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กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผู้วจิยัขอขอบคุณสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ได้ให้การสนับสนุนการดําเนิน
โครงการน้ีจนสําเรจ็ลุล่วงไปได้ดว้ยด ี และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง ผูป้ระกอบการ
เอกชนในสาขาต่างๆ ตลอดจนนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล  
ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่งานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 

 กรมศุลกากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 กรมการคา้ต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํนกัสทิธปิระโยชน์ทางการคา้ สาํนกับรหิาร

การนําเขา้ สาํนกัมาตรการทางการคา้ กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 
 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
 สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิ
 สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
 สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แหง่ประเทศไทย 
 สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
 สถาบนัอาหาร 
 สถาบนัยานยนต ์
 สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
 สถานเอกอคัรราชทูตอนิโดนีเซยีประจําประเทศไทย  สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุง

จาการ์ตา  สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา  ตลอดจน
หน่วยงานภาครฐั สมาคมธุรกจิ และผูป้ระกอบการภาคเอกชนในประเทศอนิโดนีเซยีทีไ่ด้
ใหข้อ้มูล ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ ในระหว่างการเดนิทางไปสมัภาษณ์และเก็บ
ขอ้มลู 

 ผู้ร่วมอภิปรายในงานสมัมนา “ภาษีใกล้ศูนย์แล้ว แต่อุปสรรคการค้ายงัอยู่?” ได้แก่ 
คุณอมัพวนั พชิาลยั คุณสุภาษิณี สมบตัทิว ี คุณไพบูลย ์พลสุวรรณา และคุณอชัณา 
ลมิป์ไพฑรูย ์ รวมถงึผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนาทุกทา่น 

 ผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนา “ตดิตามการใชส้ทิธปิระโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2555 
เตรยีมความพรอ้มสู ่AEC” ณ สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 ผูเ้ขา้รว่มการประชุมระดมความคดิเหน็กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เคมภีณัฑแ์ละพลาสตกิ 
และยานยนตแ์ละชิน้สว่น 
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บทสรปุผูบ้ริหาร 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถภาคอตุสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศของไทย (ระยะท่ี 4) 
 
 

ประเทศไทยกําลงัเผชญิกบัความท้าทายจากสภาพการณ์ใหม่  ทําใหภ้าคส่งออกของไทย
ประสบปัญหา  ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งแสวงหาโมเดลใหม่ในการพฒันา ทีจ่ะตอ้งมกีารเตบิโตแบบมี
พลวตั มคีวามเป็นธรรมทางสงัคมและความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยมุ่งสู่การยกระดบัของ
ประเทศไทยใหพ้น้ “กบัดกัของประเทศรายไดป้านกลาง” (middle-income trap)  โมเดลในการพฒันา
ใหม่น่าจะมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ หน่ึง การสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ผูป้ระกอบการไทย  สอง การใชป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยงภายในภูมภิาคและการสรา้งความสมดุล
ระหว่างตลาดส่งออกในระดบัโลก ระดบัภูมภิาค และกําลงัซือ้ในประเทศในระยะยาว  และ สาม การ
เพิม่ผลติภาพ (productivity) ของแรงงานและปรบัค่าตอบแทนของแรงงานใหเ้หมาะสม ควบคู่ไปกบั
การรกัษาสภาพแวดลอ้ม  (ดภูาพที ่1 ประกอบ) 

 
ภาพท่ี 1  แนวทางการยกระดบัอตุสาหกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ 

 
 

การศกึษาโครงการเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใตน้โยบายเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศของไทยในระยะที ่4 น้ีมวีตัถุประสงคห์ลกัในการศกึษาวจิยัเพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการเพิม่ขดี
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใต้สภาพแวดลอ้มที่กําลงัเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั โดย
เน้นทีอ่งคป์ระกอบทีส่องของโมเดลในการพฒันาใหมด่งักล่าว คอืการใชป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยง
ภายในภูมภิาค (utilizing connectivity) เพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ทัง้ทีเ่กดิจากมาตรการดา้นภาษี
ศุลกากรและมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษศุีลกากร  ตลอดจนเพื่อเพิม่โอกาสทางการตลาด เรยีนรูเ้ทคโนโลยี
การผลิตที่ทนัสมยั และเพิม่ทกัษะความรู้ให้แก่แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการความ
รว่มมอืต่างๆ 



iv 

ในดา้นการใชป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยงในภูมภิาคเพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ที่เกดิจาก
มาตรการด้านภาษีศุลกากร (ดูรายละเอยีดได้ในบทที่ 2 และ 3)  การศกึษาพบว่า ในปี 2555    
ความตกลง FTA จาํนวน10 ฉบบักบัประเทศคู่คา้จาํนวน 15 ประเทศ ช่วยใหส้นิคา้สง่ออกของไทย
โดยภาพรวมมภีาระดา้นภาษศุีลกากรลดลงประมาณรอ้ยละ 3.0  และช่วยใหว้ตัถุดบิและสนิคา้นําเขา้
จากประเทศคู่ค้าโดยภาพรวมลดลงร้อยละ 3.1  เมื่อคิดเป็นมูลค่าเงนิ ในด้านส่งออก ผู้นําเขา้ใน
ประเทศภาคปีระหยดัเงนิค่าภาษีศุลกากรไปไดร้วมทัง้หมดประมาณ 1.2 แสนล้านบาท  ในขณะที่
ดา้นนําเขา้ ผูนํ้าเขา้ในไทยประหยดัไดป้ระมาณ 9 หมืน่ลา้นบาท  อยา่งไรกต็าม การใชป้ระโยชน์จาก
ความตกลง FTA ทัง้ภาคสง่ออกและนําเขา้ยงัไมเ่ตม็ที ่โดยอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในดา้นสง่ออก
และนําเขา้อยู่ที่รอ้ยละ 49 และ 52 ตามลําดบั  ทําใหย้งัมผีลประโยชน์ที่ “ยงัตกหล่นอยู่” รวม 1.9 
แสนลา้นบาท  อุปสรรคสาํคญัทีข่ดัขวางการใชส้ทิธปิระโยชน์ดงักล่าวจาํแนกไดเ้ป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

 ไม่มสีทิธ ิ เน่ืองจากสนิคา้อยู่นอกรายการลดภาษี หรอือยู่ในรายการสนิคา้ที่มคีวาม
ออ่นไหว หรอือยูใ่นรายการสนิคา้ทีม่โีควตาจาํกดัการนําเขา้ 

