
Executive Summary 

There are currently four countries that signed the Free Trade Agreement 
(FTA) with Thailand, namely Bahrain, China, India and Australia. Japan and USA are 
another two countries which are in the process of negotiations with the Thai 
government. However, as both Japan and USA are Thailand’s two largest trading 
partners, it is necessary to examine clearly the implications and the impacts of signing 
the agreement. Thus, the Office of Small and Medium Enterprises Promotion 
commissions this research project to access the impacts of the FTA arrangement 
between Thailand and USA on indigenous small and medium enterprises. The study 
focuses on opportunities and threats that SMEs will face upon signing the agreement 
in the following eight main topics; Tariff, Non-tariff measures, Rules of origins, 
Intellectual property rights protection, Cross-border trade in services, Investment, 
Professional service and Competition policy. The aiming of the study is to make the 
small and medium enterprises in Thailand realize the impacts that may be arisen from 
the FTA.   

1. Tariff 

The US has long been a major trading partner of Thailand. The export value 
from Thailand to the US amounted to $13.6 billion in 2003, constituting about 17 
percent of the total Thai export. Top twenty exported items from Thailand to the US 
include computers and computer parts, jewelries, TV and radio receivers, telephone 
receivers and telephone parts, frozen shrimps, electric circuits, processed seafood, 
rubber gloves, sweaters, furniture and prepared fish.  

The overall import tariff rates of the US are quite low, with an average of 3.4 
percent. However, some products such as sport shoes, children clothes and other 
textile products are subject to high tariff rates of over 30 percent. In addition, the US 
has classified nearly 300 products as ‘sensitive’ under the bilateral FTAs with 
Australia, Chile and Singapore. These include agricultural and food products, e.g., 
sugar, butter and other dairy products, peanuts, canned tuna, canned seafood and 
canned fruit. Certain manufacturing products, including textile and garments, sport 
shoes, ceramic and porcelain, silverware, light trucks and watches, are also classified 
as sensitive. 

The study compares the modalities of tariff reduction that are used by 
Thailand and the US in previous FTAs with their trading partners. In past FTAs with 
Chile and Singapore, the US adopted a staging category approach that groups all 
products into 7-8 categories. Tariffs of products in the same category will be reduced 
to zero percent in the same time period. The timeframe for reduction of tariffs in the 
sensitive product category usually requires about 10-12 years. Thailand adopted a 
similar approach in its former FTAs by dividing its products into three groups: tariff-
free, normal-track and sensitive list products. Tariffs of products in the normal-track 
and sensitive lists are reduced to zero percent within 5 and 6-20 years, respectively.  

Export products from Thailand that are expected to enjoy the reduction of US 
tariffs include processed food, prepared fish, vegetables, fruits, sport shoes, children 
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clothes, suits and other textile products, rubber or plastic shoes, furniture, and light 
truck.  

On the other hand, certain Thai products are likely to experience greater 
competition from the US products. These include products that are currently imposed 
high import tariff rates, e.g., beef, fruits and vegetables, beverages, dairy products, 
sugar, tobacco, household textiles, pesticides, air conditioners and refrigerators.  

Thai negotiators should press hard for an elimination of the tariffs imposed by 
the US in the products that Thai firms have competitiveness.  This includes textiles 
and garments, footwear, furniture, agricultural and food products. To gain full 
benefits from the FTA, it is also necessary to reduce the barriers imposed by non-
tariff measures (see the section on NTMs).  

At the same time, the Thailand should reduce its own tariffs and aim at having 
a uniform and rationalized tariff structure.  This will increase welfare of the country 
by reducing costs faced by Thai consumers and downstream industries. Tariff 
reduction, however, is likely to negatively affect local producers. To facilitate the 
adjustment process of the affected producers, the Office of SMEs Promotion and 
other related government agencies should  

- provide training to labors and financial assistances to SMEs that are 
negatively affected by import competition.  

- promote the adoption of new technologies in the manufacturing process, 
management, purchasing and distribution.  

2. Non-tariff measures 

Even though tariffs are completely eliminated, non-tariff measures (NTM) can 
still impose negative effects on the market access of many products. Examples of the 
NTMs include contingency protection (e.g., safeguards, antidumping and 
countervailing measures), technical measures (including sanitary and phytosanitary 
measures), subsidies and rules of origins.  

Although the WTO has established rules to discipline the application of 
NTMs, such measures are still applied arbitrarily to protect domestic industries in 
many countries. Most NTMs, with an exception of subsidies, have similar impacts to 
that of tariffs: they increase costs of imported goods. Early works on estimating ‘tariff 
equivalence’ of NTMs show that the protection levels imposed by NTMs in many 
countries are alarmingly high. For example, it is estimated that the tariff equivalent 
rate of NTMs in the steel industry is 284 percent in the US.  

Both Thailand and the US make extensive uses of sanitary and phytosanitary 
measures to agricultural and food products. Previous studies found that 78.5 and 61.9 
percent of agricultural and food products are subject to such measures in Thailand and 
the US, respectively. For Thailand, Thai processed chicken is often denied market 
access by the US’s sanitary standards. The US also applies other technical measures 
to a number of Thai manufacturing products, including electrical and electronic 
appliances and medical equipment.  

The US has also long imposed antidumping and countervailing duties against 
imported products while Thailand has just recently begun to apply such measures. In 
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particular, certain Thai products such as steel, furfuryl alcohol, frozen shrimps, 
canned pineapples, are affected by the US’s application of antidumping and 
countervailing duties. In such cases, Thai exporters complained that the measures 
were applied arbitrarily and the resulted damages were generally high.   

Thai negotiators should: 
- Propose to establish bilateral panels between Thailand and the US to settle 

disputes related to NTMs. The objective of these panels is to reduce 
unilateral action of importing country that will hamper cross-border 
trades.   

- Seek to clarify the definitions of ‘like or directly competing products’, an 
issue that often becomes contentious in the trial of antidumping and 
safeguards cases.  

- Negotiate for greater transparency and rule-based in the application of 
NTMs.   

To obtain maximal market access for Thai producers, the Office of SMEs 
Promotion and other related government agencies should also: 

- set up a public-private joint committee to monitor new NTMs of major 
trading partners  

- disseminate the information on NTMs of major trading partners to Thai 
exporters, with a special attention paid to SMEs  

- invest in technical infrastructures such as test laboratories to upgrade 
technical standards of the country  

- set up an information center to provide recommendations to Thai 
exporters that are subject to trade disputes with major trading partners, 
especially the US.  

3. Rules of origins 

 Rules of origins (ROOs) are needed to prevent trade deflection arising from 
preferential treatments in market access. Such rules should be designed to facilitate 
free flow of trade rather than to protect local industries. Poorly designed ROOs can be 
costly to comply and administer. In addition, they can distort sourcing and investment 
decisions of firms, hinder the exploitation of economy of scale, increase the 
complexity of trade and reduce an incentive to make use of FTAs. 

We have review literatures on ROOs. We found that most ROOs are based on 
a combination of the following principles: wholly obtained (WO), substantial 
transformation (ST) and/or specific manufacturing process (SMP). Substantial 
transformation is usually determined by either changes in tariff classification or local 
content ratio. Some FTAs also apply secondary principles such as accumulation and 
de minimis.  

Based on an analysis of recent FTAs between the US and its trading partners, 
we found that the US applies the same or similar set of ROOs in these FTAs. 
However, the level of restrictiveness of each set of ROOs differs from one FTA to 
another, as reflected in different minimum local content requirements and different 
levels of changes in tariff classification.   



iv 

We analyze the impacts of these ROOs on Thailand’s 21 major export 
products. Assuming that the FTA with the US imposes the same set of ROOs as in the 
US-Singapore, US-Australia and US-Chile FTAs, we found that 8 Thai export 
products would not be considered originating products under these rules, even though 
they are deemed originating from Thailand under Thailand-Australia FTA. Such 
products include polyester, sweaters, children clothes, lady suits, jewelries, 
transformers, electric appliances and furniture. The reason for non-origination is 
usually due to stringent local content requirements and other product-specific 
restrictions. As a result, these products would have difficulties in enjoying the benefits 
of the FTA.   

Concerning the public awareness of ROOs, we found that there are many 
confusions and misunderstandings among the Thai private sectors. One such example 
is that many Thai producers mistakenly believe that every FTA with Thailand will 
apply the same set of ROOs. In addition, we also found that many producers, 
especially the SMEs, are poorly prepared to comply with complex ROOs due to their 
accounting practices and the lack of supporting information system.  

To help Thai exporters to enjoy maximal benefits from the FTA, the Office of 
SMEs Promotion and other related government agencies, including the Department of 
Customs and the Department of Foreign Trade, should  

- negotiate the local content requirement ratio to be at most 40 percent, as in 
the Thailand-Australia FTA.  

- negotiate for an ex-ante certification-based approach (as in AFTA) to 
implement rules of origin rather than an ex-post auditing system (as in the 
US-Singapore) to reduce the risks of Thai exporters.  

- provide accurate and easy-to-understand information on ROOs to Thai 
producers, with a special focus on SMEs.  

- promote good accounting practices and the use of information technology 
among SMEs.  

4. Intellectual property rights protection  

The chapter on intellectual property rights (IPR) protection in the US-
Singapore FTA sets a significantly higher standard for the protection of IPR than the 
existing TRIPS agreement, which is concluded in the Uruguay Round. The main 
focus of the FTA is on three major intellectual properties: patents, trademarks and 
copyright. The FTA requires each signatory party to ratify or accede to a number of 
international agreements, including the Convention Relating to the Distribution of 
Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974), the International 
Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991), known as the UPOV 
Convention, the WIPO Copyright Treaty (1996), the WIPO Performances and 
Phonograms Treaty (1996) and the Patent Cooperation Treaty (1984). It should be 
noted that the US is a member of all of the above agreements while Thailand is a 
member of none.  

The FTA also contains detailed provisions on substantive and enforcement of 
IPR protection. These provisions are modeled after the US domestic laws and thus 
aim at upgrading the level of IPR protection in Thailand to be similar to that provided 
by the US legislations. It should be noted that the US affords to have such a high 
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standard of IPR protection because it has the most sophisticated technological 
capabilities in the world.   

If Thailand adopts the US’s IPR standard without comparable technological 
capabilities, it will be deprived of a flexibility to design its IPR system that the US 
and other developed countries enjoyed in their earlier stages of development.  In 
particular, the extension of patentable subject matters to include all inventions implies 
higher costs of access to technology for Thai inventors and SMEs. The adoption of 
the Patent Cooperation Treaty will also exclude Thai technology users to make free 
usages of a large portion of inventions patented elsewhere but in Thailand.   

By narrowing the scope for compulsory licensing, the FTA is also likely to 
limit the flexibility of the Thai government in conducting its patent policy, especially 
in cases of emergencies. In the area of pharmaceutical products, the FTA limits third-
party’s access to test data submitted for marketing approval by original drug 
producers. As a result, generic drug producers must by themselves conduct costly test 
process.   This duplication is socially wasteful and is likely to discourage the entry of 
generic drug producers into the market.    

In the area of plant variety protection, most Thai farmers are unlikely to 
benefit from the protection provided by the FTA due to its strict requirement for 
protection. The new copyright standards imposed by the FTA are also likely to 
increase the cost of access to copyrighted materials such as text books and computer 
software.  

From a perspective of Thailand, it is necessary to ensure that the IPR system 
facilitates, rather than hinders, its development goals. In particular, the copyright law 
should allow Thailand to extend its basic and higher education coverage by allowing 
an access to educational materials and information technology. The patent law should 
facilitate an access to medicine for poor people while the plant variety protection law 
should not impose undue costs to local farmers and plant breeders.  

