(คําแปลอยางไมเปนทางการ)

ความตกลงการขยายความรวมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการคาในเชิงกวางและเชิงลึกระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
--------------------------------------รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย (ตอไปนี้จะเรียกรวมกัน
วา “คูภาคี” และในกรณีฝายเดียวจะเรียกวา “ภาคี”);
เปนไปตามฉันทามติและวัตถุประสงคที่ยืนยันการขยายและการทําใหความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการคาทวิภาคีเพิ่มมากขึ้นโดยคูภาคี ในระหวางการประชุมคณะกรรมการรวมดานการคา การลงทุน
และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีนกับไทยครั้งที่ 1 และ 2
พิจารณาถึงความใกลชิดกันดานภูมิศาสตรและการสงเสริมดานธรรมชาติของเศรษฐกิจของทั้ง
สองประเทศ ความผูกพันทางเศรษฐกิจทวิภาคีซึ่งทําใหแนนแฟนขึ้นจากการจัดทําความตกลงการคาเสรี
อาเซียน – จีน และผลจากการเพิ่มขึ้นอยางเดนชัดของปริมาณการคาและการลงทุนรวมกันระหวางสอง
ประเทศ
ตัดสินใจที่จะพัฒนาศักยภาพของความรวมมือทวิภาคี ขยายและทําใหความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาเพิ่มมากขึ้น ยกระดับความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา รวมทั้ง โดยให
ความสําคัญอยางสูงยิ่งกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคี เพื่อใหเกิดประโยชนจากความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ การประสานงาน และการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ใกลชิดยิ่งขึ้น
เปนไปตามฉันทามติของที่ประชุมคณะกรรมการรวมดานการคา การลงทุน และความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางจีนและไทยครั้งที่ 1 ที่ใหมีการจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจจีน-ไทย และตามที่เห็นพองรวมกันในเวลาตอมาใหจัดทําความตกลงฉบับนี้ขึ้นทดแทนกรอบ
ยุทธศาสตรความรวมมือดังกลาว
ไดตกลงกัน ดังนี้:
ขอ 1
โดยมุงหมายเพื่อใชประโยชนอยางเต็มที่จากศักยภาพของตลาดของแตละฝายและขยายความ
รวมมือทวิภาคีดานการคา การลงทุน และเศรษฐกิจ คูสัญญาควรจะพิจารณาอยางแข็งขันในการใช
มาตรการสงเสริมดังตอไปนี้:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

แจงอีกฝายถึงนโยบายและกฎระเบียบการคาและการลงทุนระหวางประเทศของแตละฝาย
เมื่อไดรับการรองขอ ซึ่งรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคา กฎเกณฑและกฎระเบียบเกี่ยวกับศุลกากร
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คุณภาพผลิตภัณฑ ความปลอดภัยอาหาร และมาตรฐาน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (เอสพีเอส);
แลกเปลี่ยนความเห็นและจัดใหมีการหารือเรือ่ งปญหาที่เกี่ยวกับการคาและการลงทุนทวิภาคี
กระชับความรวมมือดานการลงทุนรวมกันและการรวมทุนกันในตางประเทศ
กระชับการติดตอ การประสานงาน และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องความรวมมือทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค และรวมกันสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
กระชับความรวมมือระหวางหนวยงานที่บริหารการจัดงานแสดงสินคาและสมาคมธุรกิจ
สนับสนุนประชาคมอุตสาหกรรมและธุรกิจของทั้งสองประเทศเขารวมงานแสดงนิทรรศการ งาน
แสดงสินคา และงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดยอีกประเทศหนึ่ง และอํานวยความสะดวกตามที่จําเปนใน
เรื่องนี้
สนับสนุนและชวยเหลือรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองคการดานวิชาการในการเขารวมกิจกรรมที่
จัดขึ้นภายใตกรอบของความตกลงฉบับนี้ เพื่อปรับปรุงความรวมมือทางเศรษฐกิจ และอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินความรวมมือที่มีอยูแลวและขยายความรวมมือใหมระหวางสภาธุรกิจ
หรือสมาคมธุรกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
แลกเปลี่ยนขอมูล โดยเฉพาะขอมูลดานการตลาดเพื่อสงเสริมการเขาสูตลาด
มาตรการดานการอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุนอื่นๆ ซึ่งเห็นชอบรวมกันโดยคูภาคี

