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รายงานผลการรับฟังทุกภาคส่วนและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพอืรับฟังความคดิเห็นของทุกภาคส่วน 

ในเรืองการจัดทาํความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป 

 
1. ความเป็นมา 

 
1.1 ในช่วงปี 2550-2552 ไทยไดเ้ขา้ร่วมกบัอาเซียนในการเจรจาจดัทาํความตกลงการคา้เสรีระหวา่งอาเซียนกบั
สหภาพยโุรป แต่การเจรจาหยดุพกัลง เนืองจากความเห็นทีแตกต่างกนัในเรืองระดบัการเปิดตลาด และระดบัการ
พฒันาทียงัแตกต่างกนัมากระหวา่งสมาชิกอาเซียน และอาเซียนกบัสหภาพยโุรป สหภาพยโุรปจึงไดเ้ปลียนแนว
ทางการเจรจาเป็นแบบทวิภาคีกบัประเทศทีพร้อมก่อน 3 ประเทศ โดยสนใจเจรจากบัสิงคโปร์ เวียดนาม และไทย 
โดยสหภาพฯ แสดงความสนใจทีจะเจรจากบัไทยมาอยา่งต่อเนือง และรับทราบถึงกระบวนการภายในของไทย
ในการขอความเห็นชอบในการเจรจาจากรัฐสภา 
 
1.2 เมือวนัที 3 มีนาคม 2553 กระทรวงพาณิชยไ์ดจ้ดัตงั “คณะกรรมการเพือรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
ในเรืองการจดัทาํความตกลงการคา้เสรีไทย-สหภาพยโุรป” โดยมีทีปรึกษาการพาณิชย ์เป็นประธานคณะกรรมการฯ 
และคณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยผูแ้ทนภาคประชาสงัคม นกัวิชาการ และภาคเอกชน เพือรวบรวมขอ้มูล 
ขอ้คิดเห็นทงัดา้นประโยชน์ และขอ้กงัวล รวมถึงมาตรการรองรับ เพือนาํมาประกอบการพิจารณาความเป็นไป
ได ้รวมถึงผลดี ผลเสียในการจดัทาํความตกลงการคา้เสรีไทย-สหภาพยโุรป 
  
1.3 เพือใหด้าํเนินการรับฟังความคิดเห็นไดค้รอบคลุมทุกภาคส่วน คณะกรรมการรับฟังความเห็นฯ จึงจดัตงั     
“คณะอนุกรรมการเพือรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในเรืองการจดัทาํความตกลงการคา้เสรีไทย-สหภาพ
ยโุรป” จาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่   
 1) ภาคเกษตร ผศ. ดร.อทัธ์ พิศาลวานิช ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาการคา้ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย เป็นประธาน 

         2) ภาคประชาสงัคม นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกลุ ผูแ้ทนกลุ่มศึกษาเขตการคา้เสรีภาคประชาชน : FTA 
Watch และผูแ้ทนเครือข่ายการเขา้ถึงการรักษาองคก์ารหมอไร้พรมแดน เป็นประธาน  

 3) ภาคเอกชน นายอคัรพล ลีลาจินดามยั ผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เป็นประธาน 
 4) ภาครัฐ นางอญัชนา วิทยาธรรมธชั รองอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ เป็นประธาน 

 
2. สรุปการดําเนินการของคณะกรรมการเพอืรับฟังความคดิเห็นของทุกภาคส่วนในเรืองการจัดทาํความตกลงการค้า

เสรีไทย-สหภาพยุโรป และคณะอนุกรรมการภาคเกษตร ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ 
 
2.1   การรับฟังความคิดเห็นดาํเนินการมาตงัแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2553 ในรูปแบบของกลุ่มเฉพาะ  
(focus group) ภาคเกษตร ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน และภาครัฐ ทงัในส่วนกลาง และภูมิภาค รวม 21 ครัง มี
ผูเ้ขา้ร่วมกวา่ 1,000 คน โดยเนน้การรับฟังใน 3 หวัขอ้หลกั คือ (1) ประโยชนแ์ละผลกระทบหากมีการจดัทาํความ
ตกลงการคา้เสรีไทย-สหภาพยโุรป (2) ขอ้ห่วงกงัวล และ (3) ขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐรวมทงัมาตรการรองรับและ
ปรับตวัทีตอ้งการใหด้าํเนินการ  
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2.2 การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ระหวา่งวนัที 11 -12 และ 14 พฤษภาคม 2553  
ประเดน็การเปิดตลาดสินคา้ (เกษตรและอุตสาหกรรม) การคา้บริการและการลงทุน และทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สิงแวดลอ้ม การจดัซือจดัจา้งโดยรัฐ นโยบายการแข่งขนั และมาตรการปกป้องทางการคา้ มีผูเ้ขา้ร่วมจากหน่วยงาน
ภาครัฐ รวม 80 หน่วยงาน  

