
ภาษีใกล้ศูนย์แล้ว

แต่อุปสรรคการค้ายังอยู่?

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

6 กันยายน 2556www.oie.go.th www.tdri.or.th



ขอขอบคุณ
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o กรมศุลกากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
o กรมการค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสํานกัสทิธิประโยชน์ทางการค้า สํานักบริหารการนําเข้า สํานกัมาตรการทางการค้า กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
o กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
o สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
o สํานกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
o สถาบันพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ
o สถาบันเหลก็และเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
o สถาบันไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์
o สถาบันอาหาร
o สถาบันยานยนต์
o สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
o หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
o ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2555 เตรียมความพร้อมสู่ AEC” ณ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม”
o ผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคดิเหน็กลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร เคมีภณัฑ์และพลาสตกิ และยานยนต์และชิ้นส่วน
o สํานกังานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการต์า ประเทศอนิโดนีเซีย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ สมาคมธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศอนิโดนีเซียที่ได้ให้ข้อมูล ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะ ในระหว่างการเดินทางไปสัมภาษณ์และเกบ็
ข้อมูล
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การค้าระหว่างประเทศมีต้นทุน

ภาษีและ
มาตรการที่ไม่ใช่

ภาษี 

ค่าเสียโอกาส
ระหว่างรอเคลียร์

ของ 
ค่าขนส่ง การใช้เงนิตรา

ต่างสกุลกนั
ต้นทุนในการค้าสินค้า

ระหว่างประเทศ 
การใช้ภาษา

ต่างกัน

8888%%%%
9999%%%%

11111111%%%%

14141414%%%%

7777%%%%

FTA ช่วยลดต้นทุน

ที่มา: Anderson and van Wincoop (2004)



การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ช่วยลดต้นทุนการค้าระหว่างประเทศ
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ประเทศ ก ประเทศ ข

อุปสรรคทางกายภาพอุปสรรคทางกายภาพ

มาตรการทางการค้า
(ภาษี + ไม่ใช่ภาษี)

ไม่มี AEC

อุปสรรคทางกายภาพอุปสรรคทางกายภาพ

มี AEC

มาตรการทางการค้า
ที่ไม่ใช่ภาษี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



อุปสรรคทางการค้า 
ที่กําลังลดลงไป

อุปสรรคทางการค้าที่
กําลังสําคัญมากขึ้น

ผลกระทบ           
ต่ออุตสาหกรรม

ข้อเสนอแนะ        
เชิงนโยบาย
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ภาษีศุลกากร
ระหว่างประเทศภาคี
ลดลงจนเหลือศนูย์หรอื
ใกลศู้นย์

มาตรการทางการค้าที่มิใช่
ภาษีศุลกากร (NTMs)
ที่บังคับใช้โดยประเทศคูค่้า
หลายมาตรการกลายเป็น
อุปสรรคทางการค้า

เพิ่มต้นทุนทางการค้า
ของผู้ประกอบการ

จํากัดการเข้าถึงตลาด

การเจรจา
เพื่อลดการกีดกันทาง
การค้ากับประเทศคู่ค้า

ลดผลกระทบจาก NTMs
การอํานวยความสะดวก
ทางการค้าฯ

เนื้อหาการนําเสนอ
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1 การลดภาษีศุลกากรภายใต้ AFTA



ความตกลงการค้าเสรี
ปีที่เริ่มมีผล
บังคบัใช้

ประเภทความ
ตกลง

AFTA ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 2536 ภูมิภาค

TIFTA โครงการเร่งเก็บเกี่ยวล่วงหน้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับอินเดีย 2547 ทวิภาคี

TAFTA ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย 2548 ทวิภาคี

ACFTA ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีน 2548 ภูมิภาค

TNZCEP ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ 2548 ทวิภาคี

JTEPA ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น 2550 ทวิภาคี

AJCEP ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น 2552 ภูมิภาค

AKFTA ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้ 2553 ภูมิภาค

AANZFTA ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 2553 ภูมิภาค

AIFTA ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับอินเดีย 2553 ภูมิภาค

TPCEP ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเปรู 2555 ทวิภาคี

FTAs ของไทยที่มีผลบังคับใช้แล้ว ณ ปี 2555

7
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ปัจจุบัน อัตราภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าส่วนใหญ่ลดลงเหลือ 0 % แล้วแม้จะยังมีสินค้าที่มีอัตราภาษีสูงเหลืออยู่บ้าง

สัดส่วนการค้าสนิค้าที่มีอัตราภาษศีุลกากรเปน็ศูนย์กับประเทศภาคี FTAs
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หน่วย: ร้อยละ
ออสเตรเลีย
อาเซียนเก่า

ญี่ปุ่น

จีน

CLMV

อินเดีย

เกาหลีใต้

ไทยส่งออก
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ออสเตรเลีย

อาเซียนเก่า

ญี่ปุ่น

จีน

CLMV

อินเดีย

เกาหลีใต้

หน่วย: ร้อยละ
ไทยนําเขา้

ที่มา:

ปัจจุบัน อุปสรรคทางการค้าในรูปของภาษีศุลกากร
ลดลงไปมาก 



หมายเหต:ุ การค้าชายแดนที่ไมม่ีการบันทึกอย่างเป็นทางการ และการกีดกันการค้าจากมาตรฐานทางการคา้ที่ไม่ใชภ่าษี
ไม่มีผลต่ออตัราการใช้สิทธิ์ฯ 
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แต่มีการใช้สิทธิประโยชน์รวมจากทุก FTAs ที่ผ่านมา
เพียงครึ่งเดียว

ปี 2555 อัตราการใชส้ิทธิ์ฯ ในการส่งออกลดลง 4 % (จุด)41
35 37

41 41
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47 48
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49
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อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ของไทยจากทกุ FTAs ทั้งภาคส่งออกและนําเข้า

ส่งออก
นําเข้า

ที่มา:

หน่วย: ร้อยละ

� รถยนต์นั่งเครื่องยนต์ขนาด 1,000-1,500 ซีซี
มูลค่าการส่งออกไปอินโดนีเซีย = 28,417 ลบ.
อัตราการใช้สิทธิ์ฯ จาก FTAs ลดลงจาก 100% เหลือ 35%