Thus, the benefits for Thailand from inappropriately high standards of IPR 
regime are, at best, long term, while the costs of adopting them are real and 
immediate. Such costs include legislative and administrative costs involved in 
revising current laws and regulations, legislating new ones and implementing them. 
However, the current legal system is already over-burdened and can hardly 
accommodate new obligations, at least in the short run.   

If the FTA is to be adopted, certain provisions need to be strongly negotiated 
or clarified to avoid potential negative impacts of stronger IPR regime:  

- The date of entry into force of the FTA should be extended to 
accommodate necessary adjustments of the Thai side. In particular, a 
period of 10-12 years should be negotiated.  

- Safeguards, including strong competition law, should be developed to 
ensure that monopoly rights related to IPR protection are not exploited 
inappropriately.  

- Thailand should negotiate to be allowed to give effect to the 1978 UPOV 
Convention rather than the current UPOV Convention.   
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- The term of protection of a copyrighted work should be kept to 50 years 
after the creator’s death. The extension of the term to 70 years is not likely 
to provide additional incentive for the creation of copyrighted works. On 
the other hand, it will limit the access to educational materials.  

- The scope of patentable subject matters should be as limited as allowed in 
the TRIPS agreement. In particular, genetic material found in nature, 
plants, animals and biological processes for the production of such plants 
and animals should not be patentable. Software and business methods 
should also be excluded as patentable subject matters until an effective 
procedure to reduce patents granted to trivial inventions is developed.  

- Conditions for compulsory licensing should be kept flexible as allowed by 
the Doha Declaration on TRIPS and Public Health. In particular, the 
conditions should include, but not limited to, those appearing in the US-
Singapore FTA.    

- In the area of pharmaceutical products, an access to test data reduces the 
duplication of a costly test process and thus promotes early entry of 
generic drug producers.  An access to test data by third parties should 
therefore be allowed, provided that the data is protected against unfair 
commercial use.  

5. Cross-border Trade in Services 

The liberalization of the service sector under a FTA with the United States is 
bound to be rather comprehensive since a "negative list" approach is likely to be 
required for a successful trade negotiation with the US.  However, given that Thailand 
has had a Treaty of Amity that allows US nationals to invest freely in all businesses in 
Thailand except 6 sectors for the last 40 years, the impact of a Thai-US FTA on the 
service sector will be limited to a few sectors, albeit major ones.  Moreover, 
liberalization of the service sector is likely to be gradual under the FTA since there 
are provisions that allow Parties to exempt all non-conforming measures and  specific 
sectors that relate to national security, cultural concerns, the provision of public 
services, etc.  Non-conforming measures are to be eventually phased out, however.  It 
would appear that the FTA places greater emphasis on preventing Parties from 
implementing new rules and regulations that would restrict bilateral services trade. 

Market access is by no means the only issue covered in the Chapter on Cross-
border trade services in the Singapore-US FTA  --  the blueprint for the Thai-US FTA.  
Regulations and privatization are two other issues addressed in the Agreement.  The 
Agreement stipulates that once a state enterprise is corporatized, it should relinquish 
all privileges that would provide an unfair competitive edge against private 
competitors in the same market.  It also requires that investors from the other Party to 
the agreement are to be given equal rights as nationals in acquiring shares in a 
privatized state enterprise.  That is, a foreign equity share limits are not allowed, 
except in businesses that concern infrastructure services where a 49% limit may be 
applied. As for regulations, the agreement requires regulatory transparency, in 
particular in licensing.   

  The impact of service sector liberalization under the Thai-US FTA is likely 
to be felt most in 3 specific services in which the US has expressed a particular 
interest.  These are telecommunications, banking and finance and express mail 
delivery.  Liberalization of these sectors are likely to benefit SMEs as consumers.  
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Concerning the privatization provision, Thailand would have to revise its 
Corporatization Law that allows corporatized state enterprises to maintain special 
privileges should the Corporatization Committee so decide.  This may be a problem if 
the privileges granted to the SOE are related to its unwritten universal service 
obligations.  On the issue of regulation, a more transparent and predictable regulatory 
regime can only benefit all parties, in particular SMEs that have little bargaining or 
lobbying power. 

As for opportunities that Thai suppliers may expand their businesses in the 
US, they are rather limited.  This is because except for tourism and air transport, 
Thailand is a net importer of services with the US.  In the absence of liberalization of 
labour between the two countries, it is difficult for Thai companies to compete on the 
basis of capital, technology or network with US service providers. 

It is recommended that, in preparation for the service sector liberalization, the 
government should undertake the following actions: 

1. Ensure that the competition law is enforceable in order to protect local 
service suppliers from anti-competitive practices from larger foreign 
operators. 

2. Collect information about state subsidies granted to US service suppliers in 
specific sectors that will be liberalized so to ensure fair competition. 

3. In case where market concentration occurs as a result of bilateral market 
liberalization, the government should immediately liberalize the market on 
an MFN basis to stimulate competition from suppliers from non-Parties. 

4. Free corporatized state enterprises of unwritten universal service 
obligations and implement a transparent and fair subsidy rule that provides 
a level playing field for all suppliers in the market. 

5. Negotiate for a balance of payment safeguard so as to ensure that in case 
liberalization in the service sector leads to serious imbalances in 
international trade, measures can be taken to prevent macro-economic 
instability. 

6. Investment 

Major substantive issues found in the Investment Chapter of the Draft Thai-
US FTA are as follows: 

1. Market access or pre-establishment rights:  The FTA requires MFN and 
national treatment in pre-establishment rights for investors of the other 
Party. 

2. Investment protection or post-establishment rights:  The Agreement 
requires that covered investment is protected against direct and indirect 
expropriation, discrimination and is treated according to minimum 
standard of customary law. 

3. Unrestricted transfer of funds across borders. 
4. Restrictions on investment performance requirement:  The FTA bars 

Parties to the agreement from imposing investment measures that restrict 
trade between the two countries, such as local content or export 
requirements.  Most restrictions are consistent with TRIMS, except for the 
provision prohibiting Party to demand technology transfer as a pre-
condition for investment approval.   
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5. Private-to-state dispute settlement mechanism: The Draft Thai-US FTA 
includes a private-to-state dispute settlement mechanism that relies on 
international arbitration rather than domestic court.   

The current Thai laws allow foreign investors to hold unlimited equity share in 
all businesses in the manufacturing sector.  Foreign ownership share is limited to 49% 
for all services, however.  However, under the Treaty of Amity between the United 
States and Thailand, American nationals are allowed unlimited equity share in all 
manufacturing and service sectors since 1966, except for 6 services.  Hence, 
investment liberalization under the Thai-US FTA will impact mainly businesses in the 
service sector that have been closed to US investors. 

It should be noted, however, that the scope of liberalization under the Thai-US 
FTA may be significantly broader than that under the Treaty.  This may be the case 
investment that will be beneficiary to the Agreement covers not only US investors, 
but also foreign companies that are registered under the US Law and have "substantial 
business operation" in the US.  If that is the case, many non-US multinational 
companies will also be entitled to access the Thai market via the Thai-US FTA.   

The study shows that SMEs are concentrated in several businesses involved 
with logistics such as custom broker, freight forwarder, cargo agency and trucking.  
These are not services targeted by the US, but are services that large Japanese service 
suppliers have a clear competitive advantage.  This is evident from the proliferation of 
joint ventures where these suppliers hold the maximum share (49%) allowed under 
the current law.  As these companies are likely to have subsidiaries in the US, they are 
likely to be able to benefit from the Agreement as well.  In this case, local SMEs in 
these sectors will undoubtedly feel the impact of market liberalization under the FTA 
once the local national equity share is no longer binding. 

Concerning investment protection, the Thai government will have to ensure 
greater transparency in the implementation of policies or regulatory rules.  The 
experience of NAFTA shows that administrative shortcomings can lend easily to an 
alleged discriminatory or sub-standard treatment that are subject of arbitral awards.    

Finally, concerning investment performance restrictions, Thailand should have 
no problem with compliance as the Board of Investment does not impose a 
technology-transfer requirement both for the right to establish and to gain incentives.  
It only requires that foreign investors that request a permission to bring in foreign 
professionals must submit reports on activities taken to promote technology-transfer 
to local employees. 

It is recommended that the Thai government take the following actions to 
ensure that investment liberalization under the bilateral FTA will be most beneficial to 
the Thai economy: 

1. Examine carefully the pros and cons of having non-Party companies 
benefiting from the bilateral agreement. 

2. Amend relevant laws to ensure that the rights of local investors are 
comparable to those guaranteed to US investors under the FTA. 

3. Revise Administrative Law to ensure greater transparency in the 
administration of all laws and regulations affecting businesses, in 



ix 

particular in the case of "rule making" that the current Administrative law 
fails to address. 

4. Design clear adjustment schemes for SMEs that are likely to be affected by 
investment liberalization. 

7. Professional services 

Professional services are one of the major factors in trade in services.  Many 
bilateral and regional free trade agreements cover movement of professional services, 
in particular in law, engineering, architecture and accounting.   

The Thai Foreign Labour Law bars foreigners from engaging in 39 
professions, including accounting, civil engineering, architecture and law.  It should 
be noted, however, that the specific law governing each profession does not bar 
foreigners from practicing these professions as long as they fulfill the requirements 
for certification, except for attorney.   

With regard to the establishment of business services, the Foreign Business 
Act stipulates that foreign ownership in all services must not exceed 49%.  However, 
American investors have been to establish law or accounting firms with unlimited 
shareholding under the bilateral Treaty of Amity between the United States and 
Thailand since 1966.  In practice, however, most American accounting and consulting 
firms prefer to maintain a minimum foreign equity share.  This may, in part, due to 
the dependence on local partners.   

Both the US-Chile and US-Singapore FTAs contain provisions regarding 
cooperation in developing licensing and certification schemes that are mutually 
acceptable in various professions, in particular law and engineering. In addition, in 
both FTAs the US commits to allocate a specific "H-1B visa quota" for "specialty 
occupations".  That is, a specific number of professionals from Singapore and Chile 
will be granted temporary employment (3 years subject to renewal) into the US under 
the H-1B visa.  These FTA quotas will be carved out of the general H-1B visa quota 
of 65,000 per year, leaving professionals from non-party countries with a smaller 
chance to obtain such a visa. Thailand can benefit greatly from having its 
professionals trained in the United States. 

On the other hand, Thai firms providing business services may feel the impact 
if foreign American law or accounting firms are allowed to employ American lawyers 
and accountants.  This may lead certain joint-venture firms to relinquish the Thai 
shares as they no longer depend on local partners.  However, there will always be a 
need for local professionals who are knowledgeable of the local laws and regulations.  
It is likely that wholly owned American firms will specialize in international 
accounting, tax, trade and investment laws, in which case they may not necessarily 
compete directly with locally owned firms that specializes in domestic laws. 

It is recommended that, in preparing for liberalization of professional services, 
the Thai government should: 

1. Review existing professional standards to ensure comparability with 
foreign counterparts, in particular, the United States. 

2. Promote English proficiency among Thai professionals so that they may 
benefit from bilateral arrangements. 



x 

3. Promote continual acquisition of skills and experiences of certified 
professionals that are often a requisite for the renewal of professional 
certificate or license in many foreign countries. 

4. If need be, specify the scope of service that a foreign professional may 
offer.  For example, foreign lawyers may be allowed to practice only 
foreign laws in order to limit the impact of local professionals.   

8. Competition Policy 

Competition Policy is one of the main issues covered in most FTAs, including 
the draft FTA between Thailand and the United States. This is because free trade does 
not necessarily guarantee fair trade.  There is thus a need for competition provisions 
to ensure fair competition. 

The Competition Policy Chapter in the US-Singapore FTA includes the 
following key provisions: 

1. Both Parties are required to have measures and institutions that address 
competition concerns on a non-discriminatory basis. 

