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หวัขอ้การบรรยาย

• สถานการณก์ารคา้ระหว่างประเทศของไทย

• องคก์ารการคา้โลก

• ความรว่มมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก

• สถานะลา่สุดของการเจรจา FTA ของไทย
• การประชุมทวิภาคี

การคา้ระหว่างประเทศของไทย



การคา้ระหว่างประเทศของไทย ปี 2559

มูลค่าสง่ออก 215,327 ลา้นเหรยีญสหรฐั

มูลค่านาํเขา้ 194,668 ลา้นเหรยีญสหรฐั

- รถยนตแ์ละสว่นประกอบ (26,273 ลา้นเหรียญสหรฐั)

- คอมพิวเตอรแ์ละสว่นประกอบ (16,760 ลา้นเหรียญสหรฐั)

- อญัมณี (14,249 ลา้นเหรียญสหรฐั)

- แผงวงจรไฟฟ้า (7,717 ลา้นเหรียญสหรฐั)

- โพลิเมอร ์(7,707 ลา้นเหรียญสหรฐั)

- เครื่องจกัรกล (19,063 ลา้นเหรียญสหรฐั)

- เครื่องจกัรไฟฟ้า (16,416 ลา้นเหรียญสหรฐั)

- นํ้ามนัดิบ (15,176 ลา้นเหรียญสหรฐั)

- เคมีภณัฑ ์(13,000 ลา้นเหรียญสหรฐั)

- สว่นประกอบของยานพาหนะ (10,605 ลา้นเหรียญสหรฐั)

มูลค่าการคา้รวม  

409,994 

ลา้นเหรยีญสหรฐั

สดัสว่นการคา้ของไทย

ในตลาดโลก 1.27% 

ลาํดบัที่ 21 

สหรฐัฯ

จนี

ญี่ปุ่น

ฮ่องกง

ออสเตรเลีย

จนี

ญี่ปุ่น

สหรฐัฯ

มาเลเซีย

เกาหลีใต ้



• รว่มสรา้งกฎเกณฑท์าง
การคา้

• เสรมิสรา้งอาํนาจตอ่รอง
• ขยายตลาด และแหลง่
วตัถุดิบ

• เสาะหาโอกาสทางการสง่ออก
• ยดึตลาดใหม่ ช่วงชิงโอกาส
• สรา้งพนัธมิตรทางเศรษฐกิจ

การคา้เสรีเป็น
ธรรม อยา่งค่อยเป็น

ค่อยไป และมีแน
วคุม้กนั

โลกาภวิัตน์

การแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงภมูิภาค
ASEAN, APEC,
RCEP

พหภุาคี
WTO

ทวิภาคี



องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO)

 วัตถุประสงค์ 1. ขยายตัวทางเศรษฐกจิการค้า 

2. ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศสมาชิก 

3. เกดิการจ้างงาน

ทัง้นี ้ระบบการค้าเสรีดงักล่าวต้องคาํนึงถงึศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศกาํลังพฒันาและ

ประเทศพฒันาน้อยที่สุด

 หน้าทีห่ลัก 
1. เวทใีห้ประเทศสมาชิกเจรจาเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน 
2. จัดทาํกฎระเบียบ/ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งให้เกิดการค้าแบบเสรีบนพืน้ฐาน

    ของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

3. กลไกเพื่อการระงบัข้อพพิาททางการค้า 
4. ตรวจสอบและทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกอีกด้วย

5. เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกจิให้กับประเทศกาํลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด

 จาํนวนสมาชิก
ื ั ื่ ั ี่164 ประเทศ สมาชิกล่าสุด คือ อัฟกานิสถาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 

ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสมาชิก WTO ทัง้หมด
ไทยเข้าเป็นสมาชิกลาํดับที่ 59 เมื่อปี 2538 

 ทีต่ั้ง นครเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์

 ผู้อาํนวยการใหญ่
    (DG WTO)
 ผู้อาํนวยการใหญ่
    (DG WTO)

Mr. Roberto Carvalho de Azevêdo
(เริ่มรับตาํแหน่งวันที่ 1 กันยายน 2556)
Mr. Roberto Carvalho de Azevêdo
(เริ่มรับตาํแหน่งวันที่ 1 กันยายน 2556)