� รถยนต์บรรทุกน้ําหนักไม่เกิน 5 ตัน
มูลค่าการส่งออกไปออสเตรเลยี = 73,915 ลบ.
อัตราการใช้สิทธิ์ฯ จาก FTAs ลดลงจาก 100% เหลือ 43% 

ห้าปีที่ผ่านมา อัตราการใช้สิทธิ์ฯ จาก FTAs ไต่อยู่ในระดับ 40-50%

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA  =  มูลค่าการค้าที่ยื่นขอใบ CO 
มูลค่าการค้าที่ได้รับแต้มต่อภาษีจาก FTAs

X  100
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ซิเมนต์
อัญมณี

ปิโตรเคมี
กระดาษ

ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยา

ยาง
เครื่องหนัง

เครื่องนุ่งห่ม
พลาสติก
เซรามิก

สิ่งทอ
เคมีภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นส่วนยานยนต์
เครื่องจักรกล

เหล็ก/เหล็กกล้า
อื่นๆ

เกษตร
อาหาร

ยานยนต์
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เครื่องหนัง

เซรามิก
ซิเมนต์

เครื่องนุ่งห่ม
ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้

อัญมณี
กระดาษ

อิเล็กทรอนิกส์
เหล็ก/เหล็กกล้า

สิ่งทอ
ปิโตรเคมี

เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนยานยนต์

เคมีภัณฑ์
อื่นๆ
ยาง

เครื่องจักรกล
เกษตร

พลาสติก
อาหาร

ยานยนต์
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ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย/สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การใชส้ิทธิประโยชน์ภาษีปัจจุบัน
การประหยัดที่เพิ่ม หากใชส้ิทธิ์ฯ เต็มที่

การส่งออก

ประโยชน์จากการลดภาษี
ศุลกากรทั้งหมด

1.18 แสน ลบ.
ผู้ส่งออก
ในไทย

ถ้าใช้ประโยชน์จากการลดภาษี
ศุลกากรเต็มที่

2.48 แสน ลบ. ผู้นําเข้า
ในไทย

ประโยชน์จากการลดภาษี
ศุลกากรทั้งหมด

0.9 แสน ลบ.
ถ้าใช้ประโยชน์จากการลดภาษี

ศุลกากรเต็มที่

1.39 แสน ลบ.

การนําเข้า

ทําให้ในแต่ละปีมีเงินตกหล่นอยู่เป็น “แสนล้านบาท”
มูลค่าภาษีทีป่ระหยัดได้จากการค้าภายใต้ FTAs ในปี 2555 หนว่ย: พันล้านบาท



0 1 2 3 4 5

ลูกค้าไม่ได้ขอมา
มูลค่าส่งออกไม่สูง

ไม่รู้ข้อมูล
ไม่รู้ขั้นตอนการขอใช้สิทธิ์

ใช้วัตถุดิบนําเข้ามากกว่าเกณฑ์
กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์

เอกสารสําคัญไม่ครบ
แต้มต่อด้านภาษีไม่จูงใจพอ

พนักงานไม่พอ
ต้องปรับกระบวนการผลิต/แหล่งวัตถุดิบ/ระบบบัญชี

ใช้เวลานานเกินไป
กระบวนการ/เอกสารขอใช้สิทธิ์ยุ่งยาก/ซับซ้อน

ไม่แน่นอน เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีดุลยพินิจต่างกัน
ตีความพิกัดสินค้าไม่ตรงกัน

15.4 %

ปี 2555

กระบวนการขอใช้สิทธิและการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรเป็น HS 2012
เป็นอุปสรรคสําคัญในมุมมองผู้ประกอบการ
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ระดับความรุนแรงของอุปสรรค

อุปสรรคในการใช้สิทธิ์ประโยชน์จาก FTA (ปี 2555-2556)

ที่มา: การตอบแบบสอบถามของผู้ประกอบการ

กระบวนการขอใช้สิทธิ์ทีใ่ช้เวลานาน อาจไม่ทนัต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดใกล้ๆ เช่น อินโดนีเซียซึ่งใช้เวลาขนส่งสินค้าประมาณ 3 วัน 
(ทางเรือ)

การใช้ระบบพิกัดศุลกากรใหม่ (HS2012) มีผลต่อการใช้สิทธิ์ในปี 2555 

HS2007 HS2012
เริ่ม 1 ม.ค. 2555

• มีพิกัดศุลกากร (6 หลัก) เปลี่ยน 331 รายการ จากระบบเดิม (HS 2007)

• การตีความพิกัดศุลกากรของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่อาจ
คลาดเคลื่อนจากพิกัดศุลกากรในระบบเดิม จนเป็นอุปสรรคในการใช้สิทธิ์ฯ

สินค้า 331 รายการ
ที่มีการเปลี่ยนพิกัด 

อัตราการใช้สิทธิ์ฯ ปี 2554

11.1 %

ตัวอย่างสินค้าที่มกีารเปลี่ยนแปลงพิกัดและใช้สิทธิ์ฯ ลดลง เช่น 
HS2007 HS2012 อัตราการใช้สิทธิ์ฯ 

ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน

580137 580135 -67 %

ไม่สะดวก

ไม่คุ้ม

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่มขี้อมูล

ไม่จําเป็น



 1.1  1.7 

 5.6 

2553 2554 2555

ความไม่พร้อมของประเทศเพื่อนบ้านเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญ
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เมียนมาร์

 4.4  4.1  3.8 

2553 2554 2555

ลาว

 3.3  3.8  3.9 

2553 2554 2555

กัมพูชา 42 

 43 

 37 

2553 2554 2555

อาเซียน

อัตราการใช้สิทธิ์ในการส่งออกภายใต้ FTAs ไปอาเซียนและ CLM 
(ร้อยละ)

แต่อตัราการใช้สิทธิ์ ในการส่งออกภายใต้ FTAs ไปยังประเทศเพือ่นบ้าน
อยู่ในระดบัต่ํามาก ปัจจัยสําคญัมาจาก 

�ผูค้้าโดยเฉพาะรายย่อยบริเวณชายแดนไม่สามารถขอข้อมูล
โครงสร้างตน้ทนุของสนิค้า โดยเฉพาะสนิค้าโภคภณัฑ์

