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หวัขอ้การบรรยาย 

• สถานการณก์ารคา้ระหว่างประเทศของไทย 

• องคก์ารการคา้โลก 

• ความรว่มมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 

• สถานะล่าสุดของการเจรจา FTA ของไทย 

• การประชุมทวิภาคี 

การคา้ระหว่างประเทศของไทย 



การคา้ระหว่างประเทศของไทย ปี 2559 

มูลค่าสง่ออก 215,327 ลา้นเหรียญสหรฐั มูลค่าสง่ออก 215,327 ลา้นเหรียญสหรฐั 

มูลค่าน าเขา้ 194,668 ลา้นเหรียญสหรฐั มูลค่าน าเขา้ 194,668 ลา้นเหรียญสหรฐั 

- รถยนตแ์ละสว่นประกอบ (26,273 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

- คอมพิวเตอรแ์ละสว่นประกอบ (16,760 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

- อญัมณี (14,249 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

- แผงวงจรไฟฟ้า (7,717 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

- โพลิเมอร ์(7,707 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

- เครือ่งจกัรกล (19,063 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

- เครือ่งจกัรไฟฟ้า (16,416 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

- น ้ามนัดิบ (15,176 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

- เคมีภณัฑ ์(13,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

- สว่นประกอบของยานพาหนะ (10,605 ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

มูลค่าการคา้รวม  

409,994  

ลา้นเหรียญสหรฐั 

สดัส่วนการคา้ของไทย 

ในตลาดโลก 1.27% 

ล าดบัที่ 21  

สหรฐัฯ 

จนี 

ญี่ปุ่น 

ฮ่องกง 

ออสเตรเลีย 

จนี 

ญี่ปุ่น 

สหรฐัฯ 

มาเลเซีย 

เกาหลีใต ้



• รว่มสรา้งกฎเกณฑท์าง

การคา้ 

• รว่มสรา้งกฎเกณฑท์าง

การคา้ 

• เสริมสรา้งอ านาจตอ่รอง 
• ขยายตลาด และแหล่ง
วตัถุดิบ 

• เสริมสรา้งอ านาจตอ่รอง 
• ขยายตลาด และแหล่ง
วตัถุดิบ 

• เสาะหาโอกาสทางการสง่ออก 

• ยดึตลาดใหม่ ช่วงชิงโอกาส 

• สรา้งพนัธมิตรทางเศรษฐกิจ 

• เสาะหาโอกาสทางการสง่ออก 

• ยดึตลาดใหม่ ช่วงชิงโอกาส 

• สรา้งพนัธมิตรทางเศรษฐกิจ 
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โลกาภวิัตน์ 
การแข่งขัน 

การเปล่ียนแปลง ภมิูภาค 
ASEAN, APEC, 
RCEP 

พหภุาคี 
WTO 

ทวิภาคี 



องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) 

  วัตถุประสงค์    วัตถุประสงค์  1. ขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้า  
2. ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศสมาชกิ  
3. เกิดการจ้างงาน 
ทัง้นี ้ระบบการค้าเสรีดังกล่าวต้องค านึงถงึศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

1. ขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้า  
2. ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศสมาชกิ  
3. เกิดการจ้างงาน 
ทัง้นี ้ระบบการค้าเสรีดังกล่าวต้องค านึงถงึศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

  หน้าที่หลัก    หน้าที่หลัก  
1. เวทีให้ประเทศสมาชิกเจรจาเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน  
2. จัดท ากฎระเบียบ/ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งให้เกิดการค้าแบบเสรีบนพืน้ฐาน 
    ของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
3. กลไกเพื่อการระงับข้อพพิาททางการค้า  
4. ตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกอีกด้วย 
5. เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

1. เวทีให้ประเทศสมาชิกเจรจาเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน  
2. จัดท ากฎระเบียบ/ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งให้เกิดการค้าแบบเสรีบนพืน้ฐาน 
    ของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
3. กลไกเพื่อการระงับข้อพพิาททางการค้า  
4. ตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกอีกด้วย 
5. เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

