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เน้ือหาน าเสนอ 

WTO  

FTA 

สถานะลา่สดุและทิศทางการคา้เสรี

WTO และ FTA ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการเกษตร 
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การคา้ระหว่างประเทศ

หมายถึง การแลกเปลี่ยนทนุ สินคา้ และบริการขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศ 

เป้นการแลกเปลี่ยนสินคา้และบริการของประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ซ่ึงมีการ

แขง่ขนัมากขึน้ ซ่ึงน าไปสูก่ารลดราคาสินคา้ สง่ผลใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้เพิ่มขึน้ 

และDemand กบั Supply ของสินคา้ในโลกมกีารเปลี่ยนแปลง ผูบ้ริโภคสามารถ

เขา้ถึงสินคา้และบริการได ้ 
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1. ความร ูเ้รือ่ง WTO 

World Trade Organization หรือองคก์ารการคา้โลก 

 เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศ ภายใตส้งักดัองคก์ารสหปรชาชาต ิUnited Nation 

(UN) 

WTO จดัตัง้ขึน้แทนความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยการคา้และภาษศีลุกากร (GATT: 

General Agreement on Tariff and Trade)

กอ่ตัง้ปี 2538 ส านกังานใหญ่ - นครเจนวีา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์

สมาชิกลา่สดุ 164 ประเทศ (ประเทศอฟักานสิถาน) 

หนา้ท่ี - เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศเพียงองคก์รเดยีว ท่ีดแูลกฎเกณฑก์ารคา้

ระหวา่งประเทศ เป็นเวทีเจรจาลดอปุสรรคทางการคา้ ระงบัขอ้พิพาท ตรวจสอบ

นโยบายการคา้ (Trade Policy Review: TPR) 

ความตกลง - เกษตร อตุสาหกรรม บริการ ทรพัยส์ินทางปัญญา การคา้และ

การพฒันา, การอ านวยความสะดวกทางการคา้การปรบัปรงุกฎระเบียบ การคา้

และส่ิงแวดลอ้ม
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กฎเกณฑก์ารคา้ท่ีส าคญั ภายใต ้WTO 

1. ไมเ่ลือกปฏิบติั (Non Discrimination)

- การปฏิบตัเิย่ียงชาตท่ีิไดร้บัความอนเุคราะหย่ิ์ง (Most Favoure Nation 

Treatment: MFN) เป็นหลกัการในความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ ท่ีก าหนดให้

ภาคีความตกลง ตอ้งใหส้ิทธิพิเศษทางการคา้แกป่ระเทศอ่ืนๆ สินคา้ท่ีน าเขา้จาก

ประเทศอ่ืนๆ ท่ีเป็นภาคีความตกลงนัน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยไมม่กีารเลือกปฏิบตัิ

- การปฏิบตัเิย่ียงคนชาต ิ(National Treatment: NT)  คือ การปฏิบตัติอ่สินคา้

น าเขา้เชน่เดยีวกบัสินคา้ในประเทศ หรือการปฏิบตัติอ่คนตา่งชาตเิช่นเดยีวกบัคน

ในชาตขิองตน      

2. โปรง่ใส สามารถคาดการณไ์ด้ (Transparency & Predictability) 

- ความโปร่งใสโดยมกีารเปิดเผยขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งตอ่สาธารณชน และสามารถ

คาดการณไ์ดใ้นเร่ืองผกูพนัภาษท่ีีตกลงลด/เลิกแลว้  ใชม้าตรการ NTMs ตาม

กตกิา 

3. ยึดกฎเกณฑ ์และพนัธกรณี (Rule-based & Binding)

- ฟ้องรอ้งได ้โดยยึดกฎ กตกิาท่ีชดัเจน 
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ประโยชนท่ี์ไทยไดร้บัจากการเป็นสมาชิก WTO 

ชว่ยใหส้ินคา้เกษตรท่ีแตเ่ดมิไดร้บัการอดุหนนุภายในในปริมาณมาก มรีาคา

สงูขึน้ในตลาดโลก ไทยแขง่ขนัไดด้ขีึน้

ยกเลิกการอดุหนนุสง่ออกท่ีบิดเบือนการคา้ทกุรปูแบบ

ลดภาษสีินคา้เกษตร อตุสาหกรรมและประมงจึงเปิดโอกาสใหส้ินคา้ไทยเขา้สู่

ตลาดโลกดขีึน้ 
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2. เขตการคา้เสร ี Free Trade Area

 FTA : Free Trade Area or Free Trade Agreement 

 การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ Economic Blocs เพ่ือเพิ่มอ านาจตอ่รองในเวทีการคา้