�การส่งออกที่มีมูลค่าไม่สูงนกัไม่มีแรงจูงใจในการใช้สิทธิ์

�เจ้าหน้าที่ในประเทศเพื่อนบ้านไม่มีข้อมูลและความพร้อมในการ
ตรวจสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี

สัดส่วนมูลค่าการค้าไปยังประเทศ CLM เมื่อเทียบกบัอาเซียนมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

�กรณีเมียนมาร:์ ปัญหาเรือ่งรัฐบาลกะเหรี่ยงท้องถิ่นไม่ให้สิทธิ์การ
ลดหย่อนภาษศีุลกากร



ขั้นตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA
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55 ผู้นําเข้ายื่นใบ C/O เพื่ออ้างสิทธิลดหย่อนภาษี

ผู้นําเข้าผู้ส่งออก

11 ผู้นําเข้าขอใบ C/O จากผู้ส่งออก

22

33

ผู้ส่งออกยื่นโครงสร้างต้นทนุ
เพื่อรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าที่จะส่งอกก

44 ส่งสินค้าและใบ C/O ให้ผู้นําเข้า

ผู้ส่งออกยื่น Form D ATIGA/ E/
FTA เพื่อขอใบ C/O

ใบ C/O กรมศุลกากรกรมการค้าต่างประเทศ

ความพยายามของภาครัฐในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

self certification และ digital signature สามารถช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนขอใช้สิทธิ์ฯ จาก FTAs

ผู้ส่งออก
รับรองถิ่นกําเนิดเอง

การรบัรองถิ่นกําเนดิสนิค้าด้วยตนเอง
(self-certification)

• เริ่มทดลองใช้ (pilot project) ในปี 2554 ในการส่งออก
ไปประเทศอาเซียน 3 ประเทศ (Form D) ได้แก่ บรูไน 
มาเลเซีย และสิงคโปร์

• ปัจจุบัน ไทยมี certified Exporter จํานวน 80 ราย 
และทดลองใช้จริงจํานวนประมาณ 20 ราย

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.)
รับรองถิ่นกําเนิดให้ (ออกใบ C/O)

ไปลงทะเบียนกับ คต. 1 ครั้ง
รับรองถิ่นกําเนิดเองทุกชิพเมนท์

ไปยื่นขอ C/O ที่ คต. 100 ครั้ง
รอ คต. พิจารณารับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

ตัวอย่าง
บริษัท ก. ส่งออกไปมาเลเซยี 100 ชิพเมนท์ต่อปี ต้องการใช้สิทธิ์ AFTA

ผู้ส่งออก
รับรองถิ่นกําเนิดเอง



ขั้นตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA
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55 ผู้นําเข้ายื่นใบ C/O เพื่ออ้างสิทธิลดหย่อนภาษี

ผู้นําเข้าผู้ส่งออก

11 ผู้นําเข้าขอใบ C/O จากผู้ส่งออก

22

33

ผู้ส่งออกยื่นโครงสร้างต้นทนุ
เพื่อรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าที่จะส่งอกก

44 ส่งสินค้าและใบ C/O ให้ผู้นําเข้า

ผู้ส่งออกยื่น Form D ATIGA/ E/
FTA เพื่อขอใบ C/O

ใบ C/O กรมศุลกากรกรมการค้าต่างประเทศ

ความพยายามของภาครัฐในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

self certification และ digital signature สามารถช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนขอใช้สิทธิ์ฯ จาก FTAs

การออกหนังสือสําคญัการส่งออก-นําเข้า
ด้วยลายมืออิเลก็ทรอนกิส์ (digital signature)

• ผู้ประกอบการส่งออก-นําเข้าสามารถยื่นเอกสารต่างๆ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลายเซ็นต์ โดยไม่ต้องนําเอกสารดังกล่าว
มาแสดงด้วยตนเอง
• ผู้ประกอบการสามารถทราบและตรวจสอบสถานะคําขอฯ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

• ผู้ประกอบการยังคงต้องเดินทางมารับเอกสารสาํคัญการ
ส่งออกและนําเขา้ได้ด้วยตนเอง
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อุตสาหกรรม

สัดส่วนมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ)

ไทย อาเซียน
อาเซียน+

ญี่ปุ่น
อาเซียน+จีน

อาเซียน+
เกาหลีใต้

อาเซียน+
อินเดีย

อาเซียน+
ออสเตรเลีย+
นิวซีแลนด์

อาเซียน+3 อาเซียน+6

อิเลก็ทรอนิกส์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า

45.1 54.0 62.9 61.6 57.3 54.4 54.9 73.7 75.1

ยานยนต์ 55.1 59.7 73.8 62.7 61.2 60.3 60.9 78.3 80.2
เครื่องจักรกล 56.0 60.1 69.6 63.7 61.8 60.7 61.6 75.0 77.2
โลหะ 62.7 65.7 71.0 67.3 66.8 66.1 68.0 73.7 76.5
เคมีภัณฑ์ 67.0 70.0 73.1 71.4 70.6 70.5 71.3 75.1 76.8
ไม้ กระดาษ 67.9 71.2 74.9 73.0 72.2 71.6 72.7 77.7 79.7

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องหนัง

74.4 76.5 79.7 79.8 77.3 77.2 77.5 83.7 85.4

อาหาร 84.5 85.7 87.8 86.6 86.1 86.2 86.6 89.0 90.4

ถ้าผ่อนคลายกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดในบางอุตสาหกรรม

อาจกระตุ้นการใช้สิทธิ์ FTAs ได้

41
38 41

19 19
26

0

25

50

75

100

2553 2554 2555

อัตราการใช้สิทธิ์ในการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ไปอาเซียน

เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์

การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปอาเซยีนมีอัตราการใชส้ิทธิ์ฯ ค่อนข้างต่ํา
ปัจจัยหนึ่งคือ อาจมีผู้ผลิตในไทยบางกลุ่มแม้จะจัดซื้อชิ้นส่วนในอาเซียนแต่อาจไม่ผ่านกฎ 
ROO – VA40

