
 

บทท่ี 4 
เขตการค้าเสรี 

(Free Trade Area: FTA) 

 

4.1  ความเป็นมา 
 

 จากความลม้เหลวของการเจรจาการคา้รอบซแีอตเตลิ ของ WTO ล่าชา้ ทาํใหป้ระเทศ
ต่างๆ ได้หนัมาพจิารณาจดัทําเขตการคา้เสรแีบบทวภิาคมีากขึน้เพราะสะดวกกว่าการเปิด
เสรภีาพใตก้รอบ WTO ซึง่ตอ้งไดร้บัฉนัทามต ิ(Consensus) จากทุกประเทศการจดัทําเขต
การคา้เสรแีบบทวภิาคจีะส่งผลทางเศรษฐกจิการคา้ระหว่างกนัอยา่งเป็นรปูธรรมมากกว่าและ
รวดเรว็กว่าการเปิดเสรใีนกรอบ WTO นอกจากนัน้ การทีจ่นีเขา้เป็นสมาชกิ WTO ทําให้
ประเทศต่างๆ เกิดความหวัน่เกรงต่อศักยภาพด้านการแข่งขนัของจีน เน่ืองจากจีนเป็น
ประเทศใหญ่ที่จะขยาย บทบาทอํานาจทางเศรษฐกิจได้มาก จากความได้เปรยีบของตลาด
ภายในทีม่ขีนาดใหญ่ มปีระชากรจํานวนมหาศาลและมแีรงงานราคาถูก ทีจ่ะสามารถรองรบั
การผลติ การบรโิภค และมศีกัยภาพในการสง่ออกสงู เมื่อจนีไดเ้ขา้เป็นสมาชกิ WTO จะไดร้บั
สทิธิเท่าเทยีมกบัประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุน้ี ประเทศต่างๆ ทัง้ที่เป็นประเทศพฒันาแล้ว และ
ประเทศกําลงัพฒันาจงึตอ้งปรบันโยบายและกลยุทธท์างเศรษฐกจิ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั 
 การทาํเขตการคา้เสรเีป็นการใหแ้ตม้ต่อหรอืใหส้ทิธพิเิศษทางการคา้และการลงทุนแก่
ประเทศที่เขา้ร่วมโดยไม่ขดักบั WTO (หากปฏบิตัติามเงื่อนไข) ซึ่งจะทําใหเ้กดิการขยาย
การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศทีร่ว่มทาํเขตการคา้เสร ีและในทางกลบักนักเ็ท่ากบัสง่ผล
กระทบต่อประเทศทีอ่ยูน่อกกลุ่มทีจ่ะทาํการคา้และลงทุนกบัประเทศทีอ่ยูใ่นกลุ่มเขตการคา้เสรี
ได้น้อยลง ด้วยเหตุผลเหล่าน้ี จงึเป็นแรงกระตุ้นใหป้ระเทศต่างๆ หนัมาพจิารณาจดัทําเขต
การคา้เสรกีบัประเทศอื่นดว้ยเชน่กนั 
 หลายประเทศได้ใช้การจดัทําเขตการค้าเสรเีป็นยุทธวิธีในการสร้างพนัธมิตรด้าน
เศรษฐกจิและการเมอืง รวมทัง้เป็นการสรา้งฐานะในการขยายการคา้และการลงทุนกบัประเทศ
หรอืกลุ่มประเทศในภมูภิาคอื่นๆ ทีอ่ยูห่า่งไกลดว้ย 
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4.2  ความหมาย 
 

 เขตการคา้เสร ี(Free Trade Area: FTA) หมายถงึ การรวมกลุ่มเศรษฐกจิโดยมี
เป้าหมายเพือ่ลดภาษศุีลกากรระหวา่งกนัภายในกลุ่มลงใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ หรอืเป็น 0% และใช้
อตัราภาษีปกตทิีสู่งกว่ากบัประเทศนอกกลุ่ม การทําเขตการคา้เสรใีนอดตีมุ่งในดา้นการเปิด
เสรดีา้นสนิคา้ (goods) โดยการลดภาษแีละอุปสรรคทีไ่มใ่ช่ภาษเีป็นหลกั แต่เขตการคา้เสรใีน
ระยะหลงัๆ นัน้ รวมไปถงึการเปิดเสรดีา้นบรกิาร (service) และการลงทุนดว้ย 
 เขตการคา้เสรทีีส่าํคญัในปจัจุบนั คอื NAFTA และ AFTA และขณะน้ีสหรฐัฯ อยู่ใน
ระหว่างการเจรจาจดัทาํเขตการคา้เสรใีนภูมภิาคอเมรกิา (Free Trade Area of Americas: 
FTAA) โดยตัง้เป้าหมายทีจ่ะใหก้ารเจรจาเสรจ็สิน้ใน พ.ศ.2548 
 เขตการคา้เสร ี(Free Trade Area: FTA) (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2526) 
หมายถงึการรวมกลุ่มเศรษฐกจิโดยมเีป้าหมายเพื่อลดภาษศุีลกากรระหว่างกนั ภายในกลุ่มลง
ใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดหรอืเป็น 0% และใชอ้ตัราภาษีปกตทิีสู่งว่ากบัประเทศนอกกลุ่ม การทําเขต
การคา้เสรใีนอดตีมุง่ในดา้นการเปิดเสรดีา้นสนิคา้ (goods) โดยการลดภาษแีละอุปสรรคไมใ่ช่
ภาษเีป็นหลกั แต่เขตการคา้เสรใีนระยะหลงัๆ นัน้ รวมไปถงึการเปิดเสรดีา้นบรกิาร (service) 
และการลงทุนดว้ย 
 เขตการคา้เสรทีีส่าํคญัในปจัจุบนั คอื NAFTA และ AFTA และขณะน้ีสหรฐัฯ อยู่ใน
ระหว่างการเจรจาทาํเขตการคา้เสรใีนภูมภิาคอเมรกิา (Free Trade Area of The American: 
FTAA) โดยตัง้เป้าหมายทีจ่ะใหก้ารเจรจาเสรจ็สิน้ใน พ.ศ.2548 
 สหภาพศุลกากร (Customs Union) หมายถงึ การรวมตวักนัทางเศรษฐกจิในระดบัที่
ลกึและกวา้งกว่า FTA เพราะมลีกัษณะทีเ่ป็นตลาดรว่ม (Single Market) ซึง่ไมม่กีําแพงภาษี
ระหว่างกนัและประเทศสมาชกิในสหภาพศุลกากรเกบ็ภาษศุีลกากรอตัราเดยีวกนั (Common 
Level) กบัประเทศนอกกลุ่ม สหภาพศุลกากรจงึทาํใหป้ระเทศในกลุ่มเป็นเสมอืนตลาดเดยีว 
 สหภาพศุลกากรทีส่าํคญั คอื EU (ซึง่ไดร้บัประเทศในยุโรปตะวนัออกอกี 70 ประเทศ
เป็นสมาชกิตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2547) และ MERCOSUR  
 พนัธมติรทางเศรษฐกจิ (Closer Economic Partnership: CEP) หมายถงึ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีการพฒันารูปแบบไปจากที่เคยมีมา โดยมีกรอบความร่วมมือที่
กวา้งขวางกว่า FTA อยา่งไรกด็ ีความเขา้ใจเกีย่วกบั CEP หรอื ขอบเขตของ CEP อาจจะ
แตกต่างกนัไป โดยทัว่ไป CEP (หรอืศพัทอ์ื่นทีม่คีวามหมายคลา้ยคลงึกนั) ครอบคลุมความ
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รว่มมอืทางเศรษฐกจิทัง้ในดา้นการคา้ สนิคา้ บรกิาร และการลงทุน และแบ่งอยา่งกวา้งๆ ได ้2 
ประเภท คอื 
 1)  CEP ทีม่เีขตการคา้เสร ี(FTA) เป็นหวัใจสาํคญัและรวมไปถงึความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิดา้นอื่นๆ ดว้ย เช่น ดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา การประสานนโยบายการแขง่ขนั และ
การจดัซื้อโดยรฐัเป็นต้น ดงักรณี CER ระหว่างออสเตรเลยีและนิวซแีลนดแ์ละกรอบความ
รว่มมอืทีอ่าเซยีนกําลงัจะเจรจากบัจนี ในกรณีดงักล่าวน้ี CEP จงึเป็นกรอบความรว่มมอืทัง้ใน
เชงิลกึและกวา้งกวา่ FTA โดยปกต ิ
 2)  CEP ทีไ่ม่มกีารทาํ FTA แต่อาจมกีารลดภาษศุีลกากร (ไม่ใช่เป็นการลดถงึ ขัน้
ตํ่าสุด หรอืเป็นศูนยด์งัเช่น กรณี FTA) และมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษศุีลกากรทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ
การคา้ดว้ย รวมทัง้มกีารรว่มมอืกนัในดา้นอื่นๆ อยา่งกวา้งขวางดงัเช่น CEP ระหว่างอาเซยีน
กบัออสเตรเลยีและนิวซแีลนด ์เป็นตน้ 
 อยา่งไรกต็าม ทัง้ FTA, CEP และ Customs Union ต่างกเ็ป็นกระบวนการในการ
ผนึกความร่วมมอื และหรอื การรวมตวักนัทางเศรษฐกจิ (Economic Integration) และเป็น
ปจัจยัเร่งการเปิดเสรทีีก่า้วไปเรว็กว่าการเปิดเสรตีามขอ้ผูกพนัของ WTO รวมทัง้เป็นการ
เตรยีมการเปิดเสรตีามเป้าหมายภายใต้ปฏญิญาโบกอรข์อง APEC ซึ่งกําหนดใหป้ระเทศ
สมาชกิที่พฒันาแล้วเปิดเสรอีย่างเตม็ทีภ่ายใน ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) และประเทศสมาชกิที่
กาํลงัพฒันาเปิดเสรภีายใน ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) 
 
