– ร่ าง –
กรอบการเจรจา
ความตกลงการค้ าเสรี ระหว่ างไทยกับสหภาพยุโรป

๑. แนวนโยบายของรั ฐบาลและกฎหมายที&เกี&ยวข้ อง
๑.๑ แนวนโยบายของรัฐบาลชุดปั จจุบนั
เมือวันที ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลได้ แถลงนโยบายเศรษฐกิจต่อรัฐสภาว่า
รัฐบาลมีนโยบายขยายความเชือมโยงทางเศรษฐกิจการค้ า การลงทุน และการตลาดภายใต้ กรอบ
ความร่วมมือและข้ อตกลงการค้ าเสรี ในระบบพหุภาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ ประโยชน์จาก
ความตกลงทีมีผลบังคับใช้ แล้ ว นอกจากนี 3 ภายใต้ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รัฐบาลยังมี
นโยบายกระชับความร่วมมือและความเป็ นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ กบั ประเทศ กลุม่ ประเทศ และ
องค์กรระหว่างประเทศทีมีบทบาทสาคัญของโลก เพือเสริ มสร้ างความเชือมัน ในประเทศไทย
พร้ อมกับการสร้ างภูมิค้ มุ กันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ เศรษฐกิจไทย
การจัดทาความตกลงการค้ าเสรี ถือเป็ นยุทธศาสตร์ หนึง ทีสาคัญในการเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิมโอกาสการส่งออกทังตลาด
3
เดิม และการเข้ าสูต่ ลาดใหม่ โดยลดอุปสรรคด้ านการค้ า การลงทุนในตลาดคูค่ ้ า รวมทังสร้
3 าง
ความร่วมมือในด้ านต่างๆ เพืออานวยความสะดวกในด้ านการค้ า การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี
บุคลากรและด้ านอืนๆ ซึง จะช่วยส่งเสริ มศักยภาพด้ านเศรษฐกิจของไทยต่อไปในระยะยาว
การจัดทาความตกลงการค้ าเสรี ระหว่างไทยกับประเทศคูค่ ้ าต่างๆ รวมทังสหภาพ
3
ยุโรปนับว่าสอดคล้ องกับนโยบายรัฐบาล และถือเป็ นการดาเนินการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์
เพือแสวงหาโอกาสในการขยายการค้ า การลงทุน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้ านต่างๆ ของไทย
๑.๒ กฎหมายทีเกียวข้ องกับการทาความตกลงการค้ าเสรี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม กาหนดให้
ก่อนการดาเนินการเพือทาหนังสือสัญญากับนานาประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศตามวรรค
สอง คณะรัฐมนตรี ต้องให้ ข้อมูลและจัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน และต้ องชี 3แจงต่อ
รัฐสภาถึงการทาหนังสือสัญญานัน3 นอกจากนี 3 ให้ คณะรัฐมนตรี เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภา
เพือขอความเห็นชอบ

๑.๓ การเตรี ยมการเพือยกร่างกรอบการเจรจา
ในการเตรี ยมการเพือยกร่างกรอบการเจรจานัน3 กระทรวงพาณิชย์ได้ ขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้
จัดตังคณะกรรมการเพื
3
อรับฟั งความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในเรื องการจัดทาความตกลงการค้ า
เสรี ไทย-สหภาพยุโรปขึ 3น โดยมีผ้ แู ทนภาคประชาสังคม นักวิชาการและภาคธุรกิจ ร่วมเป็ น
คณะกรรมการ มีหน้ าทีรวบรวมข้ อมูล ข้ อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทังด้
3 านประโยชน์และข้ อกังวล
รวมถึงมาตรการรองรับ เพือนามาประกอบการพิจารณาความเป็ นไปได้ รวมถึงผลดีและผลเสียใน
การจัดทาความตกลงการค้ าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป ซึง คณะกรรมการฯ ได้ ดาเนินการรับฟั งความ
คิดเห็นมาอย่างต่อเนือง พร้ อมกันนี 3 กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ ดาเนิน
การคูข่ นานในการหารื อและรับฟั งความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักวิชาการและ
ภาคประชาสังคม รวมทังดาเนิ
3
นการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผา่ นสือต่างๆ ทังในกรุ
3
งเทพฯ
และต่างจังหวัดอย่างต่อเนือง เพือนาผลมาประมวลจัดทาร่างกรอบการเจรจา โดยกรมเจรจา
การค้ าระหว่างประเทศได้ จดั ตังคณะทางานเตรี
3
ยมความพร้ อมสาหรับการจัดทาเขตการค้ าเสรี กบั
สหภาพยุโรป ประกอบด้ วยหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้ อง ทาหน้ าทีวิเคราะห์และเสนอท่าทีแนว
ทางการเจรจา รวมถึงจัดทากรอบการเจรจาความตกลงการค้ าเสรี กบั สหภาพยุโรป
กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศได้ มอบหมายให้ มลู นิธิสถาบันวิจยั เพือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ดาเนินการจัดทาโครงการศึกษาแนวทางการเจรจาและผลกระทบจากการจัด
ทาความตกลงการค้ าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป เพือศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลของการจัดทา
ความตกลงการค้ าเสรี ไทย-สหภาพยุโรปทีมีตอ่ ไทยทังทางด้
3
านบวกและลบ เสนอแนะแนวทางการ
ปรับตัวหรื อเยียวยาผู้ทีได้ รับผลกระทบจากการจัดทาความตกลงการค้ าเสรี ตลอดจนเสนอแนะกล
ยุทธ์และแนวทางในการเจรจาการจัดทาความตกลงการค้ าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป
ทังนี
3 3 กระทรวงพาณิชย์ตระหนักดีว่าการดาเนินการสาหรับการจัดทาความตกลง
การค้ าเสรี กบั สหภาพยุโรปจะต้ องดาเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้ าน โปร่งใส และเสริ มสร้ างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพือให้ ไทยสามารถกาหนดแนวทางในการเจรจาทีก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประเทศ และสอดคล้ องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐
๒. เหตุผลความจาเป็ นของไทยในการเจรจาจัดทาความตกลงการค้ าเสรี กับสหภาพยุโรป
๒.๑ เศรษฐกิจไทยผูกพันกับภาคการค้ า การลงทุนระหว่างประเทศ

การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยทีขยายตัวอย่างต่อเนืองในอดีตทีผา่ นมา ได้
ส่งผลในการยกระดับความเป็ นอยูข่ องประชาชน กระจายความเจริ ญ และเพิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทยให้ อยูใ่ นระดับทีได้ รับการยอมรับในปั จจุบนั ปั จจัยทีสาคัญยิงในกระบวนการ
การขับเคลือนเศรษฐกิจไทย คือ ภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ ซึง ครอบคลุม การส่งออก การนาเข้ า
และการลงทุนจากต่างประเทศ จะเห็นได้ วา่ สัดส่วนการค้ าสินค้ าระหว่างประเทศของไทย (ไม่รวม
ภาคการค้ าบริ การ) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สูงถึงร้ อยละ
๑๒๓.๖๔ คิดเป็ นสัดส่วนของการส่งออกร้ อยละ ๖๕.๒๒ และสัดส่วนของการนาเข้ าร้ อยละ
๕๘.๔๒ ของ GDP ตามประมาณการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นอกจากนี 3 เงินลงทุนจากต่างประเทศถือเป็ นปั จจัยสาคัญยิงประการหนึง ของภาคการ
ลงทุนของไทย โดยในภาคการลงทุนทางตรง เงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ มีมลู ค่าเฉลีย ๕ ปี
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ปี ละ ๒๘๘ พันล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๓) ร้ อยละ ๑๒.๐ ของการลงทุนรวมภายในประเทศ
โครงสร้ างระบบเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๔
ภาคเศรษฐกิจ
สัดส่วนต่อ GDP (%)
ภาคเกษตรกรรม
๘.๖
ภาคอุตสาหกรรม
๓๙.๐
ภาคบริ การ
๕๒.๔
ภาคการค้ า
๑๒๓.๖๔
การส่งออก
๖๕.๒๒
การนาเข้ า
๕๘.๔๒
ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

๒.๒ สหภาพยุโรปเป็ นคูค่ ้ าและเป็ นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ทีสาคัญของไทย
สหภาพยุโรปเป็ นกลุม่ ประเทศทีสาคัญและมีบทบาทอย่างมากในประชาคมโลก และ
ให้ ความสาคัญกับการเป็ นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยสหภาพยุโรปได้
มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียนในหลายๆ ด้ านรวมทังการเจรจาจั
3
ดทาความตกลงการค้ า
เสรี ทังนี
3 3 ไทยเป็ นประเทศหนึงทีสหภาพยุโรปให้ ความสนใจเป็ นลาดับต้ นๆ ในการเป็ นพันธมิตร
ทางเศรษฐกิจ สาหรับไทยก็มีกลยุทธ์ทีสอดคล้ องกันในการทีจะเสริ มสร้ างความใกล้ ชิดกับสหภาพ
ยุโรป เพือการเป็ นหุ้นส่วนทีสาคัญของสหภาพยุโรปในภูมิภาคเอเชีย และเป็ นศูนย์กลางของ