การผ่อนคลายให้สามารถนับรวมมูลค่าเพิ่มจากชิ้นส่วนที่ใช้นอกอาเซียน เช่น อาเซียน+6 
อาจช่วยให้ผู้ผลิตผ่านกฎ ROO ได้ง่ายขึ้น

ที่มา: ฐานข้อมูล Trade Value-added ของ OECD – WTO 
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2 มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่บังคับใช้ในอาเซียน



อุปสรรคจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่มีผลกีดกันการค้า

17

จํานวนมาตรการทางการค้าใหม่ทีบ่ังคับใช้ทั่วโลก ปี 2551-2554

ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลของ WTO’s World Trade Report 2012

การใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่มีผลกีดกนัการค้า 
(non-tariff barrier) เพิ่มสูงขึ้น

หน่วย: จํานวนมาตรการ

0

50

100

150

200

250

2551 2552 2553 2554

New restrictive tariff measures

New non-tariff barriers measures

New NTMs (excluding SPS and TBT)

แนวโน้มการใช้มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีในช่วงหลังวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2551 เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน แตค่่อยๆ ลดลงมา
เรื่อยในช่วงสองปีทีผ่่านมา
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NTMs เกิดขึ้นจากแรงกดดันจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้บริโภคในประเทศ 

ผู้ผลติในประเทศ 

ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 

ผู้ผลติในเครือข่ายต่างประเทศ 

องคก์รระหว่างประเทศ

แรงกดดัน  มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
<NTMS>

ความปลอดภัยของผูบ้ริโภค

รักษาสภาพแวดลอ้ม

ให้ผู้ผลิตปรับตัวและแข่งขันได้
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แรงกดดันจากหลายๆ ด้านมีผลให้ NTMs บางประเภท
มีผลกีดกันการค้า

• เช่น การกําหนดราคาน้ําตาลทรายซึ่งเป็นสินค้าควบคุม
• การเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเหล็ก

มาตรการควบคุมราคา 

• เช่น การจํากัดวงเงินเปิด L/C ของผู้นําเข้า

มาตรการทางการเงิน

• เช่น การจํากัดโควตาการนําเข้าน้ํามันพืช

มาตรการควบคุมปริมาณ 

• เช่น การอนุญาตให้มีผู้นําเข้าน้ํามันชื้อเพลิงได้เพียงราย
เดียว

มาตรการผกูขาด

ประเภท ผลต่อการกดีกนัทางการค้า

• เช่น การขอใบอนุญาตนําเข้าเสื้อผ้าที่ยังตัดเย็บไม่เสร็จ 

มาตรการจดทะเบียนเพือ่รวบรวมสถิติ

• เช่น การทดสอบ/ตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
• การติดฉลากประหยัดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า

มาตรการทางเทคนคิ 

วัตถุประสงค์

ปกป้องผูผ้ลติ
ในประเทศ

ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค

ในประเทศและ
รักษา

สภาพแวดลอ้ม

กดีกนั: ไม่โปร่งใส เลือกปฏบิัติ

ผลต่อการกดีกนัทางการค้าไม่แน่ชัด

ไม่กดีกนั: โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัติ

ผลต่อการกดีกนัทางการค้าไม่แน่ชัด

กดีกนั: ไม่โปร่งใส เลือกปฏบิัติ



แต่ละประเทศมีการบังคับใช้ NTMs ในระดับที่แตกต่างกัน

20

สัดส่วนสินค้าที่มีการใช้ NTMs 
อย่างน้อย 1 มาตรการ 

ที่มา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลของสํานักเลขาธิการอาเซียน

ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 100 หมายถึง สินค้านําเข้า ทุกสินค้า 
ในประเทศเหล่านั้นจะเจอ NTMs อย่างน้อย 1 มาตรการ

จํานวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลีย่
จําแนกตามประเภทมาตรการ

จํานวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลีย่
จําแนกตามลักษณะการกีดกันการค้า

62

44

43

32

27

20
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6

5

0 25 50 75 100

อินโดนเีซีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

เวียดนาม

บรูไน

ฟ�ลิปป�นส์

ไทย

เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว

0 1 2

อินโดนเีซีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

เวียดนาม

บรูไน

ฟ�ลิปป�นส์

ไทย

เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว

จดทะเบียน ควบคุมปริมาณ ผูกขาด เทคนคิ

0 1 2

อินโดนเีซีย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

เวียดนาม

บรูไน

ฟ�ลิปป�นส์

ไทย

เมียนมาร์

กัมพูชา

ลาว

เขียว อําพัน แดง

โอกาสที่จะพบ NTMs NTMs ประเภทใดถูกบังคับใช้มาก NTMs ที่กีดกันการค้ามีมากหรือน้อย

ข้อมูลปี 2552

ร้อยละ จํานวนมาตรการ จํานวนมาตรการ



NTMs ที่บังคับใช้โดยอินโดนีเซีย
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สัดส่วนสินค้าที่มีการใช้ NTMs 
อย่างน้อย 1 มาตรการ 

ร้อยละ

ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 100 หมายถึง สินค้านําเข้า ทุกสินค้า ในประเทศ
เหล่านั้นจะเจอ NTMs อย่างน้อย 1 มาตรการ

จํานวนมาตรการ

จํานวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลีย่
จําแนกตามประเภทมาตรการ

จํานวนมาตรการ

จํานวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลีย่
จําแนกตามลักษณะการกีดกันการค้า

ข้อมูลปี 2552
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เครื+องใช้ไฟฟ.า
เครื+องนุ่งห่ม

