
 

 

 

1.1 ภาพรวมการเจรจาการคาเสรี 

การเจรจาความตกลงการคาเสรีทําได 3 ระดับ คือ การเจรจาแบบพหุภาคีในองคการการคา
โลก (WTO) การเจรจาแบบรวมกลุมทางภูมิภาค (Regional Integration) ตางๆ เชน การจัดทําเขต
การคาเสรีแหงทวีปอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) ซ่ึงครอบคลมุ
ถึงสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก และการเจรจาเพ่ือทําความตกลงแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) 
โดยในชวงท่ีการเจรจาการคาในระดับพหุภาคีประสบปญหา ประเทศตางๆ ไดหันมาใชแนวทางการ
รวมกลุมทางภูมิภาคและการเจรจาแบบทวิภาคีกันมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ในชวงเวลา 2 ปหลังจาก
การเจรจาองคการการคาโลกที่กรุงโดฮาเม่ือพฤศจิกายนป 2544 มีการเจรจาการคาระหวางประเทศ
แบบภูมิภาคและแบบทวิภาคีท่ีรายงานตอองคการการคาโลกเพ่ิมขึ้นถึง 33 ความตกลง  

ในปจจุบัน ประเทศท่ีเปนสมาชิกองคการการคาโลกเกือบทุกประเทศไดเขารวมหรือกําลังอยู
ในระหวางการเจรจารวมกลุมทางภูมิภาคหรือจัดทําความตกลงแบบทวิภาคี ขอมูล  ณ เดือน
พฤษภาคม 2546 ระบุวามีการเจรจารวมกลุมทางภูมิภาคและแบบทวิภาคี ซึ่งรายงานตอองคการ
การคาโลกแลว 259 ความตกลง1 โดยเปนความตกลงท่ีมีผลบังคับใชแลว 184 ความตกลง ซ่ึงความ 
ตกลงท่ีมีผลบังคับใชแลวสวนใหญเกิดขึ้นหลังป 2533 โดยสวนใหญเกิดในยุโรป (82 ความตกลง) และ
ทวีปอเมริกา (10 ความตกลง) ในขณะที่เกิดในเอเชียแปซิฟกประมาณ 30 ขอตกลง   

ในชวง 5 ปที่ผานมา ประเทศท่ีเคยเนนยุทธศาสตรการคาเสรีในระดับพหุภาคีผานองคการ
การคาโลกหลายประเทศไดหันมาใหความสนใจการใชนโยบายการคาเสรีในระดับภูมิภาคและทวิภาคี
เปนนโยบายการคาระหวางประเทศท่ีสําคัญ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญ่ีปุน  สิงคโปร เกาหลีใต 
ฮองกง จีน และไตหวัน2 

ในจํานวนความตกลงการคาเสรี 259 ความตกลงน้ี ความตกลง 126 ความตกลงอยูในรูปแบบ
ความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreements หรือ FTAs) ในขณะที่ความตกลง 13 ความตกลงอยู 
 

                                            
1 ขอมูล ณ ตุลาคม 2546 เพิ่มเปน 285 ความตกลง 
2 WTO secretariat (2003)  
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ในรูปแบบสหภาพศุลกากร3 (Custom Unions หรือ CUs) ภายใต GATT มาตรา 24 โดยความตกลง
เพียง 19 ความตกลงที่อยูภายใต Enabling Clause (ความตกลงระหวางประเทศกําลังพัฒนา) 
นอกจากนี ้ความตกลง 26 ความตกลงเปนความตกลงการคาบริการภายใต GATS (General 
Agreement on Trade in Services) มาตรา 5 ซ่ึงอนุญาตใหประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนาสามารถทําความตกลงการคาบริการระดับภูมิภาคได (ดูตารางท่ี 1.1 ประกอบ) 

ตารางที่ 1.1 ความตกลงการคาเสรีทีร่ายงานตอองคการการคาโลก 

 ลงบัญช ี
(Accessions) 

ความตกลง
ระดับภูมิภาค 

รวม 

ภายใต GATT มาตรา 24 (เขตการคาเสร)ี 4 122 126 
ภายใต GATT มาตรา 24 (สหภาพศุลกากร) 4 9 13 
Enabling Clause (ความตกลงระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนา) 

0 19 19 

ภายใต GATS มาตรา 5 (การคาบริการ) 1 25 26 
รวม 9 175 184 

ที่มา: องคการการคาโลก (www.wto.org) 

 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนความตกลงการคาเสรีแบบภูมิภาค  (Regional Trade 
Agreements)4  จําแนกตามภูมิภาคคือ อเมริกา ยุโรป เอเชีย  ออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด  และแอฟริกา  
ชวงกอนและหลังป 2533 จากตารางแสดงใหเห็นวาหลังป 2533 ความตกลงการคาเสรี 82 ความตกลง
เปนขอตกลงภายในภูมิภาคยุโรป เพ่ิมขึ้นจากกอนป 2533 ท่ีมีเพียง 16 ความตกลงเทาน้ัน โดยความ
ตกลงท่ีเพิ่มขึ้นมาจากท้ังความตกลงในภูมิภาคเดียวกันและระหวางภูมิภาค สําหรับในภูมิภาคเอเชียก็
จะเห็นไดชัดเจนวาหลังป 2533 มีการทําความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคมากขึ้นโดยเปนความ 
ตกลงกับประเทศในภูมิภาคยุโรปถึง 29 ความตกลง จากเดิมกอนป 2533 ท่ีมีเพียง 3 ความตกลง
เทาน้ัน 

                                            
3 สหภาพศุลกากร (customs unions) เปนรูปแบบการรวมกลุมเศรษฐกิจที่มากกวาความตกลงการคาเสรี (FTA) โดยนอกจาก
ประเทศทีเ่ขารวมเปนสมาชิกสหภาพศุลกากรจะตองขจัดขอกีดกันทั้งการคาตางๆ (ภาษีสินคานําเขาและโควตา) ระหวางกันแลว 
ประเทศตางๆ จะตองกําหนดอัตราภาษีสินคานําเขาที่เรียกเก็บจากประเทศนอกกลุมใหมีอัตราเดียวกันดวย ตัวอยางเชน กลุม 
MERCOSUR และ African Common Market เปนตน 
4 รวมถึงความตกลงการคาเสรีทวิภาคีดวย 

http://www.wto.org)
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ตารางที ่1.2 ความตกลงการคาเสรีจําแนกตามภูมภิาค กอนและหลังป 2533  

ภูมิภาค อเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย/ 
นิวซแีลนด 

แอฟริกา 

อเมริกา 
             กอนป 2533 
             หลังป 2533 

 
1 
10 

 
- 
4 

 
1 
3 

 
- 
- 

 
- 
- 

ยุโรป 
             กอนป 2533 
             หลังป 2533 

 
- 
4 

 
16 
82 

 
3 
29 

 
- 
- 

 
2 
3 

เอเชีย 
             กอนป 2533 
             หลังป 2533 

 
1 
3 

 
3 
29 

 
1 
4 

 
- 
2 

 
- 
- 

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด 
            กอนป 2533 
            หลังป 2533 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
2 

 
3 
1 

 
- 
- 

แอฟริกา 
            กอนป 2533 
            หลังป 2533 

 
- 
- 

 
2 
3 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

ที่มา: องคการการคาโลก (www.wto.org) 

ประเด็นหลักของการเจรจาการทําความตกลงการคาเสรีดังกลาวโดยท่ัวไปคือ การลดภาษี
ศุลกากรและอุปสรรคทางการคาท่ีไมใชภาษีศุลกากร (NTBs) เชน การจํากัดปริมาณนําเขา การ
อุดหนุนการผลิต การอุดหนุนการสงออกและมาตรฐานดานสุขอนามัย  ท้ังน้ี รูปแบบในการเจรจามักมี
ความหลากหลาย ท้ังการเรงเปดเสรีภาคอุตสาหกรรมบางภาคไปกอน (Early harvest)  การชะลอการ
เปดเสรีสําหรับกลุมสินคาท่ีมีความออนไหว (Sensitive list)  การยกเวนการเปดเสรีสินคาบางรายการ 
(Exclusion list) การเลือกเปดเสรีแบบระบุรายการท่ีเปดเสรี (Positive-list approach) หรือระบรุายการ
ท่ีไมเปดเสรี (Negative-list approach) 

นอกจากน้ี ความตกลงการคาเสรีในปจจุบันมักจะมีประเด็นท่ีนอกเหนือไปจากการลดภาษี
สินคานําเขาเทาน้ัน โดยมีประเด็นใหมๆ ในกรอบการเจรจา เชน การคาบริการ มาตรการการลงทุน 
ความโปรงใสของกฎระเบียบตางๆ การคุมครองทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขันทางการคา 
(นโยบายตอตานการผูกขาด) พิธีการศุลกากร มาตรฐานส่ิงแวดลอม มาตรฐานแรงงาน การอํานวย
ความสะดวกทางการคา และการจัดซื้อจัดจางของรัฐ5 

                                            
5 ดูรายละเอียดความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของสหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมประเด็นการเปดเสรีใหมๆ ดังกลาวไดใน TDRI(2003), 
“Thailand-US Free Trade Agreement”,summitted to Thailand-US Business Council American, Chamber of Commerce, 
US-ASEAN Businss Council. http://www.info.tdri.or.th/  

http://www.wto.org)
http://www.info.tdri.or.th/
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1.2 ความตกลงการคาเสรขีองไทย 

1.2.1 ยุทธศาสตรการคาเสรขีองไทย 

รัฐบาลไทยภายใตการนําของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ใชแนวทางการทําความตกลงแบบ
ภูมิภาคและทวิภาคีเปนยุทธศาสตรทางการคาที่สําคัญ ในปจจุบันไทยมีสวนรวมในกลุมการคาเสรีที
สําคัญ คือ APEC และ AFTA กรอบความรวมมือ ASEM GMS และ IMT-GT และอยูในระหวางการ
พิจารณาหรือเจรจากับประเทศตางๆ ในหลายกรอบ เชน AFTA-CER ASEAN+3 ASEAN+1 และ 
BIMST-EC (บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมาร ศรีลังกา ภูฏาน และเนปาล) ในระดับทวิภาคี ไทยกําลัง
เจรจาจัดทําเขตการคาเสรีกับ 8 ประเทศ โดยไดมีการลงนามความตกลงแลวกับจีน (ตามกรอบ
อาเซียน-จีน) บาหเรน อินเดีย ออสเตรเลียและไดลงนามในกรอบความตกลงกับเปรู  ท้ังน้ี  ในป 2547 
กําลังมีการเจรจาอยางจริงจังกับอีก 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และนิวซีแลนด (รูปท่ี 1.1 
แสดงความตกลงการคาเสรีท่ีไทยมีสวนรวม)   

รปูที ่1.1 ความตกลงการคาเสรทีี่ไทยมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป 2545. 
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ตารางที ่1.3 ความตกลงการคาเสรีที่เกี่ยวของกับประเทศไทย 

ความตกลงระดบัภูมิภาค ประเภทความรวมมอื 
APEC ความรวมมอืทางเศรษฐกิจ 
ASEM ความรวมมอืทางเศรษฐกิจ 
AFTA เขตการคาเสร ี
AFTA-CER พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกลชดิ (Closer economic partnership) 
ASEAN-China เขตการคาเสร ี
ASEAN plus one พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Comprehensive economic partnership) 
ASEAN plus three เขตการคาเสร ี
BIMST-EC ความรวมมอืทางเศรษฐกิจ 
GMS ความรวมมอืทางเศรษฐกิจ 
IMT-GT ความรวมมอืทางเศรษฐกิจ 

ความตกลงทวิภาค ี ประเภทความรวมมอื 
ออสเตรเลีย ความตกลงการคาเสรี (Closer economic partnership / FTA plus) 
บาหเรน พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Comprehensive economic partnership) 
จีน ความตกลงการคาเสรี 
ญี่ปุน พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกลชดิ 
อนิเดยี ความตกลงการคาเสรี 
สหรัฐอเมรกิา ความตกลงทางการคาและการลงทุน (Trade and investment 

framework agreement) 
เปรู ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิท่ีใกลชิด 
นิวซีแลนด พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Comprehensive economic partnership) 
ประเทศที่คาดวาจะทําความตก
ลงการคาเสรีทวิภาคีในอนาคต 
(prospect  BTAs) 

บังคลาเทศ ชิลี โครเอเชีย เมก็ซิโก ปากสีถาน เกาหลีใต  
ซาอดิุอาระเบีย สิงคโปร แอฟริกาใต ศรีลังกา สาธารณรัฐเช็ค 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

1.2.2 สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรขีองไทย 

ความตกลงการคาเสรีของไทยมีเปาหมายหลัก คือ การลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ
คูคา โดยรายละเอียดจะแตกตางกันระหวางความตกลงตามลักษณะของผลประโยชนระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศคูคาน้ันๆ ท้ังน้ี สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคูคาท่ีมี
การดําเนินการเจรจาอยูในปจจุบันประกอบดวย ประเทศบาหเรน จีน อินเดีย เปรู ออสเตรเลีย 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน นิวซีแลนด และ BIMST-EC โดยสามารถสรุปไดดังน้ี (ดูรายละเอียดประกอบใน
ตารางที ่1.4) 
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• ความตกลงการคาเสรีไทย-บาหเรน  

การลงนามกรอบความตกลงการเปนพัมธมิตรทางเศรษฐกิจไทย-บาหเรน มีผลบังคับใชเมื่อ
วันท่ี 29 ธันวาคม 2545 รายการสินคาท่ีจะลดภาษีในเบื้องตนบางสวนอยางเรงดวน (Early Harvest) 
จํานวน 626 รายการ โดยมีอัตราภาษีรอยละ 0  สําหรับสินคา 417 รายการ6 และรอยละ 3 สําหรับ
สินคา 109 รายการ7 (โดยจะลดเปนรอยละ 0 ในป 2548)  สําหรับสินคาสวนท่ีเหลือ 5,000 กวาชนิด 
จะจัดเปน 3 กลุม คือ 

• กลุมที่สามารถลดลงไดอยางเร็ว (Fast track) ประกอบดวยสินคารอยละ 40 โดยตกลงจะ
ลดภาษีสินคาในกลุมน้ีเหลือรอยละ 0 ภายในวันท่ี 1 มกราคม 2548  

