
 

ผลการรับฟังความคดิเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการจัดทาํความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป 

การเปิดตลาดสินค้า 

ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการภาคเอกชน 

 
• สนับสนุนการเจรจา FTA / พร้อมลด
ภาษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
อาหาร / นาํตาล   
-  เป็นกลุ่มสินคา้ทีไทยมีศกัยภาพในการผลิต
และส่งออก 
 
 
 

 

 
 

• มาตรการดา้นสุขอนามยัทีเขม้งวด และปัญหาการ
เปลียนแปลง EU Directives โดยไม่มีการหารือกบัประเทศผู ้
ส่งออกก่อน  

 
  
 

 
 

♦ ตอ้งการใหส้หภาพฯ ลดภาษีนาํเขา้ลงเป็น 0% โดยทนัที  
พร้อมทงัยกเลิกการระบบโควตาทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั หรือขยาย
ปริมาณโควตาใหม้ากทีสุด 
♦ ตอ้งการใหเ้จรจาผลกัดนัใหม้ีกลไกการหารือสาํหรับ
มาตรการต่างๆ อาทิ มาตรการทางภาษี ตลอดจน TBT / SPS 
♦ สินคา้อ่อนไหวของไทย ไดแ้ก่ เนือววัและสุกร นมและ
ผลิตภณัฑ ์ตลอดจนปลานาํจืด 8 รายการ (ปลานาํจืดเป็นสินคา้
ทีอ่อนไหวภายใตก้ารเจรจาทุก FTA)  

สิงทอ  
- ไทยส่งออกมากในเอเชีย โดยมีสหภาพฯ เป็น 
ตลาดส่งออกสาํคญั ไทยส่งออกภายใตร้ะบบ GSP 
เครืองนุ่งห่ม  

- ไทยเป็นผูร้ับจา้งผลิตมานาน มีจุดแขง็ดา้น 
ตน้ทุน  
- ไทยและอาเซียนเป็นฐานการผลิต และการคา้ 
สาํคญัของเอเชีย     

 
• มาตรการทีมิใช่ภาษี อาทิ มาตรการความปลอดภยัและ
สิงแวดลอ้ม 

 
♦ ตอ้งการใหภ้าครัฐช่วยเหลือ และพฒันาศกัยภาพของ 
ผูป้ระกอบการไทยใหม้ีความรู้ความเขา้ใจมาตรการต่างๆ  
♦ เจรจาผลกัดนัขอความร่วมมือจากสหภาพฯ โดยเฉพาะ 
ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑต์ามเทรนในแต่ละปี 
♦ ตอ้งการผลกัดนักฎวา่ดว้ยถินกาํเนิดสินคา้ทีเหมาะสมกบั 
โครงสร้างการผลิตไทยและเป็นประโยชน์ต่อการส่งออก 

อญัมณีและเครืองประดบั 
- สหภาพฯ เป็นตลาดส่งออกหลกั และมีกาํลงั 
ซือสูง 

  
♦ ตอ้งการผลกัดนัใหม้ีความร่วมมืออยา่งจริงจงักบัสหภาพฯ  
เพือพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ
ไทย อาทิ การออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็นตน้   

เครืองใชไ้ฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ 
- เป็นกลุ่มสินคา้ทีไทยมีศกัยภาพในการผลิต 
และส่งออก โดยเฉพาะเครืองปรับอากาศ และ
สินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ 

  
♦ เจรจาสร้างกลไกความร่วมมือ เพือแลกเปลียนความรู้และ
ประสบการณ์ระหวา่งกนั ตลอดจนความช่วยเหลือดา้นเทคนิค
และเทคโนโลยกีารผลิต เพือช่วยพฒันาความสามารถในการ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมไทย   

เครืองดืมแอลกอฮอล ์
- ผูน้าํเขา้เห็นวา่ สินคา้จากสหภาพฯ เป็น
สินคา้ premium/ super premium มีส่วนแบ่ง
ตลาดในประเทศนอ้ย 
-  การเปิดเสรีจะช่วยลดปัญหาการลกัลอบ
นาํเขา้ 

 
• เป็นประเดน็ทางสังคม และการเปิดตลาดจะส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ 
 

 
♦ ตอ้งเจรจาดว้ยความรอบคอบ 
♦ ผูน้าํเขา้เห็นวา่ โครงสร้างภาษีสรรพสามิตสาํหรับสินคา้
นาํเขา้และสินคา้ในประเทศอยูค่นละฐานภาษี การทาํตลาดใน
ไทยไม่ง่าย เพราะมีพรบ. ควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอลค์ุมการ
โฆษณา ช่องทางการจาํหน่าย และการปิดฉลาก 
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ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
• สนับสนุนการเจรจา /ขอเวลาปรับตวั 

 
ยานยนต ์ 
- สหภาพฯ เป็นตลาดส่งออกสาํคญัของไทย หาก
ไม่ทาํFTA กบัสหภาพฯ จะเสียความสามารถใน
การแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งไทยทีทาํ FTA 
กบัสหภาพฯ 
 

 
• มีความกงัวลในสินคา้อ่อนไหว (ยานยนตน์งัส่วนบุคคล) 

 

 
♦ ควรผลกัดนัใหส้หภาพฯ ยอมรับหอ้งทดสอบของไทย 
♦ ตอ้งการเปิดตลาดแบบ Reciprocal ในสินคา้รถปิคอพั 1 ตนั  
♦ สาํหรับสินคา้อืนทีเปิดแลว้จะเป็นประโยชน์ กย็นิดีเปิด
ใหก้บัสหภาพฯ และเปิดเพิมเติมใหก้บัญีปุ่น 
♦ ใชท้่าทีภายใต ้JTEPA เป็นพืนฐานในการเจรจา เนืองจาก 
เป็นท่าทีทีหารือกบัอุตสาหกรรม ซึงคาํนึงถึงผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมชินส่วนยานยนตไ์ทย 

เหลก็และผลิตภณัฑ ์
 

 
• ผูผ้ลิตเสียเปรียบดา้นตน้ทุน เนืองจากการผลิต 
ไม่ได ้economy of scale ประกอบกบัขาดอุตสาหกรรมเหลก็
ตน้นาํในประเทศ 
• ไทยผลิตสินคา้เหลก็ตามมาตรฐานสหรัฐฯ และญีปุ่น แต่
ไม่สามารถผลิตตามมาตรฐานของสหภาพฯ  
• สหภาพฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงกวา่ไทยมาก  
• หากเปิดเสรีในระยะยาวอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นการ
แข่งขนัสาํหรับอุตสาหกรรมผูผ้ลิตเหลก็ภายในประเทศ 

 

พลาสติก / ปิโตรเคมี / เคมีภณัฑ ์
- หากไทยสามารถลดภาษีสินคา้กลุ่มนีไดจ้ะ
เป็นประโยชน์ เพราะเป็นสินคา้ทีไทยมีความ
ตอ้งการนาํเขา้มาเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม
ต่างๆ  แต่ตอ้งพิจารณาความอ่อนไหวของบาง
รายการดว้ย 

 
• มาตรการ REACH / RoHs เป็นอุปสรรคสาํคญัใน 
การส่งออก ผูป้ระกอบการยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ  
 
 

 
♦ ตอ้งการใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งดูแลใหค้วามรู้เกียวกบั 
มาตรการ REACH 
♦ ไทยควรพฒันาการใชม้าตรการทางการคา้ใหเ้ป็น
ประโยชน์แก่ภาคธุรกิจ (ภาษีตอบโตก้ารทุ่มตลาดและ
มาตรการปกป้อง) 
♦ ควรผลกัดนัใหม้ีหอ้งทดสอบของไทยทีสหภาพฯ ใหก้าร
ยอมรับ 

เครืองหนงัและผลิตภณัฑ ์  
• ไทยยงัไม่มีความพร้อมในการแข่งขนักบัสินคา้จาก 
สหภาพฯ  เนืองจากสหภาพฯ มีศกัยภาพในการผลิตและ
ส่งออกสินคา้เครืองหนงัระดบัโลก มีความพร้อมทงัดา้นการ
ผลิต การออกแบบ และการทาํตลาดอยา่งครบวงจร   
• ผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนามยอ่ม ตอ้งการเวลาในการปรับตวัและสร้าง
ความพร้อมรับการแข่งขนัในอนาคต   

 
 
 
 
 

 
♦ ตอ้งการใหห้น่วยงานรัฐทีเกียวขอ้งเร่งพฒันาอุตสาหกรรม
เครืองหนงัไทย โดยเฉพาะดา้นการผลิตและการออกแบบ 
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ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
• ไม่สนับสนุนเพราะมคีวามอ่อนไหว 
 

