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ความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

ความเปนมา
การทบทวนและการติดตามผลการดําเนินการภายใตความตกลงฯ
- เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2002 นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ไดประกาศ - ภายใตความตกลงฯ กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม FTA ไทย-ออสเตรเลีย
ใหเริ่มการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลง Closer Economic Relations (CER) (ซึ่งภายหลัง
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทบทวนผลและติดตามการดําเนินงานภายใตความตกลงฯ
เปลี่ยนชื่อเปนความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
- การประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 1 มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2005
กรอบการเจรจา
ณ กรุงเทพฯ สรุปไดดังนี้
- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจทุกดาน (Comprehensive) การเจรจาแบงเปน 2
1) ทั้งสองฝายเห็นวา TAFTA ไดมีสวนทําใหการคาระหวางกันขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ
สวน คือ
รอยละ 50 ทั้งยังสนับสนุนความรวมมือและแกไขปญหาดานตาง ๆ โดยเฉพาะในดาน
¾
การเปดเสรีดานการคาสินคา บริการและการลงทุน
สุขอนามัย ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการสงออกผักและผลไมไทยไปยังออสเตรเลีย โดยขณะนี้
¾
ความรวมมือทางเศรษฐกิจสาขาตางๆ
ไทยสามารถสงออกลําไย ลิ้นจี่ มังคุด สับปะรด ทุเรียนแกะเปลือก สมโอแกะเปลือก และปลา
สวยงาม ไปออสเตรเลียไดแลว และออสเตรเลียจะดําเนินการในสินคาอื่นๆ เชน มะมวง กุง
สรุปผลความตกลงฯ
ไก เปนตน
- ทั้งสองฝายไดลงนามความตกลงการคาเสรีระหวางไทย-ออสเตรเลียแลว เมื่อวันที่ 5
2) เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการปศุสตั วของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฝายไทย
กรกฎาคม 2004 ณ กรุงแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย และความตกลง ไดมีผลบังคับ ไดชวนออสเตรเลียเขามารวมลงทุนดานปศุสตั ว และการผลิตผลิตภัณฑนม
ใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2005 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
3) ทั้งสองฝายไดตกลงที่จะจัดตั้งคณะทํางานดานการเปดตลาดสินคา เพื่อพิจารณาใน
1) การเปดเสรีการคาสินคา ออสเตรเลียเสนอลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มี การเรงลดภาษีในรายการอื่นๆ และพิจารณาการเจรจาการคาบริการและการลงทุนเพิม่ เติม
ผลบังคับใชประมาณ 83% ของรายการสินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0%
ภายในป 2010 และ 2015 สวนไทยเสนอลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผล
- การประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 2 ออสเตรเลียจะเปนเจาภาพ ซึ่งขณะนี้รอ
บังคับใชประมาณ 49% ของรายการสินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายในป คํายืนยันจากไทยวาพรอมจะประชุมเมื่อไร
2010 สําหรับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมบางรายการทีม่ ีความออนไหว เชน สิ่งทอและ
เสื้อผา (ออสเตรเลีย) และเนือ้ วัว เนื้อหมู นม เนย ชา และกาแฟ (ไทย) ภาษีจะเหลือ 0% - เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2009 เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย ไดเขา
ภายใน 10 15 และ 20 ป โดยมีมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguards) สําหรับ
เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย แจงวาตองการจะเจรจาตอในเรื่องการคาบริการ
การลงทุน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การแขงขัน เปนตน โดยเฉพาะการคาบริการและการ
สินคาบางรายการ
2) การคาบริการและการลงทุน ออสเตรเลียใหไทยเขาไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได ลงทุน ซึ่งจะเปนการสงสัญญาณทางบวกแกนักลงทุนออสเตรเลียที่มีอยูจาํ นวนมากในไทย
100% ยกเวน หนังสือพิมพ การกระจายเสียง การขนสงทางอากาศ และทาอากาศยาน แต ไทยแจงวาไทยอยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เชน
หากเปนการลงทุนเกิน 10 ลานเหรียญออสเตรเลียตองขออนุญาตกอน และไดผอนคลาย การทํา public hearing และการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งนี้ ออสเตรเลียเสนอวาอาจมี
เงื่อนไขการใหบุคลากรไทยเขาไปใหบริการ สวนไทยเปดใหออสเตรเลียถือหุนขางมากไดถึง การประกาศเรือ่ งการเจรจาตอในชวงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐมนตรีการคา
ออสเตรเลียจะมาเขารวมดวย ในเดือนสิงหาคม 2009
60% ในป 2005 สําหรับกิจกรรมยอยๆ บางประเภท เชน ศูนยแสดงสินคานานาชาติ
หอประชุม มารีนา และเหมืองแร เปนตน
3) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ใชหลัก i) สินคาที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศ
ทั้งหมด (Wholly obtained) ii) การแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial
Transformation) หรือ iii) กําหนดมูลคาของวัตถุดิบ (Regional Value Content: RVC)
4) ความรวมมือ ดานมาตรการสุขอนามัย โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาโดย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-ออสเตรเลีย)
กําหนดแผนงานและกรอบระยะเวลาที่แนนอน ดานพิธีการศุลกากร พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทรัพยสินทางปญญา และนโยบายการแขงขัน
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ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจทีใ่ กลชิดระหวางไทย-นิวซีแลนด
(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP)
ความเปนมา/การดําเนินการ
สถานะลาสุด

ความเปนมา
- ในระหวางการประชุมผูนําเอเปค ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2003
ผูนําไทยและนิวซีแลนดไดเห็นชอบใหจัดทําการศึกษารวมความเปนไปไดในการทําความตก
ลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้น (CEP) ระหวางไทย-นิวซีแลนด และ
เห็นชอบใหเริ่มการเจรจาในเดือนเมษายน 2004 โดยเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงฯ ในเดือน
พฤษภาคม 2004 และสามารถสรุปผลการเจรจาไดในเดือนพฤศจิกายน 2004
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจทุกดาน ทั้งการเปดเสรีดานการคาสินคา บริการ
การลงทุน รวมทั้งความรวมมือที่เกี่ยวของกับการคา (ใชความตกลงการคาเสรีไทยออสเตรเลียเปนพื้นฐานสําหรับการเจรจา)
สรุปผลความตกลง
- รัฐมนตรีพาณิชยไทยและนิวซีแลนดไดลงนามความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทาง
เศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางไทย-นิวซีแลนด โดยมีผูนําของทั้งสองประเทศเขารวมเปนสักขี
พยาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2005 มีผลใชบงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2005 ความตกลง
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การเปดเสรีการคาสินคา
- นิวซีแลนดลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใชประมาณ 79% ของ
รายการสินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายในป 10 ป (2015)
- ไทยลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใชประมาณ 54% ของรายการ
สินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 15 ป (2020) มีการใชมาตรการ
ปกปองพิเศษ 23 สินคา และใหโควตาเฉพาะสําหรับนิวซีแลนด 4 สินคา
2) การคาบริการและการลงทุน
- นิวซีแลนดใหคนไทยเขาไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได 100% ยกเวนประมง และหาก
ลงทุนเกินกวา 50 ลานเหรียญนิวซีแลนดจะตองขออนุญาตจากคณะกรรมการการลงทุน
ตางชาติกอน สวนไทยจะเปดเสรีการลงทุนทางตรงใหคนนิวซีแลนดลงทุนได 100% ใน
ธุรกิจผลิตสินคาบางประเภททีร่ ัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุน โดยตองนําเงินมาลงทุน
ไมนอยกวา 3 ลานบาท อาทิ ธุรกิจผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา ซอฟแวร
เครื่องจักร ผลิตภัณฑกระดาษ การแปรรูปอาหารที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน
3) กฎวาดวยถิน่ กําเนิดสินคา ใชหลัก Wholly-Obtained หรือ Product Specific Rules (กฎ
การเปลีย่ นพิกัด การเกิดปฏิกิริยาเคมี การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบ Regional Value
Content: RVC)
4) ความรวมมือดานการคา เชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาดานมาตรการ
สุขอนามัยเปนการเฉพาะ รวมทั้งความรวมมือดานพิธีการศุลกากร พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทรัพยสินทางปญญา และนโยบายการแขงขัน เปนตน

