
1 
 

เร่ือง สรุปการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ วาระปี 2560-2561 คร้ังท่ี 
1/2560 

 
วนั/เวลา วนัองัคารท่ี 9 กนัยายน 2560 เวลา 09.30-12.30 น. 
 
สถานที ่      หอ้งประชุม 3201  ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวจิารณ์ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 
สรุปสาระส าคัญดังนี ้: 
 
วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
การประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ วาระปี 2560-2561 คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อรับฟังบรรยายพิเศษความคืบหนา้ล่าสุดของการเจรจาการคา้เสรีในแต่ละเวที และการเจรจา RCEP-
TNC คร้ังท่ี 19 การใหสิ้ทธิคนไขต่้างชาติสามารถเบิกประกนัสังคมจากประเทศของตวัเองได ้รวมถึงพระราชบญัญติั
กฎหมายศุลกากรใหม่ เพื่อใหภ้าคเอกชนไดเ้สนอและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศไปในทิศทางเดียวกบันโยบายของภาครัฐ 
 
วาระที ่2  เร่ืองบรรยายพเิศษ 
 
วาระท่ี 2.1 เร่ือง ความคืบหนา้ล่าสุดของการเจรจาการคา้เสรีในแต่ละเวที และการเจรจา RCEP-TNC คร้ังท่ี 19  
บรรยายพิเศษ โดย นายรณรงค ์พูลพิพฒัน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
 
อาเซียน-ฮ่องกง 
ล่าสุดอาเซียนก็มีคู่เจรจา FTA เรียกวา่เขตเศรษฐกิจประเทศท่ี7 ก็คืออาเซียน-ฮ่องกง โดยเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน อาเซียน
และฮ่องกงไดร่้วมกนัประกาศความส าเร็จการเจรจาฯไปเรียบร้อยแลว้ และมีก าหนดลงนามระหวา่งการประชุม 
ASEAN Summit ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยส าหรับฮ่องกง ระดบัการเปิดเสรีการคา้ไม่สูงมากนกั แต่เป็น
ความตกลงท่ีจะมีนยัส าคญัในอนาคต เพราะฮ่องกงเป็นประเทศท่ีเสรีมาก การลงทุน 100 % การคา้สินคา้การบริการ
เสรี 100 % ซ่ึงก็ตอ้งติดตามวา่ในอนาคตอาเซียนจะท าอยา่งไรกบัฮ่องกง  
 
RCEP 
ส าหรับ RCEP จะมีเฉพาะ 6 ประเทศก่อนหนา้น้ีคือมี จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์โดย RCEP 
เป็นกรอบการเจรจาท่ีใหญ่มากท่ีสุดในเชิงประชากร หลายๆฝ่ายคาดหวงัให ้RCEP เจรจาส าเร็จภายในปี 2559 แต่ก็
ไม่จบจนขยายเวลามีปี 2560 และอาจไม่สามารถเจรจาให้จบไดภ้ายในปี 2560  
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หลกัการและเหตุผลของการตั้ง RCEP ท่ีส าคญัคือ ขณะน้ีเรามีการตกลง FTA ASEAN+1 แลว้ ถา้ RCEP จะมีระดบั
การเปิดเสรีต ่ากวา่ ASEAN+1 คงเป็นไปไม่ได ้เพราะฉะนั้นการเจรจา RCEP ตอ้งไดร้ะดบัการเปิดเสรีท่ีสูงกวา่ 
ASEAN+1 ทุกประเทศตอ้งยืน่ระดบัการเปิดตลาดใหม้ากกวา่ ASEAN+1  
 
อุปสรรค์การเจรจาความตกลง RCEP  
1. อินเดียไม่ยืน่ Offer ใหก้บัประเทศอยา่งเท่าเทียมกนั ยืน่ใหก้นั ASEAN โดยเฉล่ีย 80 % ยืน่ใหก้บั NON-FTA โดย
เฉล่ีย 47-67 % และอินเดียตอ้งการใหเ้ปิดเสรีเร่ืองคนงานมาก  
2. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์เป็นประเทศท่ีมีความตอ้งการซ้ือสูงมาก อยากใหค้วามตกลงฯมีมาตรฐานสูง ครอบคลุม
กวา้งขวางและมีเป้าหมายขยายการคา้ระหวา่งกนั (Comprehensive and Commercially Meaningful) และประเทศ
ออสเตรเลีย ไม่ชอบกระบวนการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งรัฐและเอกชนโดยใชอ้นุญาโตตุลาการ (Investor-state 
Dispute Settlement: ISDS) ต่างกบัประเทศญ่ีปุ่นท่ีตอ้งการหลกัการ ISDS มาก  
 