4.3  หลกัการการจดัทาํเขตการค้าเสรีภายใต้ WTO  
 (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2546) 
 

 สบืเน่ืองจากกระแสการจดัทาํ FTA และ Customs Union ในอดตี ประเทศสมาชกิ 
GATT (หรอื WTO ในปจัจุบนั) ตระหนกัถงึประโยชน์ของการเปิดเสรทีางการคา้ในระดบักลุ่ม
ประเทศ จงึยอมใหป้ระเทศสมาชกิทาํ FTA/Customs Union ซึง่เป็นการเลอืกปฏบิตัใินดา้น
การเกบ็ภาษศุีลกากร (โดยใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษแีก่ประเทศทีท่าํ FTA/Customs Union 
ดว้ยกนั แต่ไมไ่ดใ้หก้บัประเทศนอกกลุ่ม นบัว่าขดักบัหลกัของ GATT/WTO) ได ้แต่กก็งัวลต่อ
ผลกระทบทีจ่ะทําใหม้กีารเบีย่งเบนการคา้และการลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มซึง่เป็นประเทศ
สมาชิกส่วนใหญ่ หรืออาจจะมีการกีดกนัการค้าเพิม่ขึ้น จึงได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์และ
เงือ่นไขในการทาํ FTA และ Customs Union ของประเทศสมาชกิ เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อ
ประเทศอื่นๆ 
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 เงื่อนไขสาํคญัของการจดัตัง้ FTA และ Customs Union ระหว่างประเทศสมาชกิ 
WTO คอื จะต้องเป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา 24 และ Enabling Clause (The 1979 
Decision on Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller 
Participation of Developing Countries) ของความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยภาษีศุลกากรและ
การคา้ (General Agreement on Trade and Tariffs: GATT) หรอืมาตรา 5 ของความตกลง
ทัว่ไปว่าดว้ยการคา้บรกิาร (General Agreement on Trade in Services: GATS) กล่าวคอื 
FTA และ Customs Union จะตอ้งครอบคลุมการคา้สนิคา้มากพอ (Substantial sectoral 
coverage) จะตอ้งแจง้เรือ่ง (notify) การทาํ FTA และ Customs Union ต่อ WTO 
 ทัง้น้ี ตามรายงานล่าสุดของ WTO การจดัทาํความตกลงการคา้เสรรีะดบัภูมภิาค และ
ระดบัทวภิาคใีนโลกมจีาํนวนรวมทัง้สิน้ ประมาณ 255 ความตกลง เดอืนตุลาคม พ.ศ.2545) 
 

แนวทาง (การพิจารณาเลือกประเทศท่ีจะจดัทาํเขตการค้าเสรี) 4.4  
 

หลกัการพิจารณาท่ีสาํคญั  
 1.  สถานะของประเทศคู่ค้า เช่น ขนาดและความเติบโตของเศรษฐกิจ จํานวน
ประชากร ระดบัรายไดต่้อหวัของประชากร ศกัยภาพและบทบาททางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค
และระดบัโลก สถานะและศกัยภาพในทางการคา้และการลงทุนกบัไทย เป็นตน้ 
 2.  ระดบัความเกื้อกูลกนั (Complementary) ทางเศรษฐกิจการค้า ทัง้ในด้าน
โครงสรา้งการผลติ การคา้และการลงทุน 
 3.  ประโยชน์สุทธทิี่ไทยจะไดร้บั การทําเขตการคา้เสรตี้องรวมสนิคา้เกษตร ซึ่งเป็น
สนิคา้ออกสาํคญัของไทย และตอ้งสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขของ WTO คอื ครอบคลุมการคา้สนิคา้
หรอืบรกิารสาขาต่างๆ มากพอ (Substantially all trade in products: substantial sectoral 
coverage)  
 อย่างไรก็ด ีเน่ืองจากการทําเขตการค้าเสร ีเป็นยุทธวธิใีนการสรา้งพนัธมติรทัง้ทาง
เศรษฐกิจและการเมอืง การเลือกประเทศที่มาเป็นพนัธมติร นอกจากมขีอ้พจิารณาในด้าน
เศรษฐกิจแล้วก็ย่อมมีข้อพิจารณาด้านการเมือง ประกอบกันด้วย ทัง้น้ี เจตนารมณ์ทาง
การเมอืง (Political Will) มกัจะเป็นปจัจยัสาํคญัทีช่ีนํ้าใหป้ระเทศสองฝา่ยหนัหน้ามาเจรจาทาํ
เขตการคา้เสร ี
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4.5 โอกาสและผลกระทบในการจดัตัง้เขตการค้าเสรี 
 

 โอกาส 
  สาํหรบัประเทศทีร่ว่มในเขตการคา้เสร ี:  
 - เพิม่พนูการคา้และการลงทุน (Trade and Investment Creation) เมื่อมกีารลด/
ยกเลกิขอ้กดีกนั ทําใหก้ารคา้และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชกิภายในกลุ่มเพิม่ขึน้ และมี
การขยายความรว่มมอืกนัทางเศรษฐกจิการคา้ระหวา่งกนัในระยะยาว 
 - เป็นการสรา้งพนัธมติรซึง่จะชว่ยเพิม่อาํนาจในการเจรจาต่อรองกนัประเทศอื่นๆ 
 - ดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพราะการทําเขตการค้าเสรทีําใหเ้ศรษฐกจิของ
ประเทศในกลุ่มมคีวามเชื่อมโยงกนั นับเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดมิ และมกีารขจดั
อุปสรรคทางการคา้การลงทุนระหวา่งกนั ทาํใหต้น้ทุนทางการผลติตํ่าลง 
 