การทบทวนและการติดตามผลการดําเนินการภายใตความตกลง
- ภายใตความตกลงฯ กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม FTA ไทย-นิวซีแลนด
เพื่อทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานภายใตความตกลงฯ
- การประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 1 มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2006 ณ
กรุงเทพฯ โดยมีผูแทนภาคเอกชนของทั้งสองฝายเขารวมแลกเปลี่ยนความเห็นดวย ผลการ
ประชุมสรุปไดดังนี้
1) ทั้งสองฝายเห็นวาผลของความตกลงฯ เปนที่นาพอใจ มูลคาการคาสองฝายขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 29 และมีโอกาสในการขยายการคาและการลงทุน
ระหวางกันได โดยเห็นถึงแนวทางในการที่จะรวมลงทุนโดยไทยเปนฐานการผลิต (Production
base) ผลิตสินคาเพื่อสงออกไปประเทศที่สามในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย เชน จีน อินเดีย
2) ขณะนี้ ลําไย ลิ้นจี่ มังคุด ทุเรียนแกะเปลือก และขิงสดของไทยสามารถสงออกไป
นิวซีแลนดไดแลว และนิวซีแลนดกําลังเรงดําเนินการตรวจสอบดานแมลงศัตรูพืช สําหรับ
ทุเรียนสดทั้งลูก หนอไมฝรั่ง มะพราวออน และถั่วลันเตา
3) นิวซีแลนดเปนประเทศที่มีศักยภาพและประสบการณในการผลิตสินคาปศุสัตว และ
ผลิตภัณฑนม ฝายไทยจึงเสนอโครงการความรวมมือดานการปศุสัตว นม และผลิตภัณฑนม
6 โครงการ ไดแก โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม โครงการความรวมมือทาง
ธุรกิจระหวางสหกรณไทยกับนิวซีแลนด โครงการฟารมโคนมมาตรฐาน โครงการผลิตแมพันธุ
โคนม โครงการสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณโคนม และโครงการความรวมมือดานโคเนื้อ
โดยนิวซีแลนดรับที่จะพิจารณาโครงการดังกลาว
- นิวซีแลนดจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งขณะนี้รอ
คํายืนยันจากไทยวาพรอมจะประชุมเมื่อไร
- เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2009 เอกอัครราชทูตนิวซีแลนดประจําประเทศไทย ไดเขาเยี่ยม
คารวะรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไดกลาวถึงการเจรจาตอในเรื่องการคาบริการ และ
การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ ตามพันธกรณีภายใตกรอบความตกลงไทย-นิวซีแลนด (TNZCEP)
โดยเสนอใหเจาหนาที่ของทั้งสองฝายหารือกันอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับแนวทางการเจรจา
ไทยแจงวาไทยจะเจรจาตอไปตามพันธกรณี แตทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
กอน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-นิวซีแลนด)
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กรอบความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทยกับอินเดีย
(Framework Agreement for Establishing Free Trade Area between the Republic of India and the Kingdom of Thailand)
ความเปนมา/การดําเนินการ
สถานะลาสุด

ความเปนมา
¾ พ.ย. 2001: จัดตั้งคณะเจรจารวมไทย-อินเดีย (Joint Negotiating Group: JNG) เพื่อจัดทํา
กรอบความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย (Framework Agreement) ซึ่งสามารถสรุปผลใน
เดือนกันยายน 2003
¾ 9 ต.ค. 2003: ลงนามกรอบความตกลงฯ เพื่อจัดตั้ง FTA
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน การเจรจาแบงเปน 3 สวน
¾ การเปดเสรีดานการคาสินคา:
- ลดและยกเลิกภาษีสินคาบางสวน (Early Harvest Scheme: EHS) 82 รายการ ตั้งแต 1
ก.ย. 2004 และลดภาษีเปน 0% ในวันที่ 1 ก.ย. 2006 ครอบคลุมสินคา เชน เงาะ มังคุด
ทุเรียน ลําไย อาหารทะเลกระปอง อัญมณี สวนประกอบเครื่องยนต พัดลม ตูเย็น เปนตน
- ลด/ยกเลิกภาษีสินคานอกเหนือจาก EHS ภายในป 2010 โดยแบงการลด/ยกเลิกภาษี
สินคาเปน 2 ระยะคือ สินคาทั่วไป (Normal Track) และสินคาออนไหว (Sensitive Track)
¾ การคาบริการและการลงทุน: กําหนดใหเจรจาจัดทําความตกลงเปดเสรีการคาบริการ
ตั้งแต ม.ค. 2004-ม.ค. 2006 กอนที่จะเจรจาเปดเสรีในสาขาที่ความพรอมตอไป
¾ ความรวมมือทางเศรษฐกิจ: ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน ใน
สาขาที่เปนประโยชนรวมกัน เชน การทองเทีย่ ว การกอสราง การสาธารณสุข เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การเงินและการธนาคาร เปนตน
กลไกการเจรจา
¾ ตั้งคณะกรรมการเจรจาการคาเสรีไทย-อินเดีย (India-Thailand Trade Negotiating
Committee: TNC) และคณะทํางาน (Working Group) กลุมตางๆ เพื่อเจรจารายละเอียดทาง
เทคนิคเฉพาะดาน
แผนการเจรจา
¾ เรงเจรจาการเปดเสรีสินคาใหแลวเสร็จเพื่อใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชภายในป 2006
¾ เจรจาความตกลงการคาบริการและการลงทุนใหแลวเสร็จภายในป 2006

อินเดียเปนเจาภาพการประชุมคณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสรี (TNC) ไทย-อินเดีย ครั้งที่
17 ระหวางวันที่ 22-23 ธันวาคม 2008
- ไทยและอินเดียหาขอสรุปการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาในเบื้องตนไดแลว โดยจะแบงการ
ลดภาษีสินคาออกเปนกลุมลดภาษีสินคาปกติ (Normal Track) และกลุมลดภาษีสินคาออนไหว
(Sensitive Track) และจะมีสินคาบางสวนที่จะยังไมนํามาลดภาษี (Exclusion List: EL)
- อยางไรก็ตาม อินเดียเสนอใหปรับปรุงวิธีการลด/ยกเลิกภาษีศุลกากรที่ไดตกลงไวแลวเมื่อ
เดือนกันยายน 2007
- สําหรับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาตกลงใชเกณฑการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรในระดับ 6
หลัก (Change in Tariff Sub-Heading: CTSH) ควบคูกับสัดสวนมูลคาเพิ่มภายในประเทศ
(Local Content) รอยละ 35 เปนเกณฑทั่วไปในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา และมีการ
จัดทํากฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules: PSRs) อีกจํานวนหนึ่ง
- สําหรับการคาบริการและการลงทุน ทั้งสองฝายอยูระหวางการเจรจาจัดทําความตกลงในเรื่อง
ดังกลาว
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-อินเดีย)
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ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