สหภาพยุโรปในภูมิภาค เช่น การผลิตทางอุตสาหกรรม การค้ า สาธารณสุข เทคโนโลยีชีวภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิจยั และการพัฒนา และการลงทุนของสหภาพยุโรป
ในมิตกิ ารค้ า สหภาพยุโรปเป็ นคูค่ ้ าสาคัญอันดับ ๔ และเป็ นตลาดส่งออกอันดับ ๓
ของไทย โดยในปี ๒๕๕๔ การค้ ารวมของไทยกับสหภาพยุโรปสูงกว่า ๑.๒ ล้ านล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ ๙.๓ ของการค้ ารวมของไทย โดยเป็ นมูลค่าการส่งออกถึง ๗.๓ แสนล้ านบาท โดยประเทศ
ไทยเป็ นประเทศทีสง่ ออกสินค้ าไปสหภาพยุโรปสูงเป็ นอันดับสองของอาเซียน (รองจากสิงคโปร์ )
นอกจากนี 3 สหภาพยุโรปซึง มีประเทศสมาชิก ๒๗ ประเทศยังมีการรวมกลุม่ และขยายสมาชิกภาพ
ไปยังประเทศยุโรปอืนๆ อย่างต่อเนือง จึงเป็ นโอกาสและช่องทางให้ ไทยสามารถขยายการค้ าได้
มากยิงขึ 3นในอนาคต
ความสาคัญของสหภาพยุโรปต่อการค้ าไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้ าน
มูลค่า (ล้ านบาท) สัดส่วน (%)
ลําดับความสาคัญของคูค่ ้ า
การค้ ารวม ๑,๒๗๔,๐๐๒.๔๒
๙.๓๑
๔ รองจาก อาเซียน ญีปนุ่ และจีน
การส่งออก ๗๒๗,๘๘๐.๙๖
๑๐.๘๕ ๓ รองจาก อาเซียน และจีน
การนําเข้ า ๕๔๖,๑๒๑.๔๕
๗.๘๒ ๔ รองจาก ญีปนุ่ อาเซียน และจีน
ทีมา: กระทรวงพาณิชย์

ด้ านการลงทุน สหภาพยุโรปเป็ นผู้ลงทุนอันดับ ๒ ของไทย การลงทุนโดยตรงจาก
สหภาพยุโรป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมลู ค่าเท่ากับ ๑๐๐,๒๓๒ ล้ านบาท อุตสาหกรรมทีสหภาพยุโรป
เข้ ามาลงทุนในไทย ได้ แก่ เคมีภณ
ั ฑ์และกระดาษ อิเล็กทรอนิกส์และเครื องใช้ ไฟฟ้า เหมืองแร่ และ
เซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื องจักร อุตสาหกรรมเบา สิงทอ การเกษตรและผลิตผลเกษตร
และธุรกิจการค้ าบริ การ
การลงทุนจากต่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
หน่วย: พันล้ านบาท

ลําดับที/ประเทศ
1. ญีปนุ่
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สหภาพยุโรปจะเป็ นตลาดส่งออกสินค้ าทีสาคัญของไทย ทังสิ
3 นค้ าเกษตร เกษตรแปร
รูปและ อุตสาหกรรม แต่สหภาพยุโรปยังมีอตั ราภาษี ศลุ กากรสูงในสินค้ าบางรายการ มีการกา
หนดโควต้ านาเข้ า และใช้ มาตรการทีมิใช่ภาษี โดยเฉพาะอย่างยิงกับสินค้ าทีมีศกั ยภาพส่งออกที
สาคัญของไทย เช่น ข้ าวและไก่ เป็ นต้ น ทาให้ สินค้ าไทยดังกล่าวไม่สามารถเข้ าสู่ตลาดสหภาพ
ยุโรปได้ อย่างเต็มทีเท่าทีควร
นอกจากนี 3 สหภาพยุโรปมีความก้ าวหน้ าในด้ านต่างๆ เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม
การศึกษา ดังนัน3 การเสริ มสร้ างความเป็ นพันธมิตรกับสหภาพยุโรปในสาขาดังกล่าวจะช่วย
ส่งเสริ มการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวและยัง ยืน
๒.๓ สหภาพยุโรปมีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจโลก
สหภาพยุโรปมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับหนึง ของโลก หรื อประมาณ ๕๙๒.๖๘
ล้ านล้ านบาท และมีสดั ส่วนการค้ าระหว่างประเทศต่อมูลค่าการค้ าโลก มากเป็ นอันดับหนึง ของ
โลก รวมถึงมีสดั ส่วนร้ อยละ ๒๙ ของผลผลิตรวมของโลก มีสดั ส่วนร้ อยละ ๑๗ ของการค้ าสินค้ า
โลก มีสดั ส่วนร้ อยละ ๒๙ ของการค้ าบริ การโลก และมีสดั ส่วนร้ อยละ ๓๓ ของการลงทุนใน
ต่างประเทศ ดังนัน3 จึงทาให้ สหภาพยุโรปมีบทบาทสาคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะในการกาหนดทิศทางการค้ าโลก และการกาหนดมาตรฐานและกฎระเบียบสาหรับ
การค้ าสินค้ า บริ การ และการลงทุน โดยผ่านการดาเนินการในองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น
องค์การการค้ าโลก องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) และองค์การมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius) เป็ นต้ น
๓. ผลกระทบที&สาคัญหากไทยไม่ ทาความตกลงการค้ าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป
๓.๑ การรวมกลุม่ เป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะทาให้
อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน รวมทังทาให้
3
มีการเคลือนย้ ายสินค้ า บริ การ และการ
ลงทุนอย่างเสรี มากขึ 3น จึงดึงดูดให้ นกั ลงทุนต่างชาติย้ายฐานการลงทุนมาในอาเซียนมากยิงขึ 3น
โดยเฉพาะอย่างยิง การลงทุนเพือผลิตสินค้ าและส่งออกไปทัว โลก อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี 3
สมาชิกอาเซียนต่างใช้ กลยุทธ์เพือดึงดูดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว โดยการทาความตกลง
การค้ าเสรี กบั สหภาพยุโรป ได้ แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึงอินโดนีเซีย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ ซึง จะร่วมจัดทาความตกลงการค้ าเสรี กบั สหภาพยุโรปในลาดับต่อไป ปั จจัยเหล่านี 3จะ
ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ทาให้ เกิดการย้ ายฐานการลงทุนของสหภาพยุโรป
ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอืน ทาให้ ไทยสูญเสียโอกาสในการเป็ นศูนย์กลาง (Hub หรื อ

