เรื่ อง

สรุ ป การประชุ ม คณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้า ระหว่า งประเทศ วาระปี 2560-2561 ครั้ งที่
1/2560

วัน/เวลา

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30-12.30 น.

สถานที่

ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สรุ ปสาระสาคัญดังนี้ :
วาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้ งที่ประชุ มทราบ
การประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ วาระปี 2560-2561 ครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังบรรยายพิเศษความคืบหน้าล่าสุ ดของการเจรจาการค้าเสรี ในแต่ละเวที และการเจรจา RCEPTNC ครั้งที่ 19 การให้สิทธิ คนไข้ต่างชาติสามารถเบิกประกันสังคมจากประเทศของตัวเองได้ รวมถึงพระราชบัญญัติ
กฎหมายศุลกากรใหม่ เพื่อให้ภาคเอกชนได้เสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของภาครัฐ
วาระที่ 2 เรื่ องบรรยายพิเศษ
วาระที่ 2.1 เรื่ อง ความคืบหน้าล่าสุ ดของการเจรจาการค้าเสรี ในแต่ละเวที และการเจรจา RCEP-TNC ครั้งที่ 19
บรรยายพิเศษ โดย นายรณรงค์ พูลพิพฒั น์ รองอธิ บดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
อาเซียน-ฮ่ องกง
ล่าสุ ดอาเซี ยนก็มีคู่เจรจา FTA เรี ยกว่าเขตเศรษฐกิจประเทศที่7 ก็คืออาเซี ยน-ฮ่องกง โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน อาเซี ยน
และฮ่องกงได้ร่วมกันประกาศความสาเร็ จการเจรจาฯไปเรี ยบร้อยแล้ว และมีกาหนดลงนามระหว่างการประชุม
ASEAN Summit ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยสาหรับฮ่องกง ระดับการเปิ ดเสรี การค้าไม่สูงมากนัก แต่เป็ น
ความตกลงที่จะมีนยั สาคัญในอนาคต เพราะฮ่องกงเป็ นประเทศที่เสรี มาก การลงทุน 100 % การค้าสิ นค้าการบริ การ
เสรี 100 % ซึ่ งก็ตอ้ งติดตามว่าในอนาคตอาเซี ยนจะทาอย่างไรกับฮ่องกง
RCEP
สาหรับ RCEP จะมีเฉพาะ 6 ประเทศก่อนหน้านี้คือมี จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ โดย RCEP
เป็ นกรอบการเจรจาที่ใหญ่มากที่สุดในเชิงประชากร หลายๆฝ่ ายคาดหวังให้ RCEP เจรจาสาเร็ จภายในปี 2559 แต่ก็
ไม่จบจนขยายเวลามีปี 2560 และอาจไม่สามารถเจรจาให้จบได้ภายในปี 2560
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หลักการและเหตุผลของการตั้ง RCEP ที่สาคัญคือ ขณะนี้ เรามีการตกลง FTA ASEAN+1 แล้ว ถ้า RCEP จะมีระดับ
การเปิ ดเสรี ต่ากว่า ASEAN+1 คงเป็ นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเจรจา RCEP ต้องได้ระดับการเปิ ดเสรี ที่สูงกว่า
ASEAN+1 ทุกประเทศต้องยืน่ ระดับการเปิ ดตลาดให้มากกว่า ASEAN+1
อุปสรรค์ การเจรจาความตกลง RCEP
1. อินเดียไม่ยนื่ Offer ให้กบั ประเทศอย่างเท่าเทียมกัน ยืน่ ให้กนั ASEAN โดยเฉลี่ย 80 % ยืน่ ให้กบั NON-FTA โดย
เฉลี่ย 47-67 % และอินเดียต้องการให้เปิ ดเสรี เรื่ องคนงานมาก
2. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็ นประเทศที่มีความต้องการซื้ อสู งมาก อยากให้ความตกลงฯมีมาตรฐานสู ง ครอบคลุม
