สรุ ปผลการประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน – อินเดีย ครั งที่ 5
1. การประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการอาเซียน – อินเดีย ครัง้ ที 5 มีขึ ้นระหว่างวันที 19 –22 มกราคม
2553 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็ นการประชุม ASEAN Caucus ในวันที 19 มกราคม 2553 และเป็ นการ
ประชุมเจรจากับอินเดียในวันที 20 - 21 มกราคม 2553
2. การประชุมในครัง้ นี ้มีนาย 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
ทุกประเทศ ยกเว้ น พม่า ส่งผู้แทนเข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้
3. การเจรจามีความคืบหน้ าค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะด้ านข้ อบทความตกลงการค้ าบริการ ประเด็นหลักทีได้
หารื อกัน ได้ แก่ (1) ร่างข้ อบทความตกลงการค้ าบริการ และ (2) การแลกเปลียนข้ อเสนอเบื ้องต้ นการเปิ ด
ตลาดการค้ าบริ การ (3) แนวทางการจัดทําข้ อผูกพันเปิ ดตลาดการค้ าบริการ ซึงมีรายละเอียด ดังนี ้
ร่ างข้ อบทความตกลงการค้ าบริการ
4. ทีประชุมสามารถตกลงได้ ในหลายเรื อง ได้ แก่ footnote ของคําจํากัดความบุคคลธรรมดา ย่อหน้ าที 1
(b) (iii) ของบทบัญญัติ Security Exception บทบัญญัติ Subsidies บทบัญญัติ Cooperation และ
บทบัญญัติ Depositary
5. อย่างไรก็ดี คงเหลือบทบัญญัตทิ ียังตกลงไม่ได้ เพราะอินเดียและอาเซียนให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ และ
ทังสองฝ่
้
ายยังมีความเห็นทีแตกต่างกัน บทบัญญัตทิ ีสําคัญสําหรับอินเดีย เช่น บทบัญญัตกิ ฎระเบียบ
ภายใน (Domestic Regulations) การยอมรับ (Recognition) ภาคผนวกการเคลือนย้ ายบุคลากร (Annex
on Movement of Natural Person) และ ภาคผนวกการร่วมผลิตโสตทัศน์ (Annex on Audiovisual Coproduction) สําหรับอาเซียน (โดยเฉพาะไทย) เช่น บทบัญญัตกิ ารปกป้อง (Safeguard) และการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและอัตราแลกเปลียน (Prudential Measures, Exchange Rate and
Financial Stability).
6. บทบัญญัตกิ ฎระเบียบภายใน (Domestic Regulations) อินเดียเสนอให้ เพิมถ้ อยคําว่า มาตรการต่าง ๆ
ทีเกียวข้ องกับเงือนไขและขันตอนการออกใบอนุ
้
ญาต เงือนไขและขันตอนการกํ
้
าหนดคุณสมบัติ และ
มาตรฐานทางเทคนิคของผู้ประกอบวิชาชีพ ควรมีความโปร่งใส และไม่เป็ นการกีดกันทางการค้ าโดยแอบ
แฝง (disguised restriction) ต่อการค้ าบริการ ซึงเป็ นข้ อเสนอทีอยูร่ ะหว่างการเจรจาภายใต้ องค์การ
การค้ าโลก

7. บทบัญญัตกิ ารยอมรับ (Recognition) อินเดียเรียกร้ องให้ อาเซียนเปิ ดโอกาสให้ อนิ เดียเจรจาเพือเข้ าร่วม
ในข้ อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRA) ของอาเซียนในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
พยาบาล สถาปั ตยกรรม การสํารวจ ทันตกรรม แพทย์ศาสตร์ และบัญชี ฝ่ ายอาเซียนให้ ความเห็นว่า MRA
ระหว่างอาเซียนกันเองยังไม่มีผลบังคับใช้ อย่างเต็มที จึงไม่พร้ อมทีจะให้ ประเทศคูเ่ จรจาอืนเข้ ามาเป็ นส่วน
หนึงของความตกลง MRA ของอาเซียน
8. ไทยได้ เสนอร่างข้ อบทเรื องมาตรการปกป้องสําหรับการค้ าบริการ (Safeguards) ให้ อาเซียนอืนพิจารณา
โดยมีความพยายามจะทําให้ การใช้ มาตรการปกป้องสําหรับการค้ าบริการมีความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ
มากขึ ้น โดยการเสนอคําจํากัดความคําว่า serious injury และ domestic services supplier จากการ
หารื อระหว่างอาเซียน หลายประเทศมีความเห็นเบื ้องต้ นว่า ควรเปลียนคําว่า “serious injury” เป็ น
“substantial adverse impact” เพือสอดคล้ องกับภาษาทีปรากฎในความตกลงอาเซียนกับคูเ่ จรจาอืน และ
ควรเปลียนคําว่า “domestic services supplier” เป็ น “a service sector of a Party” เนืองจากสมาชิก
อาเซียนหลายประเทศไม่ได้ ให้ การปฏิบตั ทิ ีแตกต่างระหว่างนักลงทุนอาเซียนและนักลงทุนสัญชาติอืน ซึง
อาเซียนเสนอให้ มี footnote ว่าในกรณีของประเทศไทยคําจํากัดความนี ้ให้ เป็ นไปตามกฎหมายภายในของ
ไทย
9. ภาคผนวกเรื องการเคลือนย้ ายบุคลากร (Movement of Natural Persons: MNP) อินเดียได้ อธิบาย
เพิมเติมเกียวกับข้ อเสนอใหม่ของตน ซึงฝ่ ายอาเซียนขอให้ อินเดียตอบคําถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
จัดทําเอกสารอธิบายเพิมเติมว่าข้ อเสนอของอินเดียแตกต่างอย่างไรจากภาคผนวกภายใต้ องค์การการค้ า
โลก อย่างไรก็ตาม อาเซียนได้ แจ้ งความเห็นเบื ้องต้ นต่ออินเดียว่า ข้ อเสนอดังกล่าวควรครอบคลุมเฉพาะ
บุคลากรภายใต้ ความตกลงการค้ าบริ การเท่านัน้ ไม่รวมบุคลากรภายใต้ ความตกลงการค้ าสินค้ าและการ
ลงทุน
10. อินเดียให้ ความเห็นเบื ้องต้ นต่อข้ อเสนอของอาเซียนเกียวกับภาคผนวกบริการการเงิน (Annex on
Financial Services) ซึงมีพนั ธกรณีการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและอัตราแลกเปลียน
(Prudential Measures, Exchange Rate and Financial Stability) รวมอยูด่ ้ วย ว่าไม่มีข้อคัดค้ านใน
หลักการต่อข้ อเสนอ โดยมีความเห็นในเบื ้องต้ นว่าในความตกลง FTA ระหว่างอินเดีย – สิงคโปร์ นนั ้
ภาคผนวกด้ านการเงินได้ รวมเรื องการเปิ ดตลาดด้ านการเงินระหว่างกันอยูด่ ้ วย และในเบื ้องต้ น หาก
อาเซียนจะพิจารณาใช้ ถ้อยคําจากความตกลงการค้ าเสรี อินเดีย-สิงคโปร์ ก็อาจทําให้ สามารถสรุป
ภาคผนวกเรื องนี ้ได้ เร็วขึ ้น
การแลกเปลี่ยนข้ อเสนอเบืองต้ นการเปิ ดตลาดการค้ าบริการ
11. ในการประชุมรอบนี ้ กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้ ยืนข้ อเสนอเบื ้องต้ นการเปิ ดตลาด
การค้ าบริการต่ออินเดียเพือแลกเปลียนข้ อเสนอต่อกัน ส่วนประเทศอืนทียังไม่ได้ ยืนข้ อเสนอเบื ้องต้ นที
ประชุมกําหนดให้ ยืนภายในวันที 12 กุมภาพันธ์ 2553

แนวทางการจัดทําข้ อผูกพันเปิ ดตลาดการค้ าบริการ
12. การประชุมในครัง้ นี ้อินเดียได้ เสนอแนวทางการจัดทําข้ อผูกพันเปิ ดตลาดใหม่ คล้ ายกับตารางข้ อผูกพัน
ของสหภาพยุโรปในองค์การการค้ าโลก กล่าวคือ อินเดียจะจัดทําข้ อผูกพันเปิ ดตลาด 1 ตาราง แลกกับข้ อ
ผูกพันของอาเซียน 10 ตาราง โดยภายใน 1 ตารางของอินเดียจะเปิ ดตลาดให้ แต่ละประเทศอาเซียนแตกต่าง
กัน (geographical carve out) ซึงอินเดียเห็นว่าวิธีการนี ้จะทําให้ ตนเปิ ดตลาดโดยตอบสนองข้ อเรี ยกร้ อง
ของอาเซียนแต่ละประเทศได้ อย่างเหมาะสม ตามระดับการเปิ ดตลาดทีอาเซียนประเทศนันเปิ
้ ดให้ ตน และไม่
ต้ องการให้ เกิด Free rider
13. การประชุมคณะทํางานด้ านการค้ าบริการครัง้ ที 6 จะมีขึ ้นระหว่างวันที 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2553
------------------------------สํานักเจรจาการค้ าบริ การและการลงทุน
22 มกราคม 2553