 ยา 
• ปัญหาภายในประเทศ  ไทยกไ็ม่มีศกัยภาพในการ 
ผลิตยาทีมีสิทธิบตัร 

 

 
♦ หากมีความจาํเป็นตอ้งเปิดเสรี ภาครัฐและหน่วยงานที
เกียวขอ้งควรพิจารณาเงือนไขการเปิดตลาดทีจะเป็นประโยชน์กบั
ไทย อาทิ การกาํหนดใหส้หภาพฯ มาลงทุนภาคการผลิตในไทย  
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี การปรับโรงงานไทยใหไ้ดม้าตรฐาน 
และการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรไทย เป็นตน้ 

 เยอืและกระดาษ 
• สหภาพฯ มีความไดเ้ปรียบกวา่ไทยทงัดา้นตน้ทุน และ 
คุณภาพ และเป็นแหล่งผลิตกระดาษระดบัโลก   
• กงัวลถึงความสามารถในการแข่งขนัภายใน ประเทศ และ
เกรงวา่ไทยจะเป็นแหล่งระบายสินคา้ของผูผ้ลิตรายใหญ่ใน
สหภาพฯ 

 

 ไมอ้ดั ไมบ้าง และวสัดุแผน่ 
• ประเทศสมาชิกสหภาพฯ เป็นคู่แข่งสาํคญัของไทย 
หากเปิดสรีจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินของไทยไป
สหภาพฯ อาทิ Particle Board 

 

 ชินส่วนยานยนต ์
• กงัวลถึงอาํนาจการต่อรองและความพร้อมในประเทศ  
เนืองจากไทยไม่สามารถแข่งขนักบัสหภาพฯ ได ้เพราะยโุรป
ตะวนัออกมีจุดแขง็ดา้นตน้ทุน และไดร้ับการสนบัสนุนดา้น
เทคโนโลยจีากยโุรปตะวนัตก 

 
♦ ยนืยนัใชท้่าทีภายใต ้AJCEP เป็นพืนฐานในการเจรจา 
♦ ควรผลกัดนัใหม้ีหอ้งทดสอบของไทยทีสหภาพฯ ใหก้าร 
ยอมรับ 

เครืองสาํอาง 
- สินคา้ภายใตแ้บรนดต์่างชาติไม่มีปัญหา  
เนืองจากมีการใชร้ะบบควบคุมคุณภาพของ
ต่างชาติ   
 

 
• สินคา้กลุ่ม organic/ ผลิตภณัฑธ์รรมชาติทีกาํลงัเป็นที 
ตอ้งการในสหภาพฯ มีปัญหา ดงันี 

1. สหภาพฯ กาํหนดใหส้ินคา้ตอ้งไดร้ับมาตรฐานการ
ผลิต (GMP) และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของมาตรการ SPS 
เกียวขอ้งกบัวตัถุดิบ /ส่วนผสมทีมาจากธรรมชาติทงัหมด 

2. ขอ้กาํหนด safety requirement: production 
information หรือฐานขอ้มูลตลอดสายการผลิต   
(กลุ่มผลิตภณัฑธ์รรมชาติยงัไม่มีการจดัเกบ็ขอ้มูลนี) 
• ไทยเนน้ส่งออกในอาเซียนเป็นหลกั มีความสามารถในการ
ส่งออกไปสหภาพฯ นอ้ย แมไ้ทยมีศกัยภาพในการพฒันา
ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ แต่ยงัขาดการพฒันามาตรฐาน และ
การสนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งต่อเนืองและจริงจงั 
• การทาํมาตรฐานผลิตภณัฑเ์ครืองสาํอางในอาเซียน มี 
harmonization ในเรืองกฎหมาย ซึงปรับจาก EU directives)  
เกือบทงัหมดแต่มีหลายประเดน็ทีหน่วยงานภาครัฐแยกกนัดูแล 

 
♦ ผูป้ระกอบการไทย (โดยเฉพาะรายยอ่ยและ OTOP) ขอให้
ภาครัฐมีมาตรการสนบัสนุนผูป้ระกอบการใหม้ีความพร้อม 
เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และมีมาตรการเยยีวยา
ผูป้ระกอบการทีอาจไดร้ับผลกระทบจากการทาํ FTA 
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ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการภาคประชาสังคม 

 
• ไม่สนับสนุน 

 โคนม โคเนือ เนือหมู เครืองในสัตว ์ 
• ห่วงใยการเขา้มาตีตลาดของสินคา้จากสหภาพฯ เช่น นม
ผง และผลไม ้

 

 สินคา้แอลกอฮอลแ์ละบุหรี 
• ไม่นาํควรรวมอยูใ่นการเจรจา หากตอ้งเจรจา ตอ้งไม่ทาํให้
ราคาถกูลง เนืองจากเป็นสินคา้ทีสร้างความเสียงต่อสุขภาพ 

 
♦ อาจใชก้รณีตวัอยา่ง ขอ้ยกเวน้การไม่นาํเอาสุราและบุหรี
มาเจรจาการคา้เสรีของบาห์เรน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
รวมทงั จะตอ้งใชม้าตรการควบคุมการบริโภคภายในอยา่ง
เขม้ขน้ควบคู่กนัดว้ย 

 แร่ธาตุ  
• ไทยไม่มีความพร้อมในการเปิดเสรี และมีแร่หลายชนิดที
เป็นแร่ยทุธศาสตร์ เช่นโปแตช ยปิซมั  
ไทยควรพฒันาบุคคลากรดา้นการขดุแร่ แทนการขายแร่โปร
แตซใหก้บัต่างชาติ เช่น การทาํเหมืองทอง เพือเป็นวตัถุดิบ
ส่งออกไปทาํใหบ้ริสุทธิทีเมืองนอก แลว้ส่งทองรูปพรรณมา
ขายในเมืองไทย 

 

คณะอนุกรรมการภาคเกษตร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

• เกรงวา่ สินคา้เกษตรจากสหภาพฯ จะทะลกัเขา้มา อาทิ  
เครืองในสัตวโ์คนม โคเนือ และผลไม ้ทาํใหร้าคาผลผลิตใน
ประเทศตกตาํ เกษตรกรเดือดร้อน  
• สินคา้ไทยไม่สามารถเขา้สู่ตลาดสหภาพฯ ได ้เพราะ 
ตอ้งเผชิญกบัมาตรฐานสินคา้ทีสูง และกฏระเบียบทีซบัซอ้น และ
เขม้งวด 

 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 
 
 
 

- การลดภาษีจะเป็นประโยชน์ร่วมกนัทงั 2 ฝ่าย  
เพราะสหภาพฯ ตอ้งการสินคา้ราคาถกูจากไทย 
ในขณะที ไทยตอ้งการส่งออกสินคา้ไปยงั  
สหภาพฯ ซึงเป็นตลาดใหญ่ และมีศกัยภาพ 
 
 
 

• มาตรการภาษีและทีมิใช่ภาษี เป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด 
• ไม่แน่ใจวา่จะลดภาษีไดต้ามที EU คาดหวงั เพราะมีสินคา้
อ่อนไหวจาํนวนมาก บางรายการไดร้ับผลทางลบ ผลทางสังคม
เช่น ยา เครืองดืมแอลกอฮอล ์

 

♦ ใหม้ีความร่วมมือดา้น capacity building  
♦ ไทยควรกาํหนดเงือนไขทียดืหยุน่และตน้ทุนตาํ เพือให ้ 
สหภาพฯ มาตงั Lab และมีการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
♦ เนน้การถ่ายทอดเทคโนโลยทีีทาํใหเ้กิดผลดีต่อสิงแวดลอ้ม 
มลพิษ และขยะ 
♦ เตรียมความพร้อมใหเ้กษตรกรในดา้นสิงแวดลอ้ม เช่น 
carbon  footprint 
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การเปิดตลาดบริการ 

ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการภาคเอกชน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพรวม 
- การเปิดเสรีการคา้บริการกบัสหภาพฯ จะช่วย 
ใหไ้ทยพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัใหเ้พิมได้
มากขึนโดยเฉพาะในสาขาการท่องเทียว และธุรกิจ
ทีเกียวขอ้ง สาขาการศึกษา สาขาการขนส่ง และ 
โลจิสติกส์  

  
♦ จะตอ้งมีการเปิดอยา่งเหมาะสม และรอบคอบ มีมาตรการ
เตรียมการช่วยเหลือผูท้ีไดร้ับผลกระทบ 