2. Private companies that hold an exclusive concession from the State shall 
not use their monopoly power to restrict competition in competitive 
markets and shall buy or sell their monopoly products or services on a 
commercial and non-discriminatory basis. 

3. State-owned enterprises shall not engage in any kind of business 
agreements that hamper competition in the market without an efficiency 
defense and shall buy and sell products or services on a commercial basis. 

4. Both parties agree to cooperate and coordinate to further effective 
competition law and policy. 

The implications of these commitments are as follows.  First, Thailand will 
have to take steps to ensure that its Trade and Competition Act 1999 is properly 
implemented.  Currently, sections 25 on abuse of dominance and section 26 on 
mergers are unenforceable.  This is because, after almost 6 years, the Trade 
Competition Commission has not yet passed the market share and sales thresholds in 
order to determine whether a company has "market dominance" and whether a 
planned merger would require to submit a "pre-merger notification" for approval.  All 
Thai companies, in particular small and medium enterprises, should benefit from an 
effective competition law. 

Second, the Trade Competition Act exempts state-owned enterprises (SOEs).  
This provision will have to be amended as the FTA clearly stipulates that SOEs are 
subject to competition discipline as well.  This should also benefit all companies that 
have to compete with SOEs.  Provisions that call for designated private-monopolies 
not to abuse their monopoly power seem superfluous as these companies are already 
subject to competition laws.  The provisions that require designate private and state 
monopolies to buy and sell products on a commercial and non-discriminatory basis 
seem to be out of place in the competition chapter a sit concerns procurement rather 
than competition.   

Third, the provision on cooperation is voluntary.  Hence, there is no guarantee 
of an effective cooperation and coordination in the enforcement of law on cross-
border competition cases. 



xi 

It is recommended that the Thai government undertake the following measures 
in view of its future commitments in competition policy under the Thai-US FTA: 

1. Pass the minimum market share and sales thresholds for abuse of 
dominance and merger provisions. 

2. Abolish exemption provided for state enterprises. 
3. Refuse to accept commitments concerning procurements that are beyond 

the scope of a competition law.   
4. Negotiate for a more binding provisions in co-operation and co-ordination  

in order to ensure effective cooperation from US competition authorities 
should competition problems arise from liberalization under the FTA. 

5. Assess potential sector-specific competition problems that Thai SMEs may 
face as a result of market liberalization under the FTA. 

9. Conclusion 

Research results on the impacts of the Free Trade Agreement between 
Thailand and the United States from the preceding eight topics, indicate that the 
Agreement may confer both opportunities and threats to the Thai economy as follows:   

Opportunities to Thai economy 

• Many Thai exports may enjoy US tariffs reduction, especially, those that 
are subject to high US import tariff rates. 

• Certain non-tariff measures could be alleviated, providing that negotiation 
terms are clearly defined. 

• Trade deflection could be diminished by the implementation of appropriate 
rules of origin. 

• The adoption of certain non-controversial intellectual property rights 
protection issues that could induce much more foreign investment. 

• Consumers and the SME entrepreneurs would benefit from greater  
competition, resulting in improvement in the quality of service and lower 
prices.  

• Thai professional workers would be able to access the US labor market 
more easily if the Thai government can successfully negotiate a H-1B Visa 
quota as that achieved by Chile and Singapore. 

• Labor mobility between both countries would be enhanced as the standard 
and regulation governing the issuance of professional licenses as well as 
certificates will be developed and commonly agreed between both 
countries. 

• Competition law would be better enforced to meet the standard stipulated 
in the Agreement. SMEs would, therefore, be better protected from unfair 
trade practices conducted by large-scale entrepreneurs, but also create a 
fair competition between the private companies and state enterprises.  

Threats to Thai economy 

• Many Thai exports, especially, those that have been well protected by high 
import tariff rates, may experience greater competition from US products. 
In response to this, it is recommended that Thai negotiators try their best to 
delay the introduction of tariff cuts for certain products in the sensitive list. 

• According to the established rules of origin found in the US-Singapore, 
US-Australia, and US-Chile FTAs, certain Thai exports may not meet the 



xii 

origin requirement and thus cannot enjoy benefits offered by the FTA. It is 
therefore suggested that Thailand should assert to have RoOs that are 
consisted with the Thailand-Australia FTA.  

• Certain controversial intellectual property rights protection obligations 
should be rejected or postponed for at least 10 years. 

• Since the Agreement provides more market access and protection 
privileges to US investors than those from any other countries, certain US 
companies may dominant the domestic market. Therefore, the Thai 
Competition Authority would urgently need to rigorously implement the 
Trade Competition Act in order to prevent unfair and restrictive trade 
practices undertaken by large multi-national companies.  

• Thai government should overhaul its subsidy regime for social services. 
This is because the FTA requires that a corporatized state enterprise be 
stripped of any privileges that provides it with an unfair advantage. 

• As committed to the Agreement to liberalizing financial sector, trade in 
services and investment, the Bank of Thailand (BOT) obligates not to 
undertake the excessive measures to control neither inward nor outward 
capital flow. As a consequence, Thai economy would be exposed to the 
risk of fluctuation in capital flow caused by short-term speculation. 
Therefore, it is important that Thailand retains its sovereignty to impose 
capital control measures in case of Balance of Payment problems or threat 
thereof.  

• The scope of investment subject to liberalization commitments in the FTA 
should not include short-term loans which, from experiences in many 
countries, can be highly unstable and detrimental to the macro-economic 
stability. However, if Thailand commits to liberalize short-term 
investment, including short-term loans, it is necessary that the Central 
Bank retains its authority to implement measures to protect the integrity of 
the domestic financial system in terms of both balance of payments 
safeguard and prudential regulation of commercial banks. 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ประเทศไทยมีขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี (Free Trade Agreement: FTA) กับประเทศ
บาหเรน จีน อินเดีย และออสเตรเลียแลว และกําลังอยูระหวางการเจรจากับประเทศญ่ีปุน และ
สหรัฐอเมริกา  ซ่ีงเปนสองประเทศท่ีไทยควรใหความสําคัญและพิจารณาถึงผลกระทบจากการเจรจา
อยางรอบคอบ  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดเหน็ความสําคญัในการ
เจรจาขอตกลงการคาเสรีทวิภาคีในคร้ังน้ี  จึงใหมีการศึกษาผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรีแบบ 
ทวิภาคีระหวางไทย-สหรัฐอเมริกาตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบใน 8 
หัวขอ ไดแก ภาษีศุลกากร  มาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษี  แหลงกําเนิดสินคา  การคุมครองสทิธใิน
ทรัพยสินทางปญญา  การคาบริการ การลงทุน  บริการวิชาชีพ  และนโยบายการแขงขันทางการคา  
เพ่ือใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเตรียมพรอมและปรับตัวรับกับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ตอไป โดยมีบทสรุปในหัวขอตางๆ ดังน้ี 

1. ภาษีศุลกากร   

สหรัฐฯ เปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังในภาคสงออกและ
นําเขา เมื่อพิจารณาสินคาสงออกจากไทยไปยังสหรัฐฯ พบวา สินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด 20 
อันดับแรกมีมูลคารวมกันท้ังหมดถึง 8.52 พันลานดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 56.1 ของมูลคา
สงออกจากไทยไปสหรัฐฯ ท้ังหมด ซ่ึงไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ เคร่ืองประดับอัญมณี 
เคร่ืองรับโทรทัศน โทรศัพทและสวนประกอบ กุงและปูสดแชเย็น แผงวงจรไฟฟา อาหารทะเลแปรรูป 
ถุงมือยาง เสื้อถักแบบสเวตเตอรหรือเสื้อกั๊ก เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ ปลาปรุงแตง สวนประกอบ
คอมพิวเตอร ยางธรรมชาติ สูทของผูหญิง เคร่ืองวิดีโอ หมอแปลงไฟฟา รองเทาหนัง เส้ือผาและ
เคร่ืองแตงกายเด็กเล็ก สายไฟฟาและสายเคเบิล และเคร่ืองรับวทิย ุ

แมวาสหรัฐฯ จะมีอัตราภาษีนําเขาเฉลี่ยในอัตราท่ีต่ํามากเม่ือเทียบกับไทย แตเม่ือพิจารณาใน
รายสินคาจะพบวา มีสินคาหลายรายการที่มีอัตราภาษีในระดับท่ีสูงมาก (tariff peak) เชน รองเทากฬีา 
และเส้ือผาเด็ก ท่ีมีอัตราภาษีสูงถึงรอยละ 48 และ 32.8 ตามลําดับ   นอกจากน้ี สหรัฐฯ ยังไดกําหนด
สินคา 291 รายการใหเปนสินคาออนไหวในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ชิลี และ
สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย โดยผลิตภัณฑเกษตรและอาหารท่ีสหรัฐฯ ยื่นขอเสนอใหเปนสินคาออนไหว เชน 
นํ้าตาล ทูนากระปอง อาหารทะเลกระปอง และผลไมกระปอง เปนตน สวนสินคาอุตสาหกรรมท่ีสหรัฐฯ 
เสนอใหเปนสินคาออนไหวเชน  สิ่งทอและเคร่ืองนุงหมหลายรายการ รองเทากีฬาประเภทตางๆ 
เคร่ืองเซรามิคเคลือบ เคร่ืองปอรซเลน เคร่ืองประดับเงิน รถบรรทุกขนาดเล็ก  เปนตน 

สวนทาทีของสหรัฐฯ ในการเจรจาลดภาษีสินคานําเขากับประเทศอ่ืนๆ น้ัน พบวาสหรัฐฯ จะมี
รูปแบบการลดภาษีตามหมวดสินคา (staging category) โดยสินคาในกลุมเดียวกันจะมีวิธีการลดภาษี
ท่ีเหมือนกัน รวมทั้งจะใชระยะเวลาการลดภาษีลงเหลือศูนยเทากัน  สําหรับทาทีของไทยในการเจรจา
เกี่ยวกับขอตกลงทางดานภาษีศุลกากรน้ัน พบวาไทยมีรูปแบบการลดภาษี 3 รูปแบบ ไดแก การไม



xiv 

เก็บภาษีนําเขาของสินคาท่ีเดิมมีอัตราภาษีอยูท่ีรอยละ 0 อยูแลว การลดภาษีของกลุมสินคาท่ัวไป 
(normal list) และการลดภาษีของกลุมสินคาออนไหว (sensitive list) 

สินคาในกลุมแรกซ่ึงไมมีการเรียกเก็บภาษีนําเขาอยูแลวในปจจุบันมีจํานวน 238 รายการ 
ในขณะที่สินคาท่ัวไปจะมีระยะเวลาในการลดภาษีตั้งแต 0-5 ป โดยเปนสินคาท่ีพรอมลดภาษีระหวาง
กันเม่ือความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคับใชจํานวน 3,146 รายการ และเปนสินคาท่ีจะลด
ภาษีใหเหลือศูนยภายในเวลา 5 ปจํานวน 1,946 รายการ สวนสินคาออนไหวซึ่งมีจํานวน 161 รายการ
จะมีระยะเวลาในการลดภาษีตั้งแต 6-20 ป สินคาออนไหวของไทยสวนใหญจะอยูในกลุมสินคาท่ีมีการ
จํากัดโควตาหรือเปนสินคาเกษตรท่ีมีมาตรการปกปองพิเศษ เชน มันฝร่ังสดและแชแข็ง มันฝร่ังแปร
รูป เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป ชา ขาวโพด น้ําตาล นมพรอมดื่ม นมผงขาดมันเนย เนื้อสัตว สวน
ตางๆ ของสัตว และน้ําผึ้ง เปนตน 

