
  
(ราง) 

แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

I  ความนํา 
 
1.  ในการประชุมสดุยอดอาเซียนเม่ือเดือนธันวาคม 1997 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ผูนําอาเซียนไดตัดสินใจที่

จะเปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสูภูมิภาคที่ม่ันคง ม่ังค่ัง และมีขีดความสามารถในการแขงขัน พรอมกับพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน และลดความยากจน รวมถึงความแตกตางในดานสังคมและเศรษฐกิจ (วิสัยทัศนอาเซียน 

2020)  
 
2.  ในการประชุมสดุยอดอาเซียนเม่ือเดือนตุลาคม 2003 ณ เกาะบาหลี ผูนําอาเซียนประกาศเปาหมาย 
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน (แถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2) คือ การพัฒนาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภายในป 2020 โดยมีเสาหลักอกี 2 ดาน คือ ดานความม่ันคงและสังคมและวฒันธรรม ซึ่งจะประกอบกันเปน

ประชาคมอาเซียน ซึ่งเสาหลักท้ัง 3 ดานน้ีจะเปนองคประกอบสําคัญในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ภายในป 2020  
 
3. ดวยเหตุน้ี ท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2006 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

ประเทศมาเลเซีย จึงไดเห็นชอบที่จะจัดทําแผนงานเชิงบูรณาการที่มีความเปนหน่ึงเดียวเพื่อเรงรัดการจัดต้ัง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยระบุคุณลักษณะและองคประกอบสําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ

จัดต้ังขึ้นภายในป 2015 ซึ่งสอดคลองกับแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 โดยระบุเปาหมายและกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินมาตรการตางๆ พรอมท้ังความยืดหยุนท่ีจะตกลงกันลวงหนาในการดําเนินงานตามแผนงานสําหรับประเทศ

สมาชิกท้ัง 10 ประเทศ 
 
4.  ในการประชุมสดุยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ผูนําอาเซียนยืนยันพันธกรณีท่ีจะเรงรัดการจัดต้ังประชาคม
อาเซียนภายในป 2015 จากเดิมท่ีระบุไวในป 2020 ตามวิสัยทัศนอาเซียน 2020 และแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 
โดยการลงนามแถลงการณเซบู เพื่อจัดต้ังประชาคมอาเซียนภายในป 2015 ในดานเศรษฐกิจ ผูนําอาเซียนได

เห็นชอบที่จะเรงรัดการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในป 2015 และเปลี่ยนแปลงอาเซียนใหเปนภูมิภาคที่
มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมืออยางเสรี และมีการเคลื่อนยายเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้น 
 

II  คุณลักษณะและองคประกอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5.  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การไปสูเปาหมายสุดทายของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไว

ภายใตวิสัยทัศนอาเซียน 2020 ซึ่งจะตั้งอยูบนพื้นฐานของการประสานผลประโยชนของประเทศสมาชิกโดยการ
สงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวางขวางมากขึ้นผานความรวมมือท่ีมีอยูในปจจุบันและแผนการ

ดําเนินงานใหมภายใตกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน  ในการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศสมาชิกจะตอง

ปฏิบัติตามหลักการที่จะสงเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปด มองบริบทภายนอก และสงเสริมกลไกตลาด ซึ่ง

สอดคลองกับกฎเกณฑในกรอบพหุภาคี และยดึม่ันในระบบกฎเกณฑ เพื่อความสอดคลองของการปฏิบัติตาม

พันธกรณีในดานเศรษฐกิจ 

คําแปล

รางสุดทาย - 17 กันยายน 2007 
(ใหการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งท่ี 39 วันท่ี 24 สิงหาคม 2007 ณ ประเทศฟลิปปนส) 
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6. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั สรางอาเซียนใหมี     

พลวัตรและขีดความสามารถมากขึ้น ดวยกลไกและมาตรการใหมๆ ท่ีจะสงเสริมความแข็งแกรงของการปฏิบัติตาม

แผนงานดานเศรษฐกิจที่มีอยูเดิม การเรงรัดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในสาขาสําคัญ การอํานวยความสะดวกใน

การเคลื่อนยายนักธุรกิจ แรงงานฝมือ และผูมีความสามารถพิเศษ และเสริมสรางความแข็งแกรงในดานกลไก

สถาบันของอาเซียน โดยกาวแรกของการมุงไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ

ของคณะทํางานระดับสงูวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2  

 
7.  ในขณะเดียวกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะใหความสําคัญกับการลดชองวาการพัฒนาและสงเสริม

การรวมกลุมของประเทศสมาชิกใหม ไดแก กมัพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (CLMV) ผานความรวมมือภายใต
โครงการแผนงานกรอบความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) และ
แผนงานในกรอบภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งสงเสริมการดําเนินงานแผนความรวมมือในดานอื่นๆ เชน การพัฒนา

บุคลากรและการสงเสริมขีดความสามารถ การยอมรับคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ การหารือท่ีใกลชิดมากขึน้

ในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางการเงนิ มาตรการทางการคาและการเงิน  การสงเสรมิโครงสรางพื้นฐาน

และการเชื่อมโยงในการติดตอสือ่สาร การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-ASEAN) การรวมกลุมของ
อุตสาหกรรมตางๆ ในภูมิภาคเพื่อสงเสริมการจัดซื้อในภูมิภาค และสงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนใน

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
8. ดวยพื้นฐานขางตน และคํานึงถึงความสําคัญของการคาภายนอกท่ีมีตออาเซียน และความจําเปนของ

ประชาคมอาเซียนที่จะตองคํานึงถึงบริบทภายนอก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ  

 (a)  การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

 (b)  การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
 (c)  การเปนภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 

 (d)  การเปนภูมิภาคที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ 
 คุณสมบัติเหลาน้ีลวนมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันและสงผลเกื้อกูลกัน การรวบรวมองคประกอบตางๆ 

ของคุณสมบัติเหลาน้ี ไวภายใตแผนงานนี้จะสรางใหเกิดความสอดคลองและสอดประสานขององคประกอบตางๆ 

รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงานและการประสานงานระหวางผูมีสวนเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 
 

A.  การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 

9. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกันจะประกอบดวย 5 องคประกอบสําคัญ 1) การเคลื่อนยายสินคา

ท่ีเสรี 2) การเคลื่อนยายบริการที่เสรี 3) การเคลื่อนยายการลงทุนท่ีเสรี 4) การเคลื่อนยายเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้น และ 

5) การเคลื่อนยายแรงงานฝมือท่ีเสรี  นอกจากนี้ การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวไดรวมองคประกอบสําคัญ

อีก 2 สวน คือ การรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียน และความรวมมือดานอาหาร การเกษตร และปาไม 
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A1.   การเคลือ่นยายสินคาท่ีเสร ี
 

10. การเคลื่อนยายสินคาท่ีเสรีเปนหน่ึงในหลักการสําคัญที่จะสงเสริมการไปสูจุดมุงหมายของการเปนตลาด

และฐานการผลติเดียวกัน  การเปนตลาดเดียวสําหรับสินคา (และบริการ) จะชวยสงเสริมการพัฒนาเครือขายการ

ผลิตในภูมิภาคและสงเสริมขีดความสามารถของอาเซียนในที่จะเปนศูนยกลางการผลิตของโลก หรือเปนสวนหนึ่ง

ของหวงโซอุปทานของโลก 
 
11. ผานการดําเนินงานเขตการคาเสรีอาเซียน ทําใหอาเซียนประสบความสําเร็จที่สําคัญในการขจัดภาษี  

อยางไรก็ตาม การเคลื่อนยายสินคาท่ีเสรีไมเพียงแตการขจดัภาษีเทาน้ัน ยังตองคํานึงถึงการยกเลิกมาตรการที่มิใช

ภาษีดวย  นอกจากนี้ องคประกอบที่สําคัญอื่นๆ ท่ีจะชวยสงเสริมการเคลื่อนยายสินคาท่ีเสรี คือ มาตรการอํานวย

ความสะดวกทางการคา เชน การบูรณาการดานพิธีการศุลกากร การจัดต้ังระบบศุลกากรหนาตางเดียวของอาเซียน 

และการสงเสริมกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใต CEPT อยางตอเน่ือง ซึ่งรวมถึงเรื่องพิธีการออกหนังสือ
รับรอง และการปรับประสานมาตรฐานและความสอดคลองในดานพิธีการ 
 
12. ความตกลง CEPT-AFTA จะถูกทบทวนและสงเสริมใหเปนความตกลงที่มีความครอบคลุมเพื่อให
บรรลุการเคลื่อนยายสินคาท่ีเสรีและสอดคลองกับความประสงคของอาเซียนที่จะเรงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

ภายในป 2015 
 
13. การขจัดภาษ ีภาษีสําหรับสินคาภายในอาเซียนจะถูกขจัดสอดคลองกับกรอบเวลาและพันธกรณีท่ีระบุไว

ภายใต CEPT-AFTA และความตกลง/พิธีสารอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 การดําเนินงาน: 

1) ขจัดภาษีนําเขาสําหรับสินคาทุกรายการ ยกเวนสินคาออนไหวและออนไหวสูง ภายในป 2010 
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และภายในป 2015 โดยมีความยืดหยุนไดสําหรับ

สินคาออนไหวบางรายการภายในป 2018 สําหรบัประเทศ CLMV ซึ่งสอดคลองกับขอบทที่ระบุไว
ภายใตพิธีสารเพื่อแกไขความตกลง CEPT สําหรับการขจัดภาษีสินคานําเขา 

2) ขจัดภาษีสินคานําเขาสําหรับสินคาท่ีอยูในสาขาสําคัญ (Priority Integration Sectors) ภายในป 
2007 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และป 2012 สําหรับประเทศ CLMV ซึ่ง
สอดคลองกับขอบทที่ระบุไวภายใตกรอบความตกลงวาดวยการรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซยีน 

(ฉบับแกไข) 

3)  ยายรายการสินคาท่ีอยูในบัญชีออนไหวเขาสูกรอบ CEPT และลดภาษีสินคาเหลาน้ันใหอยูท่ี 0-5% 
ภายในวันท่ี 1 มกราคม 2010 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ วันท่ี 1 มกราคม 

2013 สําหรับเวียดนาม  วันท่ี 1 มกราคม 2015 สําหรับลาวและพมา และวันท่ี 1 มกราคม 2017 
สําหรับกัมพูชา ซึ่งสอดคลองกบัขอบทภายใตพิธีสารการบริหารจัดการที่เปนพิเศษสําหรับสินคา

ออนไหวและออนไหวสูง และ 

4)  ยายสินคาซึ่งอยูในบัญชียกเวนใหเปนไปตามที่ระบุไวภายใตความตกลง CEPT 
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14. การขจัดมาตรการที่มิใชภาษ ี อาเซียนประสบความสําเร็จอยางดีในการเปดเสรีดานภาษี ประเด็นสําคัญที่