โทรคมนาคม 
- การเปิดเสรีกบัสหภาพฯจะเป็นประโยชน์ดา้น
การพฒันาเทคโนโลยใีหป้รับตวัเร็วยงิขึน แต่ผู ้การ
ประกอบธุรกิจดา้นโทรคมนาคมตอ้งอาศยัโครงข่าย 
และเงินลงทุนจาํนวนมาก   

 
• เกรงวา่ผูป้ระกอบการสหภาพฯ ซึงเป็นบริษทัขา้ม 
ชาติขนาดใหญ่จะเขา้มาลงทุนในไทย  ซึงจะกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการไทยทีปัจจุบนัมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงอยูแ่ลว้   
• ปัญหาสาํคญัของภาคโทรคมนาคมไทย คือ กฎหมายที
กาํลงัเสนอแกไ้ข นโยบายภาครัฐยงัขาดความชดัเจน และแต่
ละหน่วยงานมีนโยบายทีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
• ผูป้ระกอบการไทยตอ้งการใหค้งสัดส่วนการถือหุน้ของ
ผูป้ระกอบการต่างชาติไวไ้ม่เกิน 49% ใหน้านทีสุด โดย
จะตอ้งคาํนึงถึงประเดน็ความมนัคงของชาติ และประเดน็ที
อาจขดัแยง้กบัมาตรา 84 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 

 
♦ หากเปิดเสรีตอ้งแกไ้ขกฎหมายภายในประเทศ 

โลจิสติกส์ 
- สมาพนัธ์โลจิสติกส์ไทย  เห็นดว้ยกบัการทาํ FTA  
กบัสหภาพฯ และเห็นวา่เป็นโอกาสมาก 

 

 
กลุ่มชิปปิง 
• ไม่เห็นดว้ยกบัการเจรจาเปิดเสรี เพราะจะกระทบกบั
ผูป้ระกอบการไทยซึงส่วนใหญ่เป็น SMEs  และธุรกิจมีการ
แข่งขนัสูงมาก   

 
♦ สภาหอการคา้ฯ ขอใหพ้ิจารณาวา่ หากทาํ FTA กบั

สหภาพฯ แลว้ ประโยชน์จะถึงผูบ้ริโภคหรือไม่ ภาครัฐจะตอ้งมี
กลไกรองรับในกรณีทีไดร้ับผลกระทบดว้ย 

บริการท่องเทียว 
- การจดัตงัภตัตาคาร/ร้านอาหาร/สปา/นวดแผนไทย 
ในสหภาพฯ ผูป้ระกอบการไทยสามารถแข่งขนัได ้
เนืองจากขายเอกลกัษณ์ไทย  
- โรงแรม  
นกัท่องเทียวยโุรปมีศกัยภาพในการเดินทาง
ท่องเทียวสูงสุด การทาํ FTA จึงน่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการคา้สินคา้/ผลิตภณัฑต์่อเนือง 

 
• กงัวลเรืองการเลียนแบบ 
 
 
 
• ผูป้ระกอบการ SMEs จะไดร้ับผลกระทบ 
• มีขอ้กงัวลเรืองการไปตงัธุรกิจโรงแรมในสหภาพฯ ใน
เรืองเงินทุนและกฎระเบียบภายในทีเคร่งครัด 

 

  การเงินการธนาคาร 
♦ ในภาพรวมหากเปิดเสรีกบัสหภาพฯ ตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศ 
ทางการพฒันาสถาบนัการเงินของไทย  
♦ ไทยไม่ควรเปิดเสรีแบบเตม็รูปแบบโดยทนัที  หากจะเปิด
เสรีควรเริมจากสาขาหรือบริการทางการเงินทีไทยไม่มี
ศกัยภาพ จะช่วยต่อยอดการอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจทงั
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ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
ในและระหวา่งประเทศ   
♦ การเปิดเสรีจะตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงัอยา่งสูง 
เนืองจากยงัมีช่องวา่งและความไม่เท่าเทียมกนัในเรือง
กฎระเบียบดา้นการคุม้ครองนกัลงทุน  และผูบ้ริโภคระหวา่ง
ไทยกบัสหภาพฯ  รวมทงัตอ้งยอมรับวา่ธนาคารของไทยยงัมี
ความเสียเปรียบดา้นการแข่งขนั ทงัดา้นราคา และนวตักรรม
ทางการเงินทีธนาคารจากสหภาพฯยงัลาํหนา้ไทยอยูม่าก 

บริการโสตทศัน์ : 
- อุตสาหกรรมบนัเทิงสนบัสนุนการเจรจา  FTA      
อยา่งไกต็าม อุตสาหกรรมนีของไทยเนน้ผลิตเพือ
บริโภคภายในประเทศเป็นหลกั และส่งออกไปยงั
ต่างประเทศตามคาํสังซือ 

 

 
• ไทยยงัตอ้งเตรียมความพร้อมในหลายๆ ดา้น เช่น แหล่ง
เงินทุน การสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภคสือโดยเฉพาะ
เยาวชน และกฎหมายทีจะมากาํกบัดูแล digital content และ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม 
 

 
♦ ภาครัฐควรพิจารณาความพร้อมของผูป้ระกอบการไทยใน
การแข่งขนักบัผูป้ระกอบการจากสหภาพฯ และประเดน็
กฎหมายทีใชใ้นการกาํกบัดูแลธุรกิจสาขาบนัเทิง  ธุรกิจ
ภาพยนตร์ เพลง และบริการอืนๆ ทีเกียวขอ้ง   
♦ ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์
และเพลง อาทิ มาตรการลดหยอ่นภาษี เป็นตน้ และควร
สนบัสนุนใหม้ีการศึกษาเชิงลึกในเรืองของ Content และ
แนวโนม้การบริโภคธุรกิจบนัเทิงในอนาคตของตลาด
ต่างประเทศ เพือใหผู้ป้ระกอบการไทย สามารถพฒันาผลงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัวถิีวฒันธรรมและความตอ้งการของตลาด 

 • ธุรกิจยา:มีขอ้กงัวลเรืองการเขา้มาเปิดสาขาร้านขายยาของ
ต่างชาติ ซึงจะส่งผลกระทบต่อร้านขายยารายยอ่ยของ
ผูป้ระกอบการไทย 

 

คณะอนุกรรมการภาคประชาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

บริการสาธารณสุข :  
• ไม่เปิดการลงทุน เนืองจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ชาวต่างชาติเขา้มาใชบ้ริการในไทยมากขึน ซึงเพิมภาระงาน
ใหก้บัผูใ้หบ้ริการดา้นสาธารณสุขของไทย การรักษาใหค้น
ไทยกท็าํไดไ้ม่ทวัถึง และอาจส่งผลกระทบในเรืองมาตรฐาน
พยาบาล และค่ารักษาพยาบาลแพงขึน  
• เกิดภาวะสมองไหลของแรงงานทางการแพทย ์เนืองจาก
ค่าจา้งในสถานพยาบาลเอกชนสูง ทาํใหบุ้คลากรใน
โรงพยาบาลภาครัฐลดลง  

 
♦ ควรจดัทาํระบบการบริการสาธารณสุขในประเทศใหม้ี
ความเท่าเทียมกนัก่อน  
 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 
 
 
 

- ธุรกิจเชิงรุกไดแ้ก่ ธุรกิจรับ-ส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ การร่วมลงทุนจะเป็นประโยชน์ รวมทงั
โอกาสในการทาํงานของคนประจาํเรือ ถา้สามารถ
ผา่นการตรวจสอบตามมาตรฐานระหวา่งประเทศได ้

 

• สหภาพฯ มีกฏระเบียบมาก ซึงถือวา่เป็นขอ้กีดกนั 
ทางการคา้ เช่นการวดัคาร์บอนในสินคา้นาํเขา้  (Border Carbon 
Adjustment : BCA) และ Carbon Credit ซึงมีผลกระทบอยา่ง
มากกบัผูป้ระกอบการดา้นอาหาร ธุรกิจการบิน ทีอาจตอ้งเสีย
ค่าใชจ้่ายจาํนวนมากจากการปล่อยมลพิษ 

• เปิดเสรีอยา่งค่อยเป็นค่อยไป และไม่เกินกวา่กรอบกฏหมาย
ภายในแต่หากตอ้งเปิดเสรีเกินกวา่กรอบกฏหมายภายในใหเ้ป็น
การตดัสินใจในระดบันโยบาย 
• ใหม้ีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลย ี
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ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
 ไปรษณีย ์

