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

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

ความเปนมา
- เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2002 นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศใหมี
การเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางสองประเทศ โดยเริ่มเจรจาเมื่อเดือน
สิงหาคม 2002 กรอบการเจรจาครอบคลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจทุกดาน ทั้งการเปด
เสรีดา นการคาสินคา บริการ การลงทุน รวมทั้งความรวมมือทางเศรษฐกิจสาขาตางๆ และ
ไดจัดทําความตกลงเสร็จในเดือนมีนาคม 2004
การลงนามความตกลง
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไทยและรัฐมนตรีการคาออสเตรเลียไดลงนามความตก
ลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2004 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2005 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การเปดตลาดสินคา
- ออสเตรเลียลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใชประมาณ 83% ของ
รายการสินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายในป 10 ป (2015) มีการใช
มาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguards: SSG) 4 สินคา
- ไทยลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใชประมาณ 49% ของรายการ
สินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 20 ป (2025) มีการใช มาตรการ
ปกปองพิเศษ 23 สินคา และใหโควตาเฉพาะสําหรับออสเตรเลีย 8 สินคา
2) การคาบริการและการลงทุน
- ออสเตรเลียเปดตลาดบริการใหไทยเพิ่มจากที่เปดใน WTO และใหเขาไปลงทุนใน
ธุรกิจทุกประเภทได 100% ยกเวนกิจการที่มผี ลกระทบตอความมั่นคง รวมทั้งผอนคลาย
เงื่อนไขการเขาไปทํางานในออสเตรเลีย
- ไทยใหออสเตรเลียถือหุนไดมากขึ้น (ไมเกิน 60%) ในบางธุรกิจซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจ
ขนาดใหญ ใชเงินลงทุนสูง และเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ผอนคลาย
เงื่อนไขการเขามาทํางานในไทย
3) กฎวาดวยถิน่ กําเนิดสินคา ใชหลัก Wholly-Obtained หรือ Specific Rules (กฎการ
เปลี่ยนพิกัด การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎสัดสวนมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศ)
4) ความรวมมือดานการคา เพื่อใหการคาระหวางกันมีความคลองตัวมากขึ้น เชน ดาน
มาตรการสุขอนามัย ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาโดยกําหนดแผนงานและ
กรอบระยะเวลาที่แนนอน รวมทั้งความรวมมือดานพิธีการศุลกากร พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทรัพยสินทางปญญา และนโยบายการแขงขัน เปนตน
5) การทบทวนและการติดตามผลการดําเนินการ จัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม FTA ไทยออสเตรเลีย เพื่อทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานภายใตความตกลงฯ

- การประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 1 มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2005 ณ
กรุงเทพฯ สรุปไดดังนี้
1) ทั้งสองฝายเห็นวา TAFTA มีสวนทําใหการคาระหวางกันขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอย
ละ 50 ทั้งยังสนับสนุนความรวมมือและแกไขปญหาดานตางๆ โดยเฉพาะดานสุขอนามัย ซึ่ง
เปนอุปสรรคสําคัญในการสงออกผักและผลไมไทยไปยังออสเตรเลีย โดยขณะนี้ ไทยสามารถ
สงออกลําไย ลิน้ จี่ และมังคุดไปออสเตรเลียไดแลว และออสเตรเลียจะดําเนินการในสินคา
อื่นๆ เชน ทุเรียน และมะมวง ตอไป
2) ไทยไดชวนออสเตรเลียเขามารวมลงทุนดานปศุสัตวและผลิตภัณฑนม เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพดานปศุสัตวของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3) ตกลงจัดตั้งคณะทํางานดานการเปดตลาดสินคา เพือ่ พิจารณาเรงลดภาษีในรายการ
อื่นๆ และพิจารณาการเจรจาการคาบริการและการลงทุนเพิม่ เติม
- ออสเตรเลียจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 2 ในป 2008 นี้
แตยังไมไดกําหนดระยะเวลาที่แนนอน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-ออสเตรเลีย)
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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 ใน
เดือนพฤษภาคม 2004 กรอบการเจรจาครอบคลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจทุกดาน ทั้ง
การเปดเสรีดานการคาสินคา บริการ การลงทุน รวมทั้งความรวมมือที่เกี่ยวของกับการคา
(ใชความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียเปนพื้นฐานสําหรับการเจรจา) และสามารถ
สรุปผลการเจรจาไดในเดือนพฤศจิกายน 2004
การลงนามความตกลง
- รัฐมนตรีพาณิชยไทยและนิวซีแลนดไดลงนามความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทาง
เศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางไทย-นิวซีแลนด โดยมีผูนําของทั้งสองประเทศเขารวมเปนสักขี
พยาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2005 มีผลใชบงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2005 ความตกลง
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การเปดตลาดสินคา
- 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) มีการใช มาตรการ
ปกปองพิเศษ 23 สินคา และใหโควตาเฉพาะสําหรับนิวซีแลนด 4 สินคา
2) การคาบริการและการลงทุน
- กําหนดใหมีการเจรจาเปดตลาดการคาบริการภายใน 3 ป หลังจากความตกลงมีผลใช
บังคับ
- เปดเสรีการลงทุนนอกภาคบริการโดยใหเขาไปลงทุนในธุรกิจบางประเภทได 100%
3) กฎวาดวยถิน่ กําเนิดสินคา ใชหลัก Wholly-Obtained หรือ Specific Rules (กฎการ
เปลี่ยนพิกัด การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎสัดสวนมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศ)
4) ความรวมมือดานการคา เชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาดานมาตรการ
สุขอนามัยเปนการเฉพาะ รวมทั้งความรวมมือดานพิธีการศุลกากร พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทรัพยสินทางปญญา และนโยบายการแขงขัน เปนตน
5) การทบทวนและการติดตามผลการดําเนินการ จัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม FTA ไทยนิวซีแลนด 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 ในป 2008 แต
ยังไมไดกําหนดระยะเวลาที่แนนอน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-นิวซีแลนด)
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รางกรอบความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางไทยกับอินเดีย
(Framework Agreement for Establishing Free Trade Area between the Republic of India and the Kingdom of Thailand)
ความเปนมา/การดําเนินการ
สถานะลาสุด
¾ การประชุมคณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสรี (TNC) ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 15 ระหวาง

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 ตั้งคณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย (India-Thailand Trade Negotiating
Committee: TNC) และคณะทํางาน (Working Group) กลุมตางๆ เพื่อเจรจารายละเอียดทาง
เทคนิคเฉพาะดาน
แผนการเจรจา
¾ เรงเจรจาการเปดเสรีสินคาใหแลวเสร็จเพื่อใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชภายในป 2006
¾ เจรจาความตกลงการคาบริการและการลงทุนใหแลวเสร็จภายในป 2006