Gateway) ในภาคอุตสาหกรรมทีสาคัญ อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้ าและบริ การใน
อุตสาหกรรมการสือสารโทรคมนาคม เป็ นต้ น
๓.๒ นอกจากนี 3 โดยทีประเทศไทยจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized
System of Preference: GSP) ของสหภาพยุโรป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง จะมีผลทาให้ สินค้ าส่งออก
ของไทยจะไม่ได้ รับการลดหย่อนหรื อยกเว้ นภาษี นาเข้ าซึงเป็ นแต้ มต่อในการแข่งขัน ทาให้ ไม่
สามารถแข่งขันกับสินค้ าจากประเทศอืนๆ ในตลาดสหภาพยุโรป ได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สินค้ า
ส่งออกของไทยทีใช้ สิทธิพิเศษ GSP ของสหภาพยุโรป มีมลู ค่ากว่า ๒.๙๗ แสนล้ านบาท สินค้ าที
สาคัญได้ แก่ รถยนต์ขนส่ง เครื องปรับอากาศ อาหารทะเลสด/แช่แข็ง สับปะรดกระป๋ อง ถุงมือยาง
และยางรถยนต์ เป็ นต้ น สินค้ าเหล่านี 3จะไม่สามรถแข่งขันกับสินค้ าจากเวียดนาม อินโดนีเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ รวมทังสิ
3 นค้ าจากประเทศอาณานิคมเดิมของสหภาพยุโรป ทังในแอฟริ
3
กาและ
แคริ บเบียนทียงั คงได้ รับสิทธิพิเศษ GSP ทาให้ ไทยสูญเสียตลาดส่งออกทีสาคัญ การทาความตก
ลงการค้ าเสรี กบั สหภาพยุโรป จะทาให้ สินค้ าส่งออกของไทยทังหมดหรื
3
อเกือบทังหมดได้
3
รับการ
ยกเว้ นภาษี นาเข้ าเป็ นการถาวร ทดแทนการได้ รับสิทธิพิเศษ GSP ซึง เป็ นการให้ สิทธิชวั คราว
เท่านัน3
๓.๓ ผลกระทบต่อเนืองจากการย้ ายฐานการผลิตและการลงทุนต่างชาติ คือ การไม่ได้ รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีทนั สมัย ซึง จะมีผลกระทบต่อเนืองไปยังการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
๓.๔ โดยที ณ ขณะนี 3 สหภาพยุโรปประสบปั ญหายูโรโซน ทาให้ สหภาพยุโรปให้ ความ
สาคัญกับตลาดในเอเชียและอาเซียน รวมทังไทยมากขึ
3
3น จึงอาจทาให้ ไทยมีอานาจในการเจรจา
ต่อรองมากขึ 3นด้ วย รวมทังยั
3 งเป็ นโอกาสทีเหมาะสมทีการทาความตกลงการค้ าเสรี จะช่วยส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ ภาคธุรกิจของไทยเข้ าไปดาเนินธุรกิจการค้ าและการลงทุนในสหภาพยุโรป ด้ วยต้ นทุน
ทีตา่ กว่าและราคาถูกลง
๓.๕ การเจรจาจัดทาความตกลงการค้ าเสรี กบั สหภาพยุโรป ถือเป็ นการเจรจาความตกลง
การค้ าเสรี ในยุคใหม่ของไทย (second generation FTA) หลังจากทีไทยได้ ดาเนินนโยบายในการ
จัดทา ความตกลงการค้ าเสรี ครัง3 แรกกับสมาชิกอาเซียน (AFTA) เมือปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย Second
Generation FTA จะมีมาตรฐานในการเปิ ดเสรี สงู ขึ 3นและเข้ มข้ นมากขึ 3นกว่าความตกลงการค้ าเสรี
ทีไทยเคยจัดทามาในอดีต รวมถึงมีกรอบกว้ างขวางครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจในหลายมิติ และ
มีประเด็นการเจรจาใหม่ๆ เข้ ามาตามวิวฒ
ั นาการของเศรษฐกิจโลก การไม่ทาความตกลงการค้ า
เสรี กบั สหภาพยุโรป ในช่วงเวลาทีเหมาะสมในขณะนี 3 จะทาให้ ประเทศไทยขาดประสบการณ์และ
การเตรี ยมความพร้ อมเพือรองรับการทา ความตกลงการค้ าเสรี ในอนาคต อาทิเช่น ความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจภาคพื 3นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึง มี

