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ในช่่วงปีี พ.ศ. 2560 ท่ี่�ผ่่านมา ไที่ยและญี่่�ป่ี�น

เห็็นพ้อง ร่่วมกัันท่ี่� จะใ ห้็ ม่กัาร่ จัดกัาร่ปีร่ะช่่มสำำาห็ร่ับ 

กัาร่ที่บที่วนที่ั�วไปีภายใต้้ความต้กัลงร่ะห็ว่างไที่ยกัับญี่่�ป่ี�น

สำำาห็ร่ับความเปี็นห็่้นสำ่วนที่างเศร่ษฐกัิจ (Japan-Thailand  

Economic Partnership Agreement: JTEPA) โดยคาดว่า 

ผ่ลของกัาร่ที่บที่วนทัี่�วไปีจะเสำนอแนะให้็ม่กัาร่ปีรั่บปีร่่งข้อ

บที่ของ JTEPA และเพิ�มเติ้มข้อบที่ให็ม่ๆ ซึ่่�งจะนำาไปีสำ่่

กัร่ะบวนกัาร่เจร่จาเพ่�อแกั้ไข JTEPA 

กัาร่ที่บที่วนความต้กัลง JTEPA ท่ี่�ม่อย่่เกัิดข่�นใน

บร่ิบที่ที่างกัาร่ค้าและกัาร่ลงท่ี่นที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปีจากัเม่�อ 

10 ปีีที่่�ผ่่านมาห็ลายปีร่ะกัาร่ ที่ั�งปีัจจัยภายนอกั ซึ่่�งร่วม

ถึ่งกัาร่เปีล่�ยนแปีลงสำภาพแวดล้อมที่างกัาร่ค้าโลกั และ

กัาร่เปีล่�ยนแปีลงที่างเที่คโนโลย่อย่างร่วดเร่็ว โดยเฉพาะ

เที่คโนโลย่สำาร่สำนเที่ศ และปีัจจัยภายในค่อ นโยบาย

อ่ต้สำาห็กัร่ร่มต้ามกัร่อบแนวคิด Thailand 4.0 อย่างไร่กั็ต้าม

จากัปีัจจัยภายนอกัและปัีจจัยภายในที่่�เปีล่�ยนแปีลงไปี

ปีร่ะเที่ศไที่ยควร่จัดที่ำาความต้กัลงด้านกัาร่ค้า-กัาร่ลงท่ี่นท่ี่�

สำนบัสำนน่กัาร่พฒันาอต่้สำาห็กัร่ร่มช่ั�นสำง่และกัาร่พฒันา EEC 

ให็้สำามาร่ถึขับเคล่�อนปีร่ะเที่ศไที่ยไปีส่่ำเศร่ษฐกัิจฐานความร้่่ 

ความต้้องกัาร่ดังกัล่าวน่าจะแต้กัต่้างจากัความต้้องกัาร่เดิม

ที่่�ปีร่ะเที่ศไที่ยเคยม่เม่�อที่ำาความต้กัลง JTEPA ในที่ศวร่ร่ษ

กั่อนห็น้าน่� กัาร่ที่บที่วนความต้กัลง JTEPA ที่่�อาจจะเกัิดข่�น 

ต้ลอดจนกัาร่ที่ำาความต้กัลงกัาร่ค้าเสำร่่อ่�นๆ จง่ควร่ม่แนวที่าง

ดังต้่อไปีน่� 

ปีร่ะกัาร่แร่กั สำ่งเสำร่ิมให็้ปีร่ะเที่ศไที่ยสำามาร่ถึลด

ผ่ลกัร่ะที่บของสำงคร่ามกัาร่ค้า และกัาร่ก่ัดกัันที่างกัาร่ค้าของ

ปีร่ะเที่ศต้่างๆ ได้ โดยกัาร่พิจาร่ณาเข้าเปี็นภาค่สำมาช่ิกัของ

ความต้กัลงกัาร่ค้าเสำร่่ขนาดให็ญี่่ เช่่น ความต้กัลง CPTPP 

และความต้กัลง RCEP 

ปีร่ะกัาร่ที่่�สำอง สำ่งเสำร่ิมให็้ปีร่ะเที่ศไที่ยสำามาร่ถึ

ยกัร่ะดับกัาร่พัฒนาอ่ต้สำาห็กัร่ร่มที่่�ใช่้เที่คโนโลย่ช่ั�นส่ำงต้าม

นโยบาย Thailand 4.0 โดยดำาเนินกัาร่ดังต้่อไปีน่� 

• ค่้มคร่องอ่ต้สำาห็กัร่ร่มเปี้าห็มาย เช่่น ร่ถึยนต้์

ไฟฟ้า ด้วยภาษ่ศ่ลกัากัร่และมาต้ร่กัาร่ท่ี่�ไม่ใช่่

ภาษ่ศ่ลกัากัร่ เช่่น กัฎว่าด้วยแห็ล่งกัำาเนิด

สำินค้า โดยม่ร่ะยะเวลาจำากััดที่่�ช่ัดเจน เช่่น ไม่

การดำาเนิินิยุุที่ธิศาสตร์การ
เจรจาตามความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไที่ยุกับญี่่�ปุุ่�นิ 
สำาหรับความเปุ่็นิหุ�นิส่วนิที่าง
เศรษฐกิจ (JTEPA) 
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เกัิน 5 ปีี เพ่�อด่งด่ดกัาร่ลงที่่นจากัต้่างปีร่ะเที่ศ

ในขณะท่ี่�ไม่สำร่้างความไม่ม่ปีร่ะสิำที่ธิภาพจากั

กัาร่ค่้มคร่องอ่ต้สำาห็กัร่ร่มนานเกัินไปี 

• เปิีดเสำร่่ภาคบร่กิัาร่ที่่�เก่ั�ยวข้องกับัอต่้สำาห็กัร่ร่ม

กัาร่ผ่ลิต้ (manufacturing-related service) 

ให็้มากัข่�น โดยที่บที่วนกัฎห็มายกัาร่ปีร่ะกัอบ

ธ่ร่กัิจคนต้่างด้าวให็้ม่ร่ะดับของกัาร่เปีิดเสำร่่

มากัข่�นกัว่าที่่�เป็ีนอย่ ่เพร่าะกัาร่ไม่เปิีดเสำร่ภ่าค

บร่ิกัาร่ดังกัล่าวจะที่ำาให็้ค่าบร่ิกัาร่อย่่ในร่ะดับ

ที่่�สำ่ง ที่ำาให็้อ่ต้สำาห็กัร่ร่มเปี้าห็มายไม่สำามาร่ถึ

แข่งขันได้ 

• ปีร่ับนโยบายด้านแร่งงานของไที่ยให็้เอ่�อ

ต้่อกัาร่ด่งด่ดแร่งงานต้่างช่าต้ิที่ักัษะสำ่ง เช่่น 

วศิวกัร่ และช่่างเที่คนคิ เพิ�มข่�น โดยกัาร่ยกัเลกิั

กัฎร่ะเบ่ยบที่่�เปี็นอ่ปีสำร่ร่ค เช่่น กัาร่กัำาห็นด

สำัดสำ่วนแร่งงานไที่ยและแร่งงานต้่างปีร่ะเที่ศ

ที่่�เข้มงวด ในขณะเด่ยวกััน ควร่ลดกัาร่ด่งด่ด

แร่งงานต่้างช่าต้ทิี่กััษะต้ำ�า เพร่าะจะม่ผ่ลในกัาร่

กัดค่าจ้างแร่งงาน และช่ะลอกัาร่นำาเอาห็่น่ยนต์้

และร่ะบบอัต้โนมัต้ิมาใช่้ 

• เปิีดให้็มห็าวิที่ยาลัยต่้างปีร่ะเที่ศท่ี่�ม่คณ่ภาพสำง่

มาเปิีดวิที่ยาเขต้ในปีร่ะเที่ศไที่ยเพิ�มข่�น เพ่�อส่ำง

เสำริ่มกัาร่สำร้่างแร่งงานที่กััษะสำง่ในปีร่ะเที่ศไที่ย 

ปีร่ะกัาร่ที่่�สำาม ใช่้ปีร่ะโยช่น์จากัข้อบที่ความร่่วมม่อ

ในความต้กัลง JTEPA ในกัาร่ส่ำงเสำริ่มกัาร่ถ่ึายที่อดเที่คโนโลย่

ในอ่ต้สำาห็กัร่ร่มเปี้าห็มายจากัญี่่�ปี่�นมาสำ่่ปีร่ะเที่ศไที่ย โดยต้ั�ง

เง่�อนไขความร่่วมม่อในกัาร่ถึ่ายที่อดเที่คโนโลย่ในร่ะดับท่ี่�ได้

สำัดสำ่วนกัับกัาร่เปีิดเสำร่่ 

ปีร่ะกัาร่สำ่ดที่้าย โน้มน้าวให็้ญี่่�ปี่�นเห็็นปีร่ะโยช่น์ของ 

JTEPA ต้่อญี่่�ปี่�นเอง เน่�องจากัความต้กัลง JTEPA ม่ความ

สำำาคัญี่ต้่อไที่ย เช่่น ควร่ช่่�ให้็เห็็นว่า กัาร่ลดภาษ่ศ่ลกัากัร่ใน

กัร่อบความต้กัลง JTEPA จะสำามาร่ถึม่ได้มากักัว่าความ 

ต้กัลงอ่�นๆ เช่่น AJCEP และ RCEP กัาร่ที่่� JTEPA ม่ข้อบที่

เร่่�องความร่่วมม่อ ซึ่่�งเป็ีนปีร่ะโยช่น์ต้อ่ที่ั�งสำองฝ่�าย และกัาร่ที่่�

ปีร่ะเที่ศไที่ยเปีน็ที่ั�งฐานกัาร่ผ่ลติ้ของบร่ษิทัี่ญี่่�ปี่�นจำานวนมากั

และปีร่ะต้่ส่่ำปีร่ะเที่ศเพ่�อนบ้านของบริ่ษัที่เห็ล่าน่�ต้ามแนวคิด 

“ไที่ยแลนด์+1” 

ใ น กั ร่ ณ่ ที่่� ไ ที่ ย เ ข้ า เ ป็ี น ภ า ค่ สำ ม า ชิ่ กั ข อ ง 

CPTPP กัาร่ปีร่ับปีร่่ง JTEPA ให้็ม่ค่ณภาพสำ่งข่�นจะม่ 

ความเร่่งดว่นไม่มากันักั เพร่าะจะเห็ล่อข้อบที่ที่่�ม่ความสำำาคญัี่

สำง่เฉพาะเร่่�องความร่่วมม่อ ซึ่่�งยงัไมถ่่ึกัคร่อบคล่มใน JTEPA 

แต้ก่ัส็ำามาร่ถึใช่ค้วามต้กัลงความร่ว่มม่อแบบที่วภิาคก่ับัญี่่�ป่ี�น

นอกักัร่อบ JTEPA ในกัาร่สำร่้างความร่่วมม่อได้

อย่างไร่ก็ัต้าม ในกัร่ณ่ที่่�ไที่ยไม่ได้เป็ีนภาค่สำมาช่ิกั

ของ CPTPP ในอนาคต้อันใกัล้ กัาร่ปีร่ับปีร่่ง JTEPA ให็้ม่

ค่ณภาพสำ่งข่�นจะม่ความสำำาคัญี่อย่างยิ�ง ไที่ยจ่งควร่ผ่ลักัดัน

ให็้ม่กัาร่เจร่จาร่อบให็ม่เพ่�อยกัร่ะดับ JTEPA ให็้ม่มาต้ร่ฐาน

สำ่งข่�น เพ่�อให็้เกัิดปีร่ะโยช่น์ต้่อเศร่ษฐกัิจไที่ยในภาพร่วม ที่ั�ง

กัาร่เพิ�มปีร่ิมาณกัาร่สำ่งออกัและนำาเข้าจากัญี่่�ปี่�น และกัาร่

กัร่ะช่ับความสัำมพันธ์ที่างกัาร่ค้าและกัาร่ลงที่่นกัับญี่่�ป่ี�นให็้

ใกัล้ชิ่ดมากัข่�น ซึ่่�งจะด่งด่ดให้็นักัลงที่่นญี่่�ป่ี�นสำนใจมาลงท่ี่น

ในปีร่ะเที่ศไที่ยต้่อไปี เพร่าะปีร่ะเที่ศไที่ยจะม่ความน่าลงที่่น

มากักัว่าปีร่ะเที่ศอ่�นในอาเซึ่่ยนที่่�ไม่ได้ม่กัาร่ที่บที่วนความ

ต้กัลง FTA ร่ะห็ว่างกััน และที่ำาให็้ปีร่ะเที่ศไที่ยม่โอกัาสำใน

กัาร่ยกัร่ะดับกัฎห็มายและกัฎร่ะเบ่ยบต่้างๆ ซ่ึ่�งจะช่่วยเสำริ่ม

สำร่้างข่ดความสำามาร่ถึในกัาร่แข่งขันของไที่ย ร่วมที่ั�งช่่วยสำ่ง

เสำริ่มให็ไ้ที่ยยกัร่ะดบัอต่้สำาห็กัร่ร่มเปีา้ห็มายต้า่งๆ ได้มากัข่�น  

ที่ั�งน่� ห็ากัม่กัาร่เจร่จาร่อบให็มเ่พ่�อยกัร่ะดบั JTEPA 

ไที่ยควร่ผ่ลักัดันปีร่ะเด็นต้่างๆ ในแต่้ละข้อบที่ ดังแสำดงใน

ต้าร่าง
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                          ประเด็็น ข้้อเสนอแนะต่่อแนวทางการทบทวนข้องไทย

