กรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีของไทย
ภายใตการเจรจาอาเซียนกับสหภาพยุโรป
----------------------------------------1. แนวนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลไดแถลงนโยบายดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ และนโยบาย
ดานการตางประเทศตอสภานิติบัญญัติแหงชาติวา รัฐบาลจะดําเนินนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศและการเจรจาการคาระหวางประเทศทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่เปนประโยชนกับ
ประเทศชาติและประชาชน โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางเหมาะสมของภาคประชาสังคม และใหเปนไป
ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกตอง รวมทั้งจะเสริมสรางความแข็งแกรงของอาเซียนผานการเรงจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ไทยและผูนําอาเซียนอื่น ๆ ไดลงนามในกฎบัตรอาเซียนและปฏิญญา
วาดวยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในแผนงานดังกลาว ไดระบุใหจัดทําทาที
รวมกันของอาเซียนเพื่อเจรจาความตกลงการคาเสรีกับประเทศนอกกลุม
อาเซียนไดเริ่มเจรจาความตกลงการคาเสรีกับประเทศนอกกลุมมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 ปจจุบัน อยู
ระหวางการดําเนินการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี 5 ฉบับ กับ 6 ประเทศ คือ จีน อินเดีย ญี่ปุน
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด และเกาหลี โดยมีแผนที่จะเริ่มการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีกับ
สหภาพยุโรปในปพ.ศ. 2551 รัฐบาลจะดําเนินการใหประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกอาเซียนเขา
รวมกับอาเซียนในการเจรจาความตกลงการคาเสรีทุกฉบับขางตน เพื่อเปนการเสริมสรางความเปน
ปกแผนกับอาเซียน เสริมสรางอํานาจตอรองทางการคา ลดอุปสรรคดานการคา การลงทุน ในตลาด
สําคัญๆ และจัดใหมีความรวมมือในดานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการคา การลงทุน ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมศักยภาพดานเศรษฐกิจของอาเซียนตอไปในระยะยาว
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 190 วรรค 3 กําหนดใหกอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับ
นานาประเทศ หรือองคการระหวางประเทศตามวรรค 2 คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูล และจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาถึงการทําหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให
คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย
ในสวนของการเจรจาอาเซียนกับสหภาพยุโรป ไดมีการเตรียมการมาตั้งแตป 2546 โดยมีการจัดทํา
กรอบความรวมมือในระดับภูมิภาค ที่มีเปาหมายสูการจัดทําความตกลงสิทธิพิเศษทางการคาระหวาง
อาเซียนกับสหภาพยุโรป และตอมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสหภาพยุโรปมีมติใหจัดตั้ง Vision Group on ASEAN-EU Economic Partnership ขึ้น เพื่อ
ทําการศึกษาหาแนวทางขยายความสัมพันธระหวางกัน รวมทั้งศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําความ
ตกลงการคาเสรีระหวาง 2 ภูมิภาค
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เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 อาเซียนและสหภาพยุโรปไดประกาศเจตนารมณที่จะจัดทําความตกลง
การคาเสรีอาเซียน – สหภาพยุโรป และในการประชุมผูนําอาเซียนและสหภาพยุโรป และเมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2550 ผูนําของทั้งสองฝายไดเห็นชอบใหเริ่มการเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน –
สหภาพยุโรป โดยใชแนวทางที่ Vision Group เสนอเปนพื้นฐานในการเจรจาตอไป ทั้งนี้ กระบวนการ
เจรจาจะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2551
ในการรวมกับอาเซียนเพื่อเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรป รัฐบาลมีเหตุผลความ
