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กรอบการเจรจา 
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 

 
����� 

 
๑. แนวนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที&เกี&ยวข้อง  
 

๑.๑ แนวนโยบายของรัฐบาลชดุปัจจบุนั  
เมื�อวนัที� ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลได้แถลงนโยบายเศรษฐกิจตอ่รัฐสภาวา่ 

รัฐบาลมีนโยบายขยายความเชื�อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทนุ และการตลาดภายใต้กรอบ
ความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหภุาคีและทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ความตกลงที�มีผลบงัคบัใช้แล้ว นอกจากนี 3 ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ รัฐบาลยงัมี
นโยบายกระชบัความร่วมมือและความเป็นหุ้นสว่นทางยทุธศาสตร์กบัประเทศ กลุม่ประเทศ และ
องค์กรระหวา่งประเทศที�มีบทบาทสาคญัของโลก เพื�อเสริมสร้างความเชื�อมั�นในประเทศไทย 
พร้อมกบัการสร้างภมูิคุ้มกนัและขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้เศรษฐกิจไทย  

การจดัทาความตกลงการค้าเสรีถือเป็นยทุธศาสตร์หนึ�งที�สาคญัในการเพิ�มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั ดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ และเพิ�มโอกาสการสง่ออกทั 3งตลาด
เดมิ และการเข้าสูต่ลาดใหม่ โดยลดอปุสรรคด้านการค้า การลงทนุในตลาดคูค้่า รวมทั 3งสร้าง
ความร่วมมือในด้านตา่งๆ เพื�ออานวยความสะดวกในด้านการค้า การลงทนุ การพฒันาเทคโนโลยี 
บคุลากรและด้านอื�นๆ ซึ�งจะชว่ยสง่เสริมศกัยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยตอ่ไปในระยะยาว  

การจดัทาความตกลงการค้าเสรีระหวา่งไทยกบัประเทศคูค้่าตา่งๆ รวมทั 3งสหภาพ
ยโุรปนบัว่าสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล และถือเป็นการดาเนินการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์
เพื�อแสวงหาโอกาสในการขยายการค้า การลงทนุ ตลอดจนพฒันาศกัยภาพในด้านตา่งๆ ของไทย  

 
๑.๒ กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการทาความตกลงการค้าเสรี  

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม กาหนดให้
ก่อนการดาเนินการเพื�อทาหนงัสือสญัญากบันานาประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศตามวรรค
สอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมลูและจดัให้มีการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน และต้องชี 3แจงตอ่
รัฐสภาถึงการทาหนงัสือสญัญานั 3น นอกจากนี 3 ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาตอ่รัฐสภา
เพื�อขอความเห็นชอบ  



 
๑.๓ การเตรียมการเพื�อยกร่างกรอบการเจรจา  

ในการเตรียมการเพื�อยกร่างกรอบการเจรจานั 3น กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบให้
จดัตั 3งคณะกรรมการเพื�อรับฟังความคิดเห็นของทกุภาคสว่นในเรื�องการจดัทาความตกลงการค้า
เสรีไทย-สหภาพยโุรปขึ 3น โดยมีผู้แทนภาคประชาสงัคม นกัวิชาการและภาคธุรกิจ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ มีหน้าที�รวบรวมข้อมลู ข้อคิดเห็นจากภาคสว่นตา่งๆ ทั 3งด้านประโยชน์และข้อกงัวล 
รวมถึงมาตรการรองรับ เพื�อนามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ รวมถึงผลดีและผลเสียใน
การจดัทาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยโุรป ซึ�งคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการรับฟังความ
คดิเห็นมาอยา่งตอ่เนื�อง พร้อมกนันี 3 กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ดาเนิน
การคูข่นานในการหารือและรับฟังความคดิเห็นจากหนว่ยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ นกัวิชาการและ
ภาคประชาสงัคม รวมทั 3งดาเนินการเผยแพร่ข้อมลูและประชาสมัพนัธ์ผา่นสื�อตา่งๆ ทั 3งในกรุงเทพฯ 
และตา่งจงัหวดัอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อนาผลมาประมวลจดัทาร่างกรอบการเจรจา โดยกรมเจรจา
การค้าระหวา่งประเทศได้จดัตั 3งคณะทางานเตรียมความพร้อมสาหรับการจดัทาเขตการค้าเสรีกบั
สหภาพยโุรป ประกอบด้วยหนว่ยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ทาหน้าที�วิเคราะห์และเสนอท่าทีแนว
ทางการเจรจา รวมถึงจดัทากรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกบัสหภาพยโุรป  

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศได้มอบหมายให้มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพื�อการพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) ดาเนินการจดัทาโครงการศกึษาแนวทางการเจรจาและผลกระทบจากการจดั
ทาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยโุรป เพื�อศกึษาวิเคราะห์และประเมินผลของการจดัทา
ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยโุรปที�มีตอ่ไทยทั 3งทางด้านบวกและลบ เสนอแนะแนวทางการ
ปรับตวัหรือเยียวยาผู้ ที�ได้รับผลกระทบจากการจดัทาความตกลงการค้าเสรี ตลอดจนเสนอแนะกล
ยทุธ์และแนวทางในการเจรจาการจดัทาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยโุรป  

