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ภาพรวมความคืบหนาการเจรจาการคาเสรีแบบทวิภาคีของไทย
1.1 ภาพรวมการเจรจาการคาเสรี
การเจรจาความตกลงการคาเสรีทําได 3 ระดับ คือ การเจรจาแบบพหุภาคีในองคการการคา
โลก (WTO) การเจรจาแบบรวมกลุมทางภูมิภาค (Regional Integration) ตางๆ เชน การจัดทําเขต
การคาเสรีแหงทวีปอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: NAFTA) ซึง่ ครอบคลุม
ถึงสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก และการเจรจาเพื่อทําความตกลงแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement)
โดยในชวงที่การเจรจาการคาในระดับพหุภาคีประสบปญหา ประเทศตางๆ ไดหันมาใชแนวทางการ
รวมกลุมทางภูมิภาคและการเจรจาแบบทวิภาคีกันมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ในชวงเวลา 2 ปหลังจาก
การเจรจาองคการการคาโลกที่กรุงโดฮาเมื่อพฤศจิกายนป 2544 มีก ารเจรจาการคาระหวางประเทศ
แบบภูมิภาคและแบบทวิภาคีที่รายงานตอองคการการคาโลกเพิ่มขึ้นถึง 33 ความตกลง
ในปจจุบัน ประเทศที่เปนสมาชิกองคการการคาโลกเกือบทุกประเทศไดเขารวมหรือกําลังอยู
ในระหว า งการเจรจารวมกลุ ม ทางภู มิภ าคหรื อ จั ด ทํ า ความตกลงแบบทวิ ภ าคี ข อ มู ล ณ เดื อ น
พฤษภาคม 2546 ระบุวามีก ารเจรจารวมกลุมทางภูมิภาคและแบบทวิ ภาคี ซึ่งรายงานตอองคการ
การคาโลกแลว 259 ความตกลง1 โดยเปนความตกลงที่มีผลบังคับใชแลว 184 ความตกลง ซึ่งความ
ตกลงที่มีผลบังคับใชแลวสวนใหญเกิดขึ้นหลังป 2533 โดยสวนใหญเกิดในยุโรป (82 ความตกลง) และ
ทวีปอเมริกา (10 ความตกลง) ในขณะที่เกิดในเอเชียแปซิฟกประมาณ 30 ขอตกลง
ในชวง 5 ปที่ผานมา ประเทศที่เคยเนนยุทธศาสตรการคาเสรีในระดับพหุภาคีผานองคก าร
การคาโลกหลายประเทศไดหันมาใหความสนใจการใชนโยบายการคาเสรีในระดับภูมิภ าคและทวิภาคี
เปนนโยบายการคาระหวางประเทศที่สําคัญ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแ ลนด ญี่ปุน สิงคโปร เกาหลีใต
ฮองกง จีน และไตหวัน2
ในจํานวนความตกลงการคาเสรี 259 ความตกลงนี้ ความตกลง 126 ความตกลงอยูใ นรูปแบบ
ความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreements หรือ FTAs) ในขณะที่ความตกลง 13 ความตกลงอยู

1
2

ขอมูล ณ ตุลาคม 2546 เพิ่มเปน 285 ความตกลง
WTO secretariat (2003)
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ในรูปแบบสหภาพศุลกากร3 (Custom Unions หรือ CUs) ภายใต GATT มาตรา 24 โดยความตกลง
เพี ย ง 19 ความตกลงที่ อยู ภายใต Enabling Clause (ความตกลงระหวางประเทศกํา ลัง พัฒ นา)
นอกจากนี้ ความตกลง 26 ความตกลงเปน ความตกลงการคาบริ ก ารภายใต GATS (General
Agreement on Trade in Services) มาตรา 5 ซึ่งอนุญาตใหประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนาสามารถทําความตกลงการคาบริการระดับภูมิภาคได (ดูตารางที่ 1.1 ประกอบ)
ตารางที่ 1.1 ความตกลงการคาเสรีทรี่ ายงานตอองคการการคาโลก

ภายใต GATT มาตรา 24 (เขตการคาเสรี)
ภายใต GATT มาตรา 24 (สหภาพศุลกากร)
Enabling Clause (ความตกลงระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนา)
ภายใต GATS มาตรา 5 (การคาบริการ)
รวม

ลงบัญชี
(Accessions)
4
4
0

ความตกลง
ระดับภูมิภาค
122
9
19

รวม

1
9

25
175

26
184

126
13
19

ที่มา: องคการการคาโลก (www.wto.org)

ตารางที่ 1.2 แสดงจํ า นวนความตกลงการค า เสรี แ บบภู มิ ภ าค (Regional Trade
Agreements)4 จําแนกตามภูมิภาคคือ อเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด และแอฟริก า
ชวงกอนและหลังป 2533 จากตารางแสดงใหเห็นวาหลังป 2533 ความตกลงการคาเสรี 82 ความตกลง
เปนขอตกลงภายในภูมิภาคยุโรป เพิ่มขึ้นจากกอนป 2533 ที่มีเพียง 16 ความตกลงเทานั้น โดยความ
ตกลงที่เพิ่มขึ้นมาจากทั้งความตกลงในภูมิภาคเดียวกันและระหวางภูมิภาค สําหรับในภูมิภาคเอเชียก็
จะเห็นไดชัด เจนวาหลังป 2533 มีก ารทําความตกลงการคาเสรีระดับ ภูมิภาคมากขึ้นโดยเปนความ
ตกลงกับประเทศในภูมิภาคยุโรปถึง 29 ความตกลง จากเดิมกอนป 2533 ที่มีเพียง 3 ความตกลง
เทานั้น

3

สหภาพศุลกากร (customs unions) เปนรูปแบบการรวมกลุมเศรษฐกิจที่มากกวาความตกลงการคาเสรี (FTA) โดยนอกจาก
ประเทศทีเ่ ขารวมเปนสมาชิกสหภาพศุลกากรจะตองขจัดขอกีดกันทั้งการคาตางๆ (ภาษีสินคานําเขาและโควตา) ระหวางกันแลว
ประเทศตางๆ จะตองกําหนดอัตราภาษีสินคานําเขาที่เรียกเก็บจากประเทศนอกกลุมใหมีอัตราเดียวกันดวย ตัวอยางเชน กลุม
MERCOSUR และ African Common Market เปนตน
4
รวมถึงความตกลงการคาเสรีทวิภาคีดวย
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ตารางที่ 1.2 ความตกลงการคาเสรีจําแนกตามภูมภิ าค กอนและหลังป 2533
ภูมิภาค
อเมริกา

ยุโรป

อเมริกา

ยุโรป

เอเชีย

ออสเตรเลีย/
นิวซีแลนด

แอฟริกา

กอนป 2533
หลังป 2533

1
10

4

1
3

-

-

กอนป 2533
หลังป 2533

4

16
82

3
29

-

2
3

1
3

3
29

1
4

2

-

-

-

2

3
1

-

-

2
3

-

-

-

เอเชีย
กอนป 2533
หลังป 2533
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด
กอนป 2533
หลังป 2533
แอฟริกา
กอนป 2533
หลังป 2533
ที่มา: องคการการคาโลก (www.wto.org)

ประเด็นหลักของการเจรจาการทําความตกลงการคาเสรี ดังกลาวโดยทั่วไปคือ การลดภาษี
ศุล กากรและอุปสรรคทางการคาที่ไมใช ภาษีศุลกากร (NTBs) เชน การจํากั ดปริมาณนํ าเขา การ
อุดหนุนการผลิต การอุดหนุนการสงออกและมาตรฐานดานสุขอนามัย ทั้งนี้ รูปแบบในการเจรจามักมี
ความหลากหลาย ทั้งการเรงเปดเสรีภาคอุตสาหกรรมบางภาคไปกอน (Early harvest) การชะลอการ
เปดเสรีสําหรับกลุมสินคาที่มีความออนไหว (Sensitive list) การยกเวนการเปดเสรีสินคาบางรายการ
(Exclusion list) การเลือกเปดเสรีแบบระบุรายการที่เปดเสรี (Positive-list approach) หรือระบุรายการ
ที่ไมเปดเสรี (Negative-list approach)
นอกจากนี้ ความตกลงการคาเสรีในปจ จุบันมัก จะมีประเด็นที่นอกเหนือไปจากการลดภาษี
สินคานําเขาเทานั้น โดยมีประเด็นใหมๆ ในกรอบการเจรจา เชน การคาบริการ มาตรการการลงทุน
ความโปรงใสของกฎระเบียบตางๆ การคุมครองทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขันทางการคา
(นโยบายตอตานการผูกขาด) พิธีการศุลกากร มาตรฐานสิ่งแวดลอม มาตรฐานแรงงาน การอํานวย
ความสะดวกทางการคา และการจัดซื้อจัดจางของรัฐ5

5

ดูรายละเอียดความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของสหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมประเด็นการเปดเสรีใหมๆ ดังกลาวไดใน TDRI(2003),
“Thailand-US Free Trade Agreement”,summitted to Thailand-US Business Council American, Chamber of Commerce,
US-ASEAN Businss Council. http://www.info.tdri.or.th/
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1.2 ความตกลงการคาเสรีของไทย
1.2.1 ยุทธศาสตรการคาเสรีของไทย
รัฐบาลไทยภายใตการนําของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ใชแนวทางการทําความตกลงแบบ
ภูมิภาคและทวิภาคีเปนยุทธศาสตรทางการคาที่สําคัญ ในปจจุบันไทยมีสว นรวมในกลุมการคาเสรีที
สําคัญ คือ APEC และ AFTA กรอบความรวมมือ ASEM GMS และ IMT-GT และอยูในระหวางการ
พิจ ารณาหรือเจรจากับประเทศตางๆ ในหลายกรอบ เชน AFTA-CER ASEAN+3 ASEAN+1 และ
BIMST-EC (บังคลาเทศ อินเดีย เมีย นมาร ศรีลังกา ภูฏาน และเนปาล) ในระดับทวิภาคี ไทยกําลัง
เจรจาจั ดทํ าเขตการค าเสรีกั บ 8 ประเทศ โดยไดมีการลงนามความตกลงแล วกั บ จีน (ตามกรอบ
อาเซียน-จีน) บาหเรน อินเดีย ออสเตรเลียและไดลงนามในกรอบความตกลงกับเปรู ทั้งนี้ ในป 2547
กําลังมีการเจรจาอยางจริงจังกับอีก 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริก า ญี่ปุน และนิวซีแ ลนด (รูปที่ 1.1
แสดงความตกลงการคาเสรีที่ไทยมีสวนรวม)
รูปที่ 1.1 ความตกลงการคาเสรีที่ไทยมีสว นรวม

APEC
ASEM
ASEAN

EU

Singapore
Philippines
Indonesia
Brunei
Malaysia
Vietnam
Thailand

China
Japan
Korea

Russia
Chile
Papua New Guinea
Peru
Mexico
Canada
US
New Zealand
Australia

BIMSTEC
India
Bangladesh
Sri Lanka
Pakistan

Myanmar

AFTA-CER

Cambodia
Laos

Croatia

Bahrain
Saudi Arabia

Yunan

The Czech Republic

GMS
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป 2545.

FTA
Bilateral Agreement
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ตารางที่ 1.3 ความตกลงการคาเสรีที่เกี่ยวของกับประเทศไทย
ความตกลงระดับภูมิภาค
APEC
ASEM
AFTA
AFTA-CER
ASEAN-China
ASEAN plus one
ASEAN plus three
BIMST-EC
GMS
IMT-GT
ความตกลงทวิภาคี
ออสเตรเลีย
บาหเรน
จีน
ญี่ปนุ
อินเดีย
สหรัฐอเมริกา
เปรู
นิวซีแลนด
ประเทศที่คาดวาจะทําความตก
ลงการคาเสรีทวิภาคีในอนาคต
(prospect BTAs)

ประเภทความรวมมือ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
เขตการคาเสรี
พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกลชดิ (Closer economic partnership)
เขตการคาเสรี
พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Comprehensive economic partnership)
เขตการคาเสรี
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ประเภทความรวมมือ
ความตกลงการคาเสรี (Closer economic partnership / FTA plus)
พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Comprehensive economic partnership)
ความตกลงการคาเสรี
พันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกลชดิ
ความตกลงการคาเสรี
ความตกลงทางการคาและการลงทุน (Trade and investment
framework agreement)
ความตกลงวาดวยการเปนหุน สวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด
พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Comprehensive economic partnership)
บังคลาเทศ ชิลี โครเอเชีย เม็กซิโก ปากีสถาน เกาหลีใต
ซาอุดอิ าระเบีย สิงคโปร แอฟริกาใต ศรีลังกา สาธารณรัฐเช็ค

