
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

26 พฤศจิกายน 2555

การค้าสินค้าและ
การอ านวยความสะดวกทางการค้า

เชษฐา อินทรวิทักษ์, สุเมธ องกิตติกุล และณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล
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1 การเคล่ือนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในอาเซียน
ภายในปี 2558



การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน: ค าถามส าคัญ

4

ประเทศ ก ประเทศ ข

สินค้า ตลาด

ต้นทุนทางการค้าระหว่างประเทศ

ภาษีศุลกากร

อุปสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี

การอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง

การอ านวยความสะดวกทางการค้า

ต้นทุนทางการค้าภายในอาเซียนในปัจจุบัน1

ปัจจัยหลักในการลดต้นทุนทางการค้าในอาเซียน2

ผลประโยชน์ต่อไทยจากการลดต้นทุนทางการค้า3
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ภาษีศุลกากร มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี กระบวนการศุลกากรและ
การขนส่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญของการค้าสินค้าระหว่างประเทศ 

ภาษีและ
มาตรการที่ไม่ใช่

ภาษี 

ค่าเสียโอกาส
ระหว่างรอ
เคลียร์ของ 

ค่าขนส่ง การใช้เงินตรา
ต่างสกุลกัน

ต้นทุนในการค้าสินค้า
ระหว่างประเทศ 

การใช้ภาษา
ต่างกัน

8%
9%

11%

14%

7%

ลดต้นทุน

ที่มา: Anderson and van Wincoop (2004)



เป้าหมายของความร่วมมือภายในอาเซียนในประเด็นการค้าสินค้า

6

• ลดภาษีศุลกากรลงเหลือร้อยละ 0 
หรืออยู่ในระดับที่ประเทศสมาชิก
พอใจ
• ลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
• ปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด

สินค้า
• ตรวจปล่อยสินค้าจุดเดียวครั้งเดียว

(single window inspection + 
single stop inspection)
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบคมนาคมขนส่ง/โลจิสติกส์

• ทยอยลดภาษีศุลกากรลง
เหลือร้อยละ 0-5
• พัฒนาโครงการความร่วมมือ

ทางอุตสาหกรรม (AICO)
• ตกลง MRA
• ใช้ระบบพิกัดศุลกากร

เดียวกัน (AHTN) และ 
ASEAN Green Lane

• ทยอยลดภาษีศุลกากร
โดยสมัครใจ และ
แลกเปลี่ยนระหว่าง
สินค้ากับสินค้า
• เริ่มมีโครงการความ

ร่วมมือทางอุตสาหกรรม 
(AIP, AIC, AIJV, BBC)

ASEAN PTA
(2520)

AFTA 
(2535)

AEC 
(2550)
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2 การลดภาษีศุลกากร



อัตราภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าส่วนใหญ่ลดลงเหลือ 0% แล้ว
แม้จะยังมีสินค้าที่มีอัตราภาษีสูงเหลืออยู่บ้าง

8
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สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็นศูนย์ (ร้อยละ)

มาเลเซีย: ข้าว (20%) ผลไม้บางชนิด (5%)
อินโดนีเซีย: น้ าตาล (40%) ข้าว (25%)
ฟิลิปปินส์: ข้าว (40%) น้ าตาล (38%) หมูไก่ (5%) ข้าวโพด (5%)

สินค้าอ่อนไหว/อ่อนไหวสูงที่ภาษียังไม่เป็น 0%*
เวียดนาม: มอเตอร์ไซค์ (90%) รถยนต์ (60%) ข้าว (30%)
กัมพูชา: เฟอร์นิเจอร์ (35%) รถยนต์ (20%) เครื่องส าอาง (20%)
พม่า: ไฟแช็ก (20%) เฟอร์นิเจอร์ (15%)
ลาว: รถยนต์ (30%) ผักผลไม้บางชนิด (13%)