วันที่ 20-21 กันยายน 2007 ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งการเจรจาคอนขางประสบผลสําเร็จ รายการ
สินคาที่จะไดรับการลดภาษีจาก 82 รายการในปจจุบัน เปนกวา 3,000 รายการ และคาดวาจะ
มีการลงนามความตกลงการคาสินคาไดในเร็วๆ นี้

- ขณะนี้ไทยและอินเดียหาขอสรุปการเจรจาเปดเสรีการคาสินคาในเบือ้ งตนไดแลว อยู
ระหวางตรวจสอบถอยคําของความตกลงฯ และจัดทําตารางลดภาษี กอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีและสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติใหความเห็นชอบตอไป คาดวาขอตกลงการเริ่ม
ลดภาษีระหวางกันจะมีผลบังคับใชไดในชวงตนป 2008 ทั้งนี้ จะมีรายการสินคาที่มคี วาม
ออนไหวสูงทีท่ ั้งสองฝายจะยังไมนํามาลดภาษีเกือบ 500 รายการ จากสินคาทั้งหมด
5,000 รายการ โดยสินคาออนไหวของอินเดีย เชน สิ่งทอ ยานยนต สินคาเกษตรบาง
ชนิด สวนสินคาออนไหวของไทย เชน สิ่งทอบางชนิด สวนประกอบยานยนต และเหล็ก
¾

การประชุมคณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสรี (TNC) ไทย-อินเดีย ครั้งลาสุดที่ไทยเปน
เจาภาพ ระหวางวันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ 2008 ในสวนของการตรวจทานรางความตก
ลงการคาสินคามีความคืบหนาไปพอสมควร และไดเห็นชอบรางขอบทของกฏวาดวยถิ่นกําเนิด
สินคาแลว แตในสวนของการลดภาษีศุลกากรของสินคา ซึ่งเปนแกนสําคัญของ FTA ยังไมเสร็จ
สมบูรณ เนื่องจากอินเดียขอรื้อบัญชีรายการสินคาลดภาษีที่ไดเคยตกลงรวมกันไปแลวตั้งแต
เดือนกันยายนปที่แลว โดยอางผลการวิเคราะหของตนที่ชี้วา มูลคาการเปดตลาดของอินเดีย
และไทยไมสมดุลกัน เพราะภาษีนําเขาสินคาของไทยสวนใหญต่ํากวารอยละ 5 ทําใหอินเดีย
ไมไดรับประโยชนเพิ่มมากขึ้นเทาที่ควร จึงขอใหไทยเพิ่มมูลคาการเปดตลาดใหอินเดีย สวน
อินเดียจะยายสินคาบางสวนใหเปนสินคาออนไหวเพราะผูประกอบการไมพรอมลดเปน 0
- การขอเปลี่ยนแปลงรายการสินคาลดภาษีที่ไดตกลงกันไปแลวคอนขางสรางความลําบากใจให
ฝายไทยที่จะตองถอยหลังกลับไปหารือภายในประเทศอีก และทําใหการเจรจาไทย-อินเดีย
ยืดเยื้อออกไปอีก
¾

ลาสุด อินเดียเปนฝายชะลอการเจรจาสองฝายกับไทย เนื่องจากตองการดูผลลัพธ
ของการเจรจาภายใตอาเซียน-อินเดียกอน

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
- การเจรจาแบงออกเปน การคาสินคา (การคาสินคา กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา พิธีการ
ศุลกากร การคาไรกระดาษ การยอมรับมาตรฐานรวมกัน) การลงทุน/บริการ (การคา
บริการ การลงทุน การเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา) ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ นโยบายการแขงขัน ความรวมมือ (เกษตรและปาไม การศึกษาและทรัพยากร
มนุษย บรรยากาศการลงทุน การบริการการเงิน ICT วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
SMEs การทองเที่ยว การสงเสริมการคาและการลงทุน) การระงับขอพิพาท และ
บทบัญญัติทั่วไป
กลไกการเจรจา
- จัดตั้ง Working Group เพื่อเตรียมการสําหรับการเจรจาจัดทําความตกลง JTEP ซึ่งรวมถึง
FTA ดวย โดยกระทรวงพาณิชยไดรับมอบหมายใหดําเนินการในเรื่องการเปดเสรีการคา
สินคา บริการ และการลงทุน การยุติขอพิพาท ความรวมมือดานนโยบายการแขงขัน
ทรัพยสินทางปญญา และการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
- จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน เพื่อเรงรัดการ
ดําเนินการใหมคี วามกาวหนา
แนวทางการเจรจา
- ใช Japan-Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA) เปนพื้นฐาน
- สอดคลองกับกฎเกณฑของ WTO และยอมรับหลักการทีม่ ุงใหเกิดผลประโยชนรวมกัน
รวมทั้งใหความยืดหยุนแกไทยเนื่องจากความแตกตางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และคํานึงถึงสาขาที่มีความออนไหวของแตละประเทศ

- ไดมีการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2007 โดย
นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ และความตกลงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน
2007 เปนตนไป
- สาระสําคัญของความตกลง JTEPA คือ
การคาสินคา โดยจะลด/ยกเลิกภาษีมากกวา 90% ของรายการสินคาและมูลคาการ
นําเขา และมีมาตรการปกปองสองฝายในกรณีที่การลด/เลิกภาษีกอใหเกิดความเสียหาย
ตออุตสาหกรรมภายในประเทศ
การคาบริการ ไทยสามารถไปลงทุนเปดกิจการและทํางานในญี่ปุนไดมากขึ้นและงายขึน้
ในหลายสาขา เชน บริการดานดูแลคนสูงอายุ/คนปวย บริการสปา บริการโรงแรม บริการ
รานอาหาร บริการอูซอมรถ เปนตน และมีมาตรการปกปองฉุกเฉินซึ่งจะเริ่มเจรจาใน 6
เดือนหลัง JTEPA มีผลใชบังคับ
การลงทุน ใหบริษัทไทย/คนไทยเขาไปลงทุนในทุกสาขา ยกเวน อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ อุตสาหกรรมผลิตน้ํามัน อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมการกระจายเสียง การทําเหมืองแร การประมง การเกษตร ปาไม และ
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ สามารถแกไขขอผูกพันแบบถอยหลังได แตอาจตอง
มีการชดเชยหรือปรับขอผูกพันอื่น เพื่อใหประโยชนโดยรวมไมลดลง
กลไกติดตามผล มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวม (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)
- โครงการความรวมมือในกรอบ JTEPA ทั้ง 7 โครงการ ไดแก โครงการความรวมมือเพื่อ
สนับสนุนโครงการครัวไทยสูโลก โครงการอนุรักษพลังงาน โครงการเศรษฐกิจสรางมูลคา
โครงการหุนสวนภาครัฐและเอกชน โครงการอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครื่องนุงหม โครงการ
อุตสาหกรรมเหล็ก และโครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.mfa.go.th/jtepa และ thaifta.com (ไทย-ญี่ปุน)
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เขตการคาเสรี ไทย-เปรู
(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
- จัดตั้งคณะเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู เพื่อเจรจารายละเอียด