• กลุมสินคาท่ัวไป (Normal track) ประกอบดวยสินคารอยละ 40 โดยตกลงจะลดภาษี
สินคาในกลุมน้ีเหลือรอยละ 0 ภายในวันท่ี 1 มกราคม 2550 

• กลุมสินคาอ่ืนๆ (Other products) ประกอบดวยสินคารอยละ 20 โดยตกลงจะลดภาษี
สนิคาในกลุมน้ีเหลือรอยละ 0 ภายในวันท่ี 1 มกราคม 2553 

สําหรับการคาบริการ ท้ังสองประเทศไดเร่ิมหารือในสาขาการคาบริการท่ีแตละฝายใหความ
สนใจ โดยไทยใหความสําคัญกับสาขากอสรางและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง บริการสุขภาพและทองเท่ียว 
ในขณะที่บาหเรนใหความสําคัญกับสาขาการเงินและการธนาคาร และบริการโทรคมนาคม 

อยางไรก็ตาม การเจรจาไมมีความคืบหนามากนัก เน่ืองจากมีการเลื่อนการประชุมบอยคร้ัง  
โดยสถานการณลาสุด บาหเรนสนใจการเปดเสรีการคาบริการโดยเฉพาะสาขาการเงินการธนาคาร ซึ่ง
ไทยยังไมมีนโยบายท่ีจะเปดสาขานี ้ทําใหบาหเรนไมเรงดําเนินการลดภาษีสินคา Early Harvest กับ
ไทย 

• ความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย 

การลงนามกรอบความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย มีขึ้นเมื่อวันท่ี 9 
ตุลาคม 2546 โดยในสวนของการเปดเสรีสินคา ไทยและอินเดียตกลงจะลดภาษีสินคาบางสวนทันที 
(Early harvest) โดยจะทยอยลดภาษีแตละปลงในอัตรารอยละ 50  75 และ 100 ของอัตราภาษท่ัีวไป 
(MFN applied rates) โดยจะเร่ิมลดภาษีสินคาเบื้องตนท่ีตกลงกันไวรวม 82 รายการ8 ตั้งแตวันท่ี 1 

                                            
6 ไดแกขาว สินคาหมวดอาหาร น้ํามันสําเร็จรูปและกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑพลาสติก สิ่งทอ เคร่ืองนุงหม อะลูมิเนียม 
เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองจักรกล 
7 ไดแก รองเทา สินคาหมวดอาหารบางรายการ เคมีภัณฑ เส้ือผาสตรี อัญมณีและเคร่ืองประดับ รถยนต และชิ้นสวนและอะไหล
ยานยนต 
8 ไดแก อาหารทะเลแปรรูป  เกลือ  สินแร  เคมีภัณฑ  เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ  ไมอัด  ไมบาง  อัญมณีและเคร่ืองประดับ  
เหล็กและของทําดวยโลหะ  ชิ้นสวนยานยนต  อลูมิเนียม  เคร่ืองจักร  เคร่ืองสูบของเหลว  เคร่ืองระบายอากาศ  
เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองจักรกลการเกษตร  อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟา  นาฬิกา  เฟอรนิเจอร 
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กันยายน 2547  การเจรจามีกําหนดจะใหแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2548  และกําหนดใหเสร็จสมบูรณ
ในป 2553 

สําหรับประเด็นอื่นๆ ในการเจรจา ไดแก การคาบริการและการลงทุนโดยไดตกลงกําหนดให
ทยอยเปดเสรีในรายสาขาท่ีมีความพรอมกอน นอกจากน้ี ไทยและอินเดียไดตกลงแนวทางการเจรจา
เพ่ือขจัดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน เชนเร่ืองการอํานวยความสะดวกทางการคาในดานตางๆ เชน 
การจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangement หรือ MRA) พิธีการศุลกากร การ
ออกวีซา และการเดินทางของนักธุรกิจ เปนตน รวมถึงการลดหรือยกเลิกมาตรกรที่มิใชภาษ ี

การประชุมในชวงเดือนกันยายน 2547ท่ีผานมา ไทยและอินเดียตกลงแบงกลุมสินคาท่ีจะลด
และยกเลิกภาษีเปน 2 กลุม คือ กลุมสินคาปกติ และกลุมสินคาออนไหวการคาสินคา ในกลุมสินคา
ปกติจะแบงออกเปนอีก 2 กลุม คือกลุมท่ีจะลดภาษีเปนศูนย ซึ่งใชรูปแบบวิธกีารลดภาษแีบบเดยีวกบั
การลดภาษีใน Early Harvest Scheme และกลุมท่ีไมลดภาษีเปนศูนย แตลดลงถึงระดับใดระดับหน่ึง 
สวนกลุมสินคาออนไหวน้ัน อินเดียเสนอใหกําหนดเพดานจํานวนรายการสินคา (maximum ceiling) ท่ี
รอยละ 20-25 ของจํานวนรายการสินคา ซึ่งไทยเห็นวาเปนอัตราท่ีคอนขางสูง ทําใหทั้งสองฝายตอง
กลับไปหารือภายในกอน โดยการประชุมคร้ังตอไปกําหนดใหมีขึ้นระหวางวันที ่7-9 พฤศจิกายน 2547 
ณ ประเทศไทย 

• ความตกลงการคาเสรอีาเซียน-จีน 

กรอบการคาเสรีอาเซียน-จีน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2547 โดยสาระสําคัญ จาก
การประชุมเม่ือเดือนกันยายน 2547 ท่ีผานมา คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมและจีนสามารถ 
ตกลงรูปแบบการลด/เลิกภาษีสินคาปกติ (Normal Track) ไดแลว โดยจะเร่ิมลดภาษีในวันท่ี 1 
มกราคม 2548 และจะลดภาษีลงเปนลําดับจนเหลือรอยละ 0 ในวันที่ 1 มกราคม 2553 และไดตกลงให
มีความยืดหยุนในสินคาบางรายการโดยจะยกเลิกภาษีในป 2555 อยางไรก็ตาม ในสวนสินคาออนไหว 
(Sensitive Track) ท้ังสองฝายยังไมสามารถตกลงเร่ืองเพดานมูลคาการนําเขาสินคาได โดยอาเซียน
สวนใหญตองการใหมีเพดานอยูท่ีรอยละ 10 ในขณะท่ี จีนและอินโดนีเซียตองการกําหนดท่ีรอยละ 
12.5 ซ่ึงอาเซียนไดแจงวาไมสามารถเปลี่ยนทาทีจากรอยละ 10 ได เนื่องจากเปนมติท่ีประชุมของ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) คร้ังท่ี 36 เม่ือวันท่ี 3-5 กันยายน 
2547  

ประเด็นอ่ืนๆ ไดแก การเปดเสรีการคาบริการซึ่งใหมีการเปดเสรีแบบคอยเปนคอยไปในสาขา
ท่ีประเทศสมาชิกมีความพรอม โดยตองมีการเปดตลาดมากกวาที่ตกลงกันในองคการการคาโลก 
สําหรับเร่ืองการเจรจาดานการลงทุนยังอยูระหวางการพิจารณาจัดทํารางความตกลง 

ผลของการเจรจาสองฝายระหวางไทยและจีนในเร่ืองสินคาที่มีโควตาภาษสีรุปไดวา ไทยตกลง
ท่ีจะนําสินคาท่ีมีโควตาภาษ ี(อัตราภาษีนอกโควตา) มาลดในกลุมสินคาออนไหวสูง แตตองการความ
ยืดหยุนโดยขอยืดระยะเวลาการลดภาษีใหยาวนานกวาป 2558 และอาจมีมาตรการปกปองพิเศษ
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สําหรับบางสินคา สวนจีนขอใหไทยพิจารณาขยายโควตาในสินคาที่จีนสนใจ ไดแก กระเทียม หัวหอม 
มันฝร่ัง ชาและไหม  

ความคืบหนาลาสุดในการประชุมคณะเจรจาอาเซียน-จีน คร้ังท่ี 17 วันท่ี 19-20 ตุลาคม 2547 
สรุปไดวา การคาสินคาสามารถตกลงรูปแบบการลดภาษีสินคาปกติและสินคาออนไหวไดแลว โดย
สินคาปกติจะเร่ิมลดภาษีเหลือ ไมเกินรอยละ 20 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 สวนสินคาออนไหวจะคง
ภาษีไวและลดเหลือรอยละ 20 ในวันที ่1 มกราคม 2555 โดยกําหนดเพดานรายการสินคาออนไหวไว
ไมเกิน 400 รายการ และมูลคาการนําเขาสินคาท่ีรอยละ 10 สวนการคาบริการยังไมสามารถตกลงกัน
ไดในประเด็นหลักๆ โดยเฉพาะในเร่ืองคํานิยามของบุคคลธรรมดา (Natural Person of a Party) ท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากความตกลงฯ วาควรครอบคลุมถึงผูมีถิ่นพํานักถาวร (Permanent Resident) 
หรือไมนอกเหนือจากบุคคลท่ีถือสัญชาติของประเทศภาคีน้ัน โดยจีนไมตองการใหบุคคลธรรมดามี
ความหมายครอบคลุมถึงผูมีถ่ินพํานักถาวร เน่ืองจากขณะนี้จีนยังไมมีกฎระเบียบในเร่ืองนี้ ในขณะท่ี
อาเซียนสวนใหญยังคงยืนยันท่ีจะใหความหมายของบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีครอบคลุมถึงผูมี
ถ่ินพํานักถาวร สวนไทยยังสงวนสิทธิท่ีจะใหคํานิยามของบุคคลธรรมดารวมถึงผูมีถ่ินพํานักถาวร 
ดังนั้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน จะไมมีการเสนอการลงนามความตกลงดานการคาบริการ แต
จะเปนเพียงการรายงานความคืบหนาเทานั้น 

อยางไรก็ตาม การสงออกผัก-ผลไมซ่ึงเปนสินคาท่ีเนาเสียงายไปประเทศจีนยังประสบกับ
ปญหาอุปสรรคอีกหลายดาน ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการไทย โดยปญหาอุปสรรคท่ี
สําคัญไดแก9 

• ขั้นตอนการขออนุญาตนําเขาของจีนมีความซับซอนและกฎระเบียบในการนาํเขาของ
แตละมณฑลมีความแตกตางกัน โดยใบอนุญาตการนําเขามีอาย ุ6 เดือน ระยะเวลา
การออกใบอนุญาตนําเขาผัก-ผลไมแตละคร้ังใชเวลาประมาณ 7 วัน และการขอ
อนุมัตินําเขาจากหนวยงานตรวจสอบมาตรฐานสินคาของจีนใชเวลาไมนอยกวา 30 
วัน 

• มาตรการของแตละมณฑลของจีนที่เรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรจากไทย
คอนขางสูงในอัตรารอยละ 13 -17 สงผลกระทบตอตนทุนสินคานําเขาจากไทยที่ตอง
สูงขึ้นตามไปดวย 

• การกําหนดใหผูสงออกผัก-ผลไมจากไทยตองเปนบริษัทท่ีไดรับอนุญาตจากจีน
โดยตรงหรือเปนบริษัทสัญชาติจีน หรือมีการรวมทุนกับคนจนีเทานั้น และการนําเขา
ตองผานนายหนาของจีน ทําใหผูสงออกไทยตองมีตนทุนสินคาเพ่ิมขึ้น 

• มาตรการดานสุขอนามัยของจีนท่ีใชควบคุมการนําเขาอยางเขมงวด ทําใหผัก-ผลไม
ตองตกคางท่ีดานเปนเวลานานซ่ึงเส่ียงตอการเนาเสียไดงาย อาทิ เทศบาลเมือง
กวางเจา มณฑลกวางตุงมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยดานอาหาร หากสินคา

                                            
9 http://www.ftawatch.org/autopage1/show_page.php?t=9&s_id=6&d_id=6 

http://www.ftawatch.org/autopage1/show_page.php?t=9&s_id=6&d_id=6
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ของผูประกอบการรายใดไมผานมาตรฐานดังกลาว จะถูกขึ้นบัญชีดํา และระงับการ
สั่งซื้อหรือนําเขา ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกออนไลนเขาระบบเพ่ือแจงใหมณฑลอื่น
ทราบ 

• ระบบการกระจายสินคาในจีนยังไมสะดวกรวดเร็ว ทําใหผัก-ผลไมจากไทยถูกจํากัด
การจําหนายเฉพาะในเมืองใหญๆ ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ กวางเจา คุนหมิง เทาน้ัน 
ซ่ึงตางจากระบบการกระจายสินคาในไทยท่ีสินคาจากจีนสามารถกระจายไปไดทั่ว
ประเทศ 

• ความตกลงการคาเสรีไทย-เปรู 

ไทยและเปรูไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิทีใ่กลชิดยิง่ขึน้
เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2546  โดยเร่ิมการเจรจาเม่ือตนป 2547 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2548 
โดยเขตการคาเสรีไทย-เปรู จะมีผลสมบูรณภายในป 2558 ผลการประชุมคณะเจรจาคร้ังท่ี 1 สรุปได
วา ไทยและเปรูจะลดภาษีครอบคลุมสินคาทุกรายการและจะลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2558 ยกเวน
สินคาท่ีมีความออนไหวจะพิจารณาเปนรายการไป ซ่ึงฝายไทยเสนอวาควรใหมีใหนอยที่สุด โดย
ประเด็นในการเจรจาการเปดเสรีการคาสินคาไดแก การเปดตลาด กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา สินคา
เกษตร มาตรการสุขอนามัย มาตรการปกปอง และการอํานวยความสะดวกการคา 

ประเด็นอ่ืนๆ ไดแก การเปดเสรีการคาบริการซ่ึงท้ังสองฝายเห็นวาควรเนนดานความรวมมือ
และการอํานวยความสะดวกเพ่ือใหมีการขยายการคาบริการ เชน การขนสง และการทองเท่ียว เปนตน 
สําหรับประเด็นดานการลงทุน ฝายไทยเห็นวาเปนส่ิงสําคัญของการทําความตกลงเสรีทวภิาค ีเพ่ือท่ีจะ
ดึงดูดการลงทุน ขอบเขตการเจรจาจึงควรมุงท่ีจะสงเสริมการลงทุนระหวางกัน ทั้งในดานความรวมมือ
และการอํานวยความสะดวก ในเบื้องตน ควรมีความเขาใจกฎหมายการลงทุนของกันและกัน จึงควรมี
การแลกเปลี่ยนขอมูล และตั้งหนวยงานที่จะเปนศูนยประสานงานขึ้น  

ความคืบหนาจากการประชุมคณะเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู ในชวงเดือนสิงหาคม 2547 ท่ี
ผานมา สรุปไดวา เปรูตกลงทีจ่ะปรับรายการสินคาในขอเสนอใหสอดคลองกับฝายไทย  โดยจะเพ่ิม
จํานวนรายการสินคาที่ลดภาษีทันทีใหไดไมต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนรายการและมูลคาการนําเขา
จากไทย นอกจากนี้ท้ังสองฝายสามารถตกลงท่ีจะใชรูปแบบการลดภาษีเดียวกันสําหรับสินคาท่ีมีการ
ลดภาษีภายในป 2553 

สําหรับประเด็นเร่ืองการคาบริการ ฝายไทยเสนอใหใช Positive list approach ขณะที่เปรู
ตองการใช Negative list approach ซ่ึงท้ังสองฝายยังตกลงกันไมได ดังน้ันในระหวางการเจรจาท้ังสอง
ฝายจึงใช Consolidated agreement นอกจากน้ี ไทยไดยื่นขอเสนอใหเปรูเปดตลาดการคาบริการใน
สาขาวิชาชีพ(สถาปนิก วิศวกร)  การจัดจําหนายภาพยนตร  การกอสราง  การศึกษา  การทองเท่ียว  
ธุรกิจเสริมความงาม  การบําบัดดวยธรรมชาต ิ(นวดแผนโบราณและสปา)  การบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั
การประมง เหมืองแรและการผลิต นอกจากน้ี ท้ังสองฝายมีความตกลงท่ีจะรวมมือในเร่ืองการศึกษา  
การขนสง  การทองเท่ียวและจะมีการเจรจาเพ่ิมเติมในเร่ืองวัฒนธรรม  สุขภาพ  การกอสรางและธรุกจิ
ท่ีอยูอาศยั 
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• ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

ไทยและออสเตรเลียลงนามในความตกลงเปดเสรีการคาทวิภาคีไทย-ออสเตรเลียในเดือน
กรกฎาคมป 2547 ความตกลงดังกลาวถือเปนความตกลงเปดเสรีการคาทวิภาคฉีบับแรกของประเทศ
ไทยท่ีครอบคลุมในทุกเร่ือง (Comprehensive) ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียจะมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2548  

ออสเตรเลียตกลงจะลดภาษสีินคานําเขาเปนรอยละ 0 สําหรับสินคากวารอยละ  83  ของ
รายการสินคาท้ังหมดทันทีเม่ือความตกลงมีผลบังคับใช10  สําหรับรายการท่ีเหลือทั้งหมด จะลดภาษี
เปนศูนยภายในป 2553 ยกเวนเสื้อผาสําเร็จรูป ออสเตรเลียจะคอยๆทยอยลดภาษีใหเปนศูนยภายใน
ป 2558 ในขณะท่ีไทยตกลงจะลดภาษีสินคานําเขาเหลือรอยละ 0 สําหรับสินคาที่นําเขาจาก
ออสเตรเลียเกือบรอยละ 50 ของรายการสินคาท้ังหมด เม่ือความตกลงมีผลบังคับใชซึ่งสวนใหญเปน
สินคาวัตถุดิบท่ีไทยตองนําเขา11 และจะทยอยลดภาษีสินคานําเขาเหลือรอยละ 0 สําหรับสินคาท่ีเหลอื
อีกรอยละ  45 ภายในป 2553 สวนที่เหลือเปนสินคาออนไหวจะทยอยลดภาษีสินคานําเขาเหลอืรอยละ 
0 ในป 2558-2563  

ประเด็นอ่ืนๆ ไดแกการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน โดยจะครอบคลุมธุรกิจบริการทุก
ประเภท ซ่ึงจะเจรจาเปดเสรีในธุรกิจบริการท่ีพรอมทุกๆ 3 ป  นอกจากน้ี ไทยและออสเตรเลียจะ
รวมมือกันพัฒนาในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการคาใหมีความโปรงใสและสนับสนุนใหการคาระหวางสอง
ประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น และรวมมือกันแกไขมาตรการดานสุขภาพอนามัยพืชและสัตว   

ความคืบหนาของความตกลงการคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2547 จาก
การประชุมคณะทํางานตรวจสอบสิทธิและพันธกรณีดานการเปดตลาดสินคา พบวา ขณะน้ีหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ อาทิ กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อยูระหวางดําเนินการออกกฎระเบียบ 
รวมท้ังเตรียมระบบการจัดเก็บขอมูล เพ่ือรองรับความตกลง สําหรับการเปดตลาดการคาบริการไดมี
การประชุมในชวงเดือนกันยายนเชนกัน โดยกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานที่รวบรวมแนวทางการ
ดําเนินการตางๆ เพ่ือนําเสนอ ครม. ตอไป ท้ังนี ้ทุกหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 กอนท่ีไทยและออสเตรเลียจะยื่น diplomatic note ระหวางกัน 
เพ่ือใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม 2548 

 

 

                                            
10 เชนเดิม สินคาผักและผลไมสด สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด อาหารสําเร็จรูป กระดาษ อัญมณีและเคร่ืองประดับ รถยนต
ขนาดเล็กและรถปกอัพ 
11 เชน สินแร เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ หนังดิบและหนังฟอก 
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• ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 

การเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาเร่ิมในเดือนมิถุนายน 2547 โดยในเบือ้งตน
คาดวาจะมีการประชุมอยางเปนทางการประมาณ 6-8 คร้ัง จากเอกสารความคืบหนาในการจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ12 ระบุวาความตกลงการคา
เสรีไทย-สหรัฐฯ จะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญไดแก การเปดเสรีการคาสินคา การเปดเสรี
การคาบริการ การลงทุน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดย คาดวาสหรัฐฯ จะใหความสําคัญกับ
เร่ืองพิธีการทางศุลกากร การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และ
การคาบริการเปนสําคัญ ในขณะท่ีไทยจะผลักดันเร่ืองการเขาสูตลาดสินคาเกษตร การเปดเสรีบริการ 
เชน การเปดตลาดแกรานอาหารไทยในสหรัฐฯ การสงเสริมใหคนสหรัฐฯ มาใชบริการดานการแพทย
ในประเทศไทย เปนตน โดยประเด็นออนไหวในการเจรจาระหวางไทย-สหรัฐฯ คือ สินคาเกษตร ส่ิงทอ 
และบริการบางประเภท เชนการเงินและโทรคมนาคม การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และการลงทุน  

การเจรจาในชวงแรกเปนการสอบถามและแลกเปลี่ยนขอมูลในเร่ืองตางๆ ในกรอบการเจรจา
ลักษณะ Confidence Building โดยสหรัฐอเมริกาไดยื่นเอกสารขอเสนอเร่ืองการคาบริการ การเงิน 
การลงทุน โทรคมนาคม พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยยังไมมีการเจรจาในรายละเอียด แตเปน
การซักถาม Clarifications สวนประเด็นเร่ืองทรัพยสินทางปญญา เกษตร SPS สิ่งทอ แรงงานและ
สิ่งแวดลอม ยังไมมีการยื่นเอกสารขอเสนอ แตไดยกประเด็นท่ีท้ังสองฝายใหความสนใจ ในสวน 
Science and Technology ไทยไดยื่น concept paper โดยเนนในดานความรวมมือ 

อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกายืนกรานทาทีและขอเสนอของตนโดยใหเหตุผลวาเปนแนวทางท่ี
ใชในการเจรจากับคูภาคีอ่ืนๆ หรือเปนเร่ืองท่ีกําหนดไวใน Trade Promotion Authority เชน การ
เจรจาเร่ืองการคาบริการและการลงทุน จะตองใช Negative List Approach และการเจรจา FTA 
จะตองรวมเร่ืองสิ่งแวดลอมและแรงงาน เปนตน นอกจากนี้ ท้ังสองฝายไดหารือเร่ืองการดําเนินการ
เกี่ยวกับ Treaty of Amity ซ่ึงระยะเวลาการขอยกเวน (Waiver) ใน WTO จะหมดอายุลงในวันท่ี 1 
มกราคม 2548  

การประชุมรวมกันท้ังสองฝายระหวางวันท่ี 11-15 ตุลาคม 2547 ณ มลรัฐฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา สําหรับการหารือดานการคาบริการขามพรมแดนสรุปไดวา ไทยเสนอใหรางขอบท 
(Chapter) ดานการคาบริการมีโครงสรางและหลักการท่ีสอดคลองกับขอบทดานการคาบริการท่ีไทย
เสนอในกรอบเจรจา FTA อื่นๆ เชน ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน ซ่ึงสหรัฐอเมริกาเห็นดวยกับไทยในบาง
ประเด็นในรางขอบท แตยังมีความเห็นที่ไมสอดคลองกับไทยในบางประเด็น เชน ไทยตองการใชการ
เจรจาเปดตลาดแบบ Positive List แตสหรัฐอเมริกาตองการใชแบบ Negative List ไทยตองการให
ครอบคลุมการใหบริการในทุกรูปแบบรวมถึงการลงทุนในภาคบริการ แตสหรัฐอเมริกาตองการใหแยก

                                            
12 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2547) “สรุปสถานะความคืบหนาการจัดทําเขตการคาเสรีของ ไทยในระดับทวิภาคีและ
ภูมิภาค” (http://www.dtn.moc.go.th/) 

http://www.dtn.moc.go.th/)
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การลงทุนในภาคบริการไปเจรจาในกลุมเจรจาดานการลงทุน เปนตน ท้ังน้ี การประชุมรวมกันท้ังสอง
ฝายคร้ังตอไปคาดวาจะมีขึ้นในชวงเดือนมีนาคม 2548  

• ความตกลงการคาเสรีไทย-ญี่ปุน 

การเจรจาเร่ิมตนคร้ังแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2547 และมีเปาหมายวาจะเสร็จส้ินในเดือน
ธันวาคม 2547 โดยในการเจรจาคร้ังแรกสรุปไดวา ไทยไดเสนอรูปแบบการลดภาษีโดยแบงสินคาออก
เปน 3 กลุม ไดแก 

- Early Harvest จะลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันทีท่ีความตกลงมีผลบังคับใช 
-  Normal List ฝายไทยจะลดภาษีเปนรอยละ 0 ในชวงป 2547-22555 และฝายญ่ีปุน

ในชวงป 2548-2550  
-  Sensitive List กรอบระยะเวลาในการลดภาษีและอัตราภาษีสุดทายของสินคาในกลุมน้ี

จะขึ้นอยูกับการเจรจา โดยกรอบการเจรจาเร่ืองภาษีเกษตรและความรวมมือดาน
เกษตรดําเนินไปภายใตคณะทํางานรวมดานเกษตรท่ีจัดตั้งขึ้น 

สวนประเด็นเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนดิสินคา (RoOs) ท้ังสองฝายเห็นชอบในหลักการโดย
การยอมรับเงื่อนไขการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาใน 3 หลักการสําคัญ ไดแก (1) การผลิต
ภายในประเทศท้ังหมด (Wholly obtained) (2) การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร (Change in Tariff 
Classification: CTC) แตยังมีความแตกตาง คือ ญ่ีปุนตองการใหใชพิกัด HS 4 หลัก ขณะที่ไทยเสนอ
ใหใช 6 หลัก และ (3) การเปลี่ยนแปลงมูลคาเพ่ิม (Value-added rule) ญ่ีปุนเสนอใหใชสัดสวนรอยละ 
60 ซ่ึงใชภายใตโครงการ GSP และความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-ออสเตรเลีย (JSEPA) สวนไทยเสนอ
ใหใชสัดสวนรอยละ 40  

สาระสําคัญของการประชุมเพ่ือจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดระหวางไทย-ญ่ีปุน 
(JTEPA) คร้ังท่ี 4 ระหวางวันที่ 13-15 กันยายน 2547 ท่ีประเทศญ่ีปุน สรุปไดวา การเจรจาการคา
สินคายังไมมีความคืบหนามากนัก เนื่องจากท้ังสองฝายยังคงมีทาทีพ้ืนฐานที่แตกตางกนัมาก กลาวคือ 
ไทยตองการใหการลด/เลิกภาษีครอบคลุมสินคาทุกรายการ ขณะท่ีญ่ีปุนยังคงยืนยันวาจะไมนําสินคา
เกษตรออนไหวท้ัง 4 รายการ (ขาว แปงมันสําปะหลัง เน้ือไก และนํ้าตาล) และสินคาที่ไมมีการคา
ระหวางกัน (อาทิ สินคาประมงบางรายการ อาหารและผลไมแปรรูปบางชนิดที่ไทยมีศักยภาพในการ
สงออก) มาลด/เลิกภาษีและไมขยายตลาดใหมากกวาท่ีไทยไดรับอยูในปจจุบัน นอกจากน้ีญ่ีปุน
พยายามผลักดันใหไทยเปดตลาดสินคารถยนต ช้ินสวนรถยนต และเหล็ก ซึ่งเปนสินคาออนไหวและ
ไมรวมอยูในขอเสนอของไทย ท้ังน้ี ไทยยืนยันจะไมเจรจาในสินคาดังกลาวหากญ่ีปุนยังไมมีความ
ชัดเจนเร่ืองการเปดตลาดสินคาเกษตรใหไทย  

สําหรับการคาบริการและการลงทุน ท้ังสองฝายไดแลกเปลี่ยนความเห็นตอขอเสนอ (offer) 
ของแตละฝาย โดยขอเสนอของไทยเปนแบบ positive list approach ประกอบดวยส่ิงท่ีไทยเสนอใน
กรอบ WTO และขอผูกพันท่ีไทยใหออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมเฉพาะสวนท่ีญ่ีปุนเรียกรองมาเทาน้ัน แต
ไมรวมสาขาการเงินและโทรคมนาคม ในขณะท่ีขอเสนอของญ่ีปุนเปนแบบ negative list approach 