หลกัการสาํคญัของ WTO

1. การไม่เลือกปฏิบตัิ

 การปฏิบตัเิยีย่งชาตทิี่ไดร้บัความอนุเคราะหย์ิง่ (Most-Favored-Nation : MFN)
 การปฏิบตัเิยีย่งคนชาต ิ(National Treatment : NT)

     2.    โปรง่ใส

 การเผยแพรก่ฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ตอ่สาธารณะ

 กลไกตรวจสอบและทบทวนนโยบายการคา้ของประเทศสมาชิก

     3.    สง่เสรมิการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม

 การเก็บภาษีตอบโตก้ารทุม่ตลาด และการอุดหนุน จากสินคา้นาํเขา้ได้

 การหา้มไม่ใหป้ระเทศสมาชิกอุดหนุนการผลิต และการสง่ออก จนบิดเบือนกลไกตลาด

     4.    สง่เสรมิการพฒันาและการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ

     5.    กระบวนการยุตขิอ้พิพาททางการคา้

     6.    สิทธิพิเศษแก่ประเทศกาํลงัพฒันา



โครงสรา้งของความตกลง WTO

ความตกลงทัว่ไปว่า

ดว้ยภาษีศลุกากร

และการคา้

(GATT)

ความตกลงพหุภาคี

ความตกลง

ทัว่ไปว่าดว้ย

การคา้บริการ

(GATS)

ความตกลงว่าดว้ย

ทรพัยส์ินทาง

ปัญญาที่เกี่ยวขอ้ง

กบัการคา้

(TRIPS)

กลไกระงบัขอ้

พิพาท
ภาคผนวกอื่นๆ

ความตกลงว่า

ดว้ยการจดัซื้อจดั

จา้งโดยรฐั

(GPA)

ความตกลง

หลายฝ่าย

ความตกลงว่าดว้ย

การคา้อากาศยาน

พลเรอืน

ความตกลงว่า

ดว้ยการคา้สินคา้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

(ITA)



ขอ้ยกเวน้ทัว่ไปของความตกลง GATT

มาตรการที่จาํเป็นเพื่อ

ปกป้องศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน

มาตรการที่จาํเป็นเพื่อ

ปกป้องชีวิตหรอืสุขภาพ

มนุษย ์สตัว ์หรอืพืช

มาตรการเกี่ยวกบัการ

นาํเขา้หรอืสง่ออกทองคาํ

หรอืเงิน

มาตรการที่จาํเป็นเพื่อใหม้ีการ

ปฏิบตัติามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั

ที่สอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิอง

ความตกลง GATT

มาตรการเกี่ยวกบั

ผลิตภณัฑท์ี่ใชแ้รงงานของ

นกัโทษ

มาตรการที่กาํหนดขึ้นเพื่อเป็น

การคุม้ครองสมบตัแิห่งชาตซิึ่ง

เป็นคณุค่าทางศิลปะ 

ประวตัศิาสตร ์หรอืโบราณคดี

มาตรการเกี่ยวกบัการ

อนุรกัษแ์หลง่

ทรพัยากรธรรมชาตทิี่

สามารถใชห้มดไปได ้



ความคืบหนา้การเจรจารอบโดฮา

ประเด็นทรพัยท์างปัญญากบัสาธารณสุข
          พิธีสารแกไ้ขความตกลง TRIPS ขอ้ 31 ใหม้ีการเพิ่มขอ้ 31 ทวิและ Annex เปิดโอกาส
ใหป้ระเทศสมาชิกที่ไม่มีศกัยภาพในการผลิตยาภายในประเทศและไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์าก    
ขอ้ผ่อนปรนทางดา้นสาธารณสุขภายใต ้TRIPS Flexibilitiesใหส้ามารถนาํเขา้ยาจากประเทศ
ที่มีการผลิตยาภายใต ้CL ได ้เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนยาและการเขา้ถึงยาของ
ประชาชน ทั้งนี้ พิธีสารฯ มีผลใชบ้งัคบัเมื่อมกราคม 2560

