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1. เรื่อง สหภาพยุโรปให้ความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ... ต่อ WTO 
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สหภาพฯ ได้มีความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ... ที่ไทย (โดยส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ – มกอช.) ได้แจ้งต่อคณะกรรมการ SPS ของ WTO เมื่อ 20 ม.ค. 
57 โดยสหภาพฯ เห็นว่า กฎหมายปัจจุบันของไทยเกี่ยวกับการติดฉลากผลิตภัณฑ์เพียงพอแล้ว จึงต้องการ
ทราบเหตุผลความจ าเป็นของไทยในการเพ่ิมกฎหมายใหม่ นอกจากนี้ สหภาพฯ ยังเห็นว่าร่างดังกล่าวมีความ
ซับซ้อนของการบริหารจัดการในการอนุญาตฉลาก ขาดความชัดเจนของขอบเขตในข้อเสนอระยะเวลาการ
ด าเนินการตามประกาศ และความสอดคล้องของมาตรฐานกับกฎหมายเดิม ในการนี้ มกอช. ได้ส่งเรื่องต่อให้
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาว่าจะแก้ไขร่างประกาศฯ ตามความเห็นที่ได้รับหรือไม่ และจะ
เป็นผู้ตอบค าถามหรือความเห็นของสมาชิก 
 
2. เรื่อง สหภาพฯ ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้าย (Annex XVII) ระเบียบ REACH 
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เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 57 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระเบียบแก้ไขบัญชีแนบท้ายของระเบียบ 
REACH ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาร chromium VI compounds ซึ่งพบว่าการสัมผัสสาร chromium VI ที่อยู่
ในเครื่องหนังหรือส่วนที่เป็นหนังของผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จะสัมผัสกับผิวหนังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
สุขภาพมนุษย์  และสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้ ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเครื่องหนังหรือผลิตภัณฑ์
สิ่งของเครื่องใช้ที่มีหนังเป็นส่วนประกอบของไทยที่ใช้สาร chromium III ในกระบวนการฟอกหนังซึ่งท าให้เกิด
สารประกอบ chromium VI จะต้องศึกษารายละเอียดการจ ากัดของสารนี้ และควรปรับตัวเตรียมพร้อมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบใหม ่
 
3. เรื่อง สหภาพยุโรปลงนามใน political provisions of association agreement 

กับยูเครน 
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สหภาพฯ ได้ลงนามใน political provisions of association agreement กับยูเครนเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์และร่วมกันด าเนินการในเรื่องต่างๆ และจะน าไปสู่ความตกลงด้านเศรษฐกิจต่อไป ขณะเดียวกัน 
สหภาพฯ จะลดภาษีน าเข้าให้แก่สินค้ายูเครนชั่วคราวจนถึงวันที่ 1 พ.ย. 57 ก่อนที่จะเร่งจัดท า Deep and 
Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) ให้เสร็จภายใน มิ.ย. 57 ซึ่งจะรวมเป็นความตกลงฉบับ
เดียวกับ association agreement ต่อไป ทั้งนี้ ข้อเสนอการลดภาษีชั่วคราวประกอบด้วย  

- สินค้าอุตสาหกรรม: ร้อยละ 94.7 ของรายการสินค้าน าเข้าจากยูเครนจะได้รับการยกเว้นภาษี
ทันที ส่วนที่เหลือเช่น ผลิตภัณฑ์เคมีบางรายการ จะได้รับการลดภาษีบางส่วน 
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- สินค้าเกษตรกรรม: สหภาพฯ จะลดภาษีให้ร้อยละ 82.2 ของสินค้าเกษตรยูเครน แต่ส าหรับ
สินค้าเกษตรบางรายการ เช่น ธัญพืช เนื้อหมู เนื้อวัว สัตว์ปีก และสินค้าเกษตรอ่ืนๆ อีกเล็กน้อย จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีภายใต้โควตา 

- สินค้าอาหารแปรรูป: สหภาพฯ จะลดภาษีให้ร้อยละ 83.4 ของสินค้ากลุ่มนี้ โดยที่เหลืออีกร้อยละ 
15.9 จะลดภาษีภายใต้โควตา 

การด าเนินการดังกล่าวของสหภาพฯ ก็เพ่ือช่วยเหลือยูเครนอย่างเร่งด่วน และเรียกคะแนนนิยมจาก
ประชาชนยูเครนให้สนับสนุนรัฐบาลของตนในการกระชับความสัมพันธ์กับสหภาพฯ มากกว่ารัสเซีย อย่างไรก็
ดี ไทยควรติดตามและเก็บสถิติการส่งออกสินค้าไทยที่เป็นคู่แข่งกับสินค้ายูเครนในตลาดสหภาพฯ ในช่วง มิ.ย. 
– พ.ย. 57 เพ่ือประเมินผลกระทบในเบื้องต้น 
 
 
4. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ (GDP)ในไตรมาสที่ 4 ของ 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 

(ประมาณการครั้งที่ 3)  
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เมื่อวันที่ 27 มีค. 57 ส านักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (Bureau of Economic Analysis : BEA) 
ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ได้เผยแพร่รายงานประมาณการครั้งที่ 3 (Third estimate) ภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ดังนี้ ในไตรมาสที่ 4 GDP ปรับเพ่ิมขึ้นจากประมาณการครั้งที่ 
3 เป็นร้อยละ 2.6 Personal Consumption Expenditures เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 Export of Goods & 
Services เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 Fixed Investment เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 Government Consumption 
Expenditures & Gross Investment ลดลงในอัตราเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 12.8 และ Change in Real Private 
Inventories เพ่ิมข้ึน 111.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
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