
                  
    
                       

 
ที่  พณ ๐๖๑๐/ว๒๓๘๓ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
 ๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ  
 อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 
๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

 
เร่ือง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ “โครงการศึกษาเร่ือง ประโยชน์และผลกระทบจากการจัดท าความ

ตกลงการค้าเสร ี(FTA) ระหว่างไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)” 
เรียน ผู้ประกอบการ/นักวิชาการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. เอกสารข้อมูลสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) 
                      ๒. ก าหนดการประชุม 
 ๓. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม 

 
ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  คอมพานี (ประเทศไทย) 

จ ากัด ด าเนิน โครงการศึกษาเรื่อง “ประโยชน์และผลกระทบจากการจัดท าความตกลงการค้าเสรี  (FTA) ระหว่างไทยและ
สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)” เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ประโยชน์และผลกระทบจากการ
จัดท า FTA ไทยกับ EFTA  รวมถึงระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินถึงความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาด EFTA ความ
พร้อมของไทยในการจัดท า FTA และแนวทางการเจรจาที่เหมาะสม และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย รายละเอียดข้อมูล ที่
เก่ียวข้องกับ EFTA โดยสังเขป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความ

คิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ในวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ 
ห้องศาลาแดง ๑-๒ ชั้น ๔ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ก าหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถลงชื่อ เข้าร่วมการประชุมด้วย

ตนเองได้ที่ www.bolliger-consulting.com/seminar หรือโปรดส่งแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) มายังโทรสารหมายเลข  
๐ ๒๖๒๕ ๖๓๑๑ หรืออีเมล์ seminar@bolliger-consulting.com จักขอบคุณยิ่ง 

 
              ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                                                        (นางสาวอรุณี พูลแก้ว)  
                                                                                   รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
                                                                             อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ส านักยุโรป 
โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๔๓๙ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๒๐   



 

 
 
 

สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป  
(The European Free Trade Association: EFTA) 

 
สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (The European Free Trade Association: EFTA) 

 ประเทศสมาชิกสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ 
นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเทนสไตน์ ซึ่งทั้งหมดไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป                                    

 สมาชิก EFTA เป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ประชากรมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยสูงเป็นอันดับต้นของโลก และยัง
เป็นประเทศผู้ลงทุนส าคัญของโลก 

 มีความช านาญในการผลิตเครื่องจักรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  

 มีภาคบริการเป็นส่วนส าคัญของเศรษฐกิจ อาทิ การเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม การขนส่ง เป็นต้น  

 เป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจต่อเวทีการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลก  โดย
ใช้ FTA ในการเสริมสร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค ปัจจุบันมี FTA กับ
ประเทศต่างๆ รวม 25 ฉบับ ครอบคลุม 35 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ EFTA มีเครือข่ายการค้าเสรีที่
ครอบคลุมกว้างขวาง  

 EFTA มี FTA กับสิงคโปร์แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดท า FTA กับมาเลเซีย อินโดนีเซีย  เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์  

 
 
FTA ไทย-EFTA 

 ไทยและ EFTA ได้เคยเจรจา FTA มาแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2548-2549 แต่เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยเมื่อเดือนกันยายน 2549 ท าให้การเจรจาหยุดชะงักลง  

 นายกรัฐมนตรีไทย (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) พบหารือกับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างการ
เดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนกันยายน 2556 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดกระบวนการ
ภายในเพื่อเริ่มการเจรจาโดยเร็ว 

 กรอบการเจรจา FTA ไทย-EFTA ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อเดือนตุลาคม 2556  

 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ฝ่าย EFTA แจ้งว่ายังสนใจการท า FTA กับไทยในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

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

 
 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



 
ก าหนดการประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ “โครงการศึกษาเรื่อง ประโยชน์และผลกระทบจากการจัดท าความตกลง 

การค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)” 
วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศาลาแดง ๑-๒ ชัน้ ๔ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพนิี กรุงเทพฯ 

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
  
 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ชว่งเช้า) กลุ่ม ๑ สินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ธญัพืช ข้าว และผลติภัณฑ์ 
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือ ผู้แทน 