 ไมจ่าํเป็น/ไมต่ระหนกัถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เน่ืองจากลกูคา้ไมไ่ดข้อมา 
 ไม่มขีอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอตัราภาษีศุลกากร หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณา

แหล่งกาํเนิดสนิคา้ ขัน้ตอนการขอใชส้ทิธปิระโยชน์ 
 ไมผ่า่นเกณฑท์ีใ่ชใ้นการพจิารณาแหล่งกาํเนิดสนิคา้ 
 ไมคุ่ม้ เน่ืองจากแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรไมจ่งูใจพอ 
 ไม่สะดวก เน่ืองจากปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น เจ้าหน้าที่มีดุลยพินิจต่างกันในการ

พจิารณาอนุมตักิารใชส้ทิธปิระโยชน์  เจา้หน้าทีแ่ละผูป้ระกอบการตคีวามพกิดัศุลกากร
ไม่ตรงกนั  การเปลีย่นไปใชพ้กิดัศุลกากร HS 2012 เป็นปีแรก  การไดร้บัใบรบัรอง
แหล่งกําเนิดสนิคา้หลงัจากสนิคา้ขนส่งถงึด่านศุลกากรแลว้หลายวนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สนิคา้ที่คา้ขายกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนที่ใชร้ะยะเวลาในการขนส่งเพยีง 1-3 วนั
เทา่นัน้  และการขาดความพรอ้มของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศเพือ่นบา้น 

 
ในดา้นการใชป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยงในภูมภิาคเพื่อลดอุปสรรคทางการคา้ที่เกดิจาก

มาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษศุีลกากรในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน (ดรูายละเอยีดไดใ้นบทที ่5 และบทที ่4 
บางสว่น)  การศกึษาพบว่า ในสภาวะปัจจุบนัทีม่กีารแขง่ขนักนัสงูมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงที่
เกิดภาวะวกิฤติเศรษฐกิจขึ้นในหลายประเทศทัว่โลก ประกอบกบัการที่อตัราภาษีศุลกากรลดลง
เรื่อยๆ ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรทีัง้ในระดบัทวภิาค ีระดบัภูมภิาค และระดบัพหุภาค ี การบงัคบั
ใชม้าตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีศุลกากรจงึมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ทัง้ในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนและ
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ประเทศสมาชกิอาเซยีนมกีารบงัคบัใชม้าตรการทีไ่มใ่ช่ภาษศุีลกากรในระดบั
ที่แตกต่างกนั  ประเทศที่มรีะดบัการพฒันาอุตสาหกรรมในระดบัสูงอย่างสงิคโปร์มกีารบงัคบัใช้
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรไม่มากนัก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่มวีตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง
ผู้บรโิภคและสภาพแวดล้อมเป็นหลกั มคีวามโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบตัิ  ในขณะที่ประเทศที่อยู่



v 

ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งอนิโดนีเซยีและเวยีดนาม รวมไปถงึประเทศที่
มแีผนพฒันาอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงอย่างมาเลเซีย มกัมีการบงัคบัใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
ศุลกากรในระดบัสูง  โดยส่วนใหญ่เขา้ข่ายว่าจะเป็นมาตรการทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองผูผ้ลติใน
ประเทศเป็นหลกั ขาดความโปร่งใสและเลอืกปฏบิตั ิ สาํหรบัประเทศไทยมกีารบงัคบัใชม้าตรการที่
ไมใ่ชภ่าษศุีลกากรในระดบัไมส่งูนกั  ซึง่สว่นใหญ่เป็นมาตรการทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองผูบ้รโิภค
และสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั มคีวามโปร่งใสและไม่เลอืกปฏบิตั ิ แต่กย็งัมกีารบงัคบัใชม้าตรการทีม่ี
วตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศเป็นหลกั ขาดความโปร่งใสและเลือกปฏิบตัิ ในบาง
อุตสาหกรรม   

 
ทีผ่่านมา การดาํเนินการภายใตค้วามตกลงกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัไม่สามารถนําไปสู่

การขจดัอุปสรรคทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษี รวมทัง้ไม่มกีารปรบัปรุงมาตรการทีถ่งึแมจ้ะโปร่งใสและไม่
เลอืกปฏบิตัใิหม้มีาตรฐานเดยีวกนัได ้ ทัง้น้ีเน่ืองจากพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เชน่  

 หน่วยงานในประเทศที่บงัคบัใชม้าตรการไม่ทําการจดแจง้ เน่ืองจากการจดแจง้เป็นไป
ตามความสมคัรใจ ไม่ได้มีบทบญัญัติใดๆ มากําหนดให้ต้องมีการจดแจ้ง  ตลอดจน
หน่วยงานมกัมีดุลยพินิจว่ามาตรการที่หน่วยงานตนบงัคบัใช้ไม่ได้มีลกัษณะว่าเป็น
มาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ี

 ผูส้ง่ออกทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการไมแ่จง้และ/หรอืไมรู่ว้า่จะแจง้ทีห่น่วยงานใด 
 หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีสําหรบัสนิค้ากลุ่มต่างๆ มคีวาม

แตกต่างกนั 
 คณะกรรมการประสานงานด านการคา้สนิคา้ภายในอาเซยีน (Coordinating Committee 

on ASEAN Trade in Goods Agreement: CCA) ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัทีม่หีน้าทีร่ะบุ
ว่ามาตรการใดเป็นอุปสรรคทางการคา้ มทีรพัยากร ตลอดจนความรูค้วามเชีย่วชาญไม่
เพยีงพอ 

 หน่วยงานทีบ่งัคบัใชม้าตรการไมป่ฏบิตัติามความเหน็ของ CCA 
 ยงัไมม่กีารกาํหนดมาตรฐานทีเ่ป็นสากลรว่มกนั ทาํใหม้าตรการทีถ่งึแมจ้ะโปรง่ใสและไม่

เลอืกปฏบิตั ิเพิม่ตน้ทุนใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีมากเกนิความจาํเป็น 
 ขาดกลไกการเฝ้าระวงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 ไม่มกีารเผยแพร่ข้อมูลที่ทนัสมยัว่าในปัจจุบนัมมีาตรการใดที่ถูกขจดัแล้ว หรอืยงัคง