- หลังจากที่เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อตนป 2004 ไดมีการลงนามพิธีสารเพื่อเรงเปดเสรี
การคาและอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางไทยกับเปรูเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2005 ในระหวางการเขารวมประชุมสุดยอดผูนาํ เอเปค ครั้งที่ 13 ที่นครปูซาน
ประเทศเกาหลี พิธีสารดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการเจรจาเขตการคาเสรีระหวาง
ไทยกับเปรู ซึ่งไดตกลงเรื่องเปดเสรีสินคาบางสวนที่เรียกวา Early Harvest โดยตกลง
ลดภาษีเปนศูนยทันทีกวารอยละ 50 และลดเปนศูนยภายใน 5 ป ประมาณรอยละ
17 ของรายการสินคาทั้งหมด
- ทั้งนี้ สินคาสงออกของไทยที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการลดภาษีของเปรู ไดแก
รถปคอัพ พลาสติก ยางและผลิตภัณฑ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา โทรทัศน
โทรสาร คอมพิวเตอร เสนใยสังเคราะห เปนตน
- ไดมีการลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมดานถิน่ กําเนิดสินคา ในการประชุมเอเปคปลาย
เดือนพฤศจิกายน 2006 เพื่อใหการลดภาษีสินคาบางสวน (Early Harvest ) มีผล
ในทางปฏิบัติ
- ขณะนี้ไทยและเปรูอยูระหวางการตรวจสอบตารางการลดภาษีและกฎถิ่นกําเนิด
สินคาเฉพาะรายการสินคาทีผ่ ูกพัน ซึ่งไดปรับเปลี่ยนจากพิกัด HS 2002 เปน HS
2007 และตองดําเนินการกระบวนการภายในประเทศ คาดวาจะมีผลบังคับใชในตน
เดือนมิถุนายน 2008

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-เปรู)
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เขตการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา

ความเปนมา/การดําเนินการ

(Thailand-U.S. Free Trade Agreement)

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
สองประเทศไดเห็นชอบใหเริ่มการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีระหวางกัน โดยใหเริ่มการ
เจรจาในป 2004
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมเรื่องการเปดเสรีดานการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน รวมทั้งความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาตางๆ
- การเจรจาแบงออกเปนกลุม 22 กลุม ไดแก (1) การเปดตลาดสินคาเกษตร (2) การ
เปดตลาดสินคาอุตสาหกรรม (3) การเปดตลาดสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป (4) กฎวาดวย
ถิ่นกําเนิดสินคา (5) การคาบริการ (6) การลงทุน (7) โทรคมนาคม (8) การเปดเสรี
ภาคการเงิน (9) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (10) ระเบียบพิธกี ารศุลกากร (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
กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจา และ Expert Group เพื่อเจรจารายละเอียดในแตละเรื่อง

สถานะลาสุด
- การเจรจารอบที่ 6 ระหวางวันที่ 9-13 มกราคม 2006 ที่เชียงใหม ไดมีการเจรจา
ครอบคลุมทุกหัวขอการเจรจา โดยประเด็นสําคัญสรุปได ดังนี้
1) สินคาเกษตร
- การเปดตลาดสินคาที่มีโควตาภาษี ทั้งสองฝายเห็นวาภาษีในโควตาไมจาํ เปนตอง
ลดเปน 0 ทุกรายการ ทันทีทคี่ วามตกลงมีผลใชบังคับ
- การเปดตลาดสินคาเกษตรทั่วไป สหรัฐฯ เสนอเปดตลาดสินคาเกษตรใหไทย
ประมาณรอยละ 65 ของการนําเขาสินคาเกษตรจากไทยภายใน 0-5 ป หลังจากที่ความตก
ลงมีผลบังคับใช สําหรับสินคาที่ไทยเสนอเปดตลาดใหกับสหรัฐฯ เปนสินคาที่ไทยไมมีการ
ผลิตหรือผลิตนอย และไทยนําเขาจากสหรัฐฯ อยูแลว เชน ฝาย พอและแมพันธุไก เปนตน
สําหรับสินคาออนไหวมากของไทย เชน เนื้อสัตว ผลิตภัณฑนม ขาวโพด มันฝรั่ง หัวหอม
ใหญ จะมีระยะเวลาปรับตัวนาน 10-20 ป
2) สินคาอุตสาหกรรม สหรัฐฯ จะเปดตลาดสินคาใหไทยประมาณรอยละ 74 ของ
มูลคานําเขาจากไทย ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช สวนไทยไดเสนอที่จะเปดตลาดใหกับ
สินคานําเขาจากสหรัฐฯ ประมาณรอยละ 71 ของมูลคานําเขาจากสหรัฐฯ สําหรับสินคา
ออนไหวของไทย ซึ่งไดแก แกว เหล็ก สี และปลา ไทยเสนอลดภาษีเปน 0% ในเวลา 10 ป
3) สิ่งทอและเครื่องนุงหม ไทยขอลดภาษีสิ่งทอเปน 0% ทันทีทุกรายการ เนื่องจากเปน
สินคาที่สหรัฐฯ นําเขามากอยูแ ลว สวนในเรือ่ งกฎถิ่นกําเนิดสินคา ไทยขอใหมีขอยกเวนจาก
กฎ yarn forward
4) ทรัพยสินทางปญญา
- สิ่งบงชี้ทางภูมิสาสตร ไทยยื่นขอเรียกรองใหสหรัฐฯ ขยายการคุม ครองสินคาที่
สําคัญของไทย เชน ขาวหอมมะลิและไหมไทย เพื่อไมใหมีการใชชื่อดังกลาว หากไมไดผลิต
ในประเทศไทย
- การคุมครองทรัพยากรทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ไมใหมีการนําไปใชโดย
ไมไดรับอนุญาต และเมื่อไดรบั อนุญาตจะตองมีการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรนั้น
- สิทธิบัตร สหรัฐฯ ไดยื่นขอเสนอใหไทยใหความคุมครองแกขอมูลการทดสอบยา
เปนเวลา 5 ป และเคมีภัณฑทางการเกษตรเปนเวลา 10 ป โดยในระหวางนี้จะไมสามารถ
วางจําหนายในตลาดได ซึ่งไทยไดย้ํากับสหรัฐฯ วา ประเด็นเรื่องยาเปนประเด็นออนไหว
อยางมากและไมสามารถยอมรับได
5) ธุรกิจบริการ
- ใชหลักการไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งเปนหลักที่ใชทั่วไปอยูแลวใน WTO โดยที่ยังมีความ
ยืดหยุนใหตา งฝายตางสามารถกําหนดกฎระเบียบสําหรับการกํากับดูแลสาขาบริการตางๆ
ภายในประเทศไดในอนาคต
6) เรื่องอื่นๆ ทั้งสองฝายไดหารือในเรื่องกฎถิ่นกําเนิดสินคา กระบวนการศุลกากร
มาตรการสุขอนามัย มาตรการเยียวยาทางการคา มาตรการปกปอง และพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยทั้งสองฝายยังมีทา ที ที่แตกตางกัน รวมทั้งเรื่องแรงงานและสิ่งแวดลอม
ซึ่งยังไมสามารถตกลงกันไดวาจะอยูใน FTA หรือไม
* ปจจุบันสหรัฐฯ ขอหยุดเจรจา โดยใหมีการสานตอความสัมพันธทางการคา
และการหารือในประเด็นตางๆ ไดตามปกติ
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
จัดตั้งเขตการคาเสรีไทย-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