สินค้าที่ภาษียังไม่เป็น 0%*

สิงคโปร์

บรูไน

มาเลเซีย

ไทย

อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์

ลาว

เวียดนาม

กัมพูชา
เมียนม่าร์

* ตัวเลขในวงเล็บคืออัตราภาษีศุลกากรในปี 2554
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ยานยนต์

อาหาร

พลาสติก

เครื่องจักรกล

เครื่องใช้ไฟฟ้า

ชิ้นส่วนยานยนต์

ยาง

เคมีภัณฑ์

กระดาษ

เหล็ก/เหล็กกล้า
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4
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1

1

1

1
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2

2

1

1

อาหาร

ยานยนต์

ชิ้นส่วนยานยนต์

เกษตร

อิเล็กทรอนิกส์

เคมีภัณฑ์

เครื่องจักรกล

เครื่องใช้ไฟฟ้า

พลาสติก

สิ่งทอ

มีการใช้ประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรเพียงครึ่งเดียว

9
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย/ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2555)

การใช้สิทธิประโยชน์ภาษีปัจจุบัน
หากใช้สิทธิ์ฯ เต็มที่

หน่วย: พันล้านบาท การส่งออก การน าเข้า

ประโยชน์จากการลดภาษี
ศุลกากรทั้งหมด

7.6 หมื่นล้านบาทผู้ส่งออก
ในไทย

ถ้าใช้ประโยชน์จากการลดภาษี
ศุลกากรเต็มที่

1.4 แสนล้านบาท ผู้น าเข้า
ในไทย ประโยชน์จากการลดภาษี

ศุลกากรทั้งหมด

3.4 หมื่นล้านบาท
ถ้าใช้ประโยชน์จากการลดภาษี

ศุลกากรเต็มที่

4.5 หมื่นล้านบาท

มูลค่าภาษีที่ประหยัดได้ในการค้ากับอาเซียน ปี 2554



ในช่วงท่ีผ่านมา อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ในการค้ากับอาเซียน
แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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น าเข้า ส่งออก

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ (ร้อยละ)

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย/ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2555)



เนื่องจากยังมีอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ี
กระบวนการขอใช้สิทธิ

11

0 1 2 3 4

ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่
การตรวจต้นทุนนาน

การรอใบ B/L หรือ AWB
การออก C/O นาน

กังวลการถูกตรวจสอบภายหลัง
ซัพพลายเออร์ให้เอกสารช้า

การเผยแพร่ข้อมูลต้นทุน/ราคา F.O.B.
เอกสารจากซัพพลายเออร์ใช้ไม่ได้

กระบวนการยุ่งยาก
ฟอร์ม C/O กรอกยาก

เอกสารตรวจต้นทุนกรอกยาก
ตีความพิกัด

จัดสรรพนักงาน
ปรับเปลี่ยนการผลิต

ปรับเปลี่ยนบัญชี
ไม่รู้ข้ันตอน

การเข้าถึงข้อมูล
ไม่รู้ว่ามี FTA กับคู่ค้า

ระดับความรุนแรงของอุปสรรค

หมายเหตุ:
B/L คือใบตราส่งสินค้าทางเรือ (bill of lading)
AWB คือใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (air waybill)
C/O คือใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (certificate of origin) 

ผลการส ารวจความเห็นของผู้ส่งออกในไทย ปี 2554

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย/ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2554)
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3 การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี



ตัวอย่างมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) 

13

Core NTMs

(NTBs) Non-core 
NTMs

NTMs เพื่อปกป้องผู้ผลิต
ในประเทศ 

NTMs เพื่อปกป้องผู้บริโภคและประชาชน
ในประเทศ 

• มาตรการควบคุมราคา เช่น การก าหนดราคา
น  าตาลทรายซึ่งเป็นสินค้าควบคุม

• มาตรการทางการเงิน เช่น การก าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายอัตรา

• มาตรการควบคุมปริมาณ เช่น การจ ากัด
โควตาการน าเข้าน  ามันพืช

• มาตรการผูกขาด เช่น การอนุญาตให้มีผู้น าเข้า
น  ามันเชื อเพลิงได้เพียงรายเดียว

กีด
กัน

กา
รค

้า

• มาตรการจดทะเบียนและขออนุญาต เช่น การ
ขอใบอนุญาตน าเข้าเสื อผ้าที่ยังตัดเย็บไม่เสร็จ 
เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมสถิติ

• มาตรการทางเทคนิค เช่น การติดฉลาก
ประหยัดไฟ
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เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา ลาว

ปัจจุบัน ประเทศอาเซียนใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
(NTMs) อยู่ในระดับสูง ...

14
ที่มา: Ando and Obashi (2010)

มีการใช้ NTMs เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ 
(core NTMs)

มีการใช้ NTMs เพื่อปกป้องผู้บริโภคใน
ประเทศ (non-core NTMs)

สัดส่วนสินค้าที่มีการใช้ NTMs อย่างน้อย 1 มาตรการ (ร้อยละ)



แนวทางการลด/ยกเลิก NTMs ของประเทศอาเซียนและปัญหาที่พบ

15หมายเหตุ: CCA คือคณะกรรมการประสานงานดานการค้าสินค้าภายในอาเซียน (Coordinating Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement)

1. รวบรวม NTMs ทั้งหมด
• หน่วยงานฝ่ังน าเข้าที่บังคับใช้ NTMs ไม่ท าการจดแจ้ง
• ผู้ส่งออกไม่แจ้ง/ไม่รู้ว่าจะแจ้งหน่วยงานใด

2. ระบุว่า NTMs ใดเป็นอุปสรรค (NTBs)
• CCA ซึ่งมีหน้าที่ระบุว่า NTMs ใดเป็น NTBs มีทรัพยากร ความรู้ความเชี่ยวชาญ

ไม่เพียงพอ

3. ยกเลิก NTBs / ปรับปรุงให้ NTMs มีมาตรฐาน
เดียวกัน
• หน่วยงานท่ีบังคับใช้ NTMs ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของ CCA
• ขาดกลไกการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ
• ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานที่เป็นสากลร่วมกัน
• ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัย
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แม้จะผ่านความพยายามมาหลายกรอบเจรจาแต่ NTBs ลดลงไม่
มากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

NTBs ของไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียในช่วงปี 2547-2555

ยกเลิก

NTBs 
ใหม่

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย

กาแฟ น ้ามันปาล์ม โกโก้ สินแร่บาง
ชนิด ถ่านหิน ยางธรรมชาติ
: ผู้ส่งออกต้องใช้ L/C ที่ออกโดย
ธนาคารอินโดนีเซีย

น ้าตาล รองเท้า

: ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบ
การในประเทศ

รถยนต์ใช้แล้ว

: ห้ามน าเข้า

สินค้าทุกรายการ

: ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบ
การภาคบริการในประเทศ

น ้ามันปาล์ม น ้ามันมะพร้าว

: อนุญาตให้น าเข้าได้โดย
ผู้ประกอบการบางราย

หินอ่อน หินแกรนิต

: ขออนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ

นม ผัก ผลไม้ เครื่องมือช่าง

: การน าเข้าได้เฉพาะผู้น าเข้าท่ี
ลงทะเบียน

เหล็กและเหล็กกล้า

: การน าเข้าได้เฉพาะผู้ผลิตใน
ประเทศที่ลงทะเบียน
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ตัวอย่างสินค้าที่ NTBs ยังไม่ถูกยกเลิก
แม้ CCA มีความเห็นว่าเป็น NTBs

เบียร์และสุรา น ้ามันปิโตรเลียม
: ผูกขาดการน าเข้าโดยรัฐวิสาหกิจ

รถยนต์
: น าเข้าได้เฉพาะผู้น าเขา้ที่
ลงทะเบียน และไม่ได้รับการคัดค้าน
จากผู้ผลิตในประเทศ