ทั 3งนี 3 กระทรวงพาณิชย์ตระหนกัดีว่าการดาเนินการสาหรับการจดัทาความตกลง
การค้าเสรีกบัสหภาพยโุรปจะต้องดาเนินการอยา่งรอบคอบ รอบด้าน โปร่งใส และเสริมสร้างการมี
สว่นร่วมจากทกุภาคส่วน เพื�อให้ไทยสามารถกาหนดแนวทางในการเจรจาที�ก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุกบัประเทศ และสอดคล้องกบัมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐  
 
๒. เหตุผลความจาเป็นของไทยในการเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป  
 

๒.๑ เศรษฐกิจไทยผกูพนักบัภาคการค้า การลงทนุระหวา่งประเทศ  



การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที�ขยายตวัอยา่งตอ่เนื�องในอดีตที�ผา่นมา ได้
สง่ผลในการยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชน กระจายความเจริญ และเพิ�มขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัของไทยให้อยูใ่นระดบัที�ได้รับการยอมรับในปัจจบุนั ปัจจยัที�สาคญัยิ�งในกระบวนการ
การขบัเคลื�อนเศรษฐกิจไทย คือ ภาคเศรษฐกิจตา่งประเทศ ซึ�งครอบคลมุ การสง่ออก การนาเข้า 
และการลงทนุจากตา่งประเทศ จะเห็นได้วา่สดัสว่นการค้าสินค้าระหวา่งประเทศของไทย (ไมร่วม
ภาคการค้าบริการ) ตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สงูถึงร้อยละ 
๑๒๓.๖๔ คดิเป็นสดัส่วนของการสง่ออกร้อยละ ๖๕.๒๒ และสดัสว่นของการนาเข้าร้อยละ 
๕๘.๔๒ ของ GDP ตามประมาณการของสานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ นอกจากนี 3 เงินลงทนุจากตา่งประเทศถือเป็นปัจจยัสาคญัยิ�งประการหนึ�งของภาคการ
ลงทนุของไทย โดยในภาคการลงทนุทางตรง เงินลงทนุทางตรงจากตา่งประเทศ มีมลูคา่เฉลี�ย ๕ ปี 
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ปีละ ๒๘๘ พนัล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นเฉลี�ย ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ -
๒๕๕๓) ร้อยละ ๑๒.๐ ของการลงทนุรวมภายในประเทศ  

 
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๔ 

ภาคเศรษฐกิจ สดัสว่นตอ่ GDP (%) 
ภาคเกษตรกรรม  ๘.๖ 
ภาคอตุสาหกรรม  ๓๙.๐ 
ภาคบริการ  ๕๒.๔ 
ภาคการค้า  ๑๒๓.๖๔ 
การสง่ออก  ๖๕.๒๒ 
การนาเข้า  ๕๘.๔๒ 
ที�มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 
๒.๒ สหภาพยโุรปเป็นคูค้่าและเป็นพนัธมิตรทางยทุธศาสตร์ที�สาคญัของไทย  

สหภาพยโุรปเป็นกลุม่ประเทศที�สาคญัและมีบทบาทอยา่งมากในประชาคมโลก และ
ให้ความสาคญักบัการเป็นพนัธมิตรทางเศรษฐกิจกบัประเทศในภมูิภาคเอเชีย โดยสหภาพยโุรปได้
มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัอาเซียนในหลายๆ ด้านรวมทั 3งการเจรจาจดัทาความตกลงการค้า
เสรี ทั 3งนี 3 ไทยเป็นประเทศหนึ�งที�สหภาพยโุรปให้ความสนใจเป็นลาดบัต้นๆ ในการเป็นพนัธมิตร
ทางเศรษฐกิจ สาหรับไทยก็มีกลยทุธ์ที�สอดคล้องกนัในการที�จะเสริมสร้างความใกล้ชิดกบัสหภาพ
ยโุรป เพื�อการเป็นหุ้นสว่นที�สาคญัของสหภาพยโุรปในภมูิภาคเอเชีย และเป็นศนูย์กลางของ



สหภาพยโุรปในภมูิภาค เชน่ การผลิตทางอตุสาหกรรม การค้า สาธารณสขุ เทคโนโลยีชีวภาพ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การวิจยัและการพฒันา และการลงทนุของสหภาพยโุรป  