ปรบัปรุงกฎเกณฑท์างการคา้

การเปิดตลาด

สินคา้เกษตร

การเปิดตลาด

สินคา้

อุตสาหกรรม

การเปิดตลาด

การคา้บรกิาร

ปรบัปรุง

กระบวนการ

ระงบัขอ้พิพาท

การอาํนวย

ความสะดวก

ทางการคา้

ประเด็น

สิ่งแวดลอ้มกบั

การคา้

ประเด็นทรพัยส์ิน

ทางปัญญากบั

การคา้



การเจรจาระดบั

พหุภาคีภายใต ้WTO
คืบหนา้ลา่ชา้

  การจดัทาํ FTA ไดข้ยายทัว่ทุก

ภมูิภาคในโลก 

  ความตกลงเสรกีารคา้ระดบั
ภมูิภาคและระดบัทวิภาคี ที่แจง้

ตอ่ WTO (ณ วนัที่ 1 ก.ค. 59) 

รวมทั้งสิ้น 635 ฉบบั (มีผลบงัคบั

ใชแ้ลว้  423 ฉบบั)

10

การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ



ความรว่มมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก

Asia-Pacific Economic Cooperation

  วัตถุประสงค์ • สง่เสรมิการเปิดเสรกีารคา้และการลงทุน โดยในปี 2537  ผูน้าํเอเปคไดร้ว่มกนั

กาํหนด เป้าหมายโบกอร ์(Bogor Goals) ซึ่งกาํหนดใหส้มาชิกเอเปคเปิดเสรี
ดา้นการคา้และการลงทุนภายในระยะเวลาที่กาํหนด โดยสมาชิกพฒันาได้

ดาํเนินการเสรจ็แลว้ในปี 2553 แตส่มาชิกกาํลงัพฒันาตอ้งดาํเนินการใหเ้สรจ็

ภายในปี 2563 

• ในปี 2538 ผูน้าํไดร้บัรองแผนปฏิบตักิารโอซากา (Osaka Action 
Agenda)  ซึ่งมุ่งเนน้การดาํเนินกิจกรรมที่จะนาํไปสู่การบรรลเุป้าหมายโบกอร ์

3 ประการ ไดแ้ก่

1. การเปิดเสรทีางการคา้และการลงทุน

2. การอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจ 

3. การใหค้วามรว่มมือทางดา้นเศรษฐกิจและวิชาการ

หลักการ

  จาํนวนสมาชิก 21 ประเทศ สมาชิกล่าสุด คือ เปรู เวียดนาม และรัสเซีย เมื่อปี 2541

ดาํเนินการบนพื้นฐานของฉนัทามต ิ(consensus) และความสมคัรใจ (voluntarism) และ 
สนบัสนุนการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภมูิภาคแบบเปิดกวา้ง (open regionalism) 



การดาํเนินงานสาํคญัที่เกี่ยวขอ้งกบั
การคา้และการลงทุนของ APEC

Bogor Goals
เปิดเสรกีารคา้และ

การลงทุนในปี 2020 

โดยสมาชิกเอเปค 

APEC Blueprint 
on Connectivity
สรา้งความเชื่อมโยงใน

ภูมิภาค 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

กายภาพ สถาบนั และ

ประชาชน ในปี 2030

FTAAP
เป็นเป้าหมายระยะยาว

ในการกา้วไปสูก่าร

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระดบัภมูิภาค

APEC Services 
Cooperation 
Framework

Boracay Action 
Agenda to 
Globalize 
MSMEs

APEC Strategic 
Blueprint for Promoting 

Global Value Chain 
Development and 

Cooperation

สง่เสริมการ

เตบิโตอยา่งยัง่ยนื

สง่เสริม       

การบูรณาการ

เศรษฐกิจ          

ในภูมิภาค

สง่เสรมิ MSMEs
พฒันาความมัน่คง

ทางอาหารและ

การเกษตรอยา่งยัง่ยนื

ปี 2560 เวียดนามเป็นเจา้ภาพจดัประชุม APEC โดยมีหวัขอ้หลกัคือ
 Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future