ข้้อบท 1. การค้้าสินค้้า

1.1 ญี่่�ปี่�นเสำนอให้็ไที่ยลดอตั้ร่าภาษศ่ล่กัากัร่สำำาห็รั่บ
สำนิค้าอต่้สำาห็กัร่ร่มอย่างน้อย 2 กัล่่มสำนิค้า (ร่ถึยนต์้
สำนัดาปีภายในและร่ถึยนต์้ขับเคล่�อนด้วยพลงังาน
ไฟฟ้า) และสิำนค้าเกัษต้ร่กัร่ร่ม/อาห็าร่อย่างน้อย 1 
กัล่ม่สำนิค้า (ช่าเขย่ว)

ควร่คำานง่ถึง่ร่ะยะเวลาที่่�เห็มาะสำม ห็ากัจะนำาเอากัาร่เปิีด
เสำร่่สำนิค้ากัล่ม่ยานยนต์้และช่ิ�นส่ำวนไปีเจร่จาแลกัเปีล่�ยนกัับ
โคร่งกัาร่ความร่่วมม่อภายใต้้ความต้กัลง JTEPA

1.2 ญี่่�ปี่�นเสำนอให้็ไที่ยปีรั่บปีร่่งร่ะบบกัาร่บริ่ห็าร่จดักัาร่
กัาร่นำาเข้าสำนิค้า สำำาห็ร่บัสำนิค้าอต่้สำาห็กัร่ร่ม 1 กัล่่ม
สำนิค้า (ช่ิ�นส่ำวนยานยนต์้) และสำนิค้าเกัษต้ร่กัร่ร่ม/
อาห็าร่ 1 กัล่่มสำนิค้า (ข้าวที่่�ส่ำแล้ว)

ควร่รั่บข้อเสำนอเปิีดเสำร่่สำนิค้าเกัษต้ร่กัร่ร่ม/อาห็าร่ของฝ่�าย
ญี่่�ปี่�น ห็ากัญี่่�ปี่�นยอมแลกัเปีล่�ยนเปิีดเสำร่่สำนิค้าเกัษต้ร่กัร่ร่ม/ 
อาห็าร่อ่�นๆ ให้็ไที่ย ทัี่�งน่� กัาร่เปิีดเสำร่่สำนิค้าดงักัล่าวไม่น่าจะส่ำง
ผ่ลกัร่ะที่บต่้อเกัษต้ร่กัร่และผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ในไที่ยมากันักั

1.3 ญี่่�ปี่�นเสำนอให้็ไที่ยอนญ่ี่าต้ให้็นำาเข้าสำนิค้า    
เกัษต้ร่กัร่ร่มจากัญี่่�ปี่�นอย่างน้อย 2 กัล่ม่สำนิค้า  
(ข้าวกัล้องและเน่�อสำก่ัร่)

ควร่รั่บข้อเสำนอดังกัล่าว โดยควร่เพิ�มข้อบที่ด้านกัาร่ค้าสิำนค้า
ห็ร่่อข้อบที่ความร่่วมม่อ เพ่�อสำร้่างกัลไกัในกัาร่ต้ร่วจสำอบสิำนค้า
นำาเข้าด้านเกัษต้ร่กัร่ร่มร่ะห็ว่างทัี่�งสำองปีร่ะเที่ศ 

1.4 ไที่ยเสำนอให้็ญี่่�ปี่�นลดอตั้ร่าภาษศ่ล่กัากัร่สำำาห็รั่บ
สำนิค้าอต่้สำาห็กัร่ร่มอย่างน้อย 2 กัล่่มสำนิค้า (ไม้ และ
ซึ่อร์่บทิี่อล) และสำนิค้าเกัษต้ร่กัร่ร่ม/อาห็าร่อย่าง
น้อย 7 กัล่่มสำนิค้า (นำ�าต้าล ไก่ัสำดห็ั�นเป็ีนช่ิ�นแช่่
แขง็ ไก่ัแปีร่ร่ป่ี เน่�อสำก่ัร่แปีร่ร่ป่ี สัำบปีะร่ดขนาดเกันิ
 900 กัร่มั กัาแฟคั�วที่่�ยงัไม่แยกัคาเฟอน่ เคร่่�องด่�ม
แอลกัอฮอล์กัลั�นอ่�นๆ)

ควร่เจร่จาให้็ญี่่�ป่ี�นลดอตั้ร่าภาษศ่ล่กัากัร่ในความต้กัลง JTEPA 
ให้็เที่ย่บเท่ี่ากับัท่ี่�ญี่่�ปี่�นเปิีดเสำร่ใ่ห้็กัับปีร่ะเที่ศอ่�น 

1.5 ไที่ยเสำนอให้็ญี่่�ปี่�นเพิ�มโควต้านำาเข้า สำำาห็ร่บัสำนิค้า
เกัษต้ร่กัร่ร่ม/อาห็าร่อย่างน้อย 4 กัล่่มสำนิค้า (กัล้วย
สำด แป้ีงมันสำำาปีะห็ลังดบิ แป้ีงมันสำำาปีะห็ลงัดดัแปีลง
เน่�อสำก่ัร่แปีร่ร่ป่ีบางร่ายกัาร่)

ควร่เจร่จาให้็ญี่่�ปี่�นเพิ�มโควต้านำาเข้าให้็สำอดคล้องต้ามปีริ่มาณ
ความต้้องกัาร่ของญี่่�ป่ี�นและความสำามาร่ถึในกัาร่ผ่ลิต้ของไที่ย
อย่างไร่กัต็้าม ปีร่ะเด็นน่�ม่ความสำำาคญัี่น้อยกัว่ากัาร่เจร่จากัาร่
ลดภาษศ่ล่กัากัร่สำำาห็รั่บสำนิค้ากัล่ม่ที่่�กัล่าวมาข้างต้้น

ข้้อบท 2. กฎว่าด้็วยแหล่่งกำาเนิด็สินค้้า

2.1 ญี่่�ปี่�นเสำนอให้็อำานวยความสำะดวกัในกัาร่ออกัใบ 
ร่บัร่องแห็ล่งกัำาเนดิสำนิค้า โดยร่ะบบกัาร่ขอใช้่สิำที่ธิ
ปีร่ะโยช่น์ด้านภาษศ่ล่กัากัร่แบบค่่ขนาน และร่ะบบ 
EPA CO Reference

ควร่รั่บข้อเสำนอน่� ภายใต้้เง่�อนไขว่าญี่่�ปี่�นต้้องสำนบัสำนน่ด้าน
เที่คนคิที่่�ช่ดัเจนเป็ีนร่่ปีธร่ร่มในกัาร่พฒันา ดำาเนนิกัาร่และ
ด่แลร่กััษาร่ะบบดงักัล่าว ซึ่่�งจะช่่วยอำานวยความสำะดวกัให้็
แก่ัภาคเอกัช่นและเจ้าห็น้าที่่�ท่ี่�เกั่�ยวข้องได้ โดยไม่ส่ำงผ่ลต่้อ
ปีร่ะสำทิี่ธผิ่ลในกัาร่ป้ีองกัันและปีร่าบปีร่ามกัาร่สำวมสิำที่ธกิัาร่ใช้่
สำทิี่ธปิีร่ะโยช่น์

ตารางแสดงข�อบที่ ปุ่ระเด็นิ และข�อเสนิอแนิะแนิวที่างการที่บที่วนิของไที่ยุต่อปุ่ระเด็นิในิแต่ละข�อบที่ที่่�ไที่ยุควรผลักดันิ
หากม่การเจรจารอบใหม่เพื�อยุกระดับ JTEPA
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2.2 ไที่ยเสำนอให้็ม่กัาร่ผ่่อนคลายความเข้มงวดของกัฎ
ว่าด้วยแห็ล่งกัำาเนดิสำนิค้าเฉพาะร่ายสำนิค้า (product 
specific rule: PSR) อย่างน้อยใน 4 กัล่่มสำนิค้า  
(ปีลาแซึ่ลมอนกัร่ะป๋ีอง ปีลาที่น่่ากัร่ะป๋ีอง  
นำ�าผ่กััผ่ลไม้ผ่สำม และอาห็าร่ปีร่่งแต่้งอ่�นๆ)

ควร่เจร่จาผ่่อนคลายความเข้มงวดของกัฎเฉพาะร่ายสำนิค้า
อย่างเร่่งด่วนในบางสำนิค้า เช่่น ปีลาแซึ่ลมอนกัร่ะป๋ีอง

2.3 ไที่ยเสำนอให้็ม่กัาร่ปีรั่บกัฎว่าด้วยแห็ล่งกัำาเนดิสำนิค้า
ให้็สำอดคล้องกัับร่ะบบฮาร์่โมไนซ์ึ่ให็ม่ท่ี่กั 5 ปีี

ควร่เสำนอให้็จดัต้ั�งคณะที่ำางานร่่วมสำองฝ่�ายในกัาร่ปีรั่บกัฎว่า
ด้วยแห็ล่งกัำาเนดิสำนิค้าให้็สำอดคล้องกัับร่ะบบฮาร์่โมไนซ์ึ่ให็ม่
ที่ก่ั 5 ปีี

ข้้อบท 3. การค้้าบริการ

3.1 ญี่่�ปี่�นเร่่ยกัร้่องให้็ไที่ยเปิีดต้ลาดบริ่กัาร่ 10 สำาขา
 ได้แก่ั 

1)  กัาร่จดัส่ำงสิำนค้า 
2)  กัาร่ซ่ึ่อมบำาร่่ง 
3)  กัาร่ค้าปีลก่ัค้าส่ำง 
4)  กัาร่ให้็เช่่า 
5)  สำ่�อโสำต้ทัี่ศน์ 
6)  อสัำงห็าริ่มที่ร่พัย์ 
7)  กัาร่เงนิ 
8)  กัฎห็มาย 
9)  บร่กิัาร่อาห็าร่และเคร่่�องด่�ม
10) บร่กิัาร่ด้านบนัเที่งิ

ไที่ยสำามาร่ถึเจร่จาในส่ำวนน่�ได้ โดยสำามาร่ถึเปิีดเสำร่่สำาขา
บร่กิัาร่ให้็ญี่่�ปี่�นเพิ�มเต้มิได้ 6 สำาขา ได้แก่ั

1)  บร่กิัาร่คลังสำนิค้าและศ่นย์กัร่ะจายสำนิค้า 
2)  บร่กิัาร่รั่บจดัส่ำงสำนิค้าร่ะห็ว่างปีร่ะเที่ศและตั้วแที่นออกั

ของ (ดำาเนนิพธิศ่่ลกัากัร่) 
3)  บร่กิัาร่ซ่ึ่อมแซึ่มอป่ีกัร่ณ์ห็ร่่อเคร่่�องจกััร่ 
4)  บร่กิัาร่ค้าส่ำงเคร่่�องม่ออป่ีกัร่ณ์ที่่�ใช้่ในกัาร่ซ่ึ่อมบำาร่่ง 
5)  บร่กิัาร่ค้าปีลก่ัเคร่่�องม่ออป่ีกัร่ณ์ที่่�ใช้่ในกัาร่ซ่ึ่อมบำาร่่ง 
6)  บร่กิัาร่ที่างกัฎห็มายโดยเฉพาะกัล่่มที่่�ปีร่ก่ัษากัฎห็มาย

ต่้างปีร่ะเที่ศ

3.2 ญี่่�ปี่�นต้้องกัาร่ให้็สำทิี่ธกัิับผ่่ใ้ห้็บร่กิัาร่ของปีร่ะเที่ศนอกั
ภาค่ที่่�ม่กัาร่ดำาเนนิธร่่กิัจอย่างม่นยัสำำาคญัี่ (SBO) ใน
ปีร่ะเที่ศภาค่ด้วย