ในมิตกิารค้า สหภาพยโุรปเป็นคูค้่าสาคญัอนัดบั ๔ และเป็นตลาดสง่ออกอนัดบั ๓ 
ของไทย โดยในปี ๒๕๕๔ การค้ารวมของไทยกบัสหภาพยโุรปสงูกว่า ๑.๒ ล้านล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๓ ของการค้ารวมของไทย โดยเป็นมลูคา่การส่งออกถึง ๗.๓ แสนล้านบาท โดยประเทศ
ไทยเป็นประเทศที�สง่ออกสินค้าไปสหภาพยโุรปสงูเป็นอนัดบัสองของอาเซียน (รองจากสิงคโปร์) 
นอกจากนี 3 สหภาพยโุรปซึ�งมีประเทศสมาชิก ๒๗ ประเทศยงัมีการรวมกลุม่และขยายสมาชิกภาพ
ไปยงัประเทศยโุรปอื�นๆ อยา่งตอ่เนื�อง จงึเป็นโอกาสและชอ่งทางให้ไทยสามารถขยายการค้าได้
มากยิ�งขึ 3นในอนาคต  

 
ความสาคญัของสหภาพยโุรปตอ่การค้าไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ด้าน มลูคา่ (ล้านบาท) สดัสว่น (%) ลําดบัความสาคญัของคูค้่า 
การค้ารวม  ๑,๒๗๔,๐๐๒.๔๒  ๙.๓๑ ๔ รองจาก อาเซียน ญี�ปุ่ น และจีน  
การสง่ออก  ๗๒๗,๘๘๐.๙๖  ๑๐.๘๕ ๓ รองจาก อาเซียน และจีน  
การนําเข้า  ๕๔๖,๑๒๑.๔๕  ๗.๘๒ ๔ รองจาก ญี�ปุ่ น อาเซียน และจีน  
ที�มา: กระทรวงพาณิชย์  

 
ด้านการลงทนุ สหภาพยโุรปเป็นผู้ลงทนุอนัดบั ๒ ของไทย การลงทนุโดยตรงจาก

สหภาพยโุรป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมลูคา่เทา่กบั ๑๐๐,๒๓๒ ล้านบาท อตุสาหกรรมที�สหภาพยโุรป
เข้ามาลงทนุในไทย ได้แก่ เคมีภณัฑ์และกระดาษ อิเล็กทรอนิกส์และเครื�องใช้ไฟฟ้า เหมืองแร่ และ
เซรามิกส์ ผลิตภณัฑ์โลหะและเครื�องจกัร อตุสาหกรรมเบา สิ�งทอ การเกษตรและผลิตผลเกษตร 
และธุรกิจการค้าบริการ 

 
การลงทนุจากตา่งประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๔)   

หน่วย: พนัล้านบาท 

ลําดบัที�/ประเทศ มลูคา่ 
1. ญี�ปุ่ น  ๒๐๙.๘๐๕ 
2. สหภาพยโุรป  ๑๐๐.๒๓๒ 
3. อาเซียน  ๘๓.๔๘๓ 

ที�มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

 



สหภาพยโุรปจะเป็นตลาดสง่ออกสินค้าที�สาคญัของไทย ทั 3งสินค้าเกษตร เกษตรแปร
รูปและ อตุสาหกรรม แตส่หภาพยโุรปยงัมีอตัราภาษีศลุกากรสงูในสินค้าบางรายการ มีการกา
หนดโควต้านาเข้า และใช้มาตรการที�มิใชภ่าษี โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกบัสินค้าที�มีศกัยภาพสง่ออกที�
สาคญัของไทย เชน่ ข้าวและไก่ เป็นต้น ทาให้สินค้าไทยดงักลา่วไมส่ามารถเข้าสู่ตลาดสหภาพ
ยโุรปได้อย่างเตม็ที�เทา่ที�ควร  

นอกจากนี 3 สหภาพยโุรปมีความก้าวหน้าในด้านตา่งๆ เชน่ เทคโนโลยี นวตักรรม 
การศกึษา ดงันั 3น การเสริมสร้างความเป็นพนัธมิตรกบัสหภาพยโุรปในสาขาดงักลา่วจะชว่ย
สง่เสริมการพฒันาประเทศไทยในระยะยาวและยั�งยืน  

 
๒.๓ สหภาพยโุรปมีบทบาทสาคญัในระบบเศรษฐกิจโลก  

สหภาพยโุรปมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัหนึ�งของโลก หรือประมาณ ๕๙๒.๖๘ 
ล้านล้านบาท และมีสดัสว่นการค้าระหวา่งประเทศตอ่มลูคา่การค้าโลก มากเป็นอนัดบัหนึ�งของ
โลก รวมถึงมีสดัสว่นร้อยละ ๒๙ ของผลผลิตรวมของโลก มีสดัสว่นร้อยละ ๑๗ ของการค้าสินค้า
โลก มีสดัสว่นร้อยละ ๒๙ ของการค้าบริการโลก และมีสดัสว่นร้อยละ ๓๓ ของการลงทนุใน
ตา่งประเทศ ดงันั 3น จงึทาให้สหภาพยโุรปมีบทบาทสาคญัอยา่งมากในระบบเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะในการกาหนดทิศทางการค้าโลก และการกาหนดมาตรฐานและกฎระเบียบสาหรับ
การค้าสินค้า บริการ และการลงทนุ โดยผา่นการดาเนินการในองค์กรระหว่างประเทศตา่งๆ เชน่ 
องค์การการค้าโลก องค์การมาตรฐานระหวา่งประเทศ (ISO) และองค์การมาตรฐานอาหาร
ระหวา่งประเทศ (Codex Alimentarius) เป็นต้น 
 
