
ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบความร่วมมือ
ภ า ย ใ ต้ ก ร อ บ  “ Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and 
Cooperation” ซึ่งเป็นการยกระดับความร่วมมือใน ๔ ด้าน ได้แก่  

หุ้นส่วนด้านสันติภาพและความมั่นคง (Partners for Peace 
and Stability) – ความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีและการปรึกษาหารือ 
และการให้ความร่วมมือในด้านการจัดการภัยธรรมชาติ และการต่อต้านการก่อการร้าย 

หุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ (Partners for Prosperity) – ความร่วมมือ 
ในเรื่องการค้า บริการ และการลงทุน ยกระดับความเช่ือมโยงในกลุ่มอาเซียน  
และเช่ือมโยงการขนส่งทั้งทางน้ าและทางอากาศ ทั้งในเรื่องการเดินทางโดยเสรี  
และความปลอดภัย 

หุ้นส่วนด้านคุณภาพชีวิต (Partners for Quality of Life) - มุ่งเน้น
ความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท้ังในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร  
และการศึกษาด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ การให้ความร่วมมือในเรื่องของการเกษตรกรรม 
อาหาร พลังงาน ความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม และระบบการประกันสุขภาพ 

หุ้นส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม (Heart-to-Heart Partners) - 
มุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว  
และการกีฬา 
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การประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานภายใต้ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 

ชื่อการประชุม ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. การประชุมพันธมติรทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมภิาค 
(RCEP) จ านวน ๔ ครั้ง 

- ส ำนักกฎหมำยต่ำงประเทศ 
- กองกฎหมำยกำรพำณิชย์
และอุตสำหกรรม 
- กองกฎหมำยกำรเงินกำรคลัง 

นำยจิตรพรต  พัฒนสิน 
นำยอัครพงศ์  แพทย์จรัส
นำงสำววำรีรัตน์ รัตนวิบูลย์สม
นำงสำวฉันทพิมพ์  บรรจงจิตต์ 
นำงชนนันทน์  ศรีพันธุ ์
นำงรัฐพร  โอภำสนันท ์
นำยเกียรติก้อง กจิกำรเจริญดี
นำงสำวเกวล ี มโนภินิเวศ 
นำงสำวปัทมำ  วะรินทร์ 

๒. การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานการคา้บริการ
อาเซียน (CCS) จ านวน ๔ 
ครั้ง 
 

- ส ำนักกฎหมำยต่ำงประเทศ 
- กองกฎหมำยเทคโนโลยี 
และกำรคมนำคม 
- กองกฎหมำยกำรพำณิชย์
และอุตสำหกรรม 

นำงณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
นำงกำญจนำภรณ์  เลิศลอย 
นำงสำวเจนจิรำ บิณษีร ์
นำยพีรพิชญ ์ วงศ์วัฒนศำนต์
นำงวรรธน์มน บุญญำธกิำร
นำงสำวฉันทพิมพ์ บรรจงจิตต์ 
นำยธิต ิ สำยเช้ือ 
นำงสำวพรทิพย์  ตัณฑวนันต์ 
นำยอภิวัฒน์  จิระศิริโสภณ 
นำงสำวสิริกำญจน์ สุวรรณจริตกุล
นำงสำวศวีธกิำ  ลีสุรกำนต์ 

๓. การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการลงทุน
อาเซียน (CCI) จ านวน ๑ 
ครั้ง 
 

- ส ำนักกฎหมำยต่ำงประเทศ 
- กองกฎหมำยกำรพำณิชย์
และอุตสำหกรรม 

นำงสำวศิริพร  เอีย่มธงชัย 
นำยวินัย  เพชรบุรี 

ภาคผนวก 
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๔. การประชุมเชิงปฏบิัติการ
อาเซียนด้านการศึกษา
เปรียบเทียบการประกาศใช้
กฎระเบยีบ จ านวน ๑ ครั้ง 

- ฝ่ำยพัฒนำกฎหมำย 
- ส ำนักหลักนิติบัญญัติ 
- ส ำนักกฎหมำยต่ำงประเทศ 

นำยอภิมุข  สุขประสิทธิ ์
นำงสำววันด ีสุชำติกุลวิทย ์
นำยพัชโรดม ลิมปิเฐียร 
นำยอัครพงศ์  แพทย์จรัส 

๕. กำรประชุมเจำ้หน้ำทีอ่ำวโุส
ด้ำนพลังงำน 
อำเซียน จ ำนวน ๑ ครั้ง 

- กองกฎหมำยเทคโนโลย ี
และกำรคมนำคม 
- ส ำนักกฎหมำยต่ำงประเทศ 

นำงสำววรำลยั  อ่อนนุ่ม 
นำงสำวอุณำนันทน์ พฤกษะวัน 
นำงสำวสุจิตรำภำ ศรีวงศ์มณีรัตน์ 

๖. กำรประชุมคณะท ำงำน
ด้ำนกำรท่องเท่ียว 
ประชุม ณ ประเทศสมำชิก
อำเซียน จ ำนวน ๑ ครั้ง 

- กองกฎหมำย
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
- กองกฎหมำยกำรพำณิชย์
และอุตสำหกรรม 
- ส ำนักกฎหมำยต่ำงประเทศ 