• ไม่ควรเปิดเสรีไม่ควรเปิดเสรี เพราะไทยไม่สามารถแข่งขนั
ในการใหบ้ริการได ้เนืองจากสหภาพฯ จะเลือกลงทุนเฉพาะ 
พืนทีทีทาํกาํไร 

 

  คลงัสินคา้ (cargo) : 
♦ ขอสงวนสิทธิประมาณ 5 ปีก่อนเปิดเสรี 
♦ หากมีการเขา้มาร่วมลงทุนเป็น joint venture ไทยน่าจะ ได ้
ประโยชน์จากการถ่ายทอดทงัเงินทุน และเทคโนโลย ี

  ธุรกิจขนส่งทางทะเล  
♦ คงสัดส่วนการประกอบธุรกิจ Terminal Operator 
ของต่างชาติ 49% 

 บริการการเงิน 
• สหภาพฯ มีความไดเ้ปรียบในภาคการเงินมากกวา่ไทย ทงั
ดา้นเงินลงทุน เทคโนโลย ีและบุคลากร ในขณะเดียวกนั
ภาคเอกชนไทยกย็งัไม่มีความพร้อมทีจะรุกตลาดการเงินใน 
สหภาพฯ  
• การเปิดเสรีภาคการเงินตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั
อยา่งสูง โดยเฉพาะอยา่งยงิการอนุญาตใหธ้นาคารจากสหภาพ
ฯ สามารถใหบ้ริการทางการเงินขา้มพรมแดนเขา้มาในไทย  
เนืองจากยงัมีช่องวา่ง และความไม่เท่าเทียมกนัในเรือง
กฎระเบียบดา้นการคุม้ครองนกัลงทุน และผูบ้ริโภคระหวา่ง
ไทยกบัสหภาพฯ รวมทงัธนาคารของไทยยงัมีความเสียเปรียบ
ดา้นการแข่งขนั  ทงัดา้นราคา และนวตักรรมทางการเงิน  
• การเปิดเสรีทางการเงินขา้มพรมแดนใน Mode 1 และ 
Mode 2 จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเคลือนยา้ยเงินทุน 
• ในภาวะทีตลาดการเงินโลกมีความผนัผวนสูง การ
เคลือนยา้ยเงินทุนจาํนวนมากจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
เศรษฐกิจของประเทศทีมีเศรษฐกิจขนาดเลก็ เช่น ไทย ทาํให้
ทางการไทยยงัจาํเป็นตอ้งมี policy space เพือรักษา เสถียรภาพ 
ของระบบ การเงิน และ อตัราแลกเปลียน 
โดยไม่ถือเป็นการกระทาํทีขดั ต่อขอ้ตกลง FTA    

 
♦ หากเป็นไปไดข้อใหเ้จรจาเป็นเรืองสุดทา้ย โดยควรเปิด
เสรีแบบค่อยเป็นค่อยไป เพือผูป้ระกอบการไทยมีเวลาในการ
ปรับตวั และพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั 
♦ ควรสงวนสิทธิยงัไม่เปิดเสรีใน Mode 1และ Mode 2 
♦ ตอ้งรักษาสิทธิของทางการในการใชม้าตรการเพือรักษา
เสถียรภาพทางระบบการเงินและอตัราแลกเปลียน 

 

 โทรคมนาคม 
• ความปลอดภยัของโครงข่าย (national security) 
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ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
  บริการสุขภาพ 

♦ เนน้การเจรจาในกลุ่มโรคทีมีระยะเวลาการรอการรักษา
มากกวา่ 90 วนั เพือใหเ้ดินทางมาใชบ้ริการในไทย และเบิกค่า
รักษาได ้
♦ สปา/นวด ขอใหเ้จรจาเป็น package ทงั Mode 3 และ 4 
รวมทงัเรืองอุปกรณ์ เช่น การนวดควบคู่ไปกบัลูกประคบ 
♦ การดูแลผูป้่วย (care worker) ไทยควรกาํหนด มาตรฐาน 
และหลกัสูตรทางวชิาชีพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพฯ 
หรือการยอมรับ MRA 
♦ ขอใหจ้ดัทาํ MRA รับรองมาตรฐาน หรือหลกัสูตร 

  โรงแรม 
♦ จาํกดัใหล้งทุนโรงแรมขนาดใหญ่หรือระดบั 5 ดาว และ
เพิมสัดส่วนการถือหุน้ 
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การเปิดตลาดการลงทุน 

ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 

คณะอนุกรรมการภาคประชาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

• ตอ้งไม่เปิดเสรีการลงทุนในทรัพยากร: ดิน นาํ ป่า แร่  
และพนัธุ์พืช 
• การเปิดเสรีการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เช่น การสร้าง
โรงงานไฟฟ้า ควรศึกษาผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ผลกระทบ
ชุมชนวถิีชีวิต และอาชีพ รวมทงัแหล่งความมนัคงทางอาหาร  
• ในพืนทีทีทาํเกษตรอินทรียห์ากมีการตงัโรงงาน
อุตสาหกรรมยอ่มส่งผลกระทบต่อการทาํเกษตรอินทรีย์
โดยตรง ดงันนัควรมีการควบคุมพืนทีกาํหนดใหช้ดัเจน 
• การเปิดเสรีการลงทุนและตงัโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ยอ่มสร้างผลกระทบสิงแวดลอ้ม เช่น การเกิดก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด ์

♦ ตอ้งมีมาตรการเขม้ขน้ในการจดัการเพอืป้องกนัผลกระทบ 
ดา้นสิงแวดลอ้ม เช่น เกบ็ภาษีสิงแวดลอ้, 
♦ ตอ้งไม่นาํการกาํหนดนโยบายสาธารณะและการลงทุนใน
ทรัพยากร เขา้ไปสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพือระงบัขอ้
พิพาทระหวา่งรัฐและเอกชน 
♦ ไม่ควรเปิดโอกาสใหต้่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศอยา่ง
มีสิทธิเท่าเทียมกบัคนไทย 
♦ การเปิดเสรีการลงทุน การคุม้ครองการลงทุน การจดัซือจดั
จา้งภาครัฐ และ การแข่งขนัทางการคา้ ตอ้งยกเวน้กิจการทีเป็น
ความจาํเป็นขนัพืนฐาน เช่น ดา้นสาธารณสุข นาํประปา ไฟฟ้า 
และไม่นบัรวมกิจการทีรัฐดาํเนินการ 
♦ ส่งเสริมการเปิดเสรีการลงทุนการพฒันาทียงัยนื ส่งเสริม 
เทคโนโลยกีารผลิตทีสะอาด ลดมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม และลด
ก๊าชเรือนกระจก 
♦ ควรระมดัระวงัในการจดัทาํขอ้บทการลงทุน และประเดน็
อืนๆ ทีเกียวกบัการลงทุน โดยฌฉพาะทีเกียวกบัการคุม้ครอง
การลงทุนอาจจะมีผลจาํกดัสิทธิ และอาํนาจอธิปไตยของไทยใน
การออกกฏหมายหรือกฏระเบียบทีมีผลต่อนกัลงทุน การลงทุน 
รวมทงั จะมีผลใหน้กัลงทุนสามารถฟ้องร้องรัฐได ้

คณะอนุกรรมการภาคเกษตร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

• เปิดโอกาสใหต้่างชาติเขา้มาลว้งความลบั และเขา้ถึง
ฐานขอ้มูล เรืองพนัธุ์พืชของไทย ซึงฐานพนัธุกรรมเขตร้อน
ของไทย ถือวา่มีคุณค่ามากและมีมูลค่ามหาศาลต่อการผลิตยา  
• การนาํเขา้เครืองจกัร เครืองยนต ์และสารเคมีในการ
เพาะปลกูจากยโุรปจะเพิมขึนแทนทีวธิีเพาะปลูกแบบดงัเดิม  
• ทาํใหต้น้ทุนของเกษตรกรสูงขึน และอาจเกิดปัญหา
สิงแวดลอ้มตามมา  
• ปัจจุบนั ต่างชาติสนใจลงทุนบริษทัทาํนาในไทย หากยอมรับ
ใหเ้ขา้มาต่างชาติอาจเขา้มากวา้นซือทีดิน และ ขยายพืนที
ทดลองปลกูพืชพนัธุ์ใหม่ๆ ซึงอาจไม่เหมาะสมกบัไทย 