๓. ผลกระทบที&สาคัญหากไทยไม่ทาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป  

๓.๑ การรวมกลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะทาให้
อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั รวมทั 3งทาให้มีการเคลื�อนย้ายสินค้า บริการ และการ
ลงทนุอยา่งเสรีมากขึ 3น จงึดงึดดูให้นกัลงทนุตา่งชาตย้ิายฐานการลงทนุมาในอาเซียนมากยิ�งขึ 3น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การลงทนุเพื�อผลิตสินค้าและสง่ออกไปทั�วโลก อยา่งไรก็ตาม ณ ขณะนี 3 
สมาชิกอาเซียนตา่งใช้กลยทุธ์เพื�อดงึดดูการลงทนุตา่งประเทศดงักล่าว โดยการทาความตกลง
การค้าเสรีกบัสหภาพยโุรป ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึงอินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ซึ�งจะร่วมจดัทาความตกลงการค้าเสรีกบัสหภาพยโุรปในลาดบัตอ่ไป ปัจจยัเหลา่นี 3จะ
สง่ผลกระทบทางลบตอ่ระบบเศรษฐกิจของไทย ทาให้เกิดการย้ายฐานการลงทนุของสหภาพยโุรป 
ไปยงัประเทศสมาชิกอาเซียนอื�น ทาให้ไทยสญูเสียโอกาสในการเป็นศนูย์กลาง (Hub หรือ 



Gateway) ในภาคอตุสาหกรรมที�สาคญั อาทิเช่น อตุสาหกรรมยานยนต์ สินค้าและบริการใน
อตุสาหกรรมการสื�อสารโทรคมนาคม เป็นต้น  

๓.๒ นอกจากนี 3 โดยที�ประเทศไทยจะถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุกากร (Generalized 
System of Preference: GSP) ของสหภาพยโุรป ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ�งจะมีผลทาให้สินค้าสง่ออก
ของไทยจะไมไ่ด้รับการลดหยอ่นหรือยกเว้นภาษีนาเข้าซึ�งเป็นแต้มตอ่ในการแขง่ขนั ทาให้ไม่
สามารถแขง่ขนักบัสินค้าจากประเทศอื�นๆ ในตลาดสหภาพยโุรป ได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สินค้า
สง่ออกของไทยที�ใช้สิทธิพิเศษ GSP ของสหภาพยโุรป มีมลูคา่กว่า ๒.๙๗ แสนล้านบาท สินค้าที�
สาคญัได้แก่ รถยนต์ขนสง่ เครื�องปรับอากาศ อาหารทะเลสด/แชแ่ข็ง สบัปะรดกระป๋อง ถงุมือยาง 
และยางรถยนต์ เป็นต้น สินค้าเหลา่นี 3จะไมส่ามรถแขง่ขนักบัสินค้าจากเวียดนาม อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ รวมทั 3งสินค้าจากประเทศอาณานิคมเดมิของสหภาพยโุรป ทั 3งในแอฟริกาและ
แคริบเบียนที�ยงัคงได้รับสิทธิพิเศษ GSP ทาให้ไทยสญูเสียตลาดสง่ออกที�สาคญั การทาความตก
ลงการค้าเสรีกบัสหภาพยโุรป จะทาให้สินค้าสง่ออกของไทยทั 3งหมดหรือเกือบทั 3งหมดได้รับการ
ยกเว้นภาษีนาเข้าเป็นการถาวร ทดแทนการได้รับสิทธิพิเศษ GSP ซึ�งเป็นการให้สิทธิชั�วคราว
เทา่นั 3น  

๓.๓ ผลกระทบตอ่เนื�องจากการย้ายฐานการผลิตและการลงทนุตา่งชาติ คือ การไมไ่ด้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมที�ทนัสมยั ซึ�งจะมีผลกระทบตอ่เนื�องไปยงัการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์และการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

๓.๔ โดยที� ณ ขณะนี 3 สหภาพยโุรปประสบปัญหายโูรโซน ทาให้สหภาพยโุรปให้ความ
สาคญักบัตลาดในเอเชียและอาเซียน รวมทั 3งไทยมากขึ 3น จงึอาจทาให้ไทยมีอานาจในการเจรจา
ตอ่รองมากขึ 3นด้วย รวมทั 3งยงัเป็นโอกาสที�เหมาะสมที�การทาความตกลงการค้าเสรี จะชว่ยสง่เสริม
สนบัสนนุให้ภาคธุรกิจของไทยเข้าไปดาเนินธุรกิจการค้าและการลงทนุในสหภาพยโุรป ด้วยต้นทนุ
ที�ตา่กวา่และราคาถกูลง  