อาเซียนจะมุงดําเนินการไปจนถึงป 2015 คือ การยกเลิกมาตรการที่มิใชภาษี (NTBs) อยางสมบูรณ 
 การดําเนินงาน: 
 1)  สงเสริมความโปรงใสโดยยึดม่ันกับพิธีสารวาดวยกระบวนการแจงและการจัดต้ังกลไกการตรวจสอบ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) ยึดม่ันตามพันธกรณีท่ีจะไมเพิ่มเติมและยกเลิกมาตรการที่มิใชภาษี 

3) ยกเลิกมาตรการมิใชภาษีท่ีเปนอุปสรรคตอการคา (NTBs) ท้ังหมดภายในป 2010 สําหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดิม 5 ประเทศ ป 2012 สําหรับฟลิปปนส และป 2015 โดยมีความยืดหยุนไดถึงป 

2018 สําหรับประเทศ CLMV ใหสอดคลองกบัแผนงานเพื่อขจัดมาตรการที่มิใชภาษีท่ีเปนอุปสรรค
ตอการคา  

4) สงเสริมความโปรงใสของมาตรการที่มิใชภาษี และ 
5) ดําเนินงานในสวนที่เปนไปไดเพื่อใหมีกฎเกณฑและกฎระเบียบระดับภูมิภาคที่สอดคลองกับหลัก

ปฏิบัติท่ีดีในระดับสากล 
 

15. กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (ROO)  ดําเนินการใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาท่ีตอบสนองตอพลวัตร
และการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตของโลก เพื่อสงเสริมการคาและการลงทนุระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

สนับสนุนเครือขายการผลิตระดบัภูมิภาค สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ลดชองวางการ

พัฒนา และสนับสนุนการเพิ่มการใชสิทธิประโยชนภายใตกรอบ CEPT-AFTA 
 การดําเนินงาน: 

1) ปรับปรุงและสงเสริมการพัฒนากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเพื่อใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการผลติในภูมิภาค รวมทั้งดําเนินงานปรับปรุงในสวนที่จําเปน เชน การใชระบบประเมิน

อากรลวงหนา และการปรับปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
2) จัดทําพิธีการในการออกหนังสือรับรองใหเรียบงายสําหรับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใต 

CEPT โดยใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมทั้งนําระบบอํานวยความสะดวกมาใช เชน การออก

ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส การปรับประสานและจัดระบบพิธีการ

ภายในประเทศในขอบเขตที่สามารถดําเนินการได 
3) ทบทวนกฎวาดวยแลงกําเนิดสนิคาท่ีใชโดยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในภาพรวมและรายประเทศ 

และพิจารณาแนวทางการคํานวณแหลงกําเนิดสินคาแบบสะสมที่เปนไปได 

 
16.   การอํานวยความสะดวกทางการคา  กฎระเบียบ ขั้นตอน  วิธีการ และขอมูลท่ีเกี่ยวของกับทางการคา

และศุลกากรที่ไมยุงยาก เปนแนวเดียวกัน มีมาตรฐาน จะลดตนทุนทางธุรกรรมในอาเซียน ซึ่งจะชวยสงเสิรมขีด

ความสามารถในการสงออก และอํานวยความสะดวกการรวมตัวของอาเซียนใหเปนตลาดเดียวสําหรับการคาสินคา  

การคาบริการและการลงทุน และการเปนฐานการผลิตเดียว 



 5

การดําเนินงาน: 
1) ประเมินสถานะการอํานวยความสะดวกทางการคาในอาเซียน 
2) จัดทําและดําเนินการตามแผนงานดานการอํานวยความสะดวกทางการคา  ซึ่งมีจุดมุงหมาย 

ใหกฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ และขอมูลท่ีเกีย่วของกับทางการคาและศุลกากรที่ไมยุงยาก  
เปนแนวเดียวกัน มีมาตรฐาน  

3) สนับสนุนการดําเนินการและการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของกับธรุกรรมการคาระหวางประเทศใหมี 
 ความโปรงใสและชัดเจน 

4) สรางกลไกความรวมมือดานการอํานวยความสะดวกทางการคาระดับภูมิภาค 
5) จดัต้ังศูนยรวมดานการอํานวยความสะดวกทางการคาของอาเซียน  
6) กําหนดมาตรการระดับชาติเพื่อสนับสนุนและเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามขอริเริ่มระดับภูมิภาค 
 อยางมีประสิทธภิาพ 
7) จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถอยางเต็มรูปแบบเพื่อใหม่ันใจวาการปฏิบัติตามแผน 
 ดําเนินการเปนไปดวยความราบรื่น 

17.   การรวมกลุมทางศุลกากร  จากการเรงรัดการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การไปสูวิสัยทัศนดาน

ศุลกากรของอาเซียนป 2020 ไดถูกเรงรัดเปนป 2015  โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนาศุลกากร
ระหวางป 2005-2010 มีจุดมุงหมาย (a) รวมกลุมโครงสรางดานศุลกากร (b) ปรับการจําแนกพิกัดศุลกากร การ
ประเมินศุลกากร การกําหนดแหลงกําเนิดสินคาใหทันสมัย และจัดทําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน  

(c)  ปรับระบบการตรวจปลอยสนิคาใหมีความคลองตัวมากขึ้น (d) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (e) เสริมสรางการ
เปนหุนสวนกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ (f) ลดชองวางในการพัฒนาดานศุลกากร และ (g) นําเทคนิคการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมตรวจสอบเพื่อการอํานวยความสะดวกทางการคามาใช 

การดําเนินงาน:  
1) ปรับปรุงเทคนิคดานศุลกากรใหทันสมัยขึ้น จากการปรับประสานกระบวนการและขั้นตอนศุลกากรใหงาย

และเปนแนวเดียวกัน ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติท่ีดี โดยการปฏิบัติตามรูปแบบของ

กระบวนการขนสงสินคาระดับภูมิภาค (การตรวจปลอยของอาเซียนและแบบฟอรมใบขนสินคาของ

อาเซียน ป 2007) 
2) จัดทําระบบสินคาสงผานของอาเซียน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายสินคาและการขนสง 
3) จัดทําระบบศุลกากรของอาเซียนเพื่อจัดการกับกรอบงานดานศุลกากรในกรณีพิเศษ เชน การผานดาน

ศุลกากรชัว่คราว การผลิตนอกเขตประเทศ การผลิตภายในเขตประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกการ

รวมกลุมทางการผลิตและหวงโซอุปทาน 
4) นํามาตรฐานและแนวปฏิบัติระหวางประเทศมาใช เพื่อใหการจาํแนกพิกัดศุลกากรมีรูปแบบเดียว ปรับ

ประสานระบบการประเมินมูลคาใหเปนแนวเดียวกัน  และการปรับประสานการตรวจสอบแหลงกําเนิด 

ใหเปนแนวเดียวกัน และการแลกเปลี่ยนขอมูล ในสวนที่เปนไปได 

5) ดําเนินการระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน และ 
6) สงเสริมการใหความชวยเหลือรวมกนัเพื่อใหระบบศุลกากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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18.   ความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของ
อาเซียน  การใชกฎระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนทางการคาและศุลกากรที่เปนแนวทางเดียวกันและมี

มาตรฐาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอํานวยความสะดวกทางการคา จะ

มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพฒันาระบบอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว
ของอาเซียน การอํานวยความสะดวกดานศุลกากรดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของอาเซียน คือ การ

เชื่อมตอบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแหงชาติของแตละประเทศสมาชิก บริการแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว

แหงชาติจะทําใหสามารถสงขอมูลเพียงครั้งเดียว ประมวลผลขอมูลในคราวเดียว และตัดสินใจตรวจปลอยสนิคา

ไดในคราวเดียว ซึ่งจะชวยเรงการตรวจปลอยทางศุลกากร ลดขั้นตอนและเวลาการทําธุรกรรม ซึ่งจะชวยสงเสริม

ใหการคามีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขนั  
การดําเนินงาน:  
1) อาเซียน 6 (บรูไน ดารุสซาลาม  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  สิงคโปร และไทย) เริ่มดําเนินการ

บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแหงชาติ ภายในป 2008 เปนอยางชาและ 
2) อาเซียน 4 (กัมพูชา ลาว  พมา  และเวียดนาม) เริ่มดําเนินการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวแหงชาติ  

ไมชาไปกวาป 2012 และ 
3) จัดทําองคประกอบขอมูลใหเปนมาตรฐานบนพื้นฐานรูปแบบขอมูลของ WCO ชุดขอมูลของ WCO และ

ขอมูลการคาสหประชาชาติ (UNTDED) และเรงนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช 
เพื่อใหกระบวนการและการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนแบบดิจิตอล 

 
19.  มาตรฐานและอุปสรรคทางเทคนิค  ระบบมาตรฐาน คุณภาพ การรับรอง และการวัดมีความสําคัญตอ

การสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสทิธิภาพในดานตนทุนการผลิตภายในภูมิภาคและการสงออก/นําเขา  
ในภูมิภาค มาตรฐาน กฎระเบียบดานเทคนิคและการประเมินความสอดคลองจะตองมีการปรบัประสานใหอยูใน

แนวเดียวกัน โดยจัดทําแนวปฏิบัติดานมาตรฐานและความสอดคลองของอาเซียนใหโปรงใสมากขึ้น ปรับปรุง

คุณภาพของการประเมินความสอดคลอง และใหภาคเอกชนมีสวนรวมอยางแข็งขัน 
การดําเนินงาน : 
1) ปรับประสานมาตรฐาน กฎระเบียบดานเทคนิคและการประเมินความสอดคลองใหเปนไปตามหลัก

ปฏิบัติสากลในสวนที่สามารถดาํเนินการได
1 

2) พัฒนาและจัดทําขอตกลงการยอมรับรวม (MRA) รายสาขาเกี่ยวกับการประเมินความสอดคลอง
สําหรับสาขาที่มีการระบุไวในกรอบความตกลงวาดวยการยอมรบัรวมของอาเซยีน (ดู footnote 1)  

3) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางเทคนิค และขีดความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบ การตรวจสอบ

และการออกใบรับรองบนพื้นฐานวิธีการและแนวทางที่เปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาค/สากล 
 
 

                                                 
1

 การระบุมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และการประเมินความสอดคลองทีจ่ะตองมีการปรับประสาน หรือการจัดทํามาตรฐานการยอมรับรวมรายสาขา

จะตองคาํนึงผลกระทบตอการคาของอาเซียน ความซับซอนของระบบกฎเกณฑ โครงสรางพื้นฐานทางเทคนิค และความเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ 
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4) สงเสริมใหมีความโปรงใสในการพัฒนาดานมาตรฐาน กฎระเบียบดานเทคนิคและการประเมินความ

สอดคลองในแนวทางที่สอดคลองกับความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคภายใต WTO และ
แนวนโยบายดานมาตรฐานและความสอดคลองของอาเซียน (ASEAN Policy Guideline on 
Standards and Conformance) 