สินคาไทยท่ีจะไดรับประโยชนมากจากการทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ คือ สินคาใน
กลุมที่ปจจุบันสหรัฐฯ จัดเก็บภาษีนําเขาในอัตราท่ีสูง แตจะไดรับสิทธิลดภาษีในทันทีที่ความตกลง
การคาเสรีมีผลบังคับใช เชน ปลาปรุงแตง ผัก ผลไม กระเปาเดินทาง ของที่ทําดวยวัตถุจักสาน ผาผนื
ท่ีทําดวยฝาย ผาทอแบบมีขน เส้ือผาเด็ก ชุดสูท ถุงมือผา รองเทาทําดวยยางหรือพลาสติก รองเทา
สวนบนทําดวยวัตถุทอ เคร่ืองใชเซรามิค เคร่ืองแกวบนโตะอาหาร เฟอรนิเจอรเคร่ืองแกว และ
รถบรรทุก เปนตน  

ในทางกลับกัน สินคาไทยที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการท่ีสินคาสหรัฐฯ สามารถเขามา
แขงขันในตลาดไดมากขึ้น คือสินคาในกลุมท่ีปจจุบันไทยไดจัดเก็บภาษีนําเขาในอัตราที่สูง และ
จําเปนตองลดกําแพงภาษีลงตามความตกลงการคา เชน เนื้อโค ผักผลไม เคร่ืองดืม่ นมและผลติภณัฑ
นม นํ้าตาล ยาสูบและผลิตภัณฑ เคหะสิ่งทอ สารฆาแมลง เคร่ืองใชในครัว เคร่ืองปรับอากาศ และ
ตูเย็น เปนตน   

เพ่ือใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีขีดความสามารถในการ
แขงขันภายใตภาวะการคาเสรีมากขึ้น สสว. และหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะดําเนินการดังตอไปน้ี 

- เสริมสรางปจจัยและพัฒนาปจจยัแวดลอมที่เอื้อตอการแขงขันใหแกผูประกอบการ 
เชน ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในการผลติ เพ่ือลดตนทนุของผูประกอบการ 

- สงเสริมการนําเทคโนโลยีตางๆ รวมทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการผลติ การ
บริหารจดัการ การจัดซ้ือ การสงมอบสินคา และการกระจายสนิคาของ
ผูประกอบการ ตลอดจนสงเสริมการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติและการถาย
โอนเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ 

2. มาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษี  

 นอกจากประเด็นการไมผานตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดแลว สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําให
สินคาสงออกจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหน่ึงไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความ 
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ตกลงการคาเสรีคือ การท่ีสินคาน้ันถูกปดกั้นการเขาสูตลาดอันเนื่องมาจากการใชมาตรการทางการคา
อื่นๆ ท่ีไมใชภาษีของประเทศผูนําเขา เชน มาตรการทางเทคนิค มาตรการสุขอนามัย หรือมาตรการ
ปกปองแมวาในปจจุบัน จะมีกติกาในการใชมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีภายใตกรอบการคาเสรี
ขององคการการคาโลก  งานวิจัยท่ีผานมาช้ีใหเห็นวา ประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐฯ และ
ประเทศท่ีพัฒนาแลว ยังคงใชมาตรการเหลานั้นในการปกปองผูผลิตภายในประเทศของตนอยาง
เขมขนแทนการใชกําแพงภาษี 

การนํามาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษีมาใชจะทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายเพ่ิมขึ้น
ในการผลิตและการสงออกสินคาไปยังประเทศท่ีประกาศใชมาตรการดังกลาว เพ่ือความสะดวกในการ
เปรียบเทียบตนทุนสวนเพ่ิมน้ี ไดมีการคํานวณ “อัตราเทียบเทาภาษี” ท่ีเกิดจากมาตรการเหลาน้ัน 
จากงานวิจัยท่ีผานมาพบวา มาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษีท่ีไทยนําไปใชกับสินคาประเภทไขมนัและ
นํ้ามันทําใหสินคามีราคาสูงขึ้นอันเน่ืองมาจากอัตราเทียบเทาภาษีอีกถึงรอยละ 596.6 ในขณะท่ีอัตรา
เทียบเทาภาษีที่เกิดจากการท่ีสหรัฐฯ นํามาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีมาใชกับสินคาเหล็กคิดเปน
ถึงรอยละ 284.1 

ในภาพรวมแลว มาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษีท่ีทั้งไทยและสหรัฐฯ นําไปใชมากที่สุดคือ 
มาตรการสุขอนามัย โดยไทยและสหรัฐฯ นํามาตรการดังกลาวไปใชกับกลุมสินคาเกษตรและอาหาร
มากถึงรอยละ 78.5 และ 61.9 ของจํานวนสินคาท้ังหมดในกลุม ตามลําดับ สําหรับมาตรการตอบโต
การทุมตลาดและตอบโตการอุดหนุนน้ัน จากสถิติที่ผานมาพบวา ไทยยังไมเคยใชมาตรการดังกลาว
กับสหรัฐฯ เลย แตกลับถูกสหรัฐฯ นํามาตรการดังกลาวมาใชกับสินคาตางๆ เชน เฟอรฟวริล
แอลกอฮอล ผลิตภัณฑเหล็ก กุงสดแชเย็นแชแข็ง และสับปะรดกระปอง   

นอกจากน้ี มาตรการสุขอนามัยท่ีมีความเขมงวดของสหรัฐฯ ยังมีผลทําใหสินคาในกลุมเกษตร
และอาหารของไทย โดยเฉพาะสัตวปก ถูกปฏิเสธการนําเขา สวนมาตรการทางเทคนิคของสหรัฐฯ 
อาจจะทําใหสินคาไทยในกลุมเคร่ืองใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองมือแพทย ท่ีผลิตไมตรงตาม
มาตรฐานหรือเงื่อนไขลักษณะเฉพาะท่ีสหรัฐฯ กําหนดไว ถูกปฏิเสธการนําเขาเชนกัน นอกจากน้ี 
ผูประกอบการไทยยังจะตองมีภาระคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรฐานใน
การผลิตสินคาเพ่ิมขึ้น เชน การติดฉลาก เปนตน 

ในสวนมาตรการปกปอง ผูสงออกเหล็กของไทยไดรับผลกระทบจากการท่ีสหรัฐฯ ได
ประกาศใชกฎหมายการคามาตรา 201 ในการปกปองสินคาเหล็กภายในประเทศตน และหากไทยยัง
ไมสามารถทําความตกลงกับสหรัฐฯ ไดอยางชัดเจนวาสินคาจากไทยในกลุมใดท่ีเปน ”สินคาที่
เหมือนกัน” หรือ “สินคาท่ีแขงขันโดยตรง” กับสินคาที่ผลิตในสหรัฐฯ อาจจะทําใหสินคาไทยหลาย
ประเภทถูกดําเนินมาตรการ จนทําใหผูประกอบการไทยไมไดรับสิทธิลดหยอนภาษีศุลกากร 

เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปญหาดังกลาว สสว. และหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ
ควรดําเนินการดังน้ี 
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- เจรจาให มีกลไกระงับขอพิพาทรวมระหวางไทยกับสหรัฐฯ ในรูปแบบทวิภาค ี 
(bi-national panels) ในการตอบโตการทุมตลาดและตอบโตการอุดหนุน เพ่ือให
หนวยงานรัฐของท้ัง 2 ประเทศมีสวนรวมในการไกลเกลี่ยขอพิพาท ไมใชการใหสทิธขิาด
ในการดําเนินการแกประเทศผูนําเขาเทาน้ันตามความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร 

- เจรจาใหมกีารใชกฎระเบียบทางเทคนิคท่ีโปรงใส ในประเด็นมาตรการทางเทคนิคและ
สุขอนามัย และตองมีการแจงลวงหนาหากจะมีการบังคับใชกฎใหมๆ  เพ่ือใหเวลาในการ
แสดงความคดิเห็น รวมทั้งเจรจาใหสหรัฐฯ ใหความชวยเหลอืทางเทคนคิแก
ผูประกอบการไทยในการผลิตสินคาใหไดคุณภาพตามท่ีสหรัฐตองการ 

นอกจากน้ี สสว. และหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของควรใหการชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของไทย เพ่ือใหผูประกอบการมีความพรอมมากท่ีสุดเมื่อความตกลงการคา
เสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคับใชดังน้ี 

- จัดอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกบัมาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษแีกผูประกอบการ  
- พัฒนาหองปฏิบัตกิารตรวจสอบความปลอดภยัของสนิคาสงออกของไทยเพื่อตรวจสอบ

และใหใบรับรองแกสินคาสงออกของไทยท่ีผานตามมาตรการสุขอนามัยของสหรัฐฯ 
- จัดตั้งคณะทํางานรวมกบัภาคเอกชนในการตรวจสอบและคดัคานมาตรการทางการคาที่

ไมใชภาษขีองสหรัฐฯ ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอผูประกอบการไทย 
- จัดตั้งคณะทํางานในการใหคําแนะนําแกผูประกอบการไทยในกรณีท่ีเกดิขอพิพาททาง

การคากับสหรัฐฯ อันเน่ืองมาจากมาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษีตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมาตรการตอบโตการทุมตลาดและตอบโตการอดุหนุน เพ่ือเจรจาหาขอยุต ิ และหา
มาตรการรองรับผลกระทบหากไมสามารถเจรจาตอรองกับสหรัฐฯ ได 

3. แหลงกําเนิดสินคา 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเปนอีกประเด็นหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการเจรจาความตกลง
การคาเสรี เน่ืองจากกฎท่ีไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมจะสามารถปองกันการเกดิการบายเบนทาง
การคา (trade deflection) ซ่ึงหมายถึงการสวมสิทธิ์ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศท่ี
ไมไดเปนสมาชิกความตกลงได แตหากกฎดังกลาวมีความเขมงวดมากเกินไป ก็อาจจะทําใหสินคา
นําเขาจากประเทศสมาชิกความตกลงไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เน่ืองจากไมผาน
หลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิด และทําใหภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของตองเสียคาใชจาย
เพ่ิมขึ้น 

หลักเกณฑพ้ืนฐานท่ีใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคามี 3 หลักเกณฑ ไดแก  การ
พิจารณาสินคาท่ีไดมาหรือมีการผลิตโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศท้ังหมด (wholly obtain: WO) ซ่ึง
มักใชกับผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลูกและเก็บเกี่ยวในประเทศน้ัน และสัตวมีชีวิตท่ีเกิดและเติบโตใน
ประเทศ  การผลิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพอยางเพียงพอ (substantial transformation) ซ่ึง
มักใชกับสินคาอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากร (change in tariff 
classification: CTC) และ/หรือสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (local content: LC) และหลักเกณฑ
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สุดทายคือ การพิจารณากระบวนการผลิตท่ีสําคัญ (specific manufacturing process)  สวน
หลักเกณฑพิเศษเพิ่มเติมท่ีใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคามี 2 หลักเกณฑคือ หลักเกณฑการ
สะสม (accumulation) และหลักเกณฑ tolerance หรือ de minimis 

จากการวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่สหรัฐฯ นําไปใชในความตกลงการคาเสรีกับ
ประเทศตางๆ พบวา สหรัฐฯ ไดนําหลักเกณฑพ้ืนฐานและหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังกลาวมาใชในการ
พิจารณาแหลงกําเนิดสินคา โดยในเกือบทุกความตกลงจะใชหลักเกณฑการพิจารณาสินคาชนิด
เดียวกันคลายคลึงกัน แตจะมีระดับความเขมงวดของการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศท่ี
แตกตางกันไป 