๓.๕ การเจรจาจดัทาความตกลงการค้าเสรีกบัสหภาพยโุรป ถือเป็นการเจรจาความตกลง
การค้าเสรีในยคุใหมข่องไทย (second generation FTA) หลงัจากที�ไทยได้ดาเนินนโยบายในการ
จดัทา ความตกลงการค้าเสรีครั 3งแรกกบัสมาชิกอาเซียน (AFTA) เมื�อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย Second 
Generation FTA จะมีมาตรฐานในการเปิดเสรีสงูขึ 3นและเข้มข้นมากขึ 3นกวา่ความตกลงการค้าเสรี
ที�ไทยเคยจดัทามาในอดีต รวมถึงมีกรอบกว้างขวางครอบคลมุประเด็นเศรษฐกิจในหลายมิติ และ
มีประเดน็การเจรจาใหม่ๆ  เข้ามาตามวิวฒันาการของเศรษฐกิจโลก การไมท่าความตกลงการค้า
เสรีกบัสหภาพยโุรป ในชว่งเวลาที�เหมาะสมในขณะนี 3 จะทาให้ประเทศไทยขาดประสบการณ์และ
การเตรียมความพร้อมเพื�อรองรับการทา ความตกลงการค้าเสรีในอนาคต อาทิเชน่ ความตกลง
หุ้นสว่นยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื 3นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) ซึ�งมี



มาตรฐานการเจรจาที�สงูและซบัซ้อน และเป็นรากฐานของการทา ความตกลงการค้าเสรีภายใต้
กรอบเอเปค (APEC) ในอนาคต  
 
๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการเจรจาในภาพรวมกับสหภาพยุโรป  
 

๔.๑ หลักการและวัตถุประสงค์  
เพื�อรักษาโอกาสทางการแขง่ขนัในตลาดไมใ่ห้สญูเสียไปกบัประเทศอื�นที�ได้รับสิทธิ

พิเศษจากสหภาพยโุรปและขยายโอกาสทางการตลาดเพิ�มเตมิในการสง่ออกสินค้าและบริการของ
ไทย รวมทั 3งโอกาสในการลงทนุดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในสหภาพยโุรป เพื�อให้ผู้บริโภค
ของไทยได้ใช้สินค้าและบริการที�มีคณุภาพ รวมทั 3งเพื�อรักษาและดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ
ในภาคการผลิตและบริการ ซึ�งจะทาให้ประเทศไทยมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจและเพิ�ม
ความสามารถของการสง่ออกของไทย โดยคานงึถึงระดบัการพฒันา หลกัการพฒันาประเทศแบบ
ยั�งยืน มีภมูิคุ้มกนั และความพร้อมของกฎหมายภายในประเทศ รวมทั 3งให้มีระยะเวลาในการ
ปรับตวัและมีมาตรการรองรับผลกระทบที�อาจเกิดขึ 3น  

 
๔.๒ เป้าหมายการเจรจา  

๔.๒.๑ เจรจาให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมสงูสดุกบัประเทศ นามาสูก่ารพฒันา
ศกัยภาพและความสามารถทางการแขง่ขนัของไทยในระยะยาว  

๔.๒.๒ ให้ได้รับความร่วมมือในสาขาที�เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศและ
สง่เสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั 3งยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภยัอาหาร พลงังาน 
สิ�งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคมของไทย  
 
๕. กรอบการเจรจาในแต่ละประเดน็  
 

รัฐบาลได้วางกรอบการเจรจาในแตล่ะประเดน็ ดงันี 3  
๕.๑ การค้าสินค้า  

๕.๑.๑ ให้มีการลดหรือยกเลิกอากรศลุกากร คา่ธรรมเนียมอื�นใดที�เรียกเก็บจาก
สินค้านาเข้า โดยให้ครอบคลมุการค้าระหวา่งกนัให้มากที�สดุ  

๕.๑.๒ เน้นให้ลดภาษีในสินค้าที�ไทยมีศกัยภาพสง่ออก โดยให้มีความสมดลุระหวา่ง
สินค้าเกษตรและสินค้าอตุสาหกรรม  

๕.๑.๓ ให้มีการลดหรือเลิกมาตรการและอปุสรรคทางการค้าที�มิใชภ่าษีให้มากที�สดุ  



๕.๑.๔ ให้มีระยะเวลาในการปรับตวัที�เหมาะสมแก่สินค้าที�มีความออ่นไหว รวมทั 3ง 
มาตรการอื�นๆ เพื�อลดผลกระทบจากการลดภาษี  

๕.๑.๕ ให้ใช้พิกดัศลุกากรตามมาตรฐานระหวา่งประเทศตามที�คูภ่าคีตกลงกนัหรือ
ตามมาตรฐานขององค์การระหวา่งประเทศที�คูภ่าคีเป็นสมาชิกอยู่ และหากมีการปรับแก้ไขพิกดั
ศลุกากรตามมาตรฐานดงักล่าว ซึ�งทาให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในข้อผกูพนัของประเทศไทย ก็
สามารถกระทาได้ หากการเปลี�ยนแปลงนั 3นไมก่ระทบตอ่ผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศไทย
ตามข้อผกูพนัที�มีอยูเ่ดมิ  