กว้างขวางและมีเป้ าหมายขยายการค้าระหว่างกัน (Comprehensive and Commercially Meaningful) และประเทศ
ออสเตรเลีย ไม่ชอบกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนโดยใช้อนุ ญาโตตุลาการ (Investor-state
Dispute Settlement: ISDS) ต่างกับประเทศญี่ปุ่นที่ตอ้ งการหลักการ ISDS มาก
การประชุ ม RCEP TNC ครั้ งล่ าสุ ด
ในขณะนี้ ASEAN ยืน่ ข้อเสนอให้ทุปประเทศคือ เปิ ดตลาดให้ถึง 92 % อีก 8 % ค่อยๆลดไปเรื่ อย โดยให้มีสินค้า
อ่อนไหว (Exclusion List) ได้ไม่เกิน 10% โดยจากการประชุม RCEP ครั้งล่าสุ ด ทุกประเทศไม่ยอมอ่อนท่าทีตวั เอง
ในการการเจรจา โดยคนส่ วนใหญ่อาจจะมองว่าการที่ประเทศอินเดียไม่ยนื่ รายการเพิ่มเติม เป็ นอุปสรรค์ที่สาคัญที่ทา
ให้การเจรจาฯไม่สามารถไปต่อได้ เพราะประเทศอินเดียเป็ นตลาดใหญ่ในด้านการค้าสิ นค้า ซึ่งประเทศไทยต้องการ
การเปิ ดตลาดกับอินเดียมากกว่าประเทศอื่น ทั้งนี้กป็ ระเทศอื่นๆ อาทิ นิ วซี แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เปิ ดเสรี ค่อนข้าง
เยอะแล้วแต่อาจมีติดปั ญหาเรื่ องมาตรฐานสิ นค้าอยูบ่ า้ งเล็กน้อย ดังนั้นการเจรจา RCEP จึงไม่สามารถ Minus India
ได้ เพราะ อินเดียเป็ นสมาชิก RCEP และเป็ นประเทศที่ประเทศไทยต้องการมากที่สุด
ทั้งนี้ การเจรจา FTA ยังมีประเด็นด้านสิ นค้าบริ การมีหลายๆสิ่ งนอกเหนือจากการยืน่ รายการ Offer List ที่หลายๆ
ประเทศยังตกลงกันไม่ได้ อาทิ พิธีศุลกากรและกฎแหล่งกาเนิดสิ นค้า (ROO) มาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช
(SPS) มาตรฐานสิ นค้าอุตสาหกรรมฯ (MRA) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการ
ตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD การจัดซื้ อบริ หารโดยรัฐ ความร่ วมมือทางด้าน ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (IBR) เป็ นต้น โดยตอนนี้กาลังจะมีการจัดตั้ง Sub Working Group เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อช่วยให้การเจรจาฯดาเนิ น
ไปได้ไวขึ้น
การเจรจาด้านการค้าสิ นค้า
กรมเจรจาฯกาลังหารื อกับภาคเอกชน เนื่องจากว่าไทยต้องพยายามยืน่ รายการสิ นค้าให้ถึง 92% ตาม ASEAN กาหนด
ซึ่ งขณะนี้ไทยยืน่ ไป 88% มาเลเซีย 89% สิ งค์โปร์ 90% ฟิ ลลิปปิ นส์ 90% กัมพูชา 89% บรู ไน 85% เวียดนาม 84% ฯ
ประเทศคู่เจรจาอาเซี ยน-จีน 90% ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 90% เกาหลี 88% อินเดีย 74% ญี่ปุ่น 84% ประเทศที่
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ยืดหยุน่ มากที่สุดคือ ประเทศจีน เพราะเป็ นประเทศที่ช่วงเหลือผลักดันไห้การเจรจาดาเนินไปให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้
ASEAN ได้ของให้แต่ละประเทศปรับปรุ งเป้าหมายของการยืน่ ปรับปรุ งการยืน่ รอบที่ 2 คือ 90% ภายในวันที่ 12
กันยายน 2560 โดยทางกรมเจรจาฯ ขอฝากให้ภาคเอกชนพิจารณาต่อไป และประเด็นเรื่ องการค้าและการบริ การเป็ น
เรื่ องที่กระทบต่อกฎหมายในอนาคตมากๆ จะมีศพั ท์คาว่า Global เสรี กฎหมายถอยหลังไม่ได้ ต้องเสรี อย่างก้าวหน้า
ด้วย ภายใต้หลักการ Lecher ผูกพันตามกฎหมายจุดๆหนึ่งเข้ากับกฎหมายปั จจุบนั ต่ากว่ากฎหมายไม่ได้ อนาตคถ้าเรา
