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

ความเปนมา/การดําเนินการ
ความเปนมา
- เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2002 นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
ประกาศใหมีการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางสองประเทศ โดยเริม่
เจรจาเมื่อเดือนสิงหาคม 2002 กรอบการเจรจาครอบคลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ทุกดาน ทั้งการเปดเสรีดานการคาสินคา บริการ การลงทุน รวมทั้งความรวมมือทาง
เศรษฐกิจสาขาตางๆ และไดจัดทําความตกลงเสร็จในเดือนมีนาคม 2004
การลงนามความตกลง
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไทยและรัฐมนตรีการคาออสเตรเลียไดลงนาม
ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2004 มีผลบังคับใช
ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2005 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การเปดตลาดสินคา
- ออสเตรเลียลดภาษีเหลือ 0% ในวันทีค
่ วามตกลงฯ มีผลบังคับใชประมาณ 83%
ของรายการสินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายในป 10 ป (2015)
มีการใชมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguards: SSG) 4 สินคา
- ไทยลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใชประมาณ 49% ของ
รายการสินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 20 ป (2025) มีการใช
มาตรการปกปองพิเศษ 23 สินคา และใหโควตาเฉพาะสําหรับออสเตรเลีย 8 สินคา
2) การคาบริการและการลงทุน
- ออสเตรเลียเปดตลาดบริการใหไทยเพิ่มจากที่เปดใน WTO และใหเขาไปลงทุน
ในธุรกิจทุกประเภทได 100% ยกเวนกิจการที่มีผลกระทบตอความมัน่ คง รวมทั้ง
ผอนคลายเงื่อนไขการเขาไปทํางานในออสเตรเลีย
- ไทยใหออสเตรเลียถือหุนไดมากขึ้น (ไมเกิน 60%) ในบางธุรกิจซึ่งสวนใหญเปน
ธุรกิจขนาดใหญ ใชเงินลงทุนสูง และเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ รวมทั้งผอน
คลายเงื่อนไขการเขามาทํางานในไทย
3) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ใชหลัก Wholly-Obtained หรือ Specific Rules
(กฎการเปลี่ยนพิกัด การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎสัดสวนมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศ)
4) ความรวมมือดานการคา เพื่อใหการคาระหวางกันมีความคลองตัวมากขึ้น เชน
ดานมาตรการสุขอนามัย ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาโดยกําหนด
แผนงานและกรอบระยะเวลาที่แนนอน รวมทั้งความรวมมือดานพิธกี ารศุลกากร
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา และนโยบายการแขงขัน เปนตน
5) การทบทวนและการติดตามผลการดําเนินการ จัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม FTA
ไทย-ออสเตรเลีย เพื่อทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานภายใตความตกลงฯ

สถานะลาสุด
- การประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครัง้ ที่ 1 มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2005
ณ กรุงเทพฯ สรุปไดดังนี้
1) ทั้งสองฝายเห็นวา TAFTA มีสวนทําใหการคาระหวางกันขยายตัวเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 50 ทั้งยังสนับสนุนความรวมมือและแกไขปญหาดานตางๆ โดยเฉพาะ
ดานสุขอนามัย ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการสงออกผักและผลไมไทยไปยังออสเตรเลีย
โดยขณะนี้ ไทยสามารถสงออกลําไย ลิน้ จี่ และมังคุดไปออสเตรเลียไดแลว และ
ออสเตรเลียจะดําเนินการในสินคาอื่นๆ เชน ทุเรียน และมะมวง ตอไป
2) ไทยไดชวนออสเตรเลียเขามารวมลงทุนดานปศุสัตวและผลิตภัณฑนม เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพดานปศุสัตวของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3) ตกลงจัดตั้งคณะทํางานดานการเปดตลาดสินคา เพื่อพิจารณาเรงลดภาษีใน
รายการอื่นๆ และพิจารณาการเจรจาการคาบริการและการลงทุนเพิ่มเติม
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จะจัดใหมีการประชุมระดับรัฐมนตรีและนํานักธุรกิจของทั้งสองฝายมาพบกัน
เพื่อโอกาสในการขยายการคาและการลงทุนระหวางกัน แตขณะนี้ยังไมมีกําหนดเวลา
ที่แนนอน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ประเทศออสเตรเลีย)

3

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 ผูนําไทยและนิวซีแลนดไดเห็นชอบใหจดั ทําการศึกษารวมความเปนไปไดใน
การทําความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้น (CEP) ระหวาง
ไทย-นิวซีแลนด และเห็นชอบใหเริ่มการเจรจาในเดือนเมษายน 2004 โดยเริ่มเจรจา
จัดทําความตกลงฯ ในเดือนพฤษภาคม 2004 กรอบการเจรจาครอบคลุมความ
รวมมือทางเศรษฐกิจทุกดาน ทั้งการเปดเสรีดานการคาสินคา บริการ การลงทุน
รวมทั้งความรวมมือที่เกี่ยวของกับการคา (ใชความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
เปนพื้นฐานสําหรับการเจรจา) และสามารถสรุปผลการเจรจาไดในเดือนพฤศจิกายน
2004
การลงนามความตกลง
- รัฐมนตรีพาณิชยไทยและนิวซีแลนดไดลงนามความตกลงวาดวยการเปนหุนสวน
ทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางไทย-นิวซีแลนด โดยมีผนู ําของทั้งสองประเทศเขารวม
เปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2005 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2005 ความตกลงมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) การเปดตลาดสินคา
- นิวซีแลนดลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใชประมาณ 79%
ของรายการสินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายในป 10 ป (2015)
- ไทยลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใชประมาณ 54% ของ
รายการสินคา สวนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 20 ป (2020) มีการใช
มาตรการปกปองพิเศษ 23 สินคา และใหโควตาเฉพาะสําหรับนิวซีแลนด 4 สินคา
2) การคาบริการและการลงทุน
- กําหนดใหมีการเจรจาเปดตลาดการคาบริการภายใน 3 ป หลังจากความตกลงมี
ผลใชบังคับ
- เปดเสรีการลงทุนนอกภาคบริการโดยใหเขาไปลงทุนในธุรกิจบางประเภทได 100%
3) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ใชหลัก Wholly-Obtained หรือ Specific Rules
(กฎการเปลี่ยนพิกัด การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎสัดสวนมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศ)
4) ความรวมมือดานการคา เชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาดาน
มาตรการสุขอนามัยเปนการเฉพาะ รวมทัง้ ความรวมมือดานพิธีการศุลกากร พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา และนโยบายการแขงขัน เปนตน
5) การทบทวนและการติดตามผลการดําเนินการ จัดตั้งคณะกรรมาธิการรวม FTA
ไทย-นิวซีแลนด เพื่อทบทวนและติดตามผลการดําเนินงานภายใตความตกลงฯ

- การประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครัง้ ที่ 1 มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2006
ณ กรุงเทพฯ โดยมีผูแทนภาคเอกชนของทั้งสองฝายเขารวมแลกเปลี่ยนความเห็นดวย
ผลการประชุมสรุปไดดังนี้
1) ทั้งสองฝายเห็นวาผลของความตกลงฯ เปนทีน่ าพอใจ มูลคาการคาสองฝาย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 29 และมีโอกาสในการขยายการคา
และการลงทุนระหวางกันได โดยเห็นถึงแนวทางในการที่จะรวมลงทุนโดยไทยเปนฐาน
การผลิต (Production base) ผลิตสินคาเพือ่ สงออกไปประเทศที่สามในภูมิภาคอาเซียน
และเอเชีย เชน จีน อินเดีย
2) ขณะนี้ ลําไย ลิน้ จี่ มังคุด ทุเรียนแกะเปลือก และขิงสดของไทยสามารถสงออกไป
นิวซีแลนดไดแลว และนิวซีแลนดกาํ ลังเรงดําเนินการตรวจสอบดานแมลงศัตรูพืช
สําหรับทุเรียนสดทั้งลูก หนอไมฝรั่ง มะพราวออน และถั่วลันเตา
3) นิวซีแลนดเปนประเทศที่มีศักยภาพและประสบการณในการผลิตสินคาปศุสตั ว
และผลิตภัณฑนม ฝายไทยจึงเสนอโครงการความรวมมือดานการปศุสตั ว นม และ
ผลิตภัณฑนม 6 โครงการ ไดแก โครงการถายทอดเทคโนโลยีดา นอุตสาหกรรม
โครงการความรวมมือทางธุรกิจระหวางสหกรณไทยกับนิวซีแลนด โครงการฟารมโคนม
มาตรฐาน โครงการผลิตแมพันธุโคนม โครงการสรางความเขมแข็งใหแกสหกรณโคนม
และโครงการความรวมมือดานโคเนื้อ โดยนิวซีแลนดรับที่จะพิจารณาโครงการดังกลาว
9

นิวซีแลนดจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งที่ 2 แตขณะนี้
ยังไมมีกําหนดเวลาที่แนนอน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ประเทศนิวซีแลนด)
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เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and China)
ความเปนมา/การดําเนินการ
สถานะลาสุด
ความเปนมา
¾
การเปดเสรีการคาสินคา (สวนที่ตองเจรจาตอ)
- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2001 ผูนาํ อาเซียน-จีนไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะเจรจา - ขณะนี้ อยูระหวางเจรจาขอตกลงการคาสินคาในประเด็นที่คา งอยู เชน การลดภาษี
อาเซียน-จีน (Trade Negotiation Committee: TNC) เพื่อจัดทํากรอบความตกลงความ สินคาที่มีมาตรการโควตาภาษี (TRQ) กฎแหลงกําเนิดเฉพาะสินคา (Product Specific
รวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่จะใชเปนพื้นฐานในการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี Rules : PSR) และปญหาการดําเนินการ (Implementation)
อาเซียน-จีนทีส่ มบูรณภายใน 10 ป ซึ่งตอมา TNC ไดสรุปผลการเจรจาและจัดทํากรอบ - กฎแหลงกําเนิดของสินคาเฉพาะ (Product Specific Rules: PSR) สําหรับบางสินคา
ความตกลง ซึง่ ไดรับความเห็นชอบจากผูน ําอาเซียน-จีน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน- ตกลงกันไดในสินคากลุมแรก (First Package) 472 รายการ สวนใหญเปนสิ่งทอ และ
จีน (ASEAN-China Summit) ครั้งที่ 8 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 สินคากลุมที่สอง 90 รายการ เชน ของปรุงแตงจากไขมัน ปลาแปรรูป (ยกเวนทูนา พิกัด
พฤศจิกายน 2002
กรอบการเจรจา (Framework Agreement: FA)
- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน การเจรจาแบงเปน
¾ การเปดเสรีดา นการคาสินคา
¾
การเปดเสรีดา นการคาบริการ และการลงทุน
¾
ความรวมมือดานเศรษฐกิจตางๆ
กลไกการเจรจา
- จัดตั้ง TNC เปนเวทีหารือระหวางอาเซียนกับจีน และจัดตั้ง ASEAN Trade
Negotiating Group (TNG) เปนเวทีประชุมหารือระหวางสมาชิกอาเซียน
การดําเนินการ
การเปดเสรีการคาสินคา (ที่มีผลบังคับใชแลว)
¾
- ผูนาํ ไทยและจีนไดเห็นชอบใหไทยกับจีนเริ่มลดภาษีระหวางกันในสินคาเกษตรพิกัด
07-08 (ผัก และผลไม) ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2003 ภายใตกรอบ Early Harvest
อาเซียน-จีน หรือ 3 เดือนกอนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ
- การเปดเสรีการคาสวนแรก (Early Harvest) ในสินคาพิกดั 01-08 และสินคาเฉพาะ
(Specific products) อีก 2 รายการ คือ ถานหินแอนทราไซดและถานหินโคก/ เซมิโคก
ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2004 โดยประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศและจีน ลดภาษีลง
เหลือ 0% ในป 2006 สวนอาเซียนใหมใหยืดหยุนไดถงึ ป 2010
- การเปดเสรีการคาสินคาทั่วไป ไดจัดทําความตกลงวาดวยการคาสินคา (Agreement
ั ที่ 20 กรกฎาคม 2005
on Trade in Goods) โดย (1) สินคาปกติ เริ่มลดภาษีตั้งแตวน
และลดลงเหลือ 0% ภายในป 2010 (2) สินคาออนไหว จะเริ่มลดภาษีในป 2012 และ
จะลดภาษีเปน 0-5% ในป 2018 (3) สินคาออนไหวสูง จะคงอัตราภาษีไวไดถึงป
2015 จึงจะลดภาษีมาอยูที่ไมเกิน 50%
¾
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (1) สินคาเกษตรพื้นฐาน ใชหลัก Wholly
obtained (2) สินคาอื่นๆ มูลคาของวัตถุดิบทีใ่ ชภายในประเทศไมตา่ํ กวา 40% โดย
นํามูลคาของวัตถุดบิ จากประเทศสมาชิกมารวมกันได (3) กฎแหลงกําเนิดสินคาเฉพาะ
(Product Specific Rules: PSR) สําหรับบางสินคา