 
2.3 การรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการภาคเอกชน กลุ่มสินคา้และบริการรวม 9 ครัง ระหวา่งเดือนเมษายน-
กรกฎาคม 2553 โดยรับฟังจาก 19 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อาหาร (แช่เยน็แช่แขง็และสาํเร็จรูป) แฟชนั (อญัมณี
และเครืองประดบั สิงทอและเครืองนุ่งห่ม รองเทา้และเครืองหนงั) ยานยนตแ์ละชินส่วน เหลก็และผลิตภณัฑ ์
เครืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เครืองจกัรกล  ยา เครืองสาํอาง เคมีภณัฑ ์พลาสติก ปิโตรเคมี และเครืองดืม
แอลกอฮอล ์ กลุ่มบริการโทรคมนาคม การเงินการธนาคาร โลจิสติกส์ การท่องเทียว โสตทศัน์และธุรกิจบนัเทิง 
มีผูเ้ขา้ร่วมจากภาคเอกชน รวม 161 กลุ่มสมาคม 
 

2.4 การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเกษตรกร รวม 5 ครัง ในจงัหวดักรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และ
สงขลา ระหวา่งวนัที 6 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2553 โดยมุ่งเนน้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ย   
เรืองผลดีผลเสีย ขอ้กงัวล แนวทางการปรับตวั และความช่วยเหลือจากภาครัฐทีตอ้งการในการปรับตวัหากมีการ
จดัทาํความตกลงการคา้เสรีกบัสหภาพยโุรป มีเกษตรกรเขา้ร่วมรวม 440 คน 
 

2.5 การรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสงัคม รวม 5 ครัง โดยจดัในส่วนกลาง 2 ครังและในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ขอนแก่น และสงขลาอยา่งละ 1 ครัง ระหวา่งวนัที 13 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2553 โดยรับฟังความคิดเห็น 4 
ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ (1) สุขภาพ: ยา สุรา การลงทุน บริการสาธารณสุข การจดัซือจดัจา้งภาครัฐ (2) สิงแวดลอ้ม
และทรัพยากร (3) ทรัพยสิ์นทางปัญญา และ (4) บริการและการลงทุน แรงงาน และบริการสาธารณะ  
มีผูเ้ขา้ร่วมใหค้วามเห็นรวม 445 คน 

 
3. สรุปข้อคดิเห็นจากการรับฟัง 

 
3.1 ภาพรวม 

• การไม่เจรจากบัสหภาพยโุรป อาจทาํใหไ้ทยเสียเปรียบคู่แข่งทางการคา้ในตลาดสหภาพยโุรป แต่การเจรจา
กบัสหภาพยโุรปตอ้งระมดัระวงั เพราะไทยมีอาํนาจการต่อรองนอ้ยกวา่ และสหภาพยโุรปมีกฎเกณฑท์างการคา้
และการลงทุนบางเรืองทีอาจมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศสมาชิก (multi-layer) ซึงจะเป็นอุปสรรคต่อการ
เขา้สู่ตลาดของสินคา้ บริการ และการลงทุนของไทย  

•  การเปิดเสรีดา้นบริการอาจก่อใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการพฒันาเทคโนโลย ีและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
แต่ศกัยภาพดา้นการแข่งขนัของภาคบริการไทยยงัไม่พร้อม จึงควรเปิดเสรีอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  

• หากตอ้งมีการเจรจา ไทยตอ้งเตรียมความพร้อมภายในประเทศ ทงัในดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ โครงสร้าง
และกลไก และมาตรการรองรับ เพือใหก้ารเจรจาเป็นประโยชน์มากทีสุด โดยเฉพาะจะตอ้งเยยีวยาผูที้ไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งทวัถึง มาตรการรองรับ ปรับตวั และเยยีวยาของภาครัฐควรจะเขา้ถึงง่าย และไดผ้ลจริงในทาง
ปฏิบติั 
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3.2  ประโยชนที์คาดวา่จะไดรั้บ 

• สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป: ไก่แปรรูป อาหารทะเลแช่เยน็แช่แขง็และแปรรูป แป้งมนัสาํปะหลงั และ
นาํตาล สินคา้แฟชนั: อญัมณีเครืองประดบั สิงทอ เสือผา้และเครืองนุ่งห่ม และเครืองใชไ้ฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิก 

• สาขาบริการทีจะไดรั้บประโยชน์ ไดแ้ก่ การท่องเทียวและธุรกิจทีเกียวขอ้ง: ทีพกัโรงแรม ร้านอาหาร
และสปา การบริการสุขภาพ สาขาบนัเทิงและโสตทศัน์ และสาขาการรับ-ส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ  

• สาขาบริการทีเปิดเสรีแลว้จะเป็นประโยชนต่์อการพฒันาประเทศ และผูบ้ริโภค แต่อาจมีผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการภายในโดยเฉพาะรายยอ่ย ไดแ้ก่ บริการโทรคมนาคม และบริการการศึกษา  

• กลุ่มทีสนบัสนุนการเจรจาแต่ขอเวลาปรับตวั และขอรับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ สาํหรับสินคา้บาง
รายการในกลุ่มสินคา้ยานยนต ์เหลก็และผลิตภณัฑ ์พลาสติกและปิโตรเคมี เคมีภณัฑ ์และเครืองหนงัและ
ผลิตภณัฑ ์

• จะช่วยยกระดบัมาตรฐานสินคา้ภายในประเทศ ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค ประชาชน และการ
ส่งออกสินคา้ของไทย 

•  ความร่วมมือเพือการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและการพฒันามาตรฐานสินคา้ รวมทงัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
และมาตรฐานแรงงาน และสิงแวดลอ้ม การลงทุน และการร่วมทุนในสาขาธุรกิจบนัเทิง การจดัตงัหอ้งปฏิบติัการ
ดา้นมาตรฐาน การขนส่งพสัดุภณัฑท์างอากาศ และการลงทุน เพือ การพฒันาทียงิยนื เทคโนโลยสีะอาดและลด
ก๊าซเรือนกระจก 

 
3.3  ขอ้ห่วงกงัวล  

•    กลุ่มทีไม่พร้อมแข่งขนั/มีความอ่อนไหวสูง ไดแ้ก่ ยารักษาโรค ชินส่วนยานยนต ์เยอืและกระดาษ ไมบ้าง 
และวสัดุแผน่ไมอ้ดั เครืองสาํอาง นม เนือววั เนือหมู เครืองในสตัว ์บุหรี สาขาบริการโทรคมนาคม การเงินการ
ธนาคาร ไปรษณีย ์การขนส่งสินคา้ทางทะเล มคัคุเทศน์ และคลงัสินคา้  

•    การเปิดเสรีสินคา้และบริการทียงัมีความเห็นต่าง ไดแ้ก่ เครืองดืมแอลกอฮอล ์( มีผลกระทบทางสงัคม แต่ 
จะช่วยป้องกนัการลกัลอบนาํเขา้แบบผดิกฏหมาย) บริการโลจิสติกส์ การเปิดเสรี จะช่วยใหมี้การถ่ายทอด
เทคโนโลยจีากสหภาพยโุรป อยา่งไรกต็าม จะตอ้งระมดัระวงัผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไทยทีส่วนใหญ่เป็น 
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ซึงธุรกิจมีการแข่งขนัสูงมาก   

• โครงสร้าง/กลไก ภายในประเทศทาํใหเ้กษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่สามารถแข่งขนัได ้ 
• การลงทุน และการเขา้ถึงฐานทรัพยากรทีเป็นผลจากการเปิดเสรีจะส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ชีววิถี 

ชุมชน และฐานทรัพยากรของประเทศ 
• ไม่สนบัสนุนการเปิดเสรีการลงทุนทีเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ (ทีดิน นาํ ป่าไม ้เหมืองแร่ และพนัธุพืช)  

รวมทงั ทีเกียวกบัภาคการเกษตร (การทาํนา ธุรกิจพืชและเมลด็พนัธุ)์ และทีเกียวกบับริการสาธารณสุข และ    
ร้านขายยา 