ไปเปิ ดเสรี ให้ใคร กฎหมายต้องแก้สูงขึ้น ความตกลงใน RCEP ต้องต่าขึ้นตาม ที่สาคัญคือความผูดพันการเปิ ดตลาด
บริ การต้องเท่ากับกฎหมายปั จจุบนั กฎหมายไทยไม่ได้หา้ มต่างชาติเข้ามาลงทุน แค่ตอ้ งมาขออนุ ญาติก่อน แล้ว
ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบธุ รกิจคนต่างด้าว ให้แต้มต่อกับด้านลงทุนที่มาจากประเทศที่มีสนธิ สัญญากับไทย
ด้วย ตามมาตรา 10 ของพรบ. ซึ่ งฟิ ลิปปิ นส์ไม่ยอมรับหลักการนี้ อีกหลักการนึงคือ หลักปฏิบตั ิอย่างชาติที่ได้รับ
อนุเคราะห์ยงิ่ (Principle of Most Favored Nation Treatment - MFN) ซึ่งเวียดนามไม่ยอมรับหลักการนี้
คุณสุ นีย ์ กรรมการคณะกรรมการเจรจาฯ ให้ความเห็นเรื่ อง RCEP ต้องการให้ BOI มีการกาหนด Content ในการขาย
ว่าควรมีสินค้าไทยร้อยละเท่าไหร่ ดว้ ย ยกตัวอย่างเช่น Alibaba จะมาลงทุนใน EEC ประเทศไทยจะให้เขาลงทุนไหม
มีขอ้ จากัดอะไรไหม ทั้งนี้ในส่ วนภาคเอกชนเราเคยให้ความเห็นไปว่า ถ้าสมมุติ Alibaba มาลงทุนด้าน E-Commerce
เขาจะเอาสิ นค้าของเทรดเข้าตลาดออนไลน์ มีสินค้าอะไรที่สามารถขึ้นไปอยูใ่ น Content นีได้ มีแนวโน้มสู งมากที่เรา
ควรกาหนดเงื่อนไขที่ผดิ
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 3 เรื่ องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่ อง การให้ คนไข้ ต่างชาติสามารถเบิกประกันสั งคมจากประเทศของตัวเองได้
บรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์พงษ์ พฒ
ั น์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
หลักการ และ เหตุผล
ประเทศส่ วนใหญ่ประชาชนอยูใ่ นกองทุนประกันสังคม ประกันสุ ขภาพโดยรัฐ หรื อ เอกชน
มีคนต่างชาติเดินทางมาไทย จานวนมาก ทุกอายุ ทุกเป้ าหมาย
ความสามารถในการรักษาพยาบาลของการแพทย์ไทย
อุตสาหกรรม โรงพยาบาลเอกชน พร้อมนโยบายรัฐ
ความคุม้ ครอง ค่ารักษาพยาบาล ที่ไทยจัดให้ของคนต่างชาติ
สถิติจานวนคนไข้ต่างชาติที่เข้ามารักษาในประเทศไทย (Medical Hub)
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ในภูมิภาคอาเซียน มีหลายประเทศพยายามเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) นอกจากไทย ยังมีสิงคโปร์
และมาเลเซี ย ต่างเน้นจุดเด่นและศักยภาพ ทั้งคุณภาพและมาตรฐานการรักษา โดยมีจุดแข็งในการวางตาแหน่ง
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน จุดแข็งของไทยคือ
• ความมีชื่อเสี ยง
• ความคุม้ ค่าคุม้ ราคา
• รวมถึงชื่อเสี ยงด้านบริ การ และการท่องเที่ยว
ในปี 2557-2558 รายได้ของธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนที่เน้นจับตลาดคนไข้ต่างชาติเติบโตสู งกว่าค่าเฉลี่ยรายได้รวม
ของธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชนรวมร้อยละ 11.7
รายละเอียดประกันสังคม (Social Security) และความแตกต่างของแต่ละประเทศ
ประกันสังคม หมายถึง ประกันภัยแบบหนึ่ง ที่รัฐจัดขึ้นเป็ นสวัสดิการเพื่อเป็ นหลักประกันความคุม้ ครองกรณี ต่างๆ
โดยมีการจ่ายเงินสมทบ 3 ฝ่ ายคือ ลูกจ้าง, นายจ้าง และรัฐบาล ซึ่ งแต่ละประเทศมีลกั ษณะแตกต่างกัน โดยรายงาน