4.6  ผลกระทบ 
 

 ผลกระทบต่อประเทศทีร่่วมในเขตกรคา้เสร ี: ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีย่งัไมแ่ขง็แกรง่ 
 ผลกระทบต่อประเทศนอกเขตการคา้เสร ี: เกดิการเบีย่งเบนทางการคา้และการลงทุน 
(Trade and investment Diversion) เมื่อมกีารลด/ยกเลกิขอ้กดีกนัทาํใหม้กีารนําสนิคา้จาก
ประเทศสมาชกิภายในกลุ่มมากขึน้ และการนําเขา้สนิคา้จากประเทศนอกกลุ่มลดน้อยลง 
 
4.7  ขัน้ตอนและระยะเวลาในการจดัตัง้เขตการค้าเสรี 
 

 การจัดตัง้เขตการค้าเสรี มีขัน้ตอนการดําเนินการทัง้ภายในประเทศ และการ
ดาํเนินการรว่มกบัประเทศทีเ่ป็นคูเ่จรจา ซึง่แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอนสาํคญั คอื 

- การศกึษารว่มกนัเพือ่ประเมนิประโยชน์และผลกระทบจากการทาํเขตการคา้เสร ี
- การเจรจาจดัทาํเขตการคา้เสร ี
ซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัหลายหน่วยงานทัง้ในภาครฐัและเอกชน การจดัทาํเขตการคา้ทวิ

ภาค ี(สองประเทศ) ในกรณีทัว่ไปจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปีครึ่ง ก่อนที่จะมกีาร
ปฏบิตัติามความตกลงตัง้เขตการคา้เสร ีและในกรณีเรง่ด่วนจะใชเ้วลาประมาณ 1 ปีครึง่ ถงึ 2 
ปีครึง่ 
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4.8 แนวนโยบาย ไทยกบัการทาํเขตการค้าเสรี 
 

 ไทยเป็นสมาชกิเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ซึง่ตัง้ขึน้
เมื่อ พ.ศ. 2535 เพยีงกลุ่มเดยีว พนัธกรณีในกรอบ AFTA จะมผีลใหอ้ตัราภาษศุีลกากรทีเ่กบ็
จากสนิคา้สว่นใหญ่ทีค่า้ขายกนัภายในอาเซยีนลดลงเหลอื 0-5% ใน พ.ศ.2545 และอตัราภาษี
ศุลกากรทีเ่กบ็จากสนิคา้ทุกรายการจะลดลงเหลอืรอ้ยละ 0 ใน พ.ศ.2553 (กรมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศ, 2546) 
 รัฐบาลไทย มีนโยบายเชิงรุกในการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสร้าง
พนัธมิตรที่แน่นแฟ้นกบัประเทศคู่ค้า โดยเน้นการเจรจาทวิภาคีเพื่อแก้ไข ป้องกนัปญัหา 
อุปสรรค และหาลู่ทางขยายการคา้และการลงทุน การทําเขตการคา้เสรกีบัประเทศคู่ค้าเป็น
ยุทธวธิสีาํคญัดา้นหน่ึงทีใ่ชเ้พื่อวตัถุประสงคด์งักล่าวโดยใหค้วามสาํคญัลําดบัตน้แก่ประเทศที่
เป็นหรอืมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นตลาดใหญ่ของไทย 
 
4.9  การจดัทาํเขตการค้าเสรีของไทย 
 

 กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้จรจาจดัทําเขตการคา้เสรกีบัประเทศต่างๆ โดยมทีัง้ประเทศที่
ไทยไดล้งนามในขอ้ตกลงเขตการคา้เสรแีลว้และประเทศทีอ่ยูร่ะหวา่งการเจรจา ดงัรายละเอยีด
ดงัน้ี 
 4.9.1 ประเทศทีไ่ทยลงนามการคา้เสรแีลว้ 
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เขตการค้าเสรีไทย-บาหเ์รน 
ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 

ความเป็นมา การเจรจา ผลทางบวก 
 
- Technical Expert Group 

 
- 

 
- มกีาร

ประชุมครัง้ลา่สดุเมือ่วนัที ่31 
มนีาคม-2 เมษายน 2004 ทัง้
สองฝา่ยไดเ้จรจา  

เมือ่วนัที ่11 มถุินายน 2002
ผูนํ้าของทัง้สองฝา่ยไดล้งนาม
ในแถลงการณ์รว่มเพือ่จดัตัง้
เขตการคา้เสรไีทย-บาหเ์รน 

- วนัที ่29 ธนัวาคม 2002 ลงนาม
ในกรอบความตกลงวา่ดว้ยการ
เป็นพนัธมติรทางเศรษฐกจิ
ระหวา่งไทย-บาหเ์รน ซึง่รวมถงึ
การลดภาษขี ัน้ตน้ ก่อน (Early 
Harvest) จาํนวน 626 รายการ
โดยมอีตัราภาษอียู ่ที ่รอ้ยละ 0
และรอ้ยละ 3 และลดลงเหลอื
รอ้ยละ 0 ภายใน วนัที ่1 
มกราคม 2005 โดยจะมผีล
บงัคบัใชเ้มือ่ทัง้ 2 ฝา่ยมกีาร
แลกเปลีย่น Notice of 
Fulfillment ซึง่ขณะน้ีรฐัสภา
ของบาหเ์รนกาํลงัพจิารณาอยู ่

1.แนวทางการลดภาษสีนิคา้ 
ประมาณ 5,000 รายการ โดย
แบง่เป็นสนิคา้ออกเป็น 3 กลุม่ 

  -  Fast Track ประกอบดว้ย 
สนิคา้ประมาณรอ้ยละ 40 
ของสนิคา้สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
จะลดภาษลีงเหลอื 0 ภายใน
วนัที ่1 มกราคม 2005 

  -  Normal Track ประมาณรอ้ย
ละ40 ของสนิคา้สว่นทีเ่หลอื
รอ้ยละ0 ภายในวนัที ่1 
มกราคม 2007 

  -  Other Products ประมาณ
รอ้ยละ 20 ของสนิคา้สว่นที่
เหลอืทัง้หมด และลดภาษลีง
เหลอืรอ้ยละ 0 ภายในวนัที ่1 
มกราคม 2010  

 
กรอบการเจรจา 
- ใน Framework Agreement 

(FTA) จะมสีาระสาํคญั 3 สว่น
คอื (1) การลดภาษกี่อน (Early 
Harvest) (2) ความตกลงเขต
การคา้เสร ี(FTA) เปิดเสรดีา้น
การคา้สนิคา้ บรกิาร และการ
ลงทุน (3) การขยายความ
รว่มมอืทางเศรษฐกจิในดา้น
ต่างๆ 

2.แนวทางการเปิดเสรกีารคา้
บรกิาร โดยทัง้ 2 ผา่นเสนอให้
เปิดเสรใีนสาขาทีส่นใจ คอื 

  -  บาหเ์รนไดเ้สนอการบรกิาร
ดา้นการเงนิ (ธนาคารอสิลาม
ธุรกจิหลกัทรพัย,์ประกนัภยั) 

  -  ไทยเสนอสาขาก่อสรา้ง
บรกิารดา้นสขุภาพ ทอ่งเทีย่ว 

เขตการคา้เสร ีไทย-บาหเ์รนจะ
นํามาซึง่ประโยชน์แก่
ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค ทัง้
ผูผ้ลติเพือ่การสง่ออก ผูผ้ลติ
ภายในประเทศและดา้นการคา้
การบรกิาร เป็นการขยาย
การคา้ของกลุม่สนิคา้ทีไ่ทยมี
ศกัยภาพในการสง่ออกสงู 
ไดแ้ก่ กลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้ากลุม่
ยานยนต ์กลุม่อเิลก็ทรอนิกส์
กลุม่อาหาร กลุ่มสิง่ทอและ
เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู จะสามารถชว่ย
ลดตน้ทุนการผลติในกลุม่สนิคา้
บางชนิดทีไ่ทยมคีวามเป็นตอ้ง
นําเขา้ เน่ืองจากบาหเ์รนเป็น
แหลง่วตัถุดบิราคาถกูแหง่ใหม ่
เชน่ ดา้ยบางชนิด อะลมูเินียม
ขึน้รปู ผลติภณัฑปิ์โตรเคมบีาง
ชนิด ปุ๋ ย เป็นตน้ สาขาการคา้
การบรกิารทีค่าดวา่ไทยจะไดร้บั
ประโยชน์ 
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เขตการค้าเสรีไทย-เปร ู
ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 