ภาพรวมความคืบหนาการเจรจาฯ  1-13 

โดยไมไดเพ่ิมเติมจากท่ีญ่ีปุนใหใน WTO มากนัก ซ่ึงไมไดตอบสนองขอเรียกรองของไทยอยาง
เพียงพอ โดยเฉพาะในเร่ืองการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา และการเบิกคารักษาพยาบาลของ
นักทองเที่ยวญ่ีปุน ซึ่งการดําเนินการในขั้นตอไป จะมีการประชุม JTEPA Retreat ระหวางวันท่ี 24-26 
ตุลาคม 2547 ท่ี อ.สามพราน จ.นครปฐม เพ่ือรวมกันแจกแจงและเรียงลําดับความสําคัญของประเด็น
ท่ีตองการใหผู นําผลักดัน และนําเสนอในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุน ในเดือน
พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว 

• ความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซแีลนด 

การหารือระหวางนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจ
เอเปค เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ท้ังสองฝายเห็นชอบใหทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในการทําความ
ตกลงระหวางสองประเทศ (Closer Economic Partnership) โดยการทําความตกลงการคาเสรีไทย-
นิวซีแลนดเร่ิมเจรจาเดือนมิถุนายน 2547 คาดวาจะสรุปผลในเดือนพฤศจิกายน 2547 และคาดวาจะมี
การลงนามในตนป 2548 และภายใน 6-12 เดือนจะเร่ิมลดภาษีนําเขาภายในขอตกลงเปดเขตการคา
เสรี สินคาท่ีอาจจะไดรับผลกระทบ ไดแก ผลิตภัณฑนม เนื่องจากเปนสินคาท่ีนิวซีแลนดมี ศักยภาพ
ในการแขงขันสูง ซึ่งไทยจะตองใชเทคโนโลยีการผลิตนมของนิวซีแลนดมาพัฒนา อุตสาหกรรมนมของ
ไทย ผักและผลไม เน้ือสัตว และสินคาประมง แตโดยภาพรวมแลว สินคาที่จะมีการนําเขามากขึ้นใน
กลุมดังกลาวจะทําใหเกิดการแขงขันกับสินคาประเภทเดียว กันท่ีนําเขาจากประเทศอ่ืน ซ่ึงผูบริโภคจะ
ไดรับประโยชนจากการแขงขันดานราคา คุณภาพ และความหลากหลายของสินคา โดยจะใชความ 
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียเปนพ้ืนฐานในการเจรจา  โดยการเจรจาจะครอบคลมุการคาสินคา(จะ
ใชระดับพิกัดศุลกากรท่ี 6 หรือ 7 หลักในการเจรจา)  การคาบริการและการลงทุน  กฎเกณฑอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวกับการคา  อาทิ  มาจรการทางสุขอนามัย  อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 

การเจรจาเพ่ือจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด คร้ังท่ี 3 ระหวางวันท่ี 27-29 
กันยายน 2547 ณ เมืองควีนสทาวน มีสาระสําคัญ คือ ไทยเสนอใหลดภาษีและเปดโควตาสินคาเกือบ
ทุกรายการใหเหมือนท่ีเสนอใหออสเตรเลีย เชน ผลิตภัณฑนม โยเกิรต แอปเปล เชอร่ี กีวี่ ไวน 
ช้ินสวนรถยนตที่เปนพลาสติก อลูมิเนียมฟอยล ยกเวน หัวหอม เมล็ดหัวหอม และไฟเบอรบอรด ท้ังน้ี 
นิวซีแลนดไดขอใหไทยพิจารณาปรับขอเสนอใหม และขอใหไทยขยายโควตานําเขานมและผลิตภัณฑ
นมเพ่ิมขึ้น พรอมกับลดระยะเวลาการลดภาษีเหลือ 0% ลง  

นอกจากน้ี นิวซีแลนดเสนอใหมีการเจรจาการคาบริการในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งฝายไทยไม
ขัดของ อยางไรก็ตาม ฝายนิวซีแลนดจะจัดใหมีเวทีการหารือเร่ืองการยอมรับคุณสมบัติผูประกอบ
อาหารไทยและผูประกอบอาชีพนวดไทยท่ีไดรับวุฒิบัตรมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ซ่ึงเปน
ประเด็นท่ีฝายไทยใหความสําคัญในการเจรจามาโดยตลอด ท้ังน้ี การประชุมคร้ังตอไป กําหนดใหมีขึน้
ระหวางวันท่ี 2-4 พฤศจิกายน 2547 ท่ีประเทศไทย 
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• กรอบความรวมมอืทางเศรษฐกจิ BIMST-EC 

สมาชิก BIMST-EC 6 ประเทศไดลงนามในกรอบความรวมมือ BIMST-EC เม่ือวันท่ี 8 
กุมภาพันธ 2547 ซ่ึงจะมีการตั้งคณะกรรมการเจรจาการคา (TNC) เพ่ือการเจรจาความตกลงฯ และ
เร่ิมเจรจาเดือนกรกฎาคม 2547 และคาดวาจะเสร็จภายในป 2548 

สาระสําคัญของการเจรจาประกอบดวยการคาสินคาซึ่งมีการเจรจาลดหรือยกเวนภาษีสินคา
นําเขาระหวางสมาชิก โดยแบงเปน Fast Track และ Normal Track โดยจะเร่ิมจะเจรจาเดือน
กรกฎาคม 2547 และคาดวาจะเสร็จภายในป 2548 รวมท้ังใหมีสินคาท่ีไมนํามาลดภาษีสินคานําเขา 
(Negative list) ซ่ึงจะมีการจํากัดจํานวนใหนอยท่ีสุด และการเจรจาจะครอบคลุมถึงเร่ืองรูปแบบการลด
หรือยกเลิกภาษีสินคานําเขาและหลักการตางตอบแทน แหลงกําเนิดสินคา การปฏิบัติตอสินคาท่ีมี
โควตา อุปสรรคและมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร เปนตน 

การเจรจาในประเด็นอ่ืนๆ อาทิ การเปดเสรีการคาบริการใหครอบคลุมสาขาท่ีสําคัญโดยใช 
Positive list approach และมีใหการปฏิบัติพิเศษและแตกตาง และความยืดหยุนแกประเทศพัฒนา
นอยที่สุด สวนการลงทุนระบุใหมีการสงเสริมการลงทุนดานตางๆ และใหมีการเจรจาเพื่อเปดเสรีใน
นโยบายการลงทุน โดยใหใช  Positive list approach นอกจากน้ี ยังมีการเจรจาในความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ การอํานวยความสะดวกในดาน MRAs ความรวมมือดานศุลกากร เปนตน 

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา (TNC) คร้ังท่ี 1 ภายใต BIMSTEC FTA เมื่อวนัท่ี 7-8 
กันยายน 2547 สรุปไดวา ไทยไดรับมอบหมายใหเปนประธานการประชุม TNC ในทุกคร้ัง โดย
ประธาน TNC จะรายงานความคืบหนาและผลการเจรจาตอที่ประชุมคณะเจาหนาที่อาวุโสดาน
เศรษฐกิจ (STEOM) เพ่ือรายงานตอท่ีประชุมรัฐมนตรีการคา/เศรษฐกิจตอไป โดยในการประชุม TNC 
คร้ังท่ี 1-4 จะใหความสําคัญตอการเจรจาในเร่ืองการคาสินคา สําหรับการเจรจาเร่ืองอื่นๆ เชน เร่ือง
การคาบริการและการลงทุน จะเจรจาในภายหลัง ทั้งนี ้ท่ีประชุมมอบหมายใหไทยยกรางความตกลง
เร่ืองการคาสินคา ซึ่งครอบคลุมเร่ืองกฎแหลงกําเนิดสินคา วิธีการลด/ยกเลิกภาษี มาตรการปกปอง 
และกลไกการยุติขอพิพาท และเวียนใหสมาชิกภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2547 เพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมคร้ังตอไป ซ่ึงมีกําหนดระหวางวันที ่6-8 ธันวาคม 2547 ณ ประเทศอินเดีย 

กลาวโดยสรุปไดวา การเจรจาเพ่ือจัดทําเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับ 8 ประเทศ 
และ 1 กลุมเศรษฐกิจมีความคืบหนาอยางตอเน่ือง โดยประเทศไทยไดลงนามความตกลงแลวกับ
ประเทศคูคารวม 4 ประเทศ ไดแก จีน (ตามกรอบอาเซียน-จีน) บาหเรน อินเดีย และออสเตรเลีย 
รวมท้ังไดลงนามในกรอบความตกลงกับเปรู และสมาชิก BIMST-EC 6 ประเทศ และกําลังดําเนินการ
เจรจาอยางตอเน่ืองกับอีก 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และนิวซีแลนด นอกจากประเทศและ
กลุมประเทศตามที่กลาวมาขางตนแลว ขณะนี้ประเทศไทยใหความสนใจในการจดัทําเขตการคาเสรีกบั
ประเทศอ่ืนๆ ดวย ซึ่งในขณะน้ีอยูในขั้นตอนการศึกษาเพ่ือจัดทําเขตการคาเสรีไทย-เม็กซิโก และเขต
การคาเสรีอาเซียน-เกาหลี ในอนาคต 
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1.3 ความตกลงการคาเสรท่ีีสหรัฐอเมริกามีสวนรวม 

1.3.1 ยุทธศาสตรการคาเสรขีองสหรฐัอเมริกา 

ในชวงเวลา 50 ปท่ีผานมา สหรัฐฯ ไดเนนเจรจาความตกลงการคาระดับพหุภาคีโดยมี
จุดประสงคเพ่ือลดอุปสรรคทางการคาโดยเฉพาะภาษีสินคานําเขา ตอมาในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา 
สหรัฐฯ ไดเจรจาทําความตกลงการคาเสรีระดับภูมภิาคและทวิภาคีจํานวน 4 ความตกลง โดยเจรจากบั
ประเทศเพ่ือนบานและประเทศคูคาทางยุทธศาสตร (Strategic partners) คือ ความตกลงการคาเสรี
สหรัฐฯ -อิสราเอล (1985) สหรัฐฯ -แคนาดา (1989) ความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA 
(1994) และ สหรัฐฯ -จอรแดน (2001)  

ปจจุบัน สหรัฐฯ ไดเนนการเปดเสรีระดับภูมิภาคและทวิภาคีเปนยุทธศาสตรสําคัญของ
นโยบายการคา ซึ่งเรียกยุทธศาสตรดังกลาววา “Competitive liberalization” หมายความวา  สหรัฐฯ 
จะเนนการเปดเสรีการคาทั้งระดับพหุภาคี  ภูมิภาค และทวิภาคีไปพรอมๆ กัน   โดยเจรจาระดับ 
ทวิภาคีและภูมิภาคกับประเทศท่ีเต็มใจจะทําความตกลงการคาเสรีกับสหรัฐฯ  ในขณะเดียวกัน  
สหรัฐฯ จะดําเนินนโยบายผลักดันใหเปดเสรีในประเด็นอื่นๆ ท่ีสหรัฐฯ ตองการในการเจรจาภายใต
องคการการคาโลก13 

นอกจากสหรัฐฯ จะลงนามในความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และ ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) แลว สหรัฐฯ ไดลงนามในความตกลงการคาเสรีกับ 5 
ประเทศในอเมริกากลาง (Central American Common Market : CACM) และยังอยูในระหวางเจรจา
กลุมการคาเสรีในระดับภูมิภาคกับ 34 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและใต  

ในสวนของการเจรจาแบบทวิภาคี สหรัฐอเมริกาไดทําความตกลงการคาเสรีไปแลวกับ
จอรแดน อิสราเอล ชิลี สิงคโปร ออสเตรเลีย และโมร็อคโค และอยูในระหวางการเจรจากลุม 5 ประเทศ
ในแอฟริกา (Southern African Customs Union : SACU) รูปท่ี 1.2 แสดงความตกลงการคาเสรีตาง 
ๆ ที่สหรัฐฯ มีสวนรวม  

นอกจากน้ี สหรัฐฯ ยังอยูในชวงการพิจารณาทําความตกลงการคากับประเทศอื่นๆ อีก คือ 
ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -ตะวันออกกลาง และ ความตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆ ใน   
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมท้ังประเทศไทย นอกจากน้ีสหรัฐฯ ยังมีความตกลงทวิภาคี (Bilateral 
Agreement)  ท้ังความตกลงการคาเสรีและความตกลงทางการคาเฉพาะดานกับประเทศตางๆ เปน
จํานวนมาก   

                                            
13 Fergusson and Sek, “Trade Negotiations in the 108th Congress,” CRS Issue Brief for Congress, March, 2004. 
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รปูที ่1.2 ความตกลงการคาเสรทีี่สหรฐัอเมริกามสีวนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยอันเน่ืองมาจากการเจรจา WTO รอบใหมที่กรุงโดฮา. 2547. 