♦ ไม่ควรยอมใหส้หภาพฯ เขา้มาลงทุนในเรืองนาํ: อาทิ การ
ทีบริษทั East Water เขา้มาจดัการเรืองนาํ ทาํใหเ้กษตรกรเขา้
ไม่ถึงทรัพยากรนาํ แหล่งนาํดิบหายไปจากเกษตรกรเพราะถูก
จดัการดว้ยระบบธุรกิจ 
♦ การลงทุนในภาคเกษตรไม่ควรถกูบริหารโดยต่างชาติ    
รัฐควรลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน (ดิน นาํ ป่าไม)้ ให้
เกษตรกรอยูไ่ด ้
 

กฏถนิกาํเนิดสินค้า 
 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 
 
 

 • ไทยมีจุดอ่อนในเรือง การไม่มีวตัถุดิบตงัตน้ทาํใหต้อ้งพึงพา
การนาํเขา้มาก แต่สหภาพฯเป็นแหล่ง วตัถุดิบสาํคญั ซึง
นาํมารวม และไดถ้ินกาํเนิดได ้ผูเ้จรจาจึงตอ้งรู้วา่วตัถุดิบ 
และกระบวนการผลิตเป็นอยา่งไร ตอ้งศึกษาใหด้ี 

♦ ใหม้ีการสะสมแหล่งกาํเนิดภายในอาเซียน ซึงเป็นกฏ 
เดียวกบัทีสหภาพฯ ใชภ้ายใต ้GSP   
♦ ศึกษาโครงสร้างวตัถุดิบรายสินคา้ เพือกาํหนดท่าทีในการ
เจรจา 
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มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพชื 

ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการภาคเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ♦ ควรผลกัดนัใหม้ีกลไกลความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรมใน
เรืองการใหค้วามช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผูป้ระกอบการไทย 
การแลกเปลียนความรู้และเทคโนโลย ีตลอดจนระบบการ
เตือนภยัล่วงหนา้และกลไกการหารือในประเดน็เทคนิคเวลา
สหภาพฯ จะออกมาตรการทีมิใช่ภาษีใหม่ๆ 
♦ ควรเร่งพฒันาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
และศกัยภาพในการส่งออก ไดแ้ก่ เรืองหอ้งทดสอบสารเคมี
ของภาครัฐทีไดม้าตรฐานและเป็นทียอมรับในระดบัสากล 
(Good Laboratory Practice)  การเสริมสร้างความรู้
ความสามารถของบุคลากรเฉพาะดา้น และการพฒันาดา้นการ
วจิยัและพฒันา 

คณะอนุกรรมการภาคเกษตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• มาตรฐานดา้นสุขอนามยั และสุขอนามยัพืชของสหภาพฯ    
ทีมีความเขม้งวด และเป็นอุปสรรคสาํคญัของเกษตรกร เช่น    
กฏระเบียบ IUU และมาตรฐานความปลอดภยัทางอาหารใน
ระดบัทีสูง  
• คุณภาพผลผลิตการเกษตรของไทยยงัไม่ไดม้าตรฐานสินคา้
ของไทยส่วนใหญ่ไม่ผา่นการตรวจสารปนเปือน ทาํใหส้่งออก
ไปสหภาพฯ ไม่ได ้
 
 

♦ ตอ้งการรับความร่วมมือ และการถ่ายทอดความรู้จาก
สหภาพฯ เช่นเดียวกบัทีเกษตรกรไทยไดร้ับการ ถ่ายทอดความรู้
เรืองการพฒันาคุณภาพกลว้ยหอมจากญีปุ่นภายใตก้รอบการ
เจรจา JTEPA (ญีปุ่นมาทาํสัญญา กบัผูป้ลกูกลว้ยหอม มี
ผูเ้ชียวชาญมาดู และตรวจแปลง ทาํใหร้าคาดีมาก) และมีความ
ร่วมมือในลกัษณะ Local-to-Local Linkage ทาํใหเ้กษตรกรไทย
มีโอกาสติดต่อกบัสหกรณ์การเกษตรของญีปุ่นไดโ้ดยตรง และ
คา้ขายกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้คนกลาง 
♦ รัฐตอ้งสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเรียนรู้กฎระเบียบของ
สหภาพฯ และปรับคุณภาพผลผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐาโดยเฉพาะ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ซึงเป็นทีตอ้งการของตลาดยโุรป 
♦ รัฐตอ้งสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมตวักนัเพือพฒันา
มาตรฐานและสร้างอาํนาจการต่อรอง 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 

 • มาตรการทีมิใช่ภาษี เป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด 
• สหภาพฯ มีมาตรฐานสูง  สาํหรับประเทศไทย การส่งออก
ตอ้งทาํตามมาตรฐานของสหภาพฯ แต่กรณีนาํเขา้ มาตรฐานเรา
ตาํทาํใหเ้สียเปรียบ 
• การส่งสินคา้ไปสหภาพฯ มีค่าใชจ้่ายดา้นมาตรฐานสูง แลป
ภาครัฐมีความพร้อมนอ้ย ในขณะที แลปของเอกชนมี 
ค่าใชจ้่ายสูง ทาํใหเ้กษตรกรหรือเอกชนตอ้งรับภาระ  

♦ กลไกการประสานงาน/ คณะกรรมการ/คณะทาํงานร่วม
ดา้น SPS เพือใหม้ีกลไกการดาํเนินงานระหวา่งกนั และการ
ดาํเนินการพนัธกรณีทีไดต้กลงกนั เป็นเวทีใหท้งัสองฝ่ายยก
ปัญหา/ประเดน็หารือเจรจาต่อรองกนัได ้ 
♦ ใหม้ีความร่วมมือดา้น capacity building 
♦ ไทยควรกาํหนดเงือนไขทียดืหยุน่และตน้ทุนตาํ เพือให ้
สหภาพฯ มาตงั Lab และมีการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
♦ เนน้การถ่ายทอดเทคโนโลยทีีทาํใหเ้กิดผลดีต่อ
สิงแวดลอ้ม มลพิษ และขยะ 
♦ การยอมรับผลการรับรองและทดสอบซึงกนัและกนั 

 

 



- 11 - 

อุปสรรคเทคนิคทางการค้า 

ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการภาครัฐ 

 
 
 
 
 

 

- สหภาพฯ ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาอยา่ง 
ยงัยนื  และมีโครงการ green procurement  หาก
เรามีเงือนไขการลงทุนใหม้ีการพฒันาอยา่งยงัยนื
ทงัสองฝ่ายกจ็ะช่วยพฒันาไทยดว้ย 
 

• มาตรการทีมิใช่ภาษี เป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด 
• การยอมรับร่วม/การยอมรับมาตรฐานระหวา่งกนั  

1. ไทยตอ้งการใหม้ีการยอมรับร่วมดา้นผลการตรวจสอบ 
คือ ต่างคนต่างใชม้าตรฐานของตน (traditional MRA) แต่
สหภาพฯ ตอ้งการใหย้อมรับมาตรฐานระหวา่งกนั (MRA plus)  

2. MRA plus คือ การใชม้าตรฐานเดียวกนั ซึงเป็นเรืองยาก
สาํหรับไทยเพราะมาตรฐานของไทยสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประเทศ ไม่ทาํใหต้น้ทุนสูงโดยไม่จาํเป็น และ
เป็นไปตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ ในขณะทีสหภาพฯ 
กาํหนดมาตรฐานสูงเกินกวา่มาตรฐานระหวา่งประเทศ และ
พยายามโยงใหค้นอืนใชต้าม และไทยตอ้งการ  MRA ไม่ใช่ 
MRA plus 

 

♦ เตรียมความพร้อมใหเ้กษตรกรในดา้นสิงแวดลอ้ม เช่น 
carbon  footprint 
♦ การยอมรับผลการรับรองและทดสอบซึงกนัและกoั 
♦ จดัตงักลไกหารือระหวา่งหน่วยงานรับผิดชอบดา้น 
มาตรฐาน เพราะสหภาพฯ  มีกฎระเบียบหลากหลายประเภท  
ทงัระดบัใชเ้หมือนกนัทุกประเทศ และทีแตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ 
♦ ตอ้งการใหม้ี capacity building ในการปรับตวัใหเ้รียนรู้ 
และสามารถปฎิบตัิตามกฎระเบียบของสหภาพฯ ได ้  
♦ การออกกฎระเบียบใหม่ สหภาพฯ จะระดมความคิดเห็น 
และการทาํโครงการนาํร่องต่างๆ เป็น pilot project จึงตอ้งการ
ใหไ้ทยสามารถเขา้ร่วมในฐานะคู่ภาคี ซึงจะช่วยใหส้ามารถ
รับรู้ และรับทราบปัญหาแต่ตน้ ทาํใหเ้ราไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
♦ ส่งเสริมการเจรจาเรืองมาตรฐานของเอกชน มาตรการ
รองรับของรัฐตอ้งเขา้ถึงง่ายและทาํไดจ้ริงในทางปฎิบตัิ  

