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ความตกลงการคาเสรรีะหวางไทย – สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป 

(Thailand-European Free Trade Association: EFTA) 

 
 ความเปนมา    
    

ความตกลงการคาเสรีไทย–สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป 
หรือ EFTA ไดถูกเสนอขึ้นระหวางการเดินทางเยือนไทยอยางเปน
ทางการของประธานาธิบดีสวิส นาย Joseph Deiss เมื่อเดือน
มีนาคม 2547 และนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรไดให
ความเห็นชอบในหลักการ 

ตอมาคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
(กนศ.) ไดพิจารณามีมติมอบหมายใหผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา นายเกริกไกร จีระแพทย ทําหนาที่หัวหนาคณะเจรจาความตกลง โดยมีกระทรวงพาณิชยทํา
หนาที่ฝายเลขานุการ โดยใหทําการศึกษาผลกระทบของการจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย–EFTA แลวรายงาน
ผลตอ กนศ. 

 

 ผลการศึกษาผลกระทบจากการจัดทําความตกลงการคาเสร ี 
 

กระทรวงพาณิชยโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศไดจัดจางบริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษาผลกระทบ

จากการจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย – EFTA เมื่อเดือนกันยายน 2547 และเสร็จสิ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2548 
  

การหารือเตรียมการครั้งที่ 1 

ไทยและ EFTA ไดมีการหารืออยางไมเปนทางการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

ฝายไทยมีผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นายเกริกไกร จีระแพทย เปนหัวหนาคณะ ฝาย EFTA มี

นาย Gretar Mar Sigurdsson จากไอซแลนดเปนหัวหนาคณะ 

การประชุมคร้ังน้ีทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับกรอบ แนวทาง กําหนดการเจรจาฝายไทยมี

ความเห็นวาความตกลงควรครอบคลุมสินคาทุกรายการ โดยไมมีขอยกเวน (Comprehensive) ขณะเดียวกันควร

ยึดหลักความยืดหยุน (Flexibility) เพ่ือใหมีระดับความเปนไปไดสูงและยังประโยชนกับทั้งสองฝาย (Mutual 

Benefit) ซึ่งสอดคลองกับหลักการขององคการการคาโลก 
 

การหารือเตรียมการครั้งที่ 2 

ไทยและ EFTA ไดมีการประชุมหารืออยางเปนทางการระหวางวันที 10-12 พฤษภาคม 2548 ณ กรุงเรคาวิค 

ประเทศไอซแลนด โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย เปนหัวหนาคณะเจรจาฝายไทย และ นาย Gretar Mar 

Sigurdsson เปนหัวหนาคณะเจรจาฝาย EFTA การประชุมหารือครั้งน้ีถูกกําหนดเปน Exploratory Meeting 

เน่ืองจากสมาชิก EFTA บางประเทศยังดําเนินการภายในเพ่ือขออาณัติการเจรจาไมแลวเสร็จ อยางไรก็ตาม EFTA 

แสดงความพรอมและมีเจตนารมณที่จะใหการเจรจากับไทยแลวเสร็จโดยเร็วและนํามาซึ่งประโยชนแกทั้งสองฝาย 

ทั้งน้ี การหารือมุงเนนแลกเปลี่ยนและสอบถามขอมูลการคา กฎระเบียบ มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ และ

รายละเอียดขอผูกพันภายใตความตกลงการคาเสรีอ่ืนๆ ของไทยและ EFTA รวมถึงหย่ังทาทีและความตองการ

ของทั้งสองฝายในแตละหัวขอการเจรจา โดยไดแบงกลุมเจรจาดังน้ี 
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         1) การเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรม รวมทั้งมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการกีดกัน

ทางการคา และมาตรการเยียวยาทางการคา 

         2) การคาบริการและการลงทุน การแขงขัน การจัดซื้อโดยรัฐ และ Legal Issue 

         3) กฎแหลงกําเนิดสินคา 

         4) ทรัพยสินทางปญญา 

         5) การคาสินคาเกษตร การประชุมรายประเทศ  
 

 สถานะการเจรจา  
 

ไทยและ EFTA ไดมีการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีมาแลว  2 รอบ โดยการเจรจารอบที่ 1 

เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2548 ณ จังหวัดภูเก็ต และการเจรจารอบที่ 2  เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2549  