5)  เสริมสรางระบบการตรวจสอบภายหลังการวางตลาด (Post market surveillance) ใหมีความ
เขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นใจวา การปรับประสานกฎเกณฑทางเทคนิคจะบรรลุผลสําเร็จ 

6) พัฒนาโครงการเสริมสรางขีดความสามารถ เพื่อใหเกิดความม่ันใจในการดําเนินการตามแผนงานจะ

เปนไปอยางราบรื่น  
 

A2. การเปดเสรีการคาบรกิาร 
 
20. การเปดเสรีการคาบริการเปนองคประกอบที่มีความสําคัญสวนหนึ่งตอไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซึ่งจะเกิดจากการลดขอจํากัดตอผูใหบริการของอาเซยีนในการใหบรกิาร และเขามาจัดต้ังกิจการใน

ประเทศสมาชิกอื่นตามเงื่อนไขกฎเกณฑภายในประเทศ  การเปดเสรีการคาบริการดําเนินการโดยการเจรจาเปน

รอบ ซึ่งสวนใหญอยูภายใตการเจรจาของคณะกรรมการประสานงานดานการคาบริการของอาเซียน  การเจรจาบาง

สาขา เชน สาขาการเงิน และการขนสงทางอากาศ รับผิดชอบโดยรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ ในการเจรจาเปดเสรี จะตอง

ไมดําเนินการเปดเสรีในชวงทาย และเห็นชอบใหมีความยืดหยุนท่ีตกลงกันลวงหนาสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
21. เพื่อชวยใหเปดเสรีการคาบริการในป 2015 ได อาเซียนอยูระหวางดําเนินงานเพ่ือยอมรับคุณสมบัติ

วิชาชีพ เพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายบุคลากรในภูมิภาค 
การดําเนินงาน: 
1) ขจัดขอจํากัดตอการคาบริการอยางมีนัยสําคัญสําหรับ 4 สาขาบริการสําคัญ ไดแก การขนสงทาง

อากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ และการทองเที่ยว ภายในป 2010 และสาขาบริการสําคัญที่ 5 

ไดแก  โลจสิติกส ภายในป 2013  
2)   ขจัดขอจํากัดตอการคาบริการอยางมีนัยสาํคัญสําหรับสาขาบริการทุกสาขาที่เหลืออยูภายในป 2015 
3)   ดําเนินการเปดเสรีโดยการเจรจาอยางตอเน่ืองเปนรอบ รอบละ 2 ป จนถึงป 2015 ตัวอยางเชน  
 2008 2010 2012 2014 และ 2015 
4)   ต้ังเปาหมายจัดทําขอผูกพนัสาขาใหมขั้นตํ่าในแตละรอบการเจรจา โดย 10 สาขาในป 2008 15  
 สาขาในป 2010 20 สาขาในป 2012 20 สาขาในป 2014 และ 7 สาขาในป 2015 โดยใช GATS  
 W/120 เปนพื้นฐานในการจําแนกสาขาบริการตางๆ  
5)  จัดทําตารางขอผูกพันสําหรับทุกรอบการเจรจาตามเกณฑท่ีกําหนด : 

- ไมมีขอจํากัดสําหรับการคาบริการรูปแบบที่ 1 และ 2 ยกเวนกรณีมีเหตุผลอันสมควร (เชน เพื่อ

ความปลอดภัยของสาธารณชน) ซึ่งขึ้นอยูกับเงือ่นไขการตกลงระหวางประเทศสมาชิกเปนกรณีๆ ไป 
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- อนุญาตการถือหุนของคนสัญชาติอาเซียนไมนอยกวารอยละ 51 ในป 2008 และรอยละ 70 ในป 

2010 สําหรับสาขาบริการสําคัญ 4 สาขา และไมนอยกวารอยละ 49 ในป 2008 รอยละ 51 ในป 

2010 และรอยละ 70 ในป 2013 สําหรับสาขาโลจิสติกส และไมนอยกวารอยละ 49 ในป 2008  

รอยละ 51 ในป 2010 และรอยละ 70 ในป 2015 สําหรับสาขาบริการอื่นๆ และ 
- ขจัดขอจํากัดอื่นๆ ในการเขาสูตลาดสําหรับการคาบริการรูปแบบที่ 3 อยางกาวหนาภายในป 2015 

 6)   ต้ังเปาหมายสําหรับการเปดเสรีสําหรับขอจํากัดในดานการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติสําหรับการคาบริการ 
  รูปแบบที่ 4 และขอจํากัดในขอผูกพันในตารางผูกพันภาพรวม สําหรับการเจรจาแตละรอบภายในป  
  2009 
 7)   จัดทําขอผูกพันใหสอดคลองกับเกณฑท่ีตกลงกันสําหรับขอจํากัดในดานการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ  
  การคาบริการรูปแบบที่ 4 และขอจํากัดในตารางผูกพันภาพรวมภายในป 2009 
 8)   รวบรวมมาตรการที่เปนอุปสรรคตอการคาบริการใหเสร็จสิน้ภายในเดือนสิงหาคม 2008 
 9)   อนุญาตใหมีความยืดหยุนในภาพรวม

2
ในการจัดทําตารางขอผูกพันการเปดเสรี ซึ่งครอบคลุมสาขา 

  ท่ีจะยกเวนจากการเปดเสรี และสาขาที่ไมสามารถเปดเสรีไดตามเกณฑท่ีกําหนดสําหรับการคาบริการ 
  ในแตละรูปแบบ ตารางขอผูกพนัสําหรับการเปดเสรีในแตละรอบการเจรจาจะมีความยืดหยุนได  
  ดังน้ี 
  - การจัดทําขอผูกพันใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนดสําหรับการเจรจาในรอบถัดไป หากประเทศสมาชิก 
  ไมสามารถจัดทําขอผูกพันไดตามเกณฑท่ีกําหนดในรอบกอนหนาน้ี 
  - อนุญาตใหมีการทดแทนสาขาที่ไดมีการตกลงกนัในการเปดเสรีในรอบนั้น แตประเทศสมาชิกไม 
  สามารถจัดทําขอผูกพันสําหรับสาขานั้นได ดวยสาขาอื่นท่ีอยูนอกเหนือจากที่ตกลงกัน 

  - การเปดเสรีโดยวิธีการ ASEAN-X 
 10)  ดําเนินการจัดทําขอตกลงการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพท่ีกําลังเจรจาอยูใหแลวเสร็จ ซึง่รวมบริการ 
  สถาปตยกรรม บริการดานบัญชี คุณสมบัติผูสํารวจ บุคลากรดานการแพทย ภายในป 2008 และ 
  บุคลากรดานทันตกรรมภายในป 2009 

 11)  ดําเนินการตามขอตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพใหสอดคลองตามขอกําหนดในแตละขอตกลง 
 12)  ใหระบุและจัดทําขอตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพสําหรับผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ ภายในป 2012  
  และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2015 และ 
 13)  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางขีดความสามารถในดานการคาบริการ 
 
 
 
 
 

                                                 
2

 ตัวเลขความยืดหยุนในภาพรวมรอยละ 15 ใหมีการทบทวนภายหลังจากการรวบรวมมาตรการที่เปนอุปสรรคแลวเสร็จในป 2008  



สําหรับสาขาบรกิารดานการเงิน
3 

22. มาตรการเปดเสรีสําหรับสาขาบริการดานการเงินจะตองอนุญาตใหประเทศสมาชิกสรางความมั่นใจเกี่ยว

ความเปนระเบียบของสาขาการเงิน และรักษาไวซึ่งความมั่นคงทางการเงิน เศรษฐกิจและสังคม  ประเทศสมาชิกจะ

ดําเนินการตามหลักเกณฑในการดําเนินการเปดเสรี ดังน้ี 

 a)   การเปดเสรีโดยหลักการ ASEAN-X ซึ่งประเทศที่มีความพรอมในการเปดเสรีสามารถเริ่ม 
     ดําเนินการไดกอน และประเทศสมาชิกทีเหลือเขารวมในภายหลัง และ 

b) ขั้นตอนการเปดเสรีจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคนโยบายของชาติและระดับการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจและการเงินของสมาชกิแตละประเทศ 
 
การดําเนินงาน : 
1)  เปดเสรีขอจาํกัดสําหรับสาขา หรือรูปแบบการใหบริการของประเทศสมาชิกแตละประเทศอยาง

กาวหนา ภายในป 2015 และ 
2)  เปดเสรีในขอจํากัดสําหรบสาขาที่เหลือ หรือรูปแบบการใหบริการ ซึ่งไมไดระบุไวภายใต “ความ
ยืดหยุนท่ีตกลงกันลวงหนา” อยางกาวหนา ภายในป 2020 

 

A3. การเปดเสรีดานการลงทุน 
 

23. นโยบายการลงทุนท่ีเสรีและเปดตลาดเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหอาเซียนเกิดการแขงขนัในการดึงดูด

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และการลงทุนระหวางกันในอาเซียน  การเปดเสรีการลงทนุใหมและการนําผล

กําไรกลับมาลงทุนใหมท่ียั่งยืน จะสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน 
 
24. ความรวมมือดานการลงทุนของอาเซียนกําลังดําเนินการอยูภายใตกรอบความตกลงเขตการลงทุนของ

อาเซียน (AIA) เม่ือป 1998 ในขณะที่การคุมครองการลงทุนอยูภายใตความตกลงที่แยกตางหาก อาทิ ความ   

ตกลงดานการสงเสริมและการคุมครองการลงทนุของอาเซียน ป 1987 หรือ ท่ีอางถึงโดยทัว่ไปในชื่อความตกลงวา
ดวยการคุมครองการลงทุนของอาเซยีน (IGA) 
 
25. ภายใตกรอบความตกลงเขตการลงทุนของอาเซียน ทุกอุตสาหกรรม (การผลิต  เกษตร  ประมง  ปาไม  

และเหมืองแร  และบริการที่เกีย่วเนื่องกับ 5 ภาค) จะเปดเสรีและใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแกนักลงทุนท้ังกอน

และหลังการลงทุน  โดยมีขอยกเวนไดตามรายการยกเวนชัว่คราว (Temporary Exclusion List) และรายการ
ออนไหว (Sensitive List) ของประเทศสมาชิก รายการยกเวนชั่วคราวจะตองถูกยกเลกิภายในเวลาที่ตกลงกนั 

ในขณะที่รายการออนไหวไมมีกรอบเวลาในการยกเลิก แตรายการดังกลาวจะถูกทบทวนเปนคราวๆ ไป 

                                                 
3

 มาตรการทุกมาตรการสําหรับสาขาบรกิารทางการเงินจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขภายใตมาตรการกาํกับดแูล และมาตรการปองกันดุลการชําระเงนิ 
ตามบทบัญญัติภายใตความตกลงการคาบริการภายใต WTO 

9
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26. เพื่อสนับสนุนการรวมกลุมในภมิูภาคและการเปนเขตการลงทุนท่ีแขงขันได จะตองทบทวนกรอบความ