- ความตกลง Early Harvest จํานวน

626 รายการ ซึ่งกําหนดใหเริ่มลดภาษีภายใน
วันที่ 1 มกราคม 2005 ยังไมมีผลใชบังคับ เนื่องจากบาหเรนอยูระหวางขั้นตอนขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภา
- ในการหารือระหวางผูแทนการคาไทย (นายสมพงษ อมรวิวัฒน) กับรมว.พณ.
บาหเรน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2005 ณ ประเทศบาหเรน ฝายบาหเรนไดแจงวา
บาหเรนเปนสมาชิกคณะมนตรีความรวมมืออาวอาหรับ (Gulf Cooperation
Council-GCC) ซึ่งมีขอกําหนดไมใหประเทศสมาชิกจัดทําเขตการคาเสรีทวิภาคี
(Bilateral FTA) ฝายบาหเรนจึงเสนอใหปรับการเจรจาใหเปนในรูปแบบขอตกลง
FTA ระหวางไทย- GCC แทน เพื่อเปนการลดแรงกดดันจากประเทศสมาชิก GCC
- เดือนมิถนุ ายน 2005 รองปลัดกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมบาหเรน
(Shaikh Daij bin Salman Al Khalifa) ไดเดินทางเยือนไทย และเขาเยี่ยมคารวะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในขณะนัน้ (นายทนง พิทยะ) มีการหยิบยกประเด็น
การชะงักงันของการเจรจาจัดทํา FTA ไทย-บาหเรนขึ้นมาหารือ และเสนอวาอาจตอง
เปลี่ยนรูปแบบการเจรจาในรูปแบบทวิภาคีเปนการจัดทําเขตการคาเสรีไทย-GCC
แทน เพื่อความเหมาะสมตอไป
- ในการหารือระหวางผูแทนการคาไทย (นายสมพงษ อมรวิวัฒน) กับฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมของบาหเรน เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2006
ฝายบาหเรนเห็นวาการเจรจา FTA ไทย-บาหเรน นาจะดําเนินการไดตอไป การ
เจรจา FTA ของบาหเรนไมผูกพันกับ GCC แตจะมีการเจรจากันตอไปหรือไมนนั้
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงของบาหเรน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ไทย-บาหเรน)
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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 (Price Compensation คือ ภาษีเพื่อชดเชยสวนตางระหวางราคาวัตถุดิบของสินคานําเขากับ
สินคาภายในประเทศ เชน น้ําตาล ธัญพืช แปง เปนตน ประเทศที่เรียกเก็บ Price Compensation
คือ สวิตเซอรแลนดและนอรเวย)
• 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
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
เขตการคาเสรี 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
สมาชิกที่ดอยพัฒนา
¾
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ในสาขาความรวมมือตางๆ ของ BIMSTEC ใหมี
ความกาวหนามากขึ้น รวมทั้ง พิธีการศุลกากร การทดสอบและรับรองมาตรฐาน และการ
เดินทางของนักธุรกิจ เปนตน
กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจา (Trade Negotiating Committee: TNC) เพื่อเจรจารายละเอียด

- การประชุม BIMSTEC TNC ครั้งลาสุดไดจัดประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา
BIMSTEC TNC ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 17-21 มีนาคม 2008 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. การเปดตลาดการคาสินคา
• รายการสินคาไมลดภาษี (Negative List: NL) ที่ประชุมยังมีทา ทีที่แตกตางกันใน
การกําหนดจํานวนรายการสินคาไมลดภาษี ที่อยูระหวางรอยละ 15-19
• การลดภาษีสินคาปกติ (Normal Track) ประเทศสมาชิกยังมีทาทีที่แตกตางกันใน
เรื่องขอบเขตรายการสินคาที่จะลดภาษีภายใต Normal Track ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ 1)
กลุมยกเลิกภาษี (Normal Track Elimination: NTE) 2) กลุม ลดภาษี (Normal Track
Reduction: NTR)
• กฏถิ่นกําเนิดสินคา (Rules of Origin) แบงเปน 1) กฏทั่วไป (General Rule)
ประเทศกําลังพัฒนาใชเกณฑ CTSH+Local content 35% และใหแตมตอแกประเทศ LDCs
ใชเกณฑ CTSH+Local content 30% 2). กฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules:
PSRs) สินคา PSRs ถาประเทศสมาชิกยื่นรายการสินคาไมตรงกัน ก็ใหรับ PSRs นั้น

แตหากตรงกันใหมีการเจรจาหาขอสรุปตอไป
2. การคาบริการ อินเดียไดยกรางความตกลงการคาบริการขึ้นใหมทั้งหมด สวนใหญมี
พื้นฐานจาก GATS และไดตกลงใหแตละประเทศสงความเห็นเพิ่มเติมใหอินเดียในฐานะ
ประธานการประชุมฯ เพื่อรวบรวมความเห็นและเวียนใหสมาชิกพิจารณาตอไป
3. การลงทุน ไดหารือรางที่อินเดียยกรางขึ้น ในสวนของคํานิยามเกี่ยวกับนักลงทุนของ
ประเทศภาคี ขอบขายความตกลงการลงทุน โดยไดตกลงใหแตละประเทศกลับไปพิจารณา
เพิ่มเติม และสงขอคิดเห็นใหอินเดียในฐานะประธานการประชุมฯ เพื่อเวียนใหสมาชิก
พิจารณาตอไป
4.ความรวมมือศุลกากร สามารถหาขอสรุปการจัดทําความตกลงวาดวยความรวมมือ
ศุลกากร รวมทัง้ ไดหารือเกี่ยวกับการจัดทํามาตราวาดวยการขนสงสินคาผานแดน
5.การหารือระหวางนักกฏหมาย นักกฏหมายของแตละประเทศสมาชิกไดหารือ
รวมกัน และไดปรับถอยคําดานกฏหมายในแตละมาตราใหมีความสอดคลองกัน
- การประชุม BIMSTEC TNC ครั้งที่ 17 ในเบื้องตน พมาจะเปนเจาภาพ กําหนดจะจัด
ขึ้นระหวางวันที่ 2-4 มิถุนายน 2008
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (BIMSTEC)
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เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and China)
ความเปนมา/การดําเนินการ
สถานะลาสุด