ความเปนมา
- ในระหวางการประชุม Boao Forum for Asia ณ มณฑลไหหลํา สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2002 ผูนําของไทยและญี่ปุนไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะทํางาน
พันธมิตรทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Working Group on Japan-Thailand Economic
Partnership: JTEP) เพื่อผลักดันความรวมมือดานการคา การลงทุน รวมทั้งการจัดทําความ
ตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับญี่ปุน ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝายสามารถยกรางรายงานเสนอ
แนวทางความรวมมือใน 21 สาขา ในเดือนพฤศจิกายน 2003 ผูนําของทัง้ สองประเทศจึง
ไดเห็นชอบใหเริ่มการเจรจาหุน สวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Closer Economic
Partnership: JTEP) อยางเปนทางการ ในระหวางการประชุม ASEAN-Japan
Commemorative Summit ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2003
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจทุกดาน โดยใหมีการเปดเสรีทั้งดานสินคา บริการ
และการลงทุน รวมทั้งความรวมมือในสาขาตางๆ
สรุปผลความตกลง
- ไดมีการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2007 โดย
นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ และความตกลงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
2007 เปนตนไป สาระสําคัญของความตกลง JTEPA คือ
1) การเปดเสรีการคาสินคา โดยจะลด/ยกเลิกภาษีมากกวา 90% ของรายการสินคาและ
มูลคาการนําเขา และมีมาตรการปกปองสองฝายในกรณีทกี่ ารลด/เลิกภาษีกอใหเกิดความ
เสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศ
2) การคาบริการ ไทยสามารถไปลงทุนเปดกิจการและทํางานในญี่ปุนไดมากขึ้นและงายขึน้
ในหลายสาขา เชน บริการดานดูแลผูสูงอายุ/ผูปวย บริการสปา บริการโรงแรม บริการ
รานอาหาร บริการอูซอมรถ เปนตน และมีมาตรการปกปองฉุกเฉินซึ่งจะเริ่มเจรจาใน 6
เดือนหลัง JTEPA มีผลใชบังคับ
3) การลงทุน ใหบริษัทไทย/คนไทยเขาไปลงทุนในทุกสาขา ยกเวน อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ อุตสาหกรรมผลิตน้ํามัน อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง การทําเหมืองแร การประมง การเกษตร ปาไม และ
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ สามารถแกไขขอผูกพันแบบถอยหลังได แตอาจตอง
มีการชดเชยหรือปรับขอผูกพันอื่น เพื่อใหประโยชนโดยรวมไมลดลง
4) กฎวาดวยถิน่ กําเนิดสินคา ใชหลัก Wholly-Obtained หรือ เกณฑการเปลี่ยนพิกัด
ศุลกากร หรือ เกณฑมูลคาเพิม่ ภายในประเทศ 40% หรือ เกณฑกระบวนการผลิต
5) โครงการความรวมมือในกรอบ JTEPA ทั้ง 7 โครงการ ไดแก โครงการความรวมมือ
เพื่อสนับสนุนโครงการครัวไทยสูโลก โครงการอนุรักษพลังงาน โครงการเศรษฐกิจสราง
มูลคา โครงการหุนสวนภาครัฐและเอกชน โครงการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
โครงการอุตสาหกรรมเหล็ก และโครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม
ยานยนต

กลไกติดตามผล มีการจัดตัง้ คณะกรรมการรวม (ดูแลการปฏิบัติตามความตกลงฯ ใน
ภาพรวม และพิจารณาขอเสนอแกไข) คณะอนุกรรมการรวม (ติดตามผลเฉพาะบท) และ
คณะอนุกรรมการพิเศษ (วาดวยความปลอดภัยอาหาร และวาดวยความรวมมือระหวาง
สหกรณ) โดยกําหนดใหมีการทบทวนทั่วไป (10 ป) และการทบทวนเฉพาะบท (การคา
สินคา 10 ป หรือกอนหนานั้นตามที่จะตกลง, การคาบริการ 3 หรือ 5 ป, การลงทุน 5 ป)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.mfa.go.th/jtepa และ thaifta.com (ไทย-ญี่ปุน)
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กรอบความตกลงการคาเสรีวาดวยความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึน้ ระหวางไทยกับเปรู
(Framework Agreement on Closer Economic Partnership between the Republic of Peru and the Kingdom of Thailand)
ความเปนมา/การดําเนินการ
สถานะลาสุด

ความเปนมา
- ในชวงการประชุมผูนําเอเปค 2002 ในเดือนตุลาคม 2002 ณ เมืองลอสคาบอส
ประเทศเม็กซิโก ผูน ําไทยกับเปรูไดเห็นชอบใหมีการศึกษาความเปนไปไดในการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกัน จากผลของการศึกษา ทัง้ สองฝายจึงไดจัดทํากรอบ
ความตกลงวาดวยความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทยกับเปรู
(Framework Agreement on Closer Economic Partnership between the Republic of
Peru and the Kingdom of Thailand) เพื่อใชเปนพื้นฐานในการเจรจาจัดทําขอตกลง
เขตการคาเสรี และไดลงนามกรอบความตกลงนี้อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2003
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน รวมทั้งความรวมมือดานตางๆ
โดยมีเปาหมายเปนเขตการคาเสรีที่สมบูรณในป 2015 ยกเวนสินคาทีม่ ีความออนไหว
จะพิจารณาเปนรายการไป
กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจาการคาเสรีไทย-เปรู เพื่อเจรจารายละเอียด

- หลังจากที่เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อตนป 2004 ไดมีการลงนามพิธีสารเพื่อเรงเปดเสรี
การคาและอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางไทยกับเปรูเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2005 ในระหวางการเขารวมประชุมสุดยอดผูนาํ เอเปค ครั้งที่ 13 ที่นครปูซาน
ประเทศเกาหลี
- ทั้งนี้ สินคาสงออกของไทยที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการลดภาษีของเปรู ไดแก
รถปคอัพ พลาสติก ยางและผลิตภัณฑ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา โทรทัศน
โทรสาร คอมพิวเตอร เสนใยสังเคราะห เปนตน
- ไดมีการลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมดานถิน่ กําเนิดสินคา ในการประชุมเอเปคปลาย
เดือนพฤศจิกายน 2006 เพื่อใหการลดภาษีสินคาบางสวน (Early Harvest ) มีผล
ในทางปฏิบัติ
- ขณะนี้ไทยและเปรูอยูระหวางการดําเนินการกระบวนการภายในประเทศ เพื่อเรงรัด
ให FTA ที่ทั้งสองประเทศไดตกลงที่จะเปดตลาดสินคาระหวางกันในเบื้องตนประมาณ
รอยละ 70 ของรายการสินคาทั้งหมด ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว ซึ่งคาดวาจะมีผลบังคับ
ใชไดประมาณป 2009
- ไทยและเปรู มีเปาหมายที่จะลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เกีย่ วกับตารางขอ
ผูกพันการลดภาษี ในการประชุมผูนําเอเปค ณ ประสิงคโปร เดือนกรกฎาคม 2009

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-เปรู)

6

ความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
(Thailand-U.S. Free Trade Agreement)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

ความเปนมา
- ในการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค 2002 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2002 ณ เมืองลอสคา
บอส ประเทศเม็กซิโก รมว.พณ.ไทยและสหรัฐฯ รวมลงนามกรอบความตกลงดานการคา
และการลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement between the United States
and the Kingdom of Thailand: TIFA) เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคทางการคาระหวางกัน
รวมทั้งเพื่อปูทางสําหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรีในอนาคต
- ในการประชุมผูนําเอเปค 2003 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2003 ณ กรุงเทพฯ ผูนําของทั้ง
สองประเทศไดเห็นชอบใหเริ่มการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางกัน โดยใหเริ่ม
การเจรจาในป 2004
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมเรื่องการเปดเสรีดานการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน รวมทั้งความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาตางๆ
- การเจรจาแบงออกเปนกลุม 22 กลุม ไดแก (1) การเปดตลาดสินคาเกษตร (2) การเปด
ตลาดสินคาอุตสาหกรรม (3) การเปดตลาดสิ่งทอและเสือ้ ผาสําเร็จรูป (4) กฎวาดวยถิ่น
กําเนิดสินคา (5) การคาบริการ (6) การลงทุน (7) โทรคมนาคม (8) การเปดเสรีภาค
การเงิน (9) พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (10) ระเบียบพิธีการศุลกากร (11) มาตรการ
สุขอนามัย (12) มาตรการเยียวยาทางการคา (13) ความโปรงใส (14) การระงับขอ
พิพาท (15) การจัดซื้อโดยรัฐ (16) นโยบายการแขงขัน (17) วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (18) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (19) ทรัพยสินทางปญญา
(20) อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (21) การสรางขีดความสามารถทางการคา (22)
แรงงานและสิ่งแวดลอม

