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ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา สหราชอาณาจักร และ EU สามารถเจรจาสรุปความตกลง
ทางการค้าหลัง Brexit (Post-Brexit Trade Deal) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ในวันที่ 
31 ธันวาคมนี้ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายใช้ความพยายามในการเจรจากันมากว่า 4 ปี นับตั้งแต่การลงประชามติออกจาก
การเป็นสมาชิกของ EU (EU Referendum) ในปี 2016 

นาง เออร์ซูลา ฟอน เดอร์เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนายมิเชล บานิเยอร์ หัวหน้าทีมเจรจา
ฝ่าย EU ได้ร่วมแถลงว่า ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็สามารถบรรลุความตกลง โดยเป็นความตกลงที่ยุติธรรม สมดุล และ
เหมาะสมส าหรับทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ สหราชอาณาจักร และ EU จะยังคงร่วมกันท างานในทุกด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) พลังงาน ความมั่นคง และการขนส่ง  

   ทางด้าน นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้แถลงว่า ในที่สุดสหราชอาณาจักรก็สามารถน า
อ านาจอธิปไตยกลับคืนมา (take back control) ทั้งด้านงบประมาณ พรหมแดน กฎหมาย และน่านน้ าของสหราช
อาณาจักร โดยความตกลงทางการค้าน้ี เป็นความตกลงทางการค้าทวิภาคีที่ใหญ่ที่สุดของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะช่วยสร้าง
งาน และความรุ่งเรืองใหก้ับประเทศ และหมายถึงความแน่นอน (Certainty) ในเรื่องต่างๆ เช่น ในเรื่องธุรกิจ การเงนิ 
การบิน ความมั่นคง และด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
    ในข้ันตอนต่อไป รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะต้องน าความตกลงดังกล่าวเสนอรัฐสภาเพื่อให้เห็นชอบก่อน
น ามาประกาศเป็นกฎหมาย โดยได้มีการประชุมสภาฯ ในวันที่ 30 ธันวาคมนี้ และในส่วน EU นั้น ก็ต้องให้รัฐสภา
ยุโรป (European Parliament) ให้สัตยาบัน ซึ่งคาดว่าจะเกิดข้ึนต้นปีหน้า หลังสิ้นสุด Transition Period ในวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 
 ค าแถลงของประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ประเด็นความตกลง 
Brexit ที่ส าคัญ ได้แก่  

การค้า 
- สหราชอาณาจักรและ EU จะมีอัตราภาษีและสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างกัน โดยมีอัตราภาษีเป็นศูนย์ 

และไม่มีการจ ากัดโควตาการน าเข้า-ส่งออกระหว่างกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 อย่างไรก็ดี จะมีการตรวจสอบ 
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ณ จุดผ่านแดน ระหว่างสหราชอาณาจักรและ EU ส าหรับสินค้าและคนเข้าเมือง  
- ส าหรับคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification) เช่น แพทย์ พยาบาล และสถาปนิก จะไม่ได้รับการ

ยอมรับโดยอัตโนมัติจาก EU  
การเดินทาง 
- สิ้นสุดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีระหว่างสหราชอาณาจักรกับ EU โดยชาวสหราชอาณาจักรที่ประสงค์จะ

เดินทางไป EU และพ านักอยู่ใน EU นานเกินกว่า 90 วัน จะต้องขอวีซ่า  
สิทธิประมง 
- โควตาปริมาณการจับปลาของเรือประมงจาก EU ในน่านน้ าสหราชอาณาจักร ลดลงร้อยละ 25 โดยสิทธิ 

ประมงของสหราชอาณาจักร จะเพิ่มเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 โดยมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transition period) 5 ปีครึ่ง   
- ภายหลังสิ้นสุด transition period สหราชอาณาจักร จะสามารถเจรจาโควตาปริมาณการจับปลาของ

เรือประมง EU ในน่านน้ าสหราชอาณาจักร 
European Court of Justice 
- กรณีที่มีการบังคับใช้หรือข้อพิพาทในความตกลงนี้ ไม่ต้องอยู่ภายใต้อ านาจตุลาการของ EU (European  

Court of Justice - ECJ) แต่สามารถก าหนดระบบของตนเอง โดยใช้ระบบอนุญาโตตุลาการ (Independent third 
party arbitration) 

การศึกษา  

- สหราชอาณาจักร (ยกเว้นไอร์แลนด์เหนือ) จะไม่มีส่วนร่วมในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Erasmus กับ  

EU อีกต่อไป 

ที่มา: BBC News และ The Independent   

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ความเห็น สคต. 

สหราชอาณาจักร และ EU สามารถบรรลุความตกลงทางการค้า (Brexit Trade Deal) ได้ โดยมีลักษณะ
คล้าย Canada style trade deal ซึ่งสหราชอาณาจักรมีอิสระในการเจราจาท าความตกลงทางการค้ากับประเทศคู่ค้านอก EU      

ในส่วนของไทยนั้น สหราชอาณาจักรให้ความส าคัญกับไทยในภูมิภาคอาเซียน และอยู่ระหว่างเจรจาจัดท า 
Joint Trade Review กับไทย ซึ่งอาจเป็นพื้นฐานหรือต่อยอดไปถึงการเจรจา FTA อย่างไรก็ดี ในการเข้าสู่และ
แข่งขันในตลาดสหราชอาณาจักรนั้น ไทยจะยังมีความเสียเปรียบกับประเทศคู่แข่งของไทยที่มี FTA กับสหราช
อาณาจักร เช่น สิงคโปร์และเวียดนาม (ซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยในเอเชีย) ดังนั้น การเร่งสรุป Thailand - U.K. Joint 
Trade Review ตามก าหนดภายในไตรมาสแรกของปี 2564 จะน าไปสู่การการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ 
สหราชอาณาจักร โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้า/บริการด้านสุขภาพและเวชภัณฑ์ และด้าน
เทคโนโลยี 
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