ไที่ยไม่ควร่ร่บัข้อเร่ย่กัร้่องดังกัล่าว โดยควร่สำงวนกัาร่ปีฏิิเสำธ
กัาร่ให้็สำทิี่ธปิีร่ะโยช่น์ (denial of benefit) แก่ัปีร่ะเที่ศนอกัภาค่
ที่่�ม่กัาร่ดำาเนนิธร่่กิัจอย่างม่นยัสำำาคญัี่

3.3 ญี่่�ปี่�นเสำนอให้็ม่กัาร่เจร่จาเพิ�มเต้มิในห็วัข้อบร่กิัาร่
ที่างกัาร่เงิน โดยเพิ�ม 4 ปีร่ะเดน็ห็ลกัั ได้แก่ั

1)  กัาร่ถ่ึายโอนข้อม่ล 
2)  บร่กิัาร่ที่างกัาร่เงนิร่ป่ีแบบให็ม่ 
3)  ความโปีร่่งใสำ 
4)  องค์กัร่กัำากัับด่แลต้นเอง

ไที่ยสำามาร่ถึรั่บข้อเร่ย่กัร้่องของฝ่�ายญี่่�ปี่�นได้ เพร่าะไม่ขัดกัับ
กัฎห็มายห็ร่่อแนวที่างปีฏิิบัต้ขิองห็น่วยงานกัำากัับด่แล ห็ร่่อ
ห็น่วยงานกัำากัับด่แลต้นเองในปีร่ะเที่ศไที่ย ทัี่�งกัาร่ถ่ึายโอน
ข้อม่ล ความโปีร่่งใสำ และองค์กัร่กัำากัับด่แลต้นเอง ส่ำวนกัาร่ให้็
บร่กิัาร่ที่างกัาร่เงินร่ป่ีแบบให็ม่จะต้้องอนญ่ี่าต้ให้็ไที่ยสำามาร่ถึ
ออกัมาต้ร่กัาร่เพ่�อร่องรั่บห็ร่่อกัำากัับด่แลธร่่กิัจบร่กิัาร่ที่างกัาร่
เงนิร่ป่ีแบบให็ม่ได้ เช่่น กัำาห็นดให้็ต้้องม่กัาร่ขออนญ่ี่าต้
ปีร่ะกัอบธร่่กัจิ เป็ีนต้้น

3.4 ญี่่�ปี่�นเร่่ยกัร้่องให้็ฝ่�ายไที่ยปีร่บัไปีใช้่แนวที่างเปิีดเสำร่่
แบบ Negative list

ไที่ยยงัไม่ควร่ร่บัข้อเร่ย่กัร้่องในกัาร่ปีรั่บไปีใช้่ Negative list 
โดยที่นัที่ ่แต่้ควร่เต้ร่่ยมพร้่อมเพ่�อปีรั่บไปีสำ่ก่ัาร่ใช้่ Negative 
list เพร่าะเป็ีนแนวที่างที่่�ใช้่ในกัาร่เจร่จาความต้กัลงสำำาคัญี่ 
เช่่น CPTPP 
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3.5 กัาร่เร่ย่กัร้่องให้็ญี่่�ปี่�นเปิีดต้ลาดบร่กิัาร่เพิ�มเต้มิ ห็ากัฝ่�ายไที่ยต้้องกัาร่ให้็ฝ่�ายญี่่�ป่ี�นเปิีดต้ลาดบร่กิัาร่เพิ�มเต้มิ 
ควร่เร่่ยกัร้่องกัาร่เปิีดต้ลาดในสำาขาบริ่กัาร่ที่่�ญี่่�ปี่�นยงัไม่เปิีดเสำร่่
ซึ่่�งม่อย่ ่4 สำาขา ได้แก่ั โที่ร่คมนาคม (telecommunications) 
กัาร่กัร่ะจายเสำย่ง (broadcasting) กัาร่ขนส่ำงที่างอากัาศ (air 
transportation) และกัาร่ขนส่ำงที่างเร่่อ (marine transpor-
tation) ห็ร่่ออาจเร่่ยกัร้่องให้็ญี่่�ปี่�นผ่่กัพนักัาร่เปิีดต้ลาดสำาขา
บร่กิัาร่ภายใต้้ความต้กัลง JTEPA ในสำาขาที่่�ญี่่�ป่ี�นเปิีดเสำร่ร่่บั
กัาร่ลงท่ี่นของต่้างช่าต้อิย่แ่ล้ว  

3.6 กัาร่ผ่ลักัดนักัาร่บญัี่ญี่ตั้มิาต้ร่กัาร่ป้ีองกัันฉก่ัเฉนิ 
(Emergency Safeguard Measures) ของฝ่�ายไที่ย

ไที่ยอาจย่�นเอกัสำาร่เชิ่งห็ลกัักัาร่ (concept paper) โดยปีรั่บไปี
ใช้่แนวที่างต้ามที่่�อาเซึ่ย่นใช้่เจร่จากัับปีร่ะเที่ศภาคต่่้างๆ ซึ่่�ง
บญัี่ญี่ตั้มิาต้ร่กัาร่ป้ีองกัันฉก่ัเฉนิไว้อย่างกัว้างๆ โดยเปิีดช่่อง
ไว้สำำาห็ร่บัร่อข้อสำร่ป่ีจากักัาร่เจร่จากันัใน WTO 

ข้้อบท 4. การล่งทุน

4.1 ขยายขอบเขต้ของข้อต้กัลงให้็คร่อบคลม่กัาร่ลงที่น่
ในภาคบริ่กัาร่และกัาร่จดัซึ่่�อจดัจ้างโดยร่ฐั

ควร่รั่บข้อบที่ให้็คร่อบคลม่สำาขาบริ่กัาร่ แต่้ไม่ควร่รั่บที่่�จะขยาย
ให้็คร่อบคลม่กัาร่จัดซึ่่�อจดัจ้างภาคร่ฐั

4.2 ขยายขอบเขต้คำานยิามกัาร่ลงที่น่ โดยให้็คร่อบคล่ม
 portfolio investment

ควร่รั่บข้อบที่ โดยอาจยด่ต้ามแนวที่างในความต้กัลง CPTPP 
และ ACIA

4.3 กัาร่ปีฏิิบตั้เิย่�ยงคนช่าต้ ิ(National Treatment): 
เปีล่�ยนร่่ปีแบบต้าร่างข้อผ่ก่ัพันจากั positive list 
เป็ีนร่่ปีแบบ negative list

ไม่ควร่รั่บข้อบที่ แต่้ควร่ขยายข้อผ่ก่ัพัน Pre-establish-
ment และ National Treatment จากัเดิมท่ี่�คร่อบคล่มสำาขา
อต่้สำาห็กัร่ร่มเด่ยวค่อร่ถึยนต์้ ให้็คร่อบคลม่ภาคอต่้สำาห็กัร่ร่ม
กัาร่ผ่ลิต้ที่ั�งห็มด ยกัเว้นธร่่กัจิในบญัี่ช่ ่2 ของ พ.ร่.บ. กัาร่
ปีร่ะกัอบธร่่กัจิของคนต่้างด้าว พ.ศ. 2542

4.4 กัาร่ปีฏิิบตั้เิย่�ยงช่าต้ทิี่่�ได้ร่บักัาร่อนเ่คร่าะห์็ยิ�ง (Most 
Favored Nations): ปีรั่บพนัธกัร่ณใ่ห้็เป็ีนแบบ
อตั้โนมัต้แิละคร่อบคลม่ถ่ึงมาต้ร่กัาร่ช่่วงก่ัอนกัาร่จดั
ต้ั�ง (pre-establishment)

ไม่ควร่รั่บข้อบที่ เน่�องจากัญี่่�ป่ี�นไม่ม่แนวโน้มจะที่ำา FTA ที่่�ม่
ความก้ัาวห็น้าในอนาคต้เพิ�มเต้มิ เน่�องจากัได้ที่ำาความต้กัลง 
Japan-EU EPA ห็ร่่อ CPTPP ไปีแล้ว

4.5 ข้อกัำาห็นดให้็ปีฏิิบตั้ ิ(Performance Requirement) ร่บัข้อบที่ได้ยกัเว้นบางเง่�อนไข โดยควร่ร่บัเง่�อนไขด้าน Invest-
ment Performance Requirement ท่ี่กัข้อ ยกัเว้นเร่่�องของ
สำญัี่ช่าต้ขิองกัร่ร่มกัาร่ กัาร่จ้างแร่งงานไที่ย และกัาร่ถ่ึายที่อด
เที่คโนโลย่

4.6 ขยายขอบเขต้กัาร่ใช้่กัลไกักัาร่ร่ะงับข้อพพิาที่
ร่ะห็ว่างรั่ฐกัับเอกัช่น (Investor-State Dispute 
Settlement: ISDS) ให้็คร่อบคล่มถ่ึง Pre-Establish-
ment, Performance Requirement และสำญัี่ญี่ากัาร่
ลงที่น่ (Investment Agreement)

ร่บัข้อบที่ได้ ยกัเว้นกัร่ณ ่Investment Agreement
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ข้้อบท 5. การเค้ล่่�อนย้ายข้องบุค้ค้ล่ธรรมด็า

5.1 ปีร่ะเดน็ที่่�ฝ่�ายไที่ยผ่ลักัดนั
1. ให้็ญี่่�ป่ี�นยอมร่บัผ่่ด้แ่ลผ่่ส้ำง่อายท่ี่่�ผ่่านกัาร่ร่บัร่อง

ฝี่มอ่แร่งงานของไที่ยไปีที่ำางานในญี่่�ป่ี�น
2. ให้็ญี่่�ป่ี�นยอมร่บัพนกัังานสำปีาของไที่ยให้็ที่ำางาน

ในญี่่�ป่ี�น
3. กัาร่เพิ�มจำานวนแร่งงานไที่ยในภาคเกัษต้ร่ของ

ญี่่�ป่ี�น

1. ไที่ยควร่เร่่ยกัร้่องให้็ญี่่�ป่ี�นผ่ก่ัพนัเช่่นเดย่วกับัที่่�ผ่ก่ัพนัใน
ความต้กัลงห็่น้ส่ำวนเศร่ษฐกัจิญี่่�ป่ี�น-ฟิลิปีปิีนส์ำ แต่้ไที่ยต้้อง
ปีรั่บปีร่่งคณ่ภาพมาต้ร่ฐานกัาร่สำอบค่ณวฒ่วิชิ่าช่พ่ผ่่ด้แ่ล
ผ่่ส้ำง่อายข่องไที่ย 

2. ข้อเร่ย่กัร้่องน่�ไม่น่าจะเป็ีนไปีได้ในอนาคต้อนัใกัล้ 
เน่�องจากัแร่งงานสำปีาไม่ได้ขาดแคลนมากั และเป็ีนอาช่พ่
ที่่�อ่อนไห็วมากั

3. ไที่ยไม่จำาเป็ีนต้้องมข้่อเร่ย่กัร้่องที่่�ผ่ลักัดันให้็ญี่่�ป่ี�นเพิ�ม
แร่งงานไที่ยในภาคเกัษต้ร่ของญี่่�ป่ี�น เน่�องจากัญี่่�ป่ี�นไม่ได้
จำากัดัโควต้า

5.2 ปีร่ะเดน็ที่่�ฝ่�ายญี่่�ปี่�นผ่ลกััดนั
1. กัาร่ยกัเลกิัห็ร่่อผ่่อนคลายกัฎร่ะเบ่ยบกัาร่เข้า

เมอ่ง (ต้้องจ้างงานคนไที่ย 4 คนต่้อคนต่้างช่าต้ิ 
1 คน และจ้างงานคนต่้างช่าต้สิำง่ส่ำดได้ 10 คนต่้อ
บร่ษิทัี่)

2. กัาร่อำานวยความสำะดวกัและเร่่งรั่ดขั�นต้อน
กัาร่แจ้งต่้อกัร่ะที่ร่วงแร่งงานภายใต้้มาต้ร่า 7 
ของพ.ร่.บ. กัาร่ที่ำางานของคนต่้างด้าว

3. กัาร่ลดข้อกัำาห็นดสำำาห็รั่บบค่คลธร่ร่มดาของญี่่�ป่ี�น
ที่่�ปีร่ะสำงค์จะโอนย้ายจากัองค์กัร่สำาธาร่ณะห็ร่่อ
เอกัช่นของญี่่�ป่ี�นมายังสำำานกัังานสำาขาห็ร่่อธร่่กัจิ
ในเคร่่อในปีร่ะเที่ศไที่ย