โลก และเกิดขึน้พราะการเจรจาในกรอบ WTO มคีวามลา่ชา้ เป็นผลมาจากมี

จ านวนสมาชกิมาก 164 ประเทศ และใชร้ะบบฉนัทามต ิConsensus 

 การจดัท า FTA ไดข้ยายทัว่ทกุภมูภิาคในโลก 

 ความตกลงเสรีการคา้ระดบัภมูภิาคและระดบัทวิภาคี ท่ีแจง้ตอ่ WTO (ณ เดือน

พฤษภาคม 2561) จ านวน 669 ฉบบั และมผีลบงัคบัใชแ้ลว้  459 ฉบบั
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459

ฉบบั

39

ฉบบั กบั

ชิลี 

อิสราเอล 

เกาหลีใต ้

เม็กซิโก 

แอฟริกาใ

ต ้ตรุกี

ยเูครน 

เป็นตน้
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ฉบบั กบั 

ออสเตรเลี

ย บาหเ์รน 

ชิลี 

อิสราเอล 

จอรแ์ดน 

เปร ู

สิงคโปร ์

โอมาน     

เป็นตน้
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ฉบบั กบั 

คอสตาริกา

ฮ่องกง 

นวิซีแลนด์

สิงคโปร์

ไอซแ์ลนด์

ปากีสถาน 

เป็นตน้
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ฉบบั กบั 

อฟักานสิถ

าน ภฏูาน 

ญ่ีปุ่น 

มาเลเซีย 

เนปาล 

สิงคโปร ์

ชิลี ศรี

ลงักา   

เป็นตน้

6

ฉบบั กบั

จีน ญ่ีปุ่น 

เกาหลีใต ้

ออสเตรเลี

ย 

นวิซีแลนด ์

อินเดีย 

อาเซียน

12

ฉบบั กบั

ญ่ีปุ่น

ออสเตรเลี

ย 

นวิซีแลนด ์

อินเดีย 

เปร ูจีน 

ชิลี          

เกาหลีใต ้

โลก EU สหรฐัฯ จีน อินเดยี อาเซียน ไทย
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การเจรจาการคา้เสร ี

 การท าความตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ อาจเป็น 2 ประเทศ (ทวิภาคี) 

หรือเป็นกลุม่ประเทศ (ภมูภิาค/พหภุาคี) 

 เป็นการรวมกลุม่เศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษศีลุกากรระหวา่งกัน

ภายในกลุม่ท่ีท าขอ้ตกลงใหเ้หลือนอ้ยที่สดุ หรือเป็นรอ้ยละศนูย ์และใชอ้ตัราภาษี

ปกตท่ีิสงูกว่ากบัประเทศนอกกลุม่ 

 การท าเขตการคา้เสรีในอดตีมุง่ในดา้นการเปิดเสรีดา้นสินคา้ โดยการลดภาษี

และอปุสรรคที่ไมใ่ชภ่าษเีป็นหลกั แตเ่ขตการคา้เสรีในระยะหลงัๆ รวมไปถึงการ

เปิดเสรีดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เชน่ ดา้นการบริการ การลงทนุ  
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การเจรจาการคา้เสร ี

 เจรจาเปิดการคา้เสรี 3 เร่ือง คือ การคา้ การลงทนุ และการบริการ บางครั้ง

อาจมเีร่ืองความร่วมมอื เชน่ การใหค้วามชว่ยเหลือ หรือ E-Commerce 

ทรพัยส์ินทางปัญญา  IT การแขง่ขนัทางการคา้ การจดัซ้ือจดัจา้งโดยภาครฐั 

 สามารถยตุ ิFTA โดยบอกคูเ่จรจาลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 6 เดอืน  

 มกีารทบทวนความตกลงฯ และอาจพิจารณาทบทวนรายการสินคา้ลดภาษี

เพิ่มเตมิ 

 การเจรจาการคา้สินคา้ มกัจะตกลงกนัไดเ้ร็วท่ีสดุ ขณะท่ีความตกลงเร่ืองการคา้

บริการและการลงทนุ สว่นใหญ่ใชเ้วลานานกวา่  
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การเจรจาการคา้เสร ี

 เจรจาเปิดการคา้เสรี 3 เร่ือง คือ การคา้ การลงทนุ และการบริการ บางครั้ง

อาจมเีร่ืองความร่วมมอื เชน่ การใหค้วามชว่ยเหลือ หรือ E-Commerce 

ทรพัยส์ินทางปัญญา  IT

 สามารถยตุ ิFTA โดยบอกคูเ่จรจาลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 6 เดอืน  