บงัคบัใชอ้ยู ่หรอืเพิง่มกีารบงัคบัใช ้
 ขอ้มูลที่มกีารจดัเกบ็ยงัเขา้ถึงได้ยาก กระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน และเขา้ใจได้ยาก 

เน่ืองจากขาดการจดัการความรู ้(knowledge management) ทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 
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อย่างไรกต็าม การศกึษาในระยะที ่4 น้ี ไดร้เิริม่การสรา้งฐานขอ้มลูทีม่คีวามครอบคลุมและ
ทนัสมยัมากทีสุ่ดจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เท่าทีม่อียู่ในปัจจุบนั ทัง้น้ี กเ็พื่อเป็นจุดเริม่ต้นในการศกึษา
แนวทางการขจดัอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษใีนอาเซยีนในอนาคต  

 
ในดา้นการใชป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยงในภูมภิาคเพื่อเพิม่โอกาสทางการตลาด เรยีนรู้

เทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั และเพิม่ทกัษะความรูใ้หแ้ก่แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ
ความรว่มมอืต่างๆ (ดรูายละเอยีดไดใ้นบทที ่4)  การศกึษาพบว่า ทีผ่า่นมา การดาํเนินการภายใต้
ความตกลงกบัประเทศญีปุ่่ นหลายโครงการยงัสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไดใ้นวงจาํกดั  ทัง้น้ี 
เน่ืองจากขอ้จาํกดัต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นงบประมาณและรปูแบบของการดําเนินกจิกรรมทีไ่ม่
ทาํใหเ้กดิผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

 
ในการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิจากความเชื่อมโยงในภูมภิาค ตลอดจนนโยบายการคา้ระหว่าง

ประเทศและนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศสมาชกิอาเซยีน ต่อเครอืขา่ยการผลติในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีในภูมิภาคน้ี  พบว่า ผู้ประกอบการของไทยที่
สามารถเขา้ใจและปรบัตวัตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ในทัง้สองอุตสาหกรรม น่าจะได้รบั
ประโยชน์จากการทีม่ตีลาดใหญ่ขึน้และสามารถผลติสนิคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้จากการเกดิ
การประหยัดต่อขนาด  อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ทัง้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนไทยควรใหค้วามสนใจ คอืการทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนมแีนวโน้มการบงัคบัใชม้าตรการ
ทีไ่ม่ใช่ภาษีศุลกากรและมาตรการจูงใจต่างๆ มากขึน้ เพื่อแข่งกนัดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
เน่ืองจากอาจทาํใหเ้กดิผลกระทบดา้นลบจากการบดิเบอืนตลาด 

 
ในกรณีเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก   

เฉียงใต้ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนจากต่างประเทศไดล้งทุนตัง้โรงงานประกอบรถยนต์และโรงงาน
ชิน้สว่นกระจายไปในหลายประเทศ เพื่อใหส้นิคา้ของตนสามารถขายไดใ้นตลาดแต่ละประเทศ  หรอื
อาจกล่าวได้ว่า เครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภาคน้ีเป็นแบบหน่ึง
ประเทศ-หน่ึงคลสัเตอร ์  เมื่อมกีารเปิดเสรทีางการคา้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่ออตัราภาษี
ศุลกากรของประเทศในอาเซยีนและประเทศทีเ่ป็นภาคคีวามตกลงกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน ทัง้ที่
เป็นความตกลงแบบทวภิาคแีละระดบัภมูภิาค ลดตํ่าลงจนเหลอืรอ้ยละศูนยห์รอืใกลเ้คยีง  บรษิทัขา้ม
ชาตจิงึสามารถควบรวมเครอืขา่ยการผลติทีซ่ํ้าซอ้นและกระจายกนัอยูใ่นหลายประเทศใหเ้หลอืเพยีง
บางประเทศทีม่ศีกัยภาพและขดีความสามารถสูง เพื่อใหเ้กดิความประหยดัต่อขนาดได ้ ประเทศที่
น่าจะมบีทบาทมากขึน้ในเครอืข่ายการผลติในภูมภิาค ได้แก่ ไทยและอนิโดนีเซีย  โดยคลสัเตอร์
ชิน้สว่นยานยนตใ์นไทยจะมบีทบาทมากขึน้ในการสง่ชิน้สว่นใหแ้ก่โรงงานประกอบรถยนตใ์นภูมภิาค  
ส่วนคลสัเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์ในอนิโดนีเซียมโีอกาสพฒันาขึ้นได้อกี จากการอยู่ใกล้กบัโรงงาน
ประกอบรถยนตท์ีม่อีตัราการขยายตวัสงูมาก 
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สาํหรบัเครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงที่
ผ่านมา ไทยและสงิคโปรถ์อืเป็นผูผ้ลติรายใหญ่ในภูมภิาค ทําหน้าที่ส่งวตัถุดบิขัน้ต้นใหแ้ก่ประเทศ
อาเซยีนอื่นๆ ทีย่งัไม่มอุีตสาหกรรมขัน้ต้น  อย่างไรกต็าม การศกึษาพบว่า เริม่มนีักลงทุนจาก
ต่างประเทศเขา้ไปตัง้โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้ต้น ขัน้กลาง และขัน้ปลาย ในประเทศที่มี
อตัราการขยายตวัของตลาดสงูมาก 2 ประเทศ อนัไดแ้ก่ อนิโดนีเซยีและเวยีดนาม เพื่อเตมิห่วงโซ่
การผลติใหค้รบวงจรมากขึน้  ในขณะเดยีวกนั ผูป้ระกอบการในประเทศไทยและสงิคโปรท์ีเ่ริม่พบ
ขอ้จํากดัในการขยายโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้ตน้ ขัน้กลาง และขัน้ปลาย ใหค้วามสาํคญักบั
การยกระดบัสูก่ารผลติผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสงู (high value-added) มากขึน้ ดงันัน้ ผลกระทบต่อ
เครอืขา่ยการผลติอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีน่่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 
คอืการเกดิหน่วยผลติครบวงจรในภูมภิาคมากขึน้ ทัง้สนิคา้โภคภณัฑท์ัว่ไป (commodity) และสนิคา้
ทีม่มีลูคา่สงู 

 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใต้สภาพแวดล้อมที่กําลัง

เปลีย่นแปลงในปัจจุบนั  ควรมกีารดาํเนินการดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
การกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรมากขึน้ 
 สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรเพิม่การประชาสมัพนัธ์