การประชุม RCEP TNC คร้ังล่าสุด 
ในขณะน้ี ASEAN ยืน่ขอ้เสนอใหทุ้ปประเทศคือ เปิดตลาดใหถึ้ง 92 % อีก 8 % ค่อยๆลดไปเร่ือย โดยใหมี้สินคา้
อ่อนไหว (Exclusion List) ไดไ้ม่เกิน 10% โดยจากการประชุม RCEP คร้ังล่าสุด ทุกประเทศไม่ยอมอ่อนท่าทีตวัเอง
ในการการเจรจา โดยคนส่วนใหญ่อาจจะมองวา่การท่ีประเทศอินเดียไม่ยืน่รายการเพิ่มเติม เป็นอุปสรรคท่ี์ส าคญัท่ีท า
ใหก้ารเจรจาฯไม่สามารถไปต่อได ้เพราะประเทศอินเดียเป็นตลาดใหญ่ในดา้นการคา้สินคา้ ซ่ึงประเทศไทยตอ้งการ
การเปิดตลาดกบัอินเดียมากกวา่ประเทศอ่ืน ทั้งน้ีก็ประเทศอ่ืนๆ อาทิ นิวซีแลนด ์ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น เปิดเสรีค่อนขา้ง
เยอะแลว้แต่อาจมีติดปัญหาเร่ืองมาตรฐานสินคา้อยูบ่า้งเล็กนอ้ย ดงันั้นการเจรจา RCEP จึงไม่สามารถ Minus India 
ได ้เพราะ อินเดียเป็นสมาชิก RCEP และเป็นประเทศท่ีประเทศไทยตอ้งการมากท่ีสุด 
ทั้งน้ี การเจรจา FTA ยงัมีประเด็นดา้นสินคา้บริการมีหลายๆส่ิงนอกเหนือจากการยืน่รายการ Offer List ท่ีหลายๆ
ประเทศยงัตกลงกนัไม่ได ้อาทิ พิธีศุลกากรและกฎแหล่งก าเนิดสินคา้ (ROO) มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช 
(SPS) มาตรฐานสินคา้อุตสาหกรรมฯ (MRA) มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการ
ตอบโตก้ารอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD การจดัซ้ือบริหารโดยรัฐ ความร่วมมือทางดา้น ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา (IBR) เป็นตน้ โดยตอนน้ีก าลงัจะมีการจดัตั้ง Sub Working Group เพิ่มข้ึนดว้ย เพื่อช่วยใหก้ารเจรจาฯด าเนิน
ไปไดไ้วข้ึน 
 