มาตรฐานการเจรจาทีสงู และซับซ้ อน และเป็ นรากฐานของการทา ความตกลงการค้ าเสรี ภายใต้
กรอบเอเปค (APEC) ในอนาคต
๔. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเจรจาในภาพรวมกับสหภาพยุโรป
๔.๑ หลักการและวัตถุประสงค์
เพือรักษาโอกาสทางการแข่งขันในตลาดไม่ให้ สญ
ู เสียไปกับประเทศอืนทีได้ รับสิทธิ
พิเศษจากสหภาพยุโรปและขยายโอกาสทางการตลาดเพิมเติมในการส่งออกสินค้ าและบริ การของ
ไทย รวมทังโอกาสในการลงทุ
3
นดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในสหภาพยุโรป เพือให้ ผ้ บู ริ โภค
ของไทยได้ ใช้ สินค้ าและบริ การทีมีคณ
ุ ภาพ รวมทังเพื
3 อรักษาและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ในภาคการผลิตและบริ การ ซึง จะทาให้ ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิม
ความสามารถของการส่งออกของไทย โดยคานึงถึงระดับการพัฒนา หลักการพัฒนาประเทศแบบ
ยัง ยืน มีภมู ิค้ มุ กัน และความพร้ อมของกฎหมายภายในประเทศ รวมทังให้
3 มีระยะเวลาในการ
ปรับตัวและมีมาตรการรองรับผลกระทบทีอาจเกิดขึ 3น
๔.๒ เป้าหมายการเจรจา
๔.๒.๑ เจรจาให้ ได้ ประโยชน์ในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ นามาสูก่ ารพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาว
๔.๒.๒ ให้ ได้ รับความร่วมมือในสาขาทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศและ
ส่งเสริ มเศรษฐกิจเชิงสร้ างสรรค์ พร้ อมทังยกระดั
3
บมาตรฐานด้ านความปลอดภัยอาหาร พลังงาน
สิงแวดล้ อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมของไทย
๕. กรอบการเจรจาในแต่ ละประเด็น
รัฐบาลได้ วางกรอบการเจรจาในแต่ละประเด็น ดังนี 3
๕.๑ การค้ าสินค้ า
๕.๑.๑ ให้ มีการลดหรื อยกเลิกอากรศุลกากร ค่าธรรมเนียมอืนใดทีเรี ยกเก็บจาก
สินค้ านาเข้ า โดยให้ ครอบคลุมการค้ าระหว่างกันให้ มากทีสดุ
๕.๑.๒ เน้ นให้ ลดภาษี ในสินค้ าทีไทยมีศกั ยภาพส่งออก โดยให้ มีความสมดุลระหว่าง
สินค้ าเกษตรและสินค้ าอุตสาหกรรม
๕.๑.๓ ให้ มีการลดหรื อเลิกมาตรการและอุปสรรคทางการค้ าทีมิใช่ภาษี ให้ มากทีสดุ