ฉบับนี้ แยกเป็ น 3 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้, กลุ่มประเทศยุโรปและอเมริ กา และกลุ่ม
ประเทศออสเตรเลีย+ออสเตรี ย
• กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดทั้ง 10 ประเทศคือ บรู ไน,
อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์ , ฟิ ลิปปิ นส์, สิ งคโปร์ , เวียดนาม, กัมพูชาและไทย
คนไทยในต่างประเทศเบิกประกันสังคม
คนไทย กรณี ไปอยู่ ต่ างประเทศ
• สามารถใช้สิทธิ เบิกประกันสังคมใดได้บา้ ง มีสิทธิ การเบิกประกันสังคมได้ 7 กรณี รวมทั้งกรณี เจ็บป่ วย 72
ชม. ..
• เบิกกรณี ประสบอันตรายจากการทางาน - ต้องเป็ นกรณี นายจ้างให้ไปดูงานในต่างประเทศ และต้องมี
เอกสารที่แปลไทยแล้วนามาเบิกประกันสังคม
• กรณี คลอดบุตรในต่างประเทศ – ต้องสมทบในกองทุนอย่างน้อย 7 เดือนใน 15 เดือน ก่อนคลอดบุตร และ
นาสู ติบตั รของบุตรที่แจ้งเกิดที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ มาเบิก
คนต่างชาติประเทศใดในประเทศไทยที่เบิกประกันสังคมจากประเทศตนเองได้
คนต่างชาติในไทยที่เบิกประกันสังคมจากประเทศตนเองได้ เช่น
• ประเทศสวีเดน การเจ็บป่ วยนอกประเทศสหภาพยุโรป อาจได้สิทธิ รักษาพยาบาลบางส่ วน
• ประเทศในสหภาพยุโรป เบิกประกันสังคมกรณี รับอันตรายจากการทางานได้
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• ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง รัฐบาลจะทาสัญญาในการส่ งคนไข้เข้ามารักษา และดูแลในค่ารักษาให้ดว้ ย
สรุ ปการบรรยาย/ข้อคิดเห็น
• สิ ทธิ ประกันสังคมของไทยให้สิทธิ ครอบคลุม มากกว่าทุกๆ ประเทศในอาเซี ยน
• สิ ทธิ ประกันสังคมของไทย การจ่ายเงินสมทบน้อย ควรปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบ
• สิ ทธิ กรณี เจ็บป่ วย และ คลอดบุตร ของกลุ่มคนต่างด้าว เช่น เมียรมาร์ , ลาว, กัมพูชา มาใช้ในไทยเป็ นจานวน
มาก ทาให้กองทุนขาดทุนในกลุ่มคนเหล่านี้มาก
• ควรทา MOU ในการให้ คนต่างชาติ ที่เข้ามาในประเทศไทย ต้องทาประกัน เพื่อคุม้ ครองกรณี เจ็บป่ วย หรื อ
บาดเจ็บ หรื อ เสี ยชีวติ เมื่ออยูใ่ นประเทศไทย
มติที่ประชุม : เพื่อทราบ
3.2 เรื่ อง กฎหมายศุลกากรใหม่ ทรี่ ะบุให้ กรมศุลฯสามารถยึดสิ นค้ า in transit ได้ กรณีไม่ ได้ เคลียร์ ออกใน 30 วัน
ดร.ศรี สลา ที่ปรึ กษาคณะกรรมการเจรจาฯ ให้ขอ้ มูลว่า กฎหมายฉบับใหม่ของกรมศุล หมวด 4 ส่ วนที่ 1 เรื่ องผ่าน
แดนและการถ่ายลา มาตราที่ 102-103 มีขอ้ สังเกตุคือ ในมาตรา 102 ว่า ผูใ้ ดนาของเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรื อการ
ถ่ายลาออกนอกราชอาณาจักร ต้องนาของออกไปนอกราชอาณาจักรภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
มาตร 103 ในกรณี ไม่นาของออกไปนอกราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามมาตร 102 หรื อขอเปลี่ยนการผ่านพิธี
ศุลกากรเป็ นการนาเข้าและได้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ีแล้ว แต่ไม่เสี ยอากรหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับศุลกากรภายในระยะเวลาดังกล่าว (30วัน) ให้ของนั้นตกเป็ นของแผ่นดิน