การเจรจาดา้นการคา้สินคา้ 
กรมเจรจาฯก าลงัหารือกบัภาคเอกชน เน่ืองจากวา่ไทยตอ้งพยายามยืน่รายการสินคา้ใหถึ้ง 92% ตาม ASEAN ก าหนด 
ซ่ึงขณะน้ีไทยยืน่ไป 88% มาเลเซีย 89% สิงคโ์ปร์ 90% ฟิลลิปปินส์ 90% กมัพูชา 89% บรูไน 85% เวยีดนาม 84% ฯ 
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-จีน 90% ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์90% เกาหลี 88% อินเดีย 74% ญ่ีปุ่น 84% ประเทศท่ี
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ยดืหยุน่มากท่ีสุดคือ ประเทศจีน เพราะเป็นประเทศท่ีช่วงเหลือผลกัดนัไหก้ารเจรจาด าเนินไปใหไ้ดม้ากท่ีสุด ทั้งน้ี 
ASEAN ไดข้องใหแ้ต่ละประเทศปรับปรุงเป้าหมายของการยืน่ปรับปรุงการยืน่รอบท่ี 2 คือ 90% ภายในวนัท่ี 12 
กนัยายน 2560 โดยทางกรมเจรจาฯ ขอฝากใหภ้าคเอกชนพิจารณาต่อไป และประเด็นเร่ืองการคา้และการบริการเป็น
เร่ืองท่ีกระทบต่อกฎหมายในอนาคตมากๆ จะมีศพัทค์  าวา่ Global เสรี กฎหมายถอยหลงัไม่ได ้ตอ้งเสรีอยา่งกา้วหนา้
ดว้ย ภายใตห้ลกัการ Lecher ผกูพนัตามกฎหมายจุดๆหน่ึงเขา้กบักฎหมายปัจจุบนั ต ่ากวา่กฎหมายไม่ได ้อนาตคถา้เรา
ไปเปิดเสรีใหใ้คร กฎหมายตอ้งแกสู้งข้ึน ความตกลงใน RCEP ตอ้งต ่าข้ึนตาม ท่ีส าคญัคือความผดูพนัการเปิดตลาด
บริการตอ้งเท่ากบักฎหมายปัจจุบนั กฎหมายไทยไม่ไดห้า้มต่างชาติเขา้มาลงทุน แค่ตอ้งมาขออนุญาติก่อน แลว้
ภายใตพ้ระราชบญัญติัประกอบธุรกิจคนต่างดา้ว ให้แตม้ต่อกบัดา้นลงทุนท่ีมาจากประเทศท่ีมีสนธิสัญญากบัไทย
ดว้ย ตามมาตรา 10 ของพรบ. ซ่ึงฟิลิปปินส์ไม่ยอมรับหลกัการน้ี อีกหลกัการนึงคือ หลกัปฏิบติัอยา่งชาติท่ีไดรั้บ
อนุเคราะห์ยิง่ (Principle of Most Favored Nation Treatment - MFN) ซ่ึงเวยีดนามไม่ยอมรับหลกัการน้ี  
 
คุณสุนีย ์กรรมการคณะกรรมการเจรจาฯ ให้ความเห็นเร่ือง RCEP ตอ้งการให ้BOI มีการก าหนด Content ในการขาย
วา่ควรมีสินคา้ไทยร้อยละเท่าไหร่ดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น Alibaba จะมาลงทุนใน EEC ประเทศไทยจะใหเ้ขาลงทุนไหม 
มีขอ้จ ากดัอะไรไหม ทั้งน้ีในส่วนภาคเอกชนเราเคยใหค้วามเห็นไปวา่ ถา้สมมุติ Alibaba มาลงทุนดา้น E-Commerce 
เขาจะเอาสินคา้ของเทรดเขา้ตลาดออนไลน์ มีสินคา้อะไรท่ีสามารถข้ึนไปอยูใ่น Content นีได ้มีแนวโนม้สูงมากท่ีเรา
ควรก าหนดเง่ือนไขท่ีผดิ 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
วาระที ่3 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
 
3.1 เร่ือง การให้คนไข้ต่างชาติสามารถเบิกประกนัสังคมจากประเทศของตัวเองได้ 
           บรรยายพเิศษ โดย นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
 
หลกัการ และ เหตุผล  
ประเทศส่วนใหญ่ประชาชนอยูใ่นกองทุนประกนัสังคม ประกนัสุขภาพโดยรัฐ หรือ เอกชน 
มีคนต่างชาติเดินทางมาไทย จ านวนมาก ทุกอาย ุทุกเป้าหมาย 
ความสามารถในการรักษาพยาบาลของการแพทยไ์ทย 
อุตสาหกรรม โรงพยาบาลเอกชน พร้อมนโยบายรัฐ 
ความคุม้ครอง ค่ารักษาพยาบาล ท่ีไทยจดัใหข้องคนต่างชาติ 
 
สถิติจ านวนคนไขต่้างชาติท่ีเขา้มารักษาในประเทศไทย (Medical Hub) 
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ในภูมิภาคอาเซียน มีหลายประเทศพยายามเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub) นอกจากไทย ยงัมีสิงคโปร์ 
และมาเลเซีย ต่างเนน้จุดเด่นและศกัยภาพ ทั้งคุณภาพและมาตรฐานการรักษา โดยมีจุดแขง็ในการวางต าแหน่ง
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั จุดแขง็ของไทยคือ 

• ความมีช่ือเสียง 
• ความคุม้ค่าคุม้ราคา  
• รวมถึงช่ือเสียงดา้นบริการ และการท่องเท่ียว 

ในปี 2557-2558 รายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนท่ีเนน้จบัตลาดคนไขต่้างชาติเติบโตสูงกวา่ค่าเฉล่ียรายไดร้วม
ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนรวมร้อยละ 11.7 
 