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1.2.2 สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีของไทย
ความตกลงการคาเสรีของไทยมีเปาหมายหลัก คือ การลดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ
คูคา โดยรายละเอียดจะแตกตางกันระหวางความตกลงตามลักษณะของผลประโยชนระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศคูคานั้นๆ ทั้งนี้ สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับ ประเทศคูคาที่มี
การดํ า เนิ นการเจรจาอยูในป จ จุ บั นประกอบด ว ย ประเทศบาห เ รน จี น อิ นเดี ย เปรู ออสเตรเลี ย
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน นิวซีแลนด และ BIMST-EC โดยสามารถสรุปไดดังนี้ (ดูรายละเอียดประกอบใน
ตารางที่ 1.4)
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• ความตกลงการคาเสรีไทย-บาหเรน
การลงนามกรอบความตกลงการเปนพัมธมิตรทางเศรษฐกิจ ไทย-บาหเรน มีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2545 รายการสินคาที่จะลดภาษีในเบื้องตนบางสว นอยางเรงดว น (Early Harvest)
จํานวน 626 รายการ โดยมีอัต ราภาษีรอยละ 0 สําหรับสินคา 417 รายการ6 และรอยละ 3 สําหรับ
สินคา 109 รายการ7 (โดยจะลดเปนรอยละ 0 ในป 2548) สําหรับสินคาสว นที่เหลือ 5,000 กวาชนิด
จะจัดเปน 3 กลุม คือ
• กลุมที่สามารถลดลงไดอยางเร็ว (Fast track) ประกอบดวยสินคารอยละ 40 โดยตกลงจะ
ลดภาษีสินคาในกลุมนี้เหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2548
• กลุมสินคาทั่วไป (Normal track) ประกอบดวยสินคารอยละ 40 โดยตกลงจะลดภาษี
สินคาในกลุมนี้เหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2550
• กลุมสินคาอื่นๆ (Other products) ประกอบดวยสินคารอยละ 20 โดยตกลงจะลดภาษี
สินคาในกลุมนี้เหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553
สําหรับการคาบริการ ทั้งสองประเทศไดเริ่มหารือในสาขาการคาบริการที่แตละฝายใหค วาม
สนใจ โดยไทยใหค วามสําคัญกับสาขากอสรางและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง บริก ารสุขภาพและทองเที่ย ว
ในขณะที่บาหเรนใหความสําคัญกับสาขาการเงินและการธนาคาร และบริการโทรคมนาคม
อยางไรก็ตาม การเจรจาไมมีความคืบหนามากนัก เนื่องจากมีก ารเลื่อนการประชุมบอยครั้ง
โดยสถานการณลาสุด บาหเรนสนใจการเปดเสรีการคาบริการโดยเฉพาะสาขาการเงินการธนาคาร ซึ่ง
ไทยยังไมมีนโยบายที่จะเปดสาขานี้ ทําใหบาหเรนไมเ รงดําเนินการลดภาษีสินคา Early Harvest กับ
ไทย
• ความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย
การลงนามกรอบความตกลงวาดว ยการจัดตั้ งเขตการค าเสรี ไทย-อินเดีย มีขึ้นเมื่อวั นที่ 9
ตุลาคม 2546 โดยในสวนของการเปดเสรีสินคา ไทยและอินเดียตกลงจะลดภาษีสินคาบางสว นทันที
(Early harvest) โดยจะทยอยลดภาษีแตละปลงในอัตรารอยละ 50 75 และ 100 ของอัตราภาษีทั่ว ไป
(MFN applied rates) โดยจะเริ่มลดภาษีสินคาเบื้องตนที่ตกลงกันไวรวม 82 รายการ8 ตั้งแตวันที่ 1

6

ไดแกขาว สินคาหมวดอาหาร น้ํามันสําเร็จรูปและกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑพลาสติก สิ่งทอ เครื่องนุงหม อะลูมิเ นียม
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องจักรกล
7
ไดแก รองเทา สินคาหมวดอาหารบางรายการ เคมีภัณฑ เสื้อผาสตรี อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต และชิ้นสวนและอะไหล
ยานยนต
8
ไดแก อาหารทะเลแปรรูป เกลือ สินแร เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ ไมอัด ไมบาง อัญมณีและเครื่องประดับ
เหล็กและของทําดวยโลหะ ชิ้นสวนยานยนต อลูมิเนียม เครื่องจักร เครื่องสูบของเหลว เครื่องระบายอากาศ
เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลการเกษตร อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟา นาฬิกา เฟอรนิเ จอร
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กันยายน 2547 การเจรจามีกําหนดจะใหแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2548 และกําหนดใหเสร็จสมบูรณ
ในป 2553
สําหรับประเด็นอื่นๆ ในการเจรจา ไดแก การคาบริการและการลงทุนโดยไดตกลงกําหนดให
ทยอยเปดเสรีในรายสาขาที่มีความพรอมกอน นอกจากนี้ ไทยและอินเดียไดตกลงแนวทางการเจรจา
เพื่อขจัดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน เชนเรื่องการอํานวยความสะดวกทางการคาในดานตางๆ เชน
การจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangement หรือ MRA) พิธีการศุลกากร การ
ออกวีซา และการเดินทางของนักธุรกิจ เปนตน รวมถึงการลดหรือยกเลิกมาตรกรที่มิใชภาษี
การประชุมในชวงเดือนกันยายน 2547ที่ผานมา ไทยและอินเดียตกลงแบงกลุมสินคาที่จ ะลด
และยกเลิกภาษีเปน 2 กลุม คือ กลุมสินคาปกติ และกลุมสินคาออนไหวการคาสินคา ในกลุมสินคา
ปกติจะแบงออกเปนอีก 2 กลุม คือกลุมที่จะลดภาษีเปนศูนย ซึ่งใชรูปแบบวิธกี ารลดภาษีแบบเดียวกับ
การลดภาษีใน Early Harvest Scheme และกลุมที่ไมลดภาษีเปนศูนย แตลดลงถึงระดับใดระดับ หนึ่ง
สวนกลุมสินคาออนไหวนั้น อินเดียเสนอใหกําหนดเพดานจํานวนรายการสินคา (maximum ceiling) ที่
รอยละ 20-25 ของจํานวนรายการสินคา ซึ่งไทยเห็นวาเปนอัต ราที่คอนขางสูง ทําใหทั้งสองฝายตอง
กลับไปหารือภายในกอน โดยการประชุมครั้งตอไปกําหนดใหมีขึ้นระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2547
ณ ประเทศไทย
• ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน
กรอบการคาเสรีอาเซียน-จีน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยสาระสําคัญ จาก
การประชุมเมื่อเดือนกันยายน 2547 ที่ผานมา คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซีย นเดิมและจีนสามารถ
ตกลงรูป แบบการลด/เลิก ภาษีสินคา ปกติ (Normal Track) ได แ ล ว โดยจะเริ่มลดภาษี ในวั นที่ 1
มกราคม 2548 และจะลดภาษีลงเปนลําดับจนเหลือรอยละ 0 ในวันที่ 1 มกราคม 2553 และไดตกลงให
มีความยืดหยุนในสินคาบางรายการโดยจะยกเลิกภาษีในป 2555 อยางไรก็ตาม ในสวนสินคาออนไหว
(Sensitive Track) ทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลงเรื่องเพดานมูลคาการนําเขาสินคาได โดยอาเซียน
สว นใหญตองการใหมีเพดานอยูที่รอยละ 10 ในขณะที่ จีนและอินโดนีเซีย ตองการกําหนดที่รอยละ
12.5 ซึ่งอาเซีย นไดแ จงวาไมสามารถเปลี่ย นทาทีจากรอยละ 10 ได เนื่องจากเปนมติที่ประชุมของ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic Ministers: AEM) ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน
2547
ประเด็นอื่นๆ ไดแก การเปดเสรีการคาบริการซึ่งใหมีการเปดเสรีแบบคอยเปนคอยไปในสาขา
ที่ประเทศสมาชิกมี ความพร อม โดยตองมีก ารเป ด ตลาดมากกวาที่ ตกลงกันในองคก ารการค าโลก
สําหรับเรื่องการเจรจาดานการลงทุนยังอยูระหวางการพิจารณาจัดทํารางความตกลง
ผลของการเจรจาสองฝายระหวางไทยและจีนในเรื่องสินคาที่มโี ควตาภาษีสรุปไดวา ไทยตกลง
ที่จะนําสินคาที่มโี ควตาภาษี (อัตราภาษีนอกโควตา) มาลดในกลุมสินคาออนไหวสูง แตตองการความ
ยืด หยุนโดยขอยืด ระยะเวลาการลดภาษีใหยาวนานกวาป 2558 และอาจมีมาตรการปกปองพิเศษ

1-8

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

สําหรับบางสินคา สวนจีนขอใหไทยพิจารณาขยายโควตาในสินคาที่จีนสนใจ ไดแก กระเทียม หัวหอม
มันฝรั่ง ชาและไหม
ความคืบหนาลาสุดในการประชุมคณะเจรจาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 17 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2547
สรุปไดวา การคาสินคาสามารถตกลงรูปแบบการลดภาษีสินคาปกติและสินคาออนไหวไดแลว โดย
สินคาปกติจะเริ่มลดภาษีเหลือ ไมเกินรอยละ 20 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 สวนสินคาออนไหวจะคง
ภาษีไวและลดเหลือรอยละ 20 ในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยกําหนดเพดานรายการสินคาออนไหวไว
ไมเกิน 400 รายการ และมูลคาการนําเขาสินคาที่รอยละ 10 สวนการคาบริการยังไมสามารถตกลงกัน
ไดในประเด็นหลักๆ โดยเฉพาะในเรื่องคํานิยามของบุคคลธรรมดา (Natural Person of a Party) ที่จ ะ
ไดรับประโยชนจ ากความตกลงฯ ว าควรครอบคลุ มถึ งผู มีถิ่นพํ านั กถาวร (Permanent Resident)
หรือไมนอกเหนือจากบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศภาคีนั้น โดยจีนไมตองการใหบุค คลธรรมดามี
ความหมายครอบคลุมถึงผูมีถิ่นพํานักถาวร เนื่องจากขณะนี้จีนยังไมมีก ฎระเบียบในเรื่องนี้ ในขณะที่
อาเซียนสวนใหญยังคงยืนยันที่จะใหความหมายของบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีค รอบคลุมถึงผูมี
ถิ่นพํานั กถาวร สวนไทยยัง สงวนสิ ทธิที่จะใหคํานิยามของบุคคลธรรมดารวมถึงผูมีถิ่นพํานั กถาวร
ดังนั้น ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน จะไมมีการเสนอการลงนามความตกลงดานการคาบริการ แต
จะเปนเพียงการรายงานความคืบหนาเทานั้น
อยางไรก็ ตาม การสงออกผัก -ผลไมซึ่งเปนสินคาที่ เนาเสียง ายไปประเทศจีนยัง ประสบกั บ
ปญหาอุป สรรคอี กหลายดาน ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ ผูประกอบการไทย โดยปญหาอุป สรรคที่
สําคัญไดแก9
• ขั้นตอนการขออนุญาตนําเขาของจีนมีความซับซอนและกฎระเบียบในการนําเขาของ
แตละมณฑลมีความแตกตางกัน โดยใบอนุญาตการนําเขามีอายุ 6 เดือน ระยะเวลา
การออกใบอนุญ าตนําเขาผัก-ผลไมแตล ะครั้งใชเวลาประมาณ 7 วัน และการขอ
อนุมัตินําเขาจากหนวยงานตรวจสอบมาตรฐานสินคาของจีนใชเวลาไมนอยกวา 30
วัน
• มาตรการของแตละมณฑลของจีนที่เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรจากไทย
คอนขางสูงในอัตรารอยละ 13 -17 สงผลกระทบตอตนทุนสินคานําเขาจากไทยที่ตอง
สูงขึ้นตามไปดวย
• การกํา หนดให ผู สง ออกผั ก -ผลไม จากไทยต องเป นบริ ษั ทที่ ไ ดรับ อนุญ าตจากจี น
โดยตรงหรือเปนบริษัทสัญชาติจีน หรือมีการรวมทุนกับคนจีนเทานั้น และการนําเขา
ตองผานนายหนาของจีน ทําใหผูสงออกไทยตองมีตนทุนสินคาเพิ่มขึ้น
• มาตรการดานสุขอนามัยของจีนที่ใชควบคุมการนําเขาอยางเขมงวด ทําใหผัก-ผลไม
ตองตกคางที่ดานเปนเวลานานซึ่งเสี่ยงตอการเน าเสีย ไดงา ย อาทิ เทศบาลเมือง
กวางเจา มณฑลกวางตุง มีมาตรการควบคุมความปลอดภัย ดานอาหาร หากสินคา
9