ตกลงเขตการลงทุนของอาเซียนและความตกลงดานการสงเสริมและการคุมครองการลงทุนของอาเซียน เพื่อใหมี

ความตกลงดานการลงทุนเต็มรูปแบบ ซึ่งจะตองมองไปขางหนา พรอมกับปรับปรุงคุณลักษณะ บทบัญญัติและขอ

ผูกพันโดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มความมั่นใจตอผูท่ีจะเขา

มาลงทุนในอาเซียน  ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ (ACIA) ซึ่งจะจัดทําขึ้นโดยอิงความตกลงเขต
การลงทุนอาเซียน และความตกลงคุมครองการลงทุนของอาเซียนที่มีอยูเดิม โดยครอบคลุมการดําเนินงานในดาน

ตางๆ ดังน้ี 
 
การคุมครองการลงทุน 
27. ใหการสงเสริมการคุมครองการลงทุนสําหรับนักลงทุนและการลงทุนท่ีจะอยูภายใตความตกลงเต็ม

รูปแบบ  
การดําเนินงาน : 
1)   เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการลงทุนดังน้ี 

- กลไกยุติขอพพิาทระหวางนักลงทุนกับรัฐ (investor-state dispute mechanism) 
- การโอน (transfer) และการสงคืน (repatriation) ทุน กําไร และเงินปนผล ฯลฯ 

4 
- ขอบเขตการยึดทรัพย (expropriation) และการชดเชย (compensation) ท่ีโปรงใส 
- ใหความคุมครองและความมั่นคงเต็มรูปแบบ ; และ 
- ใหการชดเชยจากการเกิดจลาจล (strife) 

 
การอํานวยความสะดวกและความรวมมือ 
28. กฎระเบียบ กฎเกณฑ นโยบาย และขั้นตอนดานการลงทุนท่ีมีความโปรงใส  มีความสอดคลอง และ

สามารถทํานายได  
การดําเนินงาน : 
1) ปรับประสาน, หากเปนได, นโยบายการลงทุน เพื่อบรรลุเปาหมายการสงเสริมอตุสาหกรรมและการ 
 รวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
2) ปรับปรุงขั้นตอนการขอรับการลงทุนและการขออนุญาต โดยการลดขั้นตอนและใหมีความเรียบงาย 

3) สงเสริมการเผยแพรขอมูลดานการลงทุน : กฎระเบียบ  กฎเกณฑ  นโยบายและขั้นตอนดานการ

ลงทุน รวมถึงจดุบริการลงทุนเดียวหรือสํานักงานสงเสริมการลงทุน 
4) ปรับปรุงฐานขอมูลดานการลงทุนในทุกรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมดานการคาสินคาและการคาบรกิารเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการกําหนดนโยบาย  
5) สงเสริมการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใหมากขึ้น 

                                                 
4

 เนื่องจากรายการเหลานี้เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายเงินทุน จึงจะตองดําเนินการตามหลักการของแนวทางการเคลื่อนยายเงินทุน ซ่ึงระบุไวใน
สวน A.4 การเคลื่อนยายเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะการยนิยอมใหมกีารเคลือ่นยายเงินทุนท่ีเสรียิ่งข้ึน 
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6) หารือกับภาคธุรกิจของอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกการลงทนุ และ 
7) ระบุและดําเนินการเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางกันในกรอบกวางของอาเซยีน (ASEAN-Wide) 

และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจทวิภาคี 
 
การสงเสริมและการสรางความรบัรูในดานการลงทุน 
29. สงเสริมใหอาเซยีนเปนแหลงรวมของการลงทุนและเครือขายการผลิต 

การดําเนินงาน : 
1) สรางสภาพแวดลอมท่ีจําเปน เพ่ือสงเสริมการลงทุนทุกรูปแบบ และสาขาใหมท่ีมีการเติบโตใหเขา

มายังอาเซียน 
2) สงเสริมการลงทนุระหวางกันในอาเซียน โดยเฉพาะจากอาเซียน 6 ไปยังกัมพชูา ลาว พมา และ

เวียดนาม 
3) สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกิจการขามชาติ 
4) สงเสริมการเกื้อกูลดานอุตสาหกรรมและเครือขายการผลิตระหวางบรรษัทขามชาติท่ีอยูในอาเซียน 
5) สงเสริมคณะผูแทนรวมดานการลงทุนท่ีเนนการรวมกลุมของภูมิภาคและเครือขายการผลิต 
6) ขยายประโยชนจากความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียนอื่นๆ นอกเหนือจากความรวมมือ 
 ดานอุตสาหกรรมของอาเซียน (AICO) เพื่อกระตุนการรวมกลุมของภูมิภาคและเครือขายการผลิต และ 
7) จัดต้ังเครือขายความตกลงทวิภาคีดานการหลีกเลี่ยงภาษีซอนระหวางอาเซียน 

 
การเปดเสรีการลงทุน 
30. การเปดเสรีอยางกาวหนาเปนลําดับดานการลงทุนของประเทศสมาชิก เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการเปด 
เสรีดานการลงทุนในป 2015 

การดําเนินงาน : 
1) ขยายมาตรการไมเลือกปฏิบัติรวมถึงการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและการประติบัติเยี่งชาติท่ีไดรับความ 
 อนุเคราะหยิ่งตอนักลงทุนในอาเซียนดวยขอยกเวนท่ีจํากัด  ลด, หากเปนได, ยกเลิกขอยกเวนน้ันๆ 
2) ลด และหากเปนไปได ยกเลิกขอจํากัดในการเขามาลงทุนในสาขาสําคัญซึ่งครอบคลุมการคาสินคา และ 
3) ลด และหากเปนได ยกเลิกมาตรการจํากัดและอุปสรรคดานการลงทุน รวมถึงขอกําหนดผลการ 
 ดําเนินงาน 

 
A4. การเปดเสรีดานทุนที่มากขึ้น 

31. สงเสริมการพัฒนาและการรวมกลุมตลาดทุนของอาเซียน 
 การดําเนินงาน : 
 1)  ปรับประสานมาตรฐานดานตลาดทุนในอาเซียนในดานที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑในการเสนอขาย    
  ตราสารหนี้ ขอกําหนดในการเปดเผยขอมูล และกฎเกณฑการจัดจําหนายระหวางกันใหมากขึ้น 

 2) อํานวยความสะดวกดานขอตกลงยอมรับรวมหรือความตกลงสาํหรับการยอมรับคุณสมบัติและ 
  การศึกษาและประสบการณของผูประกอบวิชาชพีดานการตลาด 
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 3) ใหมีความยืดหยุนมากขึ้นในดานภาษาและขอกาํหนดในดานกฎหมายสําหรับการออกตราสาร 
 4) สงเสริมโครงสรางภาษี ณ ท่ีจาย เพื่อสงเสริมฐานการลงทุนโดยการออกตราสารหนี้ในอาเซียน และ 
 5)   สงเสริมใหใชการตลาดเปนตัวขับเคลื่อนในการจัดต้ังความเชื่อมโยงระหวางตลาดหลักทรัพยและ 
  ตลาดตราสารหนี้ รวมถึงกิจกรรมการเพิ่มทุนขามพรมแดน 
 
32. อนุญาตการเคลื่อนยายเงินทุนท่ีเสรีมากขึ้น 
 การเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุนใหดําเนินการตามหลักการ ดังน้ี 
 1) สงเสริมการเปดเสรีบัญชีทุนท่ีเปนระเบียบสอดคลองกับวาระแหงชาติของประเทศสมาชิกและความ 
  พรอมทางเศรษฐกิจ 
 2) อนุญาตใหมีมาตรการปกปองที่เพียงพอ เพื่อปองกันความไมม่ันคงตอเศรษฐกิจมหภาค และความ 
  เสี่ยงที่เปนระบบที่อาจเกิดจากการเปดเสรี รวมถึงสิทธิท่ีจะใชมาตรการที่จําเปนเพื่อสรางความมั่นคง 
  ตอเศรษฐกิจมหภาค และ 
 3) สรางความยึดม่ันในการจัดสรรผลประโยชนจากการเปดเสรีระหวางประเทศสมาชิก 

 การดําเนินงาน : 
 1) ยกเลิก หรือผอนคลายขอกําหนด หากเปนไดและเหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกในการจายชําระ 
  เงินและการโอนเงินสําหรับการทําธุรกรรมบัญชีกระแสรายวัน 
 2) ยกเลิก หรือผอนคลายขอกําหนดในการเคลื่อนยายทุน หากเปนไดและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ 
  ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและขอริเริ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน 

 
A5. การเคลื่อนยายแรงงานฝมืออยางเสร ี

 
33.  ใหบริหารจัดการการเคลื่อนยายหรืออํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวของ

กับการคาสินคา บริการ และการลงทุน ใหสอดคลองกับกฎเกณฑของประเทศผูรับ อาเซียนอยูระหวางดําเนินการ 

เพื่อ 

การดําเนินงาน : 
1)  อํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราและใบอนุญาตทํางานสําหรับผูประกอบวิชาชีพและแรงงาน 
 ฝมืออาเซียน ท่ีเกี่ยวของกับการคาขามพรมแดน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน  
 

34.   เพื่ออํานวยความสะดวกในการเปดเสรีการคาบริการ (ภายในป 2015) อาเซียนอยูระหวางการดําเนินการ

ประสานและสรางมาตรฐานเพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลือ่นยายบุคลากรในภูมิภาค  
 การดําเนินงาน : 

1) สงเสริมความรวมมือระหวางสมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยของอาเซียน (AUN) เพื่อเพิ่มการ 
 เคลื่อนยายท้ังนักเรียนและเจาหนาท่ีภายในภูมิภาค และ 
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2) พัฒนากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคุณสมบัติของงาน หรืออาชีพและความชํานาญของ     
 ผูฝกอบรมในสาขาบริการสําคัญ (ภายในป 2009) และสาขาบรกิารอื่นๆ (จากป 2010 ถงึป 2015) และ 
3) เสริมสรางขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนความชํานาญ การ

เขาทํางาน และพัฒนาเครือขายขอมูลดานตลาดแรงงานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
A6.  สาขาสาํคัญในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

 

35.  ในขณะที่มีความประสงคใหเกิดการรวมกลุมในทกุสาขาเศรษฐกิจ อาเซยีนไดตระหนักถงึความทาทายท่ี

สําคัญที่จะเกิดขึน้ และในระยะแรกจะมุงใชทรพัยากรในการพฒันาการรวมกลุมท่ีจํากัดในบางสาขาสําคัญ เพื่อเปน 

แรงกระตุนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภาพรวมของอาเซียน  
 

36.  12 สาขาสําคัญไดถูกระบุเพื่อเรงรัดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ประเทศสมาชิกหลายประเทศไดรับหนาท่ี

การเปนผูประสานงานในแตละสาขา สาขาสําคัญแตละสาขามีแผนงานซึ่งรวมมาตรการเฉพาะสาขาและมาตรการใน