รายละเอียดประกนัสังคม (Social Security) และความแตกต่างของแต่ละประเทศ 

ประกนัสังคม หมายถึง ประกนัภยัแบบหน่ึง ท่ีรัฐจดัข้ึนเป็นสวสัดิการเพื่อเป็นหลกัประกนัความคุม้ครองกรณีต่างๆ 
โดยมีการจ่ายเงินสมทบ 3 ฝ่ายคือ ลูกจา้ง, นายจา้ง และรัฐบาล ซ่ึงแต่ละประเทศมีลกัษณะแตกต่างกนั โดยรายงาน
ฉบบัน้ี แยกเป็น 3 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ กลุ่มประเทศยโุรปและอเมริกา และกลุ่ม
ประเทศออสเตรเลีย+ออสเตรีย 

• กลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความแตกต่างกนัในรายละเอียดทั้ง 10 ประเทศคือ บรูไน, 
อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวยีดนาม, กมัพูชาและไทย 

 
คนไทยในต่างประเทศเบิกประกนัสังคม 

คนไทย กรณีไปอยู ่ต่างประเทศ 

• สามารถใชสิ้ทธิเบิกประกนัสงัคมใดไดบ้า้ง   มีสิทธิการเบิกประกนัสังคมได ้7 กรณี  รวมทั้งกรณีเจบ็ป่วย 72 
ชม. .. 

• เบิกกรณีประสบอนัตรายจากการท างาน   - ตอ้งเป็นกรณีนายจา้งใหไ้ปดูงานในต่างประเทศ และตอ้งมี
เอกสารท่ีแปลไทยแลว้น ามาเบิกประกนัสังคม 

• กรณีคลอดบุตรในต่างประเทศ – ตอ้งสมทบในกองทุนอยา่งนอ้ย 7 เดือนใน 15 เดือน ก่อนคลอดบุตร และ
น าสูติบตัรของบุตรท่ีแจง้เกิดท่ีสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ มาเบิก 

 
คนต่างชาติประเทศใดในประเทศไทยท่ีเบิกประกนัสังคมจากประเทศตนเองได ้

คนต่างชาติในไทยท่ีเบิกประกนัสังคมจากประเทศตนเองได ้เช่น 
• ประเทศสวเีดน  การเจบ็ป่วยนอกประเทศสหภาพยโุรป อาจไดสิ้ทธิรักษาพยาบาลบางส่วน 
• ประเทศในสหภาพยโุรป เบิกประกนัสังคมกรณีรับอนัตรายจากการท างานได ้
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• ประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง รัฐบาลจะท าสัญญาในการส่งคนไขเ้ขา้มารักษา และดูแลในค่ารักษาใหด้ว้ย 
 
สรุปการบรรยาย/ขอ้คิดเห็น 

• สิทธิประกนัสังคมของไทยใหสิ้ทธิครอบคลุม มากกวา่ทุกๆ ประเทศในอาเซียน 
• สิทธิประกนัสังคมของไทย การจ่ายเงินสมทบนอ้ย ควรปรับอตัราการจ่ายเงินสมทบ 
• สิทธิกรณีเจบ็ป่วย และ คลอดบุตร ของกลุ่มคนต่างดา้ว เช่น เมียรมาร์, ลาว, กมัพูชา มาใชใ้นไทยเป็นจ านวน

มาก ท าใหก้องทุนขาดทุนในกลุ่มคนเหล่าน้ีมาก 
• ควรท า MOU ในการให ้คนต่างชาติ ท่ีเขา้มาในประเทศไทย ตอ้งท าประกนั เพื่อคุม้ครองกรณีเจบ็ป่วย หรือ 

บาดเจบ็ หรือ เสียชีวติ เม่ืออยูใ่นประเทศไทย 
 
มติท่ีประชุม : เพื่อทราบ 
 
3.2 เร่ือง กฎหมายศุลกากรใหม่ทีร่ะบุให้กรมศุลฯสามารถยึดสินค้า in transit ได้กรณไีม่ได้เคลยีร์ออกใน 30 วัน 
 