http://www.ftawatch.org/autopage1/show_page.php?t=9&s_id=6&d_id=6
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ของผูประกอบการรายใดไมผานมาตรฐานดังกลาว จะถูกขึ้นบัญชีดํา และระงับการ
สั่งซื้อหรื อนํา เขา ซึ่ง ขอมู ล ดัง กลา วจะถูก ออนไลน เขา ระบบเพื่ อแจ งให มณฑลอื่ น
ทราบ
• ระบบการกระจายสินคาในจีนยังไมสะดวกรวดเร็ว ทําใหผัก-ผลไมจ ากไทยถูกจํากัด
การจําหนายเฉพาะในเมืองใหญๆ ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ กวางเจา คุนหมิง เทานั้น
ซึ่งตางจากระบบการกระจายสินคาในไทยที่สินคาจากจีนสามารถกระจายไปไดทั่ว
ประเทศ
• ความตกลงการคาเสรีไทย-เปรู
ไทยและเปรูไดลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจทีใ่ กลชดิ ยิง่ ขึน้
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 โดยเริ่มการเจรจาเมื่อตนป 2547 และคาดวาจะแลว เสร็จ ภายในป 2548
โดยเขตการคาเสรีไทย-เปรู จะมีผลสมบูรณภายในป 2558 ผลการประชุมคณะเจรจาครั้งที่ 1 สรุปได
วา ไทยและเปรูจะลดภาษีครอบคลุมสินคาทุกรายการและจะลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2558 ยกเวน
สินคาที่มีความอ อนไหวจะพิจารณาเปน รายการไป ซึ่ง ฝายไทยเสนอวาควรใหมีใหน อยที่สุด โดย
ประเด็นในการเจรจาการเปดเสรีการคาสินคาไดแก การเปดตลาด กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา สินคา
เกษตร มาตรการสุขอนามัย มาตรการปกปอง และการอํานวยความสะดวกการคา
ประเด็นอื่นๆ ไดแก การเปดเสรีการคาบริการซึ่งทั้งสองฝายเห็นวาควรเนนดานความรว มมือ
และการอํานวยความสะดวกเพื่อใหมีการขยายการคาบริการ เชน การขนสง และการทองเทีย่ ว เปนตน
สําหรับประเด็นดานการลงทุน ฝายไทยเห็นวาเปนสิ่งสําคัญของการทําความตกลงเสรีทวิภาคี เพือ่ ทีจ่ ะ
ดึงดูดการลงทุน ขอบเขตการเจรจาจึงควรมุงที่จะสงเสริมการลงทุนระหวางกัน ทั้งในดานความรวมมือ
และการอํานวยความสะดวก ในเบื้องตน ควรมีความเขาใจกฎหมายการลงทุนของกันและกัน จึงควรมี
การแลกเปลี่ยนขอมูล และตั้งหนวยงานที่จะเปนศูนยประสานงานขึ้น
ความคืบหนาจากการประชุมคณะเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรู ในชวงเดือนสิงหาคม 2547 ที่
ผานมา สรุปไดวา เปรูตกลงทีจ่ ะปรับรายการสินคาในขอเสนอใหสอดคลองกับฝายไทย โดยจะเพิ่ม
จํานวนรายการสินคาที่ลดภาษีทันทีใหไดไมต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนรายการและมูลคาการนําเขา
จากไทย นอกจากนี้ทั้งสองฝายสามารถตกลงที่จะใชรูปแบบการลดภาษีเดียวกันสําหรับสินคาที่มีก าร
ลดภาษีภายในป 2553
สําหรับประเด็นเรื่องการคาบริการ ฝายไทยเสนอใหใช Positive list approach ขณะที่เปรู
ตองการใช Negative list approach ซึ่งทั้งสองฝายยังตกลงกันไมได ดังนั้นในระหวางการเจรจาทั้งสอง
ฝายจึงใช Consolidated agreement นอกจากนี้ ไทยไดยื่นขอเสนอใหเปรูเปดตลาดการคาบริการใน
สาขาวิชาชีพ(สถาปนิก วิศวกร) การจัดจําหนายภาพยนตร การกอสราง การศึกษา การทองเที่ย ว
ธุรกิจเสริมความงาม การบําบัดดวยธรรมชาติ (นวดแผนโบราณและสปา) การบริการที่เกี่ยวเนือ่ งกับ
การประมง เหมืองแรและการผลิต นอกจากนี้ ทั้งสองฝายมีค วามตกลงที่จ ะรว มมือในเรื่องการศึกษา
การขนสง การทองเที่ยวและจะมีการเจรจาเพิ่มเติมในเรื่องวัฒนธรรม สุขภาพ การกอสรางและธุรกิจ
ที่อยูอาศัย
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• ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
ไทยและออสเตรเลียลงนามในความตกลงเป ด เสรีการค าทวิภาคีไทย-ออสเตรเลีย ในเดือน
กรกฎาคมป 2547 ความตกลงดังกลาวถือเปนความตกลงเปดเสรีการคาทวิภาคีฉบับแรกของประเทศ
ไทยที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง (Comprehensive) ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียจะมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548
ออสเตรเลียตกลงจะลดภาษีสินคานําเขาเปนรอยละ 0 สําหรับสินคากวารอยละ 83 ของ
รายการสินคาทั้งหมดทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช10 สําหรับ รายการที่เหลือทั้งหมด จะลดภาษี
เปนศูนยภายในป 2553 ยกเวนเสื้อผาสําเร็จรูป ออสเตรเลียจะคอยๆทยอยลดภาษีใหเปนศูนยภายใน
ป 2558 ในขณะที่ ไ ทยตกลงจะลดภาษี สิน ค านํ าเข าเหลื อร อยละ 0 สํา หรั บ สิ น ค าที่ นําเข าจาก
ออสเตรเลียเกือบรอยละ 50 ของรายการสินคาทั้งหมด เมื่อความตกลงมีผลบังคับใชซึ่งสวนใหญเปน
สินคาวัตถุดิบที่ไทยตองนําเขา11 และจะทยอยลดภาษีสินคานําเขาเหลือรอยละ 0 สําหรับสินคาที่เหลือ
อีกรอยละ 45 ภายในป 2553 สวนที่เหลือเปนสินคาออนไหวจะทยอยลดภาษีสินคานําเขาเหลือรอยละ
0 ในป 2558-2563
ประเด็นอื่นๆ ไดแกการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน โดยจะครอบคลุมธุรกิจบริการทุก
ประเภท ซึ่งจะเจรจาเปดเสรีในธุรกิจ บริการที่พรอมทุกๆ 3 ป นอกจากนี้ ไทยและออสเตรเลียจะ
รวมมือกันพัฒนาในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการคาใหมีความโปรงใสและสนับสนุนใหการคาระหวางสอง
ประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น และรวมมือกันแกไขมาตรการดานสุขภาพอนามัยพืชและสัตว
ความคืบหนาของความตกลงการคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 จาก
การประชุมคณะทํางานตรวจสอบสิทธิและพันธกรณีดานการเปดตลาดสินคา พบวา ขณะนีห้ นวยงานที่
เกี่ ย วข อง อาทิ กรมศุล กากร กรมการค า ตา งประเทศ สํ านัก งานเศรษฐกิจ การเกษตร สํา นั กงาน
เศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อยูระหวางดําเนินการออกกฎระเบียบ
รวมทั้งเตรียมระบบการจัดเก็บขอมูล เพื่อรองรับความตกลง สําหรับการเปดตลาดการคาบริการไดมี
การประชุมในชวงเดือนกันยายนเชนกัน โดยกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานที่รวบรวมแนวทางการ
ดําเนินการตางๆ เพื่อนําเสนอ ครม. ตอไป ทั้งนี้ ทุกหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิก ายน 2547 กอนที่ไทยและออสเตรเลีย จะยื่น diplomatic note ระหวางกัน
เพื่อใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2548
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เชนเดิม สินคาผักและผลไมสด สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด อาหารสําเร็จรูป กระดาษ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต
ขนาดเล็กและรถปกอัพ
11
เชน สินแร เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ หนังดิบและหนังฟอก

ภาพรวมความคืบหนาการเจรจาฯ
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• ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา
การเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาเริ่มในเดือนมิถุนายน 2547 โดยในเบือ้ งตน
คาดวาจะมีการประชุมอยางเปนทางการประมาณ 6-8 ครั้ง จากเอกสารความคืบ หนาในการจัด ทํา
ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 12 ระบุวาความตกลงการคา
เสรีไ ทย-สหรัฐฯ จะครอบคลุ มประเด็นต าง ๆ ที่สํ าคัญไดแ ก การเปดเสรีการคาสิน คา การเป ดเสรี
การคาบริการ การลงทุน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดย คาดวาสหรัฐฯ จะใหค วามสําคัญกับ
เรื่องพิธีการทางศุลกากร การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยานยนต และ
การคาบริการเปนสําคัญ ในขณะที่ไทยจะผลักดันเรื่องการเขาสูตลาดสินคาเกษตร การเปดเสรีบริการ
เชน การเปดตลาดแกรานอาหารไทยในสหรัฐฯ การสงเสริมใหคนสหรัฐฯ มาใชบ ริก ารดานการแพทย
ในประเทศไทย เปนตน โดยประเด็นออนไหวในการเจรจาระหวางไทย-สหรัฐฯ คือ สินคาเกษตร สิง่ ทอ
และบริการบางประเภท เชนการเงินและโทรคมนาคม การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการลงทุน
การเจรจาในชวงแรกเปนการสอบถามและแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องตางๆ ในกรอบการเจรจา
ลัก ษณะ Confidence Building โดยสหรัฐอเมริก าไดยื่นเอกสารขอเสนอเรื่องการคาบริก าร การเงิน
การลงทุน โทรคมนาคม พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยยังไมมีการเจรจาในรายละเอียด แตเปน
การซักถาม Clarifications สว นประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญา เกษตร SPS สิ่งทอ แรงงานและ
สิ่ง แวดล อม ยัง ไม มีการยื่ นเอกสารขอเสนอ แต ไ ดย กประเด็นที่ทั้ งสองฝ ายให ค วามสนใจ ในส ว น
Science and Technology ไทยไดยื่น concept paper โดยเนนในดานความรวมมือ
อยางไรก็ตาม สหรัฐอเมริกายืนกรานทาทีและขอเสนอของตนโดยใหเหตุผลวาเปนแนวทางที่
ใชในการเจรจากับคูภาคีอื่นๆ หรือเปนเรื่องที่กําหนดไวใน Trade Promotion Authority เชน การ
เจรจาเรื่องการคาบริก ารและการลงทุน จะตองใช Negative List Approach และการเจรจา FTA
จะตองรวมเรื่องสิ่งแวดลอมและแรงงาน เปนตน นอกจากนี้ ทั้งสองฝายไดหารือเรื่องการดําเนินการ
เกี่ย วกับ Treaty of Amity ซึ่งระยะเวลาการขอยกเวน (Waiver) ใน WTO จะหมดอายุลงในวันที่ 1
มกราคม 2548
การประชุ ม ร ว มกั น ทั้ ง สองฝ า ยระหว า งวั น ที่ 11-15 ตุ ล าคม 2547 ณ มลรั ฐ ฮาวาย
สหรั ฐอเมริก า สําหรั บ การหารื อดานการค าบริก ารข ามพรมแดนสรุ ปไดว า ไทยเสนอให รางข อบท
(Chapter) ดานการคาบริการมีโครงสรางและหลักการที่สอดคลองกับขอบทดานการคาบริการที่ไทย
เสนอในกรอบเจรจา FTA อื่นๆ เชน ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งสหรัฐอเมริกาเห็นดวยกับไทยในบาง
ประเด็นในรางขอบท แตยังมีความเห็นที่ไมสอดคลองกับไทยในบางประเด็น เชน ไทยตองการใชก าร
เจรจาเปดตลาดแบบ Positive List แตสหรัฐอเมริก าตองการใชแบบ Negative List ไทยตองการให
ครอบคลุมการใหบริการในทุกรูปแบบรวมถึงการลงทุนในภาคบริการ แตสหรัฐอเมริกาตองการใหแยก
12