๙.๑๐ – ๑๐.๔๕ น. น าเสนอผลการศึกษา โดยคณะผู้วิจัย  
 ดร. รัชดา เจียสกุล 

หุ้นส่วนและผู้อ านวยการ กลุ่มทีป่รึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี 
ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Box Set) 

 
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ชว่งบ่าย)  กลุ่ม ๒ อุตสาหกรรมประมง และยานยนต์ 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือ ผู้แทน 
๑๔.๑๐ – ๑๕.๔๕ น. น าเสนอผลการศึกษา โดยคณะผู้วิจัย  

 ดร. รัชดา เจียสกุล 
หุ้นส่วนและผู้อ านวยการ กลุ่มทีป่รึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี 
ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ 

            บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.             เชิญร่วมรับประทานอาหารเย็น (Dinner Box set) 

       
หมายเหตุ –  ส าหรับวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่ม ๓ การเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม การศึกษา และ 
กลุ่ม ๔ การขนส่ง การกระจายสินค้า การท่องเที่ยว ก าหนดการเหมือนกับวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



 
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชมุระดมความคิดเห็น ภายใต้ “โครงการศึกษาเรื่อง ประโยชนแ์ละผลกระทบจากการจดัท าความตกลง 

การค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)” 
วันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศาลาแดง ๑-๒ ชัน้ ๔ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพนิี กรุงเทพฯ 

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท โบลลเิกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 

ชื่อหน่วยงาน สังกัด / บริษัท / สมาคม ......................................................................................................................................................   
ที่อยู่ ............................................................................................................................................................................................................  
 

ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
  หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา/สถาบันวจิัย  นักวิชาการ/ภาคประชาสงัคม      สมาคม/ชมรม
  หน่วยงานภาคเอกชน 

 กลุ่มประมงและประมงแปรรูป                สินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม ้ธัญพืช ข้าว และผลิตภัณฑ์   
 ยานยนต์และชิ้นสว่น                           การเงินและประกันภัย   โทรคมนาคม        
 การขนส่ง                                        การท่องเที่ยว                         การศึกษา                                        
 การกระจายสินค้า เช่น ผูบ้ริการค้าส่ง และบริการค้าปลีก       
 กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ระบุ........................................................................ 
 

 โปรดระบุกลุ่มที่ท่านต้องการเข้าร่วมการประชุม (เลือกได้มากกว่า ๑ กลุ่ม)  
 กลุ่ม ๑ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. (เช้า) 
 กลุ่ม ๒ อุตสาหกรรมประมง ยานยนต ์ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘ ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. (บ่าย) 
 กลุ่ม ๓ การเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม การศึกษา ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. (เช้า) 
 กลุ่ม ๔ การขนส่ง การกระจายสินค้า การท่องเที่ยว ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. (บ่าย) 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  (กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ให้ชัดเจน ส าหรับเจา้หน้าทีต่ิดต่อกลับเพื่อแจ้งรหัสการลงทะเบียน) 
 

 ๑. ชื่อ ........................................................................................................... นามสกุล .........................................................................  
ต าแหน่ง ................................................................................................................................................................................................   
โทรศัพท ์....................................................................................................... โทรสาร ...........................................................................   
E-mail ..................................................................................................................................................................................................  

  

๒. ชื่อ............................................................................................................ นามสกุล .........................................................................  
ต าแหน่ง ................................................................................................................................................................................................   
โทรศัพท ์....................................................................................................... โทรสาร ...........................................................................   
E-mail ..................................................................................................................................................................................................  

  

๓. ชื่อ............................................................................................................ นามสกุล .........................................................................  
ต าแหน่ง ................................................................................................................................................................................................   
โทรศัพท ์....................................................................................................... โทรสาร ...........................................................................   
E-mail ..................................................................................................................................................................................................  

 
 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทา่นสามารถลงชื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองได้ที่ www.bolliger-consulting.com/seminar 

หรือส่งแบบตอบรับฯ ทีโ่ทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๑๑ หรือ seminar@bolliger-consulting.com  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐ ๒๖๒๕ ๖๓๕๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 