ดร.ศรีสลา ท่ีปรึกษาคณะกรรมการเจรจาฯ ให้ขอ้มูลวา่ กฎหมายฉบบัใหม่ของกรมศุล หมวด 4 ส่วนท่ี 1 เร่ืองผา่น
แดนและการถ่ายล า   มาตราท่ี 102-103 มีขอ้สังเกตุคือ ในมาตรา 102 วา่ ผูใ้ดน าของเขา้มาเพื่อการผา่นแดนหรือการ
ถ่ายล าออกนอกราชอาณาจกัร ตอ้งน าของออกไปนอกราชอาณาจกัรภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีน าเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร  
มาตร 103 ในกรณีไม่น าของออกไปนอกราชอาณาจกัรภายในระยะเวลาตามมาตร 102 หรือขอเปล่ียนการผา่นพิธี
ศุลกากรเป็นการน าเขา้และไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีแลว้ แต่ไม่เสียอากรหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศุลกากรภายในระยะเวลาดงักล่าว (30วนั) ให้ของนั้นตกเป็นของแผน่ดิน 
 
ดร.ศรีสลา ไดช้ี้แจงวา่ กฎหมายฉบบัใหม่คือ 90 วนั ขอ้ควรระวงัคือ ในมาตราท่ี 103 นั้น เม่ือพิจารณาแลว้วา่ไม่
สามารถน าของผา่นแดนออกนอกราชอาณาจกัรไดท้นัตามเวลาแลว้ ใหผู้ป้ระกอบการด าเนินการขอเปล่ียนพิธี
ศุลกากรเป็นการน าเขา้ไดก้ารท าเร่ืองขออนุญาติน าเขา้ ทั้งน้ีก็ภายใน 30 วนัเช่นกนั นบัแต่วนัท่ีน าเขา้มา สมมุติวา่ของ
นั้นมีใบอนุญาติก็จะตอ้งมีกระบวนการขอใบอนุญาติซ่ึงอาจจะใชเ้วลาเกิน 30 วนั ดงันั้นเร่ืองการก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาได ้ 
 
คุณสุนีย ์ไดช้ี้แจงวา่ ถา้สินคา้บางตวัเวลาผา่นแดน เช่น วตัถุอนัตราย ตอ้งมีกระบวนการในการขออนุญาติท่ีอาจจะ
ตอ้งใชร้ะยะเวลาเกินกวา่ 30 วนั เพราะหลายๆบริษทัอาจยงัไม่ทราบวา่ในรายละเอียดของรายการสินคา้ท่ีลึกลงไป 
ทั้งน้ีสมาคมผูป้ระกอบการขนส่งทางน ้า ไดไ้ปเสนอปัญหาน้ีใหก้บัคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย โดยปฏิบติัตาม 
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Ease of doing business ทั้งหมด 11 ประเด็นท่ีจะตอ้งท า แต่ประเทศไทยเลือกท าอยูแ่ค่ 8 ประเด็น ซ่ึงตรงน้ีเป็น
ประเด็นการคา้ระหวา่งประเทศ ดงันั้นทางสมาคมผูป้ระกอบการขนส่งทางน ้าจึงเสนอประเด็นน้ีผา่นคณะกรรมการ
การปฏิรูปกฎหมาย เน่ืองจากทางคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย มองวา่ 30 วนัแลว้โดนยดึสินคา้นั้นไม่ไดเ้ป็นไป
ตามหลกักฎหมายสากล จึงอยากใหท้างสภาหอการคา้ฯช่วยเป็นอีกหน่ึงเสียงในการช่วยเหลือในส่วนน้ี 
 
ยกตวัอยา่งกรณีถา้เราจะเป็น Trade Nation แลว้ถา้รูปแบบธุรกิจของปัจจุบนัเขาตั้งโรงงานอยูใ่นกมัพูชาแลว้จะท า 
Tran Shipment แต่บงัเอิญลูกคา้เขาสั่งวา่ เราตอ้งการใหเ้งินทุกอยา่ง การอ านวยความสะดวกทางการขนส่งทุกอยา่ง
อยูท่ี่ประเทศไทย เขาเลยบอกวา่ เอา Shipment ท่ีอยูร่อบบา้นมาเขา้ตู ้Conservative ท่ีเมืองไทย แต่ตามกฎหมายกรม
ศุลกากรนั้นไม่สามารถท าได ้เขาเลยเปล่ียนเป็นการเอาเขา้ Free Zone ก็จะกลายเป็นน าเขา้และส่งออกปกติ มนัก็จะ
ไปติดเร่ืองถ่ินก าเนิดสินคา้ (ROO) น่ีเป็นขอ้กงัวลของภาคเอกชน ท่ีเป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจอยา่งมาก 
 