160414) ไอศครีม ไขมุก รองเทา และสแตนเลสสตีล เปนตน
การเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน
- การคาบริการ ไดมีการลงนามความตกลงในการประชุมผูนําอาเซียนครั้งที่ 12 วันที่
10-15 มกราคม 2550 ณ เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส โดยความตกลงฯ เปนไปตาม
หลักการของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ (GATS) ภายใต WTO ซึ่งอาเซียน
และจีนไดแนบตารางขอผูกพันชุดที่ 1 ผนวกไวกับความตกลงดวย สําหรับไทยไดเสนอ
เปดตลาดในสาขาบริการธุรกิจ การศึกษา การทองเที่ยว การขนสงสินคาทางเรือ ซึ่ง
เงื่อนไขทั้งหมดอยูภายใตเงือ่ นไขทางกฎหมายของไทยทั้งสิ้น สวนจีนเปดตลาดในสาขา
บริการดานคอมพิวเตอร บริการดานอสังหาริมทรัพย บริการขนสงสินคาทางถนน และ
บริการธุรกิจอืน่ ๆ โดยคาดวาจะมีผลบังคับใชตามความตกลงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2550
ทั้งนี้ อยูในระหวางเจรจาตอไปในเรื่องขอผูกพันการเปดตลาดกลุมที่ 2
- การลงทุน อยูในระหวางเจรจา
¾
ความรวมมือดานเศรษฐกิจ อยูในระหวางการเจรจา เชน เกษตรกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาลุมแมน้ําโขง ทรัพยากรมนุษย การยอมรับมาตรฐาน
สินคารวม และการปกปองทรัพยสินทางปญญา เปนตน
¾

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (อาเซียน-จีน)
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เขตการคาเสรีระหวางไทยกับอินเดีย
(Framework Agreement for Establishing Free Trade Area between the Republic of India and the Kingdom of Thailand)
ความเปนมา/การดําเนินการ
สถานะลาสุด
¾ ไทยเปนเจาภาพการประชุม TNC ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 9-13
มกราคม 2006 ณ จังหวัดเชียงใหม การประชุมสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1) การลด/ยกเลิกภาษี: ไทยเสนอใหทยอยลดภาษีสนิ คา Normal Track ใหเหลือ
0% และลดภาษีสินคา Sensitive Track ใหตา่ํ กวา 5% ในป 2010 แตอินเดียไม
สามารถลดภาษีสินคาออนไหวบางรายการที่มีอัตราภาษีสูงใหเหลือต่าํ กวา 5% ภายในป
2010 ได
2) รายการสินคาออนไหว: อินเดียลดจํานวนสินคาออนไหวลงเหลือ 1,099
รายการ ไทยลดลงเหลือ 1,040 รายการ
3) กฎแหลงกําเนิดสินคา: สําหรับกฎทัว่ ไป ไทยยืนยันใหใชเกณฑสัดสวนมูลคาเพิ่ม
ในประเทศ (Local Content: LC) 30% หากใชคูกบั เกณฑการเปลี่ยนแปลงพิกัด
ศุลกากร 4 หลัก (Change in Tariff Heading: CTH) แตจะพิจารณา LC 35% หาก
ใชคูกับเกณฑการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร 6 หลัก (Change in Tariff Sub-Heading
:CTSH) ตามที่อินเดียยอมรับแลวในกรอบอาเซียน-อินเดีย แตอินเดียแจงวากฎสําหรับ
ASEAN เปนกรณีพิเศษทีม
่ ีการผลักดันในระดับสูง ซึง่ หากไทยตองการหลักเกณฑ
Track)
เดียวกัน คงตองมีการผลักดันในระดับสูงเชนเดียวกัน
¾
การคาบริการและการลงทุน: กําหนดใหเจรจาจัดทําความตกลงเปดเสรีการคา
4) การคาบริการ: อยูระหวางการเจรจารางขอตกลงฯ โดยอินเดียเห็นวาการเจรจา
บริการตั้งแต ม.ค. 2004-ม.ค. 2006 กอนที่จะเจรจาเปดเสรีในสาขาที่ความพรอม
ในกรอบทวิภาคีควรลึกและกวางกวากรอบพหุภาคี โดยเสนอใหเพิ่มบทแนบทายเรื่อง
ตอไป
การเงิน โทรคมนาคม การเคลื่อนยายบุคคล การศึกษา และความรวมมือดานสื่อ ซึ่งฝาย
¾
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ: ขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา และการ ไทยเห็นวาความตกลงการคาบริการและตารางขอผูกพันเฉพาะครอบคลุมประเด็นตางๆ
ลงทุน ในสาขาที่เปนประโยชนรวมกัน เชน การทองเที่ยว การกอสราง การสาธารณสุข ที่อินเดียเสนอแลว ฝายไทยจึงยังไมยอมรับขอเสนอนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเงินและการธนาคาร เปนตน
5) การลงทุน: อยูระหวางการเจรจารางขอตกลงฯ โดยฝายไทยเสนอใหครอบคลุม
กลไกการเจรจา
เฉพาะการลงทุนโดยตรงเทานั้น และไดหารือประเด็นตางๆ ไดแก การปฏิเสธ
¾
ตั้งคณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย (India-Thailand Trade
ผลประโยชนทเี่ กิดขึ้นจากความตกลงการลงทุนไทย-อินเดีย กับประเทศที่ไมใชคูสัญญา
Negotiating Committee: TNC) และคณะทํางาน (Working Group) กลุมตางๆ เพื่อ (Denial of benefits) ความโปรงใส การเปดเผยขอมูล การสงเสริมและคุมครองการ
เจรจารายละเอียดทางเทคนิคเฉพาะดาน
ลงทุน การชดเชยคาเสียหาย การระงับขอพิพาท มาตรการเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
แผนการเจรจา
มหภาคและการเงิน และมาตรการดานภาษี เปนตน
¾
เรงเจรจาการเปดเสรีสินคาใหแลวเสร็จเพื่อใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชภายใน
6) เรื่องอื่นๆ: ทั้งสองฝายยังไดหารือเรือ่ งมาตรการเยียวยาทางการคา และการ
ป 2006
จัดทํากลไกระงับขอพิพาท ซึ่งคาดวาจะหาขอสรุปไดโดยเร็ว
¾
เจรจาความตกลงการคาบริการและการลงทุนใหแลวเสร็จภายในป 2006
¾
อินเดียกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุม TNC ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 11 ในระหวางวันที่