จากการวิเคราะหสินคาไทย 21 รายการท่ีมีมูลคาการสงออกจากไทยไปสหรัฐฯ สูงในป 2546 
พบวา หากสหรัฐฯ นําหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาภายใตกรอบความตกลงสหรัฐฯ-
สิงคโปร สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ-ชิล ีมาใชในการเจรจาความตกลงไทย-สหรัฐฯ จะทาํใหสนิคา
ไทย 8 รายการไมผานตามหลักเกณฑของสหรัฐฯ แมสินคาเหลาน้ันจะไดรับการพิจารณาวาเปนสินคา
ท่ีมีแหลงกําเนิดจากไทยตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย คือ โพลิเอสเทอร เส้ือสเวตเตอร
หรือเ ส้ือกั๊ก  เสื้อผา เค ร่ืองแตงกายเด็ก  สูท ผูหญิง เค ร่ืองประดับอัญมณี  หมอแปลงไฟฟา 
เคร่ืองใชไฟฟา และเฟอรนิเจอร สาเหตุท่ีทําใหสินคาดังกลาวไมผานกฎคือ สินคาไมผานหลักเกณฑ
การกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ หรือไมผานตามหลักเกณฑการเปลี่ยนพิกัดอัตรา
ศุลกากร   

นอกจากปญหาสินคาท่ีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยผลิตอาจจะ
ไมผานตามหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกํา เนิดสินคาแลว  ปญหาที่พบอีก  2 ประการคือ 
ผูประกอบการสวนใหญยังสับสนเกี่ยวกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาท่ีใชในความตกลงการคาเสรี
ภายใตกรอบความตกลงท่ีแตกตางกัน เชน เขาใจวาทุกกรอบความตกลงใชหลกัเกณฑในการพิจารณา
แหลงกําเนิดสินคาหลักเดียวกันทั้งหมด เปนตน และยังขาดระบบการบันทึกบัญชีตนทุนที่ดี ทําใหไม
สามารถคํานวณตามหลักเกณฑได 

เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากปญหาดังกลาว สสว. และหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของควร
ดําเนินการ ดังนี ้

- เจรจาใหใชหลกัเกณฑการกําหนดสดัสวนวตัถดุบิภายในประเทศใหเทากบัสดัสวนท่ีระบุ
ในความตกลงไทย-ออสเตรเลยี คือท่ีรอยละ 40 

- ประชาสัมพันธการเจรจาการคาเสรีของไทยกบัประเทศคูคาตางๆ โดยเรงดวน 
- เจรจาใหมกีารรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานของรัฐ แทนท่ีจะเปนการรับรองโดย

ภาคเอกชนเองตามทีท่างสหรัฐฯ ใชในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร เพ่ือลดภาระความ
เสี่ยงของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 
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4. การคุมครองสิทธใินทรัพยสินทางปญญา  

ขอตกลงเร่ืองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเปนประเด็นท่ีสหรัฐนํามารวมเจรจากับประเทศ
คูความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี เพ่ือตองการยกระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาให
เทียบเทากับมาตรฐานของตน  ซ่ึงมีความเขมงวดสูงกวามาตรฐานขั้นต่ําของความตกลงทริปสภายใต
องคการการคาโลก  ขอตกลงเร่ืองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีสหรัฐเจรจากับประเทศคูภาคสีวนใหญ
จะเกี่ยวกับเร่ืองลิขสิทธิ ์เคร่ืองหมายการคาและสิทธิบัตรเปนหลัก   

แมวาไทยจะเขาเปนภาคีสมาชิกองคการทรัพยสินทางปญญาโลก อนุสัญญากรุงเบิรน และมี
พันธกรณีตามความตกลงทริปสในฐานะที่ไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลก   แตก็ยังไมไดเขาเปน
ภาคีสมาชิกความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอีกหลายฉบับ เชน 
ความตกลงมาดริดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา (Madrid Agreement Concerning the 
International Registration of Marks) อนุสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (Patent Cooperation 
Treaty: PCT) อนุสัญญาลิขสิทธิ์ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) 
อนุสัญญาเกี่ยวกับการแสดงและส่ิงบันทึกเสียงขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO 
Performances and Phonograms Treaty) เปนตน ในขณะท่ีสหรัฐฯ ไดเขาเปนสมาชิกความตกลง
ดังกลาวทั้งหมดแลว 

จากการศึกษาทาทีของสหรัฐฯ พบวาสหรัฐฯ มักจะเจรจาใหประเทศคูความตกลงยกระดับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเทียบเทากับมาตรฐานของตนหากไทยยอมรับตามขอตกลงการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาตามความตกลงการคาเสรีท่ีผานมาของสหรัฐฯ จะทําใหระบบการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาของไทยมีมาตรฐานสูงเกินกวาระดับการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะสงผลให
เกิดผลกระทบในวงกวางไมเพียงแตเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย
เทาน้ัน 

ในสวนของผลกระทบตอภาคการผลิตในภาพรวม หากไทยตองปฏิบัติตามอนุสัญญา PCT 
ผูประกอบการไทยจะขาดโอกาสในการใชสิทธิบัตรท่ีอยูในคลังสิทธิบัตรตางประเทศถึงกวารอยละ 
99.95 ของจํานวนสิทธิบัตรท่ีมีการยื่นจดทะเบียนในตางประเทศท้ังหมด โดยไมเสียคาใชจาย แมวา
สิทธิบัตรน้ันจะไมไดจดทะเบียนในไทย เน่ืองจากอนุสัญญาดังกลาวจะเอ้ือใหชาวตางชาติเขามาจด
ทะเบียนในไทยมากขึ้น   

ในสวนของผลกระทบตอภาคเกษตรและอาหาร หากไทยตองปฏิบัติตามอนุสัญญา UPOV 
Convention (1991) วาดวยการคุมครองพันธุพืช จะทําใหไทยไมสามารถอางสิทธิการเปนเจาของพันธุ
พืชพ้ืนเมืองและสารพันธุกรรมพืชได รวมท้ังอาจจะทําใหเกษตรกรไทยมีตนทุนในการใชทรัพยากรพืช
และสัตวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตองจายคาตอบแทนใหแกชาวตางชาติท่ีไดจดสิทธิบัตรพืชและสัตวดังกลาว 

ในสวนของผลกระทบตอระบบสาธารณสุข หากไทยตองปฏิบัติตามมาตรการคุมครอง
สิทธิบัตรในผลิตภัณฑยา จะทําใหรัฐไมสามารถจัดหายารักษาโรคท่ีมีราคาถูกใหแกผูปวยได รวมท้ังจะ
ทําใหคนไทยมีตนทุนในการเขาถึงยาเพ่ิมขึ้น อันเน่ืองมาจากการจํากัดสิทธิใหเฉพาะหนวยงานรัฐและ
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หนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากรัฐเทาน้ันท่ีสามารถบังคับใชสิทธิ แมจะยังไมไดรับความยินยอมจากผู
ทรงสิทธ ิ

ในสวนของผลกระทบตอระบบการศึกษา รัฐอาจจะไมสามารถจัดหาตําราเรียนหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรราคาถูกใหแกสถาบันการศึกษาและหองสมุดได เนื่องจากจะตองเสียคาลิขสิทธิ์อยาง
ถูกตอง 

นอกจากน้ี หากมีการขยายขอบเขตการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
สินคาดิจิตอลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกวางกวาขอบเขตท่ีระบุตามความตกลงทริปส จะทํา
ใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะท่ีการขยายความคุมครองเทคโนโลยีสารสนเทศดวยสิทธิบัตรในวธิกีาร
ดําเนินธุรกิจ (business method patent) จะเปนการผูกขาดชองทางการดําเนินธุรกิจ การคุมครอง
ดังกลาวอาจจะทําใหผูประกอบการไทยสูญเสียโอกาสในการทําธุรกิจได 

สสว. และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรดําเนินการในฐานะคณะผูเจรจากับสหรัฐฯ 
ดังน้ี 

- ช้ีใหเห็นวา ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ขดั
กบัหลักความสมดลุในการคุมครองทรัพยสนิทางปญญาของไทย ซ่ึงอาจจะสงผลเสียตอ
สังคมไทยมากกวาผลด ี

- ช้ีใหเห็นวา ขอตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ขดั
กบัเปาหมายในการพัฒนาประเทศของไทย  โดยช้ีวาระดับของการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาขึ้นอยูกบัระดบัการพัฒนา  ดังน้ันการที่ประเทศไทยยังเปนประเทศกําลัง
พัฒนาจึงนาจะมีระดบัการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีต่ํากวาประเทศท่ีพัฒนาแลว
อยางสหรัฐฯ 

- พยายามยดืเวลาในการปฏบิตัิตามขอตกลงออกไป เชน เจรจาใหมีเวลาปฏิบตัิตาม
พันธกรณีอยางนอย 10 ปขึ้นไป หลังจากท่ีความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคบั
ใช 

- ตอรองใหไทยยอมรับขอตกลงในการคุมครองพันธุพืชตาม UPOV Convention (1978) 
ไมใชตาม UPOV Convention (1991) ท้ังน้ีเน่ืองจากขอตกลงหลังจะทําใหเกษตรกรราย
ยอยสวนใหญของไทยเสียประโยชน โดยการช้ีใหเห็นวา UPOV Convention (1978) 
เปนตนแบบในการรางกฎหมายการคุมครองพันธุพืชของไทยอยูแลว ดังน้ันการอนวุัตร
ตาม UPOV Convention (1978) จะทําไดงายกวา 

- ตอรองใหไทยยังไมตองเปนภาคอีนุสัญญาความรวมมือดานสิทธบิัตร (PCT) 
- ไมขยายอายกุารคุมครองลขิสิทธิ์และสิทธบิัตรใหนานเกินกวาท่ีระบุไวในปจจบุัน เพ่ือ

เปนการปองกันการผูกขาดของผูทรงสิทธ ิ
- ไมขยายขอบเขตการคุมครองสิทธบิัตรการประดษิฐเกินกวาสาขาท่ีระบุในความ 

ตกลงทริปส  
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- ไมยอมรับบทบัญญัติท่ีเกีย่วกบัการเขาสูตลาดยาและสารเคมีท่ีใชในการเกษตรของ
ผูประกอบการรายใหมบางประเดน็ เชน ประเด็นการขยายเวลาการคุมครองสทิธิบตัร
กรณีกระบวนการอนุมัติมีความลาชา หากความลาชาดังกลาวไมไดเกิดจากการเลือก
ปฏบิตัิตอผูยื่นจดสิทธบิัตรของสหรัฐฯ และประเด็นการหามผูประกอบการรายใหมใช
ขอมูลผลการทดสอบยาของผูทรงสิทธบิัตรท่ียื่นขออนุญาตวางตลาดกอน เปนตน 

นอกจากน้ี สสว. ควรจะใหการชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ
ไทย เพ่ือใหผูประกอบการมีความพรอมมากท่ีสุดเมื่อความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ มีผลบังคับใช
ดังนี ้

- รวมมือกบัหนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ เชน กรมทรัพยสินทางปญญา ในการใหความรู
เร่ืองกฎหมายทรัพยสินทางปญญาตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองการจดสิทธบิัตร หรือการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา 

- สงเสริมใหผูประกอบการไทยจดสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา เพ่ือปองกันการนํา
ทรัพยสินทางปญญาของตนไปใชโดยไมชอบธรรม 

- พยายามปรับปรุงและบังคบัใชกฎหมายแขงขันทางการคาใหมีประสิทธิผล เพ่ือเปนกลไก
ในการปองกันการผูกขาดโดยผูทรงสิทธิท่ีไดรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา  