กรมศุลกากร ในส่วนเร่ืองการผา่นแดนน้ีมีการแกไ้ขแลว้ในขั้นคณะกรรมาธิการสภานิติบญัญติัแห่งชาติทั้งประเด็น 
30 วนั และเร่ืองประเด็นให้ตกเป็นของแผน่ดินเป็นการเพิ่มการในชั้นคณะกรรมาธิการฯ  
 
มติท่ีประชุม: ขอใหค้ณะกรรมการเจรจาฯ จดัท าขอ้คิดเห็นต่อประเด็นดงักล่าวแจง้ไปยงัอธิบดีกรมศุลรวมถึงคณะ
กรรมมาธิการสภานิติบญัญติัแห่งชาติอีกคร้ัง 
 
3.3 เร่ือง โอกาสและความเป็นไปได้ในการจัดท าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐ 
 
ประธานฯ ให้ข้อมูลความเป็นมา : ริเร่ิมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดเ้ขา้หารือกบัทางกกร. และมีการร่าง
แบบสอบถามความเห็น เก่ียวกบั ความเป็นไปไดใ้นการจดัท า FTA ไทย-สหรัฐ และเน่ืองจากว่าหากไทยมีการท า 
FTAกบัสหรัฐนั้น ส่ิงท่ีสหรัฐตอ้งการจากประเทศไทย คือ ดา้นการบริการ ส่ิงส าคญัคือ ทรัพยสิ์นทางปัญญาอาจถุ
กเรียกร้องเพิ่มข้ึน ดงันั้นทางกกร. เห็นวา่สภาหอการคา้ฯมีสมาชิกเก่ียวเก่ียวขอ้งกบัภาคการบริการอยูม่าก ทางกกร. 
จึงอยากให ้สภาหอการคา้ฯ สอบถามความเห็นสมาคมฯและสมาชิก ทั้งน้ีทางฝ่ายเลขาไดเ้วยีนแบบสอบถามไปยงัแต่
ละสมาคมแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2560 เพิ่อขอความเห็นและขอ้เสนอแนะ ทั้งน้ีสภาหอการคา้ฯขอให้สมาคมฯ
น าส่งแบบสอบถามฯกลบัมายงัฝ่ายเลขาฯไดถึ้งวนัท่ี 25 กนัยายน 2560 เพื่อทางสภาหอการคา้ฯไดน้ าความเห็นเขา้
หารือในการประชุมเตรียมการระหวา่งภาคเอกชน 3 สถานบนัภายใต ้กกร. ต่อไป 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบและเสนอความเห็นว่าหากไม่สามารถท าไดไ้ทยยงัสามารถท าในรูปแบบ Strategic Partner 
กบัสหรัฐได ้
 
วาระที ่4  เร่ืองอ่ืน ๆ  
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4.1 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการจัดท านโยบาย แผนงาน และทศิทางในการ

ด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตวามเห็นจากท่ีประชุมฯ 

1. สัมมนา หรือ Workshop ใหค้วามรู้ดา้น FTA แก่สมาคมการคา้ฯภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาหอการคา้ฯ
ทั้งหมด รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีสนใจ 

2. สัมมนาเก่ียวกบัเศรษฐกิจการคา้ เส้นทางสายไหมระหวา่งไทย-จีน 
 
มติท่ีประชุมฯ : รับทราบ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ  
วาระปี 2560-2561 คร้ังที ่1/2560 

วนัองัคารที ่9 กนัยายน 2560 เวลา 09.30-12.30 น. 
ณ ห้องประชุม 3201  อาคารบรรเจิด ชลวจิารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
คณะกรรมการฯ 