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2547) “สรุปสถานะความคืบหนาการจัดทําเขตการคาเสรีของ ไทยในระดับทวิภาคีและ
ภูมิภาค” (http://www.dtn.moc.go.th/)
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การลงทุนในภาคบริการไปเจรจาในกลุมเจรจาดานการลงทุน เปนตน ทั้งนี้ การประชุมรว มกันทั้งสอง
ฝายครั้งตอไปคาดวาจะมีขึ้นในชวงเดือนมีนาคม 2548
• ความตกลงการคาเสรีไทย-ญี่ปุน
การเจรจาเริ่มตนครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2547 และมีเปาหมายวาจะเสร็จ สิ้นในเดือน
ธันวาคม 2547 โดยในการเจรจาครั้งแรกสรุปไดวา ไทยไดเสนอรูปแบบการลดภาษีโดยแบงสินคาออก
เปน 3 กลุม ไดแก
- Early Harvest จะลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช
- Normal List ฝายไทยจะลดภาษีเปนรอยละ 0 ในชวงป 2547-22555 และฝายญี่ปุน
ในชวงป 2548-2550
- Sensitive List กรอบระยะเวลาในการลดภาษีและอัตราภาษีสุดทายของสินคาในกลุม นี้
จะขึ้นอยู กับ การเจรจา โดยกรอบการเจรจาเรื่องภาษี เกษตรและความรว มมื อด าน
เกษตรดําเนินไปภายใตคณะทํางานรวมดานเกษตรที่จัดตั้งขึ้น
สวนประเด็นเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (RoOs) ทั้งสองฝายเห็นชอบในหลัก การโดย
การยอมรั บ เงื่ อนไขการพิ จ ารณาแหล ง กํ า เนิ ด สิ นค า ใน 3 หลั ก การสํ าคั ญ ไดแ ก (1) การผลิ ต
ภายในประเทศทั้งหมด (Wholly obtained) (2) การเปลี่ย นแปลงพิกัด ศุลกากร (Change in Tariff
Classification: CTC) แตยังมีความแตกตาง คือ ญี่ปุนตองการใหใชพิกัด HS 4 หลัก ขณะที่ไทยเสนอ
ใหใช 6 หลัก และ (3) การเปลี่ยนแปลงมูลคาเพิ่ม (Value-added rule) ญี่ปุนเสนอใหใชสัด สว นรอยละ
60 ซึ่งใชภายใตโครงการ GSP และความตกลงการคาเสรีญี่ปุน-ออสเตรเลีย (JSEPA) สว นไทยเสนอ
ใหใชสัดสวนรอยละ 40
สาระสําคัญของการประชุมเพื่อจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดระหวางไทย-ญีป่ นุ
(JTEPA) ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 13-15 กันยายน 2547 ที่ประเทศญี่ปุน สรุปไดวา การเจรจาการคา
สินคายังไมมีความคืบหนามากนัก เนื่องจากทั้งสองฝายยังคงมีทาทีพื้นฐานที่แตกตางกันมาก กลาวคือ
ไทยตองการใหการลด/เลิกภาษีครอบคลุมสินคาทุกรายการ ขณะที่ญี่ปุนยังคงยืนยันวาจะไมนําสินคา
เกษตรออนไหวทั้ง 4 รายการ (ขาว แปงมันสําปะหลัง เนื้อไก และน้ําตาล) และสินคาที่ไมมีการคา
ระหวางกัน (อาทิ สินคาประมงบางรายการ อาหารและผลไมแ ปรรูปบางชนิดที่ไทยมีศักยภาพในการ
สงออก) มาลด/เลิก ภาษีและไม ข ยายตลาดให มากกวา ที่ไทยได รับอยูในปจ จุ บัน นอกจากนี้ญี่ปุ น
พยายามผลักดันใหไทยเปดตลาดสินคารถยนต ชิ้นสวนรถยนต และเหล็ก ซึ่งเปนสินคาออนไหวและ
ไมรวมอยูในขอเสนอของไทย ทั้งนี้ ไทยยืนยันจะไมเจรจาในสินคาดังกลาวหากญี่ปุนยังไมมีค วาม
ชัดเจนเรื่องการเปดตลาดสินคาเกษตรใหไทย
สําหรับการคาบริการและการลงทุน ทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนความเห็นตอขอเสนอ (offer)
ของแตละฝาย โดยขอเสนอของไทยเปนแบบ positive list approach ประกอบดวยสิ่งที่ไทยเสนอใน
กรอบ WTO และขอผูกพันที่ไทยใหออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมเฉพาะสวนที่ญี่ปุนเรียกรองมาเทานัน้ แต
ไมรวมสาขาการเงินและโทรคมนาคม ในขณะที่ขอเสนอของญี่ปุนเปนแบบ negative list approach
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โดยไมได เพิ่ มเติ มจากที่ ญี่ปุ นให ใน WTO มากนัก ซึ่ งไม ได ตอบสนองขอเรีย กร อ งของไทยอย าง
เพี ย งพอ โดยเฉพาะในเรื่ องการเคลื่ อนย า ยบุ ค คลธรรมดา และการเบิ ก ค า รั ก ษาพยาบาลของ
นักทองเที่ยวญี่ปุน ซึ่งการดําเนินการในขั้นตอไป จะมีการประชุม JTEPA Retreat ระหวางวันที่ 24-26
ตุลาคม 2547 ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อรวมกันแจกแจงและเรียงลําดับความสําคัญของประเด็น
ที่ ต อ งการให ผู นํ า ผลั ก ดัน และนํ า เสนอในระหว า งการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น-ญี่ ปุ น ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว
• ความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด
การหารือระหวางนายกรัฐมนตรีไทยและนิว ซีแ ลนด ระหวางการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิ จ
เอเปค เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ทั้งสองฝายเห็นชอบใหทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในการทําความ
ตกลงระหวางสองประเทศ (Closer Economic Partnership) โดยการทําความตกลงการคาเสรีไทยนิวซีแลนดเริ่มเจรจาเดือนมิถุนายน 2547 คาดวาจะสรุปผลในเดือนพฤศจิกายน 2547 และคาดวาจะมี
การลงนามในตนป 2548 และภายใน 6-12 เดือนจะเริ่มลดภาษีนําเขาภายในขอตกลงเปดเขตการคา
เสรี สินคาที่อาจจะไดรับผลกระทบ ไดแก ผลิตภัณฑนม เนื่องจากเปนสินคาที่นิวซีแ ลนดมี ศักยภาพ
ในการแขงขันสูง ซึ่งไทยจะตองใชเทคโนโลยีการผลิตนมของนิวซีแลนดมาพัฒนา อุตสาหกรรมนมของ
ไทย ผักและผลไม เนื้อสัตว และสินคาประมง แตโดยภาพรวมแลว สินคาที่จ ะมีการนําเขามากขึ้นใน
กลุมดังกลาวจะทําใหเกิดการแขงขันกับสินคาประเภทเดียว กันที่นําเขาจากประเทศอื่น ซึ่งผูบ ริโภคจะ
ไดรับประโยชนจากการแขงขันดานราคา คุณภาพ และความหลากหลายของสินคา โดยจะใชความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียเปนพื้นฐานในการเจรจา โดยการเจรจาจะครอบคลุมการคาสินคา(จะ
ใชระดับพิกัดศุลกากรที่ 6 หรือ 7 หลักในการเจรจา) การคาบริการและการลงทุน กฎเกณฑอื่นๆที่
เกี่ยวกับการคา อาทิ มาจรการทางสุขอนามัย อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา
การเจรจาเพื่อจั ดทํ าความตกลงการค าเสรีไ ทย-นิว ซีแ ลนด ครั้ง ที่ 3 ระหว างวันที่ 27-29
กันยายน 2547 ณ เมืองควีนสทาวน มีสาระสําคัญ คือ ไทยเสนอใหลดภาษีและเปดโควตาสินคาเกือบ
ทุก รายการให เ หมื อ นที่เ สนอให อ อสเตรเลี ย เช น ผลิ ตภั ณ ฑ นม โยเกิ รต แอปเป ล เชอรี่ กี วี่ ไวน
ชิ้นสวนรถยนตที่เปนพลาสติก อลูมิเนียมฟอยล ยกเวน หัวหอม เมล็ดหัวหอม และไฟเบอรบอรด ทัง้ นี้
นิวซีแลนดไดขอใหไทยพิจารณาปรับขอเสนอใหม และขอใหไทยขยายโควตานําเขานมและผลิตภัณฑ
นมเพิ่มขึ้น พรอมกับลดระยะเวลาการลดภาษีเหลือ 0% ลง
นอกจากนี้ นิว ซีแ ลนดเสนอใหมีก ารเจรจาการคาบริก ารในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งฝายไทยไม
ขัด ของ อยางไรก็ต าม ฝายนิวซีแ ลนดจะจัด ใหมีเวทีการหารือเรื่องการยอมรับคุณสมบัติผูป ระกอบ
อาหารไทยและผู ป ระกอบอาชีพ นวดไทยที่ ได รับ วุ ฒิ บั ต รมาตรฐานฝมือแรงงานแห ง ชาติ ซึ่ ง เป น
ประเด็นที่ฝายไทยใหความสําคัญในการเจรจามาโดยตลอด ทั้งนี้ การประชุมครั้งตอไป กําหนดใหมขี นึ้
ระหวางวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2547 ที่ประเทศไทย

1-14

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

• กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ BIMST-EC
สมาชิ ก BIMST-EC 6 ประเทศได ล งนามในกรอบความรวมมือ BIMST-EC เมื่อวั นที่ 8
กุมภาพันธ 2547 ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการเจรจาการคา (TNC) เพื่อการเจรจาความตกลงฯ และ
เริ่มเจรจาเดือนกรกฎาคม 2547 และคาดวาจะเสร็จภายในป 2548
สาระสําคัญของการเจรจาประกอบดวยการคาสินคาซึ่งมีการเจรจาลดหรือยกเวนภาษีสินคา
นําเขา ระหวา งสมาชิ ก โดยแบงเป น Fast Track และ Normal Track โดยจะเริ่มจะเจรจาเดือน
กรกฎาคม 2547 และคาดวาจะเสร็จ ภายในป 2548 รวมทั้งใหมีสินคาที่ไมนํามาลดภาษีสินคานําเขา
(Negative list) ซึ่งจะมีการจํากัดจํานวนใหนอยที่สุด และการเจรจาจะครอบคลุมถึงเรื่องรูปแบบการลด
หรือยกเลิกภาษีสินคานําเขาและหลัก การตางตอบแทน แหลงกําเนิด สินคา การปฏิบัติตอสินคาที่มี
โควตา อุปสรรคและมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร เปนตน
การเจรจาในประเด็นอื่นๆ อาทิ การเปด เสรีการคาบริการใหครอบคลุมสาขาที่สําคัญโดยใช
Positive list approach และมีใหการปฏิบัติพิเศษและแตกตาง และความยืดหยุนแกประเทศพัฒนา
นอยที่สุด สวนการลงทุนระบุใหมีการสงเสริมการลงทุนดานตางๆ และใหมีการเจรจาเพื่อเปด เสรีใน
นโยบายการลงทุน โดยใหใช Positive list approach นอกจากนี้ ยังมีก ารเจรจาในความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ การอํานวยความสะดวกในดาน MRAs ความรวมมือดานศุลกากร เปนตน
การประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา (TNC) ครั้งที่ 1 ภายใต BIMSTEC FTA เมื่อวันที่ 7-8
กันยายน 2547 สรุปไดวา ไทยไดรับมอบหมายใหเ ป นประธานการประชุม TNC ในทุก ครั้ง โดย
ประธาน TNC จะรายงานความคืบ หนาและผลการเจรจาต อที่ป ระชุ ม คณะเจ าหนาที่ อาวุ โสด าน
เศรษฐกิจ (STEOM) เพื่อรายงานตอที่ประชุมรัฐมนตรีการคา/เศรษฐกิจตอไป โดยในการประชุม TNC
ครั้งที่ 1-4 จะใหความสําคัญตอการเจรจาในเรื่องการคาสินคา สําหรับการเจรจาเรื่องอื่นๆ เชน เรื่อง
การคาบริการและการลงทุน จะเจรจาในภายหลัง ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายใหไทยยกรางความตกลง
เรื่องการคาสินคา ซึ่งครอบคลุมเรื่องกฎแหลงกําเนิดสินคา วิธีการลด/ยกเลิก ภาษี มาตรการปกปอง
และกลไกการยุติขอพิพาท และเวียนใหสมาชิกภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป ซึ่งมีกําหนดระหวางวันที่ 6-8 ธันวาคม 2547 ณ ประเทศอินเดีย
กลาวโดยสรุปไดวา การเจรจาเพื่อจัดทําเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับ 8 ประเทศ
และ 1 กลุมเศรษฐกิจ มีความคืบหนาอยางตอเนื่อง โดยประเทศไทยไดล งนามความตกลงแลวกั บ
ประเทศคูคารวม 4 ประเทศ ไดแก จีน (ตามกรอบอาเซียน-จีน) บาหเรน อินเดีย และออสเตรเลีย
รวมทั้งไดลงนามในกรอบความตกลงกับเปรู และสมาชิก BIMST-EC 6 ประเทศ และกําลังดําเนินการ
เจรจาอยางตอเนื่องกับอีก 3 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และนิวซีแลนด นอกจากประเทศและ
กลุมประเทศตามที่กลาวมาขางตนแลว ขณะนี้ประเทศไทยใหความสนใจในการจัดทําเขตการคาเสรีกบั
ประเทศอื่นๆ ดวย ซึ่งในขณะนี้อยูในขั้นตอนการศึกษาเพื่อจัดทําเขตการคาเสรีไทย-เม็กซิโก และเขต
การคาเสรีอาเซียน-เกาหลี ในอนาคต
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1.3 ความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐอเมริกามีสวนรวม
1.3.1 ยุทธศาสตรการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา
ในช ว งเวลา 50 ป ที่ ผ านมา สหรั ฐ ฯ ได เ น นเจรจาความตกลงการค าระดั บพหุ ภ าคี โดยมี
จุดประสงคเพื่อลดอุปสรรคทางการคาโดยเฉพาะภาษีสินคานําเขา ตอมาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา
สหรัฐฯ ไดเจรจาทําความตกลงการคาเสรีระดับภูมภิ าคและทวิภาคีจํานวน 4 ความตกลง โดยเจรจากับ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศคูคาทางยุทธศาสตร (Strategic partners) คือ ความตกลงการคาเสรี
สหรัฐฯ -อิสราเอล (1985) สหรัฐฯ -แคนาดา (1989) ความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ หรือ NAFTA
(1994) และ สหรัฐฯ -จอรแดน (2001)
ปจ จุ บั น สหรัฐ ฯ ได เ น นการเป ด เสรี ระดับ ภู มิภาคและทวิ ภาคี เ ปน ยุ ท ธศาสตร สํา คัญ ของ
นโยบายการคา ซึ่งเรียกยุทธศาสตรดังกลาววา “Competitive liberalization” หมายความวา สหรัฐฯ
จะเนนการเปดเสรีการคาทั้งระดับพหุภ าคี ภูมิภาค และทวิภาคีไปพรอมๆ กัน โดยเจรจาระดับ
ทวิภ าคีแ ละภู มิภาคกั บ ประเทศที่ เ ต็ มใจจะทํ าความตกลงการค า เสรี กั บ สหรั ฐ ฯ ในขณะเดี ย วกั น
สหรัฐฯ จะดําเนินนโยบายผลักดันใหเปดเสรีในประเด็นอื่นๆ ที่สหรัฐฯ ตองการในการเจรจาภายใต
องคการการคาโลก13
นอกจากสหรัฐฯ จะลงนามในความตกลงเขตการคาเสรีอเมริก าเหนือ (NAFTA) และ ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) แลว สหรัฐฯ ไดล งนามในความตกลงการคาเสรีกับ 5
ประเทศในอเมริกากลาง (Central American Common Market : CACM) และยังอยูในระหวางเจรจา
กลุมการคาเสรีในระดับภูมิภาคกับ 34 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและใต
ในส ว นของการเจรจาแบบทวิ ภ าคี สหรั ฐอเมริ ก าไดทํ าความตกลงการค า เสรี ไ ปแล ว กับ
จอรแดน อิสราเอล ชิลี สิงคโปร ออสเตรเลีย และโมร็อคโค และอยูในระหวางการเจรจากลุม 5 ประเทศ
ในแอฟริกา (Southern African Customs Union : SACU) รูปที่ 1.2 แสดงความตกลงการคาเสรีตาง
ๆ ที่สหรัฐฯ มีสวนรวม
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังอยูในชวงการพิจารณาทําความตกลงการคากับประเทศอื่นๆ อีก คือ
ความตกลงการค าเสรี สหรั ฐ ฯ -ตะวัน ออกกลาง และ ความตกลงการคา เสรี กั บ ประเทศต า งๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังมีค วามตกลงทวิภาคี (Bilateral
Agreement) ทั้งความตกลงการคาเสรีแ ละความตกลงทางการคาเฉพาะดานกับ ประเทศตางๆ เปน
จํานวนมาก

13

Fergusson and Sek, “Trade Negotiations in the 108th Congress,” CRS Issue Brief for Congress, March, 2004.
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รูปที่ 1.2 ความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐอเมริกามีสว นรวม

APEC

NAFTA
Canada
Jordan
Israel

Mexico

US

Chile
Peru

Russia

EAST ASIAN
ASEAN
(Singapore)
Australia
(New Zealand)
Papua New Guinea

+ 29 Countries in
Central America & Latin
America

FTAA

FTA
Bilateral FTA

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางในการเตรียมความพรอมของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหมที่กรุงโดฮา. 2547.

