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ท่องเมืองใน

พิพิธภัณฑ์

ร่างกายมนุษย์

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาฯ

LTE+T$;TD$

เจ้าของ
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
ทพ.อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา
ทพ.สุชิต  พูลทอง
รศ.ดร.ทพ.ประสิทธิ์ ภวสันต์

ให้มีบทบัญญัติเฉพาะการอนุรักษ์ สัตว์ป่า การประมงทางทะเล
และไม้แปรรูป หรือการลักลอบตัดต้นไม้

บรรณาธิการ
ทญ.แพร  จิตตินันทน์
กองบรรณาธิการ
ทพ.ปริญญา  อมรเศรษฐชัย
ทญ.อภิญญา  บุญจำ�รัส
ทพ.สุธี  สุขสุเดช
ทญ.ดวงตา อิสสระพานิชกิจ
ทญ.ธิติมา วิจิตรจรัลรุ่ง
ทพ.กิตติธัช มงคลศิวะ
ทญ.เดือน ปัญจปิยะกุล  
ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ
ทพ.อภิสิทธิ์ อารยะเจริญชัย
นายอนุสรณ์ ศรีคำ�ขวัญ
ทพ.บัญชา เหลืองอร่าม
ติดต่อโฆษณาที่
คุณ ชิตศักดิ์  สุวรรณโมลี 02-539-4748

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-5394748
แฟกซ์ 02-5141100
e-mail: thaidentalnet@gmail.com
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ประการที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

เรื่อง ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา

ข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาในการเจรจา
ข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาที่ส�ำคัญมี ดังนี้

ประการที่ 1 ภาพรวมการเจรจาการค้าสินค้า

แนวทางการเจรจาในหัวข้อการเปิดตลาดสินค้า แบ่งเป็นสินค้า เกษตรกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ อุตสาหกรรม

ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ

ต้องการการเจรจาแบบทวิภาคี แบ่งสินค้าเป็น 4 ตะกร้า คือ
สินค้าที่ลดภาษีน�ำเข้าเป็นศูนย์ทันที
สินค้าที่ลดภาษีน�ำเข้าภายใน 5 ปี
สินค้าที่ลดภาษีน�ำเข้าภายใน 10 ปี
สินค้าที่ยกเว้นการลดภาษี

ประการที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
สิทธิบัตรยาและการเข้าถึงยาที่จ�ำเป็น
ขยายอายุสิทธิบัตร  จาก 20 ปี ออกไปอีกไม่เกิน 5 ปี

ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
• ไทยต้องไม่ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานรัฐ เช่น
รัฐวิสาหกิจ
• ไทยต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส
สหรัฐฯ เห็นว่าไทยมีหน่วยงานของรัฐ ที่ท�ำหน้าที่บริหารเรื่อง
การจัดซื้อยาของประเทศ ตามนโยบายสาธารณสุขของประเทศ
และเห็นว่า การด�ำเนินการดังกล่าวของหน่วยงานของรัฐ ส่งผล        
กระทบต่อผู้ผลิตยาของสหรัฐฯ เนื่องจากการบริหารจัดการโดย
รัฐบาล และกระบวนการจัดท�ำบัญชียาหลักนั้น สามารถกีดกัน
สินค้ายาของสหรัฐฯ ระหว่างการจัดซื้อ นอกจากนี้อาจมีความไม่
โปร่งใสเกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว

ประการที่ 6 นโยบายการแข่งขัน

ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
ประเทศไทยฯ ต้องป้องกันพฤติกรรมกีดกันการแข่งขัน และ
ดูแลให้รฐั วิสาหกิจใช้อำ� นาจในลักษณะทีไ่ ม่เลือกปฏิบตั ิ สอดคล้อง
กับพันธกรณีในข้อตกลง

ประการที่ 7 การค้าบริการและการลงทุน

ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้อง
• เปิดให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100%
• ให้การโอนเงินท�ำได้โดยเสรีและไม่มีอุปสรรค
• ห้ามก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น
การบังคับให้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยี  หรือก�ำหนดสัดส่วนภายใน
ประเทศ
• ต้องก�ำกับดูแลที่โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
• ต้องมีการคุ้มครองการลงทุนจากการเวนคืน
• ต้องมีบทบัญญัติเรื่องการอนุญาโตตุลาการ

ประการที่ 8 การเงินและประกันภัย

ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้อง
• เปิดเสรีให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้ 100%
• มีการเปิดเสรีบริการทางการเงินใหม่
• ให้เปิดให้มีบริการข้ามพรมแดน
• มีมาตรการก�ำกับดูแลที่ไม่เป็นภาระต่อการท�ำธุรกิจ

ประการที่ 9 โทรคมนาคม

ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้องท�ำให้
• มีการเข้าถึงโครงข่าย และโครงสร้างพืน้ ฐานทางโทรคมนาคม
อย่างเท่าเทียมกัน
• ต้องมีการแข่งขันที่เป็นธรรม
• ต้องมีหน่วยงานก�ำกับดูแลที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ประการที่ 11 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้อง
• ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อสินค้าดิจิตอล
• นิยามค�ำว่าสินค้าดิจิตอล ให้ครอบคลุมสินค้าดิจิตอลที่
บรรจุอยู่ในวัสดุสื่อกลาง และสินค้าเสมือน (Virtual Goods) เช่น
ซอฟท์แวร์ เพลง วิดีโอ หนังสือ ดิจิตอล เป็นต้น
• ให้งดเว้นการเก็บภาษีศุลกากรจากการซื้อขายสินค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์
• การเก็บภาษีสินค้าดิจิตอล ให้ประเมินราคาจากวัสดุสื่อ
กลาง มิใช่ราคาของข้อมูลที่บรรจุในสื่อนั้น
• การยอมรับการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
• ให้คุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์
• ยืนยันสิทธิของผู้บริโภคในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และ        
เลือกใช้
• ให้มกี ารส่งข้อมูลข้ามพรมแดนโดยเสรี และลดอุปสรรคด้าน
การปิดกั้นข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต
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ประการที่ 10 บริการจัดส่งด่วน

เป็นที่เสียดายว่าหมดพื้นที่น�ำเสนอในฉบับนี้แล้ว
ท่านผู้อ่านคงก�ำลังคิดว่าแล้วไทยจะได้อะไรเสียอะไร และ
ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ไทยต้อง
ไม่ให้ผู้ผูกขาดบริการไปรษณีย์ ใช้อ�ำนาจผูกขาดไปในทางที่ ท่าน อ.พิศาลของเราท่านคิดเห็นประการใดต่อประเด็นนี้
เอาเปรียบผู้ให้บริการจัดส่งด่วนในตลาดมีการปรับปรุงกระบวน       ลองประเมินกันดู หากท่านใจร้อนอยากอ่านต่อจนจบ เข้าไป
อ่านได้ที่ www.thaidentalmag.com เราลงฉบับเต็มที่นั่นค่ะ
การศุลกากร
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