๕.๑.๔ ให้ มีระยะเวลาในการปรับตัวทีเหมาะสมแก่สินค้ าทีมีความอ่อนไหว รวมทัง3
มาตรการอืนๆ เพือลดผลกระทบจากการลดภาษี
๕.๑.๕ ให้ ใช้ พิกดั ศุลกากรตามมาตรฐานระหว่างประเทศตามทีคภู่ าคีตกลงกันหรื อ
ตามมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศทีคภู่ าคีเป็ นสมาชิกอยู่ และหากมีการปรับแก้ ไขพิกดั
ศุลกากรตามมาตรฐานดังกล่าว ซึง ทาให้ เกิดการเปลียนแปลงในข้ อผูกพันของประเทศไทย ก็
สามารถกระทาได้ หากการเปลียนแปลงนันไม่
3 กระทบต่อผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศไทย
ตามข้ อผูกพันทีมีอยูเ่ ดิม
๕.๒ พิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้ า
๕.๒.๑ ให้ มีความร่วมมือในด้ านพิธีการศุลกากร เพือลด/ขจัดอุปสรรคทางการค้ า
ระหว่างกัน และไม่สร้ างภาระต้ นทุนทีไม่เหมาะสม
๕.๒.๒ ให้ มีความร่วมมือเพือเพิมการอานวยความสะดวกทางการค้ าระหว่างไทย
และสหภาพยุโรป
๕.๓ กฎว่ าด้ วยถิ&นกาเนิดสินค้ า
๕.๓.๑ กําหนดกฎว่าด้ วยถินกาเนิดสินค้ าให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการผลิตให้ มาก
ทีสดุ
๕.๓.๒ กําหนดกฎเกณฑ์ทีชดั เจน มีการบังคับใช้ อย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน และ
ลดความเป็ นอุปสรรคทางการค้ าของสินค้ าไทยมากทีสดุ
๕.๓.๓ ร่วมมือจัดทาและ/หรื อปรับปรุงระเบียบปฏิบตั ใิ นการรับรองถินกาเนิดสินค้ า
ให้ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่สร้ างภาระต้ นทุนทีไม่เหมาะสม และอานวยความสะดวกทางการค้ า
ให้ มีประสิทธิภาพ
๕.๓.๔ ให้ ใช้ พิกดั ศุลกากรตามมาตรฐานระหว่างประเทศตามทีคภู่ าคีตกลงกันหรื อ
ตามมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศทีคภู่ าคีเป็ นสมาชิกอยู่ และหากมีการปรับแก้ ไขพิกดั
ศุลกากรตามมาตรฐานดังกล่าว ซึง ทาให้ เกิดการเปลียนแปลงในข้ อผูกพันของประเทศไทย ก็
สามารถกระทาได้ หากการเปลียนแปลงนัน3 ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศไทย
ตามข้ อผูกพันทีมีอยูเ่ ดิม
๕.๔ มาตรการเยียวยาทางการค้ า
๕.๔.๑ มาตรการปกป้อง

- ให้ มีมาตรการปกป้องสองฝ่ าย ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเพือปกป้อง และ/หรื อ
เยียวยาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมภายในประเทศทีได้ รับผลกระทบอย่างร้ ายแรงจากการ
ทะลักเข้ าสูต่ ลาดของสินค้ านาเข้ า ภายหลังจากทีความตกลงการค้ าเสรี ระหว่างไทยกับสหภาพ
ยุโรปมีผลบังคับใช้
๕.๔.๒ มาตรการตอบโต้ การทุม่ ตลาดและการอุดหนุน
-ให้ มีแนวทางการใช้ มาตรการตอบโต้ การทุม่ ตลาดและมาตรการตอบโต้ การอุดหนุน
ทีสอดคล้ องกับหลักการของความตกลงขององค์การการค้ าโลก
-ผลักดันให้ มีการบรรจุประเด็นสาคัญทีทงสองฝ่
ั3
ายมีแนวทางร่วมกันในการเจรจารอบ
โดฮา
๕.๕ มาตรการปกป้องด้ านดุลการชาระเงิน
-ให้ มีมาตรการปกป้องกรณีทีเกิดปั ญหาด้ านดุลการชาระเงิน
๕.๖ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
๕.๖.๑ เน้ นย้ าให้ การใช้ มาตรการสุขอนามัยใช้ ได้ เฉพาะมาตรการทีสอดคล้ องตาม
ความตกลงขององค์การการค้ าโลก
๕.๖.๒ จัดตังกลไกการหารื
3
อ รวมทังระบุ
3 หน่วยงานทีรับผิดชอบการติดต่อระหว่างกัน
เพือให้ สามารถจัดการกับปั ญหาและอุปสรรคทีอาจเกิดขึ 3นจากการใช้ มาตรการสุขอนามัยได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๕.๗ อุปสรรคทางเทคนิคต่ อการค้ า
๕.๗.๑ เน้ นย้ าให้ การใช้ มาตรการด้ านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้ าใช้ ได้ เฉพาะ
มาตรการทีสอดคล้ องตามความตกลงขององค์การการค้ าโลก
๕.๗.๒ จัดตังกลไกการหารื
3
อ รวมทังระบุ
3 หน่วยงานทีรับผิดชอบการติดต่อระหว่างกัน
เพือให้ สามารถจัดการกับปั ญหาและผลกระทบทีเกิดขึ 3นจากการใช้ มาตรการกีดกันทางเทคนิคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๘ การค้ าบริการ
๕.๘.๑ เปิ ดเสรี ภาคบริ การอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