จําเปน เปาหมายการเจรจา และกรอบการเจรจาในแตละประเด็น ดังนี้
2. เหตุผลความจําเปนของไทยในการรวมกับอาเซียนเพื่อเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี
เศรษฐกิจไทยผูกพันกับภาคการคา การลงทุนระหวางประเทศ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยทีข่ ยายตัวอยางตอเนื่องในอดีตที่ผานมา ไดสงผลในการยกระดับ
ความเปนอยูข องประชาชน กระจายความเจริญ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยใหอยูใน
ระดับที่ไดรับการยอมรับในปจจุบัน ปจจัยที่สําคัญยิ่งในกระบวนการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย คือ
ภาคเศรษฐกิจตางประเทศ ซึ่งครอบคลุม การสงออก การนําเขา และการลงทุนจากตางประเทศ จะเห็น
ไดวาสัดสวนการคาระหวางประเทศของไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงถึง
125.5% (ป 2549) คิดเปนสัดสวนของการสงออก 63.2% และสัดสวนของการนําเขา 62.3% ของ GDP
และคาดวาจะยังคงระดับการพึ่งพิงภาคการคาระหวางประเทศในระดับนี้ตอไปในอนาคต ตามประมาณ
การของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไทยจะมีสัดสวนการคาระหวางประเทศตอ
GDP ในป 2550 ที่ระดับ 116.8% (สงออก 60% นําเขา 56.8%)
เงินลงทุนจากตางประเทศถือเปนปจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งของภาคการลงทุนของไทย โดยในภาคการ
ลงทุนทางตรง เงินลงทุนทางตรงจากตางประเทศมีมูลคาเฉลี่ยปละ (ป 2545-2549) 273,512 ลานบาท
คิดเปนสัดสวน เฉลี่ย (ป 2543 -2548) 14% ของการลงทุนรวมภายในประเทศ
อาเซียนถือเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย
อาเซียนถือเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทย โดยในป 2549 การคารวมของไทยกับอาเซียนสูงถึงกวา 5 หมื่น
ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปน 20% ของการคารวมของไทย เปนตัวเลขสงออกประมาณ 2.7 หมื่นลาน
เหรียญสหรัฐ เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนมีการวมกลุม ที่แนบแนนขึ้น ไทยยิ่งตองกระชับความสัมพันธ
ใหใกลชิดกับอาเซียนมากขึ้น โดยการสนับสนุนการรวมตัวที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเปนประชาคมอาเซียน ซึ่ง
วางเปาหมายจะดําเนินการใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2558
อาเซียนตองแขงขันกับกลุมภูมิภาคอื่นในการรักษาการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศ
อาเซียน ถือเปนกลุมภูมิภาคที่มีการพึ่งพิงการคาระหวางประเทศในสัดสวนที่สูง โดยมีสัดสวนการคากับ
ประเทศนอกกลุมสูงถึง 75% ของมูลคาการคารวมอาเซียน และตองพึ่งพิงการลงทุนจากตางประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายดาน เชน การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค การสรางกิจกรรมทาง

3

เศรษฐกิจ และการสรางการจางงาน ดังจะเห็นไดจากตัวเลขการลงทุนทางตรงที่ไหลเขาภูมิภาคอาเซียน
ในป 2549 ทีส่ ูงถึง 52 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ
ในการแขงขันกับกลุมภูมิภาคอื่นๆ เพื่อรักษาระดับการคาระหวางประเทศใหอยูในระดับที่สูงและไมให
กระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค รวมทั้งเพื่อลดอุปสรรคในการคาขายกับประเทศนอก
กลุม อาเซียนจึงดําเนินการเจรจาจัดทําความตกลงการคากับประเทศนอกกลุมอาเซียนมาตั้งแตป 2546
โดยมีเปาหมายที่ตลาดการคาที่มีขนาดใหญ มีความตองการและกําลังซื้อสูง คือ จีน อินเดีย ญี่ปุน
เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหภาพยุโรป ซึ่งลวนแลวแตเปนคูคารายสําคัญของอาเซียนทั้งสิ้น
การคาการลงทุนของอาเซียนกับสหภาพยุโรป และไทยกับสหภาพยุโรป
ในป 2549 อาเซียนเปนคูคาอันดับ 9 ของสหภาพยุโรป (นําเขา-สงออก) โดยอาเซียนสงออกสินคาไป
สหภาพยุโรป ประมาณ 94,472 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับประเทศไทยเปนคูค าอันดับที่ 28 ของ