ทรัพย์สินทางปัญญา 

คณะอนุกรรมการภาคเอกชน 
 
 
 

 

  สินคา้ยา   
♦ ตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบเพราะสินคา้ยามีความ
เชือมโยงกบัประเดน็ทรัพยส์ินทางปัญญา อาทิ การขยาย
การคุม้ครองสิทธิบตัรยาและการเปิดเผยขอ้มูล ซึงเป็น
ประเดน็อ่อนไหวทงัดา้นเศรษฐกิจและสังคม   

คณะอนุกรรมการภาคเกษตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• หากไทยยอมเขา้เป็นภาคี UPOV 1991 ซึงคุม้ครองสิทธิของ
นกัปรับปรุงพนัธุ์ในระดบัทีสูง จะส่งผลใหเ้กษตรกรเขา้ถึงเมลด็
พนัธุ์พืชไดย้ากขึน  
•  หากยอมรับ UPOV 1991 และเปิดใหส้หภาพฯ เขา้มาลงทุน
ในภาคเกษตร อาจทาํใหน้กัลงทุนสหภาพฯ เขา้มาเป็นเจา้ของ
เมลด็พนัธุ์พืชของไทย ต่อไปไทยอาจตอ้งพึง/ซือเมลด็พนัธุ์จาก
ต่างชาติ 
• หากยอมรับสนธิสัญญาบูดาเปสต ์(การคุม้ครองจุลินทรีย)์ จะ
ทาํใหเ้กษตรกรมีขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงจุลินทรียพ์ืนบา้น อาทิ 
เกษตรกร ทีทาํนาํหมกัจุลินทรียต์อ้งขออนุญาตจากเจา้ของ
สิทธิบตัรก่อนนาํมาใช ้
 

♦ รัฐควรใหค้วามรู้ และกระจายขอ้มูลข่าวสารใหท้วัถึง 
โดยการส่งเจา้หนา้ทีมาใหค้วามรู้ จดัอบรมถึงระดบั ตาํบล 
หมู่บา้น เพราะเกษตรกรไม่มีความรู้มากพอทีจะตดัสินใจ 
และปรับตวั ใหเ้ขา้กบักระแสการเปลียนแปลง และควร
จดัการอบรมอยา่งต่อเนืองอยา่งนอ้ยเดือนละครัง ความรู้ที
เกษตรกรตอ้งการ คือ กฎระเบียบของสหภาพฯเรืองเกษตร
อินทรีย ์ มาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร การพฒันา
คุณภาพสินคา้เกษตรเพือส่งออก  ไปสหภาพฯ และข่าวสาร
การเจรจา FTA ในกรอบต่างๆ 
• ควรจดัทาํฐาน ขอ้มูลสมุนไพรไทยใหเ้ป็นระบบ และ    
จดทะเบียนสิทธิบตัรสมุนไพรใหค้รบ เพือป้องกนัปัญหา
โจรสลดัชีวภาพ (bio piracy) 
• เกษตรกรควรสร้างภมูิคุม้กนัใหต้นเอง อนุรักษห์วง
แหน พนัธุ์พืชหายาก จดทะเบียนพนัธุ์พืช สมุนไพรทอ้งถิน
ใหค้รบ 
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ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 

คณะอนุกรรมการภาคประชาสังคม 
 

  • ไม่รับความตกลงทีเกินไปกวา่ทริปส์ (TRIPS ) เพราะ
กงัวลผลกระทบทีจะมีต่อการเขา้ถึงยาของประชาชน การใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ความมนัคงทาง
อาหาร และส่งผลกระทบรุนแรงต่อเกษตรกรรายยอ่ย  
• ไม่ยอมรับสิทธิบตัรสิงมีชีวติ ซึงเป็นการขดัแยง้ต่อวถิี
ชีวิตทีชุมชนมีการแลกเปลียนระหวา่งทอ้งถิน ภูมิภาค 
นาํไปสู่การผกูขาด แต่ยอมรับไดใ้นสิงประดิษฐ์เท่าที
กาํหนดในความตกลง TRIPS เท่านนั 
♦ ตอ้งไม่แกไ้ขกฏหมายทรัพยส์ินทางปัญญาใหคุ้ม้ครอง   
พนัธุ์พืช 
♦ ไม่เขา้เป็นภาคีสนธิสัญญา UPOV 1991 และภาคี
สนธิสัญญาบูดาเปสต ์ 
♦ กรอบการเจรจา เรือง IP ตอ้งระบุใหร้ะดบัการคุม้ครอง 
IP ไม่เกินไปกวา่ TRIPs ไม่ขยายอายสุิทธิบตัร และตอ้งไม่มี
การผกูขาดขอ้มูลทางยา รวมทงัตอ้งไม่ลดทอนการใชส้ิทธิ
เหนือสิทธิบตัรยา (CL) ของประเทศ 
♦ ขอใหม้ีทีปรึกษาดา้น IP ระหวา่งการเจรจาเพือ
ประโยชน์ และใหน้กัวิชาการของ NGOs เขา้ร่วมการเจรจา 
และตอ้งเปิดเผยการเจรจา 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 

 ยา  
• ไม่ตอ้งการให ้FTA มีลกัษณะเป็น TRIPs Plus 
• การขยายเวลาการคุม้ครองสิทธิบตัรยา และ data exclusivity 
ทาํใหป้ระชาชนไม่สามารถเขา้ถึงยาได ้
• การละเมิดเรืองการแพทยแ์ผนไทย สมุนไพรไทย 

 
♦ ตอ้งใหค้วามสาํคญัเรืองการจดัทาํฐานขอ้มูล IP
โดยเฉพาะ ภมูิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรมอยา่งเร่งด่วน 
♦ ตอ้งการใหม้ีการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความร่วมมือ
พฒันาระบบ IP ไทย 

 พนัธุ์พืช 
• ไม่ยอมรับการดาํเนินการตามเงือนไขใน UPOV 1991 

 

ภมูิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรม 
- ไทยอาจไดป้ระโยชน์จากเรืองภูมิปัญญาทอ้งถิน
และวฒันธรรม (TK) และภมูิปัญญาทอ้งถินดา้น
การเกษตร ทีไทยมีศกัยภาพในการผลิตวตัถุดิบ 

 
• ไทยไม่มีกฎหมายคุม้ครองภมูิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรม
โดยเฉพาะ 
• การละเมิดเรืองภมูิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรม 
• ทยยงัไม่มีการจดัทาํฐานขอ้มูลเรืองภมูิปัญญาทอ้งถินและ
วฒันธรรมอยา่งเป็นระบบ 
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การจัดซือจัดจ้างโดยรัฐ 

ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 

 • ไม่ตอ้งการเปิดเสรีตลาด GP แต่หากมีการเจรจา ตอ้งขอพิจารณาดู
เป็นรายสาขา  
• สหภาพฯ มี Directive  หรือระเบียบกลางทีกาํหนด  
threshold มูลค่าการเขา้สู่ตลาดไว ้ซึงถา้ตาํกวา่ตอ้งใชบ้งัคบัตาม
กฏหมายแต่ละประเทศ  ทาํใหม้ีปัญหาในการรับทราบ/เขา้ใจ 

♦ เนน้เรืองความโปร่งใส/ความร่วมมือ/ capacity  
building เป็นหลกั 
♦ ถา้เจรจาตอ้งเจรจาใหเ้ป็น positive list 

 

การแข่งขนัทางการค้า 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 

 • กฏหมายไทยไม่บงัคบัใชก้บัรัฐวิสาหกิจ และการบงัคบัใช้
กฏหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
 

♦ มีขอ้สังเกตจากความตกลงระหวา่งสหรัฐฯ-EU  
ในเรืองการแข่งขนัทางการคา้ โดยเขียนไวก้วา้งๆ ถึง การ
ยอมรับในความแตกต่างกนัของกฏหมาย และ
หากมีปัญหาใหน้าํเรืองเขา้ joint committee  

 