การใชส้ทิธปิระโยชน์จาก FTA แก่ผูป้ระกอบการ ทัง้ในส่วนกลางและสว่นภูมภิาค โดย

เน้นทีอุ่ตสาหกรรมทีย่งัมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ตํ่า 

 
การเพิม่ประสทิธภิาพและความชดัเจนในกระบวนการพจิารณาการใชส้ทิธปิระโยชน์ 
 กรมการคา้ต่างประเทศและกรมศุลกากรควรกําหนดตวัชีว้ดัประสทิธภิาพการดาํเนินงาน

ตามระยะเวลาที่ใช้ในการพจิารณาและจํานวนขอ้ร้องเรยีนจากผู้ประกอบการ ซึ่งอาจ
แตกต่างกนัในแต่ละ FTA เช่น ตวัชี้วดัระยะเวลาทีใ่ชใ้นการออกใบรบัรองถิน่กําเนิด
สนิคา้ในการส่งออกไปประเทศสมาชกิอาเซยีน ควรมคีวามสอดคลอ้งกบัระยะเวลาทีใ่ช้
ในการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่มกัใชเ้วลาเพยีง 1-3 วนั 

 กรมการคา้ต่างประเทศและกรมศุลกากรควรพฒันาและปรบัปรุงคู่มอืปฏบิตักิารสําหรบั
เจา้หน้าที ่ตลอดจนเพิม่การฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่ป็นระยะๆ เพื่อลดปัญหาดุลยพนิิจ
ของเจา้หน้าที ่

 กรมการคา้ต่างประเทศควรเร่งพฒันาระบบงานใหบ้รกิารออกหนังสอืรบัรองถิน่กําเนิด

สนิคา้ดว้ยระบบลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(digital signature) ใหค้รอบคลุม FTA ฉบบั

ต่างๆ มากขึน้  รวมทัง้ประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้ระกอบการทราบ 
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 กรมศุลกากรควรประชาสมัพนัธ์การใช้ระบบการขอให้หน่วยงานศุลกากรพิจารณา

ล่วงหน้า (advanced ruling) สาํหรบัการตรวจสอบพกิดัศุลกากร อตัราศุลกากร และ   

กฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้  เพื่อลดปัญหาการตคีวามพกิดัศุลกากรไม่ตรงกนัระหว่าง

ผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานศุลกากร 

 รฐับาลไทยควรให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการใชส้ทิธปิระโยชน์ในประเทศอาเซยีนใหม่ เช่น เมยีนมาร ์ลาว และกมัพชูา 
เป็นตน้ 

 
การใหข้อ้มลูและคาํปรกึษาแบบจุดเดยีว (one-stop service) แก่ผูป้ระกอบการ 
 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควรรว่มกนั

จดัทําเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นทางการแบบจุดเดยีว (one-stop service) ทีส่ามารถใชง้านได้
ง่าย และมขีอ้มูลอตัราภาษีและกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสนิค้าภายใต้ความตกลงต่างๆ 
แยกตามรายประเทศ  เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมขีอ้มูลอย่างเป็นทางการทีม่คีวามถูกต้อง
และทนัสมยั สาํหรบัการตดัสนิใจวา่จะเลอืกใชป้ระโยชน์จาก FTA ฉบบัใด 

 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ และกรมศุลกากรควรร่วมกนั
ปรบัปรุงตารางการลดภาษีของทัง้ไทยและประเทศภาค ีรวมทัง้กฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิด
สนิคา้ตามรหสัพกิดัศุลกากร HS 2012  เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งสาํหรบัใช้
อา้งองิการทาํเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กรมการคา้ต่างประเทศควรใหข้อ้มูล คําปรกึษา และจดัทําคู่มอืเกีย่วกบักระบวนการขอ
ใบรบัรองถิ่นกําเนิดสินค้า (C/O) ผ่านช่องทางปกติและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ทราบ  ทัง้น้ี เน่ืองจากผูป้ระกอบการหลายรายเหน็ว่ากระบวนการขอใบ C/O มคีวาม
ยุง่ยากซบัซอ้น  

 กรมการคา้ต่างประเทศควรเพิม่การประชาสมัพนัธว์่า การเปิดเผยโครงสรา้งตน้ทุนการ
ผลติเพื่อขอใบ C/O จะไม่ทําใหก้รมสรรพากรเรยีกเกบ็ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลเพิม่เตมิ 
เน่ืองจากทัง้สองหน่วยงานไมม่กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูดงักล่าว 

 กรมศุลกากรควรประสานกับหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีต่างๆ ในการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูอตัราภาษแีละขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ภายใตค้วามตกลงต่างๆ  เพื่อให้
ไดม้าซึง่ขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้งและทนัสมยั 
 

การเจรจาต่อรองดา้นภาษีศุลกากร กฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิดสนิค้า และระบบการรบัรองถิ่น
กาํเนิดสนิคา้ดว้ยตนเอง 
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 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศควรผลกัดนัใหป้ระเทศภาคนํีาสนิคา้ทีอ่ยู่นอกรายการ
ลดภาษ ีหรอืสนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวและยงัไมล่ดภาษ ีเขา้มาอยูใ่น
รายการลดภาษ ี

 กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศควรผลกัดนัใหม้กีารขยายโควตาการสง่ออกสนิคา้ 
 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศควรผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ อนัไดแ้ก่ 

กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม ลดภาษศุีลกากรภายใต ้AFTA ใหไ้ดต้ามกาํหนด 
 รฐับาลไทยควรสนบัสนุนขอ้บทว่าดว้ยการอนุญาตใหนํ้ามลูค่าเพิม่ทีม่แีหล่งกําเนิดสนิคา้

จากประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก 6 ประเทศ มานับรวมได้ในความตกลง ATIGA  
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการทีอ่ยู่ในเครอืขา่ยการผลติสามารถใชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรได้
งา่ยขึน้ 

 รฐับาลไทยควรผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชกิ โดยเฉพาะอนิโดนีเซยี นําระบบการรบัรองถิน่
กําเนิดสนิคา้โดยผูส้ง่ออกทีไ่ดร้บัการรบัรอง (self-certification by approved exporters) 
มาใช ้

 
การสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากโครงการความร่วมมอืภายใต้ความตกลง JTEPA และ

ความตกลงยอมรบัรว่มภายใต ้JTEPA และ ASEAN 
 ควรเร่งผลกัดนัโครงการทีร่ะบุไวใ้นกรอบความตกลงแต่ยงัไม่คบืหน้าตามแผนทีว่างไว้