ขอ 2
ตระหนักถึงความสําคัญของการอํานวยความสะดวกดานการคา คูภาคีตกลงที่จะกระชับความ
รวมมือทางการคา การลงทุน และเศรษฐกิจที่มีอยู ซึ่งจะชวยกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจของทั้ง
สองประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการวิจัยรวมกัน การจัดตั้งและพัฒนากลไกความรวมมือดานการหารือ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบดานศุลกากรและพิธีการดานการกักสินคา การกักกันพืชและสัตว และ
ความปลอดภัยของอาหาร คูภาคีจะสงเสริมการขยายความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ไปยังสาขาใหม ๆ อาทิ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อุปสรรค
ทางการคาดานเทคนิค รวมทั้งความรวมมือดานการคาและวิชาการในดานเทคโนโลยีชั้นสูงและใหม
คูภาคีจะจัดตั้งและพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานบริหารของคูภาคี โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคาสินคาและบริการ และกระชับการปกปองความมั่นคงทางสังคม
กลไกการหารือและการบริหารที่มีอยูแลวระหวางคูภาคีจะยังคงทํางานตอไปอยางมีประสิทธิผล
กลไกการบริหารที่จัดตั้งขึ้นระหวางการประชุมคณะกรรมการรวมดานการคา การลงทุน และความ
รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีนและไทย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะเปนการดําเนินงานในกรณีจําเปน

ขอ 3
คูภาคีตกลงสํารวจและดําเนินความรวมมือทางเศรษฐกิจและความรวมมือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ได
ประโยชนรวมกัน ดังตอไปนี้ :
1. เกษตรกรรม ประมง การผลิตและแปรรูปอาหาร
2. การผลิต (อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ ผลิตภัณฑเครื่องจักรกลไฟฟา ยานยนต ฯลฯ)
3. โครงสรางพื้นฐาน และการกอสรางทางวิศวกรรมเพื่อใชเปนการสาธารณะ
4. การใชประโยชนจากทรัพยากรแรและการแปรรูปผลิตภัณฑแร
5. สาขาพลังงาน
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโทรคมนาคม
7. อุตสาหกรรมบริการ (โดยเฉพาะการทองเที่ยว รานอาหารและบริการจัดเลี้ยง ฯลฯ)
8. โลจิสติกส
9. การพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสงเสริม
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ระหวางคูภาคี
10. สาขาอื่นๆ ที่คูภาคีเห็นชอบรวมกัน
ขอ 4
คูภาคีตกลงจัดตั้งคณะทํางานความรวมมือทางเศรษฐกิจ (อีซีดับบลิวจี) ภายใตคณะกรรมการ
การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางจีนและไทย อีซีดับบลิวจี
รวมดานการคา
ประกอบดวยเจาหนาที่อาวุโสจากกระทรวงที่เกี่ยวของของคูภาคี รับผิดชอบในการวิจัยแนวทางความ
รวมมือในสาขาที่ระบุในขอ 3 ของความตกลงฉบับนี้ ระบุโครงการความรวมมือที่สําคัญ จัดทํา
วัตถุประสงค ใหแนวทางแกวิสาหกิจที่เกี่ยวของในการระบุและดําเนินโครงการที่เห็นชอบ ซึ่งเปนไป
ตามกฎเกณฑของตลาด และตัดสินรูปแบบความรวมมือเฉพาะกิจ รวมถึงการจัดการดานการเงินและ
วิชาการ โครงการความรวมมือเฉพาะกิจจะดําเนินการโดยวิสาหกิจซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบของตลาด
อีซีดับบลิวจีจะประชุมเปนประจําทุกปตามที่เห็นวาเหมาะสม การประชุมครั้งแรกจะจัดขึ้นในโอกาส
แรกเทาที่เปนไปไดภายหลังจากการลงนามความตกลงฉบับนี้ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาระยะ 5 ปแรก
สําหรับสาขาความรวมมือที่ระบุในความตกลงฉบับนี้
ขอ 5
คูภาคีเห็นชอบใหรวมกันในการพัฒนาโลจิสติกสการคา รวมทั้งการพัฒนาเรื่องดังกลาวในอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (จีเอ็มเอส) โดยเฉพาะอยางยิ่ง โลจิสติกสการคาขามแดนตามแนวระเบียบเศรษฐกิจ
เหนือ - ใต (เอ็นเอสอีซี)

