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1. เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการคาอยางเปนรูปธรรม และ
ปกปองผลประโยชนสว นรวมของชาติ
2. สรางพันธมิตรและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
3. มุงประสิทธิผลในการบริหารจัดการองคกรโดยใหสอดคลองกับวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
วัตถุประสงคของพันธสัญญา

กําหนดเปาหมายและแผนดําเนินการ (Roadmap) ในป 2555
ตามพันธกิจของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยมุง ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกเศรษฐกิจไทย
เปาหมาย
เปาหมายที่ 1 กําหนดแผนยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศของไทย พ.ศ. 2555-2558 (Thailand’s
International Trade Blueprint 2012-2015) รองรับการดําเนินการเชิงรุกอยางบูรณาการ
สูทศวรรษใหมของการคาระหวางประเทศ และเสริมสรางบทบาทนําของไทยในการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ
เปาหมายที่ 2 ขยายโอกาส รวมทัง้ ปกปองและรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทย โดยการเจรจาระหวาง
ประเทศเพื่อเปดและขยายชองทางการเขาสูตลาดและเพิม่ สิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจการคา
ตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคของภาคเอกชนไทยในการบุกเบิกและขยายตลาดการคาและ
การลงทุน
เปาหมายที่ 3 ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เปาหมายที่ 4 สรางความรู ความเขาใจ เพื่อใชประโยชนจากความตกลงทางการคา
เปาหมายที่ 5 สนับสนุนการดําเนินการเพื่อปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถของไทยจากการเปดเสรีที่อาจมีตอภาค
การผลิตและการคาของไทย
เปาหมายที่ 6 พัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการองคกร รวมทั้งฐานขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการเจรจาการคา การเผยแพรประชาสัมพันธ รวมทั้งการใหบริการขอมูลขาวสารดานการคา
ระหวางประเทศแกภาคเอกชนและสาธารณชน ตามภารกิจของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
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เปาหมายที่ 1 กําหนดแผนยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศของไทย พ.ศ. 2555-2558
(Thailand’s International Trade Blueprint 2012-2015)
 จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศของไทย พ.ศ. 2555-2558 (Thailand’s International trade
Blueprint 2012-2015) รองรับดําเนินการเชิงรุกอยางบูรณาการสูทศวรรษใหมของการคาระหวางประเทศ และ
เสริมสรางบทบาทนําของไทยในการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) ในพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) สรุปแนวทางไดดังนี้
1.1 กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ
1.2 ศึกษาวิ เ คราะห ข อมู ล ที ่เ กี ่ย วข อง รวมทั้ง รับ ฟง ความคิ ดเห็น เพื่อประกอบการจั ดทํา แผนยุ ทธศาสตร ฯ
ในรายละเอียด
1.3 นําเสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
 จัด Symposiums หัวขอ AEC 2015 and Beyond เพื่อรับฟงและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบาย
การคาระหวางประเทศของไทย