ภาพรวมที่คาบเกี่ยวการดําเนินงานทุกสาขา เชน มาตรการอํานวยความสะดวกทางการคา 
 

37.  การเพิ่มประสิทธิภาพของสาขาสําคัญเหลาน้ีจะชวยใหอาเซียนสามารถแขงขันเพื่อเงินทุนและรกัษา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการจางงานในภูมิภาค  การใชแนวทางเปนรายสาขา (Sectoral 
Approach) ชวยใหภูมิภาคสามารถใชทรัพยากรท่ีจํากัดในการรวมกลุมท่ีมีความรวดเร็วและลกึซึ้งในสาขาสําคัญ
เหลาน้ี ในขณะเดียวกันทําใหสมาชิกอาเซียนมีโอกาสที่จะสงัเกตและจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

รวมกลุม รวมทัง้สามารถรวมกนัพัฒนาพันธกรณีของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจใหเขมแข็งขึ้น กอนการรวมกลุม

ในกรอบกวาง 

การดําเนินงาน : 
1)   ดําเนินการทบทวนการดําเนินงานทุกๆ 2 ป เพื่อตรวจสอบสถานะการดําเนินการ ความคืบหนาและ 

ประสิทธิภาพของแผนงานการรวมกลุมสาขาสําคัญ เพื่อใหม่ันใจวาการดําเนินงานเปนไปตาม 
กําหนดเวลา และ 

2) ระบุโครงการเฉพาะสาขา หรือความริเริ่ม ผานการหารืออยางสมํ่าเสมอกับผูมีสวนเกี่ยวของ  
 โดยเฉพาะภาคเอกชน 

 

A7. อาหาร เกษตร และปาไม 

 

38. เพิ่มการคาภายในและภายนอกอาเซียน และพฒันาความสามารถในการแขงขนัของสินคาอาหาร เกษตร 

และปาไม ในระยะยาว 
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การดําเนินงาน : 
1)   ตรวจสอบการดําเนินการตามพันธกรณี CEPT-AFTA ในผลิตภัณฑเกษตรและปาไม 

 2) พัฒนาและใชระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑประมงที่จะชวยสรางความมั่นใจเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของอาหารและสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑประมงอาเซียนใน

ตลาดโลก โดยการดําเนินการตาม Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) และ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการทดสอบ และปรับใชระบบบริหารจัดการดานคุณภาพและความปลอดภัย

เพื่อใหสามารถประยุกตใชไดกบัธุรกิจขนาดเล็กในอาเซียน ภายในป 2009 

 3) จัดต้ังระบบโดยใช Good Agriculture /Aquaculture Practice (GAP), Good Animal 
Husbandry Practices (GAHP), Good Hygiene Practice (GHP), Good Manufacturing 
Practice (GMP),  และ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) เปนพื้นฐาน 

สําหรับผลิตภัณฑเกษตรและอาหารที่มีความสําคัญทางการคา มีศักยภาพทางการคา โดยให

สอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ภายในป 2012 
 4)  ปรับประสานระบบการกักกันและวิธีการตรวจสอบหรือสุมตัวอยาง ภายในป 2010 และมาตรการ

ดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสําหรับผลิตภัณฑเกษตร อาหาร และปาไม ท่ีมีความสําคัญทาง

การคา มีศักยภาพทางการคา  
 5) ปรับประสานระดับปริมาณสารพิษตกคางสูงสดุในอาหารที่ยอมรับใหมีไดของยาฆาแมลงใน

ผลิตภัณฑท่ีมีการคาอยางแพรหลาย ใหสอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถทําได 

ภายในป 2010 
 6) ปรับประสานกรอบกฎเกณฑสําหรับผลิตภัณฑเกษตรที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ให

สอดคลองกับแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถทําได ภายในป 2015 
 7) ปรับประสานมาตรฐานดานความปลอดภัยและคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑพืชสวนและผลิตภัณฑ

เกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในอาเซียน ใหสอดคลองกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ี

สามารถทําได ภายในป 2015 
 8) ปรับประสานการควบคุมสุขภาพสัตว (ท้ังสัตวบกและสัตวนํ้า) เพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช

กรอบมาตรฐานรวมในการบริหารจัดการเกี่ยวกบัความปลอดภัยทางชีวภาพ ใหสอดคลองกับ

แนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถทําได ภายในป 2015 
 9) ปรับประสานแนวทางสําหรับการใชสารเคมีในสัตวนํ้าและมาตรการเพื่อขจัดการใชสารเคมีอันตราย 

ใหสอดคลองกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถทําได ภายในป 2009 และ 

 10) พัฒนากรอบอางอิงระดับภูมิภาคสําหรับ phased-approach การออกใบรับรองดานปาไม ภายในป 
2015 

 

39. สงเสริมความรวมมือ แนวทางรวมและการถายโอนเทคโนโลยี ระหวางอาเซยีนกบัองคกรระดับนานาชาติ 

ระดับภูมิภาคและภาคเอกชน  
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การดําเนินงาน : 
1) พัฒนากลยุทธ/ทาทีรวมในประเด็นท่ีอยูในความสนใจของอาเซียนกับองคกรระหวางประเทศ เชน 

องคการการคาโลก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ องคการโรคระบาดสัตวระหวาง

ประเทศ อนุสัญญาอารักขาพืชระหวางประเทศ CODEX CITES และประเทศคูเจรจา  
2) สงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและการถายโอนเทคโนโลยีสําหรับผลิตภัณฑเกษตร อาหาร และ

ปาไม   
3) จัดต้ังพันธมิตรและแนวทางรวมกับภาคเอกชนในการสงเสริมความปลอดภัยทางอาหาร โอกาสการ

ลงทุนและรวมลงทุน สนับสนุนการคาผลิตภัณฑเกษตรและการเขาสูตลาด  
4) เสริมสรางความพยายามในการตอตานการคาไมท่ีผิดกฎหมาย และการคาท่ีเกี่ยวเนื่อง การเกดิไฟปา  

และผลตกคางของไฟปา  
5) สงเสริมความพยายามในการตอตานการประมงผิดกฎหมาย  

 
40. สงเสริมสหกรณการเกษตรของอาเซียนเพื่อเปนวิธีการในการเพิม่อํานาจและเสริมสรางการเขาสูตลาดของ

ผลิตภัณฑเกษตร เพื่อสรางเครือขายกลไกในการเชื่อมโยงสหกรณการเกษตร และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

สหกรณการเกษตรในการสงเสรมิประโยชนใหกบัชาวนาในภูมิภาค 

การดําเนินงาน : 
 1) เสริมสรางพันธมิตรดานยุทธศาสตรระหวางสหกรณการเกษตรในอาเซียนผานความรวมมือในระดับ

ทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับพหุภาคี 
 2) จัดต้ังการเชื่อมโยงระหวางภาคธุรกิจกับสหกรณการเกษตรที่มีศักยภาพในอาเซียน 
 3) สงเสริมการลงทนุทางตรงและการเปนหุนสวนยุทธศาสตรกับสหกรณการเกษตรอาเซียน ผูผลิต 

ผูบริโภค และผูคา 
 

B.  การไปสูภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขันสูง 
 

B1. นโยบายการแขงขัน 
 
41.  วัตถุประสงคหลกัของนโยบายการแขงขันคือการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมที่มีการแขงขันอยางยุติธรรม 

แมประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
5
 จะมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับนโยบายการแขงขันทางการคา 

แตปจจุบันยังไมมีหนวยงานอยางเปนทางการของอาเซียนทําหนาท่ีประสานงานดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับนโยบาย

การแขงขันในภูมิภาคเพื่อเปนเครือขายสําหรับหนวยงานกํากับดูแลนโยบายดานการแขงขันหรือองคกรอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของในการแลกเปลี่ยนนโยบาย ประสบการณ ตลอดจนกฎระเบียบดานนโยบายการแขงขนั 

                                                 
5

 ปจจุบัน มีประเทศสมาชิกอาเซียนเพียง 4 ประเทศเทาน้ัน คือ อินโดนีเซีย สิงคโปร ไทย และเวียดนาม ที่มีกฎหมายดาน

นโยบายการแขงขันทางการคา และมีหนวยงานที่กํากับดูแลนโยบายดังกลาว มาเลเซียยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับการแขงขันใน

ระดับประเทศ แตมีการบังคับใชกฎระเบียบตางๆ เพ่ือใหเกิดการแขงขันทางการคาในแตละสาขาอาเซียน 
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การดําเนินงาน : 
1)  ผลักดันใหประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีนโยบายดานการแขงขันทางการคาภายในป 2015 

2) จัดต้ังเครือขายหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของดานนโยบายการแขงขันเพื่อเปนเวทีสําหรับหารือและ 
 ประสานงานที่เกี่ยวของกับนโยบายการแขงขัน 
3) สนับสนุนแผนงาน /กิจกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสาํหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการ 
 พัฒนานโยบายการแขงขันของแตละประเทศ 
4) พัฒนาใหมีแนวนโยบายการแขงขันของภูมิภาคใหแลวเสร็จภายในป 2010 บนพื้นฐานของ 

ประสบการณของแตละประเทศสมาชิกและมาตรฐานการปฏบัิติท่ีเปนสากลโดยมีจุดมุงหมายที่จะให

เกิดสภาพแวดลอมของการแขงขันท่ีเปนธรรม 
   

B2. การคุมครองผูบริโภค 
 

42. ในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางน้ัน อาเซียนตระหนักดีวา

มาตรการทั้งหลายที่จะนําไปสูการรวมกลุมทุกมาตรการจะตองไมละเลยความสาํคัญของผูบริโภค ขณะนี้ มาตรการ

การคุมครองผูบริโภคกําลังอยูระหวางการพัฒนาควบคูไปกับมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อระบุถึงประเด็นปญหา

ตางๆ เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคที่ไดเกิดขึ้น 

การดําเนินงาน : 
1)  เสริมสรางความเขมแข็งดานการคุมครองผูบริโภคในอาเซียนโดยการจัดต้ังคณะกรรมการ

ประสานงานดานการคุมครองผูบริโภคในอาเซียน (ASEAN Coordinating Committee on 
Consumer Protection - ACCCP) 

2)  จัดต้ังเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคเพื่ออํานวยความสะดวกในการ 
 แลกเปลี่ยนขอมูล และ 
3)  จัดหลักสูตรฝกอบรมในภูมิภาคสําหรับเจาหนาท่ีของหนวยงานกํากับดูแลและผูนําภาคเอกชนที่ 

เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการรวมกลุมดานการตลาดของ 
 

B3. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 

43.   โดยหลักการแลว นโยบายทรัพยสินทางปญญานับเปนแรงผลักดันท่ีทรงอานุภาพในดาน (a) การ
สรางสรรคทางวฒันธรรม ปญญา และศิลปะ รวมถึงการพัฒนาสิ่งเหลาน้ีในเชิงพาณิชย (b) การรับและปรับใช
เทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ และ (c) การเรียนรูอยางตอเน่ืองเพื่อบรรลุผลการปฏบัิติงานตามความ
คาดหวังที่ปรับใหสูงขึ้นอยูตลอดเวลา 
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44.  นโยบายสิทธิในทรัพยสินทางปญญายังมีสวนชวยสงเสริมใหเกดิความคิดริเริ่ม สรางสรรคและการ