423

ฉบบั

36 

ฉบบั กบั 

ชิลี 

อิสราเอล 

เกาหลีใต ้

เม็กซิโก 

แอฟริกาใต ้

ตรุกี ยูเครน 

เป็นตน้

14 

ฉบบั กบั 

ออสเตรเลีย 

บาหเ์รน ชิลี 

อิสราเอล 

จอรแ์ดน 

เปรู สิงคโปร ์

โอมาน     

เป็นตน้

14 

ฉบบั กบั 

คอสตาริกา 

ฮ่องกง 

นิวซีแลนด ์

สิงคโปร์

ไอซแ์ลนด ์

ปากีสถาน 

เป็นตน้

15 

ฉบบั กบั 

อฟักานิสถาน 

ภูฏาน ญี่ปุ่น 

มาเลเซีย 

เนปาล 

สิงคโปร ์ชิลี 

ศรีลงักา   

เป็นตน้

6 

ฉบบั กบั จนี 

ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต ้

ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ์

อินเดีย 

อาเซียน

12 

ฉบบั กบั 

ญี่ปุ่น 

ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด ์

อินเดีย เปรู 

จนี ชิลี          

เกาหลีใต้

โลก EU สหรัฐฯ จีน อนิเดีย อาเซียน ไทย

13
ที่มา : www.wto.org



14

การจดัทาํความตกลงการคา้เสรีของไทย

• สหภาพยุโรป

• ญีปุ่่นรกัษาตลาดเดิม

• จนี

• อินเดีย

• ออสเตรเลีย

ตลาดที่มีศกัยภาพ

และแหลง่วตัถุดิบ

• เปรู

• ชิลี

• ปากีสถาน

แสวงหาตลาดใหม่/

ประตกูารคา้

• นิวซีแลนด์

• ตรุกี



ความตกลงการคา้เสรี (FTA)ของไทย

FTA ที่มีผลบงัคบัใชแ้ลว้

FTA ที่อยูร่ะหว่างการเจรจา

1. ไทย-ออสเตรเลีย

2. ไทย-นิวซีแลนด์

3. ไทย-อินเดีย

4. ไทย-ญี่ปุ่น

5. ไทย-เปรู

6. อาเซียน-จนี

7. อาเซียน-ออสเตรเลีย- นิวซีแลนด์

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



ทาํไมจงึตอ้งทาํ FTA 

อาํนวยความสะดวกทาง

การคา้ 

สรา้งความโปรง่ใส  

ดา้นศุลกากร
ลดอุปสรรคทางการคา้

ขยายและดึงดดูการคา้

การลงทุน

รกัษาสว่นแบ่งตลาด

สินคา้และบริการ
ลดการพึ่งพาสิทธิพิเศษ

ขยายความรว่มมือทาง
เศรษฐกิจและสรา้ง
อาํนาจการตอ่รองกบั

ประเทศอื่นๆ

เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั

เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั



แนวโนม้การจดัทาํความตกลง FTA 

การลด

ภาษี

สินคา้

เปิดเสรี

การ

บรกิาร

เปิดเสรี

การลงทุน

การลด

อุปสรรค

การคา้ที่

ไม่ใช่ภาษี

พิธีการ

ศุลกากร

ทรพัยส์ิน

ทาง

ปัญญา นโยบาย

แข่งขนั

ทางการคา้

การจดัซื้อ

จดัจา้ง

ภาครฐั

การคา้

และการ

พฒันาที่

ยัง่ยนื

สิ่งแวดลอ้ม

แรงงาน

ความ

โปรง่ใส

SMEs 
 E-commerce

กลไก

ระงบัขอ้

พิพาท

ขอ้ยกเวน้

     FTA ยุคเดิมจะเนน้การ

ลดภาษีสินคา้และการเปิดเสรี

การบรกิารและการลงทุน

แตป่ัจจบุนั FTA จะ

ครอบคลมุประเด็นตา่งๆกวา้ง

มากขึ้น โดยจะมีการเจรจาใน

ประเด็นใหม่ๆที่เกี่ยวขอ้งกบั

การคา้ที่มีมาตรฐานสูง และมี

ความเชื่อมโยงของขอ้บท เพื่อ

รองรบัการคา้และเศรษฐกิจ

โลกที่เปลี่ยนแปลงอยา่ง

รวดเรว็