1) การเจรจาไดหยุดชะงักในเดือนกุมภาพันธ 2006 เนื่องจากการประกาศยุบสภาของ
ไทย หลังจากการปฏิรูปการปกครองในเดือนกันยายน 2006 สหรัฐฯ ประกาศจะไมเจรจา
FTA กับรัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง จนถึงปจจุบันก็ยังไมมีการเจรจา FTA ระหวาง
กันอีก
2) การสานตอการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ คาดวาคงจะชะลอตอไป เนื่องจากกฎหมาย
Trade Promotion Authority (TPA) ซึ่งใหอํานาจฝายบริหารในการเจรจาการคากับ
ตางประเทศไดหมดอายุลงเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2007 และขณะนี้ยังไมไดรับการตออายุ
จากรัฐสภาสหรัฐฯ ประกอบกับสหรัฐฯ จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายน
2008 สหรัฐฯ จึงยังไมมที าทีในการขอเจรจากับไทยในขณะนี้
3) หลังจากการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ ไดหยุดชะงักลง ไดมีการจัดตั้งกลไกประชุม
หารือทวิภาคีระหวางไทย-สหรัฐฯอยางไมเปนทางการในระดับเจาหนาที่อาวุโสสําหรับ
ประเด็นอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ FTA เชน ประเด็นปญหาการคาและการลงทุนระหวางไทยสหรัฐฯ และประเด็นอื่นๆ ที่จะนําไปสูความรวมมือทางการคาระหวางกัน เปนระยะๆ ตาม
ความเหมาะสม

กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจา และ Expert Group เพื่อเจรจารายละเอียดในแตละเรื่อง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-สหรัฐอเมริกา)
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กรอบความตกลงวาดวยการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดระหวางไทยกับบาหเรน
(Framework Agreement between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Bahrain on Closer Economic Partnership)
ความเปนมา/การดําเนินการ
สถานะลาสุด

ความเปนมา
- เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2002 ผูนาํ ของทั้งสองฝายไดลงนามในแถลงการณรวมเพื่อ
จัดตั้งความตกลงการคาเสรีไทย-บาหเรน
- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2002 รัฐมนตรีการคาของทั้งสองประเทศไดลงนามในกรอบ
ความตกลงวาดวยการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหวางไทย-บาหเรน ซึ่งรวมถึงการ
ลดภาษีสนิ คาบางสวนทันที (Early Harvest: EH) จํานวน 626 รายการ โดยมีอัตรา
ภาษีอยูที่ 0 – 3% (ซึ่งจะลดลงเหลือ 0% ภายในวันที่ 1 มกราคม 2005) และมีผล
บังคับใชเมื่อทั้ง 2 ฝายมีการแลกเปลี่ยน Notice of Fulfillment ระหวางกัน
กรอบการเจรจา
- กรอบความตกลงฯ (Framework Agreement) มีสาระสําคัญ 3 สวน คือ
¾
การลดภาษีสินคาบางสวนทันที (Early Harvest)
¾
การเปดเสรีดา นการคาสินคา บริการ และการลงทุน
ความรวมมือดานเศรษฐกิจตางๆ
¾
กลไกการเจรจา
- จัดตั้ง Technical Working Group เพื่อเจรจารายละเอียดของความตกลง
แนวทางการเจรจา
- เจรจาใหมีผลทางปฏิบต
ั ใิ นดานการลดภาษีศุลกากรระหวางกันกอน สวนดานอื่นๆ
จะมีการเจรจารายละเอียดตอไป

- ขณะนี้ไดหยุดการเจรจาความตกลงการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจไทย-บาหเรน
- การดําเนินการขั้นตอไป
(1) ไทยและบาหเรนไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมระดับสูงวาดวยความรวมมือทวิภาคี
ไทย-บาหเรน เพื่อเปนกลไกติดตามความสัมพันธทวิภาคีระหวางกัน โดยมีรัฐมนตรี
ตางประเทศของทั้งสองฝายเปนประธานรวม ซึ่งมีกําหนดจะจัดประชุมในชวงตนป 2009
(2) ไทยจะสนับสนุนบาหเรนในการผลักดันใหมีการเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวาง
ASEAN กับ GCC ซึ่งบาหเรนเปนสมาชิกอยูด วย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-บาหเรน)

8

ความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-EFTA
(Thailand - EFTA Free Trade Agreement: TEFTA)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

ความเปนมา
ประธานาธิบดีแหงสมาพันธรัฐสวิสไดเสนอใหมีการจัดทําเขตการคาเสรีระหวาง
ไทยกับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) ในระหวางการเยือนไทยอยางเปนทางการ
ระหวางวันที่ 17-19 มีนาคม 2004 ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยไดใหความเห็นชอบใน
หลักการ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไดมีมติเมือ่ วันที่ 8
มิถุนายน 2004 เห็นชอบใหผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายเกริก
ไกร จีระแพทย) เปนหัวหนาคณะเจรจา โดยเริ่มการเจรจาอยางเปนทางการในเดือน
กันยายน 2005
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมเรื่องการคาสินคา การคาบริการและการลงทุน และความรวมมือตางๆ
ระหวางกัน (comprehensive) โดยการเจรจายึดหลักความยืดหยุน (flexibility) เพื่อให
ทั้งสองประเทศไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน (mutual benefit) และความตกลงฯ
ควรสอดคลองกับหลักการขององคการการคาโลก
กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจา เพื่อเจรจารายละเอียด

- การเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย–EFTA รอบที่ 2 ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม
2006 ณ จังหวัดเชียงใหม โดยครอบคลุมการเจรจาทุกหัวขอ และสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
- การเปดตลาดสินคา
• สินคาเกษตรแปรรูป ไทยขอให EFTA ยกเลิกการเก็บ Price Compensation (PC) ใน
สินคากลุมนี้ แต EFTA แจงวาไมสามารถทําได เนื่องจากตองแกไขกฎหมายภายในประเทศ และ
ขอประชามติจากประชาชน และแจงวาขอเสนอที่ใหแกไทยเปนขอเสนอเหมือนกับที่ใหแกสหภาพ
ยุโรป
• สินคาเกษตรพืน
้ ฐาน ไทยขอให EFTA พิจารณาเปดตลาดเนื้อไกสดและแปรรูป น้ําตาล
ทราย ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ซึ่งเปนสินคาออนไหวของ EFTA โดยขอโควตาพิเศษสําหรับสินคา
เกษตรที่มีโควตาภาษี ขณะที่ สวิตเซอรแลนดและนอรเวยขอใหไทยเปดตลาดเนื้อแกะและเนยแข็ง
สําหรับไอซแลนดขอใหไทยเปดตลาดเนื้อมา
• สินคาอุตสาหกรรม EFTA ลดภาษีใหไทยเปน 0 ทุกรายการ (พิกัด 25-97) ยกเวน
สินคาประมาณ 10 รายการทีส่ วิตเซอรแลนด ลิกเตนสไตน และนอรเวยขอเปน Exclusion List
เนื่องจากเปนรายการที่ออนไหวและจะไมมกี ารลดภาษี
• สินคาประมง EFTA เสนอลดภาษีเหลือ 0% เกือบทุกรายการ ขณะที่ไทยเสนอลดภาษี
ทุกพิกัดเหลือรอยละ 0 ทันที ยกเวนสินคาใน 10 พิกัด ไดแก ปลาแมคเคอเรล สด แชเย็น แชแข็ง
ปลาอื่นๆ สด แชเย็น แชแข็ง และเนื้อปลาฟลเล
- การคาบริการและการลงทุน ทั้งสองฝายไดยื่น Requests และ Offers ระหวางกันแลว โดย
ไทยตองการใหมีการยอมรับ (recognition) มาตรฐานฝมือแรงงานของไทย เชน นวดไทย ผูดูแล
เด็กและคนชรา ผูใหบริการสปา และผูปรุงอาหารไทย สวน EFTA สนใจสาขาวิชาชีพตางๆ และ
ขอใหไทยเปดตลาดเพิม่ ขึ้นในกิจกรรม Insurance, Reinsurance และ Banking ซึ่งไทยไดยืนยันวาจะ
ใหไมเกิน WTO และจะยังไมผูกพัน Reinsurance สวนการเจรจาดานการลงทุน ทั้งสองฝายยังมี
ทาทีที่แตกตางกันในหลายประเด็น เชน นิยาม “การลงทุน” และ “ผูลงทุน” ขอบเขตการคุมครอง
การลงทุน แนวทางการผูกพันมาตรการ/สาขาตางๆ (เรื่อง National Treatment และ MFN ในภาค
non-service) และการระงับขอพิพาท เปนตน
- กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา ยังมีหลายประเด็นที่ยังไมสามารถตกลงกันได ไดแก การใช Exwork Price และ FOB Price ทีจ่ ะมาคํานวณ local content การหามใช Duty drawback แนวทางการ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคา และการใช Product Specific Rules (PSR)
- เรื่องอื่นๆ มีการหารือในเรื่องมาตราฐานสินคาอุตสาหกรรม มาตรการสุขอนามัย มาตรการ
เยียวยาทางการคา มาตรการตอบโตการทุมตลาด การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อโดย
รัฐ และการแขงขัน ซึ่งทั้งสองฝายจะหาขอสรุปในประเด็นเหลานี้ตอไป
- ไดมีการหารืออยางไมเปนทางการเพื่อทบทวนสถานการณเมื่อเดือนตุลาคม 2007
- การดําเนินการขั้นตอไป เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนทาทีและกรอบเจรจา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-EFTA)
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เขตการคาเสรี BIMSTEC
(Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