เกลือ พลาสติก
: น าเข้าได้เฉพาะผู้ผลติในประเทศที่
ลงทะเบียน

น ้าตาลดิบที่ได้จากอ้อย
: รอลงทะเบียนสินค้ากับ อย. นาน
กว่า 3 เดือน

เครื่องจักรกลที่ใช้แล้ว
: ตรวจสอบสินค้าก่อนโหลด

อินโดนีเซีย
ข้าว
: ผูกขาดการน าเข้าโดยรัฐวิสาหกิจ

เหล็ก/เหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ ชิ นส่วน
เครื่องจักรกล อิเล็กทรอนิกส์  
มอเตอร์ไซค์ (หลายรายการ)
: ขออนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ

หมวกกันน็อค
: น าเข้าได้เฉพาะสินค้าท่ีผา่นการ
ทดสอบจากแล็บในมาเลเซีย

น ้าตาลดิบ
: จ ากัดโควตาน าเข้า

น ้ามันปาล์ม น ้ามันมะพร้าว
: อนุญาตให้น าเข้าได้โดยผู้ประกอบ 
การบางราย

น้ ามันปิโตรเลียม ยา
: ขออนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ

น ้าสับปะรด ปลาป่น
: ไม่ชัดเจนว่าเป็นการขออนุญาต
แบบอัตโนมัติหรือไม่

ข้าวกล้อง เนื อมะพร้าวแห้ง
: ห้ามน าเข้าจากฟิลิปปินส์

มาเลเซีย ไทย

ที่มา: วิเคราะห์จากฐานข้อมูลที่รวบรวมโดยส านักงานเลขาธิการอาเซียน และ Global Trade Alert
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4 การอ้านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง



ประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน

• ประเทศไทยมีศักยภาพที่เหมาะสม
ในด้านความเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในทาง
ภูมิศาสตร์

• การอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการขนส่ง เป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี และ
ท าให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

19



ประโยชน์ของการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ

Supply 
Chain 

Integration

การลดภาษี

การลดต้นทุน 

พิธีการศุลกากร
การเชื่อมโยง
การขนส่ง

ระหว่างประเทศ

โครงข่ายการผลิต 
ระหว่างประเทศ

สนับสนุน
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มาตรการส าคัญในการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ

รูปแบบ
การขนส่ง

การเชื่อมโยงทางกายภาพ 
(Physical Connectivity)

การเชื่อมโยงกฎระเบียบ
(Institutional Connectivity)

ทางน้ า/
ทางอากาศ

ท่าเรือและการบริการขนส่งทางเรือ
/ ท่าอากาศยานและการบริการ
ขนส่งทางอากาศ

พิธีการศุลกากรที่ท่าเรือ/
ท่าอากาศยาน

ทางบก
โครงข่ายถนนภายในประเทศ และ 
โครงข่ายถนนระหว่างประเทศ

กฎระเบียบการขนส่งทางถนน
ระหว่างประเทศ

การอ านวยความสะดวก 
ทางการค้า /

National Single Window

การปรับปรุงการขนส่ง
ทางถนนระหว่างประเทศ

1

2
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ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียวของอาเซียน 

(ASEAN Single Window: 
ASW)

ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียวของประเทศ 

(National Single 
Window: NSW)

ปัจจุบัน

การอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยการพัฒนาระบบศุลกากร

เช่ือมโยง
ปรับมาตรฐาน
ให้เหมือนกัน

22

ศุลกากร
(customs: C)

ตรวจคนเข้าเมือง 
(immigration: I)

ควบคุมพืช/สัตว์ 
(quarantine: Q)

C.I.Q.
C.I.Q.
ไทย

C.I.Q.
อาเซียน

อื่นๆ



ASWNSWCustoms Single 
Window

Customs Integration and 
Modernization

ลาว 
กัมพูชา

บรูไน
เวียดนาม

ไทย 
มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

1. การอ านวยความสะดวกทางการค้า

สถานะของการพัฒนาระบบศุลกากร

ระดับการ
เชื่อมโยงข้อมูล

ประสิทธิภาพ

การปรับปรุงระบบศุลกากรให้เชื่อมต่อ 
และเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

