สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน – อินเดีย ครั งที่ 4
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริ การอาเซียน – อินเดีย ครังที่ 4 มีขนระหว่
ึ
างวันที่ 12 –15 ตุลาคม
2552 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยเป็ นการประชุม ASEAN Caucus ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2552
และเป็ นการประชุมเจรจากับอินเดียในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2552
2. การประชุมในครังนีมีนาย Peter Govindasamy, Deputy Director, Ministry of Trade and Industry,
Singapore เป็ นประธานฝ่ ายอาเซียน และนาง Bharathi S. Sihag, Joint Secretary, Department of
Commerce, Ministry of Commerce & Industry, India เป็ นประธานฝ่ ายอินเดีย ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศส่งผู้แทนเข้ าร่วมการประชุมในครังนี
3. การเจรจามีความคืบหน้ าไม่มากนัก เนื่องจากการเจรจาหยุดชะงักไปนาน และมีการเปลี่ยนผู้แทนการ
เจรจาฝ่ ายอินเดีย และอาเซียนบางประเทศ จึงต้ องมีการชีแจงและทําความเข้ าใจกันใหม่ในหลายประเด็น
ประเด็นหลักที่ได้ หารื อกัน ได้ แก่ (1) แนวทางการจัดทําข้ อผูกพันเปิ ดตลาดการค้ าบริการ (2) ร่างข้ อ
บทความตกลงการค้ าบริการ และ (3) กรอบเวลาของการเจรจาการค้ าบริการ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี
แนวทางการจัดทําข้ อผูกพันเปิ ดตลาดการค้ าบริการ
4. ประเด็นสําคัญที่ทงสองฝ่
ั
ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ และอินเดียให้ ความสําคัญสูงสุด คือ การจัดทํา
ตารางข้ อผูกพันในการเปิ ดตลาดการค้ าบริการ โดยอาเซียนยืนยันจะใช้ วิธี 10:1 ที่แต่ละประเทศยื่นตาราง
ข้ อผูกพันคนละ 1 ตาราง ซึง่ จะใช้ กบั อีกทัง 10 ประเทศที่เหลือ ซึง่ เป็ นวิธีการที่อาเซียนใช้ กบั FTA อื่น ๆ มา
โดยตลอด และเป็ นวิธีการเดียวกับที่ใช้ กนั ใน WTO ในขณะที่อินเดียเห็นว่าวิธีการของอาเซียนไม่เป็ นธรรม
และจะทําให้ เกิด Free rider จึงยืนยันที่จะใช้ วิธีการ 10:10 คือ อินเดียจะจัดทํา 10 ตารางข้ อผูกพันสําหรับ
อาเซียนแต่ละประเทศ หากอาเซียนยื่นข้ อผูกพันคนละ 1 ตาราง หรื ออีกวิธีการที่อนิ เดียเสนอ คือ 1:1
กล่าวคือให้ อาเซียนใช้ วิธีการยื่นตารางร่วมกันเป็ น 1 ตารางและอินเดียจะจัดทํา 1 ตารางข้ อผูกพันเพื่อใช้
กับอาเซียนทุกประเทศ
ร่ างข้ อบทความตกลงการค้ าบริการ
5. ที่ประชุมระหว่างอาเซียนและอินเดียได้ หารื อร่าง consolidated text ซึง่ แม้ จะเหลือประเด็นคงค้ างไม่
มากและไม่ใช่ประเด็นที่มีความขัดแย้ งมาก แต่การเจรจามีความคืบหน้ าไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากประเทศ
สมาชิกส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกซึง่ มีการเปลี่ยนผู้แทนในการเจรจาขอเวลาในการกลับไปหารื อ

กับเมืองหลวงเพี่อยืนยันท่าทีและความคิดเห็นอีกครัง ทังนี ประเด็นที่อินเดียให้ ความสําคัญ ได้ แก่ (1) การ
ยอมรับร่วม ซึง่ อินเดียต้ องการเจรจาเพื่อเข้ าร่วมในข้ อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition
Agreement: MRA) ของอาเซียนในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และ (2) กฎระเบียบภายใน (Domestic
regulations) ซึง่ อินเดียต้ องการให้ เพิ่มการอํานวยความสะดวกและความโปร่งใสให้ กบั ขันตอนของ