1. ท่านทูตกฤษฎา เป่ียมพงศส์านต ์  ประธาน 
2. ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยธุยา  รองประธาน                                                         
3. คุณฉตัรชยั มงคลวเิศษไกวลั   รองประธาน 
4. คุณบณัฑูร วงศสี์ลโชติ   รองประธาน  
5. ดร.บนัลือศกัด์ิ ปุสสะรังสี      กรรมการ 
6. ดร.ประพนัธ์พงษ ์ข าอ่อน  กรรมการ  
7. คุณกมล ตรีวบูิลย ์   กรรมการ 
8. คุณนพวรรณ ฉลองพนัธรัตน์  กรรมการ                 
9. คุณสุนีย ์วรวฒุางกูร   กรรมการ 
10. นพ.สรุพงศ ์อ าพนัวงษ ์   ท่ีปรึกษา 
11. ดร.ศรีสลา ภวมยักุล   ท่ีปรึกษา 
12. คุณไกรสินธ์ุ วงศสุ์รไกร   ท่ีปรึกษา 
13. คุณอุมาวดี แกว้ชะนะ   ฝ่ายเลขานุการ 
14. คุณภิญญลกัษณ์ นพพิศาลวงศ ์  ฝ่ายเลขานุการ 
15. คุณกิตติศกัด์ิ ธนบุญสมบติั  ผูแ้ทนคุณม่ิงพนัธ์ 
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ภาครัฐ 
16. คุณรณรงค ์พูลพิพฒัน์  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ  
17. คุณธญัวชิญ ์เลิศอเนกสิน กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
18. คุณกฤตินี จักักาบาตร์  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
19. คุณป้องภพ ทฤษฎิคุณ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
20. คุณพงศภ์พ เมธากุลวฒัน์ กระทรวงการต่างประเทศ 
21. คุณอรุณศรี   เมธิสริยพงศ ์ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
22. คุณนุจนีย ์     พลล ้า        ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
23. คุณลิซ่า ดารณ๊ บาสคารัน  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
24. คุณกมลรัตน์ เหลืองสชา  กรมการคา้ต่างประเทศ 
25. คุณบุุรัสกร สุภาษี  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
26. คุณภทัราทิพย ์อยูฉ่ตัร  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
27. คุณชาญชยั โฉลกคงถาวร ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
28. คุณบราลี รัตนปัณฑะ  กรมศุลกากร 
29. คุณนวพร ตั้งจิตเจริญชยั กรมศุลกากร 
30. คุณณฐัสุดา  ธรรมถนอม กรมศุลกากร 
31. คุณอุกฤษ รักขวญั  กรมศุลกากร 
32. คุณวรวรรณ ตอววิฒัน์  กรมศุลกากร 

 
สมาคมการคา้ฯ 

33. นพ.พงษพ์ฒัน์ ปธานวนิช สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย 
34. นพ.ธนกฤษ ชินตวร  สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย 
35. คุณพรพิมล ตนัตราธิวฒิุ  สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย 
36. คุณจิตตพนัธ์ หงส์สิริ  สมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทย 
37. คุณธญันิชา  ตั้งจินตนา   สมาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป 
38. คุณภาวติ ทองแกว้  สมาคมผูผ้ลิตน ้าตาลและชีวพลงังานไทย 
39. คุณณชัชา บุญแสง  สมาคมอาหารแช่เยอืกแขง็ 
40. คุณวลิาวณัย ์สัตยาประเสริฐ สมาคมผูน้ าเขา้และผูส่้งออกระดบัมาตรฐานเออีโอ 
41. คุณภูมิทศั สุมงัคละ  Exim Bank 
42. คุณสุพตัรา ร้ิวไพโรจน์  สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
43. คุณอารียา ฉิมอ่อน   สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
44. คุณนิลเพชร บุญรอด  สมาคมผูผ้ลิตน ้ามนัถัว่เหลืองและร าขา้ว 
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45. คุณฐิติญา ตั้งบุญเติม  สมาคมผูผ้ลิตน ้ามนัถัว่เหลืองและร าขา้ว 
46. คุณกิตติพนัธ์ มูลศรีชยั  สมาคมผูอ้อกและผูผ้ลิตไทย 
47. คุณบุญกาญจน์ รัตนาวบูิลย ์ สมาคมประกนัชีวติไทย 
48. คุณจิราภรณ์ นาคประกอบ สมาคมประกนัชีวติไทย 
49. คุณอ าพร เจริญสมศกัด์ิ  สมาคมผูว้จิยัและผลิตเภสัชภณัฑ์ 
50. คุณชนาพร พูนทรัพยหิ์รัญ สมาคมแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ  
51. คุณชญัญานุช สุขจนัทร์  สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
52. คุณมนสั อารี    สมาคมอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 
53. คุณคมกฤษณ์ เสนารักษ ์  สมาคมกุง้ไทย 
54. คุณสมชาย บรรลือเสนาะ  สมาคมผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

 