สถานะลา่สุดของการเจรจา FTA ของไทย ที่อยูร่ะหว่างการเจรจา
ความตกลงหุน้สว่น

ทางเศรษฐกิจระดบั

ภมูิภาค(RCEP) 
(ระหว่างอาเซียนและ

ประเทศคู่เจรจา 

FTA 6 ประเทศ 

ไดแ้ก่ จนี ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต ้อินเดีย 

ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด)์

 เริ่มเจรจาตั้งแตพ่ฤษภาคม 2556  มีเป้าหมายใหเ้ป็นความตกลงฯ ที่มีคุณภาพสูงโดยคาดว่า

จะสรุปผลการเจรจาโดยเรว็ที่สุด

 ความคืบหนา้ คือ สามารถสรุปขอ้บท ความรว่มมือทางเศรษฐกิจ และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มไดแ้ลว้ สว่นประเด็นที่อยูร่ะหว่างการเจรจา มีดงันี้ 

- การคา้สินคา้ ประเทศสมาชิกไดย้ื่นขอ้เสนอเปิดตลาดครั้งที่ 2 แลว้ ยงัอยู่ระหว่างการเจรจา

แลกเปลี่ยนขอ้เรียกรอ้งและขอ้เสนอปรบัปรุงการเปิดตลาด และการหารือเพื่อกาํหนดรูปแบบการ

ลด/ยกเลิกอตัราศุลกากร

- การคา้บรกิาร/ลงทุน  ประเทศสมาชิกไดย้ืน่ Revised Offer/ Revised Reservation 
Lists และ อยูร่ะหว่างการเจรจาขอ้บทและการเจรจาเปิดตลาดการคา้บรกิารและการลงทุน
- ประเด็นอื่นๆ เช่น ขอ้บททรพัยส์ินทางปัญญา การแข่งขนั กฎหมาย และพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์

อาเซียน-ฮ่องกง  เริม่เจรจาตัง้แตก่รกฎาคม 2557 ที่ผ่านมามีการประชุมฯ ทั้งสิ้น 10 รอบ
 ล่าสุด อาเซียนและฮ่องกงไดล้งนาม FTA ASEAN- Hong Kong ในช่วงการประชุม 

ASEAN Summit ครั้งที่ 31 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรฐั

ฟิลิปปินส ์โดยความตกลงครอบคลุมการเปิดเสรีการคา้สินคา้ การคา้บริการ การอาํนวยความ

สะดวกทางการคา้ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจน การส่งเสริมและการคุม้ครองการ

ลงทุนระหว่างกนั ความตกลงฯ จะมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม 2562

 ประเด็นที่ตอ้งเจรจากนัต่อไป เช่น การระงบัขอ้พิพาทระหว่างเอกชนกบัรฐั และกฎว่าดว้ยถิ่น

กาํเนิดสินคา้



ไทย-ปากีสถาน  เจรจารอบแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน-1 ตุลาคม 2558  โดยเริ่มเจรจาในส่วนของการคา้สินคา้

ก่อน และตัง้เป้าจะสรุปผลการเจรจาภายในปี 2560

 ที่ผ่านมามีการประชุมฯ ไปแลว้ 8 รอบ โดยการเจรจามีความคืบหนา้ไปมาก ทั้งสองฝ่ายสามารถ

ตกลงกนัไดแ้ลว้ 12 บท จากทั้งหมด 13 (ไม่รวมบทนาํ Preamble) ตลอดจนสามารถตกลงกนัได้
ในเนื้อหาสว่นใหญข่องบทอื่นๆ ที่เหลือ

 การคา้สินคา้ ทั้งสองฝ่ายไดแ้ลกเปลี่ยนรายการสินคา้ที่ตอ้งการใหม้ีการเปิดตลาดระหว่างกนัครั้ง

ใหม่ โดย Revised Request List ของไทยประกอบดว้ยสินคา้ 986 รายการ และ Revised 
Request List ของปากีสถานประกอบดว้ยสินคา้ 644 รายการ ปัจจุบนั ทั้งสองฝ่ายไดแ้ลกเปลี่ยน