ความเปนมา
- ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การคา BIMSTEC ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2003
ณ ประเทศศรีลงั กา ที่ประชุมไดเห็นชอบใหจดั ตั้งกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อรางกรอบความตกลง
การคาเสรี BIMSTEC ซึ่งกลุมผูเชี่ยวชาญจัดทํากรอบความตกลงเสร็จในเดือนธันวาคม
2003 ซึ่งไดรับความเห็นชอบและลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การคา BIMSTEC รวม 6
ประเทศ ยกเวนบังกลาเทศ ในชวงการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 7-9
กุมภาพันธ 2004 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย และบังกลาเทศไดรวมลงนามในกรอบ
ความตกลงฯ ในเดือนมิถุนายน 2004
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน การเจรจาแบงเปน 3 สวน
¾
การเปดเสรีดานการคาสินคา 2 แนวทาง
Fast Track
ประเทศ
ลดภาษีใหประเทศกําลังพัฒนา ลดภาษีใหประเทศพัฒนานอย
อินเดีย ศรีลังกา ไทย 1 กค. 2006-30 มิย. 2009 1 กค.2006-30 มิย. 2007
บังคลาเทศ ภูฐาน
1 กค. 2006-30 มิย. 2011 1 กค.2006-30 มิย. 2009
พมา เนปาล
Normal Track
ลดภาษีใหประเทศกําลังพัฒนา ลดภาษีใหประเทศพัฒนานอย
ประเทศ
อินเดีย ศรีลังกา ไทย 1 กค.2007-30 มิย. 2012 1 กค.2007-30 มิย. 2010
บังคลาเทศ ภูฐาน 1 กค.2007-30 มิย. 2017 1 กค.2007-30 มิย. 2015
พมา เนปาล
พรอมกันนี้ ใหมีสินคาทีจ่ ะไมนํามาลดภาษีได (Negative List) โดยตองจํากัดจํานวน
สินคาใหนอยทีส่ ุด
¾
การคาบริการและการลงทุน ใหเริม่ เจรจาในป 2005 และเสร็จสิ้นภายในป 2007
โดยการใชแนวทาง positive list approach และใหการปฏิบัตเิ ปนพิเศษและความยืดหยุนแก
สมาชิกทีพ่ ัฒนานอย
¾
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ในสาขาความรวมมือตางๆ ของ BIMSTEC ใหมี
ความกาวหนามากขึ้น รวมทั้ง พิธีการศุลกากร การทดสอบและรับรองมาตรฐาน และการ
เดินทางของนักธุรกิจ เปนตน
กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจา (Trade Negotiating Committee: TNC) เพื่อเจรจารายละเอียด

- ศรีลังกาเปนเจาภาพจัดการประชุม BIMSTEC TNC ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่ 15-17
ตุลาคม 2008 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การเปดตลาดการคาสินคา แบงการลด/ยกเลิกภาษีเปนกลุมตางๆ โดยใชอัตรา
ภาษี MFN applied rate ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2007 เปนอัตราฐานในการลด/ยกเลิกภาษี
1.1 กลุมเรงลดภาษี (Fast Track: FT) ลดภาษีเหลือ 0% ครอบคลุมสินคา 10%
ของพิกัดศุลกากร 6 หลัก ในระบบ HS 2007
1.2 กลุมลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) แบงเปน Normal Track Elimination
(NTE) ลดภาษีเหลือ 0% ครอบคลุมสินคา 50% ของพิกัดฯ และ Normal Track
Reduction (NTR) ลดภาษีเหลือ 1-5% ครอบคลุมสินคา 21% ของพิกัดฯ
1.3 กลุมไมลดภาษี (Negative List: NL) จะไมมีการลดภาษีสินคากลุมนี้
ครอบคลุม 19% ของพิกัดฯ
2. กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ตกลงใชกฎทั่วไป (General Rule) ในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาโดยประเทศ
กําลังพัฒนาใชเกณฑ CTSH+Local content 35% และใหแตมตอแกประเทศ LDCs ใช
เกณฑ CTSH+Local content 30% และใหมกี ารจัดทํากฎเฉพาะรายสินคา (Product
Specific Rules: PSRs) อีกจํานวนหนึ่ง
3. การคาบริการ อยูระหวางการเจรจาจัดทําความตกลงการคาบริการที่อินเดียยกราง
ขึ้น
4. การลงทุน อยูระหวางการเจรจาจัดทําความตกลงดานการลงทุนที่อนิ เดียยกรางขึ้น
- ไทยกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุม BIMSTEC TNC ครั้งที่ 18 โดยอยูระหวางการ
พิจารณาชวงเวลาการจัดประชุม
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (BIMSTEC)
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ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and China)
ความเปนมา/การดําเนินการ
สถานะลาสุด