1.3.2 สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรขีองสหรฐัอเมรกิา14 

ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีซ่ึงสหรัฐฯ จะใชเปนตนแบบในการเจรจากับประเทศไทย
ไดแกความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐอเมริกากับสิงคโปร (US-Singapore Free Trade 
Agreement) และระหวางสหรัฐอเมริกากับชิลี (US-Chile Free Trade Agreement) โดยประเด็นหลัก
ในการเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับประเทศคูเจรจาท่ีเกี่ยวของกับการคาสินคา คือ 
การลดภาษีสินคานําเขา ซึ่งประเด็นท่ีมักเปนเร่ืองออนไหวในการเจรจาเกี่ยวกับสินคาระหวางประเทศ
พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาสวนใหญ คือการลดภาษีนําเขาสินคาเกษตร   

ในกรณีความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -ชิล ีประเทศชิลีจะตองลดภาษีสําหรับสินคาบริโภคและ
อุตสาหกรรมทั้งหมดภายใน 4 ปและสําหรับสินคาเกษตรกรรมภายใน 4-12 ป ในขณะท่ีกรณีความ 
ตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -สิงคโปร สิงคโปรจะลดภาษีสินคานําเขาจากสหรัฐฯ ท้ังหมดในทันทีท่ีความ
ตกลงมีผลบังคับใช นอกจากน้ี การเจรจาจะครอบคลุมถึงอุปสรรคทางการคาท่ีไมใชภาษี (NTBs) 
ตัวอยางเชนในกรณีความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -ชิล ีไดเจรจาลดการอุดหนุนการสงออก การบงัคบัใช
มาตรการคุมครองเกษตร และการแกไขปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัย (SPS) เปนตน   

                                            
14 ติดตามความคืบหนาในการเจรจาและเอกสารความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ใน http://www.ustr.gov/ 
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ตารางที ่1.5  สรุปสาระสําคัญความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -สิงคโปร และสหรัฐฯ -ชิล ีในสวนการเปด
เสรีการคาและการลงทุน 

นอกจากประเด็นการคาสินคาแลว สหรัฐฯ ยังตองการใหประเทศคูเจรจาเปดเสรีในประเด็น
อื่นๆ อีก ตัวอยางเชน การคาบริการ (Trade in Services) โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการทางการเงิน 
(Financial Services) บริการโทรคมนาคม (Telecommunications) และบริการขนสงดวนพิเศษ 
(Express Delivery Services) ท้ังน้ี ประเด็นหลักเกี่ยวกับการคาบริการคือการเขาสูตลาดบริการและ
การกํากับดูแลในประเทศท่ีเปนธรรม โดยการเปดเสรีการคาบริการตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -
สิงคโปรจะกวางและลึกกวากรณีสหรัฐฯ -ชิลี นอกจากนี้ จะมีประเด็นเร่ืองการลงทุน การคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา การจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ พิธีการศุลกากร นโยบายแขงขันทางการคา 
มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม การอํานวยความสะดวกตอการคา และกลไกระงับขอพิพาท15  

ตารางที ่1.4 สรปุสาระสําคัญของความตกลงการคาเสรขีองไทย 
ความตกลง สาระสําคัญ 

ไทย-บาหเรน ความตกลงการเปนพันธมติรทางเศรษฐกิจไทย-บาหเรนมผีลบังคับใชเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2002 
การคาสินคา 

ลดภาษีบางสวน (Early Harvest) จํานวน 626 รายการ โดยมีอัตราภาษีอยูท่ีรอยละ 0 และรอยละ 
3 และภาษีรอยละ 3 จะลดลงเปน 0 ภายในวนัที่ 1 มกราคม 2005 

สําหรับการลดภาษีสินคาสวนที่เหลือประมาณ 5,000 รายการ ฝายไทยไดเสนอใหมีการจัดกลุม
สินคาเปน 3 กลุม และใชรูปแบบวิธีการลดภาษีดังนี ้

• Fast Track  ประกอบดวยสินคาประมาณรอยละ 40 ของสินคาสวนที่เหลือท้ังหมดและลด
ภาษีลงเหลือรอยละ 0 ภายในวนัที่ 1 มกราคม 2005 ทั้งนี้ ฝายไทยไดยื่นรายการในกลุม 
Fast Track จํานวน 1,862 รายการที่จะลดลงเหลือ 0 ภายในป 2005 ใหฝายบาหเรน
พิจารณา 

• Normal Track ประกอบดวยสินคาประมาณรอยละ 40 ของสินคาสวนที่เหลือท้ังหมดและลด
ภาษีลงเหลือรอยละ 0 ภายในวนัที่ 1 มกราคม 2007  

• Other Products ประกอบดวยสินคาประมาณรอยละ 20 ของสินคาสวนท่ีเหลือท้ังหมด และ
ลดภาษีลงเหลือรอยละ 0 ภายในวนัที่ 1 มกราคม 2010 

ประเด็นอื่นๆ  
การคาบริการ: ทั้งสองฝายไดเริ่มหารือในสาขาการคาบริการท่ีแตละฝายใหการสนใจ โดยอาจมี

สาขาที่จะนํามาเจรจาในชวงแรก ซึ่งบาหเรนใหความสําคัญกับการเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม 
ในขณะที่ไทยใหความสําคัญในสาขากอสรางและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง บริการสุขภาพและทองเที่ยว เปนตน 
ความคบืหนา 

การเจรจาไมมีความคืบหนามากนัก เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมบอยครั้ง  ลาสุดบาหเรน
สนใจการเปดเสรีการคาบริการโดยเฉพาะสาขาการเงินการธนาคาร ซึ่งไทยยังไมมนีโยบายท่ีจะเปด
สาขานี ้ทําใหบาหเรนไมเรงดําเนินการลดภาษีสินคา Early Harvest  กับไทย 

                                            
15 ดูรายละเอียดความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของสหรัฐฯ ไดใน TDRI (2003), “Thailand-US Free Trade Agreement”, 
submitted to Thailand-US Business Council American, Chamber of Commerce, US-ASEAN Business Council. 
http://www.info.tdri.or.th/ 

http://www.info.tdri.or.th/
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ความตกลง สาระสําคัญ 
ไทย-อินเดีย การคาสินคา 

เปดเจรจาการคาเร่ิมตนมกราคม 2004 และกําหนดใหแลวเสร็จภายในเดือนมนีาคม 2005 ซึ่ง
กําหนดใหเปดเสรีภายในป 2010 โดยตกลงใหลดภาษีสินคาบางสวนทันท ี(Early Harvest Scheme: 
EHS) โดยจะทยอยลดภาษีแตละปลงในอัตรารอยละ 50 75 และ 100 ของอัตราภาษี MFN applied 
rates ตั้งแตวนัที่ 1 มนีาคม 2004 จนถึงวนัที่ 1 มนีาคม 2006 ตามลําดับ ครอบคลุมสินคารวม 82 
รายการ เชน เงาะ ลําไย มังคุด ทุเรียน องุน ขาวสาลี อาหารทะเลกระปอง (ปลาซารดีน ปลาแซลมอน  
ปลาแมกเคอเรล และปู) และสินคาอุตสาหกรรม อาทิ อัญมณีและเครือ่งประดับ (พลอยสี) เม็ดพลาสติก 
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ พัดลม ตูเยน็ เครื่องรับวิทยุ โทรทศันและสวนประกอบ เครื่องสีขาว 
หมอแปลงไฟฟา เครื่องประมวลผลขอมูล วงจรพิมพ สวนประกอบของเฟอรนิเจอร บอลลแบริ่ง และ
สวนประกอบของเครื่องยนต เปนตน 
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 

การประชุมครั้งท่ี 7 ระหวางคณะเจรจาเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดไทยและอินเดีย  สามารถสรุป
หลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาได 3 หลักเกณฑดังนี ้

1. หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงที่มากเพียงพอ (Substantial Transformation)  ควบคูกับการ
กําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ 

2. หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร โดยกําหนดการเปล่ียนพิกัดที ่6 
หลัก 

3. หลักเกณฑการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) โดยกําหนดไวท่ีรอย
ละ 40 

การคาบริการและการลงทุน 
กําหนดใหทยอยเปดเสรีในรายสาขาที่มีความพรอมกอน โดยเริ่มตนเจรจารายละเอียดการลด

ภาษีสินคาตั้งแตเดือนกันยายน  2004 (เลื่อนจากมกราคม 2004) และใหเสร็จส้ินภายในเดือนกันยายน  
2006 
ประเด็นอื่นๆ 

ตกลงแนวทางการเจรจาเพ่ือขจัดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน เชนเรื่องการอํานวยความสะดวก
ทางการคาในดานตางๆ เชน การจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangement หรือ 
MRA) พิธีการศุลกากร การออกวีซา และการเดินทางของนักธุรกิจ เปนตน รวมถึงการลดหรือยกเลิก
มาตรกรท่ีมิใชภาษ ี
ความคบืหนา 

อินเดียไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคาเสรีไทย-อินเดีย ครั้งท่ี 3 ระหวาง
วันที่ 9-12 สิงหาคม 2004  สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

• ทั้งสองฝายไดเห็นชอบรางพิธีสารแกไขกรอบความตกลงในเรื่องการบังคับใชสินคาภายใต 
Early Harvest Scheme (EHS) จํานวน 82 รายการ  ซึ่งจะเริ่มลดภาษตีั้งแตวันที่ 1 กันยายน 
2004  และกําหนดใหมีการลงนามในวนัที ่30 สิงหาคม 2004 

• ไทยหยิบประเด็นเรื่องมาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษีที่จะเปนอุปสรรคทางการคาของไทย  
โดยเฉพาะสินคา EHS มาตรการท่ีสําคัญเชน  กฎหมาย Plant Quarantine Order 2004 มี
ผลใหตองสงตัวอยางผลไมสดไปตรวจสอบท่ีนิวเดลี  ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการสงผลไมจาก
ไทยไปอินเดีย อยางไรก็ตามทางอินเดียจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความสะดวกทางการคา
ระหวางกัน 

ไทยไดเปนเจาภาพการประชุมคณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสร ี(TNC) ไทย-อินเดีย ครั้งท่ี 4 
ในระหวางวันที ่20-22 กันยายน 2547 ณ จังหวัดขอนแกน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  
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ความตกลง สาระสําคัญ 
• การคาสินคา ทั้งสองฝายตกลงใหแบงกลุมสินคาท่ีจะลด/เลิกภาษี เปน 2 กลุม ไดแก กลุม

สินคาปกต ิ(Normal Track) และกลุมสินคาออนไหว (Sensitive Track) ทั้งนี ้ในกลุมสินคา
ปกติจะแบงออกเปนอีก 2 กลุม คือกลุมท่ีจะลดภาษีเปนศูนย ซึ่งใชรูปแบบวิธีการลดภาษีแบบ
เดียวกับการลดภาษีใน Early Harvest Scheme คือการลดภาษีเปนอัตรารอยละของภาษีท่ี
เรียกเก็บปจจุบนั (Margin of Preferences: MOP) และทยอยลดภาษเีปนขัน้ตอน และกลุมท่ี
ไมลดภาษีเปนศูนย แตลดลงถึงระดับใดระดับหนึ่ง 

• สวนกลุมสินคาออนไหวนัน้ ท้ังสองฝายไดหารือเรื่องเพดานจํานวนรายการสินคา (maximum 
ceiling) โดยอินเดียเสนอใหกําหนดเพดานที่รอยละ 20-25 ของจํานวนรายการสินคา ซึ่งไทย
เห็นวาเปนอัตราท่ีคอนขางสูง อยางไรก็ตาม ท้ังสองฝายจะนํากลับไปหารือกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของภายในประเทศ กอนท่ีจะกําหนดรายการสินคาในกลุมออนไหวดังกลาว และ
แลกเปลี่ยนรายการสินคาภายในการประชุม TNC ครั้งท่ี 6 ในเดือนธันวาคม ศกนี้ 

• การคาบริการ ทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตอรางความตกลงดานการคาบริการที่ฝาย
อินเดียเปนผูยกรางขึ้น โดยสวนใหญมีพืน้ฐานมาจากความตกลงดานการคาบริการภายใต
องคการการคาโลก (GATS) และกําหนดท่ีจะหารือกันในรายละเอียดในการประชุม TNC ครั้ง
ที่ 5 ตอไป  

• การลงทุน ท้ังสองฝายเห็นวารางขอบทการลงทนุควรครอบคลุมเนื้อหามากกวาความตกลงวา
ดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Bilateral Investment Protection and Promotion 
Agreement: BIPA) ที่ไทยและอินเดียไดลงนามเมื่อเดือนกรกฎาคม 2543 และยังคงมีผล
บังคับใช อยางไรก็ตาม ท้ังสองฝายจะนํากลับไปหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศ
ตอไป 

• การนําเขาสินคาเกษตรภายใต EHS ทั้งสองฝายเห็นควรจัดตั้งคณะทํางานความรวมมือดาน
มาตรการสุขอนามัย รวมท้ังการจัดทํา MRA โดยฝายไทยจะเสนอรางตัวบทในเรื่องดังกลาว
ใหอินเดียพิจารณาตอไป นอกจากนี ้อินเดียไดอธิบายขั้นตอนระเบียบปฏิบตัิในเรื่อง Plant 
Quarantine Order 2003 ที่จะตองมีการจัดทํา Pest Risk Analysis (PRA) สําหรับรายการ
สินคาท่ีนําเขา ซึ่งไทยไดขอใหอินเดียเรงจัดทํา PRA สําหรับสินคาสงออกสําคัญของไทยที่อยู
ภายใต Early Harvest Scheme คือ มังคุด ทุเรียน เงาะ ลําไย ท้ังนี้ อินเดียแจงวาจะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห  

การดําเนินการตอไป 
การประชุมครั้งตอไป กําหนดใหมีขึ้นระหวางวันท่ี 7-9 พฤศจิกายน 2547 ณ ประเทศไทย  

อาเซียน-จีน การคาสินคา 
ภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน-จีน  

ลดภาษีสินคากลุมแรกภายใต Early Harvest Programme ในพิกัดศุลกากร 01-08 (สัตวมีชีวติ 
เนื้อสัตว ปลาและอาหารทะเล นมและผลติภัณฑนม ผลิตภัณฑจากพืชและสัตว ผักและผลไม ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2004 และภาษีจะลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2006) 

คณะเจรจาอาเซียน-จีน ไดหารือเรื่องรูปแบบการลดภาษีสินคา Normal Track และ Sensitive 
Track ภายใตพิกัด 09-97 ดังนี้ 

• Normal Track มีรูปแบบการลดภาษีโดยกําหนดใหภาษีสูงกวารอยละ 20 ใหลดเหลือรอยละ 
20 ในป 2005 และใหลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2010 โดยสินคาบางรายการสามารถ
ยืดหยุนการลดภาษีใหเหลือรอยละ 0 ไดในป 2012 สวนรายละเอียดการลดภาษีอาจเปน
ลักษณะของการลดภาษีแบบเวนชวงระยะ เชน อาจมีการลดภาษีในปที ่1, 3 และ 6 เปนตน 
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ความตกลง สาระสําคัญ 
• Sensitive Track อาเซียน-จีน ไดหารือประเด็นตางๆ เชน หลักเกณฑการจํากัดจํานวนสินคา 

ปเริ่มตน ปสุดทาย อัตราภาษีเริม่ตน อัตราภาษีสุดทาย เปนตน โดยจีนเสนอแนวทางการให
อาเซียนพิจารณา และอาเซียนไดตกลงท่ีจะนําประเด็นเหลานี้มาพิจารณาเพื่อประมวลทาที
ของอาเซียน อยางไรก็ตาม อาเซียนยังไมสามารถสรุปทาทีที่ชัดเจนได เนื่องจากยังไมไดรับ
รายการสินคาออนไหวจากสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

ไทยและจีนไดลดภาษีสินคาผักและผลไมทุกรายการตามพิกัดศุลกากรตอนที ่07-08 (116 
รายการตามพิกัดศุลกากร 6 หลัก) ใหเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 ตลุาคม 2003  
ประเด็นอื่นๆ 