- สงเสริมการใชงานซอฟตแวรประเภท open source ซ่ึงไมจําเปนตองเสียคาลิขสทิธิ์การ
ใชงาน 

5. การคาบริการ 

การเจรจาการคาบริการของสหรัฐจะเนนประเด็นเร่ืองการเขาสูตลาดบริการและการกาํกบัดแูล
ในประเทศท่ีเปนธรรม สาระสําคัญของความตกลงครอบคลุมการคาบริการขามพรมแดนของท้ังสอง
ประเทศและสิทธิการลงทุนและการประกอบอาชีพใหบริการในประเทศคูคา โดยจะเปดตลาดภายใตขอ
ผูกพันแบบ Negative list approach ซ่ึงหมายความวา กรอบของการเปดเสรีจะครอบคลุมบริการทุก
สาขายกเวนที่สงวนไวในภาคผนวกของบทวาดวยการคาบริการ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดจัดทํา
สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกา มาเปนระยะเวลาเกือบ 40 ปแลว 
โดยนักลงทุนและบริษัทของสหรัฐอเมริกาจะไดรับสิทธิพิเศษในการลงทุนในประเทศไทยในทุกสาขา
การผลิตและการบริการยกเวน 6 สาขาอันไดแก ขนสง สื่อสาร การธนาคาร ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการดูแล
เงินฝากหรือเงินลงทุนของผูอ่ืน การคาผลผลิตทางการเกษตร และการคาอสังหาริมทรัพยเทาน้ัน  

ผลกระทบของความตกลงดานบริการภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐ
กับไทยท่ีจะมีตอภาคธุรกิจและผูบริโภคไทยอาจไมมากนักในระยะสั้น เน่ืองจากความตกลงจะให
ขอยกเวนสําหรับ 1) มาตรการตางๆ ของรัฐท่ีเปนการจํากัดการแขงขันจากตางชาติที่บังคับใชอยูใน
เวลาท่ีมีการทําความตกลง โดยมีการระบุระยะเวลาท่ีจะยกเลิกมาตรการดังกลาว 2) สาขาบริการท่ียัง
ไมพรอมจะเปดเสรี รวมท้ังสาขาท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคง ปลอดภัย และวัฒนธรรม เปนตน สวนใน
ระยะปานกลางและระยะยาวท่ีจะมีการเปดเสรีในวงกวางมากขึ้น ประเด็นที่นาเปนหวงคือการใหสิทธิ
แกนักลงทุนสหรัฐแตเพียงชาติเดียวอาจสงผลใหเกิดการผูกขาดในบางตลาดได นอกจากน้ีแลว การท่ี
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การอุดหนุนของภาครัฐไมอยูในกรอบของความตกลงอาจเปดโอกาสใหรัฐบาลอเมริกันสามารถใหการ
อุดหนุนแกบริษัทเอกชนของตนที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทยไดอยางเต็มท่ี สงผลใหบริษัทไทยไม
สามารถแขงขันได 

นอกเหนือจากเร่ืองการเปดเสรี ประเด็นท่ีตองใหความสนใจภายใตความตกลงคือ 1) ขอหาม
มิใหรัฐวิสาหกิจท่ีแปรสภาพแลวไดรับสิทธิพิเศษท่ีมากไปกวาคูแขงเอกชนในตลาดซ่ึงอาจเปนปญหา
สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ียังตองแบกรับภาระในการใหบริการเชิงสังคม และ 2) ขอหามมิใหรัฐมีมาตรการ
ใดๆ อันเปนการจํากัดมิใหนักลงทุนจากประเทศภาคีโอนเงินออกนอกประเทศ ซ่ึงหมายความวา
ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมมีสิทธเิขาควบคุมการไหลเขาออกของเงินตราท่ีอาจเกิดจากการเปดเสรี
ภาคบริการไดแมกระทั่งในกรณีท่ีเกิดปญหาดุลการชําระเงินก็ตาม แมในการตกลง GATS จะมี
ขอยกเวนใหรัฐภาคีสามารถใชมาตรการควบคุมการไหลเขาออกของทุนไดในกรณีดังกลาว 

สาขาบริการที่สหรัฐใหความสนใจเปนพิเศษคือ สาขาบริการโทรคมนาคม การเงิน และบริการ
ไปรษณียดวนพิเศษ ซ่ึงการเปดเสรีในสาขาบริการท่ีสหรัฐใหความสนใจจะสงผลกระทบโดยตรงกับ
ผูประกอบการรายใหญของประเทศ เนื่องจากสาขาบริการดังกลาวเปนธุรกิจที่ตองใชการลงทนุสงูจงึทํา
ใหผูประกอบการในตลาดเปนผูประกอบการรายใหญเพียงไมกี่ราย นอกจากน้ีแลวผูประกอบการชาติ
อื่นๆ ท่ีไมไดรับสิทธิในการลงทุนก็อาจไดรับผลกระทบดวย ในขณะท่ีผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมในฐานะท่ีเปนผูบริโภคนาจะไดประโยชนจากการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการท่ี
ผูประกอบการสหรัฐสามารถเขามาเสนอบริการแขงกับธนาคารหรือผูประกอบกิจการส่ือสารไทยได 
ยกเวนในกรณีท่ีมีการผูกขาดเกิดขึ้นในระยะปานกลางหรือในระยะยาว 

สําหรับโอกาสท่ีผูประกอบการไทยจะตักตวงสิทธิท่ีไดรับภายใตความตกลงวาดวยการเปดเสรี
การคาบริการน้ันมีนอยเน่ืองจากแมสหรัฐอเมริกาจะมีขอจํากัดหุนสวนตางชาตินอยมาก แตจะมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับการท่ีคนตางชาติจะเขาไปทํางานในสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากศักยภาพในการแขงขัน
ในสาขาบริการของไทยโดยสวนมากเกิดจากขอไดเปรียบของตนทุนแรงงานท่ีต่ํากวา มิใชขนาดของ
ทุนหรือเทคโนโลยีซ่ึงผูประกอบการอเมริกันมีความไดเปรียบ การท่ีความตกลงไมครอบคลุมถึงการ
เปดเสรีการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา (mode 4) ทําใหผูประกอบการไทยไดประโยชนนอยมาก   

เพ่ือเปนการรองรับการเปดเสรีภาคบริการ  ภาครัฐควรดําเนินการดังน้ี 

1) เรงบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจังเพ่ือปองกันการผูกขาดโดย
ผูประกอบการขนาดใหญจากตางประเทศ  

2) ศึกษานโยบายการอุดหนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับสาขาบริการตางๆ ท่ีจะเปดใหมี
การเขามาลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาค ี  

3) เปดเสรีภาคบริการตามหลัก MFN ใหแกผูประกอบการชาติอื่นดวยหากตลาดเกิดการ
ผูกขาดขึ้น 

4) ยกเวนการสงเงินออกนอกประเทศในกรณปีระสบปญหาขาดดุลการชําระเงิน  
5) เจรจาเพ่ือขอรับโควตาสําหรับวีซาประเภท H-1B เพ่ือใหผูใหบริการวิชาชีพท่ีเปนคนไทย

สามารถเขาไปประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกาไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น 
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6. การลงทุน 

สาระสําคัญของประเด็นดานการลงทุนภายใตความตกลงทวิภาคีท่ีสหรัฐอเมริกาลงนามกับ
ประเทศคูคาคือ 1) การเปดเสรีใหนักลงทุนจากประเทศภาคีสามารถเขามาลงทุนในทุกธุรกิจไดเสมือน
กับนักลงทุนไทย 2) การใหการคุมครองการลงทุนของประเทศภาคีตามบทบัญญัติของความตกลง ซึ่ง
รวมถึงการรับรองการปฏิบัติท่ีเปนธรรมจากรัฐในสวนท่ีเกี่ยวกับการริบทรัพยหรือการดําเนินมาตรการ
ตางๆ ที่มีผลเสมือนการริบทรัพย และการใชมาตรการทางปกครองกับนักลงทุน 3) การอนุญาตใหผู
ลงทุนจากประเทศภาคีสามารถโอนเงินระหวางประเทศไดอยางเสรี  4) การละเวนจากการใชมาตรการ
การลงทุนท่ีเปนการจํากัดการคาซ่ึงรวมถึงการบังคับการถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงอยูนอกเหนือ TRIMS 
และ 5) การกําหนดกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางบริษัทเอกชนกับรัฐซ่ึงใหสิทธิบริษัทเอกชน
สามารถฟองรองและเรียกรองคาเสียหายจากรัฐบาลของประเทศภาคีไดหากเกิดกรณีพิพาทขึ้นโดยใช
กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ  

กฎระเบียบการลงทุนของประเทศไทยในปจจุบันภายใต พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนตาง
ดาว พ.ศ. 2542 เปดเสรีใหนักลงทุนตางชาติเขามาประกอบกิจการในภาคการผลิตไดอยางเต็มที ่สวน
ภาคบริการยังมีขอจํากัดสําหรับการเขามาประกอบกิจการโดยนักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดไม
เกินรอยละ 49 อยางไรก็ตาม นักลงทุนสัญชาติอเมริกันสามารถเขามาประกอบกิจการในทุกสาขา
บริการในประเทศไทยไดตั้งแตป พ.ศ. 2509 ภายใตเงื่อนไขของสนธิสัญญาไมตรีฯ ระหวางไทยกับ
สหรัฐอเมริกา ยกเวนเพียง 6 สาขาอันไดแก ขนสง ส่ือสาร การธนาคาร ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลเงิน
ฝากหรือเงินลงทุนของผูอื่น การคาผลผลิตทางการเกษตร และการคาอสังหาริมทรัพยเทาน้ัน ทาํใหผล
กระทบจากการเปดเสรีดานการลงทุนไมนาจะมีผลกระทบมากเทาใดนักยกเวนใน 6 สาขาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม การเปดเสรีดานการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีไทย- สหรัฐ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาท่ีกวางกวาท่ีระบุไวในสนธิสัญญา รวมท้ังขอบเขตของผูท่ีไดรับสิทธิลงทุนภายใต
ความตกลงซ่ึงจะครอบคลุมไมเฉพาะนักลงทุนสัญชาติสหรัฐเทานั้น แตรวมถึงบริษัทตางชาติที่จด
ทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมายของสหรัฐและมีการประกอบการอยางมีนัยสําคัญ (Substantial 
business operation) ในสหรัฐดวย ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทตางชาติท่ีไมใชสัญชาติสหรัฐสามารถเขามา
ลงทุนในประเทศไทยและไดรับสิทธิการคุมครองการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐดวย 

การเปดเสรีในสาขาบริการท่ีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมมีฐานะเปนผูใหบริการ
ยอมไดรับผลกระทบในทางลบ เชน บริการตัวแทนรับจัดการขนสงสินคา บริการขนสงทางรถบรรทุก 
บริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ และบริการรับจางออกของ คณะวิจัยขอตั้งขอสังเกตวา แม
บริษัทสัญชาติอเมริกันจะไมมีศักยภาพในการแขงขันในสาขาบริการเหลาน้ีเทาใดนัก บริษัทสัญชาติ
ญ่ีปุนกลับใหความสนใจอยางมากเนื่องจากญ่ีปุนมีฐานการผลิตในประเทศไทยและมีสายการเดินเรือ
ระหวางประเทศหลายสายทําใหมีศักยภาพในการแขงขันดานโลจิสติกส ความตกลงการคาเสรีทวิภาคี
ระหวางสหรัฐอเมริกาและไทยอาจเปดโอกาสใหบริษัทสัญชาติญ่ีปุนเหลานี้ท่ีจดทะเบียนและมีการ
ประกอบการอยางมีนัยสําคัญในสหรัฐอเมริกาสามารถใชสิทธิในการเขามาลงทุนในประเทศไทยไดดวย 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการกําหนดนิยามของผูลงทุนท่ีจะไดรับสิทธิภายใตความตกลงฯ วาอยูบนพ้ืนฐานของ
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สัญชาต ิ(เชนในกรณีของสนธิสัญญาไมตรีฯ) หรือบนพ้ืนฐานของการประกอบธุรกิจจริงในประเทศคู
ภาค ี(เชนในกรณีของความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร) 