เปาหมายที่ 2 ขยายโอกาส รวมทั้งปกปองและรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทย
 เตรียมความพรอมและเจรจาในกรอบภูมิภาค ทวิภาคี และพหุภาคี ตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคของ
ภาคเอกชน เพื่อเปดและขยายชองทางการเขาสูตลาด และเพิ่มสิทธิประโยชนทางเศรษฐกิจการคาของไทย
2.1 การเจรจาในกรอบภูมิภาค (Regional Negotiations)
2.1.1 การเจรจากรอบใหม
- เตรียมความพรอมในการเขาสูการเจรจาเขตการคาเสรีฉบับใหมในอนาคต โดยศึกษาความเปนไปได
และผลกระทบในการจัดทํา FTAs ในกรอบใหมกบั กลุมคูค าที่สําคัญ เชน ASEAN+3 / ASEAN +6 /
ASEAN-GCC / ASEAN-Mercosur / เขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก (FTAAP) และ TPP
2.1.2 การเจรจาตอเนื่อง
(1) ผลักดันการดําเนินการรวมกลุมอาเซียนใหเปนไปในทิศทางที่เปนประโยชนกบั ไทย รวม 5 ประเด็น
ไดแก 1) AEC Scorecard 2) การจัดทํา National Single Window 3) การจัดทําขอผูกพันเปด
ตลาดการคาบริการชุดที่ 8 4) การเตรียมจัดทําขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการชุดที่ 9 5) ASEAN
Connectivity
(2) เจรจาเปดเสรีการคาบริการและการลงทุนภายใตกรอบอาเซียนกับประเทศคูเจรจา ไดแก อาเซียนอินเดีย / อาเซียน-จีน / อาเซียน-เกาหลี / อาเซียน-ญี่ปุน และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
(3) ทบทวน ติดตาม ตรวจสอบ และแกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามขอตกลงทางการคาในกรอบ
อาเซียนกับประเทศคูเจรจา ไดแก อาเซียน-จีน / อาเซียน-ญี่ปุน / อาเซียน-เกาหลี / อาเซียนอินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
2.1.3 การเจรจาความรวมมือ
- เจรจาผลักดันความรวมมือที่เปนประโยชนกับไทยในกรอบ ASEAN/AEC, FTAs, WTO, APEC, และ ASEM
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2.2 การเจรจาในกรอบทวิภาคี (Bilateral Negotiations)
2.2.1 ความตกลงเขตการคาเสรี (FTAs)
2.2.1.1 การเจรจากรอบใหม
(1) พิจารณาเปดเจรจากับประเทศคูเจรจา เชน EFTA (จากเดิมที่ยังชะลออยู) / สหภาพยุโรป
และภูฏาน
2.2.1.2 การเจรจากรอบตอเนื่อง
(1) เจรจาเพิ่มเติมตามพันธกรณีภายใตความตกลง FTAs ที่ทําไว ไดแก ไทย-ชิลี / ไทย-อินเดีย/
ไทย-ออสเตรเลีย / ไทย-นิวซีแลนด/ ไทย-ญี่ปุน / ไทย-เปรู
(2) ทบทวนติดตาม ตรวจสอบ และแกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามขอตกลงทางการคา
ไดแก ไทย-อินเดีย/ ไทย-ญี่ปุน / ไทย-ออสเตรเลีย / ไทย-นิวซีแลนด / ไทย-จีน
2.2.2 ความตกลงรวมมือทางการคา ไดแก กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาไทย-จีน / ฮองกง และ
ภูฏาน
2.2.3 เวที Joint Trade Committees (JTCs)
เพื่อสงเสริมความรวมมือทางการคา การลงทุน และแกไขปญหา และอุปสรรคทางการคากับประเทศคูคา
สําคัญ ไดแก
(1) ประชุมหารือทวิภาคีระหวางไทยกับประเทศคูเจรจา รวม 7 กรอบ ไดแก ไทย-พมา / ไทยเวียดนาม/ ไทย-ลาว / ไทย-ปากีสถาน / ไทย-บังกลาเทศ / ไทย-แอฟริกาใต / ไทย-อิสราเอล
(2) ผลักดันใหมีการลงนามความตกลงทางการคาของไทยกับประเทศคูคาสําคัญ รวม 5 ฉบับ
ไดแก ฮองกง/ยูเครน / อิสราเอล / อิหราน / ภูฏาน
2.2.4 การดําเนินการในรูปแบบอื่นๆ เพื่อสรางเสริมความสัมพันธและขยายความรวมมือทวิภาคี
(1) เดินทางเยือนประเทศคูคาสําคัญ เชน จีน / ประเทศในอาเซียน / ออสเตรเลีย / ยุโรป /
อเมริกา / ญี่ปุน / อินเดีย
(2) จัดทําแผนผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจเชิงกวางและเชิงลึกไทย-จีน (EDBETC) เพื่อ
สงเสริมสาขาความรวมมือที่ทั้ง 2 ฝายใหความสําคัญและแลกเปลี่ยนขอมูลดานเศรษฐกิจ
การคา การลงทุน
2.2.5 การเจรจาแกไขปญหาการคา เชน การบริหารโควตาไกกบั สหภาพยุโรป
2.3 การเจรจาในกรอบพหุภาคี (Multilateral Negotiations)
(1) ผลักดันการเจรจาในเวที WTO ในประเด็นสําคัญที่เปนประโยชนกบั ไทย ไดแก การลด/ยกเลิกภาษีศุลกากร
สินคา / การลดการอุดหนุนภายในสินคาเกษตร / การลดภาษีสินคาอุตสาหกรรม / เปดเสรีภาคบริการ /
การทุมตลาดและการอุดหนุน / อุดหนุนประมง
(2) ผลักดันใหการเจรจารอบโดฮาประสบผลสําเร็จ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศไทย

เปาหมายที่ 3 ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 เพื่อใหการจัดทําหนังสือสัญญาการคาระหวางประเทศสอดคลองกับขั้นตอนการจัดทําหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 190 จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
3.1 กอนการเจรจา
(1) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํากรอบการเจรจากับ
ประเทศตาง ๆ เชน TPP / ไทย-ฮองกง / ไทย-ภูฏาน
(2) จัดทํากรอบการเจรจาเพื่อเสนอตอ กนศ. / ครม. / รัฐสภา เพื่อใหความเห็นชอบกอนเริ่มเจรจา
(3) ประสานและใหขอมูลแกฝา ยรัฐสภา สวนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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3.2 ระหวางการเจรจา
(1) ประชุมหารือกับภาคเอกชนและสวนราชการที่เกี่ยวของในแตละกลุม/สาขา เพื่อทบทวน/ปรับปรุงทาทีการ
เจรจาเพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนทางการคาของไทย
(2) ภายหลังการเจรจาแตละครั้ง จัดทําและชี้แจงขอมูลความคืบหนาการเจรจาแกสวนราชการ และเอกชนที่
เกี่ยวของตามความเหมาะสม
3.3 หลังการเจรจา
(1) เสนอผลการเจรจาตอ กนศ./ ครม. / รัฐสภา เพื่อใหความเห็นชอบและดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณี
(2) เผยแพรขอมูลผลการเจรจาแกทุกภาคสวน
(3) จัดทําแผนการปรับตัวรองรับการเปดเสรีทางการคาที่ไทยไดลงนามแลว

เปาหมายที่ 4 สรางความรู ความเขาใจ เพื่อใชประโยชนจากความตกลงทางการคา
4.1 เปาหมาย/วัตถุประสงค เพื่อกระตุนกลุมเปาหมายใหปรับตัวรองรับการเปดเสรีและเขามาใชประโยชนจากความ
ตกลงทางการคา
4.1.1 กลุมเปาหมาย จํานวน 7 กลุม ไดแก (1) ภาคเอกชนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการลงทุน
(2) ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ทั้งในสวนกลางและ
ภูมิภาค (3) องคกรอิสระ (4) สถาบันวิชาการ (5) ภาคการเมือง (6) ภาคประชาสังคม และ (7) องคการ
ดานผูบริโภค
4.1.2 กระจายสูภูมิภาคในวงกวาง จัดตัง้ AEC อาสาในภูมิภาค โดยเชิญผูมีสวนไดสวนเสียเปนตัวแทนกรมฯ ใน
การกระจายขอมูลการเจรจาการคาและแจงขอคิดเห็นตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางเจรจา/ปรับตัวรองรับความ
ตกลงทางการคา
4.2 วิธีการ
4.2.1 สรางเครือขายพันธมิตร (Network) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสมาชิกของเครือขาย มีการรับรู ปรับตัว
และใช ป ระโยชน จ ากค วามตกลงทางการค า ได แ ก (1) สภาหอก ารค า แห ง ประเทศไทย
(2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (3) คณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.) (4) สันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย (5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (6) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(8) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (9) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10) กรมสงเสริมสหกรณ (11) กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น (12) กระทรวงแรงงาน (13) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(Convention & exhibition bureau) องคการมหาชน (สสปน.) (14) การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (15) ธนาคารกสิกรไทย (16) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
4.2.2 การจัดสัมมนา/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความพรอมของทั้งภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางดังนี้
(1) ดําเนินการตามมาตรา 190 ในการใหขอมูลรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อจัดทํากรอบ
เจรจาตางๆ
(2) กระตุ นกลุม เปาหมายต างๆ ในการปรับตัวรองรับพันธกรณี เพือ่ ใหมีการผลิตสินคาและบริการที่มี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เชน กรมสงเสริมสหกรณ การสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
(3) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑทางการคา ใหเปนไปขอตกลง
เชน กรมการค าต างประเทศ กรมศุล กากร เปนตน เพื่อใหผูป ระกอบการมีค วามรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบทางการคาอยางถูกตอง และใชสิทธิประโยชนจากความตกลงไดเต็มที่
(4) พัฒ นาบุ คคลากร เพื ่อให เ ยาวชนคนรุนใหม มีค วามตื่นตัวเตรียมพรอมรองรับการเปน AEC เชน
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาตางๆ เปน
ตน
(5) สรางความตระหนัก ความตื่นตัวกับกลุมเปาหมายใหมีความเขาใจในการเปน AEC/FTAs เพื่อรองรับ
การปรับตัวและสนับสนุนการเปดการคาเสรี
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4.2.3 จัดคณะ AEC สัญจร ใหผูบริหารของกรมเจรจาฯ พบหารือกับผูบริหารของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น/แนวทางการปรับตัวรองรับ AEC/FTAs
4.3 ชองทางการสื่อสาร / การมีสวนรวม
4.3.1 เพิ่มชองทางการมีสวนรวมและการแสดงความคิดเห็น ไดแก การแสดงความคิดเห็นผานสื่อออนไลน เชน
การสงขอมูลขาวสารทาง E-mail / SMS / website / social network (Facebook และ twitter)
รวมทั้งการถายทอดการรับฟงความคิดเห็นผาน DTN e-Network
4.3.2 ใหบริการขอมูลและใหคําปรึกษาผานศูนย AEC Information Center เผยแพรขอมูลเกีย่ วกับการใช
สิทธิประโยชนจาการเปน AEC/FTAs และบริการขอมูลใหกับสมาชิกศูนยโดยไมคิดมูลคาในวงกวาง
4.3.3 จัดตั้งศูนยประสานงานและบริการขอมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงพาณิชย ในระดับจังหวัด
และเครือขาย
4.3.4 เผยแพรขอมูล/ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ไดแก สื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อการตูนแอนิเมชั่น/
ภาพยนตร จัดชุดนิทรรศการเกี่ยวกับ AEC จัดพิมพเอกสารตางๆ (วารสารการคาระหวางประเทศ / AEC
Focus / Policy brief / Global Trade Monitor / DTN Press Release / AEC News Alerts)