อาหาร
กระดาษ
เกษตร

ชิ2นส่วนยานยนต์
เครื+องจักรกล

สิ+งทอ
เครื+องหนัง

อื+นๆ
เซรามิก

ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้
ซิเมนต์

ยาง
อัญมณี

เหล็ก/เหล็กกล้า
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อาหาร
ยา

อิเล็กทรอนิกส์
เครื+องใช้ไฟฟ.า

ยานยนต์
เกษตร

ป�โตรเคมี
เคมีภัณฑ์

เครื+องจักรกล
พลาสติก
กระดาษ

เครื+องนุ่งห่ม
ชิ2นส่วนยานยนต์

สิ+งทอ
เครื+องหนัง
เซรามิก

อื+นๆ
ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้

ซิเมนต์
ยาง

อัญมณี
เหล็ก/เหล็กกล้า

จดทะเบยีน ควบคุมปริมาณ ผูกขาด เทคนิค

0 1 2 3 4 5 6

อาหาร
ยา

อิเล็กทรอนิกส์
เครื+องใช้ไฟฟ.า

ยานยนต์
เกษตร

ป�โตรเคมี
เคมีภัณฑ์

เครื+องจักรกล
พลาสติก
กระดาษ

เครื+องนุ่งห่ม
ชิ2นส่วนยานยนต์

สิ+งทอ
เครื+องหนัง
เซรามิก

อื+นๆ
ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้

ซิเมนต์
ยาง

อัญมณี
เหล็ก/เหล็กกล้า

เขียว อําพัน แดง

ที่มา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลของสํานักเลขาธิการอาเซียน

โอกาสที่จะพบ NTMs NTMs ประเภทใดถูกบังคับใช้มาก NTMs ที่กีดกันการค้ามีมากหรือน้อย



NTMs ที่บังคับใช้โดยมาเลเซีย

22

สัดส่วนสินค้าที่มีการใช้ NTMs 
อย่างน้อย 1 มาตรการ 

ร้อยละ

ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 100 หมายถึง สินค้านําเข้า ทุกสินค้า ใน
ประเทศเหล่านั้นจะเจอ NTMs อย่างน้อย 1 มาตรการ

จํานวนมาตรการ

จํานวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลีย่
จําแนกตามประเภทมาตรการ

จํานวนมาตรการ

จํานวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลีย่
จําแนกตามลักษณะการกีดกันการค้า

ข้อมูลปี 2552
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ยา

ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้
อิเล็กทรอนิกส์

ซิเมนต์
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เซรามิก
เครื+องนุ่งห่ม

อื+นๆ
ชิ2นส่วนยานยนต์
เครื+องจักรกล

ยาง
สิ+งทอ

เครื+องหนัง
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จดทะเบยีน ควบคุมปริมาณ ผูกขาด เทคนิค
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เขียว อําพัน แดง

ที่มา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมลูของสํานักเลขาธิการอาเซียน

โอกาสที่จะพบ NTMs NTMs ประเภทใดถูกบังคับใช้มาก NTMs ที่กีดกันการค้ามีมากหรือน้อย



NTMs ที่บังคับใช้โดยไทย
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สัดส่วนสินค้าที่มีการใช้ NTMs 
อย่างน้อย 1 มาตรการ 

ร้อยละ

ยกตัวอย่างเช่น ร้อยละ 100 หมายถึง สินค้านําเข้า ทุกสินค้า ใน
ประเทศเหล่านั้นจะเจอ NTMs อย่างน้อย 1 มาตรการ

จํานวนมาตรการ

จํานวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลีย่
จําแนกตามประเภทมาตรการ

จํานวนมาตรการ

จํานวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลีย่
จําแนกตามลักษณะการกีดกันการค้า
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เหล็ก/เหล็กกล้า
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เครื+องใช้ไฟฟ.า

เครื+องหนัง
ป�โตรเคมี
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ชิ2นส่วนยานยนต์

จดทะเบยีน ควบคุมปริมาณ ผูกขาด เทคนิค

0 1
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สิ+งทอ

เครื+องใช้ไฟฟ.า
เครื+องหนัง
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ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้
กระดาษ
ซิเมนต์
เซรามิก

ชิ2นส่วนยานยนต์

เขียว อําพัน แดง

ที่มา: คณะผู้วิจัยคํานวณจากฐานข้อมูลของสํานักเลขาธิการอาเซียน

โอกาสที่จะพบ NTMs NTMs ประเภทใดถูกบังคับใช้มาก NTMs ที่กีดกันการค้ามีมากหรือน้อย
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ระดับการพัฒนาประเทศ และแนวโน้มการใช้ NTMs 
ของประเทศอาเซียน

ที่มา: คณะผู้วิจัย

มีแนวโน้มปกป้องผูผ้ลติมากกว่า มีแนวโน้มปกป้องผูบ้รโิภคและสิ่งแวดล้อมมากกว่า

สิงคโปร์บรูไนไทยฟิลิปปินส์เมียนมาร์

ลาว

กัมพูชา

เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซีย



ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ
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ตัวอย่าง NTMs: การขอใบอนุญาตนําเข้า

หลักเกณฑ์พิจารณาไม่โปร่งใส

  ต้องใช้เอกสารประกอบมากเกินจําเป็น เช่น 
ใบรับรองจากสถานทูตอินโดนีเซียใน
ประเทศผู้ส่งออกว่า ผู้ส่งออกและผู้นําเข้ามี 
“special relationship”

กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงบ่อย

• จํากัดการเขา้สู่ตลาด

• มีค่าใช้จ่ายในการติดตามหาข้อมูล

• ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสูงสุด 300 
เหรียญสหรัฐฯ

ค่าธรรมเนียมสูง

• อินโดนีเซีย / เกลือ
• อินโดนีเซีย / เม็ดพลาสติก
•มาเลเซีย / รถยนต์
•ไทย / หินอ่อน

• อินโดนีเซีย / สินค้าที่ไม่ใช่วัตถุดิบในการ
ผลิตทุกชนิด

• อินโดนีเซีย / อาหาร, อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้า, สิ่งทอ, เครื่องหนัง, ของเล่น

• อินโดนีเซีย / อาหาร

• จํากัดการเขา้สู่ตลาด
• อินโดนีเซีย: นําเข้าได้เฉพาะ 
producer importer

•มาเลเซีย: นําเข้าได้แค่ 10% ของตลาด

• ค่าเสียโอกาสระหว่างรอขึ้นทะเบียนกับ อย. 
3 เดือน

ใช้เวลาพิจารณานาน • อินโดนีเซีย / น้ําตาลดิบ

ที่มา: Trade Policy Review, National Trade Estimate, ASEAN Secretariat, Global Trade Alert, การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเชิงลึก



ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ
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ตัวอย่าง NTMs: การจํากัดปริมาณการนําเข้า

ห้ามการนําเข้า

•สิงคโปร์ / หมากฝรั่ง
•ไทย / ข้าวกล้อง (จากฟิลิปปินส์), เนื้อ
มะพร้าวแห้ง (จากฟิลิปปินส์)