๕.๘.๒ ให้ เปิ ดเสรี บริ การในสาขาทีไทยมีศกั ยภาพ และมีความพร้ อม รวมถึงให้ มีการ
อานวยความสะดวกให้ ผ้ บู ริ หารและบุคลากรทีมีฝีมือทุกระดับของไทยสามารถเข้ าไปทางานใน
สหภาพยุโรปได้
๕.๘.๓ เปิ ดตลาดการค้ าบริ การของไทยในสาขาทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ประเทศ
๕.๘.๔ ให้ รักษาสิทธิของทางการในการใช้ มาตรการทีจาเป็ น เพือรักษาเสถียรภาพ
ทางระบบการเงิน การธนาคาร การเคลือนย้ ายเงินทุน อัตราแลกเปลียน และสิทธิในการใช้
มาตรการเพือป้องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึ 3นในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีอาจกระทบต่อ
ดุลการชําระเงิน
๕.๙ การลงทุน
๕.๙.๑ ให้ มีกฎเกณฑ์ทีชดั เจนครอบคลุมเรื องการเปิ ดเสรี ครอบคลุมธุรกิจทีนอกเหนือ
จากภาคบริ การ
๕.๙.๒ ให้ เปิ ดเสรี การลงทุนในสาขาทีไทยมีศกั ยภาพ และมีความพร้ อม รวมถึงให้ มี
การอํานวยความสะดวกให้ ผ้ บู ริ หารและบุคลากรทีมีฝีมือทุกระดับของไทยสามารถเข้ าไปทางานใน
สหภาพยุโรปได้
๕.๙.๓ เปิ ดให้ มีการลงทุนในสาขาทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ
๕.๙.๔ ให้ ลดมาตรการทางกฎหมายและทางการบริ หารทีเป็ นอุปสรรรคต่อการลงทุน
ระหว่างประเทศ โดยคานึงถึงความจาเป็ นในการใช้ มาตรการและการกาหนดเงือนไขด้ านการ
ลงทุนทีสอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
๕.๙.๕ เปิ ดโอกาสให้ สามารถใช้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเป็ น
ทางเลือกหนึง ในการระงับข้ อพิพาท และผลักดันให้ มีกลไกหารื อเพือแก้ ไขปั ญหาด้ านการลงทุน
เฉพาะเรื อง
๕.๙.๖ ให้ รักษาสิทธิของทางการในการใช้ มาตรการทีจาเป็ น เพือรักษาเสถียรภาพ
ทางระบบการเงิน การธนาคาร การเคลือนย้ ายเงินทุน อัตราแลกเปลียน และสิทธิในการใช้
มาตรการเพือป้องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึ 3นในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทีอาจกระทบต่อดุลการชา
ระเงิน
๕.๑๐ การระงับข้ อพิพาทระหว่ างรั ฐ

-ให้ จดั ตังกระบวนการระงั
3
บข้ อพิพาทระหว่างรัฐภาคีทีเกียวข้ องกับการตีความหรื อ
การใช้ บงั คับความตกลงโดยให้ มีขนตอนและกลไกที
ั3
ชดั เจน โปร่งใส และเป็ นธรรมแก่รัฐภาคี
คูพ่ ิพาท โดยให้ เป็ นไปตามหลักการและกลไกการระงับข้ อพิพาททียอมรับโดยสากล
๕.๑๑ ทรั พย์ สินทางปั ญญา
๕.๑๑.๑ ให้ ระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาสอดคล้ องกับระดับการคุ้มครอง
ตามความตกลงขององค์การการค้ าโลกและ/หรื อความตกลงระหว่างประเทศทีไทยเป็ นภาคี
๕.๑๑.๒ ให้ มีการบังคับใช้ กฎหมายทีสอดคล้ องกับระดับการพัฒนาของประเทศ
๕.๑๑.๓ ส่งเสริ มการใช้ ความยืดหยุ่น ข้ อยกเว้ น และข้ อจากัดในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างสมดุลระหว่างเจ้ าของสิทธิ ผู้บริโภค และสาธารณชนโดยรวม รวมถึง
เปิ ดโอกาสให้ มีการเข้ าถึงยาจาป็ นในราคาทีเหมาะสม๑ และเป็ นธรรม
๕.๑๑.๔ ไม่ให้ มีข้อจากัดใดๆ ในการใช้ ความยืดหยุน่ และข้ อยกเว้ นภายใต้ ความตก
ลงว่าด้ วยสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาขององค์การการค้ าโลก (TRIPS) และปฏิญญาโดฮาว่าด้ วย
ความตกลง TRIPs และสาธารณสุข รวมถึงมติของคณะมนตรี ทวั ไปว่าด้ วยการปฏิบตั ติ ามย่อ
หน้ าที ๖ ของปฏิญญา โดฮา เมือวันที ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ และพิธีสารแก้ ไขความตกลง TRIPS
เมือวันที ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘
๕.๑๑.๕ ร่วมมือกันในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปั ญญา การส่งเสริ มการ
สร้ างสรรค์ การคุ้มครอง และการใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึง รวมถึงการส่งเสริ มการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การคุ้มครองภูมิปัญญาท้ องถิน และทรัพยากรชีวภาพของไทย
๕.๑๒ การจัดซือ> จัดจ้ างโดยรั ฐ
๕.๑๒.๑ ให้ มีการแลกเปลียนข้ อมูลด้ านการจัดซื 3อโดยรัฐเกียวกับโครงสร้ างระบบ
บริ หารจัดการภาครัฐ การงบประมาณ การจัดซื 3อจัดจ้ างภาครัฐ และกฎระเบียบทีเกียวข้ อง
๕.๑๒.๒ ส่งเสริ มให้ มีความโปร่งใสในกระบวนการและขันตอนการจั
3
ดซื 3อจัดจ้ าง
๕.๑๒.๓ ให้ มีการเจรจาในประเด็นทีเห็นว่ามีประโยชน์ตอ่ ไทย
๕.๑๓ ความโปร่ งใส
-สนับสนุนให้ มีกฎหมายและข้ อบังคับภายในทีมีความโปร่งใส และมีกระบวนการใน
การเผยแพร่กฎหมายและข้ อบังคับดังกล่าวให้ แก่สาธารณชนและผู้ประกอบการ และจะต้ อง
พยายามจัดให้ มีระยะเวลาตามสมควรระหว่างเวลาทีประกาศหรื อเผยแพร่ กฎหมายและข้ อบังคับ
ดังกล่าวต่อสาธารณชนกับเวลาทีกฎหมายและข้ อบังคับนันมี
3 ผลใช้ บงั คับ