ความเปนมา
- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2001 ผูนําอาเซียน-จีนไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะเจรจา
อาเซียน-จีน (Trade Negotiation Committee: TNC) เพื่อจัดทํากรอบความตกลงความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่จะใชเปนพื้นฐานในการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีนที่
สมบูรณภายใน 10 ป ซึ่งตอมา TNC ไดสรุปผลการเจรจาและจัดทํากรอบความตกลง ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากผูนําอาเซียน-จีน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน (ASEAN-China
Summit) ครั้งที่ 8 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2002
กรอบการเจรจา (Framework Agreement: FA)
- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน การเจรจาแบงเปน
¾ การเปดเสรีดานการคาสินคา
¾
การเปดเสรีดานการคาบริการ และการลงทุน
¾
ความรวมมือดานเศรษฐกิจตางๆ
กลไกการเจรจา
- จัดตั้ง TNC เปนเวทีหารือระหวางอาเซียนกับจีน โดยไทยเปนประธานฝายอาซียน และจัดตั้ง
ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เปนเวทีประชุมหารือระหวางสมาชิกอาเซียน
การดําเนินการ
¾
การเปดเสรีการคาสินคา (ที่มีผลบังคับใชแลว)
- ผูนําไทยและจีนไดเห็นชอบใหไทยกับจีนเริม่ ลดภาษีระหวางกันในสินคาเกษตรพิกัด 07-08
(ผัก และผลไม) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2003 ภายใตกรอบ Early Harvest อาเซียน-จีน หรือ 3
เดือนกอนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
- การเปดเสรีการคาสวนแรก (Early Harvest) ในสินคาพิกัด 01-08 และสินคาเฉพาะ
(Specific products) อีก 2 รายการ คือ ถานหินแอนทราไซดและถานหินโคก/ เซมิโคก ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2004 โดยประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศและจีน ลดภาษีลงเหลือ 0% ในป
2006 สวนอาเซียนใหมใหยืดหยุนไดถึงป 2010
- การเปดเสรีการคาสินคาทั่วไป ไดจัดทําความตกลงวาดวยการคาสินคา (Agreement on
Trade in Goods) โดย (1) สินคาปกติ เริ่มลดภาษีตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2005 และลดลง
เหลือ 0% ภายในป 2010 (2) สินคาออนไหว จะเริ่มลดภาษีในป 2012 และจะลดภาษีเปน
0-5% ในป 2018 (3) สินคาออนไหวสูง จะคงอัตราภาษีไวไดถึงป 2015 จึงจะลดภาษีมาอยู
ที่ไมเกิน 50%
¾
กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา (1) สินคาเกษตรพื้นฐาน ใชหลัก Wholly obtained (2)
สินคาอื่นๆ มูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศไมต่ํากวา 40% โดย นํามูลคาของวัตถุดิบจาก
ประเทศสมาชิกมารวมกันได (3) กฎถิ่นกําเนิดสินคาเฉพาะ (Product Specific Rules: PSR)
สําหรับบางสินคา

- การประชุมคณะเจรจาการคาเสรีอาเซียน-จีน ไดมีการประชุมแลว 28 ครั้ง ลาสุดระหวาง
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2008 ที่กรุงเทพฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
- การเปดเสรีดานการคาสินคา
• การเจรจาลด/เลิกมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี ที่ประชุมเห็นควรใหรวบรวม
ขอมูล NTMs ของประเทศสมาชิกตามที่แจงตอ WTO เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล จะดําเนินการ
แกไขปญหาจากมาตรการทีไ่ มใชภาษีควบคูกันไป โดยแตละประเทศสามารถหยิบยกปญหาที่
ภาคธุรกิจประสบในอาเซียนและจีน และนํามาหารือเพื่อหาทางแกไขปญหาตอไป
• การทบทวนความตกลงการคาสินคา ในเบื้องตนใหดูวาทุกประเทศไดดําเนินการลด
ภาษีตามที่ผูกพันไว หรือดําเนินการตามความตกลงฯ ครบถวนหรือไม รวมทั้งวิเคราะห Trade
creation ที่เกิดจากการลดภาษีระหวางกัน แลวจึงพิจารณาเสนอแนวทางการทบทวนความตกลง
ตอไป
- การเจรจาการคาบริการ
• ในการเจรจาเปดตลาดรอบสอง (Second Package) ขณะนี้ยังคงมีเพียงจีนและอาเซียน
4 ประเทศ (อินโดนีเซีย พมา สิงคโปร และไทย) ที่ยื่นขอเรียกรองการเปดตลาด (Request)
แลว ที่ประชุมจึงกําหนดใหประเทศสมาชิกอื่นยื่นขอเรียกรองฯ ภายใน 3 มีนาคม 2008 และ
ขอเสนอการเปดตลาด (Offer) ภายใน 17 มีนาคม 2008 หากเกินจากกําหนดนี้จะถือวาไมมีขอ
เรียกรอง ทั้งนี้ เพื่อใหจีนสามารถพิจารณาจัดทําขอเสนอใหอาเซียนและสามารถสรุปการเจรจา
ขอผูกพันชุดที่สองไดภายในเดือนกรกฎาคม 2008 ตามที่กาํ หนดไว
- การเจรจาดานการลงทุน
• รางขอบทเรื่องการอํานวยความสะดวกการลงทุนและการคุมครองการลงทุน โดยฝาย
จีนไดเห็นชอบในหลักการ แตขอนําเรื่องกลับไปหารือกับทางเมืองหลวงอีกครั้ง
• หลักการการเปดเสรีการลงทุนในอนาคต จีนมีทาทียอมรับหลักการการเปดเสรีใน
อนาคตที่อาเซียนเสนอในเบื้องตน คือ หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT)
และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง (Most Favoured Nation: MFN) ภายใน 1 ป
หลังจากลงนามความตกลงฯ ซึ่งจีนขอกลับไปปรึกษาเมืองหลวงและใหการยืนยันกับอาเซียนใน
การประชุมครั้งหนา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-จีน)
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การเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

- การเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ไดมีการเจรจามาแลว
13 ครั้ง ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 2-9 มีนาคม 2008 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย สามารถสรุป
สาระสําคัญได ดังนี้
- การคาสินคา
• Modality การลดภาษีสินคา ในการเจรจาครัง้ นี้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนดตางขอหารือ
กรอบการเจรจา
ทวิภาคีกับสมาชิกอาเซียนแตละประเทศในเรื่อง modality การลดภาษีสินคา เพื่อสอบถามถึง
indicative tariff offer ที่ไดยื่นมาและทาทีการเจรจา ที่ประชุม TNC ไดตกลงใหมีการแลกเปลี่ยน
- หัวขอหลักของการเจรจา ไดแก การคาสินคา กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา การคา
revised indicative tariff offer และ request list ภายในเดือนมีนาคมนี้
บริการ การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และประเด็นกฎหมายและสถาบัน
• รางขอบทการคาสินคา ที่ประชุม TNC ไดพิจารณารางขอบทการคาสินคา โดยไดขอสรุป
เพิ่มเติมในเรื่อง Acceleration of tariff commitments และ Fees and Charges Connected with
กลไกการดําเนินการ
Importation and Exportation เปนตน ออสเตรเลียและนิวซีแลนดยังไดเสนอรางบท Safeguards ให
- มี Trade Negotiating Committee (TNC) ทําหนาทีเ่ จรจาเรือ่ งการลดภาษีสินคาและ
สมาชิกอาเซียนพิจารณาแจงขอคิดเห็น ภายในเดือนมีนาคมนี้
เปนกลุมเจรจาหลัก โดยมีคณะทํางานและคณะผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ทําหนาทีเ่ จรจา
• ความรวมมือทางเศรษฐกิจดานการคาสินคา นิวซีแลนดไดเสนอโครงการความรวมมือ
เฉพาะเรื่อง
ดาน Import Health Standard, Dairy Industry Development และ Food Safety Certification for
Dairy and Meat Industries ซึ่งที่ประชุม TNC ไดขอใหประเทศสมาชิกอาเซียนแจงขอคิดเห็นตอ
แนวทางการเจรจา
โครงการเหลานี้ ภายในเดือนมีนาคมนี้
- เปนการเจรจาแบบ single undertaking โดยมีการเจรจาทุกหัวขอไปพรอมๆ กัน และ
- กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา คณะทํางานดานกฏวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา ไดพิจารณากฏ
ตกลงยอมรับผลการเจรจาทั้งหมดในคราวเดียว
เฉพาะรายสินคา (PSR) และระเบียบปฏิบัติวาดวยการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (OCP)
โดยมีความคืบหนาในการพิจารณา PSR สินคาสิ่งทอบางรายการและสินคาตอนที่ 84
- มีเปาหมายใหมีการเจรจาในสาระสําคัญแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2008
- การคาบริการ บทบริการที่อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด มีความเห็นไมตรงกัน จึง
เพื่อใหสามารถลงนามความตกลงไดในการประชุม AEM-CER Consultations ในเดือน
ใหมีการยื่น revised offer ภายในวันที่ 11 เมษายนนี้ และยื่น prioritized request โดยเร็วที่สุด กอน
สิงหาคม 2008
การเจรจาครั้งหนา
- การลงทุน ออสเตรเลียและนิวซีแลนดไดถอนเรื่อง ratchet mechanism โดยหวังใหคณะ
ทํางานดานการลงทุนมีความคืบหนาในการพิจารณารางขอบทการลงทุน
- หัวขออื่นๆ การเจรจาครั้งนี้ยังครอบคลุมหัวขออื่นๆ อีก เชน ประเด็นกฏหมายและสถาบัน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพยสินทางปญญา และนโยบายการแขงขัน เปนตน
- การเจรจาครั้งตอไป การเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด
ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 20-24 เมษายน 2008 ณ นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
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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ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-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
จัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางกัน โดยใหเริ่มการเจรจาในชวงตนป 2005 และเสร็จสิ้น
ภายในป 2006 และมีเปาหมายที่จะลดภาษีสินคาจํานวนรอยละ 80 ของจํานวน
รายการสินคาทัง้ หมดลงเหลือรอยละ 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
กลไกการดําเนินการ
เขตการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี
- จัดตั้ง TNC เปนเวทีหารือระหวางอาเซียนและเกาหลี และจัดตั้ง ASEAN Trade
Negotiating Group (TNG) เปนเวทีประชุมหารือระหวางสมาชิกอาเซียน โดยมีสิงคโปร
เปนประธานฝายอาเซียน
-- กําหนดกรอบและเงื่อนไขของการเจรจาการเปดตลาดสินคาทั้งในกลุมลดภาษีปกติ
และกลุมสินคาออนไหว/สินคาออนไหวสูง
- จัดตั้งคณะทํางานเจรจาเขตการคาเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อยกรางกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และภาคผนวกที่เกี่ยวของ

- การประชุมคณะเจรจาการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKTNC) ซึ่งเริ่มตนตั้งแตป 2005 และมีการ
เจรจารวมทั้งสิน้ 21 ครั้ง ลาสุดระหวางวันที่ 13-18 มกราคม 2008 ณ เมืองบาเกียว ประเทศ
ฟลิปปนส สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
- ความคืบหนาการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงวาดวยการคาสินคาและความตกลงวา
ดวยการคาบริการ
• สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ (สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และ
พมา) และเกาหลี ไดมีการลดภาษีระหวางกันแลว สวนประเทศภาคีอื่น (บรูไน กัมพูชา และลาว)
อยูระหวางดําเนินกระบวนการภายใน
• ที่ประชุมรับทราบผลการหารือสองฝายระหวางไทยและเกาหลี ทีส่ ามารถบรรลุขอตกลง
ระหวางกันไดแลว
• อาเซียนและเกาหลีอยูระหวางการยกราง Protocol เพื่อใหไทยสามารถเขารวมความตกลง
วาดวยการคาสินคาและความตกลงวาดวยการคาบริการ ซึ่งอาเซียนอื่นและเกาหลีไดลงนามไปแลว
โดยในเบื้องตนกําหนดจะใหมกี ารลงนามในเดือนพฤษภาคม 2008
• การแจงองคการการคาโลก (WTO) เรื่องการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี สอง
ฝายมีความเห็นไมสอดคลองกัน โดยเกาหลีตองการใหแจงภายใตมาตรา 24 แตอาเซียนตองการ
ใหแจงภายใต Enabling Clause ที่ประชุมจึงเสนอความเห็นตอเจาหนาที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน
(SEOM) วาควรใหผูแทนอาเซียนและเกาหลี ณ นครเจนีวา รวมกันพิจารณาตอไป
- การเจรจาความตกลงวาดวยการลงทุน
• ทั้งสองฝายสามารถสรุปรางความตกลงไดแลว
• เกาหลีสามารถสรุปผลการเจรจาขอผูกพันกับอาเซียนแลว 8 ประเทศ เหลือเพียงไทยและ
ฟลิปปนส โดยไทยเรียกรองใหเกาหลีเปดตลาดใหบุคลากรไทยเขาไปทํางานในเกาหลีผา นสัญญา
จางได
- ความตกลงวาดวยการลงทุน
• อาเซียนและเกาหลียังไมสามารถบรรลุขอตกลงกันไดในหลายประเด็น เชน การขยาย
ผลประโยชนที่อาเซียนใหแกประเทศคูเจรจาอื่นในการจัดทําความตกลงวาดวยการลงทุนที่จะมีขึ้น
ในอนาคตใหแกเกาหลีโดยอัตโนมัติ (Automatic MFN) การใหความคุมครองการลงทุนกอนเขามา
จัดตั้งสํานักงานในประเทศ (Pre-establishment Protection) เปนตน
- เรื่องอื่นๆ
• การจัดตั้ง Implementing Committee เนื่องจาก TNC จะหมดวาระลงหลังจากการเจรจา
ความตกลงวาดวยการลงทุนบรรลุผลแลว ที่ประชุมจึงใหเสนอเจาหนาทีอ่ าวุโสเศรษฐกิจอาเซียนเกาหลี (SEOM-ROK) พิจารณา
• การยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาของเกาหลีที่ลงนามดวยลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส สมาชิกอาเซียนหลายประเทศไมสามารถใหสทิ ธิพเิ ศษทางภาษีแกสินคานําเขาจาก
เกาหลี เนื่องจากยังไมมีกฏหมายรองรับ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี)
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ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-อินเดีย
(Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India)