• จํากัดการเขา้สู่ตลาด

จํากัดโควตาการนําเข้า •มาเลเซีย / น้ําตาลดิบ
• เวียดนาม / น้ําตาลดิบ, น้ํามันปิโตรเลียม

• จํากัดการเขา้สู่ตลาด

ที่มา: Trade Policy Review, National Trade Estimate, ASEAN Secretariat, Global Trade Alert, การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเชิงลึก



ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ
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ตัวอย่าง NTMs: การผูกขาดการนําเข้า

นําเข้าได้เฉพาะรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานรัฐ

• อินโดนีเซีย / น้ํามันปิโตรเลียม, ข้าว
•มาเลเซีย / ขา้ว
•ไทย / น้ํามันปาล์ม, น้ํามันมะพร้าว
• เวียดนาม / น้ํามันปิโตรเลียม

• จํากัดการเขา้สู่ตลาด

นําเข้าได้โดยบริษัทเอกชนบางราย •ไทย / ข้าวโพด • จํากัดการเขา้สู่ตลาด

ที่มา: Trade Policy Review, National Trade Estimate, ASEAN Secretariat, Global Trade Alert, การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเชิงลึก



ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ
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ตัวอย่าง NTMs: กระบวนการศุลกากร

•ภาษีศุลกากรที่ต้องจ่ายเพิ่ม
•สินค้าเน่าเสียระหว่างรอนําของออก
• ค่าเช่าโกดังระหว่างรอนําของออก
• วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตไม่ทันตาม
แผน

• ค่าประกันกรณีนําของออกก่อน

การตีความพิกัดศุลกากรไม่ตรงกัน

  การจํากัดด่านนําเขา้สินค้าจาก 8 จุด
เหลือ 4 จุด โดยไม่มีด่านท่าเรือ
Tanjung Priok ที่จาการ์ตา
(Ministry of Trade Regulation 
No. 89/M-DAG/PER/2011 )

• ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น
•สินค้าเน่าเสียระหว่างขนส่ง

•  ทุกประเทศ / สินค้าไฮเทค, อาหาร  
ชิ้นส่วนยานยนต์

• อินโดนีเซีย / ผัก, ผลไม้

ที่มา: Trade Policy Review, National Trade Estimate, ASEAN Secretariat, Global Trade Alert, การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเชิงลึก



ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ
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ตัวอย่าง NTMs: ภาษีสรรพสามิต

•ราคาสินค้านําเข้าสูงกว่าสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศโดยเปรียบเทียบ

  ภาษีสรรพสามิตที่เก็บกับสินค้า
นําเข้ามีมูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศ

• อินโดนีเซีย / รถยนต์
•มาเลเซีย / รถยนต์

ที่มา: Trade Policy Review, National Trade Estimate, ASEAN Secretariat, Global Trade Alert, การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเชิงลึก

ผลิตในมาเลเซีย
LC = 50 %

นําเข้า

11,250 

22,500

ราคาหน้าโรงงาน
ราคานําเข้า (รวมภาษีนําเขา้)

ภาษีสรรพสามิต

 30,000 ริงกติ

 ราคาขาย =  41,250 ริงกติ

 ราคาขาย = 52,500 ริงกิต

ตัวอย่างมาเลเซีย



ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ
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ตัวอย่าง NTMs: การคุ้มครองและเยียวยาอุตสาหกรรม

•อากรที่ต้องจ่ายเพิ่ม  ความโปร่งใสในการไต่สวน ก่อน
การเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
(AD)

• อินโดนีเซีย / ฟิล์มพลาสติก (จากไทย)
•มาเลเซีย / โพลีเอธิลีนเทเรฟธาเลต, (จาก
ไทย)

•ไทย / เหล็กรีดร้อน, บล็อกแก้ว (จาก
อินโดนีเซีย)

•ไทย / เหล็กรีดร้อน, หลอดแคโทด (จาก
มาเลเซีย)

ที่มา: Trade Policy Review, National Trade Estimate, ASEAN Secretariat, Global Trade Alert, การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเชิงลึก



ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ
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ตัวอย่าง NTMs: มาตรการทางเทคนิค

• ค่าทดสอบสูง
• ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลทดสอบ

  ไม่มีห้องปฏิบัติการในประเทศที่
ทดสอบได้

•ไทย / เข็มขัดนิรภัย, กระจกนิรภัย

ที่มา: Trade Policy Review, National Trade Estimate, ASEAN Secretariat, Global Trade Alert, การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเชิงลึก

• ค่าทดสอบสูง
• ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลทดสอบ

ห้องปฏิบัติการในประเทศไม่เพียงพอ •ไทย / ยา
• อินโดนีเซีย / ชิ้นส่วนยานยนต์

• ค่าใช้จ่ายในการเชิญหน่วยงานรับรองจาก
ต่างประเทศมาตรวจสอบ

• ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลการรับรอง

  ไม่มีหน่วยงานรับรองในประเทศ
ที่สามารถออกใบรับรองสถาน
ประกอบการได้

•มาเลเซีย / อาหารฮาลาล, หมวกกันน็อค

• ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองสถาน
ประกอบการ

• ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองสินค้า

  มีมาตรฐานเพิ่มเติมจาก
มาตรฐานสากล

•ไทย / สินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องได้รับ มอก.
• อินโดนีเซีย / สินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องได้รับ 
Standard Nasional Indonesia (SNI)



ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ
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ตัวอย่าง NTMs: มาตรการสุขอนามัย

• ค่าตรวจสอบสูง
• ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลทดสอบ

  การตรวจสอบสถานประกอบการ
โดยหน่วยงานประเทศผู้นําเข้า
เท่านั้น

•มาเลเซีย / เนื้อหมู

ที่มา: Trade Policy Review, National Trade Estimate, ASEAN Secretariat, Global Trade Alert, การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเชิงลึก

• ค่าทดสอบสูง
• ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลทดสอบ

  มาตรฐานในการทดสอบสินค้าไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

• เวียดนาม / อาหาร



แนวทางการจัดการกับ NTMs/NTBs ของอาเซียนและปัญหาที่พบ

33หมายเหตุ: CCA คือคณะกรรมการประสานงานด้านการค้าสนิค้าภายในอาเซียน (Coordinating Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement)