- ลาสุดไดมีการประชุมคณะเจรจาการคาเสรีอาเซียน-จีน ครั้งที่ 31 ระหวางวันที่ 23-25
มีนาคม 2009 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2001 ผูนําอาเซียน-จีนไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะเจรจา
- การเปดเสรีดานการคาสินคา
อาเซียน-จีน (Trade Negotiation Committee: TNC) เพื่อจัดทํากรอบความตกลงความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่จะใชเปนพื้นฐานในการจัดทําขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนที่สมบูรณ
• การทบทวนความตกลงการคาสินคา ที่ประชุมหารือถึง การอํานวยความสะดวกทาง
ภายใน 10 ป ซึ่งตอมา TNC ไดสรุปผลการเจรจาและจัดทํากรอบความตกลง ซึ่งไดรับความ
การคา การแกไขปญหาดานมาตรการกีดกันการคาที่มิใชภาษี การเพิม่ ขอบทดานสุขอนามัยและ
เห็นชอบจากผูน ําอาเซียน-จีน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ครั้ง สุขอนามัยพืช (SPS) และอุปสรรคทางเทคนิคทางการคา (TBT)
ที่ 8 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2002
• การปรับปรุงวิธก
ี ารปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา จีนตกลงใน
กรอบการเจรจา (Framework Agreement: FA)
หลักการใหสามารถใช Third Party Invoicing ได เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากความตกลง
ทั้งนี้ จะตองมีการแกไขภาคผนวกของความตกลงการคาสินคา เพื่อใหหลักการ Third Party
- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน การเจรจาแบงเปน
¾ การเปดเสรีดานการคาสินคา
Invoicing มีผลบังคับใชอยางเปนทางการตอไป
¾
การเปดเสรีดานการคาบริการ และการลงทุน
- การเจรจาการคาบริการ
¾
ความรวมมือดานเศรษฐกิจตางๆ
• การเจรจาเปดตลาดรอบสอง (Second Package) อาเซียนและจีนตกลงวาจะใหประเทศ
กลไกการเจรจา
สมาชิกอาเซียนจัดสง Revised offer ใหกับทางสํานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
- จัดตั้ง TNC เปนเวทีหารือระหวางอาเซียนกับจีน โดยไทยเปนประธานฝายอาซียน และจัดตั้ง offer ของจีน ซึ่งทั้งสองฝายเห็นพองใหสรุปผลการเจรจาใหแลวเสร็จกอนการประชุม AEMASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เปนเวทีประชุมหารือระหวางสมาชิกอาเซียน
MOFCOM เดือนสิงหาคม 2009
การดําเนินการ
- การหารือสองฝายกับจีนเรื่องปญหาอุปสรรคทางการคา
¾
การเปดเสรีการคาสินคา (ที่มีผลบังคับใชแลว)
• กรณีผูผลิตบล็อกแกวจีนทุมตลาดบล็อกแกวไทย ซึ่งจีนขอใหไทยสงขอมูลรายละเอียด
- ผูนําไทยและจีนไดเห็นชอบใหไทยกับจีนเริม่ ลดภาษีระหวางกันในสินคาเกษตรพิกัด 07-08 และจะแจงความคืบหนาใหไทยทราบตอไป
(ผัก และผลไม) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2003 ภายใตกรอบ Early Harvest อาเซียน-จีน หรือ 3
• เรื่อง Transshipment สินคาไทยไดรับผลกระทบมากจากการถายลํา (Transship) ผาน
เดือนกอนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
ฮองกงและจะตองแสดงเอกสารรับรองจากกรมศุลกากรฮองกงตอศุลกากรจีน เพื่อใชสทิ ธิ
- การเปดเสรีการคาสวนแรก (Early Harvest) ในสินคาพิกัด 01-08 และสินคาเฉพาะ
ประโยชนภายใต ACFTA ซึ่งฮองกงจะเก็บคาใชจายในการออกเอกสารรับรองเปนจํานวนที่สูง
(Specific products) อีก 2 รายการ คือ ถานหินแอนทราไซดและถานหินโคก/เซมิโคก ตั้งแต
มาก (ประมาณ 2,000 เหรียญฮองกง) ไทยจึงขอใหจีนผอนผันการตรวจเอกสารรับรอง หรือ
วันที่ 1 มกราคม 2004 โดยประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศและจีน ลดภาษีลงเหลือ 0% ในป อาจอนุญาตใหผูนําเขาใชเอกสารรับรองที่ออกโดยบริษัทขนสงซึ่งจะเสียคาใชจา ยนอยกวามาก
2006 สวนอาเซียนใหมใหยืดหยุนไดถึงป 2010
แทน
- การเปดเสรีการคาสินคาทั่วไป ไดจัดทําความตกลงวาดวยการคาสินคา (Agreement on
Trade in Goods) โดย (1) สินคาปกติ เริ่มลดภาษีตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2005 และลดลง - บรรลุความตกลงดานการลงทุน และกระทรวงพาณิชยเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
ธันวาคม 2008 มีมติใหลงนามได แตใหเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบกอน ซึ่งรัฐสภา
เหลือ 0% ภายในป 2010 (2) สินคาออนไหว จะเริ่มลดภาษีในป 2012 และจะลดภาษีเปน
0-5% ในป 2018 (3) สินคาออนไหวสูง จะคงอัตราภาษีไวไดถึงป 2015 จึงจะลดภาษีมาอยู ใหความเห็นชอบความตกลงดานการลงทุนแลว เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2009
- การดําเนินการขั้นตอไป เสนอความตกลงดานการลงทุนใหรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและ
ที่ไมเกิน 50%
¾
กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา (1) สินคาเกษตรพื้นฐาน ใชหลัก Wholly obtained (2) จีนลงนาม ในการประชุมผูนําอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลี)
สินคาอื่นๆ มูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศไมต่ํากวา 40% โดย นํามูลคาของวัตถุดิบจาก
ประเทศสมาชิกมารวมกันได (3) กฎถิ่นกําเนิดสินคาเฉพาะ (Product Specific Rules: PSR)
สําหรับบางสินคา
¾
การเปดเสรีดานการคาบริการ อาเซียนและจีนไดลงนามความตกลงฯพรอมขอ
ผูกพันการเปดตลาดกลุมที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2007 และกําลังอยูในระหวางการเจรจา
จัดทําขอผูกพันการเปดตลาดกลุมที่ 2
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-จีน)

ความเปนมา
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การเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

- การเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ไดมีการเจรจาครั้ง
ลาสุดเมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2008 ณ ประเทศสิงคโปร สามารถสรุปผลการเจรจากันไดเกือบ
ทุกเรื่อง สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
- การคาสินคา การลดภาษีสินคาใน Normal Track สําหรับอาเซียน-6 จะลดเปนศูนยในป
2013 แตยืดหยุนใหสินคาบางรายการเปนศูนยถึงป 2015
กรอบการเจรจา
- กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา สวนใหญไดขอสรุปแลว ยกเวนสินคาบางรายการยังไมได
ขอสรุปในเรื่องกฎถิ่นกําเนิดสินคา เชน น้ํามันถั่วเหลือง ซึ่งเปนปญหาระหวางไทยกับเวียดนาม
- หัวขอหลักของการเจรจา ไดแก การคาสินคา กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา การคา
เมล็ดมะมวงหิมพานต ซึ่งเปนปญหาระหวางกัมพูชากับเวียดนาม
บริการ การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และประเด็นกฎหมายและสถาบัน
- การคาบริการ สามารถสรุปผลการเจรจาไดแลว
- การลงทุน สามารถสรุปผลการเจรจาไดแลวทุกประเด็น
กลไกการดําเนินการ
- ขณะนี้ การเจรจาไดขอสรุปความตกลง FTA ในภาพรวมระหวางกันแลว ซึ่งครอบคลุมทั้งดาน
- มี ASEAN-Australia-New Zealand Trade Negotiating Committee:
การคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน
AANZTNC เปนคณะทํางานหลักในการเจรจา โดยมีหัวหนาคณะเจรจาของบรูไนทํา - อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด จัดทําขอบทความตกลงการคาเสรีเสร็จแลว (ภาษาอังกฤษ)
หนาที่ประธานฝายอาเซียน AANZTNC ไดตั้งคณะทํางานและกลุมผูเชี่ยวชาญขึ้นมา อยูระหวางพิจารณารางคําแปลความตกลงฉบับภาษาไทย
เพื่อรับผิดชอบการเจรจาในเรือ่ ง 1) กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา 2) การคาบริการ 3)
- กระทรวงพาณิชยไดเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2008 ใหความเห็นชอบสงให
การลงทุน 4) ประเด็นกฎหมาย 5) ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 6) พิธีการศุลกากร
7) สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 8) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และขั้นตอนการ รัฐสภาพิจารณากอนลงนาม ซึ่งรัฐสภาใหความเห็นชอบความตกลงแลว เมือ่ วันที่ 26-27 มกราคม
2009
ประเมินความสอดคลอง และ 9) ทรัพยสินทางปญญา
- รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนดไดลงนามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคา
เสรี
ระหวางอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดแลว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2009
แนวทางการเจรจา
- เปนการเจรจาแบบ single undertaking โดยมีการเจรจาทุกหัวขอไปพรอมๆ กัน
- การดําเนินการขั้นตอไป หนวยงานที่เกีย่ วของอยูในระหวางดําเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติ
และตกลงยอมรับผลการเจรจาทั้งหมดในคราวเดียว
ตามความตกลง กอนที่จะใหสัตยาบันแสดงเจตนาใหความตกลงมีผลใชบงั คับตอไป
- มีเปาหมายใหมีการเจรจาในสาระสําคัญแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2008
เพื่อใหสามารถลงนามความตกลงไดในการประชุม AEM-CER Consultations ใน
เดือนสิงหาคม 2008
ความเปนมา
- ผูนําอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ไดลงนามในแถลงการณรวม ตกลงให
เริ่มการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2004 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด)
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ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
(ASEAN-Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