ต่อไป เช่น โครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต ์
(AHRDIP)  การปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารทดสอบของสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
(THTI) เป็นตน้ 

 สําหรับกิจกรรมที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีของเกือบทุกโครงการ 
หน่วยงานที่ร ับผิดชอบควรพิจารณาให้การมีส่วนร่วมกระจายไปสู่ผู้ประกอบการ    
ขนาดกลางและเลก็มากขึน้ รวมทัง้อาํนวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มน้ีเขา้รว่มได้
งา่ย  

 ในกรณีของความตกลงยอมรบัรว่ม (MRA) สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
(สมอ.) และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ควรประชาสมัพนัธข์อ้มลูการบงัคบัใชค้วามตกลง
ว่าด้วยการปรับปรุงระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน (AHEEER)  

 สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์(EEI) ควรพจิารณาทางออกในเรื่องสถานะขององคก์ร 
เพื่อใหส้ามารถไดร้บัการรบัรองเป็นหน่วยงานรบัรอง (CAB) จากกระทรวงเศรษฐกจิ 
การคา้และอุตสาหกรรม (METI) ของญีปุ่่ น 
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การลดผลกระทบจากมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ี
 กระทรวงพาณิชยค์วรรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มลูเกี่ยวกบั NTMs แบบเบด็เสรจ็ในจุด

เดยีว ผา่นทาง Export and Import Help Desk  และควรมกีารจดัทาํระบบแจง้เตอืน 
(auto alert) ใหส้มาชกิรบัทราบขา่วสารและความเคลื่อนไหวการบงัคบัใช ้NTMs อยา่ง
ทนัทว่งท ี

 กระทรวงพาณิชย์ควรมีระบบจัดการความรู้ ให้เข้า ใจได้ง่ ายขึ้น  ( knowledge 
management) และนําเสนอขอ้มลูเกีย่วกบั NTMs ใหส้อดคลอ้งกบัมุมมองและความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ เชน่ สรปุขอ้มลูตามกลุ่มสนิคา้ 

 กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ควรศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการกําหนดมาตรฐานกลางร่วมกนัของอาเซยีน โดยอนุญาตใหส้นิคา้/
สถานประกอบการทีผ่า่นการตรวจสอบรบัรอง (conformity assessment) ตามมาตรฐาน
ระหวา่งประเทศทีส่าํคญัไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งตรวจสอบซํ้าอกี 

 กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ควรศกึษา
ความตอ้งการใชห้อ้งปฏบิตักิารของสนิคา้สง่ออกสาํคญั และกําหนดลําดบัความสาํคญัใน
การลงทุนดา้นหอ้งปฏบิตักิาร 

 รฐับาลไทยควรใหเ้งนิสนับสนุน (grant) แก่ผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการปรบัมาตรฐานสนิคา้และการตรวจสอบรบัรองให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศ เพือ่การยกระดบัอุตสาหกรรมไทย 

 รฐับาลไทยควรเร่งพฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีวของประเทศ (NSW) และ
ผลกัดนัใหเ้กดิการเชื่อมโยงภายใตร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีวของอาเซยีน (ASW) 

 รฐับาลไทยควรใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิคแก่หน่วยงานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบั NTMs 
ในประเทศอาเซยีนใหม ่

 รฐับาลไทยควรผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนออก ASEAN Directive ทีม่ผีลบงัคบั
ให้ประเทศสมาชิกต้องทําการจดแจ้งให้สํานักเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิก
ทราบวา่จะมกีารออกกฎหมายทีเ่ขา้ขา่ยเป็น NTMs ก่อนทีก่ฎหมายนัน้จะมผีลบงัคบัใช ้

 รฐับาลไทยควรใหค้วามสาํคญักบัการเจรจาแกไ้ขปัญหาในระดบัทวภิาคมีากขึน้ 
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Executive summary 
 

Thailand is facing a new global competitiveness environment. We need a new 
development model to maintain a dynamic growth, enhance social justice, and sustain our 
environment. To escape the “middle income trap”, the new development model should 
comprise of three modules: enhancing technological capability, utilizing regional connectivity 
and balancing domestic/export demand, and increasing labor productivity as well as taking 
care of the environment (see figure 1). 

 
Figure 1: New development model to upgrade industry under a new competitive 

environment 

     
This project studies how to increase the competitiveness of Thai manufacturing 

industries under the new international economic environment by focusing on the second 
module of the new development model. In particular, we are interested in enhancing regional 
connectivity through tariff reduction, rationalizing the use of non-tariff measures (NTMs), and 
more fully utilizing the cooperation schemes and mutual recognition agreements (MRAs). 
 
  In terms of tariff reduction (see details in chapter 2 and 3), we have studied Thailand 
trade under 10 FTAs with her 15 partner countries in 2012. Importers in partner countries 
can save 3% of the import value, or 120 billion Baht, of the imports from Thailand. On the 
other hand, Thai importers can save 3.1% of the import value, or 90 billion Baht, of the 
imports from her FTA partners. However, the “utilization rate” of tariff preference by Thai 
exporters/importers (from here on “traders”) was rather low, standing at 49% and 52% on 
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the export and import side respectively, leaving 190 billion Baht of un-used tariff preference. 
Reasons for low utilization rate of tariff preference comprise of: 

 No tariff preference for products. The products are in the exclusion list, sensitive 
list or subjected to import quotas. 

 Not necessary because there is no request from trade partners to apply for tariff 
preference. 

 Not enough information on tariff rates, ruling of rules of origin (RoOs), procedures 
to apply for tariff preference. 

 Not conform with rules of origin. 
 Not worth the cost because tariff preference obtained is not high enough. 
 Implementation-level issues such as officers’ judgment in approving tariff 

preference, inconsistencies in HS code interpretation between traders and 
government officers, difficulties in implementing the new HS 2012 code, time lag 
in getting certificate of origins (C/O), which usually is longer than shipping time 
within ASEAN (1-3 days), lack of competencies in neighboring countries’ trade-
related agencies. 