National 
Single 

Window

ASEAN
Single 

Window 23
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ที่มา: World Bank – Doing Business

1. การอ านวยความสะดวกทางการค้า

ผลของการพัฒนาระบบศุลกากร
ต้นทุนการส่งออก 
$/คอนเทนเนอร์ • สิงคโปร์และมาเลเซียมีต้นทุน

การส่งออกและน าเข้าต่ ามาก

• ไทยและฟิลิปปินส์ มีการลด
ต้นทุนการน าเข้าและส่งออกสูง
ช่วงปี 2550–2555 ซึ่งเป็นผล
จากการพัฒนาระบบศุลกากร

2550

2555
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• กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการท างาน แต่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ท าให้การพัฒนาระบบเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่

• ระบบงบประมาณไม่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างบูรณาการ

• ขาดบุคคลการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ยังสามารถลดต้นทุนการน าเขา้ส่งออกที่ด่านศลุกากรได้อีกมาก

1. การอ านวยความสะดวกทางการค้า

อุปสรรคในการพัฒนา NSW ของไทย

25



ระยะเร่งด่วน
• เร่งพัฒนา NSW จะท าให้ต้นทุนการน าเข้าและส่งออกสินคา้ต่ าลง

– สินค้าที่จะได้รับประโยชน์จาก NSW ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ขนสง่ทางเรือ
– ต้นทุนการน าเข้าส่งออกของสิงค์โปร์ลดลงร้อยละ 20 หลังน าระบบ TradeNet มา

ใช้ในปี ค.ศ. 1991

ระยะยาว
• เร่งพัฒนาจาก NSW เป็น ASW 

– ต้นทุนการน าเข้า/ส่งออก สินค้าในอาเซียนยิ่งต่ าลง ท าให้ศักยภาพในการแข่งขันของ
อาเซียนสูงขึ้น

– ประเทศที่มีความพร้อมสูงทั้ง NSW และ ASW คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 
และ ฟิลิปปินส์

1. การอ านวยความสะดวกทางการค้า

เป้าหมายการพัฒนา

26



• AEC – Transport Facilitation และ GMS – CBTA มีเนื้อหาใกล้เคียงกันในส่วนของการขนส่ง
ทางบก คือจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องเปลี่ยนยานพาหนะ

• CBTA มีความก้าวหน้ามากกว่า – มี Pilot Project บนเส้นทาง East-West Corridor
27

กรอบความตกลง การลงนาม การปฏิบัติ

ASEAN Economic Community (AEC) 
ประกอบไปด้วย ASEAN Framework Agreement on the 
Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT), ASEAN Framework 
Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) และ ASEAN 
Framework Agreement on the Facilitation of Interstate 
Transport  (AFAFIST)

 

Greater Mekong Subregion (GMS)
Cross-Border Transport Agreement (CBTA)

 Pilot Project

2. การอ านวยความสะดวกทางการขนส่ง



ที่มา: Banomyong (2007)

2. การอ านวยความสะดวกทางการขนส่ง

การลดต้นทุนการขนส่งทางบกจากข้อตกลง CBTA และมีการสร้างถนนในประเทศเพื่อนบ้าน

ตน้ทุนการขนส่ง 
$/ตนั

• เส้นทาง North-South จาก
คุนหมิงถึงกรุงเทพฯ

• ถ้ามี CBTA จะท าให้ต้นทุนการ
ขนส่งทางบกลดลงประมาณร้อย
ละ 500

200

400

600

800

2000 2006 2015
R3W (via Myanmar)

R3E (via Lao PDR)
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• ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจน ต่อประเทศที่เป็นทางผ่าน