1. ไที่ยควร่พจิาร่ณาผ่่อนปีร่นกัฎร่ะเบ่ยบกัาร่เข้าเม่องของ
แร่งงานที่กััษะช่าวญี่่�ป่ี�น โดยอาจเร่ิ�มจากักัาร่อน่ญี่าต้
ให้็ช่่างฝี่มอ่และผ่่เ้ช่่�ยวช่าญี่ทัี่กัษะสำง่เข้ามาที่ำางานใน
อต่้สำาห็กัร่ร่มเป้ีาห็มาย และอาจกัำาห็นดห็ลักัเกัณฑ์และ
เง่�อนไขที่่�เห็มาะสำม

2. ไที่ยสำามาร่ถึยอมรั่บได้ เน่�องจากัม่กัฎห็มายร่องร่บัอย่่
แล้ว นอกัจากัน่�ควร่ผ่่อนปีร่นให้็ผ่่เ้ช่่�ยวช่าญี่ทัี่กัษะสำง่และ
ผ่่บ้ร่หิ็าร่ร่ะดับสำง่ท่ี่�ม่ร่ายได้อย่างน้อย 1 แสำนบาที่สำามาร่ถึ
เข้ามาที่ำางานได้เป็ีนกัร่ณพ่เิศษ และไม่ต้้องขอใบอน่ญี่าต้
ที่ำางาน ซึ่่�งคล้ายกับักัร่ณ ่Smart Visa ซึ่่�งจะช่่วยดง่ดด่ให้็
แร่งงานต่้างช่าต้ทิี่กััษะสำง่เข้ามาที่ำางานในไที่ย 

3. ไที่ยอาจพจิาร่ณาผ่่อนปีร่นให้็ช่่างฝี่ม่อและผ่่ช้่ำานาญี่กัาร่
จากัญี่่�ป่ี�นที่่�มร่่ายได้อย่างน้อย 100,000 บาที่ต่้อเดอ่น เข้า
มาที่ำางานในธร่่กัจิในเคร่่อในไที่ยในอต่้สำาห็กัร่ร่มเป้ีาห็มาย
โดยมร่่ะยะเวลาไม่เกันิต้ามสำญัี่ญี่าจ้าง/สำญัี่ญี่าบร่กิัาร่ แต่้
สำง่ส่ำดคร่ั�งละไม่เกันิ 4 ปีีและขอต่้ออายไ่ด้ 1 คร่ั�ง ร่วมที่ั�ง
สำทิี่ธปิีร่ะโยช่น์อ่�นเช่่นเดย่วกับัผ่่ไ้ด้ร่บั Smart Visa

ข้้อบท 6. ค้วามร่วมม่อ

6.1 ไที่ยต้้องกัาร่ให้็ม่ความร่่วมม่อภายใต้้ JTEPA มากั
ข่�น 

ไที่ยควร่ม่ห็ลกััคดิต่้อความร่่วมม่อภายใต้้ JTEPA ดังน่� 
1. ความร่่วมม่อควร่ต้้องผ่ก่ักับักัาร่เปิีดเสำร่ก่ัาร่ค้า 

กัาร่ลงท่ี่น ขณะท่ี่�ความร่่วมม่ออ่�นๆ นอกักัร่อบ JTEPA 
ไม่ต้้องผ่ก่ัต้ดิกัับกัาร่เปิีดเสำร่่ 

2. ความร่่วมม่อควร่นำาไปีส่่ำปีร่ะโยช่น์ที่ั�งสำองฝ่�าย   
3. สำาขาความร่่วมม่อควร่เก่ั�ยวข้องกับัอต่้สำาห็กัร่ร่มท่ี่�ญี่่�ป่ี�นม่

บที่บาที่สำง่ในปีร่ะเที่ศไที่ย
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ข้้อบท 7. การพาณิิชย์อิเล็่กทรอนิกส์

7.1 ภาพร่วม ปีร่ะเที่ศไที่ยควร่ร่บัข้อบที่ในเร่่�องน่� เพร่าะปัีจจบั่นปีร่ะเที่ศไที่ย
ได้ม่ง่เน้นนโยบายไที่ยแลนด์ 4.0 เพ่�อส่ำงเสำริ่มเศร่ษฐกัจิดจิติ้ลั 
และเพิ�มขด่ความสำามาร่ถึในกัาร่แข่งขันของผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ไที่ย
ที่ั�งในและต่้างปีร่ะเที่ศ กัร่อบข้อต้กัลงท่ี่�ดจ่ะช่่วยสำร้่างความ
มั�นใจในเร่่�องความปีลอดภยัไซึ่เบอร์่แก่ัท่ี่กัฝ่�ายอนัจะช่่วยยกั
ร่ะดบักัาร่พฒันาเศร่ษฐกัจิดจิติ้ลั ดงันั�นร่ฐับาลสำามาร่ถึยอมรั่บ
เน่�อห็าส่ำวนให็ญ่ี่ในข้อบที่น่� เว้นแต่้ในเร่่�องกัาร่ห้็ามจดัเกับ็
อากัร่สำำาห็รั่บข้อม่ลผ่่านสำ่�ออเิลก็ัที่ร่อนกิัส์ำ (Custom duties on 
electronic transmissions) เพร่าะอาจปิีดกัั�นปีร่ะเที่ศไที่ยมากั
เกันิห็ากัจะจดัเกับ็อากัร่ในอนาคต้ 
 สำำาห็รั่บปีร่ะเดน็ห็ลกััสำามด้านที่่�ญี่่�ปี่�นเร่่ยกัร้่องนั�น
ร่ฐับาลไที่ยสำามาร่ถึรั่บได้ทัี่�งห็มดเม่�อคำานง่ถึง่ปีร่ะโยช่น์ของ
ปีร่ะเที่ศไที่ยในฐานะผ่่น้ำาเข้าสำนิค้าและบร่กิัาร่จากัญี่่�ป่ี�น ห็ากั
แต่้ร่ฐับาลไที่ยควร่เจร่จาปีร่บัเน่�อห็าบางอย่างในแต่้ละปีร่ะเด็น
ให้็ร่ดัก่ัม กัล่าวค่อ 
1) กัาร่เปิีดให้็มก่ัาร่โอนข้อม่ลข้ามพร่มแดนโดยเสำร่่ แม้รั่ฐบาล

ไที่ยควร่ร่บัเน่�อห็าเร่่�องน่� แต่้กัค็วร่กัำาห็นดให้็พนัธกัร่ณ่
เร่่�องน่�มผ่่ลห็ลงัจากัท่ี่�ปีร่ะเที่ศไที่ยม่กัาร่ใช้่บังคับกัฎห็มาย
ค่ม้คร่องข้อมล่ส่ำวนบค่คลและห็ลกััเกัณฑ์ท่ี่�ชั่ดเจนเร่่�องกัาร่
โอนข้อม่ลข้ามพร่มแดนเสำย่ก่ัอน

2) ปีร่ะเด็นกัาร่ห้็ามต้ั�งเง่�อนไขเร่่�องกัาร่ต้ั�งอป่ีกัร่ณ์ปีร่ะมวล
ผ่ล แม้ว่าไที่ยควร่รั่บพนัธกัร่ณ่เร่่�องน่�เม่�อคำานง่ถึง่แนว
ปีฏิิบัต้ใินธร่่กัจิสำมัยให็ม่ที่่�ได้ห็นัมาใช้่ร่ะบบคลาวด์ (cloud) 
เพ่�อลดต้้นท่ี่นของผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ก็ัต้าม แต่้กัาร่เจร่จาควร่
กัำาห็นดเง่�อนไขเพิ�มเต้มิโดยร่ะบ่ให้็กัจิกัาร่บางปีร่ะเภที่
ที่่�อาจกัร่ะที่บต่้อความมั�นคงของปีร่ะเที่ศต้้องต้ั�งอป่ีกัร่ณ์
ปีร่ะมวลผ่ลในปีร่ะเที่ศเพ่�อให้็ร่ฐับาลสำามาร่ถึเข้าไปีต้ร่วจ
สำอบได้เม่�อคร่าวจำาเป็ีน 

กัาร่ห้็ามรั่ฐบงัคบัให้็เอกัช่นเปิีดเผ่ยร่ห็สัำต้้นที่าง ซึ่่�งแม้ว่า
พนัธกัร่ณน่่�จะช่่วยสำร้่างห็ลกััปีร่ะกัันแก่ัเอกัช่นต่้างช่าต้ทิี่่�จะ
ได้ร่บักัาร่ค่ม้คร่องจากักัาร่ถึก่ัละเมิดที่ร่พัย์สำนิที่างปัีญี่ญี่า แต่้
ร่ฐับาลไที่ยควร่เจร่จากัำาห็นดให้็อำานาจแก่ัศาลที่่�จะสำามาร่ถึ
ร้่องขอให้็เอกัช่นญี่่�ปี่�นเปิีดเผ่ยร่ห็สัำต้้นที่างในเร่่�องอ่�นๆ นอกั
เห็นอ่จากัสิำที่ธบิตั้ร่ เช่่น กัาร่ละเมิดกัฎห็มายแข่งขันที่างกัาร่
ค้า กัาร่รั่บผ่ดิจากัความบกัพร่่องของสิำนค้า กัาร่ละเมิด
กัฎห็มายภาษ ่เป็ีนต้้น  
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7.2 กัาร่โอนข้อม่ลข้ามพร่มแดน ควร่รั่บข้อบที่ เน่�องจากักัาร่อนญ่ี่าต้ให้็โอนข้อม่ลเสำร่่ม่ความ
สำำาคัญี่ต่้อกัาร่สำนบัสำนน่กัาร่ค้าพาณชิ่ย์อเิลก็ัที่ร่อนกิัส์ำของ
ปีร่ะเที่ศ เพร่าะผ่่ใ้ห้็บร่กิัาร่สำามาร่ถึนำาข้อม่ลห็ร่่อ Big Data ท่ี่�
ได้จากัผ่่รั้่บบร่กิัาร่มาพฒันากัาร่ค้าพาณชิ่ย์อเิลก็ัที่ร่อนกิัส์ำของ
ต้นให้็ต้อบสำนองความต้้องกัาร่ของผ่่ร้่บับร่กิัาร่ได้มากัข่�นใน
ขณะเด่ยวกัันผ่่ร้่บับร่กิัาร่กัจ็ะสำามาร่ถึเข้าถ่ึงข้อม่ลต่้างๆ เพ่�อ
ปีร่ะกัอบกัาร่ตั้ดสิำนใจในกัาร่ใช้่สิำนค้าห็ร่่อบร่กิัาร่อย่างเต็้มท่ี่�เช่่น
กััน อย่างไร่กัด่็ กัาร่ร่บัข้อบที่เร่่�องน่�จะต้้องอย่ภ่ายใต้้เง่�อนไข
• ภายห็ลังจากัท่ี่�ปีร่ะเที่ศไที่ยได้ม่กัาร่ใช้่บังคับกัฎห็มาย

ค่ม้คร่องข้อมล่ส่ำวนบค่คล และกัฎห็มายกัาร่รั่กัษาความ
มั�นคงปีลอดภยัไซึ่เบอร์่ซึ่่�งเพิ�งผ่่านกัาร่พจิาร่ณาของ สำนช่. 
และร่อกัาร่ปีร่ะกัาศใช้่ 

• ควร่กัำาห็นดให้็ข้อบที่น่�มผ่่ลใช้่บังคับต่้อเม่�อไที่ยมก่ัาร่
กัำาห็นดร่ายละเอย่ดท่ี่�ช่ดัเจนในเร่่�องกัาร่ควบคม่กัาร่โอน
ข้อม่ลข้ามพร่มแดนในกัฎห็มายค้่มคร่องข้อม่ลส่ำวนบ่คคล
ต้ามห็ลกััเกัณฑ์ท่ี่�กัำาห็นดโดยคณะกัร่ร่มกัาร่ค้่มคร่อง
ข้อม่ลส่ำวนบค่คล 

• ควร่กัำาห็นดให้็ช่ดัเจนว่าร่ฐับาลสำามาร่ถึจำากัดักัาร่โอน
ข้อม่ลของพลเม่องต้นเองได้ ห็ากัปีร่ะเที่ศปีลายที่าง 
ไม่ม่มาต้ร่กัาร่รั่กัษาความปีลอดภยัต้ามมาต้ร่ฐานสำากัล