 
๕.๒ พธีิการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า  

๕.๒.๑ ให้มีความร่วมมือในด้านพิธีการศลุกากร เพื�อลด/ขจดัอปุสรรคทางการค้า
ระหวา่งกนั และไมส่ร้างภาระต้นทนุที�ไมเ่หมาะสม  

๕.๒.๒ ให้มีความร่วมมือเพื�อเพิ�มการอานวยความสะดวกทางการค้าระหวา่งไทย
และสหภาพยโุรป  
 

๕.๓ กฎว่าด้วยถิ&นกาเนิดสินค้า  
๕.๓.๑ กําหนดกฎว่าด้วยถิ�นกาเนิดสินค้าให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการผลิตให้มาก

ที�สดุ  
๕.๓.๒ กําหนดกฎเกณฑ์ที�ชดัเจน มีการบงัคบัใช้อยา่งโปร่งใส และเทา่เทียมกนั และ

ลดความเป็นอปุสรรคทางการค้าของสินค้าไทยมากที�สดุ  
๕.๓.๓ ร่วมมือจดัทาและ/หรือปรับปรุงระเบียบปฏิบตัใินการรับรองถิ�นกาเนิดสินค้า

ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไมส่ร้างภาระต้นทนุที�ไมเ่หมาะสม และอานวยความสะดวกทางการค้า
ให้มีประสิทธิภาพ  

๕.๓.๔ ให้ใช้พิกดัศลุกากรตามมาตรฐานระหวา่งประเทศตามที�คูภ่าคีตกลงกนัหรือ
ตามมาตรฐานขององค์การระหวา่งประเทศที�คูภ่าคีเป็นสมาชิกอยู่ และหากมีการปรับแก้ไขพิกดั
ศลุกากรตามมาตรฐานดงักล่าว ซึ�งทาให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในข้อผกูพนัของประเทศไทย ก็
สามารถกระทาได้ หากการเปลี�ยนแปลงนั 3น ไมก่ระทบตอ่ผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศไทย
ตามข้อผกูพนัที�มีอยูเ่ดมิ  

 
๕.๔ มาตรการเยียวยาทางการค้า  

๕.๔.๑ มาตรการปกป้อง  



- ให้มีมาตรการปกป้องสองฝ่าย ระหวา่งไทยและสหภาพยโุรปเพื�อปกป้อง และ/หรือ
เยียวยาภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมภายในประเทศที�ได้รับผลกระทบอยา่งร้ายแรงจากการ
ทะลกัเข้าสูต่ลาดของสินค้านาเข้า ภายหลงัจากที�ความตกลงการค้าเสรีระหวา่งไทยกบัสหภาพ
ยโุรปมีผลบงัคบัใช้  

๕.๔.๒ มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดและการอดุหนนุ  
-ให้มีแนวทางการใช้มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดและมาตรการตอบโต้การอดุหนนุ

ที�สอดคล้องกบัหลกัการของความตกลงขององค์การการค้าโลก  
-ผลกัดนัให้มีการบรรจปุระเด็นสาคญัที�ทั 3งสองฝ่ายมีแนวทางร่วมกนัในการเจรจารอบ

โดฮา  
 

๕.๕ มาตรการปกป้องด้านดุลการชาระเงิน  
-ให้มีมาตรการปกป้องกรณีที�เกิดปัญหาด้านดลุการชาระเงิน  
 

๕.๖ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  
๕.๖.๑ เน้นย้าให้การใช้มาตรการสขุอนามยัใช้ได้เฉพาะมาตรการที�สอดคล้องตาม 

ความตกลงขององค์การการค้าโลก  
๕.๖.๒ จดัตั 3งกลไกการหารือ รวมทั 3งระบหุน่วยงานที�รับผิดชอบการติดตอ่ระหวา่งกนั 

เพื�อให้สามารถจดัการกบัปัญหาและอปุสรรคที�อาจเกิดขึ 3นจากการใช้มาตรการสขุอนามยัได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ  
 

๕.๗ อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า  
๕.๗.๑ เน้นย้าให้การใช้มาตรการด้านอปุสรรคทางเทคนิคตอ่การค้าใช้ได้เฉพาะ

มาตรการที�สอดคล้องตามความตกลงขององค์การการค้าโลก  
๕.๗.๒ จดัตั 3งกลไกการหารือ รวมทั 3งระบหุน่วยงานที�รับผิดชอบการติดตอ่ระหวา่งกนั 

เพื�อให้สามารถจดัการกบัปัญหาและผลกระทบที�เกิดขึ 3นจากการใช้มาตรการกีดกนัทางเทคนิคได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
๕.๘ การค้าบริการ  

๕.๘.๑ เปิดเสรีภาคบริการอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  



๕.๘.๒ ให้เปิดเสรีบริการในสาขาที�ไทยมีศกัยภาพ และมีความพร้อม รวมถึงให้มีการ
อานวยความสะดวกให้ผู้บริหารและบคุลากรที�มีฝีมือทกุระดบัของไทยสามารถเข้าไปทางานใน
สหภาพยโุรปได้  