 
In terms of rationalizing the use of NTMs (see details in chapter 5 and in parts in 

chapter 4), we found an increasing use of NTMs. Part of the reasons, we believe, is due to 
the recent large reduction in tariff at bilateral, regional and multilateral level. The recent 
global economic crisis also contributes to the use of NTMs as alternate trade measures. The 
extent of NTMs differs across ASEAN countries, however. More developed countries such 
as Singapore impose less NTMs, with existing ones aiming primarily to protect consumers 
and environment. The measures are rather transparent and non-discriminatory. On the other 
hand, developing countries such as Vietnam and Indonesia or countries with “industrial 
policy” such as Malaysia tend to impose more NTMs. These measures are somewhat non-
transparent and discriminatory with objectives to protect local producers. Thailand herself 
does not impose much NTMs. Most of the implemented NTMs are intended to protect 
consumers/environment while some measures for certain industries do lack transparencies 
and discriminate.  

 
Attempt by ASEAN countries to rationalize NTMs such as standardizing measures 

that are rather transparent and non-discriminatory or eliminating NTMs classified as non-tariff 
barriers (NTBs) has limited progress due to: 
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 NTMs-enforcement agencies in each country do not enlist the measures with 
ASEAN Secretariat because enlisting is voluntary and there is no enforcement 
mechanism. Moreover, these agencies usually do not consider their country’s 
trade measures as NTMs and are thus not compelled to inform the ASEAN 
Secretariat. 

 Exporters affected by NTM do not report nor know to whom they should report. 
 NTMs ruling for different product groups differ. 
 The Coordinating Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement (CCA), who 

is responsible for ruling NTMs as NTBs do not have enough resources and 
expertise. 

 NTMs-enforcing agencies in each country do not follow CCA’s judgment. 
 Common standards have not been established making measures, even those 

that are relatively transparent and non-discriminatory, unnecessarily costly. 
 No effective monitoring system in place. 
 No updates on measures that have been eliminated, still in practice or just 

started. 
 Existing NTMs data is not readily accessible. They are scattered in many 

organizations and difficult to understand. There is no effective knowledge 
management (KM) system. 

 
As for the use of cooperation schemes and MRAs to enhance market opportunity, 

technology transfer and upgrade skills (see details in chapter 4), we found limited benefits 
for private sectors especially for cooperation schemes with Japan. Reasons being partly due 
to budget constraints and some activities that do not create desired outcomes. 

 
Part of this project is to study how regional connectivity, trade and industrial policy 

affects production network in vehicles/auto-parts and petrochemical industries. We found 
businesses that can adjust their operations greatly benefit from the production network. They 
command larger market access and are able to improve production efficiency due to 
economy of scale. However, there is evidence that ASEAN countries start to use NTMs to 
attract investments which may cause market distortions. 
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For the vehicles/auto-parts sector in particular, foreign investors have been investing 
and creating a “one-country/one-cluster” type of business. They invest both in the form of 
vehicles assembly plants and auto-parts suppliers. This model allows them to gain access to 
domestic market in each country. When tariff has been reduced to the level closed to zero 
under regional/bilateral cooperation, these MNCs started to consolidate their production 
facilities to do one activity in one country. This new business model allows them to benefit 
from economy of scale. Countries such as Thailand and Indonesia should play increasing 
roles in this regional production networking. Currently, Thailand auto-parts cluster is a major 
supplier to other countries’ assembly plants. Indonesia auto-parts cluster benefits from 
locating near assembly plants with very high growth. 

 
As for the petrochemical industry, Thailand and Singapore are major suppliers of 

upstream products to the region. However, we found increasing investments in upstream, 
mid-stream and down-stream products in high-growth countries such as Indonesia and 
Vietnam. At the same time, producers in Thailand and Singapore have emphasized more on 
high value-added products. We thus expect more complete production of upstream, mid-
stream and down-stream (commodity and high-value added products) in the region in the 
near future. 

 
We propose the following policy recommendations. 
 

Increase tariff preference utilization by private sectors. 
 The office of industrial economics should promote tariff preference utilization under 

FTAs both at national and local level, focusing on sectors with low utilization rates. 
 
Enhance efficiency and transparency in tariff preference application procedures 

 The department of foreign trade and the department of customs should establish 
KPIs based on processing time of applications and number of complaints. The 
processing time KPI may differ from FTA to FTA, for example, time required to issue 
C/O for exports to ASEAN countries should be in line with shipping time (usually 1-3 
days). 

 The department of foreign trade and the department of customs should develop and 
continually improve operating manuals and periodically train officers. This practice 
would minimize problems related to officers’ judgments. 
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 The department of foreign trade should expand the coverage of the system to issue 
C/O by digital signature to include more FTAs and promotes the system. 

 The department of customs should promote advance ruling system to determine 
customs code (HS code), tariff rates, and rules of origins (RoOs). This practice would 
reduce problems related to inconsistent HS code determination between traders and 
government officers. 

 The Thai government should provide technical support to tariff-related agencies in 
new ASEAN member countries. 

 
Provide “one-stop service” for traders. 

 The department of trade negotiation, the department of foreign trade and the 
department of customs should jointly develop a one-stop service website. The 
website should be user friendly, contains updated tariff rate, RoOs by country for all 
FTAs. This would allow traders to access an updated and accurate information and 
allow them to decide which FTA to utilize for tariff preference.  

 The department of trade negotiation, the department of foreign trade and the 
department of customs should update Thai and ASEAN countries’ tariff preference 
and RoOs under HS 2012. Traders would then have more accurate information to 
prepare documents. 

 The department of foreign trade should provide information, consultation, and 
guidebooks about the procedures to obtain C/O though regular and internet channel. 
This would simplify the C/O application process currently deemed very complicated 
by SMEs. 

 The department of foreign trade should convince the public that revealing cost 
structures when filing the C/O will not lead to higher corporate tax. 

 The department of customs should coordinate with the customs departments of other 
countries to exchange information on tariff rates and utilization rates under different 
FTAs. 

 
Negotiations on tariff preference, RoOs and self-certifications. 

 The department of trade negotiation should negotiate for products currently in 
exclusion list and sensitive list to be subjected to tariff reduction. 

 The department of trade negotiation should push for an expansion of export quotas. 
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 The department of trade negotiation should encourage CLMV countries to reduce 
their import tariff as scheduled under AFTA. 

 The Thai government should support the initiative to count value-added from the six 
partner countries of ASEAN. This would facilitate the utilization of tariff preference 
especially by those producers extensively using production network. 

 The Thai government should encourage ASEAN member countries, especially 
Indonesia, to use self-certification by approved exporters system. 

 
Enhance the use of cooperation schemes under JTEPA and MRAs under JTEPA and ASEAN. 

 Expedite projects that have not progressed as planned such as the Automotive 
Human Resource Development Institute Project (AHRDIP) and laboratory 
improvements for the Thailand textile institute (THTI). 