ประดิษฐคิดคน และเอื้ออํานวยใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งที่มีอยูเดิมและรายใหม

สามารถเขาถึงและไดรับประโยชนจากสิ่งเหลาน้ีอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ นโยบายสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

ยังมีอิทธิพลตอปริมาณและคุณภาพของการคาและการลงทุนระหวางประเทศ และการถายทอดเทคโนโลยีล้ําสมัยท่ี

ไดรับความคุมครองดานลิขสิทธิ ์ดังน้ัน ความคิดริเริ่มทรัพยสินทางปญญาจึงมีผลอยางมากตอการเพิ่มมูลคาการ

ผลิตภายในประเทศและขีดความสามารถทางการแขงขันระหวางประเทศ 

 
45.  ความรวมมือในภูมิภาคดานสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไดมีการดําเนินการตามแนวทางของแผนปฏิบัติ

การดานสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอาเซียน 2004-2010 (ASEAN IPR Action Plan 2004-2010) และ 
แผนงานความรวมมืออาเซียนดานลิขสิทธิ์ (ASEAN Cooperation on Copyrights) ซึ่งมุงพฒันาวัฒนธรรมการ
เรียนรูและนวัตกรรมใหมๆ ภายใตบรรยากาศแหงความรวมมือกันระหวางผูเกี่ยวของกับทรพัยสินทางปญญาไมสา

จะเปนนักธุรกิจ นักลงทุน นักประดิษฐ และผูคิดคนในอาเซียน นอกจากนี้ แผนงานเหลาน้ีไดมุงเนนใหประชาชน

ท่ัวไปตระหนักถงึความสําคัญ สงเสริมใหเกิดความรวมมือและการสรางเครือขาย ผลักดันใหมีความชัดเจนของ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ การเพิ่มขีดความสามารถ และบทบาทของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา
ในการสรางความสามารถในการแขงขันและการพัฒนา 

การดําเนินงาน : 
1)  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอาเซียน 2004-2010 และ แผนงาน

ความรวมมืออาเซียนดานลิขสิทธิ์อยางเต็มท่ี 
2)  จัดต้ังระบบจัดเก็บขอมูลของอาเซียนเพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูใช และสงเสรมิความรวมมือ

ระหวางหนวยงานดานทรัพยสินทางปญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3)  การปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) หากเปนไปได 
4)   หารือและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางประเทศที่มีหนวยงานกํากับดูแลดานการคุมครองสิทธิใน 
 ทรัพยสินทางปญญา และ 
5) สงเสริมใหเกิดความรวมมือในภูมิภาคดานภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรม และการ

แสดงออกซึ่งวฒันธรรมดั้งเดิม 
 

B4.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

46. ความรวมมือดานการขนสง การขนสงในระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ ม่ันคง และบูรณาการในอาเซียน

เปนปจจัยสําคัญที่ชวยพัฒนาใชศักยภาพของเขตการคาเสรีอาเซียนไดอยางเต็มท่ี สงเสริมใหภูมิภาคมีความ

นาสนใจยิง่ขึ้นในดานการเปนฐานการผลิตเดียว การเปนจุดหมายดานการทองเทีย่วและการลงทนุ อีกท้ังลดชองวาง

ของการพัฒนา ยิ่งไปกวาน้ัน การขนสงของอาเซยีนยังเปนสิ่งจําเปนท่ีจะเชื่อมโยงอาเซียนกับประเทศเพื่อนบาน

ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ และเอเชียใต 
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47. ประเทศตางๆ ในภูมิภาคไดรวมมือกันเพื่อสงเสริมการอํานวยความสะดวกดานการขนสงและบริการ    

โลจิสติกส สนับสนุนการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานของการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ อํานวยความสะดวกดาน

การขนสงและการรวมกลุมดานการทองเที่ยวและสงเสริมการเปดเสรีสาขาการขนสงทางอากาศและทางน้ํา  และจะ

เรงวางกรอบการดําเนินงานดานการเปดเสรีบริการขนสงทางอากาศในอาเซียนอยางเต็มรูปแบบโดยเร็ว 
 
48.  การขนสงและการอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ  แผนปฏิบัติการดานการขนสง

ของอาเซียน (ATAP) 2005-2010 ครอบคลุมการขนสงทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ และการอํานวยความ

สะดวกดานการขนสง  โดยแผนปฏิบัติการดังกลาวประกอบดวยมาตรการการดําเนินงาน 48 มาตรการ 

 การดําเนินงาน : 
1) ดําเนินการตามกรอบความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกสินคาผานแดนของอาเซียนภายในป  
 2009 
2) ดําเนินการตามกรอบความตกลงวาดวยการขนสงหลายรูปแบบของอาเซียนภายในป 2010 และ 
3) เรงรัดใหการรางกรอบความตกลงวาดวยการขนสงขามแดนของอาเซียนเสร็จสิน้ภายในป 2008 และ

เริ่มดําเนินการตามกรอบความตกลงฯ ไดภายในป 2010 
 
49. การขนสงทางบก  ใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟระหวางสงิคโปร-คุนหมิง 

(SKRL) และโครงการเครือขายทางหลวงอาเซียน (AHN) ใหเสร็จสมบูรณ 
 การดําเนินงาน : 

1) พัฒนาจุดเชื่อมโยงที่ยังขาดอยูภายใตโครงการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟระหวางสงิคโปร-คุนหมิงให 
 เสร็จสมบูรณ 
2) พัฒนาโครงการเครือขายทางหลวงอาเซียนใหเสร็จสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางถนน/การ

ปรับปรุงถนนสวนที่เปน below Class III road ของเสนทาง Transit Transport Routes (TTRs) 
ในโครงการเครือขายทางหลวงอาเซียน และ 

3) เสริมสรางความปลอดภัยทางถนนในอาเซียน 
 
50. การขนสงทางน้ําและทางอากาศ  นําหลักการและกรอบการทํางานเพื่อใหมีตลาดการขนสงสินคาทางเรือ

เพียงตลาดเดียวมาใช และพัฒนาการเปนตลาดเดียวในดานการบินของอาเซียนอยางเปนรูปธรรม 

 การดําเนินงาน : 
1) ปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่เกี่ยวของขององคกรขนสงทางน้ําระหวางประเทศ (IMO) 
2) ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อไปสูการขนสงทางน้ําของอาเซียนที่บูรณาการและมีความสามารถในการ 
 แขงขัน 
3) ดําเนินนโยบายการเปดนานฟาของอาเซียน (แผนงานการรวมกลุมสาขาการบนิ) และ 

4) พัฒนาตลาดการบินเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market) 
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51. โครงสรางพื้นฐานดานขอมูล (Information Infrastructure)  โครงสรางพื้นฐานดานขอมูลท่ีมีการปองกัน
ความปลอดภัยและเชื่อมตอกันมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพฒันาและการแขงขันทางเศรษฐกิจของภูมิภาค  

มีการดําเนินการหลายๆ  ดานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระหวางกัน (interconnectivity) และการทํางานรวมกัน
ทางเทคนิค (technical interoperability) ระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การยกระดับเครือขายแหงชาติท่ีมี
อยูและพัฒนาเครือขายดังกลาวใหเปนโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลของภูมิภาค ใหความสําคัญเทาๆ กันกบัการเพิ่ม

ความนาเชื่อถือและความมั่นใจในการใชอินเทอรเน็ต และความปลอดภัยในการทําธุรกรรม การจายเงิน และการ

รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
 
52. พัฒนาการเชื่อมโยงความเร็วสงู (high-speed connection) ระหวางโครงสรางพื้นฐานดานขอมูล 
(National Information Infrastructures: NII) ของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน 
 การดําเนินงาน : 

          1)   อํานวยความสะดวกใหเกิดการเชือ่มโยงความเร็วสูง (high-speed connection) ระหวางโครงสราง
พื้นฐานดานขอมูลแหงชาติ (National Information Infrastructures: NII)  ของทุกประเทศสมาชิก
อาเซียน ภายในป 2010 และดําเนินมาตรการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการ

เวียงจันทน (Vientiane Action Plan) 
           2)    เสริมสรางขีดความสามารถ และจัดทําโปรแกรมการฝกอบรมสําหรับองคกรสรางความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศแหงชาติ (Computer Emergency Response Teams : CERTs) ของแตละ
ประเทศ และเพิม่ศักยภาพใหกับเครือขายธุรกรรมอิเล็กทรอนิคส (cyber-security network)  ของ
อาเซียนโดยการขยายเครือขายขององคกรการเตือนภัยสารสนเทศของอาเซียน (ASEAN CERT 
Incident Drills) ใหครอบคลุมประเทศคูเจรจาของอาเซียนภายในป 2007 

 3)   สงเสริมใหผูท่ีเกี่ยวของ (ประชาขน  ชุมชน  ธุรกิจ  และหนวยงานภาครัฐ) มีสวนรวมในการพัฒนา 
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดานโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลในภูมิภาคมาใชในงานที่

เกี่ยวของ 

 4)   สนับสนุนใหสาขาที่เปนกลุมเปาหมายนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล (ในเบื้องตนประกอบดวยสาขาสําคัญ เชน ศุลกากร  โลจิสติกส  ขนสง ธุรกิจเกีย่วกับ

ขอมูลในรูปแบบตางๆ)  
 5)   เพิ่มจํานวนประเทศสมาชิกในความตกลงยอมรับรวม (ASEAN MRA) สําหรับอุปกรณดาน 
  โทรคมนาคม 

6) พัฒนานโยบายและกรอบการกาํกับดูแลในเชิงลึกเพื่อรองรับโอกาสและความทาทายทางธุรกิจในสวน 
ท่ีเกี่ยวกับ Next Generation Network ซึ่งรวมถึงการทํางานรวมกันไดของสินคาและบริการ ระบบ
ขอมูล และเครอืขายท่ีเชื่อมโยงกัน 
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53.  ความรวมมือดานพลังงาน การมีแหลงพลงังานที่ม่ันคงและเพียงพอเปนปจจัยสาํคัญที่สนับสนุนใหระบบ

เศรษฐกิจรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรวมมือในภูมิภาคดานโครงการเชื่อมโยงทอสงกาซ

ธรรมชาติของอาเซียน และโครงการเครือขายระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน สงผลใหมีการใชทรัพยากรพลงังงาน

ในภูมิภาคอยางเหมาะสมและกอใหเกิดความม่ันคงทางดานพลังงานมากขึ้น โครงการเหลาน้ียังเปนโอกาสให

ภาคเอกชนมีสวนรวมในดานการลงทุน การเงิน และการโอนถายเทคโนโลยี การเชื่อมโยงเครือขายระหวางประเทศ