ความเป็นมา การเจรจา ผลทางบวก 
  

- 
 
- การเจรจา FTA ไทย-เปร ูครัง้ที ่เมือ่วนัที ่17 ตุลาคม 2002 ได้

ลงนามกรอบความตกลงวา่ดว้ย
การเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิที่
ใกลช้ดิยิง่ขึน้ระหวา่งไทย-เปร ู

การจดัทาํเขตการคา้เสรรีะหวา่ง
กนัจะมสีว่นทาํใหก้ารคา้ของทัง้
สองประเทศขยายตวัมากขึน้
และไทยจะรบัประโยชน์จากการ
ใชเ้ปรเูป็นศนูยก์ลางกระจาย
สนิคา้ (Gateway) ไปสูป่ระเทศ
ต่างๆ ในภมูภิาคลาตนิอเมรกิา 
รวมทัง้เป็นการขยายโอกาสของ
ไทยในการ แสวงหาตลาด
สง่ออกใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ดว้ย 

2 มปีระเดน็สาํคญั ดงัน้ี 
1) การเปิดตลาดสนิคา้ 
   - ภาษ ีเหน็ชอบใหม้กีารลด

ภาษใีนสนิคา้ทุกรายการ ไทย
จงึไดย้นืยนัขอใหล้ดภาษเีป็น 
0 ทนัท ีอยา่งน้อยรอ้ยละ 50 
ของรายการสนิคา้ทัง้หมด 
และครอบคลุมมลูคา่การ
นําเขา้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 
ดว้ย สาํหรบัสว่นทีเ่หลอืให้
ลดภาษเีหลอื 0 ภายใน 5 ปี
สาํหรบัสนิคา้อ่อนไหวให้
ทยอยลดภาษภีายใน 10 ปี 

 
กรอบการเจรจา 
- ครอบคลุมการคา้สนิคา้การคา้
บรกิาร และการลงทุนโดยมี
เป้าหมายเป็นเขตการคา้เสรทีี่
สมบรูณ์ 

 
ผลทางลบ 
- 

2) การคา้บรกิารและการลงทุน 
   - การคา้บรกิาร เปิดเฉพาะ

สาขาทีพ่รอ้มก่อน เน้นดา้น
ความรว่มมอืและการอาํนวย
ความสะดวก เชน่ ดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว การขนสง่ และ
การศกึษา โดยทางเปรเูสนอ
ใหม้คีวามรว่มมอืดา้นสขุภาพ
และการก่อสรา้ง 

   - การลงทุน เป็นการหารอืใน
ประเดน็การควบคุมการ
ลงทุนทางตรงและทางออ้ม 
และมาตรการสง่เสรมิและการ
คุม้ครองการลงทุนระหวา่งกนั 

อุปสรรคทางการคา้ของทัง้สอง
ประเทศ ไดแ้ก่ ระยะทางที่
หา่งไกลกนั และการขนสง่ทีต่อ้ง
ผา่นประเทศทีส่าม ทาํใหต้น้ทุน
ของสนิคา้สงูขึน้ รวมทัง้การที่
เปรใูชภ้าษาสเปนเป็นภาษา
ราชการ ซึง่เป็นอุปสรรคในการ
สือ่สารตดิต่อทางการคา้ 
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เขตการค้าเสรีอาเซียน/ไทย-จีน 
ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 

ความเป็นมา การเจรจา ผลทางบวก 
 

- 
 

- 
 

- เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2001
ผูนํ้าอาเซยีน-จนี เหน็ชอบใหม้ี
การจดัตัง้ FTA โดยใหม้กีารลด
ภาษขี ัน้ตน้ก่อน (Early 
Harvest) และเจรจาเปิดเสรเีตม็
รปูแบบต่อไป โดยมเีป้าหมาย
ใหเ้ป็นเขตการคา้เสรทีีส่มบรูณ์
ภายใน 10 ปี 

ไดม้กีารประชมุคณะเจรจา
อาเซยีน-จนี รอบพเิศษในวนัที1่ 
สงิหาคม ณ เมอืงเว ้ประเทศ
เวยีดนาม ซึง่ผลการประชุมไมม่ี
ความคบืหน้ามากนกั 
เน่ืองมาจากทา่ททีีไ่มย่ดืหยุน่
ของทัง้สองฝา่ย มผีลทาํใหต้อ้ง
ผลกัดนัการตดัสนิใจในเรือ่ง
สดัสว่นรายการสนิคา้ทีต่อ้งลด
ภาษใีหเ้หลอื 0-5% ในปี 2550 
จาํนวนรายการสนิคา้อ่อนไหว 
วนัสิน้สดุการลดภาษ ีและภาษี
สดุทา้ยของสนิคา้อ่อนไหวไปให ้
AEM ต◌ดัสนิใจซึง่จะมกีาร
ประชุมขึน้ในระหวา่งวนัที ่3-5 
กนัยายน 2547 กรงุเวยีงจนัทร ์
สาธารณรฐัประชาธปิไตย 
ประชาชนลาว 

ตลาดสนิคา้จะกวา้งขึน้ สนิคา้ที่
ไดป้ระโยชน์ เชน่ ขา้ว กุง้สด
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั ผกัและ
ผลไมส้ด น้ําตาล ยานยนต ์และ
ชิน้สว่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และ
อเิลก็ทรอนิกส ์เมด็พลาสตกิ
และผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เป็นตน้ 

- จงูใจใหม้กีารลงทุนผลติสนิคา้ใน
ไทยมากขึน้ เชน่ การยา้ยฐาน
การผลติรถยนตแ์ละชิน้สว่น 
เป็นตน้ 

- ลดภาษสีนิคา้กลุม่แรกภายใต้
Early Harvest Program ใน
พกิดั01-08 ตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2004 และภาษจีะ
ลดลงเหลอื 0% ภายในปี 2006 
สาํหรบัประเทศอาเซยีนใหมใ่ห้
ยดืหยุน่ไดถ้งึปี 2010 

- สาขาบรกิารทีไ่ทยไดร้บั
ประโยชน์ เชน่ ทอ่งเทีย่ว สปา
ภตัตาคาร และการศกึษา 

 
 ผลทางลบ 
กรอบการเจรจา 1) การเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่ 

   - จนีเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่สนิคา้
นําเขา้ในอตัราสงูกวา่ทีเ่กบ็
จากสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศ 

ความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิใน 
- ในประเดน็ปญัหาการลดภาษี
สนิคา้ทีม่โีควตาภาษ ี(Tariff 
Rate Quota: TRQ) โดยเฉพาะ
การลดภาษสีนิคา้นอกโควตา้ 
23 รายการ ซึง่จนีตอ้งการใหล้ด
ภาษภีายใตส้นิคา้อ่อนไหว 
(ภาษเีหลอืรอ้ยละ 40 ภายใน 
10 ปี) นัน้ ไทยเหน็วา่การลด
ภาษสีนิคา้นอกโควตา้สามารถ
ลดตามผลการเจรจาภายใต ้
WTO ได ้ซึง่เป็นทา่ททีีจ่นีรบั
ไมไ่ด ้