เปาหมายที่ 5 สนับสนุนการดําเนินการเพื่อปรับตัวและเพิม่ ขีดความสามารถของไทยจากการเปดเสรี
ทีอ่ าจมีตอ ภาคการผลิตและการคาของไทย
 เพื่อสนับสนุนการดําเนินการเพื่อปองกันและเยียวยาผลกระทบการเปดเสรีที่อาจมีตอภาคการผลิตและการคาของ
ไทย จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
5.1 เสนอแนะแนวทางการใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนในการปรับตัว และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
โดยเนนสาขาที่ตองมีการเปดเสรีภายใตอาเซียนกอน (Priority Sector) เชน ทองเที่ยว โลจิสติกส สุขภาพ ICT
และสินคาสงออกที่สําคัญ
5.2 เสนอแนะแนวทางการประสานงานระหวางหนวยงานภายในกระทรวงพาณิชยที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือ
ภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินงานของกระทรวงฯ มีบูรณาการ
5.3 เสนอแผนการปรับตัวของภาคเอกชนและรวมมือกับหนวยงานที่ดูแลเรื่องการปรับตัวของภาคเอกชน เพื่อให
ดําเนินการไปในทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน

เปาหมายที่ 6 พัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการองคกร รวมทัง้ ฐานขอมูล เพื่อเพิม่ ประสิทธิผล
ในการเจรจาการคา การเผยแพรประชาสัมพันธและการใหบริการขอมูลขาวสารดานการคา
ระหวางประเทศแกภาคเอกชนและสาธารณชน ตามภารกิจของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
6.1 การพัฒนาบุคลากร
(1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณในดานการเจรจาและดานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
(2) สงเจาหนาที่ไปฝกปฏิบัติงานในประเทศหรือองคกรที่สําคัญ
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6.2 จัดทําระบบสารสนเทศการเจรจาและฐานขอมูลการคาระหวางประเทศที่ทันสมัย
(1) พัฒนาฐานขอมูลการคาระหวางประเทศที่ทันสมัย สามารถเรียกใชไดงาย (user friendly) เพื่อสนับสนุน
การทํางานของคณะเจรจา ประกอบดวยการจัดทําระบบสารสนเทศการเจรจา ผลการศึกษาเรื่องตางๆ เชน
การศึกษาธุรกิจขามชาติและการคาบริการในอาเซียน / กฎหมายธุรกิจบริการในอาเซียน / กลุม เกษตรและ
อาหารแปรรูป
(2) ใหบริการเผยแพรขอมูลสําคัญของกรมฯ โดยผานทาง SMS และ Social Network (twitter, facebook),
E-mail รวมทั้งการถายทอดการรับฟงความคิดเห็นผาน DTN e-Network
6.3 เสริมสรางความสัมพันธที่ดีกบั หนวยงานอื่นๆในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ โดยจัดทําฐาน
เครือขายพันธมิตร และเปดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอมูลขาวสารที่ถูกตองระหวางกรมฯ และ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน

6