ท้ังดานเครือขายระบบสายสงไฟฟาและกาซธรรมชาติกอใหเกดิประโยชนอยางยิ่งทั้งดานความมั่นคง ความยืดหยุน 

และคุณภาพของพลังงาน 
 
54.  เรงการพัฒนาโครงการเครือขายระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน และโครงการเชื่อมโยงทอสงกาซธรรมชาติ

ของอาเซียน  โครงการเครือขายระบบสายสงไฟฟาของอาเซียนมี 14 โครงการ และโครงการเชื่อมโยงทอสงกาซ

ธรรมชาติของอาเซียน มี 7 โครงการ 
การดําเนินงาน : 
1)  เรงการดําเนินการโครงการเครือขายระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน และโครงการเชื่อมโยงทอสงกาซ

ธรรมชาติของอาเซียน 
2)  สงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชนเกี่ยวกับโครงการเครือขายระบบสายสงไฟฟาของ 
 อาเซียน และโครงการเชื่อมโยงทอสงกาซธรรมชาติของอาเซียนใหมากขึ้น และ 

3) ดําเนินการราง ASEAN Petroleum Security Agreement ใหแลวเสร็จเพื่อเสริมสรางความมั่นคง 
 ของแหลงนํ้ามัน และกาซในภูมิภาค 

 
55.  ในขณะที่ประเทศสมาชิกกําลงัผลักดันทุกวิถีทางเพื่อใหบรรลุเปาหมายการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในป 

2015 จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความมั่นใจวาพัฒนาการดังกลาวเปนไปอยางยั่งยืนภายใตนโยบายและมาตรการ

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ การลดสภาวะกาซเรือนกระจกดวยนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิผลซึ่งชวยบรรเทา

ปญหาการเปลี่ยนแปลงอุณหูมิของโลก อาเซียนตระหนักดีถึงความจํากัดของแหลงสํารองพลงังานฟอสซิลของโลก

และความไรเสถยีรภาพของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในตลาดโลก จึงเนนความสําคัญในการสรางแหลงพลังงานทดแทน

ท่ีสามารถนํากลับมาใชไดใหม อาทิ ไบโอดีเซล และสงเสริมใหมีการคา การอํานวยความสะดวก และความรวมมือ

ในสาขาพลงังานที่สามารถนํากลับมาใชใหมรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ อกีท้ังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่

จําเปนสําหรับแหลงพลงังานดังกลาว 
 
56.  ความรวมมือดานการทําเหมืองแร เพิ่มศักยภาพดานการคาและการลงทุนและเสริมความแข็งแกรงดาน

ความรวมมือและการสรางขีดความสามารถในสาขาภูมิศาสตรและการเหมืองแรเพื่อใหมีการพัฒนาสาขาเหมืองแรท่ี

ยั่งยืนในภูมิภาค 

การดําเนินงาน : 
1) สนับสนุนการคาและการลงทุนในสาขาเหมืองแรใหมากขึ้น 
2) เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรและบุคลากรในสาขาภูมิศาสตรและการเหมืองแรในอาเซียน 
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3) สงเสริมการพัฒนาสาขาเหมืองแรใหมีพัฒนาการที่ยั่งยืนท้ังในแงสิ่งแวดลอมและสังคม 
4) สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสาขาเหมืองแร 

 
57. การสนับสนุนดานการเงินแกโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ  เงินทุนมีบทบาทสําคัญตอการ

สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยที่อาเซียนไดเรงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ จําเปนตองสงเสริมการลงทนุ

มากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภูมิภาค ดังน้ัน การพัฒนาวิธีการระดมเงินทุน

แบบใหมๆ เพื่อดึงดูดใหภาคเอกชนสนใจลงทนุจึงเปนสิ่งสําคัญ 
การดําเนินงาน : 
1)  สงเสริมใหภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการสนับสนุนดาน

การเงินแกการพฒันาโครงสรางพื้นฐานของภูมิภาค อาทิ โครงการเชื่อมโยงทอสงกาซธรรมชาติของ

อาเซียน  โครงการเครือขายระบบสายสงไฟฟาของอาเซียน โครงการเชื่อมโยงเสนทางรถไฟสิงคโปร 
-คุนหมิง และโครงการทางหลวงอาเซียน และ 

2) ยกเลิก/ลดอุปสรรคตอการลงทนุและ/หรือการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการดานโครงสราง 
 พื้นฐานของภูมิภาค 

 
B5.  ภาษีอากร 

58.  การดําเนินงาน : 
 1) ดําเนินการใหมีการสรางเครือขายของความตกลงวาดวยการหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีซอนระหวาง

ประเทศสมาชิกภายในป 2010 เทาท่ีจะสามารถดําเนินการได 

 
B6.  พาณิชยอเิล็กทรอนิกส 

 
59. เพื่อวางนโยบายและโครงสรางทางกฎหมายสําหรับพาณิชยอิเลก็ทรอนิกสและชวยใหเกิดการคาสินคาทาง

อิเล็กทรอนิกส (การพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส) ภายในอาเซียน โดยการปฏิบัติตามกรอบความตกลง e-ASEAN และ

บนพื้นฐานของกรอบความตกลงรวมอื่นๆ 
 การดําเนินงาน : 

1) ดําเนินนโยบายการแขงขันดานโทรคมนาคมโดยใชแนวทางการปฏิบัติท่ีดี และสนับสนุนการออก 
 กฎหมายภายในประเทศดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
2) ปรับประสานโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกสและการยติุขอ 
 ขัดแยงใหเปนแนวเดียวกัน 
3) จัดทําและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีสําหรับการทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส หลักการสําหรับ 
 การยุติขอขัดแยง และกรอบการยอมรับรวมสําหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสในอาเซียน และ 
4) ดําเนินการใหการยอมรับรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสในอาเซียนเปนไปดวยความสะดวก 
5) ศึกษาและสนับสนุนการนํามาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติดานกฎหมายและ/หรือมาตรฐานที่

กําหนดขึ้นจากพื้นฐานของกรอบกฎระเบียบรวมกันมาใช และ 
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6) จัดต้ังเครือขายระหวางภาคธุรกิจในอาเซียนกบัประเทศคูคา เพื่อเปนเวทีการสงเสริมการคาและการ

ลงทุน 
 

C. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกนั 
 

C1. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 
60.  พิมพเขียวนโยบายของอาเซียนดานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (APBSD) 2004-2014 

ไดกําหนดกรอบแนวทางสําหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบดวย

แผนยุทธศาสตรการดําเนินงาน มาตรการนโยบายตางๆ และผลลัพธ ท้ังน้ี มีวตัถุประสงคเพื่อ 

 (a) เรงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางเหมาะสมตามความแตกตางของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 (b) พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
อาเซียน โดยอํานวยความสะดวกในการเขาถงึขอมูล ตลาด การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทกัษะของแรงงาน 

เงินทุนรวมทั้งเทคโนโลยี 
 (c) เสริมสรางความยืดหยุนใหวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอาเซียนเพื่อใหรับมือกับผลกระทบ
ท่ีเกิดจากเศรษฐกิจมหภาคและความไมม่ันคงทางการเงิน ตลอดจนความทาทายที่จะเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอม

ทางการคาท่ีเสรีมากขึ้น และ 

 (d) เพิ่มการมีสวนรวมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาภูมิภาคอาเซียน 

การดําเนินงาน : 
1)  ดําเนินการตามพิมพเขียวนโยบายของอาเซียนดานการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 (APBSD) 2004-2014 
2)  สงเสริมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและการมีสวนรวมในการสรางเครือขายผลผลิต 
 และการกระจายสินคาของภูมิภาค 
3) สงเสริมแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงแหลงเงนิทุน 
 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
C2.  ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซยีน 

 
61. เน่ืองจากประเทศอาเซียนมีระดับการพัฒนาที่แตกตางกัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเนนการรวมกลุมของ

อาเซียนทั้งในแนวลึกและแนวกวาง โดยใหมีความรวมมือดานเทคนิคและการพัฒนา โดยคํานึงถึงระดับการพฒันา

ท่ีแตกตางและเรงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกท่ีมีระดับการพัฒนาต่ํากวาใหรวดเร็วยิ่งขึ้น ท้ังน้ี 

เพื่อใหประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังหมดไดรับผลประโยชนอยางทั่วถงึ และในภาพรวมทําใหอาเซียนพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
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62. ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เริ่มขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2000 โดยกําหนดแนวทางและเนนความพยายามรวมกันในการลดระดับชองวางของการพัฒนาทั้ง

ภายในอาเซียนและระหวางอาเซียนกับประเทศอื่นๆ ดวย ปจจบัุน ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน

ครอบคลุมดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเสริมสราง

ขีดความสามารถในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พลังงาน บรรยากาศการลงทุน การทองเที่ยว การลด

ระดับความยากจนและการปรับปรุงคุณภาพชีวติ 
 
63. ในการปรับตัวเพื่อรองรับความทาทายจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน ประเทศสมาชิกใหม 

(CLMV) ของอาเซียนจะตองพัฒนานโยบายที่จะเพิ่มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

เพิ่มการลงทุนท้ังภายในประเทศและการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ขยายธุรกิจภาคเอกชนในขณะเดียวกันก็

จะตองบรรลุเปาหมายเชิงสาธารณะ 

 การดําเนินงาน : 

1) สงเสริมใหความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนเปนเวที (platform) ในการกาํหนดและดําเนินการ

ตามโครงการความชวยเหลือดานเทคนิคและการเสริมสรางขีดความสามารถ สําหรับทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกใหมและตามความตกลงในกรอบอนุภูมิภาคอื่นๆ 

เชน IMT-GT และ BIMP-EAGA เพื่อยกระดับใหเทาเทียมกันในการพัฒนาโครงขายดานการผลิต
และการจัดจําหนายในภูมิภาค  

2) ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศตองใหการสนับสนุนโครงการความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน 
 อยางตอเน่ือง 

 3) รวบรวมการสนบัสนุนจากคูเจรจาและองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย  
  และธนาคารโลก เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สราง/พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาท่ีรัฐในการพัฒนา/ดําเนินนโยบายสังคมและเศรษฐกิจเพื่อ 
 ชวยบรรเทาผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
5) จัดทําการศึกษาดานสังคมและเศรษฐกิจเปนครั้งคราว เพื่อตรวจสอบและประเมินผลของการ 
 รวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

 
D. การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

 
64. อาเซียนดําเนินงานในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธกับโลกภายนอกมากขึ้น ดวยการพึง่พาตลาดและ

อุตสาหกรรมในระดับโลก เพื่อสงเสริมนักธุรกจิของอาเซียนใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล และสรางอาเซียน

ใหมีพลวัตรและเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทานของโลกที่แข็งแกรงมากขึ้น และสรางความมั่นใจวาตลาดภายใน

ยังคงนาดึงดูดสําหรับการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ จึงจําเปนท่ีอาเซียนจะตองคํานึงถึงบริบทอื่นประกอบ

นอกเหนือจากการดําเนินงานภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กฎเกณฑและกฎระเบียบภายนอกจะตองถกูนํามา

พิจารณาใหมากขึ้นในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวของกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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D1.  แนวทางการสรางความเปนหนึง่เดียวกันตอปฏิสัมพันธดานเศรษฐกิจกับภายนอก 
 

65. อาเซียนจะตองดําเนินงานเพื่อสรางความเปนหน่ึงเดียวกันท่ีจะมีปฏิสัมพันธดานเศรษฐกิจกับภายนอก ซึ่ง

รวมถึงการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรี (FTAs) และความตกลงวาดวยหุนสวนทางเศรษฐกิจ (CEPs) ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได โดย 
 การดําเนินงาน : 

 1) ทบทวนพันธกรณีของ FTA/CEP เทียบกับพันธกรณีของการรวมกลุมภายในอาเซียน 
 2) ดําเนินการใหมีระบบที่จะสนับสนุนการประสานงานมากขึ้นในการเจรจาการคากับประเทศคูเจรจา

ภายนอกอาเซียน และในเวทีการเจรจาการคาในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อบรรลุกรอบทาทีการเจรจารวมกัน 

 
D2.   สงเสริมการมีสวนรวมในเครือขายอุปทานของโลก 

66. อาเซียนจะตองสงเสริมการเขาไปมีสวนรวมในเครือขายอุปทานของโลกมากขึ้น โดย 
 การดําเนินงาน : 

1) รับหลักปฏิบัติสากลท่ีดีและมาตรฐานในการผลติและจําหนายมาใชในภูมิภาคอยางตอเน่ือง 
2) พัฒนาความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถและผลิตภาพดานอุตสาหกรรมและ

สงเสริมการเขามามีสวนรวมในการรวมกลุมระดับภูมิภาคและระดับโลกใหกับประเทศสมาชิกท่ีมี

ระดับการพัฒนาต่ํากวาของอาเซียน 
 

III. การดําเนินการ 
 

67. แผนกลยุทธท่ีรวมหลักเกณฑสาํคัญสําหรับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเชิงลกึและครอบคลมุเปน

ภาคผนวกของแผนงานนี้  ท้ังน้ี ไดมีการหารือกับผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนเพื่อรวบรวมความเห็นและได

จัดการประชุมประสานงานเพื่อทบทวนแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตารางเวลาการ

ดําเนินงานรวมกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของเพือ่สรางความมั่นใจวามาตรการ แผนงานตางๆ และเปาหมายท่ีกําหนด

ขางตนมีความสอดคลองตองกนั ตลอดจนเสริมสรางความรูสกึท่ีเปนเจาภาพของพิมพเขียวน้ีรวมกัน 
 
68. หนวยงานอาเซียนที่เกี่ยวของจะประสานการดําเนินงานตามแผนงานและมาตรการตางๆ ในขณะที่

หนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของจะรับผิดชอบในการดูแลการดําเนินการและเตรียมพรอมสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติ

การในระดับชาติ ท้ังน้ี จะดําเนืนการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในลักษณะหุนสวนกับภาคเอกชน สมาคม

อุตสาหกรรมและประชาคมตางๆ ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศตามความจําเปน เพื่อใหม่ันใจวาผูเกี่ยวของใน

ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในกระบวนการของการรวมกลุม 
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69. เพื่อความสําเร็จของการปฏิบัติตามแผนงานและมาตรการเหลาน้ี จะตองไดรับการสนับสนุนท้ังในดาน

สถาบันหรือกลไกที่จําเปน ทรัพยากร ขีดความสามารถ และเจตนารมณทางการเมืองในกระบวนการของการจดัต้ัง

ประชาคมอาเซียน 
 

A. กลไกการดําเนนิงาน 
70. รัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลดานตางๆ จะรับผิดชอบตอการดําเนินงานตามแผนงาน และติดตามการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามพันธกรณีเฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของ โดยที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในฐานะรัฐมนตรีท่ี
รับผิดชอบการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนภายใตคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนจะดูแลรับผิดชอบ

การดําเนินงานตามแผนงานในภาพรวม  
 
71. เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ จะตองดําเนินงานตามมาตรการตางๆ ดังน้ี 
 การดําเนินงาน : 

1) คณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเปนผูใหความเห็นในเชิงกลยุทธ

ตอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในประเด็นท่ีสงผลตอการปฏิบัติตามแผนงานในพิมพเขียวน้ีใหเปนไป

ตามกําหนดเวลา 
2) ดําเนินการปรึกษาหารืออยางสม่ําเสมอรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับ

ขอคิดเห็นตอการดําเนินงานตามแผนงานในพิมพเขียว และ 
3) เลขาธิการอาเซียนจะเปนผูรายงานความคืบหนาการดําเนินงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ใหรัฐมนตรีในสาขาตางๆ ท่ีเกี่ยวของและผูนําอาเซียนรับทราบ 

 
72. เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานนี้ไดผลดียิง่ขึน้ และกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับความริเริ่มทาง 
เศรษฐกจิดานตางๆ ท้ังที่ระบุในแผนงานและที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากน้ัน เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ควรตอง  
ดําเนินการตามมาตรการตอไปนี ้

 
1)  ปรับปรุงขั้นตอนการออกประกาศที่เกี่ยวของกบัขอตกลงทางเศรษฐกิจตางๆ ของอาเซียนใหโปรงใส

โดยดําเนินการตามพิธีสารวาดวยกระบวนการแจง (Protocol on Notification Procedures) 
2) การใหสัตยาบันตอพันธกรณีทางกฎหมายของอาเซียนจะตองดําเนินการภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีมี 
 การลงนาม 
3) กระบวนการตัดสินใจขององคกรที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจจะตองดําเนินการโดยความเห็นชอบรวมกัน 

ในกรณีท่ีไมสามารถบรรลุความเห็นชอบรวมกันได อาเซียนอาจพิจารณาแนวทางอื่นเพื่อให

กระบวนการตัดสินใจเปนไปโดยรวดเร็ว 

4) นํากลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน (DSM) มาใชเพื่อสงเสริมการสรางสังคมแหงกฎระเบียบ 

5) หลักการ ASEAN-X สามารถนํามาใชในการเรงการดําเนินงานตามแผนงานในดานเศรษฐกิจ 
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6) ใหมีความยืดหยุนในการดําเนินงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะตองมีการตกลง

กันกอนลวงหนา และไมกอใหเกิดความลาชาตอการดําเนินงานในภาพรวมเพื่อไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 
73. ความคืบหนาของการดําเนินงานตามแผนงานและมาตรการเพื่อไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยประเทศสมาชิกจําเปนจะตองมีการติดตาม ทบทวน และเผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรบัทราบ สํานัก

เลขาธิการอาเซียนจะตองทบทวนและติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน  
 การดําเนินงาน : 

1)   จัดทําตัวชี้วัดในเชิงสถิติ ซึง่รวมถึงอัตราภาษี และระบบฐานขอมูลดานการคา ขอสังเกตเกี่ยวกับ

ความสอดคลองของขอมูลสถิตและคุณภาพของขอมูล และ AEC scorecards เพื่อติดตามและประเมิน
ความคืบหนาการดําเนินงานตามองคประกอบตางๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

74. ในสาขาการเงิน  
 1) จัดต้ังกลไกการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อใหมีการรายงานอยางสมํ่าเสมอตอผูนําอาเซียน 
 

B. ทรัพยากร 
 
75. ดําเนินการใหมีการวิจยัและการสนับสนุนการเสรมิสรางขีดความสามารถโดยอาศยัทรัพยากรดานตางๆ 
 การดําเนินงาน : 

1) กองทุนเพื่อพัฒนาอาเซียน (ASEAN Development Fund) โดยการสมทบทุนจากประเทศสมาชิก 
 จะเปนเครื่องขับเคลื่อนในการใชทรัพยากรจากแหลงอื่นท้ังภายในอาเซียนและภายนอกอาเซียน 
2) ระบุหัวขอและดําเนินการศึกษาดานวิชาการหรือโครงการอบรมในประเด็นหรือหัวขอท่ีจองอาศัยการ

วิเคราะหและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานเพื่อ

เรงรัดการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3) แปลงเปาหมายและเปาประสงคของแผนงานเพื่อเรงรัดการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสู 
  เปาหมายและเปาประสงคในระดับชาติ และรวมไวเปนสวนหนึ่งของแผนพฒันาของแตละประเทศ 

4) สนับสนุนการเขามามีสวนรวมของธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย ธนาคารโลก ประเทศคูเจรจาและ

ภาคเอกชนในโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระดับภูมิภาค 
5) สรางความแขง็แกรงในดานการวจิัยและการวางแผนของสํานักงานเลขาธิการอาเซียนในประเด็นท่ี 
 เกี่ยวของกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 
6) สรางความแขง็แกรงในดานความสามารถในการวิจัยและการพฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 
 สมาชิกแตละประเทศ และ 
7) จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถที่เหมาะสมเพื่อชวยประเทศสมาชิกใหมในการสงเสริมการ 
 พัฒนาตลาดการเงินและกรอบกลไกการกํากับดูแลตลาดการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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C.   การสือ่สาร 
 
76. ความสําเร็จของการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝายในขั้นตอนของการรวมกลุม นอกจากการใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนงานนี้แลว ยังตองมีแผนงานดานการสื่อสารที่ดีเพื่อสรางการรับรูของสาธารณชนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในทุกประเทศสมาชิก และเผยแพรความคืบหนาของการจัดต้ังประชาคมอาเซียนตอผูมีสวนเกี่ยวของ

ท้ังหมด รวมทั้งภาคธุรกิจ และประชาชนในอาเซียนไดรับทราบ 
 การดําเนินงาน : 

1) ดําเนินการตามแผนงานการสื่อสารที่ครอบคลุมรอบดานเพื่ออธิบายใหหนวยราชการ ผูมีสวน

เกี่ยวของที่สําคัญและสาธารณชนไดทราบวัตถปุระสงค ประโยชน และโอกาสที่ทาทายของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
2) พัฒนาเวทีระดับภูมิภาคเพื่อใชในการหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลในการดําเนินการจัดต้ังประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
3) ประเทศสมาชิกจะตองจัดต้ังกลไกระดับชาติเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจอยางสมํ่าเสมอ และ 
4) พัฒนาเวปไซตเพื่อสื่อสารเรื่องการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเปนอีกชองทางหนึ่งในการ

เขาถึงประชาคมอยางทั่วถงึ และผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนสามารถใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น

ตอความริเริ่มทางเศรษฐกิจดานตางๆ ของอาเซียน  
 

D.  การทบทวน 
 

77. แผนงานเพื่อจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะตองมีการทบทวนเปนระยะ โดยคํานึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการตางๆ ของภูมิภาคและของโลกเปนสําคัญ 
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