ทุกดา้น การเจรจาแบง่เป็น 3  
สว่น คอื  

2) การขอใบอนุญาตนําเขา้ (1) Early Harvest  
(2) FTA    - เปิดเสรดีา้นการคา้ 

สนิคา้บรกิาร และการลงทุน 
(3) ขยายความรว่มมอืดา้นอื่นๆ

เชน่ การเกษตร,ICT, 
การพ◌ฒันาทรพัยากรมนุษย ์
เป็นตน้ 

จนีกาํหนดมาตรฐานบรษิทั
(Trading Firm) ทีจ่ะไดร้บั
อนุญาตใหนํ้าเขา้ไวส้งู ทีผ่า่น
มาการนําเขา้จงึตอ้งอาศยั
บรษิทัจนีเป็นหลกั โดยไม่
จาํเป็นตอ้งผา่น Trading Firm 
ของจนี 
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เขตการค้าเสรีอาเซียน/ไทย-จีน (ต่อ) 
ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 

ความเป็นมา การเจรจา  
 
- 

 
- 

 
3) ปญัหาดา้นมาตรฐาน

สขุอนามยั 
การประชุม TNC อาเซยีน-จนีเมือ่
เดอืนมนีาคม 2004 การเจรจา
กรอบอาเซยีน-จนี ไมม่คีวาม
คบืหน้า ไทยจงึไดห้ารอืกบัจนีถงึ
ทา่ทใีนการเจรจา FTA ระหวา่งจนี
กบัอาเซยีนรายประเทศ แต่จนีมี
ทา่ทตีอ้งการผลกัดนัการเจรจา
อาเซยีน-จนี ใหเ้สรจ็ก่อน ทัง้น้ี
สงิคโปรไ์ดใ้หค้วามสนใจทีจ่ะทาํ 
FTA ก◌บัจนีเชน่กนั เน่ืองจาก
เหน็วา่การเจรจาในกรอบอาเซยีน
ไมค่บืหน้า 

เมือ่วนัที ่15-19 มถุินายน 2003
ไทยและจนีไดต้กลงเรง่ลดภาษี
สนิคา้ผกัและผลไมทุ้กรายการ
(พกิดัศุลกากรตอนที ่07-08) 
ระหวา่งไทย-จนี เหลอื 0% ทนัที
ภายในวนัที ่1 ตุลาคม 2003 โดย
มกีฎวา่ดว้ยแหลง่กาํเนิดสนิคา้
กาํหนดใหส้นิคา้วา่ตอ้งผา่น
กระบวนการผลติ โดยใชว้ตัถุดบิ
ในประเทศทัง้หมด (Wholly 
Obtained) 

   - การตรวจสอบดา้นสขุอนามยั
ของจนีมคีวามเขม้งวดมาก 
และการปฏบิตัมิคีวาม
แตกต่างกนัแต่ละมณฑล ทาํ
ใหข้าดมาตรฐานการ
ตรวจสอบใชเ้วลานาน 

   - ก่อนการนําเขา้สนิคา้เขา้
สนิคา้ผกัและผลไม ้บรษิทั
นําเขา้จะตอ้งขอใบอนุญาต
ดา้นสขุอนามยั (Inspection 
Quarantine License) จาก
กระทรวงควบคุมคุณภาพและ
กกักนัโรคของจนี (AQSIQ) 
ณ กรงุปกักิง่ ไมว่า่จะนําเขา้
จากมณฑลใดล่วงหน้า และ
สนิคา้มาถงึทา่จะทาํการตรวจ
สขุอนามยั 

 
ไทยไดม้กีารหารอืสองฝา่ยกบัจนี 
ในระหวา่งการประชุมคณะเจรจา
อาเซยีน-จนี เมือ่วนัที ่23-25 
เมษายน 2547 เรือ่ง การเปิดเสรี
ระหวา่งไทย-จนี ซึง่จนีมคีวามเหน็
วา่ควรเริม่ดาํเนินการหลงัจากที่
การเจรจาอาเซยีน-จนีเสรจ็สิน้สกั
ระยะหน่ึง และเหน็วา่การเปิดเสรี
ระหวา่งไทย-จนี ควรเป็นการเรง่
ลดภาษรีะหวา่งกนัภายใตก้รอบ
อาเซยีน-จนี 

- กรอบการเจรจา 
- เรง่เปิดเสรทีัง้ดา้นการคา้สนิคา้โดย
การลดภาษเีรว็กวา่กรอบอาเซยีน-
จนี 

   - การจดทะเบยีนสวนทุเรยีน
และมะมว่งทาํใหส้นิคา้จาก
สวนอื่นๆไมส่ามารถเขา้ตลาด
จนีได ้
ปญัหาดา้นการคมนาคม 4) 

   - การขนสง่สนิคา้ทางเรอื
ปญัหาแมน้ํ่าตืน้เขนิ 

   - ในสว่นของการขนสง่ทาง
อากาศยงัไมม่ปีญัหา 
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เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย 
ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 

ความเป็นมา การเจรจา ผลทางบวก 
 
- 

 
1) 

 
- ขยายความสมัพนัธท์างการคา้และ

การลงทุนระหวา่งกนัเพิม่ขึน้
เพราะเศรษฐกจิของอนิเดยีกาํลงั
เตบิโตในอตัราสงู 

การประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
กฎวา่ดว้ยแหลง่กาํเนิดสนิคา้
ชัว่คราวสาํหรบัสนิคา้ Early 
Harvest Scheme (EHS) ทัง้สอง
ฝา่ยตกลงขอ้สรุปในเรือ่ง
หลกัเกณฑก์ารได ้ทัง้สิน้จาํนวน 
82 รายการ โดยมกีารถอน
สนิคา้ออกจากบญัชเีรง่ลดภาษ ี2 
รายการ คอื 

เมือ่วนัที ่9 ตุลาคม2003ไดม้กีาร
ลงนามกรอบความตกลงจดัตัง้เขต
การคา้เสร ีไทย-อนิเดยี(FTA) 

 
- ไทยสามารถซือ้ Software จาก
อนิเดยีไดร้าคาถกูกวา่ครึง่หน่ึงที่
ซือ้จากชาตติะวนัตก 

กรอบการเจรจา 
1) การคา้สนิคา้ กาํหนดใหเ้ปิดเสรี
โดยจะลดภาษเีหลอืรอ้ยละ 0 
ภายในปี 2010  

ผลทางลบ 2) การคา้บรกิารและการลงทนุให้
ทยอยเปิดเสรใีนรายสาขาทีม่ ี
ความพรอ้มก่อนโดยจะเริม่ตน้
เจรจารายละเอยีดตัง้แต่เดอืน
มกราคม 2004 

  1.1) ขอ้งอและปลอกเลือ่นทาํดว้ย
เหลก็หรอืเหลก็กลา้ 

- คา่จา้งแรงงานของไทยสงูกวา่แต่
อนิเดยีมเีทคโนโลยสีงูกวา่ 

  1.2) โพลเีอทลินี เทเรฟทาเลต
เน่ืองจากเป็นรายการสนิคา้ที่
ทัง้สองฝา่ยไมส่ามารถหาขอ้
ยุตไิดซ้ึง่จะมกีารลดภาษใีน 
EHS ต◌◌้ังแต่1/09/04-
1/09/06 โดยภาษจีะลดลง
รอ้ยละ 50 75 และ 100 
ตามลาํดบั 

- การเปิดตลาดเสรกีบัอนิเดยี จะ
เป็นการดัม๊พต์ลาดสนิคา้ไทย
เพราะของอนิเดยีราคาตํ่ากวา่ 3) การลดภาษสีนิคา้บางสว่นทนัท ี

จาํนวน 84 รายการ ไดแ้ก่ ผลไม ้
อาหารทะเลกระป๋อง อญัมณี 
สว่นประกอบของเครือ่งยนต ์พดั
ลม เครือ่งรบัวทิย ุโทรทศัน์ 
สาํหรบัรปูแบบการลดภาษใีชแ้บบ
สดัสว่น ทยอยลดภาษลีงแต่ละปี
ในอตัรารอ้ยละ 50 75 และ 100 
ตัง้แต่ 1/03/04-1/03/06 