มาตรการปกป้องทางการค้า 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 

 • เรือง AD/CVD สหภาพฯตอ้งการใหม้ีขอ้บททีเกินกวา่ WTO 
กาํหนดไวใ้นเรือง lesser duty และ consideration of public interest  ที
ตอ้งการ ใหน้าํมาพิจารณาในการเกบ็อากรเพียงแค่เยยีวยาความ
เสียหายจากการทุ่มตลาด ซึงใน WTO ไทยกป็ฏิบตัิตามอยูแ่ลว้ 

♦ นาํประเดน็เรือง public interest มาพิจารณาก่อนเรียก
เกบ็อากร ซึงสอดคลอ้งกบักฏหมายไทย Global Safeguard 
ใหใ้ชต้ามกฏเกณฑข์อง WTO ทียนิยอมใหป้ระเทศ 
สมาชิกใชม้าตรการเพือปกป้องอุตสาหกรรมภายใน และ
ใชม้าตรการนีกบัทุกประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 

การพฒันาอย่างยงัยนื(แรงงาน / สิงแวดล้อม) 

ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 

คณะอนุกรรมการภาคประชาสังคม 
 

 • แรงงาน : 
สหภาพฯ ไม่ยอมรับมาตรฐานแรงงานและวชิาชีพของแรงงานไทย 
 

♦ การลงทุนใดๆของสหภาพฯ ในประเทศไทยจะตอ้ง 
ใชม้าตรฐานแรงงาน สิงแวดลอ้ม และการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคมาตรฐานเดียวกนั เช่น เรืองความปลอดภยัของ
แรงงานการสนบัสนุนใหม้ีการจดัตงัสหภาพแรงงาน 
การคุม้ครองสวสัดิภาพแรงงาน การจดัระบบสวสัดิการ
ใหก้บัแรงงาน เทียบเท่าสวสัดิการของแรงงานสหภาพฯ 
ทงันี อาจมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะ 
SMEs ทีไม่มีขีดความสามารถในการทาํใหท้ดัเทียมกบั
สหภาพฯ ซึงรัฐจึงตอ้งใหค้วามช่วยเหลือดว้ย 

 • สิงแวดลอ้ม : 
สหภาพฯ มีมาตรฐาน และกฏระเบียบดา้นสิงแวดลอ้มสูงมาก ซึง
กฏหมายสิงแวดลอ้ม และการบงัคบัใชข้องไทยยงัไม่เทียบเท่า 

♦ ตอ้งมีมาตรการปกป้อง เยยีวยาความเสียหายจากการ
ลงทุนต่อสิงแวดลอ้ม และชุมชน  
♦ กรอบเจรจาเรืองสิงแวดลอ้มตอ้งเพียงพอต่อการ
ป้องกนัผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ความรับผดิชอบของเอกชนใน
การรักษาสิงแวดลอ้ม การคุม้ครองสิทธิบุคคลและชุมชน 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 

 • แรงงาน : 
2. ไม่ตอ้งการใหส้หภาพฯ กดดนัใหไ้ทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา 

ของ ILO บางฉบบัที ไทยยงัไม่ได ้ใหส้ัตยาบนั 
3. มาตรฐานดา้นวิชาการ และวิชาชีพของสหภาพฯสูงมาก

สหภาพฯ ขอใหม้ีความเขม้งวดในการปฏิบตัิตามมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศ โดยทีผา่นมา สหภาพฯ ไดท้าบทามเพือจา้ง แรงงานไทยเขา้
ไปทาํงานเป็นคนประจาํเรือ แต่ตอ้งมีการตรวจสอบและปฏิบตัิตาม
อนุสัญญาระหวา่งประเทศทีเกียวขอ้ง 

♦ ในการเจรจาเคลือนยา้ยแรงงานควรพิจารณาถึง
แนวโนม้ทีแรงงานมีฝีมือของสหภาพฯ ตอ้งการเขา้มา
ทาํงานในไทยมากกวา่แรงงานมีฝีมือของไทยจะออกไป
ทาํงานในสหภาพฯ   
♦ ควรใหค้วามสาํคญักบัการคุม้ครองแรงงานไทยใน
สหภาพฯ 
♦ เสนอใหม้ีความร่วมมือเรืองการยอมรับมาตรฐานดา้น
วชิาการร่วมกนั 

 • สิงแวดลอ้ม : 
1. ตอ้งมีอิสระในการเขา้ร่วม (Multilateral Environmental 

Agreements :MEAs)   
2. มาตรการสิงแวดลอ้มทีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศไม่ควร

นาํมาเป็นเครืองมือกีดกนัทางการคา้ 
3. มาตรฐานสิงแวดลอ้มทีสูงของสหภาพฯ มีผลต่อ ปัญหาดา้น 

การบงัคบัใชก้ฏหมายสิงแวดลอ้มของไทย โดยเฉพาะเรืองการ
พฒันาทียงัยนื รวมถึงประเดน็ทางสังคมอืนๆ นอกจากสิงแวดลอ้ม 
และแรงงาน 

♦ ควรคาํนึงวา่ประเดน็สิงแวดลอ้มมีความเชือมโยงกบั 
ประเดน็เจรจาอืนๆ ในหลายมิติ เช่น การลงทุน ทรัพยส์ิน
ทางปัญญา และการคา้สินคา้ จึงควรมองใหค้รบถว้น เช่น   
ขอ้เรียกร้องเรืองการคุม้ครองการลงทุน และทรัพยส์ินทาง
ปัญญาจะส่งผลกระทบต่อการคุม้ครองสิงแวดลอ้มหรือไม่
♦ หน่วยงานทีรับผิดชอบควรหาขอ้สรุปร่วมกนัก่อนถึง
ความตอ้งการของไทยในการเจรจาประเดน็สิงแวดลอ้ม 
แลว้จึงทาํขอ้บทการเจรจา ไม่ควรรอใหส้หภาพฯ เสนอขอ้
บทมาก่อนแลว้ปรับแกไ้ขไปตามขอ้เสนอของสหภาพฯ 
♦ ตอ้งการผลกัดนัใหม้ีการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการ
พฒันามาตรฐานสิงแวดลอ้ม 
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อนืๆ 

ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการภาคเกษตร 

 
 
 
 

 • กองทุนปรับโครงสร้างฯของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กองทุน FTA ของกระทรวงพาณิชยใ์ชป้ระโยชน์ไดย้าก มีความ
ยุง่ยากในการเขียนโครงการ เกษตรกรตอ้งรวมตวักนัจึงจะขอ
เงินกองทุนได ้เมือยนืคาํขอไป ถกูส่งกลบัมาใหแ้กห้ลายครัง และ
เห็นวา่ผูท้ีมีความสามารถในการเขียนโครงการคือกลุ่มผูผ้ลิตขนาด
ใหญ่ทีมีเงินจา้งทีปรึกษา 
• กงัวลเกียวกบัการทาํ FTA  เพราะสินคา้ของไทยส่วนใหญ่เป็น
สินคา้เกษตร ในขณะที สหภาพฯ มีศกัยภาพในการผลิตสินคา้
อุตสาหกรรมทีมีราคาแพง หากเปิดเสรี และมีการนาํเขา้สินคา้
อุตสาหกรรมในประเทศไทย เกรงวา่จะทาํใหอุ้ตสาหกรรม
ภายในประเทศเสียหาย 
• การกระจายผลประโยชน์ไม่ทวัถึงผลประโยชน์ทีจะไดร้ับจาก
การเจรจาตกอยูก่บักลุ่มนายทุน และธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กีบริษทั 
เกษตรกรรายยอ่ยไม่ไดร้ับประโยชน์เพราะการส่งสินคา้ยงัตอ้งผา่น
พอ่คา้คนกลาง เกษตรกรไม่มีอาํนาจในการต่อรอง มกัถูกบงัคบัให้
ขายสินคา้ในราคาตาํ 
• ยงัขาดความชดัเจนวา่ การทาํ FTA แลว้ เกษตรกรไดป้ระโยชน์
อยา่งไร เนืองจากสหภาพฯ มีทงัมาตรการ SPS และสิงแวดลอ้มมาก 
ปัญหาการส่งออกสินคา้เกษตร คือ การตรวจสอบสารปนเปือนใน
อาหารของประเทศผูน้าํเขา้ พร้อมทงัไดแ้สดงความกงัวลเกียวกบั
ระบบการผกูขาดของบริษทัขนาดใหญ่ ทีมีการเชือมโยงการขาย
สินคา้กบัการรับซือผลผลิต  
• FTA ใหป้ระโยชน์กบัภาคอุตสาหกรรมมากกวา่สินคา้พืนฐานที
ชาวบา้นผลิต แมว้า่ผูบ้ริโภคจะไดป้ระโยชน์ แต่ชาวสวนกไ็ดร้ับ
ผลกระทบจากสินคา้นาํเขา้ เช่น ส้มจีนและแอปเปิลจีน ปัญหานมจาก
ออสเตรเลีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ เกษตรกรตอ้งการใหภ้าครัฐจดัตงัคณะทาํงาน เพือให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยตงัเป็นคณะทาํงานทีบูรณา
การหน่วยงานทีเกียวขอ้งจากทุกกระทรวง โดยเฉพาะ
กระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลง
พืนทีระดบัตาํบล หมู่บา้น มีการติดตามผลอยา่งใกลช้ิด 
สมาํเสมอ 
♦ ตอ้งการมีส่วนร่วมตลอดการเจรจา ในฐานะทีเป็น
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นเสียงทีมี
ความหมาย ไม่ควรถกูมองขา้ม 
♦ ภาครัฐควรปรับกลไกภายในประเทศและสร้างขีด
ความสามารถใหเ้กษตรกรแข่งขนัได ้และพร้อมสาํหรับ
การเปิดเสรี เช่น  