ความเปนมา
¾ พ.ย. 2001: จัดตั้งคณะเจรจารวมไทย-อินเดีย (Joint Negotiating Group: JNG)
เพื่อจัดทํากรอบความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย (Framework Agreement) ซึ่ง
สามารถสรุปผลในเดือนกันยายน 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/ยกเลิก
ภาษีสินคาเปน 2 ระยะคือ สินคาทั่วไป (Normal Track) และสินคาออนไหว (Sensitive

6-10 มีนาคม 2006 แตไดเลื่อนการประชุมออกไป ประกอบกับประเทศไทยประกาศยุบสภา
จึงชะลอการเจรจาออกไปกอน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ประเทศอินเดีย)
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เขตการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา
(Thailand-U.S. Free Trade Agreement)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

ความเปนมา
- ในการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค 2002 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2002 ณ เมือง
ลอสคาบอส ประเทศเม็กซิโก รมว.พณ.ไทยและสหรัฐฯ รวมลงนามกรอบความตกลง
ดานการคาและการลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement
between the United States and the Kingdom of Thailand: TIFA) เพื่อแกไข
ปญหาและอุปสรรคทางการคาระหวางกัน รวมทั้งเพื่อปูทางสําหรับการจัดตั้งเขตการคา
เสรีในอนาคต
- ในการประชุมผูนําเอเปค 2003 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2003 ณ กรุงเทพฯ ผูนําของ
ทั้งสองประเทศไดเห็นชอบใหเริ่มการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีระหวางกัน โดยใหเริ่ม
การเจรจาในป 2004
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมเรื่องการเปดเสรีดานการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน รวมทั้ง
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาตางๆ
- การเจรจาแบงออกเปนกลุม 22 กลุม ไดแก (1) การเปดตลาดสินคาเกษตร
(2) การเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรม (3) การเปดตลาดสิ่งทอและเสือ้ ผาสําเร็จรูป
(4) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (5) การคาบริการ (6) การลงทุน (7)
โทรคมนาคม (8) การเปดเสรีภาคการเงิน (9) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (10)
ระเบียบพิธีการศุลกากร (11) มาตรการสุขอนามัย (12) มาตรการเยียวยาทาง
การคา (13) ความโปรงใส (14) การระงับขอพิพาท (15) การจัดซื้อโดยรัฐ
(16) นโยบายการแขงขัน (17) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (18) วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) (19) ทรัพยสินทางปญญา (20) อุปสรรคทาง
เทคนิคตอการคา (21) การสรางขีดความสามารถทางการคา (22) แรงงานและ
สิ่งแวดลอม

- การเจรจารอบที่ 6 ระหวางวันที่ 9-13 มกราคม ที่เชียงใหม ไดมีการเจรจาครอบคลุมทุก
หัวขอการเจรจา โดยประเด็นสําคัญสรุปได ดังนี้
1) สินคาเกษตร
- การเปดตลาดสินคาที่มีโควตาภาษี ทั้งสองฝายเห็นวาภาษีในโควตาไมจาํ เปนตอง
ลดเปน 0 ทุกรายการ ทันทีทคี่ วามตกลงมีผลใชบังคับ
- การอุดหนุน ไทยผลักดันใหสหรัฐฯ ยกเลิกการอุดหนุนการสงออก และใหหารือ
กับไทยในการอุดหนุนการสงออกไปยังประเทศที่ 3 พรอมทั้งยกเลิกการอุดหนุนภายในที่
ใหกับสินคาเกษตร ซึ่งฝายสหรัฐฯ รับไปพิจารณาตอไป
- การเปดตลาดสินคาเกษตรทั่วไป สหรัฐฯ เสนอเปดตลาดสินคาเกษตรใหไทย
ประมาณรอยละ 65 ของการนําเขาสินคาเกษตรจากไทยภายใน 0-5 ป หลังจากที่ความตก
ลงมีผลบังคับใช ซึ่งสงผลใหสนิ คาเกษตรของไทยกวา 1,300 รายการ สามารถเขาตลาด
สหรัฐฯ โดยไมตองเสียภาษีนาํ เขา สินคาหลักของไทยที่จะไดรับประโยชน เชน ขาวและ
ผลิตภัณฑจากขาว ผัก-ผลไมสดและแปรรูป สําหรับสินคาที่ไทยเสนอเปดตลาดใหกับ
สหรัฐฯ เปนสินคาที่ไทยไมมกี ารผลิตหรือผลิตนอย และไทยนําเขาจากสหรัฐฯ อยูแลว เชน
ฝาย พอและแมพันธุไก เปนตน สําหรับสินคาออนไหวมากของไทย เชน เนื้อสัตว
ผลิตภัณฑนม ขาวโพด มันฝรั่ง หัวหอมใหญ จะมีระยะเวลาปรับตัวนาน 10-20 ป
2) สินคาอุตสาหกรรม สหรัฐฯ ไดเสนอเปดตลาดสินคาใหไทยประมาณรอยละ 74
ของมูลคานําเขาจากไทย ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช ซึ่งทําใหสินคาไทยกวา 8,100
รายการ สามารถเขาตลาดสหรัฐฯ โดยไมตองเสียภาษีนําเขา เชน อัญมณีเครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑทําจากไมและยาง เครื่องแกว/เซรามิค ผลิตภัณฑพลาสติก กลุม
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑเหล็ก สิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนตน สวนไทยไดเสนอที่จะเปด
ตลาดใหกับสินคานําเขาจากสหรัฐฯ ประมาณรอยละ 71 ของมูลคานําเขาจากสหรัฐฯ
สําหรับสินคาออนไหวของไทย ซึ่งไดแก แกว เหล็ก สี และปลา ไทยเสนอลดภาษีเปน 0%
ในเวลา 10 ป
3) สิ่งทอและเครื่องนุงหม ในเรื่องการลดภาษี ไทยขอลดภาษีสิ่งทอเปน 0% ทันทีทุก
รายการ เนื่องจากเปนสินคาทีส่ หรัฐฯ นําเขามากอยูแลว และไทยมีสวนแบงตลาดเพียง
เล็กนอย (2.3 %) เมื่อเปรียบเทียบกับจีน ซึ่งมีสวนแบงตลาด ถึง 25% สวนในเรื่องกฎ
แหลงกําเนิดสินคา ไทยขอใหมีขอยกเวนจากกฎ yarn forward เชนเรื่องของ Short
Supply List กฎในเรื่องการตัดเย็บ และกฎการรวมมูลคา ซึ่งสหรัฐฯ ตองการใหไทยทํา
รายละเอียดเพิม่ เติมและระบุลําดับความสําคัญ

กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจา และ Expert Group เพื่อเจรจารายละเอียดในแตละเรื่อง
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เขตการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา (ตอ)
(Thailand-U.S. Free Trade Agreement)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด
4) ทรัพยสินทางปญญา
- สิ่งบงชี้ทางภูมิสาสตร ไทยยื่นขอเรียกรองใหสหรัฐฯ ขยายการคุม ครองสินคาที่
สําคัญของไทย เชน ขาวหอมมะลิและไหมไทย เพื่อไมใหมีการใชชื่อดังกลาว หากไมไดผลิต
ในประเทศไทย
- การคุมครองทรัพยากรทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น ไมใหมีการนําไปใชโดย
ไมไดรับอนุญาต และเมื่อไดรบั อนุญาตจะตองมีการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรนั้น ซึ่งสหรัฐฯ ยอมรับในหลักการและรับที่จะกลับไปพิจารณาวิธีการใหความ
คุมครองแกทรัพยากรทางชีวภาพของไทย
- สิทธิบัตร สหรัฐฯ ไดยื่นขอเสนอใหไทยใหความคุมครองแกขอมูลการทดสอบยา
เปนเวลา 5 ป และเคมีภัณฑทางการเกษตรเปนเวลา 10 ป โดยในระหวางนี้จะไมสามารถ
วางจําหนายในตลาดได ซึ่งไทยไดย้ํากับสหรัฐฯ วา ประเด็นเรื่องยาเปนประเด็นออนไหว
อยางมากและไมสามารถยอมรับได
5) ธุรกิจบริการ
- ใชหลักการไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งเปนหลักที่ใชทั่วไปอยูแลวใน WTO โดยที่ยังมีความ
ยืดหยุนใหตา งฝายตางสามารถกําหนดกฎระเบียบสําหรับการกํากับดูแลสาขาบริการตางๆ
ภายในประเทศไดในอนาคต
- การเปดตลาด ใชแนวทาง Mutually agreed list โดยไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ในการจัดทํา list และสาขาที่ทงั้ สองฝายสนใจ โดยธุรกิจบริการที่ออนไหว ใหมีระยะเวลาใน
การปรับตัวที่เหมาะสม พรอมกันนี้ ไดมีการหารือเรื่องการบริการดานการเงินในสาขา
หลักทรัพย (Security) ซึ่งสหรัฐฯ ตองการเขามาทําธุรกิจใหบริการดานที่ปรึกษาการลงทุน
(Advisory services) และการจัดตั้งกองทุนรวม (Mutual fund) สวนในเรื่องโทรคมนาคม
ไดมีการหารือในเรื่องการกํากับดูแลภาคโทรคมนามคมและการเปดตลาดกิจกรรม
โทรคมนาคม แตไมมีความคืบหนาไมมากนัก เนื่องจาก กทช. ตองการจัดทําประชาพิจารณ
ในประเด็นการกํากับดูแลภาคโทรคมนาคมดานตางๆ กอน
6) เรื่องอื่นๆ ทั้งสองฝายไดหารือในเรื่องกฎแหลงกําเนิดสินคา กระบวนการศุลกากร
มาตรการสุขอนามัย (ตกลงจัดตั้งคณะกรรมการรวมในเรื่องมาตรฐานสุขอนามัย) มาตรการ
เยียวยาทางการคา มาตรการปกปอง และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยทั้งสองฝายยังมีทา ที
ที่แตกตางกัน รวมทั้งเรื่องแรงงานและสิ่งแวดลอม ซึ่งยังไมสามารถตกลงกันไดวาจะอยูใน
FTA หรือไม
* ปจจุบันสหรัฐฯ ขอหยุดเจรจา โดยใหมีการสานตอความสัมพันธทางการคา
และการหารือในประเด็นตางๆ ไดตามปกติ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
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ความรวมมือหุนสวนเศรษฐกิจทีใ่ กลชิดไทย-ญี่ปุน
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด
ความเปนมา
- เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2549 คณะทํางานดานกฎหมายของไทยและญี่ปุนไดสรุป
รางเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปนุ (Japan- ในระหวางการประชุม Boao Forum for Asia ณ มณฑลไหหลํา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2002 ผูนําของไทยและญี่ปุนไดเห็นชอบใหมกี าร Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ทั้งในสวนของถอยคําในราง
จัดตั้งคณะทํางานพันธมิตรทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Working Group on Japanความตกลงฯ (legal texts) รางเอกสารแถลงการณรวมทางการเมือง (Joint
Thailand Economic Partnership: JTEP) เพื่อผลักดันความรวมมือดานการคา
Statements) และรางเอกสารทํางาน (Working documents) สําหรับโครงการความ
การลงทุน รวมทั้งการจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับญี่ปนุ ซึ่งหลังจากที่ รวมมือในกรอบ JTEPA ทั้ง 7 โครงการ ไดแก โครงการความรวมมือเพื่อสนับสนุน
โครงการครัวไทยสูโลก โครงการอนุรักษพลังงาน โครงการเศรษฐกิจสรางมูลคา
ทั้งสองฝายสามารถยกรางรายงานเสนอแนวทางความรวมมือใน 21 สาขา ในเดือน
พฤศจิกายน 2003 ผูนําของทั้งสองประเทศจึงไดเห็นชอบใหเริ่มการเจรจาหุนสวน โครงการหุนสวนภาครัฐและเอกชน โครงการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Closer Economic Partnership: JTEP)
โครงการอุตสาหกรรมเหล็ก และโครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
อยางเปนทางการ ในระหวางการประชุม ASEAN-Japan Commemorative
อุตสาหกรรมยานยนต
Summit ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปน
ุ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2003
- สาระสําคัญของความตกลง JTEPA คือ
กรอบการเจรจา
การคาสินคา โดยจะลด/ยกเลิกภาษีมากกวา 90% ของรายการสินคาและมูลคา
- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจทุกดาน โดยใหมีการเปดเสรีทั้งดานสินคา
การนําเขา และมีมาตรการปกปองสองฝายในกรณีที่การลด/เลิกภาษีกอใหเกิดความ
บริการ และการลงทุน รวมทั้งความรวมมือในสาขาตางๆ
เสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศ
- การเจรจาแบงออกเปน การคาสินคา (การคาสินคา กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
การคาบริการ ไทยสามารถไปลงทุนเปดกิจการและทํางานในญี่ปนุ ไดมากขึ้นและ
พิธีการศุลกากร การคาไรกระดาษ การยอมรับมาตรฐานรวมกัน) การลงทุน/บริการ งายขึ้นในหลายสาขา เชน บริการดานดูแลคนสูงอายุ/คนปวย บริการสปา บริการ
(การคาบริการ การลงทุน การเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา) ทรัพยสินทางปญญา
โรงแรม บริการรานอาหาร บริการอูซอมรถ เปนตน และมีมาตรการปกปองฉุกเฉิน
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ นโยบายการแขงขัน ความรวมมือ (เกษตรและปาไม
ซึ่งจะเริ่มเจรจาใน 6 เดือนหลัง JTEPA มีผลใชบังคับ
การลงทุน ใหบริษัทไทย/คนไทยเขาไปลงทุนในทุกสาขา ยกเวน อุตสาหกรรม
การศึกษาและทรัพยากรมนุษย บรรยากาศการลงทุน การบริการการเงิน ICT
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี SMEs การทองเที่ยว การสงเสริมการคาและการ
ผลิตยา อุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ อุตสาหกรรมผลิตน้ํามัน อุตสาหกรรม
พลังงาน อุตสาหกรรมการกระจายเสียง การทําเหมืองแร การประมง การเกษตร
ลงทุน) การระงับขอพิพาท และบทบัญญัติทั่วไป
ปาไม และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ สามารถแกไขขอผูกพันแบบถอย
กลไกการเจรจา
- จัดตั้ง Working Group เพื่อเตรียมการสําหรับการเจรจาจัดทําความตกลง JTEP หลังได แตอาจตองมีการชดเชยหรือปรับขอผูกพันอื่น เพื่อใหประโยชนโดยรวมไม
ซึ่งรวมถึง FTA ดวย โดยกระทรวงพาณิชยไดรับมอบหมายใหดาํ เนินการในเรื่องการ ลดลง
เปดเสรีการคาสินคา บริการ และการลงทุน การยุติขอพิพาท ความรวมมือดาน
กลไกติดตามผล มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวม (ดูแลการปฏิบตั ติ ามความตกลงฯ
นโยบายการแขงขัน ทรัพยสินทางปญญา และการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ในภาพรวม และพิจารณาขอเสนอแกไข) คณะอนุกรรมการรวม (ติดตามผลเฉพาะ
- จัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน เพื่อ
บท) และคณะอนุกรรมการพิเศษ (วาดวยความปลอดภัยอาหาร และวาดวยความ
เรงรัดการดําเนินการใหมีความกาวหนา
รวมมือระหวางสหกรณ) โดยกําหนดใหมีการทบทวนทั่วไป (10 ป) และการทบทวน
แนวทางการเจรจา
เฉพาะบท (การคาสินคา 10 ป หรือกอนหนานัน้ ตามทีจ่ ะตกลง, การคาบริการ 3
- ใช Japan-Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA) เปน
หรือ 5 ป, การลงทุน 5 ป)
พื้นฐาน
- สอดคลองกับกฎเกณฑของ WTO และยอมรับหลักการที่มุงใหเกิดผลประโยชน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.mfa.go.th/jtepa และ thaifta.com
(ประเทศญี่ปน
ุ )
รวมกัน รวมทั้งใหความยืดหยุนแกไทยเนื่องจากความแตกตางของระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และคํานึงถึงสาขาที่มีความออนไหวของแตละประเทศ
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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 2548 ณ ประเทศบาหเรน ฝายบาหเรนไดแจงวา
บาหเรนเปนสมาชิกคณะมนตรีความรวมมืออาวอาหรับ (Gulf Cooperation
Council-GCC) ซึ่งมีขอกําหนดไมใหประเทศสมาชิกจัดทําเขตการคาเสรีทวิภาคี
(Bilateral FTA) ฝายบาหเรนจึงเสนอใหปรับการเจรจาใหเปนในรูปแบบขอตกลง
FTA ระหวางไทย- GCC แทน เพื่อเปนการลดแรงกดดันจากประเทศสมาชิก GCC
- เดือนมิถนุ ายน 2548 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 2549
ฝายบาหเรนเห็นวาการเจรจา FTA ไทย-บาหเรน นาจะดําเนินการไดตอไป การ
เจรจา FTA ของบาหเรนไมผูกพันกับ GCC แตจะมีการเจรจากันตอไปหรือไมนนั้
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงของบาหเรน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ประเทศบาหเรน)
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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
- หลังจากที่เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อตนป 2547 ไดมีการลงนามพิธีสารเพื่อเรงเปดเสรี
ความเปนมา
การคาและอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางไทยกับเปรูเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
- ในชวงการประชุมผูนําเอเปค 2002 ในเดือนตุลาคม 2002 ณ เมืองลอส คาบอส
ประเทศเม็กซิโก ผูน ําไทยกับเปรูไดเห็นชอบใหมีการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง 2548 ในระหวางการเขารวมประชุมสุดยอดผูนาํ เอเปค ครั้งที่ 13 ที่นครปูซาน
เขตการคาเสรีระหวางกัน จากผลของการศึกษา ทั้งสองฝายจึงไดจัดทํากรอบความตกลง ประเทศเกาหลี พิธีสารดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของการเจรจาเขตการคาเสรีระหวาง
วาดวยความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทยกับเปรู (Framework ไทยกับเปรู ซึง่ ไดตกลงเรื่องเปดเสรีสินคาบางสวนที่เรียกวา Early Harvest โดยตกลง
ลดภาษีเปนศูนยทันทีกวารอยละ 50 และลดเปนศูนยภายใน 5 ป ประมาณรอยละ
Agreement on Closer Economic Partnership between the Republic of Peru
and the Kingdom of Thailand) เพื่อใชเปนพื้นฐานในการเจรจาจัดทําขอตกลงเขต 17 ของรายการสินคาทั้งหมด
การคาเสรี และไดลงนามกรอบความตกลงนี้อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
- ทั้งนี้ สินคาสงออกของไทยที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการลดภาษีของเปรู ไดแก
รถปคอัพ พลาสติก ยางและผลิตภัณฑ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา โทรทัศน
2003
โทรสาร คอมพิวเตอร เสนใยสังเคราะห เปนตน
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน รวมทั้งความรวมมือดานตางๆ - ไดมีการลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมดานแหลงกําเนิดสินคา ในการประชุมเอเปคปลาย
โดยมีเปาหมายเปนเขตการคาเสรีที่สมบูรณในป 2015 ยกเวนสินคาทีม่ ีความออนไหว เดือนพฤศจิกายน ศกนี้ เพือ่ ใหการลดภาษีสินคาบางสวน (Early Harvest ) มีผล
ในทางปฏิบัติ ขณะนี้ อยูระหวางดําเนินการออกประกาศภายใน ซึ่งคาดวาจะใชเวลา
จะพิจารณาเปนรายการไป
ประมาณ 6 เดือน
กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู เพื่อเจรจารายละเอียด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (ประเทศเปรู)
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เขตการคาเสรี BIMSTEC
(Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด
ความเปนมา
- การประชุม BIMSTEC TNC ไดประชุมมาแลว 13 ครั้ง โดยครั้งลาสุดไดจดั ประชุม
- ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การคา BIMSTEC ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2003 คณะทํางานที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2549 ณ กรุงยางกุง โดยมี
ณ ประเทศศรีลงั กา ที่ประชุมไดเห็นชอบใหจดั ตั้งกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อรางกรอบความตกลง สาระสําคัญ ดังนี้
เขตการคาเสรี BIMSTEC ซึ่งกลุมผูเชี่ยวชาญจัดทํากรอบความตกลงเสร็จในเดือนธันวาคม
1. การพิจารณารางขอตกลงการคาสินคา ที่ประชุมเห็นชอบถอยคําทุกมาตราที่
2003 ซึ่งไดรับความเห็นชอบและลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การคา BIMSTEC รวม 6 ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายปรับแก แตยังมีประเด็นเรื่องการกําหนดกฏเกณฑการ
ประเทศ ยกเวนบังกลาเทศ ในชวงการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งที่ 1 เมือ่ วันที่ 7-9
ยกเวนการใชมาตรการปกปอง (de minimis) และขอเสนอเรื่องการขนสงสินคาผาน
กุมภาพันธ 2547 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย และบังกลาเทศไดรวมลงนามในกรอบ
แดน (Goods in Transit) ของเนปาล ซึง่ จะพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ความตกลงฯ ในเดือนมิถุนายน 2547
2. การลด/ยกเลิกภาษี ไทยยืยยันทาทีเดิมวา สมาชิกควรเจรจาลดจํานวนสินคา
กรอบการเจรจา
ใน Negative List ใหเหลือรอยละ 10 ของพิกัด 6 หลัก โดยเปดเสรีทางการคารอย
- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน การเจรจาแบงเปน 3 สวน
ละ 90 ของพิกัด 6 หลัก รวมถึงตองมีหลักการตางตอบแทน ซึ่งที่ประชุมมีทาทีไมเห็น
¾
การเปดเสรีดานการคาสินคา 2 แนวทาง
ดวย และยืนยันใหมีจํานวนสินคาใน Negative List เทากับรอยละ 20
Fast Track
3. กฎแหลงกําเนิดสินคา คณะทํางานดานกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคา
ประเทศ
ลดภาษีใหประเทศกําลังพัฒนา ลดภาษีใหประเทศพัฒนานอย
อินเดีย ศรีลังกา ไทย 1 กค. 2006-30 มิย. 2009 1 กค.2006-30 มิย. 2007
เห็นชอบเกณฑแหลงกําเนิดเฉพาะสินคา (Product Specific Rules: PSRs) รวม 52
บังคลาเทศ ภูฐาน
1 กค. 2006-30 มิย. 2011 1 กค.2006-30 มิย. 2009
รายการ และยังไมสามารถตกลงกันไดในเรื่อง กฎทั่วไป (General Rules) กฎการ
พมา เนปาล
สะสมแหลงกําเนิดสินคา (Cumulation Rule) และกฎแหลงกําเนิดเฉพาะสินคา
Normal Track
(Product Specific Rules: PSRs) ที่เหลือ
ประเทศ
ลดภาษีใหประเทศกําลังพัฒนา ลดภาษีใหประเทศพัฒนานอย
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 2548 และเสร็จสิ้นภายในป 2550
โดยการใชแนวทาง positive list approach และใหการปฏิบัตเิ ปนพิเศษและความ
ยืดหยุนแกสมาชิกที่ดอยพัฒนา
¾
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ในสาขาความรวมมือตางๆ ของ BIMSTEC ใหมี
ความกาวหนามากขึ้น รวมทั้ง พิธีการศุลกากร การทดสอบและรับรองมาตรฐาน
และการเดินทางของนักธุรกิจ เปนตน
กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจา (Trade Negotiating Committee: TNC) เพื่อเจรจารายละเอียด