ขอ้เสนอการเปิดตลาด (Offer List) ระหว่างกนั และยงัไม่สามารถตกลงกนัไดถ้ึงรูปแบบการลด

ภาษีระหว่างกนั

 ไทยจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเจรจารอบถดัไป 22-24 พฤศจกิายน 2560 ณ กรุงเทพฯ 

สถานะลา่สุดของการเจรจา FTA ของไทย ที่อยูร่ะหว่างการเจรจา



ไทย-ตรุกี  เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2560 ทั้งสองฝ่ายไดป้ระกาศเปิดการเจรจาจดัทาํความตกลง

การคา้เสรรีะหว่างไทย-ตรุกี 

 การเจรจาครั้งแรกที่ประเทศตรุกีเป็นเจา้ภาพ ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงใหค้วามตกลงการคา้

เสรีระหว่างกัน เป็นความตกลงที่ครอบคลุมดา้นการคา้สินคา้ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง 

เช่น กฎว่าดว้ยถิ่นกาํเนิดสินคา้ พิธีการศุลกากร มาตรการเยียวยาทางการคา้ มาตรการดา้น

สุขอนามยัและสุขอนามยัพืช มาตรการทางเทคนิคตอ่การคา้ เป็นตน้ 

 ทั้งสองฝ่ายอยูร่ะหว่างการนดัหมายการจดัประชุมรอบถดัไป

ไทย-EU  เริม่เจรจาพฤษภาคม 2556  เจรจาไปแลว้ 4 รอบ ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2557  

  ปัจจุบนัทั้งสองฝ่ายยงัไม่มีกาํหนดวนัเจรจาในรอบตอ่ไป

ไทย-EFTA
(สมาคมการคา้เสรยีุโรป :
ไอซแ์ลนด ์ลิกเทนสไตน ์

นอรเ์วย ์และ

สวิตเซอรแ์ลนด)์

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

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย เมื่อเดือนกันยายน 2549 ทาํใหก้าร

เจรจาหยุดชะงกัลง

  กรอบการเจรจา FTA ไทย-EFTA ไดร้บัความเห็นชอบจากรฐัสภาเมื่อ ต.ค. 2556

  ปัจจุบนัทั้งสองฝ่ายยงัไม่มีกาํหนดวนัเจรจาในรอบตอ่ไป

สถานะลา่สุดของการเจรจา FTA ของไทย ที่อยูร่ะหว่างการเจรจา



การประชุมทวิภาคี

การประชุมคณะมนตรีภายใตก้รอบความตกลงการคา้และ

การลงทุน (TIFA JC) ระหว่างไทยและสหรฐัฯ
การประชุมคณะกรรมการรว่มว่าดว้ยการคา้ การลงทุน 

และความรว่มมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จนี

การประชุมคณะกรรมาธิการรว่มความตกลงความเป็น

หุน้สว่นทางเศรษฐกิจที่ใกลช้ิดยิง่ขึ้นระหว่างไทย-

นิวซีแลนด ์(TNZCEP-JC)

การประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC) ไทย-

เวียดนาม 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการดา้นการคา้และความ

รว่มมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-สหพนัรฐัรสัเซีย 

การประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC) ไทย-

กมัพชูา

การประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC) 
ไทย-อิหรา่น

การประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC) ไทย-

มาเลเซีย 

การประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC) 
ไทย-มลัดีฟส์

การประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC) ไทย-

เมียนมาร์

การประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC)
ไทย-บงัคลาเทศ

การประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC) ไทย-

ฟิลิปปินส์

การประชุมเจา้หนา้ที่ระดบัสูงดา้นเศรษฐกิจไทย-ฝรัง่เศส การประชุมคณะกรรมการรว่มทางการคา้ (JTC) ไทย-

อินโดนีเซีย

              นอกจากการเจรจา FTAs ยงัมีการประชุมระดบัทวิภาคี ทั้งในระดบัรฐัมนตร ีปลดักระทรวง 

และอธิบดี กบัประเทศตา่งๆ เช่น
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