กฎระเบียบภายใน โดยเฉพาะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
6. ก่อนหน้ าการประชุมครังนี ไทยได้ เสนอร่างข้ อบทเรื่ องมาตรการปกป้องสําหรับการค้ าบริการ
(Safeguards) โดยมีความพยายามจะทําให้ การใช้ มาตรการปกป้องสําหรับการค้ าบริการมีความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั มิ ากขึน โดยการจํากัดความคําว่า serious injury ตามแนวทางของเอกสารที่อาเซียนเสนอใน
WTO
Prudential Measures
7. ในการประชุมครังนี อาเซียนเห็นพ้ องที่จะยื่นข้ อเสนอเรื่ องการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและ
อัตราแลกเปลี่ยน (Prudential Measures) ซึง่ คณะทํางานผู้เชี่ยวชาญในสาขาการเงินของอาเซียน (WCFSL) ได้ ยกร่างขึนตามที่คณะเจรจาอาเซียนร้ องขอในการประชุมครังที่แล้ ว แก่อินเดีย
8. ในการหารื อกับอินเดีย อาเซียนได้ สง่ คําอธิบายแนวคิดและร่างข้ อบทเรื่ องนีให้ อนิ เดียพิจารณา ซึง่
อินเดียขอเวลาในการศึกษาข้ อเสนอของอาเซียนและจะให้ ความเห็นในโอกาสต่อไป
ภาคผนวกเรื่องการเคลื่อนย้ ายบุคลากร (Movement of Natural Persons: MNP)
9. อาเซียนและอินเดียได้ หารื อเรื่ องการมีภาคผนวกเรื่ องการเคลื่อนย้ ายบุคลากรซึง่ เสนอโดยฝ่ ายอินเดีย
ซึง่ ฝ่ ายอาเซียนยังยืนยันท่าทีเดิม กล่าวคือ อาเซียนมีความเห็นว่าภาคผนวก MNP ในความตกลง GATS
น่าจะเพียงพอแล้ ว และเห็นว่าไม่ควรมีเรื่ องการเปิ ดตลาดของบุคลากรรวมอยูภ่ าคผนวก MNP แต่ควรเปิ ด
ตลาดในตารางข้ อผูกพันการค้ าบริ การ (schedule of commitment) เหมือนที่เคยทําในความตกลงอื่น
10. อาเซียนเสนอให้ อนิ เดียพิจารณาข้ อเสนอเปิ ดตลาด (Offer) ของอาเซียนในเรื่ องดังกล่าวก่อน ซึง่ หาก
ระดับการเปิ ดตลาดเป็ นที่นา่ พอใจของทุกฝ่ าย อาจไม่จําเป็ นต้ องมีภาคผนวกในเรื่ องนีอีก นอกจากนี
อาเซียนไม่สามารถรับในหลายประเด็นที่อนิ เดียเสนอให้ รวมอยูใ่ นภาคผนวกนี เช่น การยกเว้ นการจ่าย
ประกันสังคม การห้ ามใช้ economic needs test การอนุญาตให้ คสู่ มรสและผู้ตดิ ตามได้ รับใบอนุญาต
ทํางานโดยอัตโนมัติ และการระงับข้ อพิพาท

ภาคผนวกและความตกลงการร่ วมผลิตโสตทัศน์ (Audio Visual Co-production: AV)
11. อาเซียนยืนยันว่าสาขาโสตทัศน์เป็ นสาขาที่มีความอ่อนไหวสูง และที่ผา่ นมาเป็ นสาขาที่มีการเปิ ด
ตลาดกันน้ อยมาก จึงเห็นว่าคงไม่สามารถรับให้ มีภาคผนวกหรื อความตกลงการร่วมผลิตโสตทัศน์ที่มีนยั ยะ
รวมเรื่ องการเปิ ดตลาดได้ อย่างไรก็ดี หากประเทศใดมีความพร้ อมก็สามารถเปิ ดตลาดในตารางข้ อผูกพัน
ได้
กรอบเวลาของการเจรจาการค้ าบริการ
12. อาเซียนและอินเดียหารื อเรื่ องกรอบเวลาของการเจรจาการค้ าบริการ โดยกําหนดเป้าหมายที่จะสรุป
สาระสําคัญของการเจรจาภายในการประชุมรัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียน ช่วงเดือนสิงหาคม 2553 และ
กําหนดให้ สมาชิกอาเซียนที่ยงั ไม่ได้ ยื่นข้ อเรี ยกร้ อง (Request lists) ซึง่ มี 5 ประเทศ รวมทังประเทศไทย ยื่น
ข้ อเรี ยกร้ องภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 และให้ ทกุ ประเทศยื่นข้ อเสนอเบืองต้ น (initial offers)
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2553
13. การประชุมคณะทํางานการค้ าบริการครังต่อไป จะมีขนระหว่
ึ
างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2553
------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริการและการลงทุน
16 ตุลาคม 2552