9

การประชุม BIMSTEC TNC ครั้งตอไป มีกาํ หนดจะจัดขึ้น ณ ประเทศบังกลาเทศ

(ยังไมไดกําหนดวันประชุม)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.thaifta.com (BIMSTEC)
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ความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-EFTA
(Thailand - EFTA Free Trade Agreement: TEFTA)

ความเปนมา/การดําเนินการ

สถานะลาสุด

ความเปนมา
ประธานาธิบดีแหงสมาพันธรัฐสวิสไดเสนอใหมีการจัดทําเขตการคาเสรี
ระหวางไทยกับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) ในระหวางการเยือนไทย
อยางเปนทางการระหวางวันที่ 17-19 มีนาคม 2004 ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทย
ไดใหความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ไดมมี ติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2004 เห็นชอบใหผูชวยรัฐมนตรีกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา (นายเกริกไกร จีระแพทย) เปนหัวหนาคณะเจรจา โดย
เริ่มการเจรจาอยางเปนทางการในเดือนกันยายน 2548
กรอบการเจรจา
- ครอบคลุมเรื่องการคาสินคา การคาบริการและการลงทุน และความรวมมือ
ตางๆ ระหวางกัน (comprehensive) โดยการเจรจายึดหลักความยืดหยุน
(flexibility) เพื่อใหทั้งสองประเทศไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน (mutual
benefit) และความตกลงฯ ควรสอดคลองกับหลักการขององคการการคาโลก
กลไกการดําเนินการ
- จัดตั้งคณะเจรจา เพื่อเจรจารายละเอียด

- การเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย–EFTA รอบที่ 2 ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 16 – 20 มกราคม 2549 ณ
จังหวัดเชียงใหม โดยครอบคลุมการเจรจาทุกหัวขอ และสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
- การเปดตลาดสินคา
• สินคาเกษตรแปรรูป ไทยขอให EFTA ยกเลิกการเก็บ Price Compensation (PC) ในสินคากลุม
นี้ แต EFTA แจงวาไมสามารถทําได เนื่องจากตองแกไขกฎหมายภายในประเทศ และขอประชามติจาก
ประชาชน และแจงวาขอเสนอที่ใหแกไทยเปนขอเสนอเหมือนกับที่ใหแกสหภาพยุโรป (หมายเหตุ Price
Compensation คือ ภาษีเพื่อชดเชยสวนตางระหวางราคาวัตถุดิบของสินคานําเขากับสินคาภายในประเทศ
เชน น้ําตาล ธัญพืช แปง เปนตน ประเทศที่เรียกเก็บ Price Compensation คือ สวิตเซอรแลนดและ
นอรเวย)
• สินคาเกษตรพื้นฐาน ไทยขอให EFTA พิจารณาเปดตลาดเนื้อไกสดและแปรรูป น้ําตาลทราย
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ซึ่งเปนสินคาออนไหวของ EFTA โดยขอโควตาพิเศษสําหรับสินคาเกษตรที่มีโควตา
ภาษี ขณะที่ สวิตเซอรแลนดและนอรเวยขอใหไทยเปดตลาดเนื้อแกะและเนยแข็ง สําหรับไอซแลนดขอใหไทย
เปดตลาดเนื้อมา
• สินคาอุตสาหกรรม EFTA ลดภาษีใหไทยเปน 0 ทุกรายการ (พิกัด 25-97) ยกเวนสินคา
ประมาณ 10 รายการที่สวิตเซอรแลนด ลิกเตนสไตนและนอรเวยขอเปน Exclusion List เนื่องจากเปน
รายการที่ออนไหวและจะไมมีการลดภาษี
• สินคาประมง EFTA เสนอลดภาษีเหลือ 0% เกือบทุกรายการ ขณะที่ไทยเสนอลดภาษีทุกพิกัด
เหลือรอยละ 0 ทันที ยกเวนสินคาใน 10 พิกดั ไดแก ปลาแมคเคอเรล สด แชเย็น แชแข็ง ปลาอื่นๆ สด
แชเย็น แชแข็ง และเนื้อปลาฟลเล
- การคาบริการและการลงทุน ทั้งสองฝายไดยื่น Requests และ Offers ระหวางกันแลว โดยไทย
ตองการใหมีการยอมรับ (recognition) มาตรฐานฝมือแรงงานของไทย เชน นวดไทย ผูดูแลเด็กและคนชรา
ผูใหบริการสปา และผูปรุงอาหารไทย สวน EFTA สนใจสาขาวิชาชีพตางๆ และขอใหไทยเปดตลาดเพิ่มขึ้น
ในกิจกรรม Insurance, Reinsurance และ Banking ซึ่งไทยไดยืนยันวาจะใหไมเกิน WTO และจะยังไม
ผูกพัน Reinsurance สวนการเจรจาดานการลงทุน ทั้งสองฝายยังมีทาทีที่แตกตางกันในหลายประเด็น เชน
นิยาม “การลงทุน” และ “ผูลงทุน“ ขอบเขตการคุมครองการลงทุน แนวทางการผูกพันมาตรการ/สาขาตางๆ
(เรื่อง National Treatment และ MFN ในภาค non-service) และการระงับขอพิพาท เปนตน
- กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ยังมีหลายประเด็นที่ยังไมสามารถตกลงกันได ไดแก การใช Ex-work
Price และ FOB Price ที่จะมาคํานวณ local content การหามใช Duty drawback แนวทางการ
รับรองแหลงกําเนิดสินคา และการใช Product Specific Rules (PSR)
- เรื่องอื่นๆ มีการหารือในเรื่องมาตราฐานสินคาอุตสาหกรรม มาตรการสุขอนามัย มาตรการเยียวยาทาง
การคา มาตรการตอบโตการทุมตลาด การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อโดยรัฐ และการแขงขัน
ซึ่งทั้งสองฝายจะหาขอสรุปในประเด็นเหลานี้ตอไป
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