- การทาํการคา้กบัอนิเดยีมคีวาม
ซบัซอ้นและยุง่มาก เพราะ
กฎระเบยีบมาก และเน่ืองจากเป็น
ประเทศใหญ่ กฎระเบยีบในบางรฐั
จงึแตกต่าง ภาษขีายของแต่ละรฐั
ต่างกนั ทาํใหก้ารตดิฉลากเพือ่
บอกราคาสนิคา้ทาํไดย้าก เพราะ
ไมรู่ว้า่สนิคา้ลอ็ตจะไปขายทีร่ฐัใด 

2) การประชมุคณะกรรมการเจรจา
เขตการคา้เสรทีีป่ระชุมเหน็ชอบวา่
ดว้ยแหลง่กาํเนิดสนิคา้และ
ระเบยีบปฏบิตัขิองกฎวา่ดว้ย
แหลง่กาํเนิดสนิคา้ทีใ่ชก้บัสนิคา้
EHS จาํนวน 82 รายการ 

4) ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิใหม้ี
การขยายความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิ การคา้ และการลงทนุ
ในสาขาทีเ่ป็นประโยชน์รว่มกนั
เชน่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสือ่สาร การทอ่งเทีย่ว การเงนิ
และการธนาคาร การก่อสรา้ง 

- การนําเขา้รถยนต ์หากเป็นรถยนต์
ใหม ่กาํหนดใหนํ้าเขา้ผา่นดา่น
ศุลกากรเฉพาะทีก่าํหนด 3 ดา่น 
รถยนตเ์ก่ามขีอ้กาํหนดมาก ตอ้งมี
ใบรบัรองและบรกิารซ่อมบาํรุง 5 
ปี 
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เขตการค้าเสรีไทย-BIMST-EC 
ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 

ความเป็นมา การเจรจา ผลทางบวก 
 
 
- 

 
 
- 

 
กรอบการเจรจา 

การขยายความสมัพนัธก์บัประเทศ
ในเอเชยีใต ้เชน่ ความรว่มมอืดา้น
เสน้ทางการบนิไทยกบัอนิเดยีหรอื
ประโยชน์ดา้นทอ่งเทีย่วและ
ประมง โดยการใหค้วามรว่มมอื
การพฒันาและใชท้รพัยากรทาง
ทะเล 

การคา้สนิคา้ มกีารเจรจาลด/
ยกเวน้ ภาษศุีลกากรสนิคา้
ระหวา่งสมาชกิ โดยแบง่เป็น Fast 
Track และ Normal Track โดย
คาดวา่จะเสรจ็ภายในปี 2005 

- ไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุม
รฐัมนตรกีารคา้/เศรษฐกจิ ครัง้ที ่5 
ภายใตก้รอบ BIMST-EC ในวนัที ่
7 กุมภาพนัธ ์2547 ณ จงัหวดั
ภเูกต็ โดยปจัจุบนั BIMST-EC 
ประกอบดว้ยสมาชกิ 7 ประเทศ มี
สมาชกิเดมิ 5 ประเทศ ไดแ้ก่  
บงัคลาเทศ อนิเดยี พมา่ ศรลีงักา 
ไทย และ สมาชกิใหม ่2 ประเทศ 
คอื เนปาล และภฐูาน โดยไดล้ง
นามในกรอบความรว่มมอื 
BIMST-EC เมือ่วนัที ่8 
กุมภาพนัธ ์2547 และบงัคลาเทศ
ไดร้ว่มลงนามในฐานะสมาชกิผู้
ก่อตัง้ เมือ่วนัที ่25 มถุินายน 
2547 กรอบความตกลงฯ น้ี 
กาํหนดใหม้กีารตัง้คณะกรรมการ 
เจรจาการคา้ (TNC) เพือ่เจรจา
ความตกลงฯ ใหเ้สรจ็ตาม
กาํหนดเวลา 

- ใหม้สีนิคา้ทีไ่มนํ่ามาลดภาษี
ศุลกากร (Negative List) ซึง่จะมี
การจาํกดัจาํนวนใหจ้าํนวนน้อย
ทีส่ดุ และการเจรจาจะครอบคลุม
ถงึเรือ่งรปูแบบการลด/ยกเลกิ 
ภาษศุีลกากรและหลกัการต่าง
ตอบแทนแหลง่กาํเนิดสนิคา้ การ
ปฏบิตัต่ิอสนิคา้ทีโ่ควตา้อุปสรรค/
มาตรการทีม่ใิชภ่าษศุีลกากรเป็น
ตน้ การคา้บรกิาร การเจรจาการ
เปิดเสร ีการคา้บรกิารครอบคลุม
สาขาทีส่าํคญั โดยใหใ้ช ้positive 
list approach และมใีหก้ารปฏบิตัิ
เป็นพเิศษ 

- การทอ่งเทีย่ว BIMST-EC 2004-
2005 กจ็ะมกีารทาํโปรโมชัน่
รว่มกนั อยา่งอนิเดยีไดเ้ริม่ทาํ
ซดีรีอม แผน่พบัการทอ่งเทีย่ว 
BIMST-EC ทัง้ 7 ประเทศวา่มี
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัอะไรบา้ง
และจะทาํการตลาดและ
ประชาสมัพนัธร์ว่มกนั 

- 

- การลงทุนใหก้ารสง่เสรมิการลงทนุ
ต่างๆ และใหม้กีารเจรจาเพือ่เปิด
เสรใีนนโยบายการลงทุนโดยใหใ้ช ้
positive list approach 

เสน้ทางคมนาคมอนิเดยีผา่นพมา่
มายงัแมส่อด หรอืเสน้ทาง
คมนาคมบงัคลาเทศ-พมา่-ไทย
หากแลว้เสรจ็กจ็ะเชือ่ต่อกบั
เสน้ทางคมนาคมมกุดาหาร-
สะหวนันะเขต-ดานงั-เว ้จาก
อ่าวเบงกอล เชือ่มไปยงัทะเลจนีใต้
ได ้โครงการพฒันาทวายใหเ้ป็น
แหลง่ทา่เรอืน้ําลกึ ซึง่เชือ่มกบั
กาญจนบุรต่ีอไปยงัอนิเดยีและบงั
คลาเทศได ้
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เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 

ความเป็นมา การเจรจา ผลทางบวก 
 
- 

 
- 

 
1) สนิคา้ไทยจะขยายตลาดไดม้ากขึน้ 

ไดแ้ก่ ผกัและผลไมส้ด ผลติภณัฑ์
อาหารแปรรปูและกระป๋อง รถ
ปิกอพั เป็นตน้ 

เมือ่วนัที ่30 พ.ค.2002 
นายกรฐัมนตรไีทยและ
นายกรฐัมนตรอีอสเตรเลยีได้
ประกาศใหเ้ริม่การเจรจาเพือ่
จดัทาํความตกลง Closer 
Economic Relations (CER) (ซึง่
ภายหลงัเปลีย่นชือ่เป็นความตกลง
การคา้เสร ี(Free Trade 
Agreement: FTA)  

การลดภาษีสินค้า 
   ออสเตรเลยีเสนอลดภาษเีหลอื 

0% ในวนัทีค่วามตกลงฯ มผีล
บงัคบัใชป้ระมาณ 83% ของ
รายการสนิคา้ทีเ่หลอืจะทยอยลด
ภาษเีหลอื 0% ภายในปี 2010 
และ 2015 สว่นไทยเสนอลดภาษี
เหลอื 0% ในวนัทีค่วามตกลงฯ ม ี
ผลบงัคบัใชป้ระมาณ 49% ของ
รายการสนิคา้ สว่นทีเ่หลอืจะ
ทยอยลดภาษเีหลอื 0% ภายในปี
2010 ยกเวน้สนิคา้เกษตรและ
อุตสาหกรรมบางรายการทีม่คีวาม
อ่อนไหว ภาษจีะเหลอื 0% ภายใน 
10 15 และ 20 ปี โดยมมีาตรการ
ปกป้องพเิศษ (Special 
Safeguards) สาํหรบัสนิคา้บาง
รายการ 