ความเปนมา
- การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีที่ประเทศลาว เมื่อ 30 พ.ย.2004 ผูนําอาเซียน
และเกาหลีไดรว มลงนามในปฏิญญารวมอาเซียน-เกาหลี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการ
จัดตั้งความตกลงการคาเสรีระหวางกัน โดยใหเริม่ การเจรจาในชวงตนป 2005 และ
เสร็จสิ้นภายในป 2006 และมีเปาหมายที่จะลดภาษีสินคาจํานวนรอยละ 80 ของ
จํานวนรายการสินคาทั้งหมดลงเหลือรอยละ 0 ภายในป 2009
- การประชุมผูนําอาเซียน-เกาหลี เมื่อเดือนธันวาคม 2005 อาเซียนและเกาหลีไดลง
นามในกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนและเกาหลี
และความตกลงวาดวยกลไกการระงับขอพิพาท และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2006 อาเซียน 9 ประเทศ (ยกเวน
ไทย) และเกาหลีไดลงนามความตกลงวาดวยการคาสินคา
กรอบการเจรจา
ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน ประกอบดวย
- การเปดเสรีการคาสินคา
- ความตกลงดานกลไกระงับขอพิพาททางการคา
- การเปดเสรีการคาบริการ และการลงทุน
- ความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ
สรุปผลความตกลงฯ
- มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การเปดเสรีการคาสินคา
เกาหลี สินคากวารอยละ 90 ของรายการสินคาและมูลคานําเขาจากอาเซียนใหเหลือ
0 ไมชา กวาวันที่ 1 มกราคม 2010 สินคาที่เหลือ จะมีการลดภาษีในหลายลักษณะ
ตามรูปแบบการลดภาษีที่ตกลงกัน
ไทย สินคารอยละ 90 ของรายการสินคาและมูลคานําเขาจากเกาหลีในป 2004
เหลือ 0 โดยการเปดตลาดของไทยมีความยืดหยุนและระยะเวลาการลดภาษีมากกวา
อาเซียนอื่น 1) สินคารอยละ 81.45 ของมูลคานําเขาจะลดเหลือ 0 ไมชากวาวันที่ 1
มกราคม 2010 2) สินคารอยละ 1.67 ของมูลคานําเขาจะลดเหลือ 0 ไมชากวาวันที่
1 มกราคม 2012 3) สินคารอยละ 7.94 ของมูลคานําเขาหรือจํานวน 128 รายการ
จะลดเหลือ 0 ไมชากวาวันที่ 1 เมษายน 2016 และไมชากวาวันที่ 1 มกราคม 2017
2) การคาบริการ เกาหลี ผูกพันการเปดตลาดในระดับที่สงู กวาขอผูกพันรอบ
อุรุกวัย รวม 43 สาขา อาทิ บริการดานกฎหมาย กอสราง บริการดานบันเทิง สวน
ไทยจเปดตลาดสาขาบริการมี 2 แนวทาง 1) การเปดตลาดทุกรายการยังคงอยูภายใต
กรอบของกฎหมายปจจุบัน 2) สนันสนุนนโยบายใหไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาค
3) กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา จะตองเปนไปตามกฎเกณฑ 1) สินคาที่ผลิตหรือใช
วัตถุดิบทั้งหมดในประเทศผูสงออก 2) กฎเกณฑทั่วไป 2.1) สินคาที่ผลิตในประเทศ
ภาคี โดยมีสัดสวนมูลคาวัตถุดิบในประเทศภาคีไมต่ํากวารอยละ 40 ของราคา FOB
2.2) การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในระดับ 4 หลัก (CTH) 3) กฎเฉพาะ
สินคา (PSR) 4) กฎเกณฑอนื่ ๆ อาทิ การสะสมถิ่นกําเนิดสินคา
4) ความรวมมือดานเศรษฐกิจ ครอบคลุมความรวมมือ 19 สาขา เชน พิธีการ
ศุลกากร รัฐวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การทองเทีย่ ว

- กระทรวงพาณิชยไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการลงนามพิธสี ารเขารวม
ความตกลงการคาสินคาและการคาบริการของไทยแลวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2008 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบใหลงนามความตกลงดังกลาวได แตใหผานความเห็นชอบจากรัฐสภา
กอนจึงจะมีผลบังคับใชได ซึ่งรัฐสภาใหความเห็นชอบความตกลงแลว เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม
2009
- รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและเกาหลีไดลงนามความตกลงวาดวยการคาสินคา และความตกลง
วาดวยการคาบริการแลว ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2009
- การเจรจาจัดทําความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน-เกาหลี ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม
คณะเจรจาเขตการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ 30 มีนาคม-8 เมษายน 2009
ที่กรุงเทพฯ สามารถบรรลุขอตกลงระหวางกันไดแลว โดยเกาหลียอมผอนปรนทาทีและเจรจาบน
พื้นฐานของความตกลงที่อาเซียนไดจัดทําไปกอนหนาแลว ไดแก ความตกลงวาดวยการลงทุน
อาเซียน (ACIA) และขอบทการลงทุนภายใตความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (AANZFTA) รวมทั้งยอมรับที่จะจัดทําแผนงาน (Work Programme)
ซึ่งระบุเนื้อหาทีท่ ั้งสองฝายเห็นควรใหมีการหารืออีกครั้งภายใน 5 ป หลังจากความตกลงมีผลใช
บังคับ
- การดําเนินการขั้นตอไป
1) หนวยงานที่เกี่ยวของอยูในระหวางดําเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัตติ ามความตกลง กอนที่
จะใหสัตยาบันแสดงเจตนาใหความตกลงวาดวยการคาสินคาและความตกลงวาดวยการคาบริการมี
ผลใชบังคับตอไป คาดวาความตกลงจะเริ่มบังคับใชไดภายในครึ่งหลังป 2009
2) สําหรับการบังคับใชความตกลงวาดวยการคาบริการ เกาหลีไดทาํ หนังสือทางการทูตผาน
สํานักเลขาธิการอาเซียนแจงวาไดเสร็จสิ้นการดําเนินการภายในแลว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2009
และความตกลงวาดวยการคาบริการจะมีผลใชบังคับกับสมาชิกอาเซียน ยกเวนไทย ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม 2009
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี)
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ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-อินเดีย
(Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