ดร.ศรี สลา ได้ช้ ีแจงว่า กฎหมายฉบับใหม่คือ 90 วัน ข้อควรระวังคือ ในมาตราที่ 103 นั้น เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่
สามารถนาของผ่านแดนออกนอกราชอาณาจักรได้ทนั ตามเวลาแล้ว ให้ผปู ้ ระกอบการดาเนินการขอเปลี่ยนพิธี
ศุลกากรเป็ นการนาเข้าได้การทาเรื่ องขออนุ ญาตินาเข้า ทั้งนี้ก็ภายใน 30 วันเช่นกัน นับแต่วนั ที่นาเข้ามา สมมุติวา่ ของ
นั้นมีใบอนุ ญาติก็จะต้องมีกระบวนการขอใบอนุ ญาติซ่ ึ งอาจจะใช้เวลาเกิน 30 วัน ดังนั้นเรื่ องการกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปั ญหาได้
คุณสุ นีย ์ ได้ช้ ีแจงว่า ถ้าสิ นค้าบางตัวเวลาผ่านแดน เช่น วัตถุอนั ตราย ต้องมีกระบวนการในการขออนุญาติที่อาจจะ
ต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน เพราะหลายๆบริ ษทั อาจยังไม่ทราบว่าในรายละเอียดของรายการสิ นค้าที่ลึกลงไป
ทั้งนี้สมาคมผูป้ ระกอบการขนส่ งทางน้ า ได้ไปเสนอปั ญหานี้ให้กบั คณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย โดยปฏิบตั ิตาม
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Ease of doing business ทั้งหมด 11 ประเด็นที่จะต้องทา แต่ประเทศไทยเลือกทาอยูแ่ ค่ 8 ประเด็น ซึ่ งตรงนี้ เป็ น
ประเด็นการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นทางสมาคมผูป้ ระกอบการขนส่ งทางน้ าจึงเสนอประเด็นนี้ผา่ นคณะกรรมการ
การปฏิรูปกฎหมาย เนื่ องจากทางคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย มองว่า 30 วันแล้วโดนยึดสิ นค้านั้นไม่ได้เป็ นไป
ตามหลักกฎหมายสากล จึงอยากให้ทางสภาหอการค้าฯช่วยเป็ นอีกหนึ่งเสี ยงในการช่วยเหลือในส่ วนนี้
ยกตัวอย่างกรณี ถา้ เราจะเป็ น Trade Nation แล้วถ้ารู ปแบบธุ รกิจของปั จจุบนั เขาตั้งโรงงานอยูใ่ นกัมพูชาแล้วจะทา
Tran Shipment แต่บงั เอิญลูกค้าเขาสั่งว่า เราต้องการให้เงินทุกอย่าง การอานวยความสะดวกทางการขนส่ งทุกอย่าง
อยูท่ ี่ประเทศไทย เขาเลยบอกว่า เอา Shipment ที่อยูร่ อบบ้านมาเข้าตู ้ Conservative ที่เมืองไทย แต่ตามกฎหมายกรม
ศุลกากรนั้นไม่สามารถทาได้ เขาเลยเปลี่ยนเป็ นการเอาเข้า Free Zone ก็จะกลายเป็ นนาเข้าและส่ งออกปกติ มันก็จะ
ไปติดเรื่ องถิ่นกาเนิดสิ นค้า (ROO) นี่ เป็ นข้อกังวลของภาคเอกชน ที่เป็ นอุปสรรคในการทาธุ รกิจอย่างมาก
กรมศุลกากร ในส่ วนเรื่ องการผ่านแดนนี้มีการแก้ไขแล้วในขั้นคณะกรรมาธิ การสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติท้ งั ประเด็น
30 วัน และเรื่ องประเด็นให้ตกเป็ นของแผ่นดินเป็ นการเพิ่มการในชั้นคณะกรรมาธิ การฯ
มติที่ประชุม: ขอให้คณะกรรมการเจรจาฯ จัดทาข้อคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวแจ้งไปยังอธิ บดีกรมศุลรวมถึงคณะ
กรรมมาธิ การสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติอีกครั้ง
3.3 เรื่ อง โอกาสและความเป็ นไปได้ ในการจัดทาการเจรจาความตกลงการค้ าเสรีไทย-สหรัฐ
ประธานฯ ให้ ข้อมูลความเป็ นมา : ริ เริ่ มจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เข้าหารื อกับทางกกร. และมีการร่ าง