นำงสำวธ ำรงลักษณ์ ลำพิน ี
นำยพัฒนชัย  วัชรจิตต์กุล 
นำยอัครพงศ์  แพทย์จรัส 

๗. กำรประชุมคณะท ำงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
จ ำนวน ๑ ครั้ง 

- กองกฎหมำย
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
- ส ำนักกฎหมำยต่ำงประเทศ 

นำยพีรพิชญ ์วงศ์วัฒนศำนต์ 
นำงสำวกรวรำ พพิัฒน์พรธรรม 
นำงสำวกุสุมำ สุพุทธ ี

๘. กำรประชุมเจำ้หน้ำทีอ่ำวโุส
อำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(ASEON) จ ำนวน ๑ ครั้ง 

- กองกฎหมำย
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

นำงสำวไปรมำ สิงหรักษ์ 

๙. กำรประชุมเจำ้หน้ำทีอ่ำวโุส
อำเซียนด้ำนสังคมและ
วัฒนธรรม (SOCA) จ ำนวน ๑ 
ครั้ง 

- กองกฎหมำยสวัสดิกำรสังคม นำยจ ำนงค์  แจ่มโสภณ 

๑๐. กำรประชุมรัฐมนตรี
อำเซียนด้ำนพลังงำน (AMEM) 
จ ำนวน ๑ ครั้ง 

- กองกฎหมำยเทคโนโลย ี
และกำรคมนำคม 

นำงสำวอุณำนันทน์ พฤกษะวัน 
นำงสำวสุพิชชำ เศรษฐ์ธนศักดิ์ 

๑๑. กำรประชุมกฎหมำยผัง
เมืองของออสเตรเลีย จ ำนวน 
๑ ครั้ง 

- กองกฎหมำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

นำงสำวพัชรินทร์ ค ำเจริญ 
นำยสันติชัย สุขรำษฎร์ 
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๑๒. กำรประชุมกฎหมำย
มำเลเซียระหว่ำงประเทศ 
จ ำนวน ๑ ครั้ง 

- ฝ่ำยพัฒนำกฎหมำย 
- กองกฎหมำยกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน 
- ส ำนักกฎหมำยต่ำงประเทศ 
 

นำงสำวสุจิตรำภำ ศรีวงศ์มณีรัตน์
นำยอภิชัย กู้เมือง 
นำยวิชญ์พล ฉวีวรรณ 

๑๓. กำรประชุมคณะท ำงำน
กำรอ ำนวยควำมสะดวก 
กำรขนส่งของอำเซียน  
จ ำนวน ๑ ครั้ง 

- กองกฎหมำยเทคโนโลยีและ
กำรพลังงำน 

นำงสำววรรณำ เจริญพลนภำชัย 
นำยวรำห์  เห่งพุ่ม 
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- ๑ – โครงสร้างอาเซียน  นางวรรธน์มน  บุญญาธิการ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 

- ๒ -. การค้าสินค้าอาเซียน  นางสาวเจนจิรา  บิณษีร์ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๓ -. การค้าบริการอาเซียน  นางกาญจนาภรณ์  อินทปันตี เลิศลอย 
    ผู้อ านวยการฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ 

- ๔ -. การลงทุนอาเซียน  นางโปรดปราน  วัฒนศิริธรรม เปริการ์ต 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๕ - ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน+๖ นางสาววารีรัตน์  รัตนวิบูลย์สม 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๖ – ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง นางสาวสุจิตราภา  ศรีวงศ์มณีรัตน์ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๗ – กระบวนการร่างกฎหมายของอาเซียน นายอัครพงศ์  แพทย์จรัส 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๘ – กระบวนการร่างกฎหมายของญี่ปุ่น นางวรรธน์มน  บุญญาธิการ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 

    นางสาวสุจิตราภา  ศรีวงศ์มณีรัตน์ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 

บรรณำธิกำร      นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายตา่งประเทศ 
นายจิตรพรต  พัฒนสิน  รองผู้อ านวยการส านักกฎหมายต่างประเทศ 

นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย  ผู้อ านวยการฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ 
ออกแบบปก                        นางสาวกัลปป์ภัส  นภฤกษ์สวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ 
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    นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 

- ๒ -. การค้าสินค้าอาเซียน  นางสาวเจนจิรา  บิณษีร์ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๓ -. การค้าบริการอาเซียน  นางกาญจนาภรณ์  อินทปันตี เลิศลอย 
    ผู้อ านวยการฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ 

- ๔ -. การลงทุนอาเซียน  นางโปรดปราน  วัฒนศิริธรรม เปริการ์ต 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๕ - ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน+๖ นางสาววารีรัตน์  รัตนวิบูลย์สม 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๖ – ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง นางสาวสุจิตราภา  ศรีวงศ์มณีรัตน์ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๗ – กระบวนการร่างกฎหมายของอาเซียน นายอัครพงศ์  แพทย์จรัส 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

- ๘ – กระบวนการร่างกฎหมายของญี่ปุ่น นางวรรธน์มน  บุญญาธิการ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 

    นางสาวสุจิตราภา  ศรีวงศ์มณีรัตน์ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 

บรรณำธิกำร      นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายตา่งประเทศ 
นายจิตรพรต  พัฒนสิน  รองผู้อ านวยการส านักกฎหมายต่างประเทศ 

นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย  ผู้อ านวยการฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ 
ออกแบบปก                        นางสาวกัลปป์ภัส  นภฤกษ์สวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ 
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