• สหภาพยโุรปมีมาตรฐานสินคา้และกฎระเบียบทีหลากหลาก เขม้งวด และซบัซอ้น ซึงเป็นอุปสรรคสาํคญั 
ในการเขา้สู่ตลาดของสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรมของไทย  
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• ในเรืองทรัพยสิ์นทางปัญญาตอ้งไม่มีขอ้ผกูพนัเกินกวา่ทีตกลงแลว้ในองคก์ารการคา้โลก (WTO) ไม่ใหเ้ขา้
เป็นภาคีสนธิสญัญา UPOV 1991 ซึงเกียวกบัการคุม้ครองสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์ และสนธิสญัญาบูดาเปสตซึ์ง
คุม้ครองการจดสิทธิบตัรจุลชีพ เพราะเกรงวา่จะทาํใหเ้กิดการขยายการคุม้ครองสิทธิบตัรยา และขอ้มูลทางยา 
รวมทงั จะทาํใหก้ารใชสิ้ทธิเหนือสิทธิบตัรยา (CL) ทาํไดย้าก ซึงจะมีผลกระทบต่อการเขา้ถึงยาจาํเป็นของ
ประชาชน เกิดการผกูขาดการเกษตรอยา่งครบวงจร และกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึงกระทบต่อ
เกษตรกรรายยอ่ย และวิถีชีวติในชุมชน 

 
4. สรุปข้อเสนอแนะ/มาตรการรองรับจากการรับฟัง 

 
4.1  การเตรียมความพร้อม  
ข้อเสนอแนะ 

•  ใหห้ยดุการเจรจา FTA ไวก่้อน 5 ปีเป็นอยา่งนอ้ยเพือเตรียมความพร้อม และศึกษาวจิยัขอ้มูลใหร้อบดา้น  
และฟืนฟชูดเชย/  เยยีวยาความเสียหายใหก้บัผูที้ไดรั้บผลกระทบจากการทาํ FTA ทีผา่นมา 

• ควรศึกษาและทบทวนผลกระทบของ FTA กรอบต่างๆ ทีผา่นมา วา่มีปัญหาอุปสรรค ผลดี ผลเสีย อยา่งไร
เพือเป็นบทเรียนสาํหรับการทาํ FTA ฉบบัต่อไปในอนาคต โดยใหอ้งคก์รกลางเป็นผูศึ้กษาวจิยั พร้อมทงัเปิด
โอกาสใหภ้าคประชาสงัคม และประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจยัดว้ย   
มาตรการรองรับ 

• ภาครัฐควรปรับกลไกภายในประเทศ และสร้างขีดความสามารถใหเ้กษตรกรแข่งขนัไดแ้ละพร้อมสาํหรับ
การเปิดเสรี เช่น ดา้นการตลาด (ช่องทางการตลาดและช่องทางการกระจายสินคา้เกษตร) ดา้นการพฒันาคุณภาพ
ผลผลิต ใหไ้ดคุ้ณภาพเป็นทีตอ้งการของตลาด และใหค้วามรู้เรือง FTA แก่เกษตรกรอยา่งต่อเนือง เพือใหป้รับตวั
ใหเ้ขา้กบัการเปลียนแปลงได ้         

 
4.2  มาตรการทีมิใช่ภาษี   
ข้อเสนอแนะ 

• ใหภ้าครัฐมีหอ้งทดสอบสารเคมีทีไดม้าตรฐานและเป็นทียอมรับในระดบัสากล (Good Laboratory  
Practice)  

• ใหย้อมรับผลการตรวจรับรองและทดสอบซึงกนัและกนั (MRA)  
• การเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรเฉพาะดา้น รวมถึงในระดบัเกษตรกร  
• การพฒันาดา้นการวจิยัและพฒันา  
• ควรเจรจาผลกัดนัใหมี้กลไกลความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรมในเรืองการใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการ 

แก่ผูป้ระกอบการไทย การแลกเปลียน ความรู้และเทคโนโลย ีตลอดจนระบบการเตือนภยัล่วงหนา้และกลไกการ
หารือในประเดน็เทคนิค ก่อนทีสหภาพยโุรปจะกาํหนดมาตรการทีมิใช่ภาษีใหม่ๆ 

• ใหจ้ดัตงักลไกหารือภาครัฐระหวา่งหน่วยงานดา้นมาตรฐานและสุขอนามยั  
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4.3    การลงทุน  
ข้อเสนอแนะ 

•   ไม่ใหน้าํขอ้พิพาททีเกียวกบัการลงทุนสาธารณะเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และระมดัระวงัไม่ให ้
มีขอ้บทการลงทุนและขอ้บทอืนทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะดา้นการคุม้ครองการลงทุนทีจะจาํกดัอาํนาจของรัฐในการ
ออกระเบียบ กฎหมายทีจะกระทบต่อสิทธิของนกัลงทุนและการลงทุน และทีจะนาํไปสู่การฟ้องร้องรัฐโดย
เอกชน  
 