 Expanding involvement of SMEs for activities aimed at enhancing technological 
capabilities. 

 As for MRAs, the Thai industrial standard institutes (TISI) and other related agencies 
should disseminate information regarding the enforcement of the Agreement on the 
ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime 
(AHEEER). 

 The Thai electrical and electronics institute (EEI) should consider reformulating its 
organization to be qualified as the Conformity Assessment Body (CAB) by the 
ministry of economics, trade and industries (METI), Japan. 

 
Reduce adverse effects from NTMs. 

 The ministry of commerce should consolidate and disseminate NTMs data using a 
one-stop service such as an Export and import help desk. Auto alert system should 
be in place to warn members on NTMs practice in a timely fashion. 

 The ministry of commerce should implement knowledge management system (KM) 
to provide information in line with the needs of private sector 

 The ministry of industry, the ministry of agriculture and cooperatives, and the ministry 
of public health should study the feasibility of establishing ASEAN standards by 
exempting products/companies that pass conformity assessment according to 
international standards from duplicate testing. 
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 The ministry of industry, the ministry of agriculture and cooperatives, and the ministry 
of public health should study the needs for laboratories of major export items and 
prioritize their investment in labs. 

 The Thai government should provide grants for SMEs who want to upgrade their 
products standards/testing to conform with international standards. 

 The Thai government should expedite the national single window (NSW) and 
encourage electronic linkages under ASEAN single window (ASW). 

 The Thai government should provide technical assistance to NTMs-related agencies 
in new ASEAN countries. 

 The Thai government should encourage the issue of ASEAN Directive that requires 
member countries to enlist new NTMs to the ASEAN secretariat before their laws are 
enforced. 

 The Thai government should put more emphasis on bilateral negotiation for NTMs 
issues. 
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A และ B สนิคา้ปกตภิายใตค้วามตกลง JTEPA และ AJCEP 
AANZFTA ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีน ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์
ACFTA  ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีนกบัจนี 
AFTA  ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน 
AICO  โครงการความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมของอาเซยีน 
AIFTA  ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีนกบัอนิเดยี 
AJCEP  ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิระหวา่งอาเซยีนกบัญีปุ่่ น 
AKFTA  ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีนกบัเกาหลใีต ้
ATIGA  ความตกลงการคา้สนิคา้ของอาเซยีน 
C/O  ใบรบัรองแหลง่กาํเนิดสนิคา้ 
F.O.B.  ราคา ณ ทา่เรอืตน้ทาง 
FTA  ความตกลงการคา้เสร ี
GEL  สนิคา้ทีอ่ยูน่อกบญัชลีดภาษศุีลกากร 
GSP  ระบบสทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากร 
HS  ระบบการจาํแนกประเภทสนิคา้แบบฮารโ์มไนซ ์
HSL  สนิคา้ทีม่คีวามออ่นไหวสงู 
IL  สนิคา้ปกต ิ
JTEPA  ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิระหวา่งไทยกบัญีปุ่่ น 
MFN  อตัราภาษปีกตทิีเ่รยีกเกบ็กบัสนิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศสมาชกิองคก์ารการคา้โลก 
NT  สนิคา้ปกต ิ
NTBs  อุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษ ี
NTMs  มาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ี
P  สนิคา้ทีม่คีวามออ่นไหวภายใตค้วามตกลง JTEPA 
PSR  กฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสนิคา้เฉพาะรายสนิคา้ 
Q  สนิคา้ทีม่คีวามออ่นไหวและมโีควตาการนําเขา้ 
R  สนิคา้ทีม่คีวามออ่นไหวสงูภายใตค้วามตกลง AJCEP 
RoOs  กฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสนิคา้ 
SL  สนิคา้ทีม่คีวามออ่นไหว 
TAFTA  ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทยกบัออสเตรเลยี 
TPCEP  ความตกลงวา่ดว้ยการเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิยิง่ขึน้ระหวา่งไทยกบัเปร ู
TIFTA  ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทยกบัอนิเดยี 
X  สนิคา้ทีอ่ยูน่อกบญัชลีดภาษศุีลกากร 
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บทท่ี 1  บทนํา 
 
 
1.1  เหตผุลความจาํเป็น 

 
ตามทีป่ระเทศไทยไดจ้ดัทาํความตกลงการคา้เสร ี(free trade agreement: FTA) และไดป้ฏบิตัิ

ตามพนัธกรณีมาโดยตลอด ซึง่ FTA มผีลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทัง้เชงิบวกและเชงิลบ  กระทรวง
อุตสาหกรรมโดยสาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมจงึไดม้อบหมายใหค้ณะผูว้จิยัจากสถาบนัวจิยัเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย  (ทีดีอาร์ไอ )  ดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมภายใตน้โยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศของไทย”  เพื่อศกึษาตดิตามผลกระทบและ
การใชป้ระโยชน์จาก FTA ต่างๆ สําหรบัใชป้ระกอบการวางแผนและนโยบายเพิม่ขดีความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรม และใชใ้นการเจรจาแกไ้ขทบทวนความตกลงในรอบต่อไป  รวมทัง้ศกึษาผลของ FTA 
ที่เกิดขึ้นต่อการปรบัโครงสรา้งการผลิตและการลงทุนในไทยและการเปลี่ยนแปลงเครอืข่ายการผลิต 
(production network) โดยเฉพาะผลจากการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2558 สาํหรบัใชเ้ป็นขอ้มลูในการกําหนดทศิทางการ
ปรบัตวัของภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

 
การศึกษาภายใต้โครงการวจิยัในระยะที่ผ่านมา พบว่า แม้ว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ

ความสาํเรจ็ในการสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิในระดบัสงูมาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองหลายทศวรรษ โดยการใช้
โมเดลในการพฒันาทีม่อีงคป์ระกอบ 3 ประการทีส่มัพนัธก์นัคอื หน่ึง การพฒันาอุตสาหกรรมการผลติ
โดยดงึดดูการลงทุนโดยตรง (FDI) และนําเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ โดยมกีารพฒันาเทคโนโลยเีอง
น้อยมาก  สอง การเน้นการสง่ออกไปยงัตลาดโลก  และ สาม การอาศยัค่าจา้งแรงงานราคาถูกและ
ละเลยต่อการรกัษาสิง่แวดลอ้ม  แต่โมเดลการพฒันาดงักล่าวกลบัสรา้งการเตบิโตอย่างไม่มคีุณภาพใน
หลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นการทําใหเ้กดิความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม สภาพสิง่แวดลอ้มทรุดโทรมลง ความ
เสี่ยงของผู้ประกอบการไทยจากทัง้อุปสงค์ของตลาดโลกที่หดตัวลงอย่างมากในช่วงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกจิโลก อุปทานของตลาดโลกทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากประเทศจนีและอนิเดยี รวมไปถงึ
นโยบายการขึน้คา่จา้งแรงงานในประเทศไทย 