1.  ดา้นการตลาด ควรใหก้ารสนบัสนุนเกษตรกร ใน
การหาช่องทางการตลาดและช่องทางการกระจายสินคา้ 
จดัตงัตลาดกลางระบายสินคา้ในทุกจงัหวดั สนบัสนุนให้
มีการแลกเปลียนสินคา้ระหวา่งกนัใน 4 ภาค เนืองจาก
ลกัษณะของสินคา้เกษตรเป็นสินคา้ที เน่าเสียง่าย ตอ้ง
ระบายสินคา้ใหไ้ดร้วดเร็ว 

2.  ดา้นการพฒันาคุณภาพผลผลิต เพือใหผ้ลิตพืชผล
ทีมีคุณภาพเป็นทีตอ้งการของตลาด และแข่งขนัได ้

3.  ดา้นความรู้ ความรู้เรือง FTA ควรทาํใหเ้กษตรกร
เขา้ใจใหม้าก อยา่งต่อเนือง และสือสารในรูปแบบทีเขา้ใจ
ง่าย เกษตรกรจาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ เพือให้
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปลียนแปลงได ้               
♦ ควรศึกษา และทบทวนผลกระทบของ FTA กรอบ
ต่างๆ ทีผา่นมา วา่มีปัญหา อุปสรรค ผลดี ผลเสียอยา่งใด 
เพือเป็นบทเรียนสาํหรับการทาํ FTA ฉบบัต่อไป            
ในอนาคต 
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ผู้แสดงความคดิเห็น ผลประโยชน์ ผลกระทบ/ข้อกงัวล ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการภาคประชาสังคม 

 
 • การทาํ  FTA ของไทยทีผา่นมา ไทยไม่เคยนาํ 

บทเรียนของการเจรจามาทบทวนวา่เกิดผลกระทบใน แง่บวก แง่ลบ
อยา่งไร  จึงไม่เกิดการสังเคราะห์บทเรียน มาใชใ้นการพิจารณาการ
เจรจา  FTA ในอนาคต 
• ไม่เห็นดว้ยกบัการศึกษาทีเนน้การเพิมของ GDP จากการทาํ
ความตกลง FTA โดยเฉพาะขอ้สรุปทีวา่ การเพิม GDP ของประเทศ
จะนาํไปสู่การเพิมสวสัดิการ ซึงในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนนั  
เสมอไป 
• สหภาพฯ มีกฏเกณฑ ์กฏหมายการคา้ และการลงทุนบางเรืองทีอาจ
มีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศสมาชิก (Multi-layor)  ซึงจะเป็น
อุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาดของสินคา้ การคา้บริการและการลงทุนของ
ไทย ดงันนั จึงตอ้งมีการศึกษากฏระเบียบ ขอ้บงัคบัของสหภาพฯ  
อยา่งละเอียด ก่อนทีจะจดัทาํ FTA ซึงใชเ้วลาในการเตรียมความพร้อม
อยา่งมาก 
 

♦ ใหห้ยดุการเจรจา  FTAไวก้่อน 5 ปีเป็นอยา่งนอ้ย  
เพือเตรียมความพร้อม และศึกษาวจิยัขอ้มูลใหร้อบดา้น 
และฟืนฟชูดเชย/เยยีวยาความเสียหายใหก้บัผูท้ีไดร้ับ
ผลกระทบจากการทาํ  FTA ทีผา่นมา 
♦ หากรัฐบาลจะเจรจา มีขอ้เสนอดงันี   
1. รัฐบาลมีการพิจารณาถึงตน้ทุนทีตอ้งแบกรับ 
2.  ตน้ทุนดงักล่าวตอ้งพิจารณาใหค้ลอบคลุมอยา่งรอบ
ดา้น เช่น สิงแวดลอ้ม ฐานทรัพยากร และสังคม เป็นตน้  
3. ควรกาํหนดมาตรการรับรองใหเ้กิดความสูญเสียนอ้ย
ทีสุด 
♦ ควรมีการวดัความสุขของคนไทยต่อการทาํ FTA  
(ความสุขมวลรวมประชาชาติกบัการทาํ FTA )  
♦  ศึกษาเพิมเติมวา่ ถา้ ไม่ทาํ FTA ประเทศไทยจะ
เสียหายอยา่งไร และถา้ทาํ ประเทศจะมีความเสียง
อะไรบา้ง     
♦ ให ้NGO เป็นผูท้าํวจิยัศึกษาผลกระทบจาก FTA  
♦   ศึกษาบทเรียน  FTA ทีผา่นมา ไดป้ระโยชน์หรือ
ผลกระทบอยา่งไรกบัเกษตรกรรายยอ่ย ผูป้ระกอบการ 
และมานาํเสนอใหก้บัภาคประชาชน เพือใหเ้วทีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนจะไดป้ระโยชน์อยา่ง
จริงจงั 8. ใหย้กเวน้การยนืฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการใน
กิจการหรือนโยบายสาธารณะ แต่ใหใ้ชก้ระบวนการศาล
ปกติดาํเนินการควรศึกษาวา่หากเจรจากบัสหภาพฯ จะมี
ความเสียงอะไร 
♦ ควรศึกษาผลกระทบเป็นรายสินคา้ เช่น กรณีววัเนือ  
ววันม หรือผลกระทบเฉพาะเจาะจงรายประเดน็เช่น
ประเดน็การบริการสาธารณสุข และศึกษาผลไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรมชดัเจน ไม่ใช่เพียงการประเมินตามหลกัวชิาการ 
♦ เพิมขีดความสามารถของเกษตรกรในการแข่งขนักบั 
ต่างประเทศ รัฐตอ้งส่งเสริม และสนบัสนุนเกษตรกร
อยา่งจริงจงั ในการเพิมความรู้และศกัยภาพการพฒันา
สินคา้เกษตร รวมทงั สนบัสนุนเกษตรกรรายยอ่ยในการ
จดัการผลผลิต การตลาด และการคา้ทีเป็นธรรมสาํหรับ  
♦ การเปิดเสรีสินคา้เกษตรตอ้งคาํนึงถึงดา้นอืนๆ เช่น 
สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม วถิีชีวติชุมชน มากกวา่ดา้น
เศรษฐกิจ 
 
 



- 17 - 

♦ ตอ้งการใหเ้กบ็ภาษีโอกาสทางนโยบายจากผูท้ีได้
ประโยชน์จากการทาํ  FTA มาตงัเป็นกองทุนเยยีวยาผูท้ี
ไดร้ับผลกระทบ 
♦ ใหส้ร้างหลกัประกนัการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชนในกระบวนการเจรจา (ก่อน ระหวา่งและหลงั
การเจรจา โดยใหม้ีกฎหมายมารองรับ) 

คณะอนุกรรมการภาครัฐ 
 

 • มีความเหลือมลาํทางอาํนาจต่อรองในการเจรจาระหวา่งไทย 1 
ประเทศ กบัสหภาพฯ 27 ประเทศ 
• มาตรการภาษีและทีมิใช่ภาษี เป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาด ยงิ
เปิดเสรีมากเพียงใด สินคา้ และการบริการจากต่างชาติกเ็ขา้มาใน
ประเทศมากขึน และในขณะเดียวกนั ไทยประสบปัญหาการกีดกนั
ทางการคา้จากประเทศคู่ภาคีมากขึนเช่นกนั 

 

 

สํานักยุโรป  

11 สิงหาคม 2553 