สนิคา้ทีเ่คยประสบปญัหาขัน้ตอน
การตรวจสอบดา้นสขุอนามยัที่
เขม้งวดและใชเ้วลาพสิจูน์นาน จะ
ไดร้บัการพจิารณาใหร้วดเรว็ขึน้ 
ไดแ้ก่ ผลไม ้เน้ือ ไก่ กุง้สด     
เป็นตน้ 

- 

 
- ออสเตรเลยีเปิดตลาดการคา้
บรกิารและการลงทุนใหไ้ทยมาก
ขึน้ อนุญาตใหค้นไทยเขา้ไป 
ลงทุนในธุรกจิ 100% เชน่ ที่
ปรกึษากฎหมาย ซ่อมรถยนต ์
นอกจากน้ียงัอนุญาตให ้ผูบ้รหิาร
ผูจ้ดัการ ผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้
ผูผ้ลติตามเขา้ไปทาํงานไดค้ราว
ละ 4 ปี และต่ออายุได ้

กรอบการเจรจา 
- ครอบคลุมความสมัพนัธท์าง
เศรษฐกจิทุกดา้น การเจรจา
แบง่เป็น 2 สว่น คอื 

  (1) FTA: เปิดเสรดีา้นการคา้สนิคา้ 
บรกิารและการลงทุน 

  (2) ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
สาขาต่างๆ 

  (3) ไทยลงนาม FTA กบั
ออสเตรเลยี เดอืนกรกฎาคม 
2004 

2) การเปิดตลาดด้านการค้า 
ผลทางลบ    บรกิารและการลงทุน 
-    - ใหไ้ทยเขา้ไปลงทุนในธุรกจิ

ต่างๆ และเป็นเจา้ของ
อสงัหารมิทรพัยโ์ดยไมต่อ้ง
ไดร้บัอนุญาตลว่งหน้า 

   - เปิดใหบ้รษิทัและคนไทยเขา้ไป
ใหบ้รกิารมากกวา่ทีอ่นุญาตให้
ประเทศอืน่ในกจิกรรมยอ่ย
ภายใตบ้รกิารดา้นวชิาชพี 

ผลกระทบต่อผลติภณัฑจ์ากนม
และเน้ือโค อนัเน่ืองมาจากราคาที่
ถูกลงภายหลงัการเปิดการคา้เสร ี
รฐับาลตอ้งหามาตรการดา้นภาษี
และโควตาเขา้มาใชเ้ป็นมาตรการ
ป้องกนั 
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เขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด ์
ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 

ความเป็นมา การเจรจา ผลทางบวก 
 
- 

 
1) 

 
- การเปิดตลาดสนิคา้ ทัง้สองฝา่ย

สามารถกาํหนดกรอบการลดภาษี
โดยใหอ้ตัราภาษ ีณ วนัที ่1 
มถุินายน 2547 และจะใหม้ผีล
บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 กรกฎาคม 
2548 และใหม้กีารยกเลกิภาษี
และโควตาใหม้ากรายการทีส่ดุ 
เมือ่ความตกลงเริม่มผีลบงัคบัใช้
สว่นรายการทีเ่หลอืใหล้ดเหลอื 0 
ภายใน 5 ปี หรอืเรว็กวา่ ยกเวน้
สนิคา้อ่อนไหวบางรายการมี
ระยะเวลาการลดภาษทีีย่าวกวา่
และจะพจิารณาเป็นกรณีๆ ไป 

ลดอุปสรรคหรอืขัน้ตอนต่างๆ ใน
การสง่ออกสนิคา้เกษตรจากไทย 

เมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2002 ผูนํ้า
ไทยและนิวซแีลนดเ์หน็ชอบให้
ทาํการศกึษาความเป็นไปไดใ้น
การทาํความตกลงวา่ดว้ยการเป็น
หุน้สว่นทางเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิ
ยิง่ขึน้ (CEP) ระหวา่งไทย-
นิวซแีลนด ์ซึง่สามารถสรุปเน้ือหา
สาระหลกัของการศกึษารว่มฯ ได้
แลว้ 

- การรว่มลงทุนดา้นระหวา่งไทยกบั
นิวซแีลนดใ์นอุตสาหกรรมแปรรปู
สนิคา้เกษตรไทยมแีรงงาน
เทคโนโลยแีละเครือ่งจกัร 
นิวซแีลนดเ์ป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิ 

- โครงสรา้งของสนิคา้ไมเ่หมอืนกนั 
การปรบัลดภาษลีงสง่ผลต่อมลูคา่
การสง่ออกสนิคา้ไทยไปนิวซแีลนด ์ 

กรอบการเจรจา  
- ครอบคลุมการคา้สนิคา้ การคา้
บรกิาร และการลงทุน และ
กฎเกณฑอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การคา้ อาท ิมาตรการสขุอนามยั 
อุปสรรคเทคนิคต่อการคา้ 

ผลทางลบ 
- ปรมิาณการคา้ระหวา่งไทยและ
นิวซแีลนดย์งัอยูใ่นระดบัตํ่า 
เน่ืองจากสนิคา้ทีซ่ือ้ขายกนัจาํกดั
อยูใ่นสนิคา้ไมก่ีป่ระเภท 

2) สาํหรบัในเรือ่งอื่นๆ ทีย่งัมขีอ้
แตกต่าง หรอืยงัไมช่ดัเจนทัง้สอง
ฝา่ยตกลงทีจ่ะใหม้กีาร
แลกเปลีย่นขอ้มลู และรา่ง
ขอ้เสนอ เพือ่เป็นขอ้มลูสาํหรบั
การเจรจาในครัง้ต่อไปในสว่น
เรือ่งแรงงานและสิง่แวดลอ้ม
นิวซแีลนดไ์ดก้ลา่วก่อนปิดการ
ประชุมแสดงความเหน็วา่ในกรอบ
ความตกลง Closer Economic 
Partnerships  

- ไทยลงนาม FTA กบันิวซแีลนด ์
เดอืนพฤศจกิายน 2004 

- มาตรการดา้นการกกักนัโรค
อนามยัและสขุอนามยัทีเ่ขม้งวด
โดยสนิคา้ไทยทีไ่มส่ามารถสง่ออก
ได ้มาตรการน้ี ไดแ้ก่ ไก่สดแชแ่ขง็ 
ผกัและผลไม ้ 

- สนิคา้ทีไ่ทยถูกมาตรการตอบโต้
การทุม่ตลาด (AD) ในปจัจุบนั
ไดแ้ก่ พลาสเตอรบ์อรด์ 
(Plasterboard) 
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เขตการค้าเสรีไทย-ญ่ีปุ่ น 
ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 

ความเป็นมา การเจรจา ผลทางบวก 
 
- 

 
1) 

 
- การคา้สนิคา้ ญีปุ่น่ไมส่ามารถที่

จะยืน่ Initial Offer ตามทไ่ดต้กลง
กนัไวใ้นการเจรจาครัง้ทีแ่ลว้ ไทย
ไดแ้สดงความหวงัวา่ญีปุ่น่จะ
สามารถแลกเปลีย่น Initial Offers 
ก◌บัไทยไดอ้ยา่งน้อย 3 สปัดาห์
ก่อนการประชุมเจรจาครัง้ต่อไป 
(4-6 สงิหาคม 2547) ในการ
ประชุมครัง้น้ี ทัง้สองฝา่ยไดห้ารอื
รายละเอยีด เกีย่วกบัรปูแบบการ
ยืน่ Initial Offers เพือ่ใหส้ามารถ
เปรยีบเทยีบไดส้ะดวกและไดต้ก
ลงจะใชอ้ตัราภาษนํีาเขา้ MFN  
ณ วนัที ่1 เมษายน 2547 เป็น
พืน้ฐานในการเจรจาลด/เลกิภาษี
ต่อไป 