สหภาพยุโรปและมีการสงออกไปสหภาพยุโรปประมาณ 18,008 ลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม หาก
มองจากอาเซียน สหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกลําดับที่ 2 ของอาเซียนรองจากสหรัฐอเมริกา โดยใน
อาเซียนไทยเปนคูคาสําคัญ (รวมสงออกและนําเขา) ลําดับที่ 3 ของสหภาพยุโรป รองจากสิงคโปรและ
มาเลเซีย
ในแงการลงทุน สหภาพยุโรปเปนนักลงทุนในอาเซียนที่ใหญที่สุด (ป 2544-2548) คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น
31,478 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 26% ของการลงทุนทางตรงทัง้ หมดในอาเซียน ในสวนของไทย
สหภาพยุโรปเปนนักลงทุนลําดับ 3 (ป 2549) คิดเปนมูลคาประมาณ 1,450 ลานเหรียญสหรัฐฯ
3. วัตถุประสงคและเปาหมายการเจรจาในภาพรวมกับสหภาพยุโรป
วัตถุประสงค
• เพื่อขยายโอกาสในการสงออกสินคาและบริการของไทย รวมทั้งโอกาสในการลงทุนทําธุรกิจของ
ผูประกอบการไทยในสหภาพยุโรป และเพื่อใหผูบริโภคของไทยไดใชสินคา และบริการที่มีคุณภาพ
เพื่อสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางชาติ ในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งจะทําใหมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาขีดความสามารถของการสงออกของไทย
เปาหมายการเจรจา
• เจรจาใหไดประโยชนในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ
• คํานึงถึงระดับการพัฒนา หลักการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน มีภูมิคุมกัน และความพรอมของ
กฎหมายภายใน
• มีระยะเวลาในการปรับตัวและมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. กรอบการเจรจาในแตละประเด็น
ในการนี้ รัฐบาลไดวางกรอบการเจรจาในแตละประเด็น ดังนี้
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(1) การคาสินคา
- ใหมีการลดหรือยกเลิกอากรศุลกากร คาธรรมเนียมและเงินอื่นใดที่เรียกเก็บจากสินคานําเขา
โดยใหครอบคลุมการคาระหวางกันใหมากที่สุด
- เนนใหลดภาษีในสินคาที่ไทยมีศักยภาพสงออก โดยใหมีความสมดุลระหวางสินคาเกษตรและ
สินคาอุตสาหกรรม
- ใหมีการลดหรือเลิกมาตรการกีดกันและอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี ที่ขัดกับกฎเกณฑการคา
โลก ที่เปนอุปสรรคตอการสงออกใหมากที่สุด
- ใหมีระยะเวลาในการปรับตัวที่เหมาะสมแกสินคาที่มีความออนไหว รวมทั้งมาตรการอื่นๆ เพื่อ
ลดผลกระทบจากการลดภาษี
(2) พิธีการศุลกากร
- ใหมีความรวมมือในดานพิธีการศุลกากร เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพ
และไมสรางภาระตนทุนที่ไมเหมาะสม
(3) กฎแหลงกําเนิดสินคา
- กําหนดกฎแหลงกําเนิดสินคาใหสอดคลองกับโครงสรางการผลิตสินคาของไทย อาเซียนและ
สหภาพยุโรปใหมากที่สุด
- กําหนดกฎเกณฑที่ชัดเจน มีการบังคับใชอยางโปรงใส และเทาเทียมกัน และลดความเปน
อุปสรรคทางการคาของสินคาไทยมากทีส่ ุด
- รวมมือปรับปรุงระเบียบปฏิบัติการรับรองแหลงกําเนิดสินคาใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ ไมสราง
ภาระตนทุนทีไ่ มเหมาะสม และอํานวยความสะดวกทางการคาใหมีประสิทธิภาพ
(4) มาตรการปกปองและมาตรการเยียวยาดานการคา
- ใหมีมาตรการปกปองระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรป เพื่อคุมกันและ/หรือ
เยียวยาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมภายในที่ไดรับผลกระทบอยางรายแรงจากการทะลักของ
สินคานําเขา รวมทั้งมาตรการปกปองกรณีที่เกิดปญหาดานดุลการชําระเงิน
- ใหมีแนวทางการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดและมาตรการตอบโตการอุดหนุนที่ไมขัดกับ
กฎเกณฑขององคการการคาโลก
(5) มาตรการสุขอนามัย
- เนนย้ําใหการใชมาตรการสุขอนามัยใชไดเฉพาะมาตรการที่สอดคลองตามความตกลงของ
องคการการคาโลก
- จัดตั้งกลไกการหารือ รวมทัง้ ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบการติดตอระหวางกัน เพื่อใหสามารถ
จัดการกับปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรการสุขอนามัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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- หาแนวทางลดอุปสรรคทางการคาที่เกิดจากฎระเบียบดานมาตรการสุขอนามัย เชน ใหความรู
ความชวยเหลือในการปรับตัวรองรับขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยของสหภาพยุโรป การ
จัดทําความตกลงยอมรับรวมในสินคาตางๆ เปนตน
(6) อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา
- เนนย้ําใหการใชมาตรการดานอุปสรรคทางเทคนิคตอการคาใชไดเฉพาะมาตรการที่สอดคลอง
ตามความตกลงขององคการการคาโลก
- จัดตั้งกลไกการหารือ รวมทัง้ ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบการติดตอระหวางกัน เพื่อใหสามารถ
จัดการกับปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการใชมาตรการกีดกันทางเทคนิคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- หาแนวทางลดอุปสรรคทางการคาที่เกิดจากฎระเบียบทางเทคนิคหรือมาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป เชน ใหความรูความชวยเหลือในการปรับตัวรองรับขอกําหนดดานมาตรฐานสินคาของ
สหภาพยุโรป การจัดทําความตกลงยอมรับรวมในสินคาตางๆ เปนตน
(7) การคาบริการ
- เปดเสรีภาคบริการอยางคอยเปนคอยไป โดยใหระดับการเปดเสรีโดยรวมระหวางอาเซียนกับ
สหภาพยุโรปสูงกวาระดับการเปดเสรีภายใตองคการการคาโลก
- ใหมีการเปดตลาดบริการและการลงทุนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ รวมถึงการอํานวยความสะดวก
ใหผูบริหารและบุคลากรที่มฝี มือของไทยสามารถเขาไปทํางานในสหภาพฯ ได
- ใหรักษาสิทธิของทางการในการใชมาตรการที่จําเปน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางระบบการเงิน
การธนาคาร การเคลื่อนยายเงินทุน อัตราแลกเปลี่ยน และสิทธิในการใชมาตรการเพื่อปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณที่อาจกระทบตอดุลการชําระเงิน
(8) การลงทุน
- ใหมีกฎเกณฑที่ชัดเจนครอบคลุมเรื่องการเปดเสรีครอบคลุมธุรกิจทีน่ อกเหนือจากภาคบริการ
- ใหลดมาตรการทางกฎหมายและทางการบริหารที่เปนอุปสรรรคตอการลงทุนระหวางประเทศ
โดยคํานึงถึงความจําเปนในการใชมาตรการและการกําหนดเงื่อนไขดานการลงทุนที่สอดคลอง
กับเปาหมายการพัฒนาประเทศ
- เปดโอกาสใหสามารถใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศเปนทางเลือกหนึ่งในการ
ระงับขอพิพาท และผลักดันใหมีกลไกหารือเพื่อแกไขปญหาดานการลงทุนเฉพาะเรื่อง
- ใหรักษาสิทธิของทางการในการใชมาตรการที่จําเปน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางระบบการเงิน
การธนาคาร การเคลื่อนยายเงินทุน อัตราแลกเปลี่ยน และสิทธิในการใชมาตรการเพื่อปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณที่อาจกระทบตอดุลการชําระเงิน
(9) การระงับขอพิพาทระหวางรัฐ
- ใหจัดตั้งกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางรัฐที่หลีกเลีย่ งไมไดสําหรับสิทธิและพันธกรณีตาม
ความตกลงที่เกี่ยวของ มีขั้นตอนและกลไกที่ชัดเจน โปรงใส และเปนธรรมแกรัฐคูพ ิพาท และมี
กลไกบังคับคําตัดสินโดยฝายที่สาม ที่ไมเปดโอกาสใหดําเนินการฝายเดียว
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(10) ความรวมมือและการอํานวยความสะดวกทางการคา
- ใหมีความรวมมือเพื่อเพิ่มการอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางอาเซียนและสหภาพฯ
- ใหมีความรวมมือทางวิชาการ และการเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ โดยเฉพาะ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
- สงเสริมใหเกิดความรวมมือดานเศรษฐกิจที่อยูในความสนใจของทั้งสองฝาย
(11) ทรัพยสนิ ทางปญญา
- ใหระดับการคุม ครองทรัพยสินทางปญญาสอดคลองกับระดับการคุม ครองตามความตกลงของ
องคการการคาโลกและ/หรือความตกลงระหวางประเทศที่ไทยเปนภาคี
- ใหมีการบังคับใชกฎหมายที่สอดคลองกับระดับการพัฒนาของประเทศ
- สงเสริมการใชความยืดหยุน ขอยกเวน และขอจํากัดในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา อยาง
สมดุลระหวางเจาของสิทธิ ผูบริโภค และสาธารณชนโดยรวม
- รวมมือกันในการพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา การสงเสริมการสรางสรรค การคุมครอง และ
การใชประโยชนในเชิงพาณิชย ซึ่งรวมถึง การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี
(12) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- ใหมีความรวมมือในการสงเสริมการคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(13) การจัดซื้อโดยรัฐ
- ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการจัดซื้อโดยรัฐเกี่ยวกับโครงสรางระบบบริหารจัดการภาครัฐ
การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
- สงเสริมใหมีความโปรงใสในกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
(14) ความโปรงใส
- ใหมีกฎหมายและขอบังคับภายในที่มีความโปรงใส และมีกระบวนการในการเผยแพรกฎหมาย
และขอบังคับดังกลาวใหแกสาธาณชนและผูประกอบการ และจะตองพยายามจัดใหมีระยะเวลา
ตามสมควรระหวางเวลาที่ประกาศหรือเผยแพรกฎหมายและขอบังคับดังกลาวตอสาธารณชน
กับเวลาที่กฎหมายและขอบังคับนั้นมีผลใชบังคับ
(15) การแขงขัน
- สงเสริมใหมีนโยบายการแขงขันเสรีเปนธรรมผานมาตรการกํากับดูแลการแขงขันที่เหมาะสม
ภายใตกฎหมายและระเบียบภายในประเทศของแตละฝาย
- ใหมีความรวมมือทางวิชาการและการประสานงาน ระหวางหนวยงานกํากับดูแลการแขงขันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรป
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(16) สิ่งแวดลอม
- ใหมีการปฏิบตั ิตามระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายภายในประเทศทีเ่ กี่ยวของ และเปดโอกาส
ใหกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมภายในประเทศเพิ่มเติมในอนาคต
- สนับสนุนการปฏิบัตติ ามพันธกรณีหรือขอตกลงดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ที่ไทยเปน
สมาชิกในปจจุบันและอนาคต
- สงเสริมใหมีความรวมมือดานการเสริมสรางองคความรูและการพัฒนาเทคโนโลยีทใี่ ชในการ
จัดการสิ่งแวดลอม
(17) แรงงาน
- สงเสริมการปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบภายในทีใ่ ชบังคับอยูของแตละฝาย
- สงเสริมใหมีความรวมมือเพื่อการพัฒนาดานแรงงาน
5. การดําเนินการตอไป
ในการจัดทํากรอบการเจรจาขางตน รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยไดดําเนินการหารือกับภาคสวนตางๆ
อยางตอเนื่อง โดยไดยกรางกรอบการเจรจาแตละประเด็นเพื่อหารือและขอความคิดเห็นจากหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ มีการหารือกับสมาคมธุรกิจเอกชน ผูประกอบการ นักวิชาการ ผูแทนภาคประชา
สังคม ไดนําไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการในสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติทเี่ กี่ยวของ และจัดการรับฟง
ความเห็นจากประชาชน เพือ่ ปรับปรุงกรอบการเจรจาใหมีความสมบูรณ
หลังจากไดรับความเห็นชอบจากสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ รัฐบาลจะเขารวมกับอาเซียนเพื่อเจรจาจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรปตามกําหนดการที่อาเซียนไดตกลงไวกับสหภาพฯ โดยจะเจรจา
ภายในขอบเขตของการเจรจาในประเด็นตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ จะมี
กลไกการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิดในการเจรจา จะประสานงานกับรัฐสภาอยางใกลชิด
จะเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนที่สนใจไดรับทราบความคืบหนาในระหวางการเจรจา
เมื่อการเจรจาเสร็จสิ้นแลว จะจัดใหมีการประเมินผลการเจรจา และในกรณีที่การปฏิบัตติ ามความตกลง
กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม จะมีการดําเนินการแกไข
หรือเยียวยาผูไ ดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหการเจรจามีความ
รอบคอบถี่ถว น ไดรับผลประโยชนที่สมดุลตกอยูกับเกษตรกร ผูประกอบการ ผูบริโภค และระบบ
เศรษฐกิจไทยโดยรวม
-----------------------------กระทรวงพาณิชย
ธันวาคม 2550