• มีความแตกต่างกันระหว่างนโยบายของรัฐบาลกลางและการปฏิบัติของรัฐบาล
ท้องถิ่น

• กฎระเบียบด้านการขนส่งของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน

2. การอ านวยความสะดวกทางการขนส่ง

อุปสรรคในการพัฒนา CBTA

29
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5 ผลกระทบจากการลดภาษี
การอ้านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง 



สามารถลดต้นทุนในการ
ขนส่งทางเรือของประเทศไทย
และอาเซียน กับประเทศคู่ค้า
ทุกประเทศ 
ไทย-ฟิลิปปินส์-

อินโดนีเซีย: ลด 8-10%
มาเลเซีย-สิงคโปร์:

ลด 3-5%
CLV: ลด 10-15%

ต้นทุนการค้า
ระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์และแนวทางการวิเคราะห์

31

ใช้แบบจ าลอง GTAP ในการประมาณการและเปรียบเทียบ
ผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทย ส าหรับสถานการณ์จ าลอง 3 สถานการณ์

ลดภาษีศุลกากรของ

CLV เป็นศูนย์
ปรับภาษี ณ ปี 2555 ให้เป็น
ศูนย์ในทุกรายการสินค้า 
(สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2558)

ปรับปรุงการขนส่ง

ทางบกในภูมิภาค
สามารถลดต้นทุนในการ
ขนส่งทางบกระหว่างประเทศ
ไทย – CLV - จีน (ตอนใต้)
 ไทย-จีน (ตอนใต้):

ลด 50%
ไทย-CLV: ลด 40%
CLV-จีน: ลด 60%

การอ านวยความ
สะดวกทางการค้า

การอ านวยความ
สะดวกด้านการขนส่ง

ภาษีศุลกากร

สถานการณ์
จ าลอง

ปรับปรุงกระบวนการ
ศุลกากรไปสู่ NSW

1. 2. 3.

* CLV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนาม



ผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไป CLV

32
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กระดาษและสิ่งพิมพ์

อาหารอื่นๆ

เคมีภัณฑ์ ยาง พลาสติก

เครื่องจักรกลอื่นๆ

เครื่องดื่มและยาสูบ

สิ่งทอ

ผลิตภัณฑ์จากไม้

ยานยนต์และชิ้นส่วน

อุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ

1. ลดภาษีศุลกากรของ CLV เป็นศูนย์
2. ปรับปรุงการขนส่งทางบกในภมูิภาค
3. ปรับปรุงกระบวนการศุลกากรไปสู่ NSW

การลดภาษีของ CLV ส่งผลมากที่สุดต่อการเพิ่มการส่งออกจากไทยไป CLV

การส่งออกเพิ่มขึ น (ร้อยละ)
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ผลกระทบต่อการน าเข้าวัตถุดิบของไทย

การปรับปรุงการขนส่งทางบกส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการลดต้นทุนการน าเข้าวัตถุดิบ
และสินค้าขั้นกลาง จากจีนและ CLV

-1
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-11
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-18

-33

-42
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เคมีภัณฑ์ ยาง พลาสติก
เครื่องจักรกลอื่นๆ
สิ่งทอ
อาหารอื่นๆ
เหล็กและเหล็กกล้า
อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ
กระดาษและสิ่งพิมพ์
ยานยนต์และชิ้นส่วน
โลหะอื่นๆ
สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ
อุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ
แร่ธาตุอื่นๆ

มูลค่าการน าเข้าลดลง (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

1. ลดภาษีศุลกากรของ CLV เป็นศูนย์

2. ปรับปรุงการขนส่งทางบกในภูมิภาค

3. ปรับปรุงกระบวนการศุลกากรไปสู่ NSW
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ผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปอาเซียนเดิม

การปรับปรุงกระบวนการศุลกากรไปสู่ National Single Window ส่งผลมากที่สุดต่อ
การเพ่ิมการส่งออกไปประเทศอาเซียนเดิม
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การส่งออกเพิ่มขึ น (ร้อยละ)