ขอ 6
ตระหนักวาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรูที่แข็งแกรง จําเปนตองมีระบบทรัพยสินทาง
ปญญาที่ครอบคลุมและสมดุล คูภาคีเห็นชอบใหสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
สงเสริมการใชประโยชนสิทธิดานทรัพยสินทางปญญาและการใชเพื่อการพาณิชย รวมทั้งกระชับความ
รวมมือในการคุมครองและการบังคับใชของสิทธิดานทรัพยสินทางปญญา
ขอ 7
เพื่อใหเปนไปตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทยเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน ลงนาม ณ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2528
คูภาคีจะยังคงสงเสริมบริษทั ของทั้งสองประเทศใหขยายการลงทุนระหวางกันตอไป
ขอ 8
คูสัญญาจะตองพยายามจัดใหมีการอํานวยความสะดวกในดานอื่น ๆ รวมถึงการตรวจลงตรา
(วีซา) และการขอใบอนุญาตมีถิ่นพํานัก เพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจขางตน โดยเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของของแตละประเทศ
ขอ 9
คูสัญญาจะตองพยายามหาทางระงับขอพิพาทหรือปญหาที่เกิดขึ้นจากความรวมมือทวิภาคีดาน
เศรษฐกิจและการคาขางตน โดยการปรึกษาหารือกันอยางฉันทมิตร
ขอ 10
การนําความรวมมือในสาขาตาง ๆ ที่ระบุไวในความตกลงฉบับนี้ไปปฏิบัติ จะตองเปนไปตาม
แนวทางและสอดคลองกับแผนพัฒนาระยะ 5 ปแรกซึ่งเห็นชอบรวมกันโดยคูภาคี ภาคีแตละฝายจะ
รับผิดชอบในการประสานงานและนําแผนและกิจกรรมตางๆ ดังกลาวไปปฏิบัติในประเทศของตน
แผนพัฒนาระยะ 5 ปฉบับแรกจะตองระบุวัตถุประสงค เปาหมาย หลักการ สาขาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการคาที่สําคัญ โครงการที่สําคัญ ความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจในรูปแบบ
ตางๆ รวมทั้งสารัตถะดานการใหความสนับสนุนดานนโยบาย การจัดองคการ และการประสานงาน
อยางชัดเจน

ขอ 11
ภาคีแตละฝายจะตองแจงภาคีอีกฝายหนึ่งอยางเปนลายลักษณอักษร เมื่อการดําเนินกระบวนการ
ภายในเพื่อใหความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใชเสร็จสมบูรณแลวผานชองทางทางการทูต ความตกลงฉบับ
นี้จะมีผลใชบังคับจากวันที่ไดแจงครั้งสุดทายวากระบวนการภายในของทั้งคูภาคีไดเสร็จสมบูรณแลว
ความตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใชเปนเวลา 5 ป และสามารถตออายุไดโดยอัตโนมัติเปนระยะเวลา
อีก 5 ป นอกจากกรณีที่ภาคีฝายใดฝายหนึ่งแจงเปนลายลักษณอักษร อยางนอย 6 เดือนกอนความตกลง
ฉบับนี้จะหมดอายุ
การหมดอายุของความตกลงฉบับนี้จะไมกระทบตอผลของสัญญาที่ไดมีการลงนามแลว และ
โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งควรจะดําเนินตอไปจนกวาจะเสร็จสิ้น
จัดทํา ณ
เมื่อวันที่
2009 โดยเปนตนฉบับ 2 ฉบับ แตละฉบับจัดทําเปน
ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเอกสารในทั้ง 3 ภาษาถือวาเปนตนฉบับเหมือนกัน ในกรณีที่
เกิดความแตกตางในการตีความ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษ

สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

สําหรับรัฐบาลราชอาณาจักรไทย