แบบสอบถามความเห็ น เกี่ ยวกับ ความเป็ นไปได้ในการจัดทา FTA ไทย-สหรัฐ และเนื่ องจากว่าหากไทยมีการทา
FTAกับสหรัฐนั้น สิ่ งที่สหรัฐต้องการจากประเทศไทย คือ ด้านการบริ การ สิ่ งสาคัญคือ ทรัพย์สินทางปั ญญาอาจถุ
กเรี ยกร้องเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางกกร. เห็นว่าสภาหอการค้าฯมีสมาชิ กเกี่ยวเกี่ยวข้องกับภาคการบริ การอยูม่ าก ทางกกร.
จึงอยากให้ สภาหอการค้าฯ สอบถามความเห็นสมาคมฯและสมาชิก ทั้งนี้ทางฝ่ ายเลขาได้เวียนแบบสอบถามไปยังแต่
ละสมาคมแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เพิ่อขอความเห็ นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ สภาหอการค้าฯขอให้สมาคมฯ
นาส่ งแบบสอบถามฯกลับมายังฝ่ ายเลขาฯได้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 เพื่อทางสภาหอการค้าฯได้นาความเห็นเข้า
หารื อในการประชุมเตรี ยมการระหว่างภาคเอกชน 3 สถานบันภายใต้ กกร. ต่อไป
มติที่ประชุ ม : รับทราบและเสนอความเห็ นว่าหากไม่สามารถทาได้ไทยยังสามารถทาในรู ปแบบ Strategic Partner
กับสหรัฐได้
วาระที่ 4 เรื่ องอื่น ๆ
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4.1 รับฟังความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทานโยบาย แผนงาน และทิศทางในการ
ดาเนินงานสาหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ตวามเห็นจากที่ประชุมฯ
1. สัมมนา หรื อ Workshop ให้ความรู ้ดา้ น FTA แก่สมาคมการค้าฯภายใต้การกากับดูแลของสภาหอการค้าฯ
ทั้งหมด รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ
2. สัมมนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า เส้นทางสายไหมระหว่างไทย-จีน
มติที่ประชุมฯ : รับทราบ
รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมการการประชุ มคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้ าระหว่ างประเทศ
วาระปี 2560-2561 ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้ องประชุ ม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย
คณะกรรมการฯ
1. ท่านทูตกฤษฎา เปี่ ยมพงศ์สานต์
ประธาน
2. ดร.ปิ ยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา
รองประธาน
3. คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล
รองประธาน
4. คุณบัณฑูร วงศ์สีลโชติ
รองประธาน
5. ดร.บันลือศักดิ์ ปุสสะรังสี
กรรมการ
6. ดร.ประพันธ์พงษ์ ขาอ่อน
กรรมการ
7. คุณกมล ตรี วบิ ูลย์
กรรมการ
8. คุณนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์
กรรมการ
9. คุณสุ นีย ์ วรวุฒางกูร
กรรมการ
10. นพ.สรุ พงศ์ อาพันวงษ์
ที่ปรึ กษา
11. ดร.ศรี สลา ภวมัยกุล
ที่ปรึ กษา
12. คุณไกรสิ นธุ์ วงศ์สุรไกร
ที่ปรึ กษา
13. คุณอุมาวดี แก้วชะนะ
ฝ่ ายเลขานุการ
14. คุณภิญญลักษณ์ นพพิศาลวงศ์
ฝ่ ายเลขานุการ
15. คุณกิตติศกั ดิ์ ธนบุญสมบัติ
ผูแ้ ทนคุณมิ่งพันธ์
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ภาครัฐ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

คุณรณรงค์ พูลพิพฒั น์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