1.3.2 สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา14
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีซึ่งสหรัฐฯ จะใชเปนตนแบบในการเจรจากับ ประเทศไทย
ไดแกความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐอเมริกากับสิงคโปร (US-Singapore Free Trade
Agreement) และระหวางสหรัฐอเมริกากับชิลี (US-Chile Free Trade Agreement) โดยประเด็นหลัก
ในการเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐฯ กับประเทศคูเจรจาที่เกี่ย วของกับการคาสินคา คือ
การลดภาษีสินคานําเขา ซึ่งประเด็นที่มักเปนเรือ่ งออนไหวในการเจรจาเกี่ยวกับสินคาระหวางประเทศ
พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาสวนใหญ คือการลดภาษีนําเขาสินคาเกษตร
ในกรณีความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -ชิลี ประเทศชิลีจะตองลดภาษีสําหรับสินคาบริโภคและ
อุตสาหกรรมทั้งหมดภายใน 4 ปแ ละสําหรับสินคาเกษตรกรรมภายใน 4-12 ป ในขณะที่ก รณีความ
ตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -สิงคโปร สิงคโปรจะลดภาษีสินคานําเขาจากสหรัฐฯ ทั้งหมดในทันทีที่ความ
ตกลงมีผลบั งคับใช นอกจากนี้ การเจรจาจะครอบคลุมถึ งอุปสรรคทางการคาที่ ไมใช ภาษี (NTBs)
ตัวอยางเชนในกรณีความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -ชิลี ไดเจรจาลดการอุดหนุนการสงออก การบังคับใช
มาตรการคุ ม ครองเกษตร และการแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ มาตรฐานสุ ข อนามั ย (SPS) เป น ต น

14

ติดตามความคืบหนาในการเจรจาและเอกสารความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ใน http://www.ustr.gov/
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ตารางที่ 1.5 สรุปสาระสําคัญความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -สิงคโปร และสหรัฐฯ -ชิลี ในสวนการเปด
เสรีการคาและการลงทุน
นอกจากประเด็นการคาสินคาแลว สหรัฐฯ ยังตองการใหประเทศคูเจรจาเปดเสรีในประเด็น
อื่นๆ อีก ตัว อยางเชน การคาบริก าร (Trade in Services) โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการทางการเงิน
(Financial Services) บริ การโทรคมนาคม (Telecommunications) และบริก ารขนสง ด วนพิเ ศษ
(Express Delivery Services) ทั้งนี้ ประเด็นหลักเกี่ยวกับการคาบริการคือการเขาสูตลาดบริก ารและ
การกํากับดูแลในประเทศที่เปนธรรม โดยการเปดเสรีการคาบริการตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ สิงคโปรจ ะกวางและลึก กวากรณีสหรัฐฯ -ชิลี นอกจากนี้ จะมีประเด็นเรื่องการลงทุน การคุ มครอง
ทรั พ ย สิ นทางป ญ ญา การจัด ซื้ อจั ด จ างของภาครั ฐ พิธี ก ารศุ ล กากร นโยบายแข ง ขั นทางการค า
มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม การอํานวยความสะดวกตอการคา และกลไกระงับขอพิพาท15
ตารางที่ 1.4 สรุปสาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีของไทย
ความตกลง
ไทย-บาหเรน

15

สาระสําคัญ
ความตกลงการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจไทย-บาหเรนมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2002
การคาสินคา
ลดภาษีบางสวน (Early Harvest) จํานวน 626 รายการ โดยมีอัตราภาษีอยูที่รอยละ 0 และรอยละ
3 และภาษีรอยละ 3 จะลดลงเปน 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2005
สําหรับการลดภาษีสินคาสวนที่เหลือประมาณ 5,000 รายการ ฝายไทยไดเสนอใหมีการจัดกลุม
สินคาเปน 3 กลุม และใชรูปแบบวิธีการลดภาษีดังนี้
• Fast Track ประกอบดวยสินคาประมาณรอยละ 40 ของสินคาสวนที่เหลือทั้งหมดและลด
ภาษีลงเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2005 ทั้งนี้ ฝายไทยไดยื่นรายการในกลุม
Fast Track จํานวน 1,862 รายการที่จะลดลงเหลือ 0 ภายในป 2005 ใหฝายบาหเรน
พิจารณา
• Normal Track ประกอบดวยสินคาประมาณรอยละ 40 ของสินคาสวนที่เหลือทั้งหมดและลด
ภาษีลงเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2007
• Other Products ประกอบดวยสินคาประมาณรอยละ 20 ของสินคาสวนที่เหลือทั้งหมด และ
ลดภาษีลงเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2010
ประเด็นอื่นๆ
การคาบริการ: ทั้งสองฝายไดเริ่มหารือในสาขาการคาบริการที่แตละฝายใหการสนใจ โดยอาจมี
สาขาที่จะนํามาเจรจาในชวงแรก ซึ่งบาหเรนใหความสําคัญกับการเงินและการธนาคาร โทรคมนาคม
ในขณะที่ไทยใหความสําคัญในสาขากอสรางและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง บริการสุขภาพและทองเที่ยว เปนตน
ความคืบหนา
การเจรจาไมมีความคืบหนามากนัก เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมบอยครั้ง ลาสุดบาหเรน
สนใจการเปดเสรีการคาบริการโดยเฉพาะสาขาการเงินการธนาคาร ซึ่งไทยยังไมมนี โยบายที่จะเปด
สาขานี้ ทําใหบาหเรนไมเรงดําเนินการลดภาษีสนิ คา Early Harvest กับไทย

ดูรายละเอียดความตกลงการคาเสรีทวิภาคีของสหรัฐฯ ไดใน TDRI (2003), “Thailand-US Free Trade Agreement”,
submitted to Thailand-US Business Council American, Chamber of Commerce, US-ASEAN Business Council.
http://www.info.tdri.or.th/
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สาระสําคัญ
การคาสินคา
เปดเจรจาการคาเริ่มตนมกราคม 2004 และกําหนดใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2005 ซึ่ง
กําหนดใหเปดเสรีภายในป 2010 โดยตกลงใหลดภาษีสินคาบางสวนทันที (Early Harvest Scheme:
EHS) โดยจะทยอยลดภาษีแตละปลงในอัตรารอยละ 50 75 และ 100 ของอัตราภาษี MFN applied
rates ตั้งแตวนั ที่ 1 มีนาคม 2004 จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2006 ตามลําดับ ครอบคลุมสินคารวม 82
รายการ เชน เงาะ ลําไย มังคุด ทุเรียน องุน ขาวสาลี อาหารทะเลกระปอง (ปลาซารดีน ปลาแซลมอน
ปลาแมกเคอเรล และปู) และสินคาอุตสาหกรรม อาทิ อัญมณีและเครือ่ งประดับ (พลอยสี) เม็ดพลาสติก
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ พัดลม ตูเย็น เครื่องรับวิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบ เครื่องสีขาว
หมอแปลงไฟฟา เครื่องประมวลผลขอมูล วงจรพิมพ สวนประกอบของเฟอรนิเจอร บอลลแบริ่ง และ
สวนประกอบของเครื่องยนต เปนตน
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
การประชุมครั้งที่ 7 ระหวางคณะเจรจาเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดไทยและอินเดีย สามารถสรุป
หลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาได 3 หลักเกณฑดังนี้
1. หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงที่มากเพียงพอ (Substantial Transformation) ควบคูกับการ
กําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ
2. หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร โดยกําหนดการเปลี่ยนพิกัดที่ 6
หลัก
3. หลักเกณฑการกําหนดสัดสวนวัตถุดบิ ภายในประเทศ (Local Content) โดยกําหนดไวที่รอย
ละ 40
การคาบริการและการลงทุน
กําหนดใหทยอยเปดเสรีในรายสาขาที่มีความพรอมกอน โดยเริ่มตนเจรจารายละเอียดการลด
ภาษีสินคาตั้งแตเดือนกันยายน 2004 (เลื่อนจากมกราคม 2004) และใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน
2006
ประเด็นอื่นๆ
ตกลงแนวทางการเจรจาเพื่อขจัดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน เชนเรื่องการอํานวยความสะดวก
ทางการคาในดานตางๆ เชน การจัดทําขอตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangement หรือ
MRA) พิธีการศุลกากร การออกวีซา และการเดินทางของนักธุรกิจ เปนตน รวมถึงการลดหรือยกเลิก
มาตรกรที่มิใชภาษี
ความคืบหนา
อินเดียไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคาเสรีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 3 ระหวาง
วันที่ 9-12 สิงหาคม 2004 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
• ทั้งสองฝายไดเห็นชอบรางพิธีสารแกไขกรอบความตกลงในเรื่องการบังคับใชสินคาภายใต
Early Harvest Scheme (EHS) จํานวน 82 รายการ ซึ่งจะเริ่มลดภาษีตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2004 และกําหนดใหมีการลงนามในวันที่ 30 สิงหาคม 2004
• ไทยหยิบประเด็นเรื่องมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีที่จะเปนอุปสรรคทางการคาของไทย
โดยเฉพาะสินคา EHS มาตรการที่สําคัญเชน กฎหมาย Plant Quarantine Order 2004 มี
ผลใหตองสงตัวอยางผลไมสดไปตรวจสอบทีน่ ิวเดลี ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการสงผลไมจาก
ไทยไปอินเดีย อยางไรก็ตามทางอินเดียจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความสะดวกทางการคา
ระหวางกัน
ไทยไดเปนเจาภาพการประชุมคณะกรรมการเจรจาเขตการคาเสรี (TNC) ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 4
ในระหวางวันที่ 20-22 กันยายน 2547 ณ จังหวัดขอนแกน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
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สาระสําคัญ
• การคาสินคา ทั้งสองฝายตกลงใหแบงกลุมสินคาที่จะลด/เลิกภาษี เปน 2 กลุม ไดแก กลุม
สินคาปกติ (Normal Track) และกลุมสินคาออนไหว (Sensitive Track) ทั้งนี้ ในกลุมสินคา
ปกติจะแบงออกเปนอีก 2 กลุม คือกลุมที่จะลดภาษีเปนศูนย ซึ่งใชรูปแบบวิธีการลดภาษีแบบ
เดียวกับการลดภาษีใน Early Harvest Scheme คือการลดภาษีเปนอัตรารอยละของภาษีที่
เรียกเก็บปจจุบนั (Margin of Preferences: MOP) และทยอยลดภาษีเปนขัน้ ตอน และกลุมที่
ไมลดภาษีเปนศูนย แตลดลงถึงระดับใดระดับหนึ่ง
• สวนกลุมสินคาออนไหวนัน้ ทั้งสองฝายไดหารือเรื่องเพดานจํานวนรายการสินคา (maximum
ceiling) โดยอินเดียเสนอใหกําหนดเพดานที่รอยละ 20-25 ของจํานวนรายการสินคา ซึ่งไทย
เห็นวาเปนอัตราทีค่ อนขางสูง อยางไรก็ตาม ทั้งสองฝายจะนํากลับไปหารือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในประเทศ กอนที่จะกําหนดรายการสินคาในกลุมออนไหวดังกลาว และ
แลกเปลี่ยนรายการสินคาภายในการประชุม TNC ครั้งที่ 6 ในเดือนธันวาคม ศกนี้
• การคาบริการ ทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตอรางความตกลงดานการคาบริการที่ฝาย
อินเดียเปนผูยกรางขึ้น โดยสวนใหญมีพนื้ ฐานมาจากความตกลงดานการคาบริการภายใต
องคการการคาโลก (GATS) และกําหนดที่จะหารือกันในรายละเอียดในการประชุม TNC ครั้ง
ที่ 5 ตอไป
• การลงทุน ทั้งสองฝายเห็นวารางขอบทการลงทุนควรครอบคลุมเนื้อหามากกวาความตกลงวา
ดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (Bilateral Investment Protection and Promotion
Agreement: BIPA) ที่ไทยและอินเดียไดลงนามเมื่อเดือนกรกฎาคม 2543 และยังคงมีผล
บังคับใช อยางไรก็ตาม ทั้งสองฝายจะนํากลับไปหารือกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในประเทศ
ตอไป
• การนําเขาสินคาเกษตรภายใต EHS ทั้งสองฝายเห็นควรจัดตั้งคณะทํางานความรวมมือดาน
มาตรการสุขอนามัย รวมทั้งการจัดทํา MRA โดยฝายไทยจะเสนอรางตัวบทในเรื่องดังกลาว
ใหอินเดียพิจารณาตอไป นอกจากนี้ อินเดียไดอธิบายขั้นตอนระเบียบปฏิบตั ิในเรื่อง Plant
Quarantine Order 2003 ที่จะตองมีการจัดทํา Pest Risk Analysis (PRA) สําหรับรายการ
สินคาที่นําเขา ซึ่งไทยไดขอใหอินเดียเรงจัดทํา PRA สําหรับสินคาสงออกสําคัญของไทยที่อยู
ภายใต Early Harvest Scheme คือ มังคุด ทุเรียน เงาะ ลําไย ทั้งนี้ อินเดียแจงวาจะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห
การดําเนินการตอไป
การประชุมครั้งตอไป กําหนดใหมีขึ้นระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2547 ณ ประเทศไทย
การคาสินคา
ภายใตกรอบการคาเสรีอาเซียน-จีน
ลดภาษีสินคากลุมแรกภายใต Early Harvest Programme ในพิกัดศุลกากร 01-08 (สัตวมีชีวติ
เนื้อสัตว ปลาและอาหารทะเล นมและผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑจากพืชและสัตว ผักและผลไม ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2004 และภาษีจะลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2006)
คณะเจรจาอาเซียน-จีน ไดหารือเรื่องรูปแบบการลดภาษีสินคา Normal Track และ Sensitive
Track ภายใตพิกัด 09-97 ดังนี้
• Normal Track มีรูปแบบการลดภาษีโดยกําหนดใหภาษีสูงกวารอยละ 20 ใหลดเหลือรอยละ
20 ในป 2005 และใหลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2010 โดยสินคาบางรายการสามารถ
ยืดหยุนการลดภาษีใหเหลือรอยละ 0 ไดในป 2012 สวนรายละเอียดการลดภาษีอาจเปน
ลักษณะของการลดภาษีแบบเวนชวงระยะ เชน อาจมีการลดภาษีในปที่ 1, 3 และ 6 เปนตน
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• Sensitive Track อาเซียน-จีน ไดหารือประเด็นตางๆ เชน หลักเกณฑการจํากัดจํานวนสินคา
ปเริ่มตน ปสุดทาย อัตราภาษีเริม่ ตน อัตราภาษีสุดทาย เปนตน โดยจีนเสนอแนวทางการให
อาเซียนพิจารณา และอาเซียนไดตกลงที่จะนําประเด็นเหลานี้มาพิจารณาเพื่อประมวลทาที
ของอาเซียน อยางไรก็ตาม อาเซียนยังไมสามารถสรุปทาทีที่ชัดเจนได เนื่องจากยังไมไดรับ
รายการสินคาออนไหวจากสมาชิกอาเซียนบางประเทศ
ไทยและจีนไดลดภาษีสินคาผักและผลไมทุกรายการตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 07-08 (116
รายการตามพิกัดศุลกากร 6 หลัก) ใหเหลือรอยละ 0 ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2003
ประเด็นอื่นๆ
การคาบริการ : ใหมีการเปดเสรีแบบคอยเปนคอยไปในสาขาที่ประเทศสมาชิกพรอม โดยตองมี
การเปดตลาดมากกวาที่ตกลงกันในองคการการคาโลก นอกจากนี้ไดมีการพิจารณารางความตกลง
การคาบริการวาควรครอบคลุมสาขาทุกรูปแบบ โดยมีการจัดทําขอผูกพันการเปดตลาดแบบ Positive
list
การเจรจาดานการลงทุน : อยูระหวางการพิจารณาจัดทํารางความตกลงดานการลงทุน ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งดานการสงเสริมการลงทุน การคุมครองการลงทุน และการเปดเสรีดานการลงทุน ทั้งนี้
ขอบเขตของการเจรจาจัดทําความตกลงดานการลงทุน จีนไดเสนอใหเริ่มจากสาขาการผลิตกอน
ความคืบหนา
ผลการประชุมคณะเจรจาอาเซียน-จีนในวันที่ 1 สิงหาคม 2004 ณ ประเทศเวียดนามไมมีความ
คืบหนามากนัก ทําใหเรื่องจํานวนรายการสินคาออนไหวทีต่ องลดภาษีใหเหลือรอยละ 0-5 มีอันตอง
เลื่อนออกไป
ตอมาไทยไดเปนเจาภาพการประชุมเจรจาอาเซียน-จีนครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 22-23 กันยายน
2547 ณ กรุงเทพฯ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
• รูปแบบการลดภาษีสินคา ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมและจีนสามารถตกลงรูปแบบการลด/
เลิกภาษีสินคาปกติ (Normal Track) ไดแลว โดยจะเริ่มลดภาษีในวันที่ 1 มกราคม 2548 และ
จะลดภาษีลงเปนลําดับจนเหลือรอยละ 0 ในวันที่ 1 มกราคม 2553 และไดตกลงใหมีความ
ยืดหยุนในสินคาบางรายการโดยจะยกเลิกภาษีในป 2555 อยางไรก็ตาม ในสวนสินคา
ออนไหว (Sensitive Track) ทัง้ สองฝายยังไมสามารถตกลงเรื่องเพดานมูลคาการนําเขาสินคา
ได โดยอาเซียนสวนใหญตองการใหมีเพดานอยูที่รอยละ 10 ในขณะทีจ่ ีนและอินโดนีเซีย
ตองการกําหนดที่รอยละ 12.5 ซึ่งอาเซียนไดแจงวาไมสามารถเปลี่ยนทาทีจากรอยละ 10 ได
เนื่องจากเปนมติที่ประชุมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers:
AEM) ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2547
• สินคาที่มโี ควตาภาษี ไทยไดเจรจาสองฝายกับจีน โดยไทยตกลงที่จะนําสินคาที่มโี ควตาภาษี
(อัตราภาษีนอกโควตา) มาลดในกลุมสินคาออนไหวสูง แตตองการความยืดหยุนโดยขอยืด
ระยะเวลาการลดภาษีใหยาวนานกวาป 2558 และอาจมีมาตรการปกปองพิเศษสําหรับบาง
สินคา สวนจีนขอใหไทยพิจารณาขยายโควตาในสินคาที่จีนสนใจ ไดแก กระเทียม หัวหอม
มันฝรั่ง ชาและไหม ทั้งนี้ ไทยไดแจงวายังไมสามารถใหคําตอบไดเนื่องจากไมไดระบุไวใน
กรอบความตกลงฯ
ความคืบหนาลาสุดในการประชุมคณะเจรจาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 17 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2547
สรุปไดวา การคาสินคาสามารถตกลงรูปแบบการลดภาษีสินคาปกติและสินคาออนไหวไดแลว โดยสินคา
ปกติจะเริม่ ลดภาษีเหลือ ไมเกินรอยละ 20 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 สวนสินคาออนไหวจะคงภาษีไว
และลดเหลือรอยละ 20 ในวันที่ 1 มกราคม 2555 โดยกําหนดเพดานรายการสินคาออนไหวไวไมเกิน
400 รายการ และมูลคาการนําเขาสินคาที่รอยละ 10 สวนการคาบริการยังไมสามารถตกลงกันไดใน