ความตกลงดานการลงทุนมีผลกระทบไมเพียงแตกับผูประกอบการไทย แตกับรัฐบาลไทย
ดวย การใหการคุมครองการลงทุนที่ขยายกรอบมากขึ้นทําใหรัฐตองระมัดระวังมิใหนโยบายหรือ
มาตรการในการกํากับดูแลใดๆ ที่มีผลกระทบตอผูลงทุนจากประเทศภาคีถูกมองวาเปนการเลือก
ปฏิบัติหรือไมเปนธรรม มิฉะน้ันแลวหากผูลงทุนตัดสินใจท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากรัฐ รัฐจะตอง
สิ้นเปลืองเวลาและเงินตราในการตอสูในกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ นโยบายและ
มาตรการในการกํากับดแูลของรัฐจึงตองมีความชัดเจนและโปรงใส 

สําหรับในเร่ืองของมาตรการดานการลงทุนน้ัน แมความตกลงจะหามมิใหมีการใชมาตรการ
บังคับการถายทอดเทคโนโลยีเปนเงื่อนไขในการอนุญาตลงทุน แตมิไดหามท่ีรัฐจะใหแรงจูงใจในการ
ลงทุนแกนักลงทุนตางชาติเพ่ือใหมีการถายทอดเทคโนโลย ีท้ังน้ี สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) ไมมีมาตรการท่ีเปนการบังคับการถายทอดเทคโนโลยียกเวนในกรณีที่บริษัทตางชาติขอ
อนุญาตในการนําเขาผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเทาน้ันซ่ึงผูลงทุนตองจัดทํารายงานกิจกรรมในการ
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงไมขัดกับเงื่อนไขของความตกลงดังกลาว นอกจากนี้แลว ความ 
ตกลงมิไดหามนโยบายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตอยางใด 

การเตรียมความพรอมของประเทศไทยในการรองรับความตกลงฯ ดานการลงทุนควร
ดําเนินการดังตอไปน้ี  

1) ศึกษารายละเอียดขอบเขตของการลงทุนและผูลงทุนตางชาติท่ีไดรับสิทธิและขอบเขตของ
การลงทุนท่ีไดรับสิทธิภายใตความตกลงฯ ใหรัดกุมชัดเจน เพ่ือท่ีจะสามารถประเมนิผลกระทบไดอยาง
ถูกตอง 

2) แกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหนักลงทุนไทยไดรับสิทธิในการคุมครองการลงทุนท่ีเทา
เทียมกับท่ีผูประกอบการสหรัฐไดรับภายใตความตกลงฯ  

3) ปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใหมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนและ
โปรงใสมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการออกกฎ กติกาทางปกครองและการเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดเสียไดแสดงความคิดเห็นในกระบวนการปฏิบัติหนาท่ีทางปกครองของหนวยงานของรัฐ  

4) สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี เชน 
ธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ และบริการรับจางออกของ เปนตน 

7. บริการวิชาชีพ 

บริการวิชาชีพเปนหัวขอหน่ึงในสาขาบริการธุรกิจที่มีการเจรจาเปดเสรีภายใตกรอบการเจรจา
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี  โดยวิชาชีพท่ีประเทศภาคีใหความสําคัญ คือ บัญชี สถาปตยกรรม 
วิศวกรรม และกฎหมาย ซึ่งนักวิชาชีพเหลานี้จําเปนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ังสิ้น 

กฎหมายการทํางานของคนตางดาวของไทยหามคนตางดาวทํางานใน 39 อาชีพรวมถึงอาชพี
ดานบัญชี วิศวกรรมสาขาโยธา สถาปตยกรรม  และกฎหมาย   คนตางชาติจึงไมสามารถประกอบ
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อาชีพเหลาน้ีได  แมกฎหมายวิชาชีพเฉพาะในแตละอาชีพยกเวนอาชีพทนายความไมไดหามคน
ตางชาตเิขามาใหบริการในประเทศไทยก็ตาม 

สําหรับการลงทุนของผูประกอบการตางดาวในอาชีพดานบัญช ีสถาปตยกรรม วศิวกรรมโยธา 
และกฎหมายนั้น  ไทยอนุญาตใหผูประกอบการตางดาวถือหุนในบริษัทไทยไดไมเกินรอยละ 49 
ยกเวนนักลงทุนอเมริกันที่สามารถลงทุนในบริษัทไดรอยละ 100  ตามสนธิสัญญาทางไมตรีไทย-
สหรัฐอเมริกา (Treaty of Amity) ค.ศ. 1966    

แมสนธิสัญญาไมตรีฯ จะเปดใหนักลงทุนไทยและสหรัฐฯ สามารถเขาไปจัดตั้งสํานักงาน
กฎหมาย หรือสํานักงานบัญชี ฯลฯ ในอีกประเทศหน่ึงได (mode 3) โดยไมมีขอจํากัด แตในการ
เคลื่อนยายบุคคล (mode 4) ยังมีขอจํากัดตามท่ีกฎหมายของแตละประเทศกําหนด  ทําใหสํานักงาน
วิชาชีพของสองประเทศยังตองพึ่งพาบุคลากรของประเทศน้ันๆ อยู  โดยนักลงทุนอเมริกันยังคง
สัดสวนการถือหุนในบริษัทไทยไมเกินรอยละ 49  

จากการศึกษาความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ-สิงคโปร และสหรัฐฯ-ชิลี พบวา 
ท้ังสองประเทศตองใหความรวมมือเพ่ือพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบประกอบวิชาชีพ  
(licensing) และหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (certification) ใหเปนท่ียอมรับรวมกันท้ังสองฝาย 
โดยคํานึงถึงสถานการศึกษา การสอบวัดผล ประสบการณการทํางานวิชาชีพ และการพัฒนาความรู
ดานวิชาชีพตอเน่ือง เปนตน   

จากขอตกลง FTA น้ี สหรัฐฯ ไดใหโควตาวีซาประเภท H-1B แกผูเชี่ยวชาญพิเศษของ
สิงคโปรและชิลใีหสามารถทํางานชั่วคราวในสหรัฐฯ ได 3 ปและตออายุไดอีก 3 ป  จํานวน 5,400 คน 
และ 1,400 คนตามลําดับ  ซ่ึงโควตาท่ีไดรับน้ีเปนสวนหนึ่งในโควตาวีซา H-1B จํานวน 65,000 คนตอ
ปท่ีสหรัฐฯ จะใหแกผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  ดังน้ันหากประเทศไทยทําขอตกลง FTA กับสหรัฐฯ 
แลว  ไทยนาจะไดประโยชนจากการสงนักวิชาชีพไปทํางานในสหรัฐฯ ไดตามโควตาท่ีสหรัฐฯ จะให
เชนเดียวกับท่ีใหแกสิงคโปรและชิล ี

 ในทางกลับกัน ผลกระทบที่อาจเกิดกับประเทศไทยในกรณีท่ีไทยอนุญาตใหนักกฎหมายหรือ
นักบัญชีอเมริกันสามารถเขามาทํางานในประเทศไทยได คือ สํานักงานท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
สํานักงานบัญชีอเมริกัน อาจลดสัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทยลง เพราะไมตองพ่ึงพาหุนสวน (partner) 
คนไทยในการรวมดําเนินธุรกิจแลว  แตยังคงตองพ่ึงพานักวิชาชีพไทยในระดับปฏิบัติการอยู เพราะ
เปนผูมีความรูดานกฎหมายและระเบียบของไทย  อยางไรก็ตาม สํานักงานกฎหมายอเมริกันที่มีคน
อเมริกันถือหุนท้ังหมดอาจจะเนนใหบริการเฉพาะดานมากขึ้น เชน บริการดานกฎหมายการคา ภาษ ี
และการลงทุนระหวางประเทศ  ซึ่งไมไดแขงขันกับสํานักงานกฎหมายของไทยรวมถึงสํานักงาน
วิชาชีพขนาดเล็กท่ีเนนใหบริการกฎหมายภายในประเทศ 

จากผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปดเสรีทวิภาคีระหวางไทยกับสหรัฐฯ  รัฐบาลไทยควร  
1) เรงพัฒนากฎระเบียบในการกํากับดูแลวิชาชีพ และสรางมาตรฐานบริการวิชาชีพที่ยอมรับโดยสากล 
เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับขอผูกพันท่ีสองประเทศตองรวมกันกําหนดมาตรฐานวิชาชีพในอนาคต   
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2) พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับนักวิชาชีพของไทย  3) พัฒนาความรูทางดานวิชาชีพ
ตอเน่ืองเพ่ิมเติม รวมถึงพัฒนากระบวนการตอใบอนุญาตประกอบอาชีพ และ 4) จํากัดใหสํานักงาน
วิชาชีพอเมริกันเนนใหบริการเฉพาะกลุมลูกคา เชน ใหบริการคนตางชาติ  หรือ เปนที่ปรึกษา
กฎหมายระหวางประเทศ เปนตน  

8. นโยบายการแขงขันทางการคา 

ความตกลงการคาเสรีทวิภาคีดานนโยบายการแขงขันทางการคาเปนหัวขอหน่ึงท่ีอยูในความ
ตกลงสวนใหญของแตละประเทศ  เน่ืองจากการเปดเสรีทางการคาไมไดหมายถึงการแขงขันท่ีเปน
ธรรมเสมอไป  จึงจําเปนตองมีมาตรการท่ีทําใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม 

สาระสําคัญของขอตกลง FTA สหรัฐฯ-สิงคโปร  คือ 

1) สองประเทศจะมีมาตรการและองคกรในการปองกันการผูกขาดที่ไมเลือกปฏบิัตบิน
พ้ืนฐานของสัญชาติของผูประกอบการ (Non-Discrimination)  

2) บริษัทเอกชนท่ีไดรับอํานาจผูกขาดหลังจากท่ีไดทําขอตกลงการคาเสรีน้ี จะตองทําการ
ซ้ือหรือขายสินคาหรือบริการในเชิงพาณิชย ไมมีการเลือกปฏิบัติในการลงทุน ไมใช
อํานาจผูกขาดท่ีมีอยูไปผูกขาดในธุรกิจอ่ืนท่ีมีการแขงขัน   

3) รัฐวิสาหกิจจะตองทําการซ้ือหรือขายสินคาหรือบริการในเชิงพาณิชย และไมทําการตกลง
ใดๆ อันเปนการจํากัดการแขงขันท่ีไมมีเหตุผลดานประสิทธิภาพ 

4) สองประเทศจะใหความรวมมือในการบังคบัใชกฎหมายการแขงขันทางการคาใหเกิด
ประสิทธภิาพ โดยรวมถึงการแลกเปลีย่นขอมูลสาธารณะ และมีความโปรงใสในการ
บังคับใชกฎหมาย 

จากสาระสําคัญดังกลาว จะสงผลกระทบในการดําเนินงานดังนี ้ประการแรก คือ ไทยตองเรง
บังคับใชพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 เน่ืองจากยังไมมีการกําหนดเกณฑอํานาจ
เหนือตลาด (มาตรา 25) และเกณฑการรวมธุรกิจ (มาตรา 26) จึงยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายได  
ท้ังท่ีกฎหมายน้ีมีผลบังคับใชมาแลวกวา 6 ป ซ่ึงคณะกรรมการแขงขันทางการคาจะตองเปนผูกําหนด
เกณฑสวนแบงตลาดและเกณฑการรวมธุรกิจดังกลาว   การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพจะ
เปนประโยชนตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพราะทําใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรมในตลาด 