๕.๑๔ การแข่ งขัน
๕.๑๔.๑ ส่งเสริ มให้ มีนโยบายการแข่งขันเสรี เป็ นธรรมผ่านมาตรการกากับดูแลการ
แข่งขันทีเหมาะสมภายใต้ กฎหมายและระเบียบภายในประเทศของแต่ละฝ่ าย
๕.๑๔.๒ ให้ มีความร่วมมือทางวิชาการและการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานกา
กับดูแลการแข่งขันของไทยและสหภาพยุโรป
๕.๑๕ การค้ าและการพัฒนาที&ย& ังยืน
๕.๑๕.๑ ให้ ใช้ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อกฎหมายภายในประเทศทีมีอยูแ่ ละเปิ ดโอกาส
ให้ กาหนดมาตรฐานสิงแวดล้ อมภายในประเทศเพิมเติมในอนาคต
๕.๑๕.๒ ประเทศคูภ่ าคีจะต้ องไม่ใช้ นโยบายด้ านสังคมและสิงแวดล้ อม เช่น
มาตรการด้ านสิงแวดล้ อม และมาตรฐานแรงงาน และการเปลียนแปลงสภาวะอากาศโลก เป็ นต้ น
มาเป็ นเครื องมือกีดกันทางการค้ า
๕.๑๕.๓ ยืนยันการปฏิบตั ิตามพันธกรณีหรื อข้ อตกลงด้ านสิงแวดล้ อมระหว่าง
ประเทศทีไทยเป็ นสมาชิกในปั จจุบนั และอนาคต
๕.๑๕.๔ ส่งเสริ มให้ มีความช่วยเหลือด้ านการเสริ มสร้ างองค์ความรู้ และการพัฒนา
เทคโนโลยีทีใช้ ในการจัดการสิงแวดล้ อม และการเปลียนแปลงสภาวะอากาศโลก
๕.๑๕.๕ ส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบภายในด้ านแรงงานทีใช้ บงั คับ
อยูข่ องแต่ละฝ่ าย
๕.๑๕.๖ ส่งเสริ มให้ มีความร่ วมมือเพือการพัฒนาด้ านแรงงาน
๕.๑๖ ความร่ วมมือ
5.16.1 ให้ มีความร่วมมือทางวิชาการ และการเสริ มสร้ างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ รวมทังผู
3 ้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และเกษตรกร
5.16.2 ส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจทีอยูใ่ นความสนใจของทังสองฝ่
3
าย
๕.๑๗ เรื& องอื&นๆ
เช่น การเพิมประสิทธิภาพและการอานวยความสะดวกด้ านการค้ า เป็ นต้ น
๖. การดาเนินการต่ อไป

หลังจากได้ รับความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐบาลจะประกาศการเจรจาจัดทาความตก
ลงการค้ าเสรี กบั สหภาพยุโรปตามกาหนดการทีจะหารื อระหว่างกันโดยจะเจรจาภายในขอบเขต
ของการเจรจาในประเด็นต่างๆ ทีได้ รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จะมีกลไกการหารื อกับหน่วยงาน
ทีเกียวข้ อง และในการเจรจาจะประสานงานกับรัฐสภาอย่างใกล้ ชิด จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่วนเสียและประชาชนทีสนใจได้ รับทราบความคืบหน้ าในระหว่างการเจรจา เมือการเจรจาเสร็ จสิ 3น
แล้ ว จะจัดให้ มีการประเมินผลการเจรจา และในกรณีทีการปฏิบตั ิตามความตกลงก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนหรื อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีการดาเนินการแก้ ไข
หรื อเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบนันอย่
3 างรวดเร็ ว เหมาะสม และเป็ นธรรม ทังนี
3 3 เพือให้ การเจรจามี
ความรอบคอบครบถ้ วน ได้ ผลประโยชน์ทีสมดุลต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริ โภค และระบบ
เศรษฐกิจไทยโดยรวม


กระทรวงพาณิชย์
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