ภาพรวมความคืบหนาการเจรจาฯ
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ประเด็นหลักๆ โดยเฉพาะในเรื่องคํานิยามของบุคคลธรรมดา (Natural Person of a Party) ที่จะไดรับ
ประโยชนจากความตกลงฯ วาควรครอบคลุมถึงผูม ถี ิ่นพํานักถาวร (Permanent Resident) หรือไม
นอกเหนือจากบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศภาคีนั้น โดยจีนไมตองการใหบุคคลธรรมดามีความหมาย
ครอบคลุมถึงผูม ถี ิ่นพํานักถาวร เนื่องจากขณะนี้จีนยังไมมีกฎระเบียบในเรื่องนี้ ในขณะที่อาเซียนสวน
ใหญยังคงยืนยันที่จะใหความหมายของบุคคลธรรมดาของประเทศภาคีครอบคลุมถึงผูม ถี นิ่ พํานักถาวร
สวนไทยยังสงวนสิทธิที่จะใหคํานิยามของบุคคลธรรมดารวมถึงผูมถี ิ่นพํานักถาวร ดังนั้น ในการประชุม
สุดยอดอาเซียน-จีน จะไมมีการเสนอการลงนามความตกลงดานการคาบริการ แตจะเปนเพียงการ
รายงานความคืบหนาเทานัน้
ลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทยและ
เปรูเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2003 ซึ่งเริ่มเจรจาตนป 2004 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2005 โดยเขต
การคาเสรีไทย-เปรู จะมีผลสมบูรณภายในป 2015
ผลการประชุมคณะเจรจาความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นระหวาง
ประไทยกับเปรู ครั้งที่ 1 สรุปไดดังนี้
การคาสินคา
การลดภาษีจะครอบคลุมสินคาทุกรายการ และจะลดเหลือรอยละ 0 ภายในป 2015 ยกเวนสินคา
ที่มีความออนไหวจะพิจารณาเปนรายการไป ซึ่งฝายไทยเสนอวาควรใหมีใหนอยที่สุด
ประเด็นอื่นๆ
การคาบริการ : ทั้งสองฝายเห็นวาควรเนนดานความรวมมือและการอํานวยความสะดวกเพื่อให
มีการขยายการคาบริการ เชน การขนสง และการทองเที่ยว เปนตน
การลงทุน : ฝายไทยเห็นวาเปนสิ่งสําคัญของการทําความตกลงเสรีทวิภาคี เพื่อที่จะดึงดูดการ
ลงทุน ขอบเขตการเจรจาจึงควรมุงที่จะสงเสริมการลงทุนระหวางกัน ทั้งในดานความรวมมือและการ
อํานวยความสะดวก ในเบื้องตน ควรมีความเขาใจกฎหมายการลงทุนของกันและกัน จึงควรมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูล และตั้งหนวยงานที่จะเปนศูนยประสานงานขึน้
กระบวนการระงับขอพิพาท : ทั้งสองฝายเห็นพองที่จะใชหลักการขององคการการคาโลกเปน
พื้นฐานในการเจรจาเรื่องกระบวนการระงับขอพิพาท
การแลกเปลีย่ นขอมูล : ฝายไทยไดเสนอรายการขอมูลที่จะใหมีการแลกเปลี่ยนระหวางกันเพื่อ
เปนประโยชนในการเจรจา
ความคืบหนา
ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะเจรจาเขตการคาเสรีไทย-เปรูครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 17-19
สิงหาคม 2004 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
• การคาสินคา เปรูตกลงที่ปรับรายการสินคาในขอเสนอใหสอดคลองกับฝายไทย โดยจะเพิ่ม
จํานวนรายการสินคาที่ลดภาษีทันทีใหไดไมต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนรายการและมูลคา
การนําเขาจากไทย นอกจากนี้ทั้งสองฝายสามารถตกลงที่จะใชรูปแบบการลดภาษีเดียวกัน
สําหรับสินคาที่มีการลดภาษีภายในป 2010
• การคาบริการ ฝายไทยเสนอใหใช Positive list approach ขณะที่เปรูตองการใช Negative
list approach ซึ่งทั้งสองฝายยังตกลงกันไมได ดังนั้นในระหวางการเจรจาทั้งสองฝายจึงใช
Consolidated agreement นอกจากนี้ ไทยไดยื่นขอเสนอใหเปรูเปดตลาดการคาบริการใน
สาขาวิชาชีพ(สถาปนิก วิศวกร) การจัดจําหนายภาพยนตร การกอสราง การศึกษา การ
ทองเที่ยว ธุรกิจเสริมความงาม การบําบัดดวยธรรมชาติ (นวดแผนโบราณและสปา) การ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง เหมืองแรและการผลิต
• ความรวมมืออื่นๆ ทั้งสองฝายมีความตกลงที่จะรวมมือในเรื่องการศึกษา การขนสง การ
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ทองเที่ยวและจะมีการเจรจาเพิ่มเติมในเรื่องวัฒนธรรม สุขภาพ การกอสรางและธุรกิจที่อยู
อาศัย
สถานะการณลา สุด
ไทยและออสเตรเลียไดลงนามในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (FTA) ซึ่งถือเปนความ
ตกลงการคาเสรีฉบับแรกของประเทศไทยที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง (Comprehensive) และในเบื้องตนทั้ง
สองประเทศจะเริ่มลดภาษีระหวางกันตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2005
ในภาพรวม ไทยจะไดรับประโยชนจากการที่ออสเตรเลียลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคากวารอยละ
83 ของรายการสินคาทั้งหมดทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช เชนเดิม สินคาผักและผลไมสด
สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด อาหารสําเร็จรูป กระดาษ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนตขนาดเล็ก
และรถปกอัพ คิดเปน มูลคาประมาณ 3.4 หมืน่ ลานบาท และสําหรับรายการที่เหลือทั้งหมด จะลดภาษี
เปนศูนยภายในป พ.ศ.2010 ยกเวนเสื้อผาสําเร็จรูป ออสเตรเลียจะคอยๆทยอยลดภาษีใหเปนศูนย
ภายในป พ.ศ.2015
ในทางกลับกัน ไทยจะลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคาที่นําเขาจากออสเตรเลียเกือบรอยละ 50 ของ
รายการสินคาทั้งหมด เมื่อความตกลงมีผลบังคับใชซึ่งสวนใหญเปนสินคาวัตถุดิบที่ไทยตองนําเขา เชน
สินแร เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ หนังดิบและหนังฟอก คิดเปนมูลคาประมาณ 8 พันลานบาท และคอยๆ
ทยอยลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคาที่เหลืออีกรอยละ 45 ภายในป พ.ศ. 2010 สวนที่เหลือเปนสินคา
ออนไหว จะทยอยลดเปนศูนยในป พ.ศ. 2015-2020
สําหรับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทั้งสองประเทศตกลงกันวา จะใชหลักการเปลี่ยนแปลงที่มาก
เพียงพอ (Substantial transformation) ไดแก การเปลี่ยนแปลงในการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร
(Change of tariff classification : CTC) หรือ การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศ
(Regional value content : RVC) สินคาทุกรายการจะมีการกําหนดกฎการเปลี่ยนพิกัด (CTC) เพื่อใช
เปนหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา และมีสินคาบางรายการที่กําหนดใหมีการใชกฎการ
เปลี่ยนพิกัดควบคูไปกับ RVC โดยจะกําหนดไวที่สัดสวนรอยละ 40 ไดแก สินคาสิ่งทอและเสื้อผา
พลาสติก ผลิตภัณฑทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส รถยนต
และสวนประกอบ นาฬิกา เครื่องดนตรี ของเลน และเฟอรนิเจอร เปนตน
การเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน
1. ครอบคลุมธุรกิจบริการทุกประเภท โดยจะคอยๆเจรจาเปดเสรีในธุรกิจที่พรอมทุกๆ 3 ป
ออสเตรเลียใหหลักประกันวาคนไทยสามารถเขาไปลงทุนในรกิจทุกประเภทได 100% ยกเวน
หนังสือพิมพ การ กระจายเสียง การขนสงทางอากาศ โดยออสเตรเลียจะเปดสาขาธุรกิจการ
ลงทุนใหกับไทยมากกวาที่ผูกพันภายใต WTO ธุรกิจดังกลาว ไดแก ที่ปรึกษากฎหมาย การ
ตกแตงภูมิทัศน ซอมรถยนต โทรคมนาคม บริการศึกษา เหมืองแร และการผลิตสินคาทุก
ประเภท
2. การอนุญาตใหนักธุรกิจตางชาติเขามาทํางานในประเทศการเขาทํางานชั่วคราวในออสเตรเลีย
มีความสะดวกมากขึ้น
• ออสเตรเลียยกเลิกเงื่อนไขการทดสอบตลาดแรงงาน (Labor Market Testing)
ใหกับคนไทยเปนการถาวรกลาวคือ นายจางไมจําเปนตองประกาศหาคนงานใน
ออสเตรเลียกอนจึงจะสามารถจางแรงงานจากนอกประเทศได
• ผูบริหาร ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งผูต ิดตาม (คูสมรสและบุตร) เขาไปทํางานได
คราวละ 4 ปและสามารถตออายุไดถึง 10 ป
• พอครัวของไทยที่มีประกาศนียบัตรจากกรมฝมือแรงงาน สามารถไปประกอบอาชีพ
ในออสเตรเลียได