  จ านวนสมาชกิ   จ านวนสมาชกิ 
164 ประเทศ สมาชกิล่าสุด คือ อัฟกานิสถาน เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2560  
ส่วนประเทศสมาชกิอาเซียนเป็นสมาชกิ WTO ทัง้หมด  
ไทยเข้าเป็นสมาชกิล าดับที่ 59 เม่ือปี 2538  

164 ประเทศ สมาชกิล่าสุด คือ อัฟกานิสถาน เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2560  
ส่วนประเทศสมาชกิอาเซียนเป็นสมาชกิ WTO ทัง้หมด  
ไทยเข้าเป็นสมาชกิล าดับที่ 59 เม่ือปี 2538  

  ที่ต้ัง   ที่ต้ัง นครเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ นครเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

  ผู้อ านวยการใหญ่ 
    (DG WTO) 
  ผู้อ านวยการใหญ่ 
    (DG WTO) 

Mr. Roberto Carvalho de Azevêdo  
(เร่ิมรับต าแหน่งวันที่ 1 กันยายน 2556) 
Mr. Roberto Carvalho de Azevêdo  
(เร่ิมรับต าแหน่งวันที่ 1 กันยายน 2556) 



หลกัการส าคญัของ WTO 

1. การไม่เลือกปฏิบตั ิ

 การปฏิบตัเิยีย่งชาตทิี่ไดร้บัความอนุเคราะหย์ิง่ (Most-Favored-Nation : MFN) 

 การปฏิบตัเิยีย่งคนชาต ิ(National Treatment : NT) 

     2.    โปรง่ใส 

 การเผยแพรก่ฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ตอ่สาธารณะ 

 กลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการคา้ของประเทศสมาชิก 

     3.    สง่เสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม 

 การเก็บภาษีตอบโตก้ารทุม่ตลาด และการอุดหนุน จากสินคา้น าเขา้ได ้

 การหา้มไม่ใหป้ระเทศสมาชิกอุดหนุนการผลิต และการสง่ออก จนบิดเบือนกลไกตลาด 

     4.    สง่เสริมการพฒันาและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 

     5.    กระบวนการยุตขิอ้พิพาททางการคา้ 

     6.    สิทธิพิเศษแก่ประเทศก าลงัพฒันา 



โครงสรา้งของความตกลง WTO 

ความตกลงทัว่ไปว่า

ดว้ยภาษีศุลกากร

และการคา้ 

(GATT) 

ความตกลงพหุภาคี 

ความตกลง

ทัว่ไปว่าดว้ย

การคา้บรกิาร 

(GATS) 

ความตกลงว่าดว้ย

ทรพัยส์นิทาง

ปัญญาที่เก่ียวขอ้ง

กบัการคา้ 

(TRIPS) 

กลไกระงบัขอ้

พิพาท 
ภาคผนวกอื่นๆ 

ความตกลงว่า

ดว้ยการจดัซ้ือจดั

จา้งโดยรฐั 

(GPA) 

ความตกลง 

หลายฝ่าย 

ความตกลงว่าดว้ย

การคา้อากาศยาน

พลเรือน 

ความตกลงว่า

ดว้ยการคา้สนิคา้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(ITA) 



ขอ้ยกเวน้ทัว่ไปของความตกลง GATT 

มาตรการที่จ  าเป็นเพื่อ

ปกป้องศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน 

มาตรการที่จ  าเป็นเพื่อ

ปกป้องชีวิตหรือสุขภาพ

มนุษย ์สตัว ์หรือพืช 

มาตรการเก่ียวกบัการ

น าเขา้หรือสง่ออกทองค า

หรือเงิน 

มาตรการที่จ  าเป็นเพ่ือใหมี้การ

ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ที่สอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิอง

ความตกลง GATT 

มาตรการเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑท์ี่ใชแ้รงงานของ

นักโทษ 

มาตรการท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือเป็น

การคุม้ครองสมบตัแิห่งชาตซ่ึิง

เป็นคุณค่าทางศิลปะ 

ประวตัิศาสตร ์หรือโบราณคดี 

มาตรการเก่ียวกบัการ

อนุรกัษแ์หลง่

ทรพัยากรธรรมชาตทิี่

สามารถใชห้มดไปได ้ 



ความคืบหนา้การเจรจารอบโดฮา 

ประเด็นทรพัยท์างปัญญากบัสาธารณสุข 
          พิธีสารแกไ้ขความตกลง TRIPS ขอ้ 31 ใหมี้การเพิ่มขอ้ 31 ทวิและ Annex เปิดโอกาส
ใหป้ระเทศสมาชิกที่ไม่มีศกัยภาพในการผลิตยาภายในประเทศและไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์าก    

ขอ้ผ่อนปรนทางดา้นสาธารณสุขภายใต ้TRIPS Flexibilitiesใหส้ามารถน าเขา้ยาจากประเทศ
ที่มีการผลิตยาภายใต ้CL ได ้เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนยาและการเขา้ถึงยาของ
ประชาชน ทั้งน้ี พิธีสารฯ มีผลใชบ้งัคบัเม่ือมกราคม 2560 

ปรบัปรุงกฎเกณฑท์างการคา้ 

การเปิดตลาด

สินคา้เกษตร 

การเปิดตลาด

สินคา้

อุตสาหกรรม 

การเปิดตลาด

การคา้บริการ 

ปรบัปรุง

กระบวนการ

ระงบัขอ้พิพาท 

การอ านวย

ความสะดวก

ทางการคา้ 

ประเด็น

สิ่งแวดลอ้มกบั

การคา้ 

ประเด็นทรพัยสิ์น

ทางปัญญากบั

การคา้ 



การเจรจาระดบั       

พหุภาคีภายใต ้WTO 

คืบหนา้ล่าชา้ 

การเจรจาระดบั       

พหุภาคีภายใต ้WTO 

คืบหนา้ล่าชา้ 

  การจดัท า FTA ไดข้ยายทัว่ทุก

ภูมิภาคในโลก  

  ความตกลงเสรีการคา้ระดบั

ภูมิภาคและระดบัทวิภาคี ท่ีแจง้

ตอ่ WTO (ณ วนัท่ี 1 ก.ค. 59) 

รวมทั้งส้ิน 635 ฉบบั (มีผลบงัคบั

ใชแ้ลว้  423 ฉบบั) 

  การจดัท า FTA ไดข้ยายทัว่ทุก

ภูมิภาคในโลก  

  ความตกลงเสรีการคา้ระดบั

ภูมิภาคและระดบัทวิภาคี ท่ีแจง้

ตอ่ WTO (ณ วนัท่ี 1 ก.ค. 59) 

รวมทั้งส้ิน 635 ฉบบั (มีผลบงัคบั

ใชแ้ลว้  423 ฉบบั) 

10 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 



ความรว่มมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 

Asia-Pacific Economic Cooperation 

   วัตถุประสงค์     วัตถุประสงค์  • ส่งเสริมการเปิดเสรีการคา้และการลงทุน โดยในปี 2537  ผูน้ าเอเปคไดร้่วมกนั

ก าหนด เป้าหมายโบกอร ์(Bogor Goals) ซ่ึงก าหนดใหส้มาชิกเอเปคเปิดเสรี

ดา้นการคา้และการลงทุนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด โดยสมาชิกพฒันาได้

ด าเนินการเสร็จแลว้ในปี 2553 แตส่มาชิกก าลงัพฒันาตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จ

ภายในปี 2563  

• ในปี 2538 ผูน้ าไดร้บัรองแผนปฏิบตัิการโอซากา (Osaka Action 

Agenda)  ซ่ึงมุ่งเนน้การด าเนินกิจกรรมที่จะน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายโบกอร ์  

3 ประการ ไดแ้ก่ 

    1. การเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน 

    2. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ  

    3. การใหค้วามรว่มมือทางดา้นเศรษฐกิจและวิชาการ  

• ส่งเสริมการเปิดเสรีการคา้และการลงทุน โดยในปี 2537  ผูน้ าเอเปคไดร้่วมกนั

ก าหนด เป้าหมายโบกอร ์(Bogor Goals) ซ่ึงก าหนดใหส้มาชิกเอเปคเปิดเสรี

ดา้นการคา้และการลงทุนภายในระยะเวลาที่ก  าหนด โดยสมาชิกพฒันาได้

ด าเนินการเสร็จแลว้ในปี 2553 แตส่มาชิกก าลงัพฒันาตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จ