คุณธัญวิชญ์ เลิศอเนกสิ น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
คุณกฤตินี จักั กาบาตร์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
คุณป้องภพ ทฤษฎิคุณ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
คุณพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์ กระทรวงการต่างประเทศ
คุณอรุ ณศรี เมธิสริ ยพงศ์
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
คุณนุจนีย ์ พลล้ า
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
คุณลิซ่า ดารณ๊ บาสคารัน
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
คุณกมลรัตน์ เหลืองสชา กรมการค้าต่างประเทศ
คุณบุุรัสกร สุ ภาษี
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คุณภัทราทิพย์ อยูฉ่ ตั ร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
คุณชาญชัย โฉลกคงถาวร สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
คุณบราลี รัตนปัณฑะ
กรมศุลกากร
คุณนวพร ตั้งจิตเจริ ญชัย กรมศุลกากร
คุณณัฐสุ ดา ธรรมถนอม กรมศุลกากร
คุณอุกฤษ รักขวัญ
กรมศุลกากร
คุณวรวรรณ ตอวิวฒั น์
กรมศุลกากร

สมาคมการค้าฯ
33. นพ.พงษ์พฒั น์ ปธานวนิช สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย
34. นพ.ธนกฤษ ชินตวร
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย
35. คุณพรพิมล ตันตราธิวฒ
ุ ิ
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย
36. คุณจิตตพันธ์ หงส์สิริ
สมาคมผูผ้ ลิตเครื่ องสาอางไทย
37. คุณธัญนิชา ตั้งจินตนา สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสาเร็ จรู ป
38. คุณภาวิต ทองแก้ว
สมาคมผูผ้ ลิตน้ าตาลและชีวพลังงานไทย
39. คุณณัชชา บุญแสง
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง
40. คุณวิลาวัณย์ สัตยาประเสริ ฐ
สมาคมผูน้ าเข้าและผูส้ ่ งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
41. คุณภูมิทศั สุ มงั คละ
Exim Bank
42. คุณสุ พตั รา ริ้ วไพโรจน์
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
43. คุณอารี ยา ฉิ มอ่อน
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
44. คุณนิลเพชร บุญรอด
สมาคมผูผ้ ลิตน้ ามันถัว่ เหลืองและราข้าว
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

คุณฐิติญา ตั้งบุญเติม
คุณกิตติพนั ธ์ มูลศรี ชยั
คุณบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์
คุณจิราภรณ์ นาคประกอบ
คุณอาพร เจริ ญสมศักดิ์
คุณชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ
คุณชัญญานุช สุ ขจันทร์
คุณมนัส อารี
คุณคมกฤษณ์ เสนารักษ์
คุณสมชาย บรรลือเสนาะ

สมาคมผูผ้ ลิตน้ ามันถัว่ เหลืองและราข้าว
สมาคมผูอ้ อกและผูผ้ ลิตไทย
สมาคมประกันชีวติ ไทย
สมาคมประกันชีวติ ไทย
สมาคมผูว้ จิ ยั และผลิตเภสัชภัณฑ์
สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มไทย
สมาคมอุตสาหกรรมสิ่ งทอไทย
สมาคมกุง้ ไทย
สมาคมผูร้ ับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
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