แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม/สัมมนา/อบรมต่างประเทศ
1. ชื่อเวทีต่างประเทศที่เข้าร่วม (ประชุม /สัมมนา/อบรม)
การประชุมว่าด้ว ยกรอบความร่ว มมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (Regional
Economic Partnership) สาหรับคณะทางาน working group on e-commerce

Comprehensive

2. รายชื่อผู้เข้าร่วม
1) นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร
2) นายปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
3. วันที่ / สถานที่
การประชุมจัดขึ้นวันที่ 14-17 มีนาคม 2559 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
4. สาระสาคัญของเวทีต่างประเทศที่เข้าร่วม (ประชุม /สัมมนา/อบรม)
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งที่สอง ของคณะทางานยกร่างข้อบท e-commerce ภายใต้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า Regional Comprehensive Economic Partnership โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ สาหรับร่างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้จะ
เป็นกรอบในการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศกับ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน นิวซีแลนด์
อินเดีย และ ออสเตรเลีย
ในหลักการเบื้องต้นนี้ คณะทางานพัฒนายกร่างข้อบท e-commerce ได้มีการตกลงร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศถึงกรอบความร่วมมือเชิง e-commerce ที่จะผลักดันในเรื่อง cooperation
ซึ่งจะไม่มีผลผูกพันหรือบังคับในการนาไปปฏิบัติของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงที่ว่า ข้อบท
ภายใต้กรอบความร่วมมือเชิง e-commerce จะสามารถเป็นได้มากกว่า cooperation ในบาง article ซึ่งได้มีการ
พูดคุย ถกเถียงในระหว่างการประชุมของคณะทางาน e-commerce

-2รูปแบบการประชุมจะเป็นการจัดทาร่างข้อบทที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce ซึ่งประเทศในอาเซียน
ทั้งหมด 10 ประเทศจะต้องมีความเห็นที่เป็นไปในทางเดียวกันต่อข้อบทในแต่ละข้อ อย่างไรก็ตาม สถานะของแต่
ละประเทศในการดาเนินการเรื่อง e-commerce แตกต่างกันทั้งในเรื่องของตัวบทกฎหมาย รูปแบบ วิธีการในการ
บริ ห ารจั ดการ จึ งมีความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่จะต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะ
สามารถปฎิบัติตามกรอบความร่ว มมือนี้ได้ โดยการประชุมในระหว่างอาเซียนเองเรียกว่า ASEAN Caucus
meeting
หลังจากได้ร่างกรอบความร่วมมือเรื่อง e-commerce แล้ว ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศจะได้นา
ข้อบทต่างๆ ไปเข้าที่ประชุมร่วมกับประเทศคู่ค้า 6 ประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือที่เป็นไปได้ในแต่ละข้อบท
โดยเป็นการทางานคู่ขนานกันไปในแต่ละข้อบท เพื่อให้สามารถหาจุดที่สมดุลและพึงพอใจในกรอบข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศและประเทศคู่ค้า 6 ประเทศ
บทบาทที่ สพธอ. เข้าไปเกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบประธานของคณะทางานยกร่างข้อบท ecommerce โดยได้รับตาแหน่งจากการทาบทามของเลขานุการอาเซียนผ่านมาทางกรมเจรจาการค้า กระทรวง
พาณิชย์และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ สพธอ. ในฐานะองค์กรมหาชนที่
รับผิดชอบพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย รับผิดชอบในการเป็นประเทศคณะทางานยกร่างข้อ
บท e-commerce ส าหรั บกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า Regional Comprehensive
Economic Partnership ในครั้งนี้
การประชุมในครั้งนี้ สพธอ. ได้ทาหน้าที่ในการดาเนินการประชุมเพื่อ ยกร่างข้อบท e-commerce
ร่วมกับคณะเจรจาการค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่เข้ามาร่วมมือในการร่างข้อบท e-commerce
และนาทีมคณะทางานยกร่างดังกล่าวไปประชุมแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าในการเจรจาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อบท e-commerce ต่างๆ
อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ยังไม่สามารรถบรรลุผลที่ต้องการตามที่คาดหมาย อันเนื่องจากข้อบท
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce นั้นยังไม่สามารถหาจุดร่วมกันของประเทศสมาชิ กอาเซียนได้ ดังนั้นประธาน
และทีมงานจึงได้จัดทา template เพื่อให้แต่ละประเทศกรอกข้อมูลส่งกลับมาให้ทีมคณะทางานของ สพธอ.และ
เลขานุการของอาเซียนเพื่อที่จะหาจุดร่วมกันในข้อบทที่สามารถแสวงหาจุดร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
เพื่อที่จะนาไปสู่รอบเจรจากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ว่าด้วยเรื่อง e-commerce ในรอบต่อไปที่ เมืองเพิร์ธ
ประเทศออสเตรเลีย ในระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2559
5. ประโยชน์ที่ สพธอ. จะได้รับจากเวทีต่างประเทศที่เข้าร่วม (ประชุม /สัมมนา/อบรม)
การได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ ทาหน้ า ที่ป ระธานคณะทางานการยกร่า งข้ อ บท e-commerce จาก
ประเทศสมาชิกอาเซีย นทั้ง 10 ประเทศนั้ น โดยผ่านการเสนอชื่อจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์และเลขานุการอาเซียน เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า สพธอ. ในฐานะเป็นองค์กร
ที่ทาหน้าที่พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย มีศักยภาพในฐานะองค์กรที่มีความสามารถที่จะเป็น
ผู้ น าในการพั ฒ นาธุร กรรมทางอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ข องอาเซี ย นด้ ว ยเช่ นกั น และจากการรับ ท าหน้ าที่ ป ระธานของ
คณะทางาน e-commerce ภาพลักษณ์ของ สพธอ. ในสายตาประเทศสมาชิกอาเชียนและแม้แต่ประเทศคู่ค้า
จานวน 6 ประเทศก็ยอมรับในศักยภาพในการนาการประชุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

-36. ประเด็นที่ สพธอ. ต้องดาเนินการต่อไป
ประเด็นที่ สพธอ. จาเป็นจะต้องติดตามคือประเด็นข้อบทต่างๆซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง สพธอ. ทาหน้าที่หลักในการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า ประเทศไทยสามารถที่จะดาเนินการตาม
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ Regional Comprehensive Economic Partnership ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุด
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วม
เวทีอาเซียนที่ สพธอ. เข้าไปเกี่ยวข้องในครั้งนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นการแสดงศักยภาพขององค์กรและ
บุคลากรที่ สพธอ. มีอยู่ในเวทีนานาชาติ ในมิติของงานความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นภาระกิจหลักที่ สพธอ.
ดาเนินการอยู่สามารถที่จะนาเสนอภาพลักษณ์ตนเองในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการให้แก่ประเทศใน
ภูมิภาคนี้ได้โดยเฉพาะประเทศในเขตลุ่มแม่โขงตอนใต้ อาทิ Cambodia และ Laos
8. เอกสารประกอบ
8.1) Agenda
8.2) Template for identify positioning of each ASEAN state member towards
e-commerce chapter
8.3) List of participants