• ปีรั่บปีร่่งเน่�อห็าความต้กัลงให้็ช่ดัเจนโดยอนญ่ี่าต้ให้็
ปีร่ะเที่ศภาค่สำามาร่ถึใช้่มาต้ร่กัาร่ที่่�ขดัแย้งกัับพนัธกัร่ณ่ได้
ห็ากัเป็ีนไปีเพ่�อวตั้ถึป่ีร่ะสำงค์อนัช่อบธร่ร่ม โดยควร่ร่ะบ่ให้็
ช่ดัเจนว่ามาต้ร่กัาร่ดังกัล่าวค่ออะไร่และม่ขอบเขต้เพย่งใด
โดยอาจอ้างองิข้อยกัเว้นต้าม Art. XIV of WTO General 
Exceptions
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7.3 กัาร่ห้็ามกัำาห็นดเง่�อนไขกัาร่เปิีดเผ่ยร่ห็สัำต้้นที่าง
(source code)

ควร่รั่บข้อบที่ เน่�องจากัร่หั็สำต้้นที่างถึอ่เป็ีนที่ร่พัย์สำนิที่าง
ปัีญี่ญี่าแบบห็น่�งที่่�ต้้องได้ความค่ม้คร่อง อย่างไร่ก็ัด่ กัาร่ร่บัข้อ
บที่ดงักัล่าวควร่ร่ะบ่เง่�อนไขให้็เจ้าของร่ห็สัำต้้นที่างต้้องเปิีดเผ่ย
ข้อม่ลดงักัล่าวแม้ไม่สำมัคร่ใจกัต็้ามห็ากัเป็ีนกัาร่เปิีดเผ่ยห็ร่่อ
เข้าถ่ึงร่ห็สัำต้้นที่างต้ามคำาสำั�งศาลอ่�นๆ นอกัเห็นอ่ไปีจากัเร่่�อง
สำทิี่ธบิตั้ร่ เช่่น คำาสำั�งศาลให้็เปิีดเผ่ยร่ห็สัำต้้นที่างเพ่�อต้ร่วจสำอบ
กัร่ณผ่่่ใ้ห้็บร่กิัาร่ละเมิดกัฎห็มายแข่งขันที่างกัาร่ค้า กัาร่ละเมิด
กัฎห็มายภาษ ่ต้ลอดจนความบกัพร่่องจากักัาร่ผ่ลิต้สำนิค้าบาง
อย่าง เช่่น ร่ถึไร้่คนขับ เพ่�อต้ร่วจสำอบว่าเห็ต้ล่ะเมิดมาจากั
ความบกัพร่่องของผ่่ผ้่ลิต้สิำนค้าห็ร่่อความปีร่ะมาที่ของผ่่บ้ริ่โภค 
เป็ีนต้้น

7.4 กัาร่ห้็ามกัำาห็นดเง่�อนไขต้ั�งโคร่งข่ายคอมพวิเต้อร์่
(computing facilities)

ควร่รั่บข้อบที่ เพร่าะปัีจจบั่นร่ป่ีแบบกัาร่เช่่�อมโยงข้อม่ลม่กัาร่
พฒันาไปีอย่างมากัและม่กัาร่ใช้่เที่คโนโลย ่เช่่น ร่ะบบคลาวด์ 
(cloud) มาใช้่อย่างแพร่่ห็ลายอนัเป็ีนกัาร่อำานวยความสำะดวกั
และลดต้้นที่น่แก่ัผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่โดยที่่�ไม่จำาเป็ีนต้้องต้ั�งอป่ีกัร่ณ์
ปีร่ะมวลผ่ลไว้ในปีร่ะเที่ศผ่่รั้่บกัาร่ลงท่ี่น แต่้กัาร่รั่บข้อบที่ 
ดงักัล่าวควร่อย่ภ่ายใต้้เง่�อนไขในความต้กัลงที่่�ควร่ร่ะบ่ให้็ 
ผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่โดยเฉพาะกิัจกัาร่ที่่�ม่ความสำำาคัญี่และกัร่ะที่บ
ความมั�นคงของปีร่ะเที่ศอย่างแท้ี่จร่งิ (ไม่ร่วม financial  
service ซึ่่�งได้รั่บยกัเว้นข้อบที่น่�อย่แ่ล้ว) ต้้องต้ั�งอป่ีกัร่ณ์
ปีร่ะมวลผ่ลไว้ในปีร่ะเที่ศผ่่รั้่บกัาร่ลงท่ี่นเพ่�อให้็ร่ฐับาลเจ้าของ
ปีร่ะเที่ศสำามาร่ถึเข้าถ่ึงข้อม่ลเพ่�อต้ร่วจสำอบเพ่�อรั่กัษาความ
มั�นคงของปีร่ะเที่ศได้
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7.5 กัาร่ค่ม้คร่องผ่่บ้ริ่โภคออนไลน์ต้ามกัร่อบกัฎห็มาย
ภายใน 

ควร่รั่บข้อบที่ เพ่�อสำร้่างความมั�นใจให้็แก่ัผ่่บ้ริ่โภคออนไลน์
ในกัาร่ที่ำาธร่่กัร่ร่มอเิลก็ัที่ร่อนกิัส์ำซึ่่�งเป็ีนห็วัใจสำำาคญัี่ของกัาร่
พฒันากัาร่ค้าพาณชิ่ย์อเิลก็ัที่ร่อนกิัส์ำ แต่้กัาร่ยอมรั่บความ
ต้กัลงควร่อย่บ่นเง่�อนไขดงัน่�
• ควร่เร่่งออกักัฎห็มายร่องรั่บกัาร่ซึ่่�อขายออนไลน์ และควร่

เจร่จาให้็ข้อบที่น่�มผ่่ลใช้่บังคับห็ลงัจากัไที่ยได้บังคบัใช้่
กัฎห็มายภายในแล้ว

• ควร่เจร่จาเพิ�มเต้มิให้็นำากัร่ะบวนกัาร่ร่ะงบัข้อพพิาที่
ออนไลน์ต้ามแนวปีฏิิบัต้ขิอง UNCITRAL (2006) มาใช้่
ร่ะงบัข้อพพิาที่ในกัาร่ซึ่่�อขายออนไลน์เพ่�อสำร้่างความเป็ีน
เอกัภาพของกัร่ะบวนกัาร่ร่ะงบัข้อพพิาที่ในแต่้ละปีร่ะเที่ศ

• ควร่เจร่จาให้็สำามาร่ถึร่ะบ่ความร่บัผ่ดิจากัฐานความผ่ดิอ่�น
เพิ�มเต้มิด้วย เช่่น ข้อสำญัี่ญี่าไม่เป็ีนธร่ร่ม กัาร่ละเมิดจากั
สำนิค้าไม่ปีลอดภยั นอกัเห็นอ่ไปีจากักัาร่ฉ้อโกัง

7.6 กัาร่ค่ม้คร่องข้อม่ลส่ำวนบ่คคล ควร่รั่บข้อบที่ เน่�องจากัเป็ีนกัาร่สำร้่างความมั�นใจให้็แก่ัผ่่ใ้ช้่
บร่กิัาร่ว่าข้อม่ลส่ำวนบค่คลที่่�ม่ความสำำาคัญี่จะได้ร่บักัาร่ค่ม้คร่อง
อย่างเต้ม็ท่ี่�ต้ามมาต้ร่ฐานสำากัล อย่างไร่ก็ัด่กัาร่ร่บัข้อบที่ดงั
กัล่าวควร่อย่่บนเง่�อนไขว่าข้อบที่น่�ม่ผ่ลใช้่บงัคบัต่้อเม่�อไที่ยได้
บงัคบัใช้่กัฎห็มายค่ม้คร่องส่ำวนบ่คคลฯ แล้ว

7.7 กัาร่ห้็ามจัดเกับ็อากัร่นำาเข้า (customs duties) ไม่ควร่รั่บข้อบที่ เน่�องจากัข้อบที่น่�มาจากัความต้กัลง CPTPP 
ที่่�ใช้่เป็ีนแม่แบบในกัาร่ที่บที่วน โดยร่ะบ่ห้็ามปีร่ะเที่ศภาค่เก็ับ
อากัร่นำาเข้าสำำาห็ร่บัข้อม่ลที่่�โอนผ่่านร่ะบบอิเลก็ัที่ร่อนกิัส์ำที่ก่ัร่่ปี
แบบ (Electronic transmission) ข้อห้็ามแบบเด็ดขาดดงักัล่าว
อาจปิีดกัั�นห็ากัไที่ยต้้องกัาร่ม่นโยบายจดัเกับ็ภาษดั่งกัล่าวใน
อนาคต้    
 ห็ากัต้้องร่บัข้อบที่ดงักัล่าว ไที่ยควร่เจร่จาปีรั่บให้็ม่ 
ข้อบที่ท่ี่�เปิีดโอกัาสำให้็รั่ฐสำามาร่ถึเกับ็อากัร่นำาเข้าสำำาห็ร่บัส่ำ�อและ
ข้อม่ลที่่�โอนผ่่านร่ะบบอเิลก็ัที่ร่อนกิัส์ำในอนาคต้ โดยอาจยด่
ต้ามมต้ขิองสำมาชิ่กั WTO ที่่�จะม่กัาร่ที่บที่วนความจำาเป็ีนของ
กัาร่เก็ับอากัร่ข้อม่ลที่่�ส่ำงผ่่านร่ะบบส่ำ�ออเิลก็ัที่ร่อนกิัส์ำที่ก่ัสำองปีี 
(WTO Moratorium on Electronic Transmissions) 
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ข้้อบท 8. แรงงาน

ภาพร่วม กัฎห็มาย ร่ะเบ่ยบ ร่วมถ่ึงบร่บิที่ของปีร่ะเที่ศไที่ยในปัีจจบั่น
นั�น ไม่สำอดคล้องกับัมาต้ร่ฐานแร่งงานสำากัลที่ั�งห็มด ที่ำาให้็กัาร่
ร่บัข้อบที่แร่งงานไว้ใน JTEPA อาจที่ำาให้็ฝ่�ายไที่ยต้้องแบกั
ร่บัต้้นที่น่กัาร่ผ่ลติ้มากัข่�น อย่างไร่กัต็้าม ความต้กัลงที่างกัาร่
ค้าร่ะห็ว่างปีร่ะเที่ศในร่ะยะห็ลังจะม่ข้อบที่ท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับ
มาต้ร่ฐานแร่งงาน ที่ั�งความต้กัลงที่วภิาค่และพห็ภ่าค ่กัาร่รั่บ
ข้อบที่ดงักัล่าว (และกัาร่ม่มาต้ร่ฐานภายในท่ี่�สำอดคล้องกันั) จะ
เป็ีนกัาร่เปิีดโอกัาสำให้็ปีร่ะเที่ศไที่ยสำามาร่ถึเจร่จา FTA อ่�นๆ
ร่วมถ่ึงกัาร่เข้าร่่วม CPTPP ซึ่่�งม่มาต้ร่ฐานแร่งงานในลักัษณะ
เด่ยวกัับที่่�ฝ่�ายญี่่�ปี่�นได้เสำนอมา 
 ที่ั�งน่� กัาร่ปีรั่บมาต้ร่ฐานแร่งงานภายในปีร่ะเที่ศให้็เป็ีนไปี
ต้ามมาต้ร่ฐานสำากัลนั�น ร่วมอย่ใ่นแผ่นแม่บที่ของกัร่ะที่ร่วง
แร่งงาน จง่อาจกัล่าวได้ว่า มาต้ร่ฐานแร่งงานสำากัลเป็ีนสำิ�งที่่�รั่ฐ
ไที่ยต้ั�งเป็ีนเป้ีาห็มาย ดงันั�น ฝ่�ายไที่ยจง่อาจรั่บข้อบที่แร่งงาน
ได้ ภายใต้้เง่�อนเวลาที่่�เห็มาะสำม เพ่�อให้็ห็น่วยงานท่ี่�เกั่�ยวข้อง
สำามาร่ถึดำาเนนิกัาร่ท่ี่�จำาเป็ีนเพ่�อป้ีองกัันปัีญี่ห็าท่ี่�อาจเกัดิจากั
กัาร่รั่บข้อต้กัลงดงักัล่าว

8.1 สำทิี่ธแิร่งงาน ยงัไม่ควร่รั่บข้อบที่ เน่�องจากักัาร่แก้ัไขกัฎห็มายและร่ะเบ่ยบ
ภายในยงัไม่ลล่่วง ควร่ต่้อร่องให้็ม่เง่�อนเวลาในกัาร่บงัคบัต้าม
ข้อต้กัลง ให้็ขยายออกัไปีอย่างน้อย 5 ปีี