ภายในปี 2563  

• ในปี 2538 ผูน้ าไดร้บัรองแผนปฏิบตัิการโอซากา (Osaka Action 

Agenda)  ซ่ึงมุ่งเนน้การด าเนินกิจกรรมที่จะน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายโบกอร ์  

3 ประการ ไดแ้ก่ 

    1. การเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน 

    2. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ  

    3. การใหค้วามรว่มมือทางดา้นเศรษฐกิจและวิชาการ  

     หลักการ      หลักการ 

  จ านวนสมาชกิ   จ านวนสมาชกิ 21 ประเทศ สมาชกิล่าสุด คือ เปรู เวียดนาม และรัสเซีย เม่ือปี 2541 21 ประเทศ สมาชกิล่าสุด คือ เปรู เวียดนาม และรัสเซีย เม่ือปี 2541 

ด าเนินการบนพ้ืนฐานของฉนัทามต ิ(consensus) และความสมคัรใจ (voluntarism) และ 

สนบัสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแบบเปิดกวา้ง (open regionalism)  

ด าเนินการบนพ้ืนฐานของฉนัทามต ิ(consensus) และความสมคัรใจ (voluntarism) และ 

สนบัสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแบบเปิดกวา้ง (open regionalism)  



การด าเนินงานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคา้และการลงทุนของ APEC 

Bogor Goals 
เปิดเสรีการคา้และ

การลงทุนในปี 2020 

โดยสมาชิกเอเปค  

Bogor Goals 
เปิดเสรีการคา้และ

การลงทุนในปี 2020 

โดยสมาชิกเอเปค  

APEC Blueprint 

on Connectivity 
สรา้งความเช่ือมโยงใน

ภูมิภาค 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

กายภาพ สถาบนั และ

ประชาชน ในปี 2030 

APEC Blueprint 

on Connectivity 
สรา้งความเช่ือมโยงใน

ภูมิภาค 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

กายภาพ สถาบนั และ

ประชาชน ในปี 2030 

FTAAP 
เป็นเป้าหมายระยะยาว

ในการกา้วไปสู่การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระดบัภมิูภาค 

FTAAP 
เป็นเป้าหมายระยะยาว

ในการกา้วไปสู่การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระดบัภมิูภาค 

APEC Services 

Cooperation 

Framework 

APEC Services 

Cooperation 

Framework 

Boracay Action 

Agenda to 

Globalize 

MSMEs 

Boracay Action 

Agenda to 

Globalize 

MSMEs 

APEC Strategic 

Blueprint for Promoting 

Global Value Chain 

Development and 

Cooperation 

APEC Strategic 

Blueprint for Promoting 

Global Value Chain 

Development and 

Cooperation 

สง่เสรมิการ

เตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

สง่เสรมิ       

การบูรณาการ

เศรษฐกิจ          

ในภูมิภาค 

ส่งเสริม MSMEs 

พฒันาความมัน่คง

ทางอาหารและ

การเกษตรอยา่งยัง่ยนื 

ปี 2560 เวียดนามเป็นเจา้ภาพจดัประชุม APEC โดยมีหวัขอ้หลกัคือ 

 Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future 

ปี 2560 เวียดนามเป็นเจา้ภาพจดัประชุม APEC โดยมีหวัขอ้หลกัคือ 

 Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future 
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 ฉบบั 