สนิคา้สง่ออกจาํนวนมากจะ
ขยายตวัมาก โดยเฉพาะสนิคา้
เกษตรและอาหารแปรรปู ไดแ้ก่ กุง้ 
ไก่แปรรปู ปลา ผกั ผลไม ้อาหาร
ทะเลกระป๋อง 

วนัที ่11-12 ธนัวาคม 2003 ณ 
กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 
นายกรฐัมนตรขีองไทยและญีปุ่น่
ไดร้ว่มกนัประกาศเปิดการเจรจา
หุน้สว่นเศรษฐกจิไทย-ญีปุ่น่ 
(Japan Thailand Closer 
Economic Partnership: JTEP) 
อยา่งเป็นทางการ 

- สนิคา้อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ สิง่ทอ
และเสือ้ผา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และ
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

- สาขาบรกิาร ไดแ้ก่ สปา ภตัตาคาร 
การทอ่งเทีย่ว 

 
กรอบการเจรจา 

- ญีปุ่น่จะเขา้มาลงทุนและขยายฐาน
การผลติในไทย 

- ครอบคลุมความสมัพนัธท์าง
เศรษฐกจิทุกดา้น โดยใหม้กีารเปิด
เสรทีัง้ดา้นสนิคา้ บรกิารและการ
ลงทุน รวมทัง้ความรว่มมอืใน
สาขาต่างๆ 

- ผูผ้ลติไทยจะมโีอกาสในการพฒันา
และเรยีนรูอุ้ตสาหกรรมทีใ่ช้
เทคโนโลยรีะดบัสงู 

- จะมคีวามรว่มมอืดา้นการพฒันาใน
สาขาต่างๆ เชน่ การเกษตร 
วทิยาศาสตร ์พลงังาน และ SMEs 
เป็นตน้ 

2) การคา้บรกิาร ไทยไดย้ืน่รา่งขอ้
บทใหมเ่รือ่งการคา้บรกิาร การ
ลงทุน และการเคลือ่นยา้ยบุคคล
ธรรมดาใหก้บัฝา่ยญีปุ่น่พจิารณา
ใหร้วมเรือ่งการใช ้Emergency 
Safeguard Measures สาํหรบั
ญีปุ่น่ไดย้ืน่ขอ้เรยีกรอ้ง ดา้น
บรกิาร การลงทนุและการ
เคลือ่นยา้ยบุคคลธรรมดาอยา่ง
เป็นทางการ 

 
ผลทางลบ 
- สนิคา้ทีค่าดวา่จะไดร้บัผลกระทบ
และตอ้งปรบัตวั เชน่ เหลก็และ
ผลติภณัฑ ์เจรจาลด ภาษใีช้
เวลานาน (15-20 ปี) เพือ่การ
พฒันาและปรบัตวั 

- สาขาบรกิารทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ 
เชน่ การก่อสรา้งโทรคมนาคม และ
การเงนิ 
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 4.9.2 ประเทศทีไ่ทยยงัไมไ่ดล้งนามการคา้เสร ี
 
เขตการค้าเสรีไทย-สหรฐัอเมริกา 

ประเทศท่ีไทยเปิดการค้า สถานะล่าสดุ ผลกระทบ 
ความเป็นมา การเจรจา ผลทางบวก 
 
- เมือ่วนัที ่23 ต.ค.2002 ในการ
ประชุมรฐัมนตรเีอเปค ณ เมอืง
ลอสคาบอส ประเทศเมก็ซโิกรมว.
พาณิชยแ์ละผูแ้ทนการคา้สหรฐั 
ไดล้งนามใน TIFA ผลการ
ดาํเนินการภายใต ้TIFA เป็นทีน่่า
พอใจของทัง้สองฝา่ย 

- เมือ่วนัที ่19 ตุลาคม 2003 
นายกรฐัมนตรไีทยและ
ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ไดเ้หน็ชอบ
รว่มกนัใหเ้ริม่การเจรจา FTA 
ระหวา่งไทย-สหรฐัฯ เจรจาภายใน
เดอืนมถุินายน 2004 

 
กรอบการเจรจา 
- การเจรจา FTA ไทย-สหรฐัฯ
ครอบคลุมกวา้งขวางและมี
เป้าหมายขยายการคา้ระหวา่งกนั
ทัง้ในเรือ่งการคา้สนิคา้มาตรการที่
ไมใ่ชภ่าษ ีเชน่ มาตรการดา้น
สขุอนามยั แหลง่กาํเนิดสนิคา้ สิง่
ทอ การคา้บรกิาร การเงนิการ
ธนาคาร โทรคมนาคม การลงทุน 
การจดัซือ้จดัจา้งโดยรฐันโยบาย
การแขง่ขนั ทรพัยส์นิทางปญัญาที่
เกีย่วกบัการคา้ และ E-
commerce 

 

 
- การเจรจา FTA ไทย-สหรฐัฯ รอบ
แรกเป็นการสอบถามและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูในเรือ่งต่างๆ ใน
กรอบการเจรจา 

- สหรฐัฯ ไดย้ืน่ Text ข◌้อเสนอเรือ่ง 
Service,Finance, 
Investment,Telecom,  
E-commerce เป็นตน้ โดยยงัไมม่ี
การเจรจา Text แต่เป็นการ
ซกัถาม Clarifications สาํหร◌บั
ทรพัยส์นิทางปญัญา เกษตรSPS 
สิง่ทอ แรงงาน และสิง่แวดลอ้ม ยงั
ไมม่กีารยืน่ Textแต่ไดย้กประเดน็
ทีท่ ัง้สองฝา่ยใหค้วามสนใจในสว่น 
Science and Technology ไทยได้
ยืน่ concept paper โดยเน้นใน
ดา้นความรว่มมอื 

- แนวทางทีใ่ชใ้นการเจรจากบัคูภ่าคี
อื่นๆ หรอืเป็นเรือ่งทีก่าํหนดไวใ้น 
Trade Promotion Authority เชน่ 
การเจรจาเรือ่งInvestment และ 
Service จะตอ้งใช ้Negative List 
Approach และการเจรจา FTA 
จะตอ้งรวมเรือ่งแรงงานและ
สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 
- สามารถรกัษาสว่นแบง่การตลาด
และการไดเ้ปรยีบดุลการคา้กบั
สหรฐัฯ ไวไ้ด ้เชน่ กุง้สดแชเ่ยน็แช่
แขง็ สบัปะรดกระป๋อง สิง่ทอและ
เสือ้ผา้ 

- มโีอกาสในการขยายตลาดสนิคา้
ใหม่ๆ  เชน่ รถยนตแ์ละรถยนต์
บรรทุกขนาดเลก็ 

- มกีารลงทุนและเป็นหุน้สว่น
เศรษฐกจิมากขึน้ 

- สาขาบรกิารทีไ่ทยจะไดป้ระโยชน์ 
เชน่ การทอ่งเทีย่ว 

 
ผลทางลบ 
- ไทยจะถูกผลกัดนัอยา่งมากในเรือ่ง
การคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทาง
ปญัญาใหใ้กลเ้คยีงกบั
มาตรฐานสากล เชน่ WTO และ 
WIPO (องคก์รทรพัยส์นิทาง
ปญัญาโลก) และมกีารปราบปราม
การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาที่
เขม้งวด 

- อาจตอ้งเปิดเสรภีาคบรกิารใน
สาขาทีไ่ทยยงัไมเ่ขม้แขง็พอ อาท ิ
สาขาธนาคาร ประกนัภยั
โทรคมนาคม การคา้ปลกี 

- สนิคา้ไทยอาจจะไดร้บัผลกระทบ 
เชน่ ถัว่เหลอืง 
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