8.2 กัาร่ไม่ยกัเลิกักัฎห็มายบางส่ำวน สำามาร่ถึรั่บข้อบที่น่�ได้ (ภายห็ลงักัาร่แก้ัไขกัฎห็มายและ
ร่ะเบ่ยบภายในต้าม 8.1) เน่�องจากัเป็ีนเร่่�องที่่�ส่ำงผ่ลกัร่ะที่บ
ต่้อกัาร่ลงที่น่ และปีร่ะเที่ศไที่ยไม่เคยม่ปีร่ะวัต้ลิะเมดิกัร่ณดั่ง
กัล่าว อย่างไร่กัต็้าม ควร่ร่ะมัดร่ะวงัไม่ให้็ม่กัาร่ละเมิดกัร่ณน่่�
ในอนาคต้

8.3 กัาร่บังคับใช้่กัฎห็มายแร่งงาน สำามาร่ถึรั่บข้อบที่น่�ได้ (ภายห็ลงักัาร่แก้ัไขกัฎห็มายและ
ร่ะเบ่ยบภายในต้าม 8.1) เน่�องจากัเป็ีนเร่่�องที่่�ส่ำงผ่ลกัร่ะที่บ
ต่้อกัาร่ลงที่น่ และปีร่ะเที่ศไที่ยไม่เคยม่ปีร่ะวัต้ลิะเมดิกัร่ณดั่ง
กัล่าว อย่างไร่กัต็้าม ควร่ร่ะมัดร่ะวงัไม่ให้็ม่กัาร่ละเมิดกัร่ณน่่�
ในอนาคต้

8.4 ความร่บัผ่ดิช่อบต่้อสำงัคมของธร่่กิัจ สำามาร่ถึรั่บข้อบที่น่�ได้ (ภายห็ลงักัาร่แก้ัไขกัฎห็มายและ
ร่ะเบ่ยบภายในต้าม 8.1) เพร่าะเป็ีนมาต้ร่กัาร่ส่ำงเสำริ่มช่่วย
เห็ลอ่ เพ่�อให้็แร่งงานในภาคธร่่กัจิม่สำวสัำดภิาพที่่�ด่ 
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8.5 ความร่่วมม่อ สำามาร่ถึรั่บข้อบที่น่�ได้ (ภายห็ลงักัาร่แก้ัไขกัฎห็มายและ
ร่ะเบ่ยบภายในต้าม 8.1) เพร่าะเป็ีนมาต้ร่กัาร่ส่ำงเสำริ่มช่่วย
เห็ลอ่ และเปิีดโอกัาสำให้็รั่ฐภาค่ได้ม่ความร่่วมม่อในกัาร่พัฒนา
มาต้ร่ฐานแร่งงาน และแลกัเปีล่�ยนข้อม่ลร่ะห็ว่างร่ฐัภาค่

8.6 สำภาแร่งงาน สำามาร่ถึรั่บข้อบที่น่�ได้ (ภายห็ลงักัาร่แก้ัไขกัฎห็มายและ
ร่ะเบ่ยบภายในต้าม 8.1) และควร่เพิ�มเต้มิข้อบที่จากั CPTPP 
ควบค่ไ่ปีด้วย เพ่�อแต่้งต้ั�งห็น่วยงานห็ร่อ่เจ้าห็น้าที่่�เป็ีนผ่่้
ปีร่ะสำานงาน สำำาห็รั่บกัาร่อำานวยความสำะดวกัในกัาร่จัดปีร่ะช่ม่
และความต่้อเน่�องในกัาร่ดำาเนนิกัาร่ของสำภาแร่งงาน

ข้้อบท 9. รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจท่�ได้็รับสิทธิผููกข้าด็ แล่ะธุรกิจท่�ได้็รับสิทธิพิเศษ

9.1 ความคร่อบคล่มของรั่ฐวสิำาห็กัจิ ธร่่กัจิท่ี่�ได้ร่บัสำทิี่ธิ
ผ่ก่ัขาด และธร่่กิัจท่ี่�ได้ร่บัสำทิี่ธพิเิศษ

ในข้อบที่น่� ญี่่�ปี่�นเร่่ยกัร้่องให้็ (1) ร่ฐัวสิำาห็จิ ธร่่กิัจเอกัช่นที่่�ได้
ร่บัสำทิี่ธผิ่ก่ัขาด และธร่่กิัจท่ี่�ได้ร่บัสำทิี่ธพิเิศษ ที่่�ให้็บร่กิัาร่เช่งิ
พาณชิ่ย์จะต้้องไม่เล่อกัปีฏิิบตั้ใินกัาร่ซึ่่�อห็ร่อ่ขายสำนิค้า (2) 
ห็น่วยงานที่่�กัำากัับด่แลจะต้้องเป็ีนอสิำร่ะจากัธร่่กิัจท่ี่�ต้้องกัำากัับ
 (3)  รั่ฐต้้องบงัคบัใช้่กัฎห็มายกับัรั่ฐวสิำาห็กัจิดงัเช่่นกัับธร่่กัจิ
เอกัช่นอ่�นๆ และ (4) ในกัร่ณท่ี่่�ค่่ภาค่ม่ข้อสำงสำยัว่าร่ฐัวสิำาห็กัจิ
อาจขัดต่้อข้อผ่ก่ัพนั

ค้ณิะผูู้วิจัยม่ค้วามเห็นว่า 
กัร่อบของข้อผ่ก่ัพันในข้อบที่น่�ควร่คร่อบคลม่เฉพาะ  
“ร่ฐัวสิำาห็กัจิ” และ “ธร่่กัจิท่ี่�ได้ร่บัสำทิี่ธผิ่ก่ัขาด” เท่ี่านั�น ไม่ร่วม  
“ธร่่กิัจท่ี่�ได้ร่บัสำทิี่ธพิเิศษ” เพ่�อให้็สำอดคล้องกัับกัร่อบของข้อบที่
ร่ฐัวสิำาห็กัจิและธร่่กัจิผ่ก่ัขาดในความต้กัลง CPTPP  

9.2 กัาร่ไม่เลอ่กัปีฏิิบัต้ ิและกัาร่ดำาเนนิธร่่กิัจท่ี่�สำอดคล้อง
กัับห็ลกัักัาร่ของกัาร่ค้าเช่งิพาณชิ่ย์ (commercial 
consideration)

ร่บัข้อบที่น่�ได้ แต่้ควร่เจร่จาเพ่�อเพิ�มข้อยกัเว้นเกั่�ยวกัับกัาร่
ให้็สำนิเช่่�อและกัาร่คำ�าปีร่ะกันัเงินกั่ส้ำำาห็ร่บัธร่่กิัจ SMEs และ
เกัษต้ร่กัร่ นอกัจากัน่� ควร่ยกัเลิกัสำทิี่ธพิเิศษในกัาร่จดัซึ่่�อจดั
จ้างแบบ “เฉพาะเจาะจง” ของรั่ฐวสิำาห็กัจิต้ามปีร่ะกัาศกัฎ
กัร่ะที่ร่วงกัำาห็นดพสัำด่ท่ี่�ร่ฐัต้้องกัาร่ส่ำงเสำริ่มห็ร่่อสำนบัสำนน่ และ
กัำาห็นดวธิก่ัาร่จดัซึ่่�อจดัจ้างพสัำด่โดยวธิก่ัาร่คัดเลอ่กัและวธิ่
กัาร่เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560  มิฉะนั�น จะต้้องขอยกัเว้นใน
ข้อบที่ของกัาร่จดัซึ่่�อจดัจ้าง

9.3 ห็น่วยงานกัำากัับด่แลจะต้้องเป็ีนอสิำร่ะจากัธร่่กิัจท่ี่�
กัำากัับด่แลและเป็ีนกัลางในกัาร่กัำากัับด่แล

ยงัไม่ควร่ร่บัข้อกัำาห็นดน่� เน่�องจากัไม่ได้อย่่ในความต้กัลง 
CPTPP ห็ากัแต่้อย่ใ่นความต้กัลง Japan-EU EPA

9.4 ร่ฐัต้้องบงัคบัใช้่กัฎห็มายต่้อรั่ฐวสิำาห็กัจิไม่ต่้างจากั
ธร่่กิัจอ่�นๆ

ร่บัข้อบที่น่�ได้ เน่�องจากัไม่ม่กัฎห็มายใดที่่�ให้็ข้อยกัเว้นในกัาร่
บงัคบัใช้่แก่ัร่ฐัวสิำาห็กัจิ
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9.5  ปีร่ะเที่ศภาค่ต้้องให้็ข้อม่ล ห็ากัอก่ัฝ่�ายสำงสัำย
พฤต้กิัร่ร่มของร่ฐัวสิำาห็กัจิว่าอาจขดักัับข้อผ่ก่ัพนั

ร่บัข้อบที่น่�ได้ เน่�องจากัร่ายกัาร่ข้อม่ลเกั่�ยวกับัร่ฐัวสิำาห็กัจิท่ี่�
ปีร่ะเที่ศภาค่อาจร้่องขอเป็ีนข้อม่ลที่่�ห็น่วยงานร่าช่กัาร่ไที่ยม่
อย่แ่ล้ว

ข้้อบท 10. การอุด็หนุน

ภาพร่วม ·	 ญี่่�ป่ี�นเสำนอให้็มข้่อผ่ก่ัพนัในกัาร่จำากัดักัาร่อด่ห็นน่ที่่�มผ่่ล
ต่้อกัาร่ค้ากัาร่ลงที่น่ร่ะห็ว่างปีร่ะเที่ศ  โดยม่กัาร่กัำาห็นด
ว่าลักัษณะของกัาร่อด่ห็นน่ที่่�เฉพาะเจาะจงเท่ี่านั�นที่่�จะอย่่
ภายใต้้ข้อผ่ก่ัพนักัาร่อ่ดห็นน่ที่ั�วไปี เช่่น กัาร่ลดภาษค่่า
ธร่ร่มเน่ยมกัาร่โอนอสำงัห็าร่มิที่ร่พัย์จะไม่อย่ใ่นกัร่อบของ
ความต้กัลง

·	 กัฎกัต้กิัาเกั่�ยวกับักัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงแบ่งได้เป็ีน 4 
กัล่่ม คอ่ (1) กัาร่อ่ดห็นน่เฉพาะเจาะจงที่่�ต้้องห้็าม  
(2) กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงที่่�ต้้องแจ้งให้็ปีร่ะเที่ศภาค่
ร่บัที่ร่าบ (3) กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงท่ี่�ปีร่่กัษาห็าร่อ่
กัับปีร่ะเที่ศภาคก่่ัอนกัาร่ดำาเนนิกัาร่ และ (4) กัาร่อด่ห็นน่
เฉพาะเจาะจงท่ี่�ได้ร่บักัาร่ยกัเว้น