36  

ฉบบั กบั 

ชิลี 

อิสราเอล 

เกาหลีใต ้

เม็กซิโก 

แอฟรกิาใต ้

ตรุกี ยูเครน 

เป็นตน้ 

14  

ฉบบั กบั 

ออสเตรเลีย 

บาหเ์รน ชิลี 

อิสราเอล 

จอรแ์ดน 

เปรู สงิคโปร ์

โอมาน     

เป็นตน้ 

14  

ฉบบั กบั 

คอสตารกิา 

ฮ่องกง 

นิวซีแลนด ์

สงิคโปร์

ไอซแ์ลนด ์

ปากีสถาน 

เป็นตน้ 

15  

ฉบบั กบั 

อฟักานิสถาน 

ภูฏาน ญี่ปุ่น 

มาเลเซีย 

เนปาล 

สงิคโปร ์ชิลี 

ศรลีงักา   

เป็นตน้ 

6  

ฉบบั กบั จนี 

ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต ้

ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ์

อินเดีย 

อาเซียน 

12  

ฉบบั กบั 

ญี่ปุ่น 

ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ์

อินเดีย เปรู 

จนี  ชิลี          

เกาหลีใต ้

โลก EU สหรัฐฯ จีน อนิเดีย อาเซียน ไทย 

13 
ท่ีมา : www.wto.org 



14 

การจดัท าความตกลงการคา้เสรีของไทย 

• สหภาพยุโรป 

• ญี่ปุ่น รกัษาตลาดเดิม 

• จนี 

• อินเดีย 

• ออสเตรเลีย 

ตลาดท่ีมีศกัยภาพ

และแหล่งวตัถุดิบ 

• เปรู 

• ชิล ี

• ปากีสถาน 

แสวงหาตลาดใหม่/

ประตกูารคา้ 

• นิวซีแลนด ์

• ตรุกี 



ความตกลงการคา้เสรี (FTA)ของไทย 

 

 

 

 

 

 

FTA ท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 

 

 

 

 

FTA ท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจา FTA ท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจา 

1. ไทย-ออสเตรเลีย 

2. ไทย-นิวซีแลนด ์

3. ไทย-อินเดีย 

4. ไทย-ญี่ปุ่น 

5. ไทย-เปรู 

6. อาเซียน-จนี 

7. อาเซียน-ออสเตรเลีย- นิวซีแลนด ์

8. อาเซียน-อินเดีย 

9. อาเซียน-เกาหลีใต ้

10. อาเซียน-ญี่ปุ่น 

11. ไทย-ชิลี 

12. AEC 

4. ไทย-ตรุกี 

5. ไทย-EU (ชะลอ) 

6. ไทย-EFTA (ชะลอ) 

1. RCEP 

2. อาเซียน-ฮ่องกง (ลงนามแลว้ มีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 ม.ค. 62) 

3. ไทย-ปากีสถาน 



ท าไมจงึตอ้งท า FTA  

อ านวยความสะดวกทาง

การคา้  

สรา้งความโปรง่ใส   

ดา้นศุลกากร 
ลดอุปสรรคทางการคา้ 

ขยายและดึงดูดการคา้

การลงทุน 

รกัษาส่วนแบ่งตลาด

สินคา้และบริการ 
ลดการพึ่งพาสิทธิพิเศษ  

ขยายความรว่มมือทาง

เศรษฐกิจและสรา้ง

อ านาจการตอ่รองกบั

ประเทศอ่ืนๆ 

เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนั 



แนวโนม้การจดัท าความตกลง FTA  

การลด

ภาษี

สินคา้ 

เปิดเสรี

การ

บริการ 

เปิดเสรี

การลงทุน 

การลด

อุปสรรค

การคา้ที่

ไม่ใช่ภาษี 

พิธีการ

ศุลกากร 

ทรพัยส์นิ

ทาง

ปัญญา นโยบาย

แข่งขนั

ทางการคา้ 

การจดัซ้ือ

จดัจา้ง

ภาครฐั 

การคา้

และการ

พฒันาที่

ยัง่ยนื 

สิง่แวดลอ้ม 

แรงงาน 

ความ

โปรง่ใส 

SMEs  

 E-commerce 

กลไก

ระงบัขอ้

พิพาท 

ขอ้ยกเวน้ 

     FTA ยุคเดิมจะเนน้การ

ลดภาษีสินคา้และการเปิดเสรี

การบริการและการลงทุน 

แตปั่จจุบนั FTA จะ

ครอบคลมุประเด็นตา่งๆกวา้ง

มากข้ึน โดยจะมีการเจรจาใน

ประเด็นใหม่ๆที่เก่ียวขอ้งกบั

การคา้ที่มีมาตรฐานสูง และมี

ความเช่ือมโยงของขอ้บท เพื่อ

รองรบัการคา้และเศรษฐกิจ

โลกที่เปลี่ยนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว 



สถานะลา่สุดของการเจรจา FTA ของไทย ที่อยูร่ะหว่างการเจรจา 
ความตกลงหุน้ส่วน

ทางเศรษฐกิจระดบั

ภมิูภาค(RCEP) 