ความเปนมา/การดําเนินการ
ความเปนมา
- ผูนําอาเซียน-อินเดีย ไดรวมลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการจัดทํา FTA
อาเซียน-อินเดีย (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation
between ASEAN and Japan) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2003 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมการคาสินคา บริการ การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ กลไกการ
ระงับขอพิพาท และใหความยืดหยุนแก CLMV
- การเปดเสรีการคาสินคา ผูนําไดตั้งเปาหมายใหเจรจาแลวเสร็จภายใน กรกฎาคม
2007 โดยลดภาษีสินคาสวนใหญเปน 0% ภายในป 2011 และชาสุดภายในป 2015
- การคาบริการและการลงทุน ใหเจรจาภายหลังขอตกลงการคาสินคา โดยใหมีการ
เปดเสรีการคาบริการและการลงทุนรายสาขา
กลไกการดําเนินการ
- ตั้ง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เปนเวทีประชุมหารือระหวางสมาชิก
อาเซียน และจัดตั้งคณะเจรจาการคาอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Trade
Negotiating Committee: TNC) เปนเวทีหารือระหวางอาเซียน-อินเดีย โดยมีมาเลเซีย
เปนประธานฝายอาเซียน

สถานะลาสุด
- การเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-อินเดีย ไดมีการเจรจามาแลว 18 ครั้ง ครั้งลาสุด
ประชุมระหวางวันที่ 7-9 มกราคม 2008 ณ เมืองโบปาล ประเทศอินเดีย สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
• การวิเคราะหเปรียบเทียบการเปดตลาดของอาเซียนและอินเดีย อินเดียไดวิเคราะหวา
อาเซียนเปดตลาดใหอินเดียนอยกวาที่อินเดียใหแกอาเซียน ซึ่งอาเซียนไดชี้แจงวาประเทศอาเซียน
สวนใหญมีโครงสรางอัตราภาษีต่ํากวาอินเดีย
• การเจรจาลดภาษีสินคาพิเศษ (Special Products) อินเดียมีทาทีผอนปรนที่จะลดภาษี
น้ํามันปาลมดิบและกลั่น ลงเหลือรอยละ 45 และ 55 ตามลําดับ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018
แตมาเลเซียและอินโดนีเซียพยายามผลักดันใหลดลงมากกวานี้ สวนเวียดนามยังไมตกลงลดภาษี
สินคาชา กาแฟ และพริกไทย
• บัญชีสินคาออนไหวสูงของอาเซียน (Highly Sensitive List: HSL) อาเซียนยืนยันใหมีบัญชี
HSL ตองลดภาษีลงในอัตรารอยละ 50 และ 25 จากอัตราภาษีฐาน สวนอินเดียยอมรับในหลักการ
ใหมีบัญชี HSL ไดแตตองไมเกิน 50 รายการ และลดภาษีในอัตรารอยละ 50 จากอัตราภาษีฐาน
พรอมกับเรียกรองใหอาเซียนเพิ่มมูลคาการเปดตลาดสินคาในบัญชี Normal Track ใหมากขึ้น
• การลดภาษีนา้ํ มันปโตรเลียมดิบ อินเดียตกลงที่จะยกเลิกภาษีภายในวันที่ 1 กรกฎาคม
2011 ใหกับบรูไนประเทศเดียว แตมาเลเซียขอสงวนไมรับขอตกลงนี้
• กําหนดการเริ่มลดภาษีและการสิ้นสุด ในเบื้องตนไดตั้งเปาจะเริ่มลดภาษีตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2008 และสิ้นสุดการลดภาษีทุกวันที่ 1 กรกฎาคม แตยังไมตกลงอัตราภาษีฐาน โดย
อาเซียนใหใชอัตราภาษี ณ วันที่ลงนามเปนฐานในการลดภาษี แตอินเดียใหใชอัตรา ณ วันที่ 1
กรกฎาคม 2007
• กฏวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
- (1) Back-to-back Certificate of Origin อินเดียไดผอนปรนยอมรับหลักการทีอ่ นุญาต
ใหนายหนา (Intermediate Party) ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดแบบ Back-to-back C/O แนบทาย
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดจากประเทศผูผลิตไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
- (2) เกณฑถิ่นกําเนิดเฉพาะสินคา (Product Specific Rules: PSRs) ไทย สิงคโปร
เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย ไดเสนอ PSRs โดยที่ประชุมจะพยายามสรุปรายการสินคาที่ใช
เกณฑเฉพาะรองรับจํานวนหนึ่งกอนการลงนามความตกลงการคาสินคา
- การเจรจาครั้งตอไป จะมีการประชุมคณะเจรจาเขตการคาเสรีอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 19
ระหวางวันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2008 ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-อินเดีย)
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ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน
(ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

- การเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน ไดมีการเจรจามาแลว 11 รอบ โดย
มีการประชุมครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2007 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส
สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-ญี่ปุน ไดเสร็จสิ้น สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
- การเปดตลาดสินคา การเจรจารอบนี้สามารถสรุปประเด็นตางๆ ได เชน มาตรการปกปอง
กรอบการเจรจา
สินคา (Safeguard Measure)
• จะมีการทบทวนที่จะ remove มาตรการนี้ออกจากความตกลงฯ 10 ปหลังจากที่ความตก
- ครอบคลุมใน 4 ประเด็นสําคัญ คือ 1) การเปดเสรี (การคาสินคา การคาบริการ
ลงฯ
มี
ผลใชบังคับแลว
และการลงทุน) 2) กฎเกณฑทางการคา (กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา) 3) การอํานวย
• ระยะเวลาในการใชมาตรการ 3 ป โดยสามารถขยายเวลาไดอีก 1 ป
ความสะดวกทางการคา (พิธกี ารศุลกากร การคาไรกระดาษ) และ 4) ความรวมมือ
• จะไมใชมาตรการปกปองภายใต AJCEP ซ้ําซอนกับมาตรการปกปองทั่วไปภายใต GATT
ทางเศรษฐกิจในดานตางๆ เชน SMEs, ICT,HR
และ WTO และมาตรการ 5 ของความตกลงเกษตร
- การประชุมคณะทํางานกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา สามารถสรุปผลได
กลไกการดําเนินการ
• อาเซียนยอมรับคํานิยามเรื่องเรือที่มีการระบุสัดสวนของลูกเรือที่มสี ัญชาติในประเทศภาคี
- จัดตั้งคณะกรรมการพันธมิตรทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan
ขั้นต่ํารอยละ 75
Committee on Comprehensive Economic Partnership: AJCCEP) เพื่อเปนเวทีเจรจา
• การกําหนดกฏเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rule:PSR) ญี่ปุนยอมรับขอเสนอ PSR
ระหวางอาเซียน-ญี่ปุน โดยมีฟลิปปนสเปนประธานฝายอาเซียน และจัดตั้งคณะทํางาน กลุมสินคาอุตสาหกรรมของอาเซียนทั้งหมด
เพื่อเจรจาในรายละเอียด เชน คณะทํางานกฎถิ่นกําเนิดสินคา (Working Group on
- การประชุมคณะทํางานดานกฎหมายและองคกร สามารถสรุปผลขอบทในความตกลงฯ
rules of origin: WGROO) ซึ่งจะอยูภายใต AJCCEP
ประกอบดวยกลไกระงับขอพิพาท ขอบททั่วไป (General Provision) และขอบทสุดทาย (Final
Provision) รวมทั้งกระบวนการเจรจาของบทการคาบริการและการลงทุน โดยมีสาระสําคัญ คือ
แนวทางการเจรจา
• ชื่อความตกลง เห็นชอบใหใชชื่อ Agreement on Comprehensive Economic Partnership
- เปนการเจรจาแบบ Single Undertaking คือ จะตองเจรจาในทุกเรื่องไปพรอมๆ กัน among the member states of the Association of South East Asian Nations and Japan
กอนที่จะสรุปผลการเจรจา
• การแกไขความตกลง ใหดําเนินการโดย Joint Committee ซึ่งประกอบดวยอาเซียน 10
ประเทศ (ไมวา จะเปนประเทศที่ใหสัตยาบันแลวหรือไมก็ตาม) และญี่ปุน
• การมีผลบังคับใช ใหความตกลงมีผลใชบังคับ 30 วันหลังจากญี่ปุนและอาเซียนอยาง
นอย 1 ประเทศไดแจง (Notification) แกประเทศที่ไดลงนามแลว (signatory states) วาได
ดําเนินการตามกฎหมายภายในที่จําเปนตอการใหความตกลงมีผลบังคับใชเสร็จสมบูรณแลว
• องคประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการ ประกอบดวยสมาชิก 3 คน (อนุญาโตตุลาการ
ของแตละฝายๆ ละ 1 คน และประธาน 1 คน)
• กระบวนการเจรจาของบทการคาบริการและการลงทุน ใหอาเซียนทุกประเทศ และญี่ปุน
สามารถเขารวมกระบวนการเจรจาเพื่อปรับเปลี่ยน/แกไขเนื้อหาสาระของบทการคาบริการและการ
ลงทุนได
- คาดวาอาจจะมีการลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน หากอาเซียนทุกประเทศ
สามารถดําเนินกระบวนการภายในเสร็จสิ้น ทันการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยางไมเปน
ทางการซึ่งมีกาํ หนดที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้
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
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ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป
(ASEAN-EU Free Trade Agreement)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

- การประชุมคณะกรรมการรวมจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ไดมีการเจรจา
มาแลว 3 ครั้ง ลาสุดจัดขึ้นระหวางวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ 2008 ณ กรุงบรัสเซลส
ประเทศเบลเยีย่ ม สรุปผลการประชุมไดดังนี้
- การประชุมยังอยูในขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและความคาดหวังของแตละ
ประเทศ โดยในครั้งนี้สหภาพยุโรปไดนําเสนอหัวขอตางๆ ที่ตองการใหรวมอยูในความตกลง
ไดแก การคาสินคา มาตรการสุขอนามัย อุปสรรคทางเทคนิคทางการคา กฏวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
กรอบการเจรจา
การตอตานการฉอโกงทางศุลกากร มาตรการที่มิใชภาษี มาตรการเยียวยาทางการคา การอํานวย
- ครอบคลุมเรื่องการเปดตลาดสินคา บริการ การลงทุน และความรวมมือทาง
ความสะดวกทางการคา การคาบริการ การลงทุน การจัดซื้อโดยรัฐ การคุมครองทรัพยสินทาง
เศรษฐกิจในดานตางๆ
ปญญา การแขงขัน การพัฒนาที่ยั่งยืน (สิ่งแวดลอม แรงงาน และสังคม) การเคลื่อนยายเงินทุน
และการยุติขอพิพาท
กลไกการดําเนินการ
- ที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนความเห็นในแตละหัวขอ และอาเซียนไดขอความกระจางในหลาย
- ตั้งคณะกรรมการรวมจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป (Joint
หัวขอที่สหภาพยุโรปเสนอแตอาเซียนยังไมเคยเจรจากับประเทศใดมากอน เชน การคุมครอง
Committee on ASEAN-EU FTA) ทําหนาที่คณะเจรจาหลัก (Trade Negotiating
ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อโดยรัฐ นโยบายการแขงขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ในชั้นนี้
Committee: TNG) สําหรับการเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป และ อาเซียนไดแสดงทานทีไมเห็นดวยที่จะใหเรื่องเหลานี้รวมอยูใ นการเจรจา
จะมีการตั้งคณะทํางานและกลุม เจรจาตางๆ ขึ้น หลังจากสามารถตกลงหัวขอการเจรจา การคาระหวางประเทศ เปนหัวหนาคณะเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป
ทั้งหมดไดแลว
- การเจรจาครั้งตอไป จะมีการประชุมคณะกรรมการรวมจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน สหภาพยุโรป ครั้งที่ 4 ในเดือนเมษยน 2008 ที่กรุงเทพฯ
แผนการเจรจา
- กําหนดใหมกี ารเจรจาปละ 4 ครั้ง โดยการเจรจาครั้งแรกจะมีขึ้นในเดือนมกราคม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-สหภาพยุโรป)
2008
- ในการเจรจาแตละครั้ง สหภาพยุโรปจะจัดใหมีการสัมมนาหรือประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพือ่ เพิ่มศักยภาพในการเจรจาของอาเซียนกอนการประชุม
ความเปนมา
- ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 8 ณ
ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2007 ทั้งสองฝายไดประกาศเจตนารมณที่
จะเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรปโดยเปนการ
เจรจาระหวางภูมิภาคตอภูมิภาค