๕.๘.๓ เปิดตลาดการค้าบริการของไทยในสาขาที�เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันา
ประเทศ  

๕.๘.๔ ให้รักษาสิทธิของทางการในการใช้มาตรการที�จาเป็น เพื�อรักษาเสถียรภาพ
ทางระบบการเงิน การธนาคาร การเคลื�อนย้ายเงินทนุ อตัราแลกเปลี�ยน และสิทธิในการใช้
มาตรการเพื�อป้องกนัความเสียหายที�อาจเกิดขึ 3นในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ที�อาจกระทบตอ่
ดลุการชําระเงิน  
 

๕.๙ การลงทุน  
๕.๙.๑ ให้มีกฎเกณฑ์ที�ชดัเจนครอบคลมุเรื�องการเปิดเสรีครอบคลมุธุรกิจที�นอกเหนือ 

จากภาคบริการ  
๕.๙.๒ ให้เปิดเสรีการลงทนุในสาขาที�ไทยมีศกัยภาพ และมีความพร้อม รวมถึงให้มี

การอํานวยความสะดวกให้ผู้บริหารและบคุลากรที�มีฝีมือทกุระดบัของไทยสามารถเข้าไปทางานใน
สหภาพยโุรปได้  

๕.๙.๓ เปิดให้มีการลงทนุในสาขาที�เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ  
๕.๙.๔ ให้ลดมาตรการทางกฎหมายและทางการบริหารที�เป็นอปุสรรรคตอ่การลงทนุ

ระหวา่งประเทศ โดยคานงึถึงความจาเป็นในการใช้มาตรการและการกาหนดเงื�อนไขด้านการ
ลงทนุที�สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศ  

๕.๙.๕ เปิดโอกาสให้สามารถใช้กระบวนการอนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศเป็น
ทางเลือกหนึ�งในการระงบัข้อพิพาท และผลกัดนัให้มีกลไกหารือเพื�อแก้ไขปัญหาด้านการลงทนุ
เฉพาะเรื�อง  

๕.๙.๖ ให้รักษาสิทธิของทางการในการใช้มาตรการที�จาเป็น เพื�อรักษาเสถียรภาพ
ทางระบบการเงิน การธนาคาร การเคลื�อนย้ายเงินทนุ อตัราแลกเปลี�ยน และสิทธิในการใช้
มาตรการเพื�อป้องกนัความเสียหายที�อาจเกิดขึ 3นในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ที�อาจกระทบตอ่ดลุการชา
ระเงิน  

 
๕.๑๐ การระงับข้อพพิาทระหว่างรัฐ  



-ให้จดัตั 3งกระบวนการระงบัข้อพิพาทระหวา่งรัฐภาคีที�เกี�ยวข้องกบัการตีความหรือ
การใช้บงัคบัความตกลงโดยให้มีขั 3นตอนและกลไกที�ชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรมแก่รัฐภาคี
คูพ่ิพาท โดยให้เป็นไปตามหลกัการและกลไกการระงบัข้อพิพาทที�ยอมรับโดยสากล  

 
๕.๑๑ ทรัพย์สินทางปัญญา  

๕.๑๑.๑ ให้ระดบัการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสอดคล้องกบัระดบัการคุ้มครอง
ตามความตกลงขององค์การการค้าโลกและ/หรือความตกลงระหวา่งประเทศที�ไทยเป็นภาคี  

๕.๑๑.๒ ให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายที�สอดคล้องกบัระดบัการพฒันาของประเทศ  
๕.๑๑.๓ สง่เสริมการใช้ความยืดหยุ่น ข้อยกเว้น และข้อจากดัในการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาอยา่งสมดลุระหวา่งเจ้าของสิทธิ ผู้บริโภค และสาธารณชนโดยรวม รวมถึง
เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงยาจาป็นในราคาที�เหมาะสม๑ และเป็นธรรม  

๕.๑๑.๔ ไมใ่ห้มีข้อจากดัใดๆ ในการใช้ความยืดหยุน่และข้อยกเว้นภายใต้ความตก
ลงวา่ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลก (TRIPS) และปฏิญญาโดฮาว่าด้วย
ความตกลง TRIPs และสาธารณสขุ รวมถึงมตขิองคณะมนตรีทั�วไปวา่ด้วยการปฏิบตัติามยอ่
หน้าที� ๖ ของปฏิญญา โดฮา เมื�อวนัที� ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ และพิธีสารแก้ไขความตกลง TRIPS 
เมื�อวนัที� ๖ ธนัวาคม ๒๕๔๘  

๕.๑๑.๕ ร่วมมือกนัในการพฒันาระบบทรัพย์สินทางปัญญา การสง่เสริมการ
สร้างสรรค์ การคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ�งรวมถึงการสง่เสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การคุ้มครองภมูิปัญญาท้องถิ�น และทรัพยากรชีวภาพของไทย  