(ระหว่างอาเซียนและ

ประเทศคู่เจรจา 

FTA 6 ประเทศ 

ไดแ้ก่ จนี ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต ้อินเดีย 

ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด)์ 

 เร่ิมเจรจาตั้งแตพ่ฤษภาคม 2556  มีเป้าหมายใหเ้ป็นความตกลงฯ ที่มีคุณภาพสูงโดยคาดว่า

จะสรุปผลการเจรจาโดยเร็วที่สุด 

 ความคืบหนา้ คือ สามารถสรุปขอ้บท ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มไดแ้ลว้ ส่วนประเด็นท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจา มีดงัน้ี  

- การคา้สินคา้ ประเทศสมาชิกไดย้ื่นขอ้เสนอเปิดตลาดครั้งท่ี 2 แลว้ ยงัอยู่ระหว่างการเจรจา

แลกเปล่ียนขอ้เรียกรอ้งและขอ้เสนอปรบัปรุงการเปิดตลาด และการหารือเพ่ือก าหนดรูปแบบการ

ลด/ยกเลิกอตัราศุลกากร 

- การคา้บริการ/ลงทุน  ประเทศสมาชิกไดย้ื่น Revised Offer/ Revised Reservation 

Lists และ อยูร่ะหว่างการเจรจาขอ้บทและการเจรจาเปิดตลาดการคา้บริการและการลงทุน 

- ประเด็นอ่ืนๆ เช่น ขอ้บททรพัยสิ์นทางปัญญา การแข่งขนั กฎหมาย และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

อาเซียน-ฮ่องกง 

 

 เร่ิมเจรจาตั้งแตก่รกฎาคม 2557 ท่ีผ่านมามีการประชุมฯ ทั้งส้ิน 10 รอบ 

 ล่าสุด อาเซียนและฮ่องกงไดล้งนาม FTA ASEAN- Hong Kong ในช่วงการประชุม 

ASEAN Summit ครั้งท่ี 31 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส ์โดยความตกลงครอบคลุมการเปิดเสรีการคา้สินคา้ การคา้บริการ การอ านวยความ

สะดวกทางการคา้ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจน การส่งเสริมและการคุม้ครองการ

ลงทุนระหว่างกนั ความตกลงฯ จะมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม 2562 

 ประเด็นที่ตอ้งเจรจากนัต่อไป เช่น การระงบัขอ้พิพาทระหว่างเอกชนกบัรฐั และกฎว่าดว้ยถ่ิน

ก าเนิดสินคา้ 

 



ไทย-ปากีสถาน  เจรจารอบแรกเม่ือวันที่ 29 กันยายน-1 ตุลาคม 2558  โดยเริ่มเจรจาในส่วนของการคา้สินคา้

ก่อน และตั้งเป้าจะสรุปผลการเจรจาภายในปี 2560 

 ที่ผ่านมามีการประชุมฯ ไปแลว้ 8 รอบ โดยการเจรจามีความคืบหนา้ไปมาก ทั้งสองฝ่ายสามารถ

ตกลงกนัไดแ้ลว้ 12 บท จากทั้งหมด 13 (ไม่รวมบทน า Preamble) ตลอดจนสามารถตกลงกนัได้

ในเน้ือหาสว่นใหญ่ของบทอ่ืนๆ ท่ีเหลือ 

 การคา้สินคา้ ทั้งสองฝ่ายไดแ้ลกเปลี่ยนรายการสินคา้ท่ีตอ้งการใหมี้การเปิดตลาดระหว่างกนัครั้ง