1. รวบรวม NTMs ทั้งหมด
• หน่วยงานฝั่งนําเข้าที่บังคับใช้ NTMs ไม่ทําการจดแจ้ง
• ผู้ส่งออกไม่แจ้ง/ไม่รู้ว่าจะแจ้งหน่วยงานใด
• ข้อมูลที่มีการจัดเก็บกระจัดกระจาย/เข้าถึงยาก/เข้าใจยาก

2. ระบุว่า NTMs ใดเป็นอุปสรรค (NTBs)
• CCA ซึ่งมีหน้าที่ระบุว่า NTMs ใดเป็น NTBs มีทรัพยากร ความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ
• ยังไม่มีการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับคําจํากัดความของ NTMs/NTBs

3. ยกเลิก NTBs / ปรับปรุงให้ NTMs มีมาตรฐานเดียวกัน

• หน่วยงานที่บังคับใช้ NTMs ไม่ปฏิบัติตามความเห็นของ CCA
• ขาดกลไกการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ
• ยังมีการกําหนดมาตรฐานที่เป็นสากลร่วมกันไม่มาก
• ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัย



ทางออกในการจัดการกับ NTMs/NTBs
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1. มีข้อมูลครบถ้วน

• พบมาตรการอื่นอีกหรือไม่

• ระบุผลต่อการกีดกันการค้าถูกหรือไม่
• ปรับตัวได้แล้วหรือยัง

2. ทราบประโยชน์และต้นทุน

• ใครได้ประโยชน์ และได้มากเท่าใด (หน่วยงานภาครัฐ / ผู้ผลิตในประเทศนําเข้า / ห้อง lab / ผู้บริโภค)

• ใครมีค่าใช้จ่าย และเสียมากเท่าใด (หน่วยงานภาครัฐ / ผู้ส่งออก / ผู้นําเข้า / ผู้บริโภค)

3. แก้ไขปัญหาได้

• ปรับปรุงกระบวนการภายในให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
• เจรจาเพื่อให้ประเทศคูค่้ายกเลิกมาตรการที่ไม่จําเป็น
• ใช้กลไกระงับข้อพิพาทระดับพหุภาคี
• ทําความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในผลการทดสอบและการรับรอง
• ปรับมาตรฐานสินค้าและการตรวจประเมนิเพื่อการรับรองของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกัน
• ขยายฐานการผลิตไปที่ประเทศนําเข้า
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ความหวังใหม่ในการพยายามจัดการกับ NTMs/NTBs
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย

ปัจจุบัน

AEC

การพัฒนา National Single Window และ
เชื่อมโยงกันเป็น ASEAN Single Window

การพัฒนา National Single Window และ
เชื่อมโยงกันเป็น ASEAN Single Window

การดําเนินการของ CCA

การเจรจาแก้ปัญหาระดับทวิภาคี

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก MRAs ASEAN Trade Repository
การพัฒนา National Trade repository และ

ASEAN Trade Repository

การปรับมาตรฐานสินค้าและ
การตรวจสอบรับรองให้สอดคล้องกัน

ผนวกเข้ากับเครือข่ายการผลิตระดับโลก และได้รบั
การยอมรับจากตลาด ทั้งในระดับภูมิภาคและโลก

การร้องเรียนต่อองค์กรระหว่างประเทศ เช่น WTO

เสี่ยง ในไทยและอาเซียน
การพัฒนา E-customs และระบบบริหารความ

เสี่ยง ในไทยและอาเซียน
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3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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o กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากร ควรกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตามระยะเวลาที่ใช้ในการ
พิจารณา (ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละ FTA) และจํานวนข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ

o กรมการค้าต่างประเทศ ควรเร่งพัฒนาระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ในการขอหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าให้ครอบคลุม FTA ฉบับต่างๆ มากขึ้น  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ

o กรมศุลกากร ควรประชาสัมพันธ์การใช้ระบบการขอให้หน่วยงานศุลกากรพิจารณาล่วงหน้า (advanced ruling) 
สําหรับการตรวจสอบพิกัดศุลกากร อัตราศุลกากร และกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า  เพื่อลดปัญหาการตีความพิกัด
ศุลกากรไม่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานศุลกากร

o รัฐบาลไทย ควรให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้สิทธิประโยชน์ใน
ประเทศอาเซียนใหม่

1. การเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในกระบวนการ
พิจารณาการใช้สิทธิประโยชน์
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2. การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์มากขึ้น

• สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์การใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA แก่
ผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยเนน้สาขาอตุสาหกรรมที่ยังใช้ประโยชน์คอ่นข้างต่าํ โดยเฉพาะ

o ผู้ส่งออกยาและผลิตภัณฑท์างเภสัชกรรมไปออสเตรเลีย

o ผู้ส่งออกเครือ่งนุ่งห่มไปอาเซียน

o ผู้ส่งออกเครือ่งหนงัและรองเท้าไปอาเซียน จีน และอินเดีย

o ผู้ส่งออกอญัมณแีละเครื่องประดับไปอาเซียน

o ผู้ส่งออกยางไปญีปุ่น่

o ผู้ส่งออกไม้และเฟอรน์ิเจอร์ไม้ไปจีนและเกาหลีใต้

o ผู้ส่งออกกระดาษและสิ่งพิมพ์ไปญีปุ่่นและเกาหลีใต้

o ผู้ส่งออกเซรามิคไปจีน

o ผู้ส่งออกเหลก็และเหลก็กล้าไปอาเซียนและอนิเดีย

o ผู้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนตไ์ปเกาหลีใตแ้ละอินเดีย

o ผู้ส่งออกอิเล็กทรอนกิส์ทีส่่งออกไปอาเซียน จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และอินเดีย

o ผู้ส่งออกเครือ่งใช้ไฟฟ้าที่ส่งออกไปจีน ญีปุ่น่ และอนิเดีย

o ผู้ส่งออกเครือ่งจักรกลที่ส่งออกไปจีนและญีปุ่น่
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3. การให้ข้อมูลและคําปรึกษาแบบจุดเดียว (one-stop 
service) แก่ผู้ประกอบการ

o กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควรร่วมกันจัดทําเว็บไซตอ์ย่างเปน็ทางการแบบ
จุดเดียว (one-stop service) ที่สามารถใช้ได้ง่ายและมีข้อมูลอตัราภาษแีละกฎว่าด้วยแหล่งกําเนดิสินค้าภายใตค้วามตกลง
ต่างๆ แยกตามรายประเทศ  เพื่อใหผู้้ประกอบการมีข้อมูลอย่างเปน็ทางการที่มีความถูกต้องและทนัสมัย สําหรับการตดัสนิใจ
ว่าจะเลือกใช้ประโยชน์จาก FTA ฉบับใด

o กรมศุลกากร ควรประสานกบัหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคตี่างๆ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอตัราภาษีและข้อมูลการใช้
ประโยชน์ภายใตค้วามตกลงต่างๆ  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกตอ้งและทนัสมัย

o กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควรร่วมกันปรบัปรุงตารางการลดภาษแีละกฎว่า
ด้วยแหล่งกําเนดิสนิค้าของทั้งไทยและประเทศภาคตีามรหสัพิกดัศุลกากร HS 2012  เพื่อใหผู้้ประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้อง
สําหรบัใช้อ้างอิงในการทําเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง
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4.การเจรจาต่อรองด้านภาษีศุลกากร กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า และระบบการรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าด้วยตนเอง

o กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ควรผลกัดันใหป้ระเทศภาคนีําสนิค้าที่อยู่นอกรายการลดภาษี หรอืสินค้าที่อยู่ในรายการ
สินค้าที่มีความอ่อนไหวและยังไม่ลดภาษีเข้ามาอยู่ในรายการลดภาษี

• อินโดนีเซียภายใต้ AFTA: ข้าว น้ําตาลที่ได้จากอ้อย

• ฟิลิปปินส์ภายใต้ AFTA: ข้าว น้ําตาลที่ได้จากอ้อย

• เวียดนามภายใต้ AFTA: น้ํามันปิโตรเลียม

• จีนภายใต้ ACFTA: ข้าว น้ําตาลที่ได้จากอ้อย โพลิเอธิลีน ยางธรรมชาติ กระดาษเคลือบ/อาบซึม

• ญี่ปุ่นภายใต้ JTEPA: ข้าว สตาร์ชทําจากมันสําปะหลัง น้ําตาลที่ได้จากอ้อย ไก่แปรรูป

• อินเดียภายใต้ AIFTA: น้ําตาลอื่นๆ กรดและเกลือของกรดเทเรฟทาลิก ยางธรรมชาติ เครื่องยนต์ดีเซล ถัง
เชื้อเพลิง

o กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ควรผลกัดันให้มีการขยายโควตาการส่งออกสนิค้า เช่น โมลาสส์ ทีส่่งออกไปญีปุ่น่

o กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ควรผลกัดันใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ลดภาษศีุลกากรภายใต้ ATIGA ให้ไดต้าม
กําหนด

o รัฐบาลไทย ควรสนบัสนนุข้อบทว่าด้วยการอนญุาตให้นํามูลค่าเพิ่มที่มีแหล่งกําเนดิสินค้าจากประเทศคูเ่จรจาของอาเซียนอกี 
6 ประเทศ มานบัรวมได้ในความตกลง ATIGA  เพือ่ให้ผูป้ระกอบการที่อยู่ในเครือข่ายการผลติสามารถใช้ประโยชนด์้านภาษี
ศุลกากรได้ง่ายขึ้น

o รัฐบาลไทย ควรผลกัดนัให้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะอินโดนเีซีย นําระบบการรบัรองถิ่นกําเนดิสินค้าโดยผู้ส่งออกที่ได้รบัการ
รับรองมาใช้
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5. การลดผลกระทบจากมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี

o กระทรวงพาณิชย์ ควรรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบั NTMs แบบเบด็เสร็จในจุดเดียว ผ่านทาง Export and Import Help 
Desk  และควรมีการจัดทําระบบแจ้งเตือน (auto alert) ให้สมาชิกรบัทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวการบังคับใช้ NTMs 
อย่างทันท่วงที

o กระทรวงพาณิชย์ ควรมีระบบจัดการความรู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น (knowledge management) และนาํเสนอข้อมูลเกี่ยวกบั NTMs 
ให้สอดคลอ้งกับมุมมองและความต้องการของผูป้ระกอบการ เช่น สรปุข้อมูลตามกลุ่มสินค้า

o กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ควรศกึษาความเปน็ไปได้ในการกําหนดมาตรฐาน
กลางร่วมกันของอาเซียน โดยอนญุาตให้สนิค้า/สถานประกอบการ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง (conformity assessment) ตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศทีส่ําคัญไดร้บัการยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบซ้ําอกี

o กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ควรศกึษาความต้องการใช้ห้องปฏบิตักิารของสินค้า
ส่งออกสําคญั และกําหนดลําดบัความสําคญัในการลงทุนด้านห้องปฏบิตัิการ

o รัฐบาลไทย ควรให้เงนิสนบัสนนุ (grant) แกผู่้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ต้องการปรบัมาตรฐานสนิค้าและการตรวจสอบ
รับรองให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อการยกระดบัอตุสาหกรรมไทย

o รัฐบาลไทย ควรเร่งพฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของประเทศ (NSW) และผลักดนัให้เกดิการเชื่อมโยงภายใตร้ะบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASW)

o รัฐบาลไทย ควรใหค้วามช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกบั NTMs ในประเทศอาเซียนใหม่

o รัฐบาลไทย ควรผลกัดนัให้ประเทศสมาชิกอาเซียนออก ASEAN Directive ที่มีผลบังคบัให้ประเทศสมาชิกต้องทําการจดแจ้งให้
สํานกัเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกทราบว่า จะมีการออกกฎหมายที่เข้าข่ายเปน็ NTMs ก่อนทีก่ฎหมายนัน้จะมีผลบังคับใช้

o รัฐบาลไทย ควรใหค้วามสําคญักับการเจรจาแกไ้ขปัญหาในระดบัทวิภาคีมากขึ้น