ณ จังหวัดเชียงใหม  การเจรจามีสาระครอบคลุมการเปดตลาดสินคาเกษตรพ้ืนฐาน สินคาอุตสาหกรรม สินคา

ประมง และสินคาเกษตรแปรรูป การคาบริการ การลงทุน  มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทาง

เทคนิคทางการคา กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา มาตรการเยียวยาทางการคา การคุมครองทรัพยสินทางปญญา  

นโยบายการแขงขัน การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ และกลไกยุติขอพิพาท ซึ่งยังมีหลายประเด็นที่ทั้งสองฝายจะตอง

หารือกันตอไป 

ทั้งน้ี การเจรจาไดหยุดชะงักไปเมื่อกันยายน 2549 เน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทาง

การเมืองของไทย ซึ่งตอมาฝาย EFTA ไดเสนอใหไทยกลับไปเริ่มเจรจาใหมอีกครั้ง แตเน่ืองจากไทยมี 

การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 190 ไดกําหนดแนวทางและขั้นตอน 

การดําเนินการกอนการเจรจารวมถึงการขอความเห็นชอบการเจรจาจากรัฐสภาอีกครั้งซึ่งเปนกระบวนการที่ใช

เวลา สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป หรือ EFTA ประกอบดวยสวิตเซอรแลนด ลิกเตนสไตน นอรเวย และไอซแลนด 

เปนตลาดหน่ึงที่มีศักยภาพ และมีการคากับไทยเติบโตอยางตอเน่ือง มูลคาการคาเฉลี่ยในชวง 3 ป (2553-2555) 

คิดเปนมูลคา 12,561.23 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ในป 2555 สมาคมการคาเสรีแหงยุโรปเปนคูคาสําคัญอันดับ 10 

และเปนตลาดสงออกและนําเขาอันดับ 8 ของไทย การคารวมของไทยกับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรปมีมูลคา 

14,901 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 2.8 ของการคารวมของไทย ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยใน 

ชวง 5 ปที่ผานมา (2551-2555) ประมาณรอยละ 37.78 โดยไทยสงออกไปยังสมาคมการคาเสรีแหงยุโรปมูลคา 

5,731 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยในชวง 5 ปที่ผานมา (2551-2555) ประมาณรอยละ 29.9 

ในสวนของการนําเขา ไทยนําเขาจากสมาคมการคาเสรีแหงยุโรปมูลคา 9,169.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมี 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยในชวง 5 ปที่ผานมา (2551-2555) ประมาณรอยละ 52.9 
 

 ความคืบหนาลาสุด  
 

- รัฐสภาไดเห็นชอบรางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป 

แลวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 

- นางพิรมล เจริญเผา อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เปดเผยถึงความคืบหนาการเจรจา 

ความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรปวา กรมมีแผนที่จะเดินหนาการเจรจาตอไป  

ตามมติที่ผูนําทั้ง 2 ประเทศ ที่ไดเห็นชอบในหลักการไว เมื่อคร้ังการประชุมผูนําอาเซม คร้ังที่ 9 ณ ประเทศลาว 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยกรมมีแผนเปดรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชนและผูเกี่ยวของเพ่ือกําหนดทาที
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ในการเจรจาตามมาตรา 190 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยในป 2556 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศได

ดําเนินการจัดสัมมนาเวทีสาธารณะเร่ือง “FTA ไทย-EFTA: โอกาสและความทาทาย” 4 ครั้งในชวงเดือนมีนาคม-

พฤษภาคม 2556 (ขอนแกน เชียงใหม สงขลา กรุงเทพฯ) และจัดการรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยในลักษณะ 

Focus Group ในกลุมสินคาประมงและประมงแปรรูป เพ่ิมเติมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 รวมทั้งจัดประชุม 

รับฟงความคิดเห็นตอรางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป เมื่อวันที่ 18 

กรกฎาคม 2556 ณ กระทรวงพาณิชย โดยกรมจะเสนอรางกรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สมาคม

การคาเสรีแหงยุโรปตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบจากรัฐสภา หากรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว คาดวาจะ

สามารถกลับมาเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สมาคมการคาเสรีแหงยุโรปไดในป 2557  

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ http://www.efta.int 

 

---------------------------------  

ที่มา: สํานักยุโรป กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

ปรับปรุงวันที่ 15 ตุลาคม 2556  

 