ยานยนต์และชิ้นส่วน

สิ่งทอ

น้ าตาล

เหล็กและเหล็กกล้า

ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุอื่นๆ

เคมีภัณฑ์ ยาง พลาสติก

ผลิตภัณฑ์จากโลหะ

กระดาษและสิ่งพิมพ์

โลหะอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์จากไม้

น้ ามันจากพืช สัตว์

1. ลดภาษีศุลกากรของ CLV เป็นศูนย์

2. ปรับปรุงการขนส่งทางบกในภูมิภาค

3. ปรับปรุงกระบวนการศุลกากรไปสู่ NSW
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ผลกระทบภาพรวมต่อเศรษฐกิจไทย

การปรับปรุงกระบวนการศุลกากรไปสู่ NSW และการปรับปรุงการขนส่งทางบกมีนัยต่อเศรษฐกิจไทยมาก

การเติบโตของ GDP (%)

1. ลดภาษีศุลกากรของ
CLV เป็นศูนย์

2. ปรับปรุงการขนส่ง
ทางบกในภูมิภาค

3. ปรับปรุงกระบวน
การศุลกากรไปสู่ NSW

ผลรวม 
3 สถานการณ์จ าลอง

การลดภาษีศุลกากร
ของประเทศอาเซียนเดิม

ปรับปรุงกระบวนการศุลกากรไปสู่ NSW GDP ของไทยจะเติบโตมากกว่าการลดภาษีศุลกากรของ CLV ให้เท่ากับ 0

ปรับปรุงกระบวนการศุลกากรไปสู่ NSW
ปรับปรุงการขนส่งทางบกในภูมภิาค

GDP ของไทยจะเติบโตมากเป็น “สองเท่า”การลดภาษศีุลกากรของ CLV ให้เท่ากับ 0

ปรับปรุงกระบวนการศุลกากรไปสู่ NSW
ปรับปรุงการขนส่งทางบกในภูมภิาค GDP ของไทยจะเติบโตใกล้เคียงกับการลดภาษีศุลกากรของประเทศอาเซียนเดิม
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ไทย CLV มาเลยเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

ประโยชน์ในรูปตัวเงิน (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) การเติบโตของ GDP (ร้อยละ)

ผลกระทบภาพรวมต่อเศรษฐกิจไทยและประเทศอื่นๆ

ทั้งสามสถานการณ์จะท าให้ทุกประเทศได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของ CLV จะ
เติบโตมากที่สุด
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6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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• ขยายการเก็บเก่ียวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
o เพิ่มความชัดเจนในกระบวนการพิจารณาการใช้สิทธิประโยชน์

o กระตุ้น ให้ข้อมูล/ค าปรึกษา และจัดท าคู่มือการใช้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

o ผลักดันให้ประเทศกลุ่ม CLMV ลดภาษีศุลกากรให้ได้ตามก าหนด

• เร่งลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
o ผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกเลิก NTBs ที่คณะกรรมการประสานงานด้านการค้า

สินค้าภายในอาเซียน (CCA) เคยได้ระบุไว้

o ผลักดันให้มีน ามาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการตรวจสอบสินค้าด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัย

o วางกลไกการเฝ้าระวังและรับมือ ในกรณีที่สินค้าไทยถูกกีดกันจาก NTBs
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• เร่งพัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าอย่างครบวงจร
o ในระยะสั้น ควรเร่งพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศ (NSW)

เพื่อลดต้นทุนการน าเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที่ขนส่งทางเรือ

o ในระยะยาว เร่งพัฒนาไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASW)
เพื่อลดต้นทุนการน าเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศอาเซียน

• เร่งผลักดันให้ความตกลง CBTA ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าข้าม
พรมแดนโดยไม่ต้องเปลี่ยนยานพาหนะ มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ในทางปฏิบัติ
o ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการบ ารุงรักษาถนนและโครงสรา้งพื้นฐานที่

เกี่ยวข้อง

o พัฒนาระบบจัดเก็บค่าใช้ถนนและโครงสร้างพื้นฐาน ณ จุดผ่านแดน