ใหม่ โดย Revised Request List ของไทยประกอบดว้ยสินคา้ 986 รายการ และ Revised 

Request List ของปากีสถานประกอบดว้ยสินคา้ 644 รายการ ปัจจุบนั ทั้งสองฝ่ายไดแ้ลกเปลี่ยน

ขอ้เสนอการเปิดตลาด (Offer List) ระหว่างกนั และยงัไม่สามารถตกลงกนัไดถึ้งรูปแบบการลด

ภาษีระหว่างกนั 

 ไทยจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเจรจารอบถดัไป 22-24 พฤศจกิายน 2560 ณ กรุงเทพฯ  

สถานะลา่สุดของการเจรจา FTA ของไทย ที่อยูร่ะหว่างการเจรจา 



ไทย-ตรุกี  เม่ือวนัที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทั้งสองฝ่ายไดป้ระกาศเปิดการเจรจาจดัท าความตกลง

การคา้เสรีระหว่างไทย-ตรุกี  

 การเจรจาครั้งแรกท่ีประเทศตรุกีเป็นเจา้ภาพ ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงใหค้วามตกลงการคา้

เสรีระหว่างกัน เป็นความตกลงที่ครอบคลุมดา้นการคา้สินคา้ รวมถึงประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 

เช่น กฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ พิธีการศุลกากร มาตรการเยียวยาทางการคา้ มาตรการดา้น

สุขอนามยัและสุขอนามยัพืช มาตรการทางเทคนิคตอ่การคา้ เป็นตน้  

 ทั้งสองฝ่ายอยูร่ะหว่างการนัดหมายการจดัประชุมรอบถดัไป 

ไทย-EU  เร่ิมเจรจาพฤษภาคม 2556  เจรจาไปแลว้ 4 รอบ ครั้งล่าสุดเม่ือเดือนเมษายน 2557   

  ปัจจุบนัทั้งสองฝ่ายยงัไม่มีก าหนดวนัเจรจาในรอบตอ่ไป 

 

ไทย-EFTA 

(สมาคมการคา้เสรียุโรป :

ไอซแ์ลนด ์ลิกเทนสไตน ์

นอรเ์วย ์และ

สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

 ไทยและ EFTA ไดเ้คยเจรจา FTA มาแลว้ 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2548-2549 แต่

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทย เม่ือเดือนกันยายน 2549 ท าใหก้าร

เจรจาหยุดชะงกัลง 

  กรอบการเจรจา FTA ไทย-EFTA ไดร้บัความเห็นชอบจากรฐัสภาเม่ือ ต.ค. 2556 

  ปัจจุบนัทั้งสองฝ่ายยงัไม่มีก าหนดวนัเจรจาในรอบตอ่ไป 

สถานะลา่สุดของการเจรจา FTA ของไทย ที่อยูร่ะหว่างการเจรจา 



การประชุมทวิภาคี 

การประชุมคณะมนตรีภายใตก้รอบความตกลงการคา้และ

การลงทุน (TIFA JC) ระหว่างไทยและสหรฐัฯ 

การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าดว้ยการคา้ การลงทุน 

และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จนี 

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็น

หุน้ส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิ้ดยิ่งข้ึนระหว่างไทย-

นิวซีแลนด ์(TNZCEP-JC) 

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC) ไทย-

เวียดนาม  

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการดา้นการคา้และความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหพนัรฐัรสัเซีย  

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC) ไทย-

กมัพูชา 

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC)  

ไทย-อิหร่าน 

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC) ไทย-

มาเลเซีย  

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC)  

ไทย-มลัดีฟส ์

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC) ไทย-

เมียนมาร ์

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC) 

 ไทย-บงัคลาเทศ 

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC) ไทย-

ฟิลิปปินส ์

การประชุมเจา้หนา้ที่ระดบัสูงดา้นเศรษฐกิจไทย-ฝรัง่เศส การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการคา้ (JTC) ไทย-

อินโดนีเซีย 

              นอกจากการเจรจา FTAs ยงัมีการประชุมระดบัทวิภาคี ทั้งในระดบัรฐัมนตรี ปลดักระทรวง  
และอธิบดี กบัประเทศตา่งๆ เช่น 
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