ภาพรวมความคืบหนาการเจรจาฯ

ความตกลง
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ความรวมมือดานตางๆ ที่เกีย่ วกับการคา
ไทยและออสเตรเลียจะรวมมือกันพัฒนาในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการคาใหมีความโปรงใสและ
สนับสนุนใหการคาระหวางสองประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น
การแกไขมาตรการดานสุขภาพอนามัยพืชและสัตว
ไทยและออสเตรเลียไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการดานมาตรการสุขภาพพอนามัยเพื่อแกไขปญหา
การสงออกสินคาเกษตรของไทยไปออสเตรเลีย
ความคืบหนา
ไดมีการประชุมคณะทํางานตรวจสอบสิทธิและพันธกรณีดานการเปดตลาดสินคา เพื่อติดตาม
ความคืบหนาการดําเนินการตามพันธกรณีดานการเปดตลาดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรี ไทยออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2547 โดยขณะนี้หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมศุลกากร กรมการคา
ตางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน อยูระหวางดําเนินการออกกฎระเบียบ รวมทั้งเตรียมระบบการจัดเก็บขอมูล เพื่อ
รองรับความตกลงฯ สําหรับการเปดตลาดการคาบริการจะมีการประชุม ในวันที่ 6 กันยายน โดย
กระทรวงพาณิชย จะรวบรวมแนวทางการดําเนินการตางๆ ดังกลาวเสนอ ครม. ตอไป
การดําเนินการตอไป
ทุกหนวยงานที่รับผิดชอบตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 กอนที่
ไทยและออสเตรเลียจะยื่น diplomatic note ระหวางกัน เพื่อใหความตกลงฯ มีผลบังคับใชในวันที่ 1
มกราคม 2548
ไทย-สหรัฐอเมริกา ภาพรวม
FTA ไทย-สหรัฐฯ จะตองมีลักษณะ Comprehensive และ Commercially Meaningful โดยจะ
ครอบคลุมดานตาง ๆ ที่สําคัญไดแก สินคา บริการ การลงทุน การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
คาดวาสหรัฐฯ จะใหความสําคัญกับเรื่อง Customs, IPR, E-Commerce, Telecommunications,
Automobile และ Services เปนสําคัญ ขณะที่ไทยควรจะผลักดันเรื่อง Market Access, สินคาเกษตร
เชน Poultry Products, Fruits และภาคการบริการ เชน การเปดตลาดแกรานอาหารไทยในสหรัฐฯ การ
สงเสริมใหคนสหรัฐฯ มาใชบริการดานการแพทยในประเทศไทย ซึ่งประเด็นนี้จะผูกกับ VISA Provision
นอกจากนั้น สินคาไทยที่ไดรับ GSP อยูแลวจะเปนสินคากลุมแรกในตารางการลดภาษี
มาตรการทีม่ ิใชภาษี เนื่องจากสหรัฐฯ มีอัตราภาษีทตี่ ่ําอยูแลว การกีดกันทางการคาจะอยูใน
รูปแบบของมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี ซึ่งเปนประเด็นทีไ่ ทยควรจะเจรจาใหสหรัฐฯ มีการผอน
ปรน รวมทั้งหลักการในการใช Safeguard ดวย
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา เปนประเด็นหลักที่ไทยตองพิจารณาอยางรอบคอบเพราะจะ
เปนตัวกําหนดวาไทยจะไดรับประโยชนจาก FTA มากนอยเพียงใด
ประเด็นออนไหว ของการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ คือ สินคาเกษตร สิ่งทอ และ
ภาคการบริการบางประเภท นอกจากนี้ ประเด็นแรงงานและสิ่งแวดลอมเปนประเด็น Sensitive ใน
รัฐสภาสหรัฐฯ สําหรับเรื่องการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐยังเปนเรื่องที่ฝายไทยอาจมีปญหา โดย
กรมบัญชีกลางซึ่งเปนเจาของเรื่องเห็นวายังไมพรอมที่จะเจรจาในสวนนี้
ความคืบหนา
• เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2004 USTR ไดมีหนังสือถึงรัฐสภาสหรัฐฯ แสดงเจตจํานงที่จะเปด
การเจรจา FTA กับประเทศไทย โดยไดระบุวาจะเริ่มเจรจาภายในเดือนมิถนุ ายน 2004 และ
ใหแลวเสร็จในป 2005 โดยจะมีการประชุมอยางเปนทางการประมาณ 6-8 ครั้ง แตละครั้งจะ
จัดการประชุมระดับ Plenary และการประชุมแยกเปนคณะทํางานควบคูกันไป
• การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ รอบแรกเปนการสอบถามและแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องตางๆ ใน
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กรอบการเจรจาลักษณะ Confidence Building
• สหรัฐฯ ไดยื่น Text ขอเสนอเรื่อง Services, Finance, Investment, Telecom, E-commerce,
Safeguard (Trade remedies, DSU, Government procurement, Transparency และ
General Provisions โดยยังไมมีการเจรจา Text แตเปนการซักถาม Clarifications สําหรับ
ทรัพยสินทางปญญา เกษตร SPS สิ่งทอ แรงงานและสิ่งแวดลอม ยังไมมีการยื่น Text แตได
ยกประเด็นที่ทั้งสองฝายใหความสนใจ ในสวน Science and Technology ไทยไดยื่น
concept paper โดยเนนในดานความรวมมือ
• ฝายสหรัฐฯ ยืนกรานทาทีและขอเสนอของตนโดยใหเหตุผลวาเปนแนวทางที่ใชในการเจรจา
กับคูภาคีอื่นๆ หรือเปนเรื่องที่กําหนดไวใน Trade Promotion Authority เชน การเจรจาเรื่อง
Investment และ Services จะตองใช Negative List Approach และการเจรจา FTA จะตอง
รวมเรื่องสิ่งแวดลอมและแรงงาน เปนตน ในการเจรจา เรื่องเกษตร ฝายสหรัฐฯ แจงวาจะรวม
สินคาทุกชนิดรวมทั้งน้ําตาลแตการตัดสินใจสุดทายตองอยูที่ผูบริหารระดับสูงสุด
• ในระหวางการเจรจานี้หัวหนาคณะผูแทนไทย (นายนิตย พิบูลสงคราม) ไดหารือกับฝาย
สหรัฐฯ เรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับ Treaty of Amity ซึ่งระยะเวลาการขอยกเวน (Waiver)
ใน WTO จะหมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม 2005 ซึ่งในชั้นนี้เปนเพียงการ explore แนวทาง
ตางๆ เชน หากไทยยืน่ ขอขยายเวลาการขอ ยกเวน สหรัฐฯ จะสนับสนุนไทยใน WTO
หรือไม ซึ่งทางสหรัฐฯ จะนําไปหารือภายในกอน
การประชุมรวมกันทั้งสองฝายระหวางวันที่ 11-15 ตุลาคม 2547 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
สําหรับการหารือดานการคาบริการขามพรมแดนสรุปไดวา ไทยเสนอใหรางขอบท (Chapter) ดาน
การคาบริการมีโครงสรางและหลักการที่สอดคลองกับขอบทดานการคาบริการที่ไทยเสนอในกรอบเจรจา
FTA อื่นๆ เชน ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน ซึ่งสหรัฐอเมริกาเห็นดวยกับไทยในบางประเด็นในรางขอบท
แตยังมีความเห็นที่ไมสอดคลองกับไทยในบางประเด็น เชน ไทยตองการใชการเจรจาเปดตลาดแบบ
Positive List แตสหรัฐอเมริกาตองการใชแบบ Negative List ไทยตองการใหครอบคลุมการใหบริการใน
ทุกรูปแบบรวมถึงการลงทุนในภาคบริการ แตสหรัฐอเมริกาตองการใหแยกการลงทุนในภาคบริการไป
เจรจาในกลุมเจรจาดานการลงทุน เปนตน
การดําเนินการตอไป
การประชุมรวมกันทั้งสองฝายครั้งตอไปคาดวาจะมีขึ้นในชวงเดือนมีนาคม 2548
การคาสินคา
ไทยเสนอรูปแบบการลดภาษีโดยแบงสินคาออกเปน 3 กลุม ไดแก
• Early Harvest จะลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช
• Normal List ฝายไทยจะลดภาษีเปนรอยละ 0 ในชวงป 2005-2012 และฝายญี่ปนุ ในชวงป
2005-2007 และ
• Sensitive List กรอบระยะเวลาในการลดภาษีและอัตราภาษีสุดทายของสินคาในกลุมนี้จะ
ขึ้นอยูกับการเจรจา โดยกรอบการเจรจาเรื่องภาษีเกษตรและความรวมมือดานเกษตรดําเนิน
ไปภายใตคณะทํางานรวมดานเกษตรที่จัดตั้งขึน้
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ทั้งสองฝายเห็นชอบในหลักการโดยการยอมรับเงื่อนไขการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาใน 3
หลักการสําคัญ ไดแก (1) wholly obtained (2) Change in Tariff Classification (CTC) แตยังมีความ
แตกตาง คือ ฝายญี่ปนุ ตองการใหใชการเปลี่ยนพิกัด 4 หลัก ขณะที่ไทยเสนอใหใช 6 หลัก และ (3)
Value-added rule ฝายญี่ปนุ เสนอใหใชสัดสวนรอยละ 60 ซึ่งใชภายใตโครงการ GSP และ JapanSingapore Economic Partnership Agreement (JSEPA) สวนไทยเสนอใหใชสัดสวนรอยละ 40 ตาม
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สาระสําคัญ
ASEAN และ CER-FTA ไทย-ออสเตรเลีย
ประเด็นอื่นๆ
คณะทํางานเพื่อเตรียมสาระเบื้องตนสํากรับการจัดทําความตกลง Japan-Thailand Economic
Partnership (JSEP) ไดเตรียมประเด็นการเจรจาและความรวมมือดานอื่นๆ ตัวอยางเชน การคาบริการ
ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสงเสริมการลงทุน
ความคืบหนา
ญี่ปนุ ไดเปนเจาภาพการประชุมเจรจาอยางเปนทางการเพื่อจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่
ใกลชิดระหวางไทย-ญี่ปนุ (JTEPA) ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 13-15 กันยายน 2547 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญีป่ ุน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
การคาสินคา: การเจรจาไมมีความคืบหนามากนัก เนื่องจากทั้งสองฝายยังคงมีทาทีพื้นฐานที่
แตกตางกันมาก คือ ไทยตองการใหการลด/เลิกภาษีครอบคลุมสินคาทุกรายการ ขณะที่ญี่ปุนยังคง
ยืนยันวาจะไมนําสินคาเกษตรออนไหวทั้ง 4 รายการ (ขาว แปงมันสําปะหลัง เนื้อไก และน้ําตาล) และ
สินคาที่ไมมีการคาระหวางกัน (อาทิ สินคาประมงบางรายการ อาหารและผลไมแปรรูปบางชนิดที่ไทยมี
ศักยภาพในการสงออก) มาลด/เลิกภาษีและไมขยายตลาดใหมากกวาที่ไทยไดรับอยูในปจจุบนั
นอกจากนี้ญี่ปุนพยายามผลักดันใหไทยเปดตลาดสินคารถยนต ชิ้นสวนรถยนต และเหล็ก ซึ่งเปนสินคา
ออนไหวและไมรวมอยูในขอเสนอของไทย ทั้งนี้ไทยยืนยันจะไมเจรจาในสินคาดังกลาวหากญี่ปุนยังไมมี
ความชัดเจนเรื่องการเปดตลาดสินคาเกษตรใหไทย
การคาบริการและการลงทุน: ทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนความเห็นตอขอเสนอ (offer) ของแตละ
ฝาย โดยขอเสนอของไทยเปนแบบ positive list approach ประกอบดวยสิ่งที่ไทยเสนอในกรอบ WTO
และขอผูกพันที่ไทยใหออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมเฉพาะสวนที่ญปี่ นุ เรียกรองมาเทานั้น แตไมรวมสาขา
การเงินและโทรคมนาคม ในขณะที่ขอเสนอของญี่ปุนเปนแบบ negative list approach โดยไมได
เพิ่มเติมจากที่ญี่ปนุ ใหใน WTO มากนัก ซึ่งไมไดตอบสนองขอเรียกรองของไทยอยางเพียงพอ
โดยเฉพาะในเรื่องการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา และการเบิกคารักษาพยาบาลของนักทองเที่ยวญี่ปุน
การดําเนินการตอไป
จะมีการประชุม JTEPA Retreat ระหวางวันที่ 24-26 ตุลาคม 2547 ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
เพื่อรวมกันแจกแจงและเรียงลําดับความสําคัญของประเด็นที่ตองการใหผนู ําผลักดัน และนําเสนอใน
ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปนุ ในเดือนพฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน ประเทศลาว
ในการหารือระหวางนายกรัฐมนตรีไทยและนิวซีแลนด ระหวางการประชุมผูน ําเขตเศรษฐกิจ
เอเปค เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2003 ณ ประเทศไทย ทั้งสองฝายเห็นชอบใหทําการศึกษาถึงความเปนไป
ไดในการทํา CEP ระหวางสองประเทศ โดยเริ่มเจรจาเดือนมิถนุ ายนนี้ และคาดวาสรุปผลในเดือน
พฤศจิกายน 2004 โดยคาดวาจะมีการลงนามระดับผูนําในตนป 2005 และภายใน 6-12 เดือนจะเริ่มลด
ภาษีนําเขาภายในขอตกลงเปดเขตการคาเสรี สินคาที่อาจจะไดรับผลกระทบ ไดแก ผลิตภัณฑนม
เนื่องจากเปนสินคาที่นิวซีแลนดมี ศักยภาพในการแขงขันสูง ซึ่งไทยจะตองใชเทคโนโลยีการผลิตนม
ของนิวซีแลนดมาพัฒนา อุตสาหกรรมนมของไทย ผักและผลไม เนื้อสัตว และสินคาประมง แตโดย
ภาพรวมแลว สินคาที่จะมีการนําเขามากขึ้นในกลุมดังกลาวจะทําใหเกิดการแขงขันกับสินคาประเภท
เดียว กันที่นําเขาจากประเทศอื่น ซึ่งผูบริโภคจะไดรับประโยชนจากการแขงขันดานราคา คุณภาพ และ
ความหลากหลายของสินคา
กรอบการเจรจา
จะใชความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียเปนพื้นฐานในการเจรจา โดยการเจรจาจะครอบคลุม
การคาสินคา(จะใชระดับพิกัดศุลกากรที่ 6 หรือ 7 หลักในการเจรจา) การคาบริการและการลงทุน
กฎเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวกับการคา อาทิ มาจรการทางสุขอนามัย อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา

1-26

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ความตกลง

BIMST-EC
(ภูฎาน อินเดีย
เมียนมาร เนเปาล
ศรีลังกา ไทย)

สาระสําคัญ
ความคืบหนา
ไทยไดเปนเจาภาพการเจรจาการจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด ครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 9-11 สิงหาคม 2004 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
• การคาสินคา ทั้งสองฝายยังไมสามารถตกลงรูปแบบการลดภาษีสนิ คาปกติได จะมีการหารือ
กันตอไป
• การคาบริการ ไดมีการพิจารณารางบริบทดานบริการที่นวิ ซีแลนดเสนอ และใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอเสนออยางเปนทางการในวันที่ 3 กันยายน 2004 และแลกเปลี่ยนขอเสนอ
เบื้องตน (Initial offer) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2004
• เรื่องนโยบายการแขงขัน การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐและทรัพยสินทางปญญา เนนใหความ
รวมมือระหวางกัน และสามารถตกลงกันไดแลว
นิวซีแลนดไดเปนเจาภาพการเจรจาการจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด ครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 27-29 กันยายน 2547 ณ เมืองควีนสทาวน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
• การลดภาษีสินคา ไทยเสนอลดภาษีและเปดโควตาสินคาเกือบทุกรายการใหเหมือนที่เสนอให
ออสเตรเลีย เชน ผลิตภัณฑนม โยเกิรต แอปเปล เชอรี่ กีวี่ ไวน ชิน้ สวนรถยนตที่เปน
พลาสติก อลูมิเนียมฟอยล ยกเวน หัวหอม เมล็ดหัวหอม และไฟเบอรบอรด ทั้งนี้ นิวซีแลนด
ไดขอใหไทยพิจารณาปรับขอเสนอใหดีกวานี้ และขอใหไทยขยายโควตานําเขานมและ
ผลิตภัณฑนมเพิ่มขึน้ พรอมกับลดระยะเวลาการลดภาษีเหลือ 0% ลง แตไทยไดยืนยันวาไม
สามารถใหไดมากกวาที่ผูกพันไวภายใตความตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับออสเตรเลีย
นิวซีแลนดจึงขอนําขอเสนอของนิวซีแลนดกลับไปปรับใหเหมาะสมกับขอเสนอของไทย โดย
ไทยยังคงรักษาสิทธิ์ที่จะปรับลดขอเสนอหลังจากพิจารณาขอเสนอของนิวซีแลนดใหมอีกครั้ง
• การคาบริการ นิวซีแลนดเสนอใหมีการเจรจาการคาบริการในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งฝายไทยไม
ขัดของ อยางไรก็ตาม ฝายนิวซีแลนดจะจัดใหมีเวทีการหารือเรื่องการยอมรับคุณสมบัตผิ ู
ประกอบอาหารไทยและผูประกอบอาชีพนวดไทยที่ไดรับวุฒบิ ตั รมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ ซึ่งเปนประเด็นทีฝ่ ายไทยใหความสําคัญในการเจรจามาโดยตลอด
การดําเนินการตอไป
การประชุมครั้งตอไป กําหนดใหมีขึ้นระหวางวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2547 ณ ประเทศไทย
สมาชิก BIMST-EC 6 ประเทศไดลงนามในกรอบความรวมมือ BIMST-EC เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2004 ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการเจรจาการคา (TNC) เพื่อการเจรจาความตกลงฯ และเริ่ม
เจรจาเดือนกรกฎาคม 2004 และคาดวาจะเสร็จภายในป 2005
การคาสินคา
มีการเจรจาลดหรือยกเวนภาษีสินคานําเขาสินคาระหวางสมาชิก โดยแบงเปน Fast Track และ
Normal Track โดยจะเริ่มจะเจรจาเดือนกรกฎาคม 2004 และคาดวาจะเสร็จภายในป 2005
ใหมีสินคาที่ไมนํามาลดภาษีสินคานําเขา (Negative list) ซึ่งจะมีการจํากัดจํานวนใหนอยที่สุด
และการเจรจาจะครอบคลุมถึงเรื่องรูปแบบการลดหรือยกเลิกภาษีสินคานําเขาและหลักการตางตอบ
แทน แหลงกําเนินสินคา การปฏิบัตติ อสินคาที่มโี ควตา อุปสรรคและมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร เปน
ตน
ประเด็นอื่นๆ
การคาบริการ : การเจรจาการเปดเสรีการคาบริการครอบคลุมสาขาที่สําคัญโดยใช Positive list
approach และมีใหการปฏิบัตพิ ิเศษและแตกตาง และความยืดหยุนแกประเทศพัฒนานอยที่สุด
การลงทุน : ใหการสงเสริมการลงทุนดานตางๆ และใหมีการเจรจาเพือ่ เปดเสรีในนโยบายการ
ลงทุน โดยใหใช Positive list approach
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สาระสําคัญ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ : ใหมีความรวมมือสาขาความรวมมือของ BIMST-EC ใหมี
ความกาวหนามากขึ้น ใหมีการอํานวยความสะดวกในดาน MRAs ความรวมมือดานศุลกากร เปนตน
ความคืบหนา
ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการคา (TNC) ครั้งที่ 1 ภายใต BIMSTEC
FTA เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2547 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
• ไทยไดรับมอบหมายใหเปนประธานการประชุม TNC ในทุกครั้ง โดยประธาน TNC จะ
รายงานความคืบหนาและผลการเจรจาตอที่ประชุมคณะเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจ
(STEOM) เพื่อรายงานตอที่ประชุมรัฐมนตรีการคา /เศรษฐกิจตอไป
• พิจารณาขอบเขตการดําเนินงานของ TNC โดยจะตองเจรจาจัดทําความตกลงฯ ใหเสร็จตาม
กรอบและเวลาที่กําหนดไว
• ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเบื้องตนและประเทศที่จะรับเปนเจาภาพจัดการประชุม โดยใน
การประชุม TNC ครั้งที่ 1-4 จะใหความสําคัญตอการเจรจาในเรื่องการคาสินคา สําหรับการ
เจรจาเรื่องอื่นๆ เชน เรื่องการคาบริการและการลงทุน จะเจรจาในภายหลัง ทั้งนี้ที่ประชุม
มอบหมายใหไทยยกรางความตกลงเรื่องการคาสินคา ซึ่งครอบคลุมเรื่องกฎแหลง กําเนิด
สินคา วิธีการลด/ยกเลิกภาษี มาตรการปกปอง และกลไกการยุติขอพิพาท และเวียนให
สมาชิกภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ซึ่งมีกําหนด
ระหวางวันที่ 6-8 ธันวาคม 2547 ณ ประเทศอินเดีย
• ใหสมาชิกเรงดําเนินการกระบวนการภายใน (Internal Procedure) ใหกรอบความตกลงฯ มี
ผลบังคับใชและแจงใหสมาชิกอื่นทราบผานชองทางการทูต ซึ่งขณะนีไ้ ทยและอินเดียได
ดําเนินการแลว ภูฎานและศรีลังกาดําเนินการเสร็จแลว จะแจงภายใน 2-3 สัปดาหนี้ สวน
บังคลาเทศ พมาและเนปาลอยูระหวางดําเนินการ

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

ตารางที่ 1.5 สรุปสาระสําคัญความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ -สิงคโปร และสหรัฐฯ -ชิลี ในสวน
การเปดเสรีการคาและการลงทุนในสินคาและบริการ
สาระสําคัญของความ
ตกลงการคาเสรี
การคาสินคา

การคาบริการ

สหรัฐฯ -ชิลี
สินคาบริโภคและอุตสาหกรรม
• มากกวา 85% ของสินคาบริโภคและ
อุตสาหกรรมภายใตการคาแบบทวิภาคีจะ
ไดรับการลด/เลิกภาษีทนั ที่ที่ความตกลงมี
ผลบังคับใช และจะตองลดภาษีทั้งหมด
ภายใน 4 ป
• ภาษีฟมุ เฟอยของชิลีสําหรับอุตสาหกรรม
ยานยนตจะตองลดลงในชวง 4 ป โดย
รถยนตที่เขาขายภาษีดังกลาวตองลดภาษี
ลงทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับ
• สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมจะตองลด
ภาษีลงทันทีต่ ามขอตกลงเกี่ยวกับ
แหลงกําเนิดสินคา
• สินคาสงออกของสหรัฐฯ หลายรายการ
ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาในชิลี เชน
สินคาเกษตร กอสราง อุปกรณประกอบ
รถยนต คอมพิวเตอร เปนตน
สินคาเกษตร
• ประมาณ 75 % ของสินคาเกษตรจาก
สหรัฐฯ นําเขาชิลีจะตองไดรับการยกเวน
ภาษีภายใน 4 ป และลดภาษีสําหรับ
สินคาเกษตรสหรัฐฯ ทั้งหมดภายใน 12 ป
• เกษตรกรสหรัฐฯ ที่เขามาประกอบอาชีพ
ในชิลีจะตองไดรับโอกาสเทียบเทากับหรือ
ดีกวาที่เกษตรกรจากสหภาพยุโรป และ
แคนาดาไดรับภายใตขอตกลงที่ทั้งสอง
ประเทศทําไวกับชิลี
• การอุดหนุนการสงออกตองถูกยกเลิก
สําหรับการคาสินคาเกษตรระหวางสหรัฐฯ
กับชิลี แตใหคงไวเพื่อบังคับใชกับประเทศ
ที่สามที่เขามาแยงหรือแทนที่สินคาสหรัฐฯ
ในตลาดชิลี
• ครอบคลุมการคาบริการขามพรมแดนทั้ง
สองประเทศและสิทธิการลงทุนและการ
ประกอบอาชีพใหบริการในประเทศคูคา
• ชิลีจะเปดตลาดใหธุรกิจบริการสหรัฐฯ

สหรัฐฯ -สิงคโปร

• สินคาสิงคโปรสวนใหญจะไดรบั การ
ยกเวนภาษีจากสหรัฐฯ ทันทีที่ความตกลง
มีผลบังคับใช และจะตองทยอยลดภาษี
ทั้งหมดในชวง 3-10 ป
• สิงคโปรรับประกันอัตราภาษีศนู ยทันที
สําหรับสินคาทั้งหมดของสหรัฐฯ
• สินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมจะตองลด
ภาษีลงทันทีต่ ามขอตกลงเกี่ยวกับ
แหลงกําเนิดสินคา

• ครอบคลุมการคาบริการขามพรมแดนทั้ง
สองประเทศและสิทธิการลงทุนและการ
ประกอบอาชีพใหบริการในประเทศคูคา
• สิงคโปรจะเปดตลาดใหธุรกิจบริการ

ภาพรวมความคืบหนาการเจรจาฯ

สาระสําคัญของความ
ตกลงการคาเสรี

สหรัฐฯ -ชิลี

•

•

การลงทุน
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•

•
•

มากขึ้นภายใตขอผูกพันแบบ “negative
list” approach
การเปดตลาดการคาบริการครอบคลุมใน
หลายสาขา ไดแก ธุรกิจคอมพิวเตอรและ
บริการที่เกี่ยวของ โทรคมนาคม กอสราง
วิศวกรรม ทองเที่ยว โฆษณา ไปรษณีย
ดวน บริการวิชาชีพ การกระจายสินคา
การฝกอบรมและการศึกษา และ
สิ่งแวดลอม
บริการทางการเงินครอบคลุมหลักการของ
การไมเลือกปฏิบตั ิ การประติบตั ิเยี่ยงชาติ
ที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง และหลักการ
ดานการเปดตลาด
ชิลีจะดําเนินการใหมีหลักประกันและ
กรอบการดําเนินการดานกฎหมายแกนัก
ลงทุนสหรัฐฯ ที่เขามาดําเนินการในชิลี
ทุกรูปแบบการลงทุนจะไดรับการปกปอง
ภายใตความตกลงนี้
นักลงทุนสหรัฐฯ จะไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ เชนเดียวและเทียบเทากับทีน่ ัก
ลงทุนชิลี หรือนักลงทุนชาติอื่นไดรับจาก
รัฐบาลชิลี

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สหรัฐฯ -สิงคโปร

•

•

•

•

•

สหรัฐฯ มากขึ้นภายใตขอผูกพันแบบ
“negative list” approach
การเปดตลาดการคาบริการครอบคลุมใน
หลายสาขา ไดแก ธุรกิจคอมพิวเตอรและ
บริการที่เกี่ยวของ โทรคมนาคม กอสราง
วิศวกรรม ทองเที่ยว โฆษณา ไปรษณีย
ดวน บริการวิชาชีพ การกระจายสินคา
การฝกอบรมและการศึกษา และ
สิ่งแวดลอม
บริการทางการเงินครอบคลุมหลักการของ
การไมเลือกปฏิบตั ิ การประติบตั ิเยี่ยงชาติ
ที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง และหลักการ
ดานการเปดตลาด
สิงคโปรจะดําเนินการใหมีหลักประกันและ
กรอบการดําเนินการดานกฎหมายแกนัก
ลงทุนสหรัฐฯ ที่เขามาดําเนินการใน
สิงคโปร
ทุกรูปแบบการลงทุนจะไดรับการปกปอง
ภายใตความตกลงนี้ เวนแตการยกเวน
เปนกรณีพิเศษ (the “negative list”
approach)
นักลงทุนสหรัฐฯ จะไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ เชนเดียวและเทียบเทากับทีน่ ัก
ลงทุนสิงคโปรหรือนักลงทุนชาติอื่นไดรับ
จากรัฐบาลสิงคโปร