 มกีารทบทวนความตกลงฯ และอาจพิจารณาทบทวนรายการสินคา้ลดภาษี

เพิ่มเตมิ 
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รปูแบบการเจรจาการคา้เสร ี
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1. การคา้สินคา้ แบ่งกลุม่สินคา้เป็น 

- สินคา้ทัว่ไป (General List) 

- สินคา้อ่อนไหว (Sensitive List) 

- สินคา้อ่อนไหวสงู (Highly Sensitive List) 

2. การคา้บริการ คือ การคา้สินคา้ที่จบัตอ้งไมไ่ด ้(Intangible Goods) แตม่กีารซ้ือขายเกิดขึน้ 

เพราะผูบ้ริโภคไดร้บัความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 12 สาขา ตามหลกัการ WTO ไดแ้ก ่(1) บริการ

วิชาชพี  (2) การสื่อสาร ไปรษณีย ์โทรคมนาคม (3) การกอ่สรา้ง (4) การจดัจ าหนา่ย คา้ปลีกคา้

สง่ เฟรนไชส ์(5) การศึกษา (6) บริการดา้นสิ่งแวดลอ้ม การก าจดัขยะ (7) บริการการเงนิ 

หลกัทรีพย ์ประกนัภยั (8)บริการสขุภาพและสงัคม โรงพยายาล คลีนกิ (9) การเดนิทางและ

ทอ่งเที่ยว โรงแรม รา้นอาหาร มคัคเุทศก ์ (10) บริการนนัทนาการ หอ้งสมดุ พิพิธภณัฑ ์(11) 

ขนสง่ (12) บริการอ่ืนๆ    

3. การลงทนุ ท าใหเ้กิดผลผลิต แบ่งออกเป็น การเกษตร โรงงานอตุสาหกรรม/ภาคการผลิต ป่าไม ้

ประมง  



แนวคิดของนโยบายการคา้เสร ี

 ประเทศเลือกผลิตสินคา้ท่ีตนเองมคีวามถนดัและตน้ทนุการผลิตต า่สดุ

 ผลิตสินคา้ท่ีประเทศตนมคีวามไดเ้ปรียบเชงิเปรียบเทียบมากท่ีสดุ 

 น าสินคา้ท่ีตนเองผลิตไดไ้ปแลกเปลี่ยนกบัสินคา้ท่ีตนไมถ่นดัหรือเสียเปรียบ

 การคา้เกิดขึน้เพราะแตล่ะประเทศไดป้ระโยชนท่ี์เกื้อกลูกนั (Win-Win Situation)   
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นโยบายการคา้เสร ี

 การผลิตตามหลกัการแบ่งงานกนัท า

 ไมเ่ก็บภาษคีุม้ครองเพื่อปกป้องหรือคุม้ครองอตุสาหกรรมภายในประเทศ 

 ไมใ่หส้ิทธิพิเศษหรือกีดกนัสินคา้ของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 เก็บภาษใีนอตัราเดยีวกนัและใหค้วามเป็นธรรมแกส่ินคา้ของทกุประเทศเทา่กนั ไมม่ ี         

ขอ้กีดกนัทางการคา้ (Trade Restriction) ที่เป้นอสุรรคทางการคา้ ยกเวน้การควบคมุสินคา้ที่

เกี่ยวกบัสขุอนามยัและเป็นอนัตรายตอ่มนษุย ์และสินคา้ที่เกี่ยวกบัศีลธรรม จรรยา หรือ

ความมัน่คงของประเทศ  



ระดบัการเจรจาการคา้เสรี

ระดบัพหภุาคี - WTO 

ระดบัภมูภิาค - อาเซียน /EU/NAFTA/BIMSTEC 

ระดบัทวิภาคี – 2 ประเทศ เชน่ ไทย-ญ่ีปุ่น /ไทย-อินเดยี  
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ประโยชนจ์ากการท า FTA  

ลดอปุสรรคทางการคา้ท่ีเป็นอปุสรรคทางภาษแีละท่ีมใิชภ่าษี

เพ่ิมมลูคา่ในทางการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิก

เพิ่มโอกาสการสง่ออก ไดต้ลาดใหมแ่ละขยายตลาดเดมิ

เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนั

สรา้งอ านาจตอ่รองทางการคา้ เศรษฐกิจ การเมอืง

ความร่วมมอืทางดา้นศลุกากร การแลกเปลี่ยนความรู ้ขอ้มลูการลกัลอบ/

หลีกเลี่ยง สินคา้อนัตราย สินคา้ละเมดิลิขสิทธ์ิ

พฒันาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดึงดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ

ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และเทคโนโลยีการผลิต

สรา้งความสมัพนัธใ์หใ้กลช้ดิย่ิงขึน้
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3. สถานะลา่สดุและทิศทางการคา้เสร ี

ไทยมีการจดัท า FTA 12 ฉบบั ในระดบัภมูภิาคและทวิภาคี โดยมเีป้าหมายเพื่อ

เพ่ิมอ านาจตอ่รองทางการคา้  และขยายตลาดการคา้และการลงทนุ 
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 อาเซียน

 อาเซียน-ออสเตรเลีย-นวิซีแลนด ์

 อาเซียน-จีน 

 อาเซียน-ญ่ีปุ่น 

 อาเซียน-เกาหลี 

 อาเซียน-อินเดีย 

 ไทย-ออสเตรเลีย

 ไทย-นวิซีแลนด ์

 ไทย-ญ่ีปุ่น 

 ไทย-อินเดยี 

 ไทย-เปร ู

 ไทย-ชลิี  

ทิศทางในอนาคต ไทยและประเทศตา่งๆ มแีนวโนม้จดัท า FTA เพิ่มมากชึน้ 



FTA ท่ีอย ูใ่นระหว่างการเจรจา 

ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกิจในระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership: RCEP) เร่ิมเจรจาตัง้แตปี่ 2556

อาเซียน-ฮอ่งกง เร่ิมเจรจาปี 2557 จะคาดว่าจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1

มกราคม 2562

ไทย-ปากีสถาน เร่ิมเจรจาปี 2558

ไทย-ตรุกี เร่ิมเจรจาปี 2560

ไทย-EU เร่ิมเจรจาปี 2556

ไทย-EFTA (สมาคมการคา้เสรียโุรป: ไอซแ์ลนด ์ลิกเทนสไตน ์นอรเ์วย ์และ

สวิตเซอรแ์ลนด)์ เร่ิมเจรจาปี 2548

19



FTA ท่ีอย ูใ่นระหว่างการเจรจา 

ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกิจในระดบัภมูภิาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership: RCEP) เร่ิมเจรจาตัง้แตปี่ 2556

อาเซียน-ฮอ่งกง เร่ิมเจรจาปี 2557 จะคาดว่าจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 มกราคม 2562

ไทย-ปากีสถาน เร่ิมเจรจาปี 2558

ไทย-ตรุกี เร่ิมเจรจาปี 2560

ไทย-EU เร่ิมเจรจาปี 2556

ไทย-EFTA (สมาคมการคา้เสรียโุรป: ไอซแ์ลนด ์ลิกเทนสไตน ์นอรเ์วย ์และสวิตเซอรแ์ลนด)์ 

เร่ิมเจรจาปี 2548
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FTA ท่ีอย ูใ่นความสนใจของไทย

 TPP/CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific  Partnership)

 ไทย-รสัเซีย 

 ไทย-อิสราเอล



4. WTO และ FTA ประเด็นท่ีเกี่ยวกบัการเกษตร  

1. มาตรการทางภาษี (Tariff Measures) 

การลด / ยกเวน้ภาษนี าเขา้สินคา้ระหว่างกนัตามอตัราที่ได ้ผกูพนัไวใ้นกรอบความตกลง

ตา่งๆ ทัง้ WTO และ FTAs โดยตอ้งไมเ่ก็บภาษีน าเขา้สงูกว่าอัตราที่ผกูพนัไว ้

2. มาตรการทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) 

มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) 

มาตรการอปุสรรคทางเทคนคิตอ่สินคา้ (Technical Barriers to Trade: TBT) 

มาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Measure) 

มาตรการดา้นแรงงานและสงัคม 

การออกใบอนญุาตนิ าเขา้ (Import Licensing) 

มาตรการเก็บอากรตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) 

มาตรการเก็บอากรตอบโตก้ารอดุหนนุ (Subsidies and Countervailing Duty: CVD) 

มาตรการปกป้องการน าเขา้สินคา้ที่เพ่ิมขึน้ (Safeguard Measures: SG)
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มาตรการน าเขา้สินคา้เกษตร 23 รายการ 

 สินคา้เกษตร 23 รายการเป็นพืชท่ีมคีวามส าคญัตอ่เศรษฐกิจของไทย และมี

ความเกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรจ านวนมาก จึงก าหนดใหเ้ป็นสินคา้ท่ีตอ้งขอ

อนญุาตในการน าเขา้ เพื่อใหก้ารน าเขา้เป็นไปดว้ยความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