4.4  ทรัพยสิ์นทางปัญญา  
ข้อเสนอแนะ 

• กรอบการเจรจาตอ้งระบุใหร้ะดบัการคุม้ครองไม่เกินไปกวา่ความตกลง WTO และไม่ลดทอนการใชสิ้ทธิ 
เหนือสิทธิบตัรยาของประเทศ  

• ใหมี้ทีปรึกษาดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาในการเจรจา และใหน้กัวิชาการภาคประชาสงัคมเขา้ร่วมการเจรจา  
• ใหส้หภาพยโุรปถ่ายทอดเทคโนโลย ีและความร่วมมือเพือพฒันาระบบทรัพยสิ์นทางปัญญาไทย  

โดยเฉพาะความรู้เรืองสิทธิบตัร 
มาตรการรองรับ 

• จดัทาํฐานขอ้มลูทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอยา่งเร่งด่วน  
 
4.5  แรงงานและสิงแวดลอ้ม  
ข้อเสนอแนะ 

• ใหไ้ทยมีอิสระในการเขา้ร่วมเป็นภาคีความตกลง และ/หรืออนุสญัญาระหวา่งประเทศดา้นแรงงานและ 
สิงแวดลอ้ม  

• ในดา้นการลงทุนของสหภาพยโุรปในไทยจะตอ้งใหใ้ชม้าตรฐานแรงงาน สิงแวดลอ้ม และการคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภคเช่นเดียวกบัทีสหภาพยโุรปบงัคบัใชใ้นประเทศตนเอง  
มาตรการรองรับ 
• รัฐตอ้งพฒันาผูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ใหมี้ขีดความสามารถในประเดน็ดงักล่าวใหท้ดัเทียมกบั 

สหภาพยโุรป 
 

4.6 การมีส่วนร่วม   
ข้อเสนอแนะ 

• เสนอใหจ้ดัตงักลไกทีมีอิสระจากกลไกทีทาํหนา้ทีในการเจรจา เพือติดตาม ตรวจสอบการเจรจา และ 
ผลกระทบทีเกิดจากขอ้ตกลงทีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ และทาํหนา้ทีในการสือสารผลจากการศึกษาติดตาม ตรวจสอบ
ใหป้ระชาชนไดรั้บรู้อยา่งทวัถึง รวมทงั ใหส้ร้างหลกัประกนัการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการ
เจรจา (ก่อน ระหวา่ง และหลงัการเจรจา) โดยใหมี้กฎหมายมารองรับ 
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5. ความเห็นของคณะกรรมการเพอืรับฟังความคดิเห็นของทุกภาคส่วนในเรืองการจัดทาํความตกลงการค้าเสรีไทย-
สหภาพยุโรป 

5.1 ส่วนใหญ่ไม่คดัคา้นการเจรจาเปิดเสรีการคา้กบัสหภาพยโุรป แต่มีบางกลุ่มเห็นวา่ ควรหยดุการเจรจาเปิดเสรี
การคา้ (FTA) อยา่งนอ้ย 5 ปี เพือศึกษา ทบทวน และตรวจสอบ FTA ทีผา่นมา รวมทงั มาตรการเยยีวยา และ   
การเตรียมความพร้อมภายในประเทศ 

5.2 คณะกรรมการรับฟังความเห็นฯ เห็นวา่ ไทยสามารถเจรจาได ้แต่รัฐบาลตอ้งมีการปรับปรุงกลไก
ภายในประเทศก่อน เช่น กลไกการเจรจา การเตรียมความพร้อม มาตรการเยยีวยา  กฏระเบียบ มาตรการ และ
กฏหมายทีเกียวขอ้ง ตลอดจน ตอ้งมีการบรูณาการการทาํงานของหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐ และเอกชน   
โดยไม่ตอ้งรอใหก้ารเจรจาสาํเร็จ หรือความตกลงมีผลบงัคบัใช ้เพือเตรียมความพร้อม ขจดัขอ้กงัวล และปัญหา
ความขดัแยง้ทีอาจเกิดขึนตามทีทุกภาคส่วนไดใ้หข้อ้คิดเห็น และขอ้กงัวล ดงันี  