18 รายงานทีดีอาร์ไอ

                          ประเด็็น ข้้อเสนอแนะต่่อแนวทางการทบทวนข้องไทย

10.1 กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงที่่�ต้้องห้็าม กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงที่่�ต้้องห้็าม ได้แก่ั (1) กัาร่คำ�าปีร่ะกันั
ห็น่�สำนิให้็แก่ัวสิำาห็กัจิแบบไม่จำากััดวงเงนิและร่ะยะเวลา และ
 (2) กัาร่ให้็เงินช่่วยเห็ล่อเพ่�อกัาร่ดำาเนนิงานปีร่บัโคร่งสำร้่าง
วสิำาห็กิัจที่่�ปีร่ะสำบปัีญี่ห็ากัาร่ดำาเนนิกัาร่โดยปีร่าศจากัแผ่นปีรั่บ
โคร่งสำร้่างที่่�น่าเช่่�อถึอ่
 ปีร่ะเที่ศไที่ยสำามาร่ถึรั่บข้อเสำนอได้เน่�องจากัไที่ยม่
กัฎห็มาย 2 ฉบบัที่่�กัำากัับด่แลไว้อย่่แล้ว ได้แก่ั 
 (1) พร่ะร่าช่บัญี่ญี่ตั้กิัาร่บริ่ห็าร่ห็น่�สำาธาร่ณะ  
พ.ศ. 2548 โดยมาต้ร่า 27 ได้กัำาห็นดให้็กัร่ะที่ร่วงกัาร่คลัง
ม่อำานาจคำ�าปีร่ะกันักัาร่ช่ำาร่ะห็น่�ให้็แก่ัห็น่วยงานของร่ฐั 
ร่ฐัวสิำาห็กัจิ ห็ร่่อสำถึาบนักัาร่เงินของภาคร่ฐัเท่ี่านั�น และ 
 (2) ปีร่ะกัาศคณะกัร่ร่มกัาร่นโยบายและกัำากัับ 
กัาร่บริ่ห็าร่ห็น่�สำาธาร่ณะ เร่่�อง ห็ลกััเกัณฑ์และกัร่อบวงเงินกัาร่
คำ�าปีร่ะกันักัาร่ให้็ก้่ัต่้อแก่ัรั่ฐวสิำาห็กัจิ โดยกัำาห็นดให้็กัร่ะที่ร่วง
กัาร่คลังสำามาร่ถึคำ�าปีร่ะกันัเงินกั่ใ้ห้็แก่ัร่ฐัวสิำาห็กัจิเท่ี่านั�นภาย
ใต้้เง่�อนไขดงัต่้อไปีน่� 
 ปีร่ะกัาร่แร่กั รั่ฐวสิำาห็กัจิดงักัล่าวต้้องปีร่ะกัอบกิัจกัาร่ที่่�
เกั่�ยวกัับกัาร่ให้็บริ่กัาร่สำาธาร่ณป่ีโภค มิฉะนั�นแล้วร่ฐัวสิำาห็กัจิ
ดงักัล่าวจะต้้องม่ผ่ลกัาร่ดำาเนนิงานท่ี่�ม่กัำาไร่ต้ดิต่้อกััน 3 ปีี 
 ปีร่ะกัาร่ที่่�สำอง วงเงินที่่�คำ�าปีร่ะกันัจะต้้องไม่เกันิม่ลค่าของ
ห็น่�สำนิของร่ฐัวสิำาห็กัจิ 
 ปีร่ะกัาร่ที่่�สำาม กัาร่ก่ัอห็น่�ผ่ก่ัพนัจะต้้องไม่เกันิ 3 เท่ี่า
ของเงินกัองท่ี่นสำำาห็ร่บัร่ฐัวสิำาห็กัจิท่ี่�ม่สำถึานะเป็ีนบร่ษิทัี่จำากััด
ห็ร่่อบร่ษิทัี่มห็าช่น และไม่เกันิ 6 เท่ี่าของเงนิกัองท่ี่นสำำาห็ร่บั
ร่ฐัวสิำาห็กัจิในภาคกัาร่เงิน 
 และปีร่ะกัาร่สำด่ท้ี่าย ในกัร่ณท่ี่่�กัร่ะที่ร่วงกัาร่คลังจะคำ�า
ปีร่ะกัันห็ร่อ่ให้็ก้่ัต่้อแก่ัรั่ฐวสิำาห็กัจิห็ร่่อสำถึาบนักัาร่เงินภาคร่ฐั
ร่ายใดเกันิกัว่าจำานวนเงนิที่่�กัำาห็นดไว้ข้างต้้น ให้็กัร่ะที่ร่วงกัาร่
คลงัขออนมั่ต้จิากัคณะกัร่ร่มกัาร่นโยบายและกัำากัับกัาร่บริ่ห็าร่
ห็น่�สำาธาร่ณะเป็ีนร่ายกัร่ณ ่โดยจะต้้องแสำดงเห็ต้ผ่่ลและความ
จำาเป็ีนในกัาร่คำ�าปีร่ะกันัห็ร่อ่ให้็ก้่ัให้็คณะกัร่ร่มกัาร่พิจาร่ณา
 ในส่ำวนของกัาร่ให้็เงนิช่่วยเห็ล่อแก่ัวสิำาห็กัจิท่ี่�ปีร่ะสำบ
ปัีญี่ห็าเพ่�อปีรั่บโคร่งสำร้่างนั�น ร่ฐัสำามาร่ถึดำาเนนิกัาร่ได้เฉพาะ
ในกัร่ณท่ี่่�เป็ีนวิสำาห็กัจิของภาครั่ฐเท่ี่านั�น ซึ่่�งจะต้้องได้ร่บักัาร่
เห็น็ช่อบจากัสำำานักังานคณะกัร่ร่มกัาร่นโยบายรั่ฐวสิำาห็กัจิ
กัร่ะที่ร่วงกัาร่คลัง และได้ร่บักัาร่อนมั่ต้จิากัคณะรั่ฐมนต้ร่่
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10.2 กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงที่่�ต้้องแจ้ง กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงที่ั�วไปีในภาคอต่้สำาห็กัร่ร่มและใน
ภาคบร่กิัาร่เฉพาะสำำาห็รั่บ 11 สำาขา ได้แก่ั สำถึาปัีต้ยกัร่ร่ม
วศิวกัร่ร่ม ธนาคาร่ ก่ัอสำร้่าง โที่ร่คมนาคม พลังงาน สำิ�ง
แวดล้อม คอมพวิเต้อร์่ ปีร่ะกัันภยั ไปีร่ษณย์่ และกัาร่ขนส่ำง
ปีร่ะเที่ศไที่ยต้้องแจ้งให้็ปีร่ะเที่ศค่่ภาค่ร่บัที่ร่าบ  โดยข้อม่ลท่ี่�
ต้้องแจ้ง  4 ร่ายกัาร่ ได้แก่ั ฐานอำานาจที่างกัฎห็มาย ห็น่วย
งานที่่�ให้็เงนิ ห็น่วยงานที่่�ร่บัเงนิ และจำานวนเงนิห็ร่่องบ
ปีร่ะมาณ 
 ปีร่ะเที่ศไที่ยรั่บข้อบที่น่�ได้ เน่�องจากัไที่ยม่ภาร่ะกัาร่แจ้ง
ข้อม่ลเกั่�ยวกับักัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงต่้อ WTO อย่่แล้ว 
ที่ั�งน่� ม่ภาร่กัจิท่ี่�ต้้องแจ้งเพิ�มข่�นคอ่ข้อม่ล 2 เร่่�อง คอ่ข้อม่ล
กัฎห็มายท่ี่�ให้็อำานาจในกัาร่อด่ห็นน่ และข้อม่ลห็น่วยงานห็ร่่อ
องค์กัร่ที่่�ได้ร่บัเงนิอด่ห็นน่ ซึ่่�งภาครั่ฐม่ข้อม่ลทัี่�ง 2 เร่่�องน่�อย่แ่ล้ว

10.3 กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงที่่�ต้้องปีร่ก่ัษาห็าร่่อ ข้อผ่ก่ัพนัในส่ำวนน่�ร่ะบ่ว่ากัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงต้ามข้อ 
10.2 ห็ากัม่ผ่ลกัร่ะที่บที่างกัาร่ค้ากัาร่ลงที่น่ ปีร่ะเที่ศภาค่
สำามาร่ถึย่�นคำาร้่องขอปีร่่กัษาห็าร่่อและอธบิายถึง่ผ่ลกัร่ะที่บที่่�
เกัดิข่�นเพ่�อห็าที่างแก้ัไขปัีญี่ห็า โดยปีร่ะเที่ศท่ี่�ได้รั่บคำาร้่องจะ
ต้้องเต้ร่ย่มข้อม่ลต้ามท่ี่�กัำาห็นดในข้อผ่ก่ัพนัห็ากัม่กัาร่ร้่องขอ
ข้อม่ล
 ปีร่ะเที่ศไที่ยรั่บข้อเสำนอน่�ได้ เน่�องจากัข้อม่ลที่่�จะต้้องนำา
เสำนอเพิ�มเต้มิจากัร่ายงานต้ามข้อผ่ก่ัพนัของ WTO-SCM คอ่
ห็ลกััเกัณฑ์กัาร่ได้รั่บเงนิอด่ห็นน่ซึ่่�งน่าจะอย่่ในวสิำยัท่ี่�จะช่่�แจง
ได้ นอกัจากัน่� ข้อบที่ในส่ำวนของกัาร่ปีร่่กัษาห็าร่่อนั�นไม่อย่่
ภายใต้้กัร่ะบวนกัาร่ร่ะงับข้อพพิาที่
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10.4 กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงที่่�ได้รั่บกัาร่ยกัเว้นจากัข้อ
ผ่ก่ัพัน

Japan-EU ได้ยกัเว้นกัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงจากัข้อผ่ก่ัพัน
ไว้ 2 ลักัษณะ ได้แก่ั 
 (1) กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงท่ี่�ได้รั่บกัาร่ยกัเว้นข้อผ่ก่ัพนั
ที่ั�งห็มดของความต้กัลง กัล่าวค่อ ไม่ต้้องดำาเนนิกัาร่ต้ามข้อ 
10.1 10.2 และ 10.3 ซึ่่�งได้แก่ั กัาร่อด่ห็นน่ในกัร่ณค่วามเสำย่
ห็ายจากัธร่ร่มช่าต้หิ็ร่่อเห็ต้ก่ัาร่ณ์อ่�นๆ เช่่น สำงคร่าม กัาร่
อด่ห็นน่ธร่่กิัจสำ่�อโสำต้ที่ศัน์ และกัาร่อด่ห็นน่โดยรั่ฐบาลท้ี่องถึิ�น
และ 
 (2) กัาร่อด่ห็นน่เฉพาะเจาะจงท่ี่�ได้รั่บกัาร่ยกัเว้นบางข้อ
ผ่ก่ัพนั ได้แก่ั

·	 กัาร่อด่ห็นน่ที่่�มม่ล่ค่าน้อยกัว่า 20.5  ล้านบาที่ต่้อปีี 
ต้ดิต่้อกันั 3 ปีี ได้รั่บกัาร่ยกัเว้นข้อ 10.2 และ 10.3

·	 กัาร่อด่ห็นน่สำนิค้าต้ามภาคผ่นวกั 1 ของความต้กัลง
ด้านกัาร่เกัษต้ร่ และกัาร่อ่ดห็นน่ด้านกัาร่ปีร่ะมงจะได้
ร่บักัาร่ยกัเว้นข้อ 10.1 และ 10.3

·	 กัาร่อด่ห็นน่ในภาวะฉก่ัเฉนิที่างเศร่ษฐกิัจร่ะดับช่าต้ิ
ห็ร่่อร่ะดับโลกัจะได้รั่บกัาร่ยกัเว้นข้อ 10.1 

ข้อเสำนอแนะคอ่รั่บข้อบที่น่�ได้ เน่�องจากัเป็ีนกัาร่อด่ห็นน่เฉพาะ
เจาะจงที่่�สำามาร่ถึดำาเนนิกัาร่ได้ 

ข้้อบท 11. ทรัพย์สินทางปัญญา

11.1 ค้่มคร่องพนัธ่พ์ช่่โดยร่ะบบอนสั่ำญี่ญี่ายป่ีอฟ  
ปีี ค.ศ. 1991

ไม่ควร่ยอมรั่บ โดยควร่ค่ม้คร่องพันธ่พ์ช่่เท่ี่าที่่�เป็ีนอย่่ใน
ปัีจจบั่นไปีก่ัอน

11.2 ค้่มคร่องสำิ�งบ่งช่่�ที่างภม่ศิาสำต้ร์่อย่างเห็มาะสำม (GI) ยอมรั่บได้ โดยอาจแลกัร่ายกัาร่สิำนค้า GI ร่ะห็ว่างกััน

11.3 กัำาห็นดเวลาผ่่อนผั่นสำทิี่ธบิตั้ร่กัาร่ปีร่ะดิษฐ์และ
ออกัแบบผ่ลิต้ภณัฑ์

ยอมรั่บได้ แต่้ต้้องม่กัำาห็นดเวลาผ่่อนผ่นั

11.4 ให้็ค่ม้คร่องกัาร่ออกัแบบบางส่ำวน ยอมรั่บได้ โดยแก้ักัฎห็มายสิำที่ธบิตั้ร่ไที่ยให้็สำอดคล้อง

11.5 ให้็ม่กัฎห็มายป้ีองกัันกัาร่แข่งขันที่่�ไม่เป็ีนธร่ร่ม ยอมรั่บได้ โดยต้ร่ากัฎห็มายป้ีองกัันกัาร่แข่งขันที่่�ไม่เป็ีนธร่ร่ม

11.6 ค้่มคร่องกัาร่ปีร่ะดิษฐ์ที่่�เกั่�ยวข้องกัับโปีร่แกัร่ม
คอมพิวเต้อร์่

ไม่ควร่ยอมรั่บ แต่้อาจยอมค่ม้คร่องกัาร่ปีร่ะดิษฐ์ที่่�เกั่�ยวกัับ
คอมพวิเต้อร์่ (computer-related invention) ห็ากัต้้องยอมร่บั
ควร่ม่ข้อยกัเว้นมากัพอ และควร่ใช้่มาต้ร่กัาร่ป้ีองกัันกัาร่
ผ่ก่ัขาด

11.7 ค้่มคร่องภม่ปัิีญี่ญี่าท้ี่องถึิ�นและที่ร่พัยากัร่ช่ว่ภาพ ยอมรั่บได้ แต่้ควร่เร่่ยกัร้่องให้็ญี่่�ป่ี�นกัำาห็นดมาต้ร่กัาร่ค่ม้คร่อง
ภม่ปัิีญี่ญี่าท้ี่องถึิ�นและที่ร่พัยากัร่ช่ว่ภาพ
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11.8 ขยายเวลาค่ม้คร่องสำทิี่ธบิตั้ร่ ไม่ควร่ยอมรั่บ โดยควร่แก้ัปัีญี่ห็าความล่าช้่าของกัาร่จด
ที่ะเบ่ยนแที่น