สถานการณภ์ายในประเทศ

22

สินคา้ 23 รายการ ไดแ้ก ่1) น า้นมดบิและนมปรงุแตง่ 2) นมผงขาดมนัเนย 3) 

มนัฝรัง่ 4) หอมหัวใหญ่ 5) กระเทียม 6) มะพรา้ว 7) ล าไยแหง้ 8) เมล็ดกาแฟ 9) 

ชา 10) พริกไทย 11) ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์12) ขา้ว 13) เมล็ดถัว่เหลือง 14) เนือ้มะ

พรา้งแหง้ 15) เมล็ดพนัธุห์ัวหอมใหญ่ 16) น า้มนัถัว่เหลือง 17) น า้มนัปาลม์ และ

น า้มนัเมล็ดในเมล็ดปาลม์18) น า้มนัมะพรา้ว 19) น า้ตาล 20) ผลิตภณัฑก์าแฟ 21) 

กากถัว่เหลือง 22) เสน้ไหมดบิ 23) ใบยาสบู  



มาตรการน าเขา้สินคา้เกษตร 23 รายการ 

 ปี 2538 ไทยไดเ้ขา้ร่วมในความตกลงองคก์ารการคา้โลก (WTO) โดยผกูพนั

การเปิดตลาดสินคา้เกษตร 23 รายการภายใตค้วามตกลงการเกษตร ซ่ึงใน

หลกัการ ตอ้งยกเลิกมาตรการหา้มหรือจ ากดัการน าเขา้ท่ีมใิชภ่าษี ไทยจึง

ปรบัเปลี่ยนเป็น ใหน้ าเขา้ภายใตม้าตรการโควตาภาษ ี(Tariff Rate Quota : TRQ)

การนน าเขา้ภายใตม้าตรการโควตาภาษ ี(TRQ) ตาม WTO จะไดร้บัยกเวน้ไม่

ตอ้งขออนญุาตน าเขา้ แตใ่นการน าเขา้จะตอ้งย่ืนขอหนงัสือรบัรองแสดงการ

ไดร้บั สิทธิช าระภาษตีามความตกลง WTO จากกกรมการคา้ตา่งประเทศ น าไป

แสดงตอ่กรมศลุกากรประกอบการน าเขา้ 
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AEC กบัสินคา้เกษตร  

 ไทยก าหนดสินคา้อ่อนไหว (Sensitive List) 4 รายการ ประกอบดว้ย เมล็ดกาแฟ 

ไมต่ดัดอก มะพรา้วแหง้ และมนัฝรัง่

ส าหรบัสินคา้เกษตร 23 รายการ ที่ผกูพนัใน WTO ไทยยกเลิกโควตา้ (TRQ)

ตามพนัธกรณีเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA-ASEAN Free Trade Area) โดยให้

แสดงแบบฟอรม์ D จากประเทศตน้ทาง เพ่ือประกอบการน าเขา้ สินคา้ท่ียกเลิก 

ไดแ้ก ่ขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์น า้มนัปาลม์ เสน้ไหมดบิ หัวหอมใหญ่ เมล็ดพนัธุห์ัว

หอมใหญ่ กระเทียม มนัฝรัง่ ล าไย ใบยาสบู น า้ตาล น า้มนัถัว่เหลือง พริกไทย 

จดัระบบการบรหิารการน าเขา้ โดย 1) ก าหนดใหเ้ป็นสินคา้ท่ีตอ้งขอหนงัสือ

รบัรองการน าเขา้ 2) ก าหนดคณุสมบตัผิูน้  าเขา้ ไดแ้ก ่เป็นนติบิคุคล 

ผูป้ระกอบการ 3) ก าหนดมาตรฐานการผลิต 4) ก าหนดมาตรฐานสขุอนามยัท่ี

เขม้งวด  5) ตรวจเขม้ใบรบัรองถ่ินก าเนดิ 6) ก าหนดดา่นและชว่งเวลาน าเขา้
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AEC กบัสินคา้เกษตร (ต่อ)   

จดัระบบติดตามการน าเขา้ 

- รายงานการน าเขา้ การใช ้การจ าหนา่ย และสต็อกคงเหลือภายใน 1 เดอืน 

- ตดิตามสถิตกิารน าเขา้ 

จดัระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

- ประเมินผลการน าเขา้และหามาตรการแกไ้ข
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นางสาวมาลยั กรแกว้สมนกึ 

นกัวิชาการพาณิชยช์ านาญการพเิศษ 

ส านกัพฒันาความพรอ้มทางการคา้ 
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