•  การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐทีเกียวขอ้ง รัฐบาลจะตอ้งเตรียมงบประมาณสาํหรับการเตรียม
ความพร้อมในการเจรจาจดัทาํตวามตกลงการคา้เสรี ดงันี 

1. ทุกหน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีรับผดิชอบจะตอ้งส่งเสริม และเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการ
เปิดการคา้เสรีอยา่งมีบูรณาการ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีโปร่งใส 

2. ตอ้งใหค้วามรู้เกียวกบัการเปิดเสรี การพฒันาความสามารถในการแข่งขนั และการเตรียมความพร้อม
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ ประชาชน และเกษตรกรอยา่งต่อเนือง และทวัถึงทงัในส่วนกลาง และภูมิภาค   

3. ปรับปรุงกลไกภายในประเทศใหเ้กษตรกรไดรั้บผลประโยชน์จากการเปิดเสรีดว้ย    
4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัสาํหรับสินคา้/สาขาบริการทียงัไม่พร้อมในการเปิดเสรี เช่น ดา้น

การตลาด การพฒันาคุณภาพการผลิต และสินคา้ 

5.  การดาํเนินการก่อน ระหวา่ง และหลงัการเจรจา หน่วยงานภาครัฐทีรับผดิชอบตอ้งเผยแพร่  และ
ประชาสมัพนัธ์ความคืบหนา้การเจรจา และผลการเจรจาอยา่งทวัถึง และต่อเนือง เพือประชาสมัพนัธ์
ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบขอ้มูล และเตรียมความพร้อม ต่อไป  

6. ใหมี้องคก์รกลางทาํการศึกษาวิจยัผลกระทบจากการเปิดเสรี 
• การเยยีวยาผลกระทบ  

รัฐบาลตอ้งตงังบประมาณสาํหรับการจดัตงักองทุนเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้ โดย
อาจรวมกองทุน และโครงการของกระทรวงพาณิชย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นกองทุนเดียว โดยกาํหนดเงือนไข และหลกัเกณฑก์ารใชก้องทุนทีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูที้อาจ 
หรือไดรั้บผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้อยา่งแทจ้ริง  

• ประเดน็ขอ้เรียกร้องในการเจรจาจดัทาํความตกลงการคา้เสรี ใหห้น่วยงานทีรับผดิชอบดาํเนินการอยา่ง      
มีบูรณาการ โดยคาํนึงถึงความคิดเห็นทีคณะกรรมการรับฟังความเห็นฯ ไดป้ระมวลไว ้โดยเฉพาะในเรือง         
ขอ้ห่วงกงัวล ดงันี   

1. สินคา้ทีมีผลกระทบทางสงัคมสูง เช่น ยา สุราและบุหรี  
2. เจรจาเรืองทรัพยสิ์นทางปัญญาในระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาทีสอดคลอ้งกบัเงือนไขที 

 กาํหนดในความตกลงขององคก์ารการคา้โลก และคาํนึงถึงความจาํเป็นพืนฐานของสาธารณชน      
  (การเขา้ถึงยา)  
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3. ยกเวน้การเปิดเสรีการลงทุนทีเกียวกบัทรัพยากร ธรรมชาติ (ทีดิน นาํ ป่าไม ้เหมืองแร่และพนัธุ์พืช)   
        รวมทงัทีเกียวกบัภาคการเกษตร (การทาํนา ธุรกิจพชืและเมลด็พนัธุ์) และทีเกียวกบับริการ   
         สาธารณสุข  
4. เจรจาลด หรือเลิกมาตรการกีดกนัและอุปสรรคทางการคา้ทีมิใช่ภาษี เช่น มาตรฐานสินคา้ และ

มาตรฐานสุขอนามยัทีเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกใหม้ากทีสุด และครอบคลุมกฏระเบียบทีแตกต่าง
กนัของแต่ละประเทศสมาชิกดว้ย เพือใหแ้น่ใจวา่สินคา้ไทยสามารถเขา้สู่ตลาดสหภาพยโุรปไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 

5. เจรจากฎวา่ดว้ยถินกาํเนิดสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างการผลิตสินคา้ของไทยใหม้ากทีสุด และ 
ไม่เสียเปรียบสหภาพยโุรปทีมีสมาชิก 27 ประเทศ 

6. ใหมี้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เช่น วิชาการ เศรษฐกิจ แรงงาน และสิงแวดลอ้ม 
ตลอดจน การเสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม และเกษตรกร  
 