- อาเซียน-อินเดีย ไดสรุปการลดภาษี ดังนี้
1) การลด/ยกเลิกภาษีศลุ กากร ยกเลิกรวมรอยละ 80 ของรายการสินคา เริ่มลดภาษีตั้งแต 1
มกราคม 2009 โดยรอยละ 71 จะลดเปน 0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2012 และรอยละ 9 ลดเปน 0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2015
2) สินคาออนไหว (Sensitive List) I) ลดภาษีศุลกากรลงเหลือไมเกินรอยละ 5 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2015 II) สินคาออนไหวที่มีอัตรา MFN รอยละ 5 เกินกวา 50 รายการ ลดภาษีเหลือ
กรอบการเจรจา
รอยละ 4.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2012 และเหลือรอยละ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2015 III) ให
- ครอบคลุมการคาสินคา บริการ การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ กลไกการ
ยกเลิกภาษีสินคาออนไหวจํานวนรอยละ 4 จากจํานวนสินคาออนไหวทั้งหมดณ วันที่ 31 ธันวาคม
ระงับขอพิพาท และใหความยืดหยุนแก CLMV
2018
- การเปดเสรีการคาสินคา ผูนําไดตั้งเปาหมายใหเจรจาแลวเสร็จภายใน กรกฎาคม
3) สินคาออนไหวสูง (Highly Sensitive List) อินเดียมี 5 รายการ ไทยมี 14 รายการ ภาษีจะ
2007 โดยลดภาษีสินคาสวนใหญเปน 0% ภายในป 2011 และชาสุดภายในป 2015 ลดลงรอยละ 25-50 (MOP) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021
- การคาบริการและการลงทุน ใหเจรจาภายหลังขอตกลงการคาสินคา โดยใหมีการ
4) สินคาทีไ่ ดรับการยกเวน (Exclusion List) มีไดไมเกิน 489 รายการ โดยไมตองมีการลด
เปดเสรีการคาบริการและการลงทุนรายสาขา
ภาษีแตอยางใด
- อาเซียน-อินเดีย ไดประกาศความสําเร็จในการบรรลุขอตกลงแนวทางการลดและยกเลิกภาษี
กลไกการดําเนินการ
ศุลกากร ในการประชุมรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย (AEM-India Consultations) เมื่อ
- ตั้ง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เปนเวทีประชุมหารือระหวาง
วันที่ 28 สิงหาคม 2008
สมาชิกอาเซียน และจัดตั้งคณะเจรจาการคาอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Trade - ขอตกลงแนวทางการลดภาษีศุลกากรสินคาออนไหว อินเดียยอมยุติขอเรียกรองตอไทยที่จะไม
Negotiating Committee: TNC) เปนเวทีหารือระหวางอาเซียน-อินเดีย โดยมี
ลดภาษีสินคาออนไหวอื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากทองแดงบริสุทธิ์ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา
มาเลเซียเปนประธานฝายอาเซียน
สําเร็จรูปอื่นๆ โดยไทยจะลดภาษีจากอัตราเรียกเก็บปจจุบนั รอยละ 1 เปน 0 ในป 2015 และไทย
จะคงภาษีของสินคาออนไหวจํานวน 91 รายการไวเทากับอัตราเดิมระหวางรอยละ 1-5 ไดแก
เหล็ก สิ่งทอ กุง แชเย็นแชแข็ง และเครื่องเขียน เปนตน
- กระทรวงพาณิชยไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการลงนามพิธสี ารเขารวม
ความตกลงการคาสินคาแลวเมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2008 ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให
ลงนามความตกลงดังกลาวได แตใหผานความเห็นชอบจากรัฐสภากอนจึงจะมีผลบังคับใชได ซึ่ง
รัฐสภาใหความเห็นชอบความตกลงแลว เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2009
- การดําเนินการขั้นตอไป
(1) เตรียมเสนอใหรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและอินเดียลงนามความตกลงการคาสินคา
ในชวงการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน+6
(2) เจรจาความตกลงการคาบริการและการลงทุน ซึ่งเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2008 โดย
กําหนดใหสรุปผลสาระสําคัญภายในป 2009
- มาเลเซีย จะเปนเจาภาพจัดประชุมคณะเจรจาอาเซียน-อินเดีย ระหวางวันที่ 21-22
พฤษภาคม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
ความเปนมา
- ผูนําอาเซียน-อินเดีย ไดรวมลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการจัดทํา FTA
อาเซียน-อินเดีย (Framework Agreement on Comprehensive Economic
Cooperation between ASEAN and India) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2003 ณ เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย
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14

ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน
(ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

- ไทยลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) เมือ่ วันที่ 11 เมษายน
2008 และรัฐสภาไดใหความเห็นชอบความตกลงแลวเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2008
- ความตกลง AJCEP มีผลบังคับใชแลวกับประเทศญี่ปุน สิงคโปร เวียดนาม ลาว และพมา เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2008 บรูไน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2009 และมาเลซีย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ
2009
กรอบการเจรจา
- การดําเนินการขั้นตอไป หนวยงานที่เกีย่ วของอยูในระหวางดําเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติ
- ครอบคลุมใน 4 ประเด็นสําคัญ คือ 1) การเปดเสรี (การคาสินคา การคาบริการ ตามความตกลง กอนที่จะใหสัตยาบันแสดงเจตนาใหความตกลงมีผลใชบงั คับตอไป คาดวาความ
และการลงทุน) 2) กฎเกณฑทางการคา (กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) 3) การอํานวย ตกลงจะมีผลบังคับใชกับไทยในเดือนมิถุนายน 2009
ความสะดวกทางการคา (พิธกี ารศุลกากร การคาไรกระดาษ) และ 4) ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในดานตางๆ เชน SMEs, ICT,HR
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-ญี่ปุน)

ความเปนมา
- ผูนําอาเซียน-ญี่ปุนไดรวมลงนามในกรอบความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุน (Framework for Comprehensive Economic Partnership between ASEAN
and Japan) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2003 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

สรุปผลความตกลงฯ
- มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การเปดเสรีการคาสินคา ญี่ปุน สินคารอยละ 96.7 ของมูลคานําเขาจาก
อาเซียนจะถูกนํามาลด/ยกเลิกภาษีนําเขา โดยรอยละ 90 ของมูลคาสินคานําเขาจะลด
เปน 0 ทันทีทคี่ วามตกลงมีผลใชบังคับ สวนไทย สินคารอยละ 93.8 ของมูลคานําเขา
จากญี่ปุนจะถูกนํามาลด/ยกเลิกภาษีภายใน 10 ปหลังจากความตกลงมีผลใชบงั คับ
2) การคาบริการและการลงทุน ยังไมมีการเปดเสรี แตใหมีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการการคาบริการและคณะอนุกรรมการการลงทุนภายใน 1 ป นับจาก
วันที่ความตกลงมีผลใชบังคับ เพื่อหารือและเจรจาตอไป
3) กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา แบงเปน 2 กลุม 1) สินคาทีใ่ ชวัตถุดิบจากภายใน
ประเทศสมาชิก AJCEP 2) สินคาที่ใชวัตถุดิบจากภายนอกประเทศสมาชิก AJCEP
ใชหลัก i) สินคาที่ผลิตโดยใชวตั ถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly obtained) ii)
การแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation) หรือ iii) กําหนดมูลคา
ของวัตถุดิบ (Regional Value Content: RVC)
4) ความรวมมือดานเศรษฐกิจ จะสงเสริมความรวมมือสําหรับผลประโยชนรวมกัน
ในการเปดเสรีและอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศภาคี
ในสาขาความรวมมือดานกระบวนการที่เกี่ยวกับการคา สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ทรัพยสินทางปญญา พลังงาน ขอมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การทองเทีย่ วและ Hospitality การขนสง
และโลจิสติกส เกษตรประมงและปาไม สิ่งแวดลอม นโยบายการแขงขัน และสาขา
อื่นๆ ตามแตจะตกลงกัน
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ความเปนมา/การดําเนินการ
ความเปนมา
- ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 8 ณ ประเทศ
บรูไน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2007 ทั้งสองฝายไดประกาศเจตนารมณที่จะเจรจา
ความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรปโดยเปนการเจรจาระหวาง
ภูมิภาคตอภูมิภาค

สถานะลาสุด
- การประชุมคณะกรรมการรวมจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ไดมีการเจรจา
มาแลว 7 ครั้ง ลาสุดจัดขึ้นระหวางวันที่ 4-6 มีนาคม 2009 ณ ประเทศมาเลเซีย การประชุมไม
คอยมีความคืบหนามากนัก ขณะนี้ไดหยุดการเจรจาไวชั่วคราว เนื่องจากสหภาพยุโรปประสงคจะ
เจรจากับบางประเทศที่มีความพรอมกอน
- ในเบื้องตน ไดกําหนดใหมกี ารหารือระดับรัฐมนตรีของทั้งสองฝายในชวงการประชุม AEM
Retreat ในเดือนพฤษภาคม 2009 เพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานตอไป

กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมเรื่องการเปดตลาดสินคา บริการ การลงทุน และความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในดานตางๆ
กลไกการดําเนินการ
- ตั้งคณะกรรมการรวมจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป (Joint
Committee on ASEAN-EU FTA) ทําหนาที่คณะเจรจาหลัก (Trade Negotiating
Committee: TNG) สําหรับการเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป
และจะมีการตั้งคณะทํางานและกลุมเจรจาตางๆ ขึ้น หลังจากสามารถตกลงหัวขอการ
เจรจาทั้งหมดไดแลว
แผนการเจรจา
- กําหนดใหมกี ารเจรจาปละ 4 ครั้ง โดยการเจรจาครั้งแรกจะมีขึ้นในเดือนมกราคม
2008
- ในการเจรจาแตละครั้ง สหภาพยุโรปจะจัดใหมีการสัมมนาหรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพือ่ เพิ่มศักยภาพในการเจรจาของอาเซียนกอนการประชุม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-สหภาพยุโรป)