การคาบริการ : ใหมีการเปดเสรีแบบคอยเปนคอยไปในสาขาท่ีประเทศสมาชิกพรอม โดยตองมี
การเปดตลาดมากกวาที่ตกลงกันในองคการการคาโลก นอกจากนี้ไดมีการพิจารณารางความตกลง
การคาบริการวาควรครอบคลุมสาขาทุกรูปแบบ โดยมีการจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดแบบ Positive 
list  

การเจรจาดานการลงทุน : อยูระหวางการพิจารณาจัดทํารางความตกลงดานการลงทุน ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังดานการสงเสริมการลงทุน การคุมครองการลงทุน และการเปดเสรีดานการลงทุน ทั้งนี้ 
ขอบเขตของการเจรจาจัดทําความตกลงดานการลงทุน จีนไดเสนอใหเร่ิมจากสาขาการผลิตกอน 
ความคบืหนา 

ผลการประชุมคณะเจรจาอาเซียน-จีนในวนัที่ 1 สิงหาคม 2004 ณ ประเทศเวียดนามไมมีความ
คืบหนามากนัก ทําใหเรื่องจํานวนรายการสินคาออนไหวทีต่องลดภาษีใหเหลือรอยละ 0-5 มีอันตอง
เลื่อนออกไป 

ตอมาไทยไดเปนเจาภาพการประชุมเจรจาอาเซียน-จีนครั้งท่ี 16 ระหวางวันที่ 22-23 กันยายน 
2547 ณ กรุงเทพฯ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

• รูปแบบการลดภาษีสินคา ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมและจีนสามารถตกลงรูปแบบการลด/
เลิกภาษีสินคาปกต ิ(Normal Track) ไดแลว โดยจะเริ่มลดภาษีในวนัที่ 1 มกราคม 2548 และ
จะลดภาษีลงเปนลําดับจนเหลือรอยละ 0 ในวันที่ 1 มกราคม 2553 และไดตกลงใหมีความ
ยืดหยุนในสินคาบางรายการโดยจะยกเลิกภาษีในป 2555 อยางไรก็ตาม ในสวนสินคา
ออนไหว (Sensitive Track) ทัง้สองฝายยังไมสามารถตกลงเรื่องเพดานมูลคาการนําเขาสินคา
ได โดยอาเซียนสวนใหญตองการใหมีเพดานอยูที่รอยละ 10 ในขณะทีจ่ีนและอินโดนีเซีย
ตองการกําหนดที่รอยละ 12.5 ซึ่งอาเซียนไดแจงวาไมสามารถเปลี่ยนทาทีจากรอยละ 10 ได 
เนื่องจากเปนมติที่ประชุมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: 
AEM) ครั้งท่ี 36 เมื่อวันท่ี 3-5 กันยายน 2547  

• สินคาท่ีมโีควตาภาษ ีไทยไดเจรจาสองฝายกับจีน โดยไทยตกลงท่ีจะนําสินคาที่มโีควตาภาษี 
(อัตราภาษนีอกโควตา) มาลดในกลุมสินคาออนไหวสูง แตตองการความยืดหยุนโดยขอยืด
ระยะเวลาการลดภาษีใหยาวนานกวาป 2558 และอาจมีมาตรการปกปองพิเศษสําหรับบาง
สินคา สวนจีนขอใหไทยพิจารณาขยายโควตาในสินคาท่ีจีนสนใจ ไดแก กระเทียม หัวหอม 
มันฝรั่ง ชาและไหม ทั้งนี้ ไทยไดแจงวายังไมสามารถใหคําตอบไดเนื่องจากไมไดระบุไวใน
กรอบความตกลงฯ 

ความคืบหนาลาสุดในการประชุมคณะเจรจาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 17 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2547 
สรุปไดวา การคาสินคาสามารถตกลงรูปแบบการลดภาษีสินคาปกติและสินคาออนไหวไดแลว โดยสินคา
ปกติจะเริม่ลดภาษีเหลือ ไมเกินรอยละ 20 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 สวนสินคาออนไหวจะคงภาษไีว
และลดเหลือรอยละ 20 ในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยกําหนดเพดานรายการสินคาออนไหวไวไมเกิน 
400 รายการ และมูลคาการนําเขาสินคาที่รอยละ 10 สวนการคาบริการยังไมสามารถตกลงกันไดใน
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ความตกลง สาระสําคัญ 
ประเด็นหลักๆ โดยเฉพาะในเรื่องคํานิยามของบุคคลธรรมดา (Natural Person of a Party) ที่จะไดรับ
ประโยชนจากความตกลงฯ วาควรครอบคลุมถึงผูมถีิ่นพํานักถาวร (Permanent Resident) หรือไม
นอกเหนือจากบุคคลท่ีถือสัญชาติของประเทศภาคีนั้น โดยจีนไมตองการใหบุคคลธรรมดามีความหมาย
ครอบคลุมถึงผูมถีิ่นพํานักถาวร เนื่องจากขณะนี้จีนยังไมมีกฎระเบยีบในเรื่องนี้ ในขณะที่อาเซียนสวน
ใหญยังคงยืนยันที่จะใหความหมายของบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีครอบคลุมถึงผูมถีิน่พํานักถาวร 
สวนไทยยังสงวนสิทธิท่ีจะใหคํานิยามของบุคคลธรรมดารวมถึงผูมถีิ่นพํานักถาวร ดังนั้น ในการประชุม
สุดยอดอาเซียน-จีน จะไมมีการเสนอการลงนามความตกลงดานการคาบริการ แตจะเปนเพียงการ
รายงานความคืบหนาเทานัน้ 

ไทย-เปรู ลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทยและ
เปรูเมื่อวนัท่ี 17 ตุลาคม 2003 ซึ่งเริ่มเจรจาตนป 2004 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2005 โดยเขต
การคาเสรีไทย-เปรู จะมีผลสมบูรณภายในป 2015 

ผลการประชุมคณะเจรจาความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิดยิ่งข้ึนระหวาง
ประไทยกับเปรู ครั้งที่ 1 สรุปไดดังนี้ 
การคาสินคา 

การลดภาษีจะครอบคลุมสินคาทุกรายการ และจะลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2015 ยกเวนสินคา
ที่มีความออนไหวจะพิจารณาเปนรายการไป ซึ่งฝายไทยเสนอวาควรใหมีใหนอยที่สุด 
ประเด็นอื่นๆ  

การคาบริการ : ทั้งสองฝายเห็นวาควรเนนดานความรวมมือและการอํานวยความสะดวกเพื่อให
มีการขยายการคาบริการ เชน การขนสง และการทองเที่ยว เปนตน 

การลงทุน : ฝายไทยเหน็วาเปนส่ิงสําคัญของการทําความตกลงเสรีทวิภาคี เพ่ือท่ีจะดึงดูดการ
ลงทุน ขอบเขตการเจรจาจึงควรมุงที่จะสงเสริมการลงทุนระหวางกัน ท้ังในดานความรวมมือและการ
อํานวยความสะดวก ในเบื้องตน ควรมีความเขาใจกฎหมายการลงทุนของกันและกัน จึงควรมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูล และตั้งหนวยงานที่จะเปนศูนยประสานงานข้ึน 

กระบวนการระงบัขอพพิาท : ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะใชหลักการขององคการการคาโลกเปน
พ้ืนฐานในการเจรจาเรื่องกระบวนการระงับขอพิพาท 

การแลกเปลีย่นขอมลู : ฝายไทยไดเสนอรายการขอมูลที่จะใหมีการแลกเปลี่ยนระหวางกันเพื่อ
เปนประโยชนในการเจรจา 
ความคบืหนา 

ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรูครั้งที่ 3 ระหวางวนัที่ 17-19 
สิงหาคม 2004  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

• การคาสินคา  เปรูตกลงที่ปรับรายการสินคาในขอเสนอใหสอดคลองกับฝายไทย  โดยจะเพ่ิม
จํานวนรายการสินคาที่ลดภาษีทันทีใหไดไมต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนรายการและมูลคา
การนําเขาจากไทย  นอกจากนี้ท้ังสองฝายสามารถตกลงที่จะใชรูปแบบการลดภาษีเดียวกัน
สําหรับสินคาที่มีการลดภาษีภายในป 2010 

• การคาบริการ  ฝายไทยเสนอใหใช Positive list approach ขณะที่เปรตูองการใช Negative 
list approach ซึ่งทั้งสองฝายยังตกลงกันไมได  ดังนั้นในระหวางการเจรจาท้ังสองฝายจึงใช 
Consolidated agreement   นอกจากนี้  ไทยไดยื่นขอเสนอใหเปรูเปดตลาดการคาบริการใน
สาขาวิชาชีพ(สถาปนิก วิศวกร)  การจัดจําหนายภาพยนตร  การกอสราง  การศึกษา  การ
ทองเท่ียว  ธุรกิจเสริมความงาม  การบําบัดดวยธรรมชาต ิ(นวดแผนโบราณและสปา)  การ
บริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการประมง  เหมืองแรและการผลิต   

• ความรวมมืออ่ืนๆ ท้ังสองฝายมีความตกลงที่จะรวมมือในเรื่องการศึกษา  การขนสง  การ
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ความตกลง สาระสําคัญ 
ทองเท่ียวและจะมีการเจรจาเพ่ิมเติมในเรื่องวัฒนธรรม  สุขภาพ  การกอสรางและธุรกิจท่ีอยู
อาศัย 

ไทย-ออสเตรเลีย สถานะการณลาสุด 
ไทยและออสเตรเลียไดลงนามในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (FTA) ซึ่งถือเปนความ

ตกลงการคาเสรฉีบับแรกของประเทศไทยที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง (Comprehensive) และในเบื้องตนท้ัง
สองประเทศจะเริ่มลดภาษีระหวางกันตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2005 

ในภาพรวม ไทยจะไดรับประโยชนจากการที่ออสเตรเลียลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคากวารอยละ  
83  ของรายการสินคาทั้งหมดทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช เชนเดิม สินคาผักและผลไมสด 
สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด อาหารสําเร็จรูป กระดาษ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนตขนาดเล็ก
และรถปกอัพ คิดเปน มูลคาประมาณ 3.4 หมืน่ลานบาท และสําหรบัรายการที่เหลือท้ังหมด จะลดภาษี
เปนศูนยภายในป พ.ศ.2010 ยกเวนเส้ือผาสําเร็จรูป ออสเตรเลียจะคอยๆทยอยลดภาษีใหเปนศูนย
ภายในป พ.ศ.2015 

ในทางกลับกัน ไทยจะลดภาษีเปนศูนยสําหรบัสินคาที่นําเขาจากออสเตรเลียเกือบรอยละ 50 ของ
รายการสินคาท้ังหมด เมื่อความตกลงมีผลบังคับใชซึ่งสวนใหญเปนสินคาวัตถุดิบท่ีไทยตองนําเขา เชน 
สินแร เช้ือเพลิง เคมีภัณฑ หนังดิบและหนังฟอก คิดเปนมูลคาประมาณ 8 พันลานบาท และคอยๆ
ทยอยลดภาษีเปนศูนยสําหรบัสินคาที่เหลืออีกรอยละ  45 ภายในป พ.ศ. 2010 สวนที่เหลือเปนสินคา
ออนไหว จะทยอยลดเปนศูนยในป พ.ศ. 2015-2020  

สําหรับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทั้งสองประเทศตกลงกันวา จะใชหลักการเปลี่ยนแปลงท่ีมาก
เพียงพอ (Substantial transformation) ไดแก การเปล่ียนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร 
(Change of tariff classification : CTC) หรือ การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบท่ีใชภายในประเทศ 
(Regional value content : RVC)   สินคาทุกรายการจะมีการกําหนดกฎการเปลี่ยนพิกัด (CTC) เพื่อใช
เปนหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา และมีสินคาบางรายการที่กําหนดใหมีการใชกฎการ
เปลี่ยนพิกัดควบคูไปกับ RVC โดยจะกําหนดไวที่สัดสวนรอยละ 40 ไดแก สินคาส่ิงทอและเส้ือผา 
พลาสติก ผลติภัณฑทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ตะก่ัว สังกะสี ดีบุก เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส รถยนต
และสวนประกอบ นาฬิกา เครื่องดนตรี ของเลน และเฟอรนิเจอร เปนตน 
การเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน 

1. ครอบคลุมธุรกิจบริการทุกประเภท โดยจะคอยๆเจรจาเปดเสรีในธุรกิจท่ีพรอมทุกๆ 3 ป  
ออสเตรเลียใหหลักประกันวาคนไทยสามารถเขาไปลงทุนในรกิจทุกประเภทได 100% ยกเวน
หนังสือพิมพ การ กระจายเสียง การขนสงทางอากาศ โดยออสเตรเลียจะเปดสาขาธุรกิจการ
ลงทุนใหกับไทยมากกวาที่ผูกพันภายใต WTO ธุรกิจดังกลาว ไดแก ที่ปรึกษากฎหมาย การ
ตกแตงภมูิทัศน ซอมรถยนต โทรคมนาคม บริการศึกษา เหมืองแร และการผลติสินคาทุก
ประเภท 

2. การอนุญาตใหนักธุรกิจตางชาติเขามาทํางานในประเทศการเขาทํางานช่ัวคราวในออสเตรเลีย
มีความสะดวกมากข้ึน     

• ออสเตรเลียยกเลิกเง่ือนไขการทดสอบตลาดแรงงาน (Labor Market Testing)
ใหกับคนไทยเปนการถาวรกลาวคือ นายจางไมจําเปนตองประกาศหาคนงานใน
ออสเตรเลียกอนจึงจะสามารถจางแรงงานจากนอกประเทศได 

• ผูบริหาร ผูจัดการ ผูเช่ียวชาญ รวมท้ังผูติดตาม (คูสมรสและบุตร) เขาไปทํางานได
คราวละ 4 ปและสามารถตออายุไดถึง 10 ป  

• พอครัวของไทยที่มีประกาศนียบัตรจากกรมฝมือแรงงาน สามารถไปประกอบอาชีพ
ในออสเตรเลียได 
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ความตกลง สาระสําคัญ 
ความรวมมือดานตางๆ ที่เก่ียวกบัการคา  

ไทยและออสเตรเลียจะรวมมือกันพัฒนาในดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการคาใหมีความโปรงใสและ
สนับสนนุใหการคาระหวางสองประเทศมีความคลองตัวมากข้ึน 
การแกไขมาตรการดานสขุภาพอนามยัพืชและสตัว 

ไทยและออสเตรเลียไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานมาตรการสุขภาพพอนามัยเพ่ือแกไขปญหา
การสงออกสินคาเกษตรของไทยไปออสเตรเลีย 
ความคบืหนา 

ไดมีการประชุมคณะทํางานตรวจสอบสิทธิและพนัธกรณีดานการเปดตลาดสินคา เพื่อติดตาม
ความคืบหนาการดําเนินการตามพันธกรณีดานการเปดตลาดสินคาภายใตความตกลงการคาเสร ีไทย-
ออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2547 โดยขณะนี้หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ กรมศุลกากร กรมการคา
ตางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน อยูระหวางดําเนินการออกกฎระเบียบ รวมทั้งเตรียมระบบการจัดเก็บขอมูล เพื่อ
รองรับความตกลงฯ สําหรับการเปดตลาดการคาบริการจะมีการประชุม ในวันท่ี 6 กันยายน โดย
กระทรวงพาณิชย จะรวบรวมแนวทางการดําเนินการตางๆ ดังกลาวเสนอ ครม. ตอไป  
การดําเนินการตอไป 

ทุกหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 กอนท่ี
ไทยและออสเตรเลียจะย่ืน diplomatic note ระหวางกัน เพ่ือใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชในวันท่ี 1 
มกราคม 2548  

ไทย-สหรัฐอเมริกา ภาพรวม  
FTA ไทย-สหรัฐฯ จะตองมีลักษณะ Comprehensive และ Commercially Meaningful โดยจะ

ครอบคลุมดานตาง ๆ ที่สําคัญไดแก สินคา บริการ การลงทุน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
คาดวาสหรัฐฯ จะใหความสําคัญกับเรื่อง Customs, IPR, E-Commerce, Telecommunications, 

Automobile และ Services เปนสําคัญ ขณะท่ีไทยควรจะผลักดันเรื่อง Market Access, สินคาเกษตร 
เชน Poultry Products, Fruits และภาคการบริการ เชน การเปดตลาดแกรานอาหารไทยในสหรัฐฯ การ
สงเสริมใหคนสหรัฐฯ มาใชบริการดานการแพทยในประเทศไทย ซึ่งประเด็นนี้จะผูกกับ VISA Provision 
นอกจากนั้น สินคาไทยท่ีไดรับ GSP อยูแลวจะเปนสินคากลุมแรกในตารางการลดภาษ ี

มาตรการทีม่ิใชภาษ ี เนื่องจากสหรัฐฯ มีอัตราภาษีท่ีต่ําอยูแลว การกีดกันทางการคาจะอยูใน
รูปแบบของมาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษ ี ซึ่งเปนประเด็นท่ีไทยควรจะเจรจาใหสหรัฐฯ มีการผอน
ปรน รวมท้ังหลักการในการใช Safeguard ดวย 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา    เปนประเด็นหลักที่ไทยตองพิจารณาอยางรอบคอบเพราะจะ
เปนตัวกําหนดวาไทยจะไดรับประโยชนจาก FTA มากนอยเพียงใด 

ประเด็นออนไหว ของการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ คือ สินคาเกษตร    ส่ิงทอ และ
ภาคการบริการบางประเภท นอกจากนี้ ประเด็นแรงงานและส่ิงแวดลอมเปนประเด็น Sensitive ใน
รัฐสภาสหรัฐฯ สําหรับเรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐยังเปนเร่ืองที่ฝายไทยอาจมีปญหา โดย
กรมบัญชีกลางซึ่งเปนเจาของเรื่องเห็นวายังไมพรอมท่ีจะเจรจาในสวนนี ้
ความคบืหนา 

• เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2004 USTR ไดมีหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ แสดงเจตจํานงที่จะเปด
การเจรจา FTA กับประเทศไทย โดยไดระบุวาจะเริ่มเจรจาภายในเดือนมถินุายน 2004 และ
ใหแลวเสร็จในป 2005 โดยจะมีการประชุมอยางเปนทางการประมาณ 6-8 ครั้ง แตละคร้ังจะ
จัดการประชุมระดับ Plenary และการประชุมแยกเปนคณะทํางานควบคูกันไป  

• การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ รอบแรกเปนการสอบถามและแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องตางๆ ใน
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ความตกลง สาระสําคัญ 
กรอบการเจรจาลักษณะ Confidence Building 

• สหรัฐฯ ไดย่ืน Text ขอเสนอเรื่อง Services, Finance, Investment, Telecom, E-commerce, 
Safeguard (Trade remedies, DSU, Government procurement, Transparency และ 
General Provisions โดยยังไมมีการเจรจา Text แตเปนการซักถาม Clarifications สําหรับ
ทรัพยสินทางปญญา เกษตร SPS ส่ิงทอ แรงงานและส่ิงแวดลอม ยังไมมีการยื่น Text แตได
ยกประเด็นที่ท้ังสองฝายใหความสนใจ ในสวน Science and Technology ไทยไดยื่น 
concept paper โดยเนนในดานความรวมมือ 

• ฝายสหรัฐฯ ยืนกรานทาทีและขอเสนอของตนโดยใหเหตผุลวาเปนแนวทางท่ีใชในการเจรจา
กับคูภาคีอ่ืนๆ หรือเปนเรื่องที่กําหนดไวใน Trade Promotion Authority เชน การเจรจาเรื่อง 
Investment และ Services จะตองใช Negative List Approach และการเจรจา FTA จะตอง
รวมเร่ืองส่ิงแวดลอมและแรงงาน เปนตน ในการเจรจา เรื่องเกษตร ฝายสหรัฐฯ แจงวาจะรวม
สินคาทุกชนิดรวมทั้งน้ําตาลแตการตัดสินใจสุดทายตองอยูท่ีผูบริหารระดับสูงสุด  

• ในระหวางการเจรจานี้หัวหนาคณะผูแทนไทย (นายนติย พบิูลสงคราม) ไดหารือกับฝาย
สหรัฐฯ เรื่องการดําเนินการเก่ียวกับ Treaty of Amity ซึ่งระยะเวลาการขอยกเวน (Waiver) 
ใน WTO จะหมดอายุลงในวันที ่1 มกราคม 2005 ซึ่งในช้ันนี้เปนเพียงการ explore แนวทาง
ตางๆ เชน หากไทยยืน่ขอขยายเวลาการขอ ยกเวน สหรัฐฯ จะสนับสนนุไทยใน WTO 
หรือไม ซึ่งทางสหรัฐฯ จะนําไปหารือภายในกอน 

การประชุมรวมกันท้ังสองฝายระหวางวันที ่11-15 ตุลาคม 2547 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 
สําหรับการหารือดานการคาบริการขามพรมแดนสรุปไดวา ไทยเสนอใหรางขอบท (Chapter) ดาน
การคาบริการมีโครงสรางและหลักการท่ีสอดคลองกับขอบทดานการคาบริการท่ีไทยเสนอในกรอบเจรจา 
FTA อ่ืนๆ เชน ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งสหรัฐอเมริกาเห็นดวยกับไทยในบางประเด็นในรางขอบท 
แตยังมีความเห็นท่ีไมสอดคลองกับไทยในบางประเด็น เชน ไทยตองการใชการเจรจาเปดตลาดแบบ 
Positive List แตสหรัฐอเมริกาตองการใชแบบ Negative List ไทยตองการใหครอบคลุมการใหบริการใน
ทุกรูปแบบรวมถึงการลงทุนในภาคบริการ แตสหรัฐอเมริกาตองการใหแยกการลงทุนในภาคบริการไป
เจรจาในกลุมเจรจาดานการลงทุน เปนตน  
การดําเนินการตอไป 

การประชุมรวมกันท้ังสองฝายครั้งตอไปคาดวาจะมีขึ้นในชวงเดือนมีนาคม 2548 
ไทย-ญี่ปุน การคาสินคา 

ไทยเสนอรูปแบบการลดภาษีโดยแบงสินคาออกเปน 3 กลุม ไดแก 
• Early Harvest จะลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันทีท่ีความตกลงมผีลบังคับใช 
• Normal List ฝายไทยจะลดภาษีเปนรอยละ 0 ในชวงป 2005-2012 และฝายญี่ปุนในชวงป 

2005-2007 และ 
• Sensitive List กรอบระยะเวลาในการลดภาษีและอัตราภาษีสุดทายของสินคาในกลุมนี้จะ

ขึ้นอยูกับการเจรจา โดยกรอบการเจรจาเรื่องภาษีเกษตรและความรวมมือดานเกษตรดําเนนิ
ไปภายใตคณะทํางานรวมดานเกษตรที่จัดตั้งข้ึน 

กฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคา  
ทั้งสองฝายเห็นชอบในหลักการโดยการยอมรับเง่ือนไขการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาใน 3 

หลักการสําคัญ ไดแก (1) wholly obtained (2) Change in Tariff Classification (CTC) แตยังมีความ
แตกตาง คือ ฝายญี่ปุนตองการใหใชการเปลี่ยนพิกัด 4 หลัก ขณะท่ีไทยเสนอใหใช 6 หลัก และ (3) 
Value-added rule ฝายญี่ปุนเสนอใหใชสัดสวนรอยละ 60 ซึ่งใชภายใตโครงการ GSP และ Japan-
Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA) สวนไทยเสนอใหใชสัดสวนรอยละ 40 ตาม 
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ความตกลง สาระสําคัญ 
ASEAN และ CER-FTA ไทย-ออสเตรเลีย 
ประเด็นอื่นๆ 

คณะทํางานเพ่ือเตรียมสาระเบื้องตนสํากรับการจัดทําความตกลง Japan-Thailand Economic 
Partnership (JSEP) ไดเตรียมประเด็นการเจรจาและความรวมมือดานอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การคาบริการ 
ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การสงเสริมการลงทุน   
ความคบืหนา  

ญี่ปุนไดเปนเจาภาพการประชุมเจรจาอยางเปนทางการเพ่ือจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่
ใกลชิดระหวางไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ครั้งท่ี 4 ระหวางวันที่ 13-15 กันยายน 2547 ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญีปุ่น สรปุสาระสําคัญ ดังนี้ 

การคาสินคา: การเจรจาไมมีความคืบหนามากนัก เนื่องจากทั้งสองฝายยังคงมีทาทีพ้ืนฐานท่ี
แตกตางกันมาก คือ ไทยตองการใหการลด/เลิกภาษีครอบคลมุสินคาทุกรายการ ขณะท่ีญี่ปุนยังคง
ยืนยันวาจะไมนําสินคาเกษตรออนไหวท้ัง 4 รายการ (ขาว แปงมันสําปะหลัง เนื้อไก และน้ําตาล) และ
สินคาท่ีไมมีการคาระหวางกัน (อาทิ สินคาประมงบางรายการ อาหารและผลไมแปรรปูบางชนิดที่ไทยมี
ศักยภาพในการสงออก) มาลด/เลิกภาษีและไมขยายตลาดใหมากกวาท่ีไทยไดรับอยูในปจจุบนั 
นอกจากนี้ญี่ปุนพยายามผลักดันใหไทยเปดตลาดสินคารถยนต ช้ินสวนรถยนต และเหล็ก ซึ่งเปนสินคา
ออนไหวและไมรวมอยูในขอเสนอของไทย ทั้งนี้ไทยยืนยันจะไมเจรจาในสินคาดังกลาวหากญี่ปุนยังไมมี
ความชัดเจนเรื่องการเปดตลาดสินคาเกษตรใหไทย  

การคาบริการและการลงทุน: ทั้งสองฝายไดแลกเปล่ียนความเห็นตอขอเสนอ (offer) ของแตละ
ฝาย โดยขอเสนอของไทยเปนแบบ positive list approach ประกอบดวยส่ิงที่ไทยเสนอในกรอบ WTO 
และขอผูกพันท่ีไทยใหออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมเฉพาะสวนท่ีญีปุ่นเรยีกรองมาเทานั้น แตไมรวมสาขา
การเงินและโทรคมนาคม ในขณะท่ีขอเสนอของญี่ปุนเปนแบบ negative list approach โดยไมได
เพิ่มเติมจากที่ญี่ปุนใหใน WTO มากนัก ซึ่งไมไดตอบสนองขอเรียกรองของไทยอยางเพียงพอ 
โดยเฉพาะในเรื่องการเคล่ือนยายบุคคลธรรมดา และการเบิกคารักษาพยาบาลของนักทองเท่ียวญี่ปุน 
การดําเนินการตอไป  

จะมีการประชุม JTEPA Retreat ระหวางวันที่ 24-26 ตุลาคม 2547 ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
เพื่อรวมกันแจกแจงและเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นที่ตองการใหผูนําผลักดัน และนําเสนอใน
ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุน ในเดือนพฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว 

ไทย-นิวซีแลนด ในการหารือระหวางนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจ
เอเปค เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2003 ณ ประเทศไทย ท้ังสองฝายเห็นชอบใหทําการศึกษาถึงความเปนไป
ไดในการทํา CEP ระหวางสองประเทศ โดยเริ่มเจรจาเดือนมิถนุายนนี ้และคาดวาสรุปผลในเดือน
พฤศจิกายน 2004  โดยคาดวาจะมีการลงนามระดับผูนําในตนป 2005 และภายใน 6-12 เดือนจะเริ่มลด
ภาษนีําเขาภายในขอตกลงเปดเขตการคาเสรี สินคาที่อาจจะไดรับผลกระทบ ไดแก ผลิตภัณฑนม 
เนื่องจากเปนสินคาที่นิวซีแลนดม ีศักยภาพในการแขงขันสูง ซึ่งไทยจะตองใชเทคโนโลยีการผลิตนม
ของนิวซีแลนดมาพัฒนา อุตสาหกรรมนมของไทย ผักและผลไม เนื้อสัตว และสินคาประมง แตโดย
ภาพรวมแลว สินคาที่จะมีการนําเขามากขึ้นในกลุมดังกลาวจะทําใหเกิดการแขงขันกับสินคาประเภท
เดียว กันท่ีนําเขาจากประเทศอ่ืน ซึ่งผูบริโภคจะไดรับประโยชนจากการแขงขันดานราคา คุณภาพ และ
ความหลากหลายของสินคา 
กรอบการเจรจา   

จะใชความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียเปนพ้ืนฐานในการเจรจา  โดยการเจรจาจะครอบคลุม
การคาสินคา(จะใชระดับพิกัดศุลกากรท่ี 6 หรือ 7 หลักในการเจรจา)  การคาบริการและการลงทุน  
กฎเกณฑอ่ืนๆที่เก่ียวกับการคา  อาทิ  มาจรการทางสุขอนามัย  อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 
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ความตกลง สาระสําคัญ 
ความคบืหนา   

ไทยไดเปนเจาภาพการเจรจาการจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด  ครั้งท่ี 2 ระหวาง
วันที่ 9-11 สิงหาคม 2004  สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

• การคาสินคา ทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลงรูปแบบการลดภาษีสินคาปกติได  จะมีการหารือ
กันตอไป 

• การคาบริการ  ไดมีการพิจารณารางบริบทดานบริการท่ีนวิซีแลนดเสนอ  และใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอเสนออยางเปนทางการในวันที ่3 กันยายน 2004  และแลกเปล่ียนขอเสนอ
เบื้องตน (Initial offer) ภายในวนัที่  15  กันยายน 2004 

• เรื่องนโยบายการแขงขัน  การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐและทรัพยสินทางปญญา  เนนใหความ
รวมมือระหวางกัน  และสามารถตกลงกันไดแลว 

นิวซีแลนดไดเปนเจาภาพการเจรจาการจัดทําความตกลงการคาเสรไีทย-นิวซีแลนด คร้ังที่ 3 
ระหวางวนัที่ 27-29 กันยายน 2547 ณ เมืองควีนสทาวน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

• การลดภาษีสินคา ไทยเสนอลดภาษีและเปดโควตาสินคาเกือบทุกรายการใหเหมือนที่เสนอให
ออสเตรเลีย เชน ผลติภัณฑนม โยเกิรต แอปเปล เชอรี่ กีวี่ ไวน ช้ินสวนรถยนตที่เปน
พลาสติก อลูมิเนียมฟอยล ยกเวน หัวหอม เมล็ดหัวหอม และไฟเบอรบอรด ท้ังนี้ นิวซีแลนด
ไดขอใหไทยพิจารณาปรับขอเสนอใหดีกวานี ้และขอใหไทยขยายโควตานําเขานมและ
ผลิตภัณฑนมเพิ่มขึน้ พรอมกับลดระยะเวลาการลดภาษีเหลือ 0% ลง แตไทยไดยืนยันวาไม
สามารถใหไดมากกวาท่ีผูกพันไวภายใตความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับออสเตรเลีย 
นิวซีแลนดจึงขอนําขอเสนอของนิวซีแลนดกลับไปปรบัใหเหมาะสมกับขอเสนอของไทย โดย
ไทยยังคงรักษาสิทธ์ิที่จะปรับลดขอเสนอหลังจากพิจารณาขอเสนอของนิวซีแลนดใหมอีกครั้ง  

• การคาบริการ นิวซีแลนดเสนอใหมีการเจรจาการคาบริการในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งฝายไทยไม
ขัดของ อยางไรก็ตาม ฝายนิวซีแลนดจะจัดใหมีเวทีการหารือเรื่องการยอมรับคุณสมบตัผิู
ประกอบอาหารไทยและผูประกอบอาชีพนวดไทยท่ีไดรับวุฒิบตัรมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาต ิซึ่งเปนประเด็นทีฝ่ายไทยใหความสําคัญในการเจรจามาโดยตลอด  

การดําเนินการตอไป 
การประชุมครั้งตอไป กําหนดใหมีขึ้นระหวางวันท่ี 2-4 พฤศจิกายน 2547 ณ ประเทศไทย 

BIMST-EC 
(ภูฎาน อินเดีย 
เมียนมาร เนเปาล 
ศรีลังกา ไทย) 

สมาชิก BIMST-EC 6 ประเทศไดลงนามในกรอบความรวมมือ BIMST-EC เมื่อวันท่ี 8 
กุมภาพันธ 2004 ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการเจรจาการคา (TNC) เพื่อการเจรจาความตกลงฯ และเริ่ม
เจรจาเดือนกรกฎาคม 2004 และคาดวาจะเสร็จภายในป 2005 
การคาสินคา 

มีการเจรจาลดหรือยกเวนภาษีสินคานําเขาสินคาระหวางสมาชิก โดยแบงเปน Fast Track และ 
Normal Track โดยจะเริ่มจะเจรจาเดือนกรกฎาคม 2004 และคาดวาจะเสร็จภายในป 2005 

ใหมีสินคาที่ไมนํามาลดภาษีสินคานําเขา (Negative list) ซึ่งจะมีการจํากัดจํานวนใหนอยที่สุด 
และการเจรจาจะครอบคลุมถึงเรื่องรูปแบบการลดหรือยกเลิกภาษีสินคานําเขาและหลักการตางตอบ
แทน แหลงกําเนินสินคา การปฏบิัตติอสินคาที่มโีควตา อุปสรรคและมาตรการท่ีมิใชภาษีศุลกากร เปน
ตน 
ประเด็นอื่นๆ 

การคาบริการ : การเจรจาการเปดเสรีการคาบริการครอบคลุมสาขาที่สําคัญโดยใช Positive list 
approach และมีใหการปฏิบัตพิิเศษและแตกตาง และความยืดหยุนแกประเทศพัฒนานอยท่ีสุด 

การลงทุน : ใหการสงเสริมการลงทุนดานตางๆ และใหมีการเจรจาเพ่ือเปดเสรีในนโยบายการ
ลงทุน โดยใหใช  Positive list approach 
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ความตกลง สาระสําคัญ 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ : ใหมีความรวมมือสาขาความรวมมือของ BIMST-EC ใหมี

ความกาวหนามากขึ้น ใหมีการอํานวยความสะดวกในดาน MRAs ความรวมมือดานศุลกากร เปนตน 
ความคบืหนา 

ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา (TNC) ครั้งท่ี 1 ภายใต BIMSTEC 
FTA เมื่อวันท่ี 7-8 กันยายน 2547 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

• ไทยไดรับมอบหมายใหเปนประธานการประชุม TNC ในทุกคร้ัง โดยประธาน TNC จะ
รายงานความคืบหนาและผลการเจรจาตอที่ประชุมคณะเจาหนาที่อาวโุสดานเศรษฐกิจ 
(STEOM) เพื่อรายงานตอท่ีประชุมรัฐมนตรีการคา/เศรษฐกิจตอไป 

• พิจารณาขอบเขตการดําเนินงานของ TNC โดยจะตองเจรจาจัดทําความตกลงฯ ใหเสร็จตาม
กรอบและเวลาท่ีกําหนดไว 

• ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเบื้องตนและประเทศท่ีจะรับเปนเจาภาพจัดการประชุม โดยใน
การประชุม TNC ครั้งท่ี 1-4 จะใหความสําคัญตอการเจรจาในเรื่องการคาสินคา สําหรับการ
เจรจาเรื่องอ่ืนๆ เชน เรื่องการคาบริการและการลงทุน จะเจรจาในภายหลัง ท้ังนี้ท่ีประชุม
มอบหมายใหไทยยกรางความตกลงเรื่องการคาสินคา ซึ่งครอบคลุมเรื่องกฎแหลง กําเนิด
สินคา วิธีการลด/ยกเลิกภาษี มาตรการปกปอง และกลไกการยุติขอพิพาท และเวียนให
สมาชิกภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2547 เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ซึ่งมีกําหนด
ระหวางวนัที่ 6-8 ธันวาคม 2547 ณ ประเทศอินเดีย 

• ใหสมาชิกเรงดําเนินการกระบวนการภายใน (Internal Procedure) ใหกรอบความตกลงฯ มี
ผลบังคับใชและแจงใหสมาชิกอ่ืนทราบผานชองทางการทูต ซึ่งขณะนีไ้ทยและอินเดียได
ดําเนินการแลว ภฎูานและศรีลังกาดําเนินการเสร็จแลว จะแจงภายใน 2-3 สัปดาหนี ้สวน 
บังคลาเทศ พมาและเนปาลอยูระหวางดําเนินการ 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ตุลาคม 2547 และ http://www.thaifta.com/fta_progress.html?g_id=152&f_id=3798   

http://www.thaifta.com/fta_progress.html?g_id=152&f_id=3798
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สาระสําคัญของความ
ตกลงการคาเสรี 

สหรัฐฯ -ชลิ ี สหรัฐฯ -สงิคโปร 

การคาสินคา สินคาบริโภคและอตุสาหกรรม 
• มากกวา 85% ของสินคาบริโภคและ

อุตสาหกรรมภายใตการคาแบบทวภิาคีจะ
ไดรับการลด/เลิกภาษีทนัท่ีที่ความตกลงมี
ผลบังคับใช และจะตองลดภาษีท้ังหมด
ภายใน 4 ป  

• ภาษีฟุมเฟอยของชิลีสําหรับอุตสาหกรรม
ยานยนตจะตองลดลงในชวง 4 ป โดย
รถยนตที่เขาขายภาษีดังกลาวตองลดภาษี
ลงทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับ 

• สินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมจะตองลด
ภาษีลงทนัทีต่ามขอตกลงเก่ียวกับ
แหลงกําเนิดสินคา 

• สินคาสงออกของสหรัฐฯ หลายรายการ
ไดรับการยกเวนภาษนีําเขาในชิล ีเชน 
สินคาเกษตร กอสราง อุปกรณประกอบ
รถยนต คอมพิวเตอร เปนตน  

สินคาเกษตร  
• ประมาณ 75 % ของสินคาเกษตรจาก

สหรัฐฯ นําเขาชิลีจะตองไดรับการยกเวน
ภาษภีายใน 4 ป และลดภาษีสําหรับ
สินคาเกษตรสหรัฐฯ ทั้งหมดภายใน 12 ป  

• เกษตรกรสหรัฐฯ ที่เขามาประกอบอาชีพ
ในชิลีจะตองไดรับโอกาสเทียบเทากับหรือ
ดีกวาที่เกษตรกรจากสหภาพยุโรป และ
แคนาดาไดรับภายใตขอตกลงท่ีทั้งสอง
ประเทศทําไวกับชิล ี

• การอุดหนุนการสงออกตองถูกยกเลิก
สําหรับการคาสินคาเกษตรระหวางสหรัฐฯ 
กับชิล ีแตใหคงไวเพ่ือบังคับใชกับประเทศ
ที่สามท่ีเขามาแยงหรือแทนท่ีสินคาสหรัฐฯ 
ในตลาดชิลี  

 
• สินคาสิงคโปรสวนใหญจะไดรบัการ

ยกเวนภาษีจากสหรัฐฯ ทันทีท่ีความตกลง
มีผลบังคับใช และจะตองทยอยลดภาษี
ทั้งหมดในชวง 3-10 ป 

• สิงคโปรรับประกันอัตราภาษีศูนยทันที
สําหรับสินคาทั้งหมดของสหรัฐฯ   

• สินคาส่ิงทอและเครื่องนุงหมจะตองลด
ภาษีลงทนัท่ีตามขอตกลงเก่ียวกับ
แหลงกําเนิดสินคา 

 

การคาบริการ • ครอบคลุมการคาบริการขามพรมแดนท้ัง
สองประเทศและสิทธิการลงทุนและการ
ประกอบอาชีพใหบริการในประเทศคูคา  

• ชิลีจะเปดตลาดใหธุรกิจบริการสหรัฐฯ 

• ครอบคลุมการคาบริการขามพรมแดนท้ัง
สองประเทศและสิทธิการลงทุนและการ
ประกอบอาชีพใหบริการในประเทศคูคา  

• สิงคโปรจะเปดตลาดใหธุรกิจบริการ
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สาระสําคัญของความ
ตกลงการคาเสรี 

สหรัฐฯ -ชลิ ี สหรัฐฯ -สงิคโปร 

มากขึ้นภายใตขอผูกพันแบบ “negative 
list” approach 

• การเปดตลาดการคาบริการครอบคลุมใน
หลายสาขา ไดแก ธุรกิจคอมพิวเตอรและ
บริการท่ีเก่ียวของ โทรคมนาคม กอสราง 
วิศวกรรม ทองเที่ยว โฆษณา ไปรษณีย
ดวน บริการวชิาชีพ การกระจายสินคา 
การฝกอบรมและการศึกษา และ
ส่ิงแวดลอม  

• บริการทางการเงินครอบคลุมหลักการของ
การไมเลือกปฏิบตั ิการประตบิตัิเยี่ยงชาติ
ที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง และหลักการ
ดานการเปดตลาด  

สหรัฐฯ มากขึ้นภายใตขอผูกพันแบบ 
“negative list” approach 

• การเปดตลาดการคาบริการครอบคลุมใน
หลายสาขา ไดแก ธุรกิจคอมพิวเตอรและ
บริการท่ีเก่ียวของ โทรคมนาคม กอสราง 
วิศวกรรม ทองเที่ยว โฆษณา ไปรษณีย
ดวน บริการวิชาชีพ การกระจายสินคา 
การฝกอบรมและการศึกษา และ
ส่ิงแวดลอม  

• บริการทางการเงินครอบคลุมหลักการของ
การไมเลือกปฏิบตั ิการประตบิตัิเยี่ยงชาติ
ที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง และหลักการ
ดานการเปดตลาด  

การลงทุน • ชิลีจะดําเนินการใหมีหลักประกันและ
กรอบการดําเนินการดานกฎหมายแกนัก
ลงทุนสหรัฐฯ ที่เขามาดําเนินการในชิลี 

• ทุกรูปแบบการลงทุนจะไดรับการปกปอง
ภายใตความตกลงนี ้ 

• นักลงทุนสหรัฐฯ จะไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ เชนเดียวและเทียบเทากับทีน่ัก
ลงทุนชิลี หรือนักลงทุนชาติอ่ืนไดรับจาก
รัฐบาลชิลี 

 

• สิงคโปรจะดําเนินการใหมีหลักประกันและ
กรอบการดําเนินการดานกฎหมายแกนัก
ลงทุนสหรัฐฯ ที่เขามาดําเนินการใน
สิงคโปร 

• ทุกรูปแบบการลงทุนจะไดรับการปกปอง
ภายใตความตกลงนี ้เวนแตการยกเวน
เปนกรณีพิเศษ (the “negative list” 
approach) 

• นักลงทุนสหรัฐฯ จะไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ เชนเดียวและเทียบเทากับทีน่ัก
ลงทุนสิงคโปรหรือนักลงทุนชาติอ่ืนไดรับ
จากรัฐบาลสิงคโปร 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

 

 