ประการท่ีสอง คือ ไทยตองบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคากับรัฐวิสาหกิจไทย 
เน่ืองจากปจจุบันกฎหมายน้ีไมบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจ  การกําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองอยูภายใต
กฎหมายน้ีจะเปนประโยชนตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีแขงขันกับรัฐวิสาหกิจ  เพราะ
รัฐวิสาหกิจไมสามารถใชอํานาจผูกขาดท่ีมีอยูไปกีดกันการแขงขันในตลาดได  รวมถึงรัฐวิสาหกิจ
จะตองมีการจัดซื้อจัดจางในเชิงพาณิชยและไมมีการเลือกปฏิบัติดวย  

ประการท่ีสาม คือ การใหความรวมมือตอมาตรการการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคา
อยูในรูปแบบสมัครใจ  จึงไมมีหลักประกันถึงการบังคับใชกฎหมายและการใหความรวมมือกันเมื่อเกิด
กรณีรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับการแขงขันทางการคา 
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กลาวโดยสรุป รัฐบาลไทยควรดําเนินการหรือมีจุดยืนเพ่ือเตรียมพรอมรับขอผูกพันจากความ
ตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ คือ 1) กําหนดเกณฑสวนแบงตลาดของผูมี
อํานาจเหนือตลาด และสวนแบงตลาดจากการรวมกิจการ  2) ปรับปรุงแกไขกฎหมายการแขงขันทาง
การคาของไทยใหสามารถบังคับใชกับรัฐวิสาหกิจได   3) ไมควรยอมรับหลักการในการจัดซื้อจัดจางท่ี
ตองอยูบนพ้ืนฐานในเชิงพาณิชยเทาน้ัน  4) ควรกําหนดใหการรวมมือระหวางสองประเทศมีผลผูกพัน 
เพ่ือใหไทยสามารถขอความรวมมือจากสหรัฐฯ ได  5) ควรมีการศึกษาปญหาการผูกขาดหรือจํากัด
การแขงขันที ่SMEs ไทยประสบเจอในแตละสาขา เพ่ือหาทางปองกันหรือชวยเหลือ SMEs เหลาน้ัน 

9. บทสรุป 

จากการศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางไทย
กับสหรัฐอเมริกาท้ัง 8 หัวขอ พบผลกระทบท้ังท่ีเปนประโยชน และขอควรระวังสําหรับประเทศไทย 
ดังตอไปนี ้

ประโยชนท่ีไทยจะไดรับ คือ  

• สินคาของผูประกอบการไทยหลายรายการจะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาท่ีในปจจบุันมีอัตราภาษีนําเขาสูสหรัฐฯ อยูในระดับสูง 

• อุปสรรคทางการคาท่ีเกิดจากมาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษีตางๆ เชน การใชมาตรการ
ทางเทคนิค มาตรการสุขอนามัย และมาตรการปกปอง อาจจะลดลง หากมีการเจรจาทํา
ความตกลงกันไดอยางชัดเจน 

• การบายเบนทางการคาอาจจะลดลง หากมีการใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดท่ีเหมาะสม 
• การยอมรับประเด็นการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาบางประเด็นท่ีเหมาะสมกับ

ระดับการพัฒนาประเทศ อาจจะชวยจูงใจใหมีการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น 
• การเปดใหนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาสามารถแขงขันในภาคบริการของไทย จะทําใหเกดิ

การแขงขันในตลาดเพ่ิมมากขึ้น  สงผลใหผูบริโภครวมทั้งผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในฐานะเปนผูบริโภคกลุมหน่ึงไดรับการบริการท่ีดีขึ้นพรอมกับราคา
คาบริการท่ีลดต่ําลงเชนในธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจการเงิน เปนตน 

• คนไทยที่เปนผูเช่ียวชาญพิเศษจะมีโอกาสทํางานในสหรัฐฯ ไดมากขึ้นหากไทยสามารถ
เจรจาขอโควตาวีซาประเภท H-1B ไดเชนเดียวกับที่สิงคโปรและชิลีไดรับ 

• การเคลื่อนยายนักวิชาชีพไปทํางานระหวางสองประเทศมีความสะดวกขึ้น  เน่ืองจากท้ัง
สองประเทศจะมีการพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑการออกใบประกอบวิชาชีพ  
(licensing) และหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ (certification) ใหเปนท่ียอมรับรวมกนั  

• กฎกติกาในการกํากับดูแลธุรกิจจะมีความชัดเจนและโปรงใสมากขึ้นตามเงื่อนไขดาน
ความโปรงใส (Transparency) ท่ีกําหนดไวในขอตกลงเกี่ยวกับนโยบายการแขงขันทาง
การคาของสหรัฐฯ-สิงคโปร  โดยอาจตองดําเนินการบังคับใชกฎหมายการแขงขันทาง
การคาอยางจริงจังมากขึ้น เพราะจะทําใหผูประกอบการท่ีมีอํานาจเหนือกวาไมสามารถ
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จํากัดการแขงขันผูประกอบการรายอ่ืนรวมถึงผูประกอบการท่ีเปน SMEs ได  อีกท้ังการ
บังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคากับรัฐวิสาหกิจ จะทําใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม
ระหวางผูประกอบการเอกชนกับรัฐวิสาหกิจอีกดวย 

ขอควรระวังของไทย คือ  

• สินคาของผูประกอบการไทยหลายรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาท่ีในปจจุบันไดรับ
การปกปองจากกําแพงภาษีและยังไมมีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและการ
จัดการ อาจจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง อันเน่ืองมาจากการแขงขันทางการคาท่ีรุนแรง
ขึ้นเม่ือมีการลดกําแพงภาษีลงตามความตกลงการคา ดังน้ันไทยควรจะเจรจายืด
ระยะเวลาในการลดภาษีสินคาบางรายการท่ีมีความออนไหวสูงออกไป เ พ่ือให
ผูประกอบการไทยสามารถปรับตัวไดโดยมี สสว. และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความ
ชวยเหลือ 

• การใหสิทธิขาดแกประเทศผูนําเขาเทาน้ันในการระงับขอพิพาทโดยการใชมาตรการตอบ
โตการทุมตลาดและตอบโตการอุดหนุนตามความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร ไมสามารถทําให
อุปสรรคทางการคาระหวางไทยกับสหรัฐฯ ลดลงได ดังน้ันไทยควรจะเจรจาใหมีการใช
กลไกระงับขอพิพาทในรูปแบบทวิภาคี (bi-national panels) 

• สินคาของผูประกอบการไทยบางรายการ เชน สินคาในหมวดสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ท่ีแม
จะผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย อาจจะไมผาน
กฎวาดวยแหลงกําเนิดตามหลักเกณฑที่สหรัฐฯ ใชกับประเทศอื่น รวมทั้งวิธีการรับรอง
แหลงกําเนิดโดยภาคเอกชนตามท่ีทางสหรัฐฯ ใชในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-
สิงคโปร อาจจะเพ่ิมภาระความเสี่ยงใหแกผูประกอบการไทย ดังน้ันไทยควรจะเจรจาใหมี
การใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ ตามกรอบความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย และเจรจาใหใชวิธีการรับรองแหลงกําเนิดสินคาโดย
หนวยงานของรัฐแทน 

• การใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหลายประเด็นอาจสงผลเสียตอประเทศ
ไทยมากกวาผลด ีไมวาจะเปนขอตกลงในการคุมครองพันธุพืช อนุสัญญาความรวมมือ
ดานสิทธิบัตร การขยายอายุการคุมครองลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร การขยายขอบเขตการ
คุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐ และบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการเขาสูตลาดยาและสารเคมีที่
ใชในการเกษตรของผูประกอบการรายใหม ดังน้ันไทยควรจะเจรจาไมยอมรับที่จะปฏิบัติ
ตามขอเรียกรองของสหรัฐฯ ในหลายๆ ประเด็น หรือหากจําเปนตองยอมรับ ควรจะ
เจรจาใหยืดระยะเวลาในการปฏิบัติตามออกไปอีกอยางนอย 10 ป 

• การท่ีไทยใหสิทธิพิเศษแกสหรัฐฯ มากกวาชาติอ่ืน อาจทําใหเกิดการผูกขาด และไมมี
ผูประกอบการรายอื่นท้ังท่ีเปนผูประกอบการไทยและชาติอื่นสามารถแขงขันในตลาดได  
ดังนั้นไทยจึงจําเปนตองเรงบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจังเพ่ือปองกัน
การผูกขาดโดยผูประกอบการขนาดใหญจากตางประเทศ  
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• รัฐวิสาหกิจไทยท่ีแปรสภาพจะไมไดรับสิทธิพิเศษท่ีมากไปกวาคูแขงเอกชนในตลาด ซึ่ง
อาจเปนปญหาในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูใหบริการเชิงสังคม  ดังน้ันไทยควรเสนอให
ยกเลิกสิทธิพิเศษรัฐวิสาหกิจท่ีแปรรูปเปนบริษัทเอกชน และปรับร้ือระบบการอุดหนุน
บริการเชิงสังคมใหมีความโปรงใสชัดเจนมากขึ้น เพ่ือจะไดไมตองพ่ึงพาการใหสิทธพิิเศษ
เพ่ือชดเชยภารกิจในการใหบริการเชิงสังคม 

• ธนาคารแหงประเทศไทยจะมีอํานาจในการควบคุมการไหลเขาออกของเงินตางประเทศ
ลดลงตามขอตกลงการเปดเสรีทางการเงิน การบริการ และการลงทุน  ซ่ึงอาจทําใหไม
สามารถปองกันภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการไหลเขาออกของเงินทุนระยะส้ัน
จากการเก็งกําไรได  ดังนั้นไทยควรเจรจาใหสามารถออกมาตรการในการจํากัดการสง
เงินออกนอกประเทศในกรณีประสบปญหาขาดดุลการชําระเงินได  

• การกําหนด “ขอบเขตการลงทุนท่ีไดรับการคุมครอง” ควรพิจารณาถึงขีดความสามารถ
ของไทยในการกํากับดูแลการลงทุนจากตางประเทศดวย  หากไทยยอมรับเงื่อนไขให
สหรัฐฯ สามารถเขามาลงทุนระยะส้ัน เชน การลงทุนในหลักทรัพย ฯลฯ ตามความตกลง
ทางการคาสหรัฐ-สิงคโปรได  อาจกอใหเกิดการเก็งกําไรในการลงทุนในระยะสั้น และทํา
ใหเกิดความผันผวนจากการไหลเวียนของเงินลงทุนระยะสั้น ซ่ึงยากแกการกํากับดูแล  
ดังนั้นไทยควรกําหนด “ขอบเขตการลงทุน” ท่ีไมรวมเงินลงทุนระยะสั้นประเภทเงินกู ซ่ึง
เปนปจจัยท่ีมีโอกาสสงผลกระทบตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจสูง  หากไทยจําเปนตอง
เปดเสรีการลงทุนระยะส้ันซ่ึงรวมถึงเงินกูระยะสั้น  ก็ควรมีมาตรการปกปอง (Safeguard 
Measure) เพ่ือรองรับปญหาจากการลงทุนระยะส้ันที่อาจจะเกิดขึ้นดวย เชน การให
ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถใชมาตรการควบคุมการไหลเขาออกของเงินกูระยะสั้น
ไดในกรณีท่ีเศรษฐกิจมีปญหาคุกคาม (Threat) ดานเสถียรภาพ 

 