 
๕.๑๒ การจัดซื >อจัดจ้างโดยรัฐ  

๕.๑๒.๑ ให้มีการแลกเปลี�ยนข้อมลูด้านการจดัซื 3อโดยรัฐเกี�ยวกบัโครงสร้างระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ การงบประมาณ การจดัซื 3อจดัจ้างภาครัฐ และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง  

๕.๑๒.๒ สง่เสริมให้มีความโปร่งใสในกระบวนการและขั 3นตอนการจดัซื 3อจดัจ้าง  
๕.๑๒.๓ ให้มีการเจรจาในประเดน็ที�เห็นว่ามีประโยชน์ตอ่ไทย  
 

๕.๑๓ ความโปร่งใส  
-สนบัสนนุให้มีกฎหมายและข้อบงัคบัภายในที�มีความโปร่งใส และมีกระบวนการใน

การเผยแพร่กฎหมายและข้อบงัคบัดงักลา่วให้แก่สาธารณชนและผู้ประกอบการ และจะต้อง
พยายามจดัให้มีระยะเวลาตามสมควรระหว่างเวลาที�ประกาศหรือเผยแพร่กฎหมายและข้อบงัคบั
ดงักลา่วตอ่สาธารณชนกบัเวลาที�กฎหมายและข้อบงัคบันั 3นมีผลใช้บงัคบั  



 
๕.๑๔ การแข่งขัน  

๕.๑๔.๑ สง่เสริมให้มีนโยบายการแขง่ขนัเสรีเป็นธรรมผา่นมาตรการกากบัดแูลการ
แขง่ขนัที�เหมาะสมภายใต้กฎหมายและระเบียบภายในประเทศของแตล่ะฝ่าย  

๕.๑๔.๒ ให้มีความร่วมมือทางวิชาการและการประสานงาน ระหวา่งหนว่ยงานกา
กบัดแูลการแขง่ขนัของไทยและสหภาพยโุรป  

 
๕.๑๕ การค้าและการพัฒนาที&ยั&งยืน  

๕.๑๕.๑ ให้ใช้ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือกฎหมายภายในประเทศที�มีอยูแ่ละเปิดโอกาส
ให้กาหนดมาตรฐานสิ�งแวดล้อมภายในประเทศเพิ�มเตมิในอนาคต  

๕.๑๕.๒ ประเทศคูภ่าคีจะต้องไมใ่ช้นโยบายด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อม เชน่ 
มาตรการด้านสิ�งแวดล้อม และมาตรฐานแรงงาน และการเปลี�ยนแปลงสภาวะอากาศโลก เป็นต้น 
มาเป็นเครื�องมือกีดกนัทางการค้า  

๕.๑๕.๓ ยืนยนัการปฏิบตัิตามพนัธกรณีหรือข้อตกลงด้านสิ�งแวดล้อมระหวา่ง
ประเทศที�ไทยเป็นสมาชิกในปัจจบุนัและอนาคต  

๕.๑๕.๔ สง่เสริมให้มีความช่วยเหลือด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้และการพฒันา
เทคโนโลยีที�ใช้ในการจดัการสิ�งแวดล้อม และการเปลี�ยนแปลงสภาวะอากาศโลก  

๕.๑๕.๕ สง่เสริมการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบภายในด้านแรงงานที�ใช้บงัคบั
อยูข่องแตล่ะฝ่าย  

๕.๑๕.๖ สง่เสริมให้มีความร่วมมือเพื�อการพฒันาด้านแรงงาน  
 

๕.๑๖ ความร่วมมือ  
5.16.1 ให้มีความร่วมมือทางวิชาการ และการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการ รวมทั 3งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม และเกษตรกร  
5.16.2 สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที�อยูใ่นความสนใจของทั 3งสองฝ่าย  

 
๕.๑๗ เรื&องอื&นๆ  

เชน่ การเพิ�มประสิทธิภาพและการอานวยความสะดวกด้านการค้า เป็นต้น  
 
๖. การดาเนินการต่อไป  
 



หลงัจากได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐบาลจะประกาศการเจรจาจดัทาความตก
ลงการค้าเสรีกบัสหภาพยโุรปตามกาหนดการที�จะหารือระหวา่งกนัโดยจะเจรจาภายในขอบเขต
ของการเจรจาในประเดน็ตา่งๆ ที�ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จะมีกลไกการหารือกบัหนว่ยงาน
ที�เกี�ยวข้อง และในการเจรจาจะประสานงานกบัรัฐสภาอย่างใกล้ชิด จะเปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียและประชาชนที�สนใจได้รับทราบความคืบหน้าในระหวา่งการเจรจา เมื�อการเจรจาเสร็จสิ 3น
แล้ว จะจดัให้มีการประเมินผลการเจรจา และในกรณีที�การปฏิบตัิตามความตกลงก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่ประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีการดาเนินการแก้ไข 
หรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั 3นอยา่งรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม ทั 3งนี 3 เพื�อให้การเจรจามี
ความรอบคอบครบถ้วน ได้ผลประโยชน์ที�สมดลุตอ่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และระบบ
เศรษฐกิจไทยโดยรวม  
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กระทรวงพาณิชย์  
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 