11.9 ให้็ม่กัาร่แก้ัไขคำาแปีลและคำาขอร่บัสำทิี่ธบิตั้ร่ ยอมรั่บได้ เพร่าะจะเป็ีนปีร่ะโยช่น์ในกัาร่ที่ำาข้อม่ลที่่�สำมบ่ร่ณ์
และถึก่ัต้้องจากัเอกัสำาร่สิำที่ธบิตั้ร่

ข้้อบท 12. พิธ่การศุล่กากร

12.1 กัาร่วนิจิฉัยล่วงห็น้า
ญี่่�ปี่�นเสำนอเพิ�มข้อกัำาห็นดที่่�อ้างองิต้าม CPTPP ค่อ
– กัาร่กัำาห็นดร่ะยะเวลากัาร่ออกัคำาวนิจิฉยัไม่เกิัน 

150 วนั และ 
– กัาร่กัำาห็นดให้็คำาวนิจิฉยัม่ผ่ลบงัคับใช้่อย่างน้อย 

3 ปีี
– กัาร่กัำาห็นดปีร่ะเภที่ของผ่่ท้ี่่�สำามาร่ถึย่�นคำาร้่อง

กัาร่วนิจิฉยัล่วงห็น้า ซึ่่�งปีร่ะกัอบด้วย ผ่่น้ำาเข้า ผ่่้
ส่ำงออกัห็ร่อ่ผ่่ผ้่ลิต้ที่่�อย่ใ่นต่้างปีร่ะเที่ศ

ยอมรั่บในสำองปีร่ะเดน็แร่กัได้ เน่�องจากัเป็ีนปีร่ะโยช่น์ต่้อผ่่้
ปีร่ะกัอบกัาร่ในกัาร่อำานวยความสำะดวกัที่างกัาร่ค้า   ส่ำวนกัาร่
กัำาห็นดปีร่ะเภที่ของผ่่ท่้ี่�สำามาร่ถึย่�นคำาร้่องกัาร่วินจิฉยัล่วงห็น้า
ไที่ยควร่ร่บัข้อเสำนอในร่ะดบัที่่�ผ่ก่ัพนัไว้ใน Trade Facilitation 
Agreement (TFA) ซึ่่�งม่ความช่ดัเจน และไม่ก่ัอให้็เกัดิภาร่ะ
โดยไม่จำาเป็ีนต่้อห็น่วยงานที่่�ออกัคำาวนิจิฉยั 

12.2 กัาร่ต้ร่วจปีล่อยสำนิค้า 
ญี่่�ปี่�นเสำนอเพิ�มข้อกัำาห็นดที่่�อ้างองิต้าม CPTPP ค่อ
– กัาร่ต้ร่วจปีล่อยสำนิค้าภายใน 48 ช่ั�วโมง ภายใน

ขอบเขต้ท่ี่�เป็ีนไปีได้ 
– กัาร่ปีล่อยสิำนค้า ณ จด่ขาเข้า โดยไม่ม่กัาร่ 

ขนย้ายช่ั�วคร่าวไปีที่่�โกัดังห็ร่่อสำถึานที่่�อ่�น 

ยอมรั่บได้ เน่�องจากัเป็ีนปีร่ะโยช่น์ต่้อผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ และสำร้่าง
มาต้ร่ฐานพธิก่ัาร่ฯ ของไที่ยให้็ทัี่ดเที่ย่มกัับปีร่ะเที่ศพฒันาแล้ว
โดยอาจกัำาห็นดร่ะยะเวลาปีร่บัต้วัและเพิ�มเต้มิข้อยกัเว้นใน
กัร่ณท่่ี่�จำาเป็ีน  

12.3 สำนิค้าท่ี่�ขนส่ำงแบบเร่่งด่วน 
ญี่่�ปี่�นเสำนอเพิ�มข้อกัำาห็นดที่่�อ้างองิต้าม CPTPP ค่อ
– กัาร่ต้ร่วจปีล่อยภายใน 6 ชั่�วโมง ห็ลังจากักัาร่

ย่�นเอกัสำาร่ที่างศล่กัากัร่ที่่�จำาเป็ีน เม่�อสำนิค้าดัง
กัล่าวได้มาถึง่แล้ว

ยอมรั่บได้ เน่�องจากัเป็ีนปีร่ะโยช่น์ต่้อผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ โดยอาจ
กัำาห็นดเง่�อนไขให้็ยกัเว้นสำนิค้าท่ี่�ม่ความเสำ่�ยงส่ำงและต้้องได้ร่บั
กัาร่ต้ร่วจสำอบ

12.4 กัาร่ดำาเนินงานพธิก่ัาร่ศล่กัากัร่ท่ี่�สำอดคล้องกััน
ร่ะห็ว่างห็น่วยงาน

ยอมรั่บได้ และควร่ศ่กัษาว่า ม่ความไม่สำอดคล้องกัันในเร่่�องใด
และร่ะห็ว่างห็น่วยงานใดบ้าง เป็ีนปัีญี่ห็าสำำาคัญี่เพย่งใด

12.5 กัาร่ยน่ยันกันัโดยต้ร่งในกัาร่ใช้่ข้อม่ลเก่ั�ยวกัับ
กัร่ะบวนกัาร่ที่างอาญี่า

ไม่ควร่ยอมรั่บ เน่�องจากัขัดกัับกัฎห็มายในปีร่ะเที่ศ และยัง
ไม่ม่ความต้กัลงความร่่วมม่อที่างอาญี่ากับัญี่่�ป่ี�น

12.6 กัาร่จัดกัาร่ความเสำ่�ยง ยอมรั่บได้ เน่�องจากัไที่ยและญี่่�ปี่�นผ่ก่ัพนัในความต้กัลง TFA 
อย่แ่ล้ว นอกัจากัน่� กัาร่จดักัาร่ความเสำ่�ยงจะช่่วยลดต้้นที่น่แก่ัผ่่้
ปีร่ะกัอบกัาร่

12.7 กัร่ะบวนกัาร่ที่บที่วนและกัาร่อท่ี่ธร่ณ์ ยอมรั่บได้ เน่�องจากัไที่ยและญี่่�ปี่�นผ่ก่ัพนัในความต้กัลง TFA 
อย่แ่ล้ว
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12.8 บที่ลงโที่ษ ยอมรั่บได้ เน่�องจากัไที่ยและญี่่�ปี่�นผ่่กัพนัในความต้กัลง TFA 
อย่แ่ล้ว

12.9 ผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ร่ะดับมาต้ร่ฐาน AEO ยอมรั่บได้ เน่�องจากัไที่ยและญี่่�ปี่�นผ่่กัพนัในความต้กัลง TFA 
อย่แ่ล้ว

ข้้อบท 13. การค้้าไร้กระด็าษ

ข้อบที่กัาร่ค้าไร้่กัร่ะดาษ ยอมรั่บได้ เน่�องจากัเป็ีนปีร่ะโยช่น์ต่้อผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่

ข้้อบท 14. ค้วามต่กล่งยอมรับร่วม

14.1 ที่ั�งสำองฝ่�ายเสำนอให้็ม่กัาร่แลกัเปีล่�ยนข้อม่ลด้านกัฎ
ร่ะเบ่ยบและมาต้ร่ฐานที่่�เป็ีนปัีจจบั่น ต้ลอดจนความ
ค่บห็น้าในกัาร่ใช้่ปีร่ะโยช่น์และอป่ีสำร่ร่คที่่�ขัดขวาง
กัาร่ใช้่ปีร่ะโยช่น์

ควร่เร่่งดำาเนนิกัาร่แลกัเปีล่�ยนข้อม่ลด้านกัฎร่ะเบ่ยบมาต้ร่ฐาน
ที่่�เป็ีนปัีจจบ่นั และควร่เร่่งผ่ลกััดนักัาร่ข่�นที่ะเบ่ยนห็น่วยงาน
ปีร่ะเมนิความสำอดคล้อง (conformity assessment body: CAB) 
ให้็แล้วเสำร่จ็ เพ่�อเพิ�มโอกัาสำด้านกัาร่ค้ากัาร่ลงที่น่ในอนาคต้

14.2 ญี่่�ปี่�นเสำนอให้็ผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ท่ี่�ต้ั�งอย่น่อกัปีร่ะเที่ศ
ภาค่สำามาร่ถึขอใช้่ปีร่ะโยช่น์จากัความต้กัลงยอมรั่บ
ร่่วม

ไม่ควร่รั่บข้อเสำนอให้็ผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ที่่�ม่ท่ี่�ต้ั�งอย่น่อกัปีร่ะเที่ศ
ภาค่สำามาร่ถึขอใช้่ปีร่ะโยช่น์จากัความต้กัลงยอมรั่บร่่วมได้
 เน่�องจากัม่ผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ไที่ยเพย่งส่ำวนน้อยท่ี่�ม่ฐานกัาร่ผ่ลิต้
อย่น่อกัปีร่ะเที่ศ ในขณะที่่�ม่ผ่่ป้ีร่ะกัอบกัาร่ญี่่�ป่ี�นที่่�ม่ฐานกัาร่
ผ่ลติ้ในจน่จำานวนมากัท่ี่�จะได้ร่บัปีร่ะโยช่น์ โดยห็น่วยต้ร่วจสำอบ
ร่บัร่องในไที่ยจะสำญ่ี่เสำย่ร่ายได้ในส่ำวนน่�ไปี

14.3 ไที่ยเสำนอให้็ม่กัาร่ขยายความคร่อบคล่มสิำนค้าปีร่ะเภที่
อ่�นๆ เพิ�มเต้มิด้วยนอกัเห็นอ่จากัผ่ลิต้ภัณฑ์ไฟฟ้า

ควร่เจร่จาขยายความต้กัลงยอมรั่บร่่วมให้็คร่อบคล่มไปีถ่ึงกัล่ม่
สำนิค้าท่ี่�ไที่ยม่ศกััยภาพในกัาร่ส่ำงออกัไปีญี่่�ป่ี�น

ข้้อบท 15. การแข่้งขั้นทางการค้้า

15.1 ภาค่ต้้องม่กัฎห็มายแข่งขันที่างกัาร่ค้า และต้้องไม่
เลอ่กัปีฏิิบตั้บินพ่�นฐานของสำญัี่ช่าต้ใินกัาร่บงัคบัใช้่
กัฎห็มาย

ควร่ยอมรั่บ เน่�องจากั พ.ร่.บ. แข่งขันที่างกัาร่ค้า พ.ศ. 2560 
ไม่ม่บที่บญัี่ญี่ตั้ทิี่่�เล่อกัปีฏิิบตั้บินพ่�นฐานของสำญัี่ช่าต้ิ

15.2 บ่คคลต้้องม่สำทิี่ธใินกัาร่ได้ร่บัความเป็ีนธร่ร่ม กัาร่
ช่ดเช่ย เยย่วยาจากัความเส่ำยห็ายจากัพฤต้กิัร่ร่มท่ี่�
เป็ีนกัาร่ละเมดิกัฎห็มายแข่งขันที่างกัาร่ค้า

ควร่ยอมรั่บ เน่�องจากัม่ข้อกัำาห็นดดงักัล่าวใน พ.ร่.บ. กัาร่
แข่งขนัที่างกัาร่ค้า พ.ศ. 2560 

15.3 ภาค่ต้้องม่กัฎห็มายท่ี่�ค่ม้คร่องผ่่บ้ริ่โภคจากั
พฤต้กิัร่ร่มที่างกัาร่ค้าท่ี่�ฉ้อโกัง (fraudulent) และ
ห็ลอกัลวง (deceptive)

ควร่ยอมรั่บ เน่�องจากัม่ข้อกัำาห็นดดงักัล่าวใน พ.ร่.บ. กัาร่
ค้่มคร่องผ่่บ้ร่โิภค พ.ศ. 2522

15.4 ม่ความโปีร่่งใสำในกัาร่บังคบัใช้่กัฎห็มาย เช่่น กัาร่ให้็
ข้อม่ลเกั่�ยวกัับข้อยกัเว้นในกัาร่บังคบัใช้่กัฎห็มาย
กัาร่เปิีดเผ่ยผ่ลกัาร่พิจาร่ณาเป็ีนลายลกััษณ์อกััษร่
เป็ีนต้้น

ควร่ยอมรั่บ เน่�องจากัม่ข้อกัำาห็นดดงักัล่าวใน พ.ร่.บ. กัาร่
แข่งขนัที่างกัาร่ค้า พ.ศ. 2560
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