 
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) จงึเสนอว่า ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งแสวงหา

โมเดลใหม่ในการพฒันา ทีจ่ะต้องมกีารเตบิโตแบบมพีลวตั มคีวามเป็นธรรมทางสงัคมและความยัง่ยนื
ทางสิง่แวดล้อมมากขึน้ โดยมุ่งสู่การยกระดบัของประเทศไทยให้พน้ “กบัดกัของประเทศรายได้ปาน
กลาง” (middle-income trap)  โมเดลในการพฒันาใหม่น่าจะมอีงคป์ระกอบ 3 ประการคอื หน่ึง การ
สรา้งขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการไทย  สอง การใชป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยง
ภายในภมูภิาคและการสรา้งความสมดุลระหว่างตลาดสง่ออกในระดบัโลก ระดบัภูมภิาค และกําลงัซือ้ใน
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ประเทศในระยะยาว  และ สาม การเพิม่ผลติภาพ (productivity) ของแรงงาน และปรบัค่าตอบแทนของ
แรงงานใหเ้หมาะสม ควบคูไ่ปกบัการรกัษาสภาพแวดลอ้ม  (ดภูาพที ่1.1 ประกอบ) 

 
ภาพท่ี 1.1  แนวทางการยกระดบัอตุสาหกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ 

 
 

การศกึษาในระยะทีผ่่านมา พบว่า ประเทศไทยพฒันาอุตสาหกรรมมาโดยมไิดเ้น้นมติดิา้นการ
พฒันาเทคโนโลย ีทาํใหไ้ทยเป็นเพยีงผูร้บัจา้งผลติมากกว่าการพฒันาเทคโนโลยเีป็นของตนเอง ดงัเช่น
ตวัอย่างในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์โมเดลใหม่ใน
การพฒันาอุตสาหกรรมเสนอใหภ้าคอุตสาหกรรมยกระดบัเทคโนโลยขีองตนขึน้มา เพื่อใหส้ามารถสรา้ง
มูลค่าเพิม่ให้แก่การผลิต นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลย ีอุตสาหกรรมไทยกําลงัเผชิญข้อจํากดัด้าน
แรงงาน ทัง้ในด้านปริมาณและอัตราค่าจ้างที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนัน้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่
อุตสาหกรรมการผลติทีใ่ชแ้รงงานอยา่งเขม้ขน้ตอ้งหนัมาเพิม่ผลติภาพการผลติ 

 
การศกึษาในระยะน้ีจะเน้นองค์ประกอบที่สองของโมเดลในการพฒันาใหม่ดงักล่าว คอืการใช้

ประโยชน์จากความเชื่อมโยงภายในภูมภิาค เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าทัง้ที่เกิดจากมาตรการด้าน  
ภาษีศุลกากรและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร  ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด เรียนรู้
เทคโนโลยกีารผลติที่ทนัสมยั และเพิม่ทกัษะความรูใ้หแ้ก่แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ
ความรว่มมอืต่างๆ 
 
1.2  วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 
1.2.1 เพื่อใหม้รีะบบติดตามการใช้ประโยชน์และผลกระทบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจาก 

FTA ต่างๆ ของไทยทีม่ผีลบงัคบัใช ้โดยเฉพาะจากการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC) รวมถงึการกําหนดตวัแปร ขอ้มูล เครื่องมอืในการวเิคราะห ์ตลอดจน
กาํหนดรปูแบบและความถีข่องการวเิคราะหแ์ละการนําเสนอขอ้มลูทีเ่หมาะสม และพฒันา
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ระบบจากโครงการในระยะที่ 1 ถึง 3 ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น เป็นที่
ยอมรบั รวมทัง้หน่วยงานในสงักัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้

1.2.2 เพือ่ศกึษาผลของ FTA ทีม่ต่ีอการปรบัโครงสรา้งการผลติและการลงทุน รวมถงึผลต่อการ
เปลีย่นแปลง production network ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจากการรวมตวัเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เพื่อเป็นขอ้มลูให ้อก. ใชใ้นการกําหนดทศิทางการ
พฒันาอุตสาหกรรมรองรบัระบบการคา้เสรใีนตลาดโลก 

1.2.3 เพื่อศกึษาการใชป้ระโยชน์จาก FTA ว่าเพิม่ขึน้/ลดลงหรอืไม่ อุตสาหกรรมใดประสบ
ปัญหาในการใชป้ระโยชน์ และวเิคราะหห์าสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

1.2.4 เพื่อรบัทราบปัญหา/อุปสรรคดา้นการประสานความร่วมมอืภายใตโ้ครงการความร่วมมอื
ในกรอบความตกลงต่างๆ เพื่อให้มแีนวทางการประสานงานเพื่อให้เกิดความเขา้ใจที่
ตรงกนั และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในแต่ละโครงการได้ดียิ่งขึ้น และเป็น
ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอยา่งแทจ้รงิ 

 
1.3  เป้าหมายของโครงการ 

 
1.3.1 เพื่อใหท้ราบถงึการใชป้ระโยชน์และผลกระทบจากความตกลง FTA ต่างๆ โดยเฉพาะ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทีม่ต่ีออุตสาหกรรมสาขาต่างๆ โดยละเอยีด เพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการจดัทําแผนงานและนโยบายการใหค้วามช่วยเหลอืภาคอุตสาหกรรม 
ตลอดจนแนวทางในการเจรจาทบทวน FTA รวมถงึการเจรจาในกรอบ FTA ใหม่ๆ ที่
เกดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทนัทว่งท ี

1.3.2 อก. (สศอ.) มรีะบบฐานขอ้มลูเศรษฐกจิอุตสาหกรรมระหว่างประเทศทีเ่ชื่อถอืได ้สามารถ
ตดิตามและวเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์และผลกระทบของความตกลง FTA ทีม่ผีลบงัคบัใช ้
โดยเป็นการตดิตามผลอย่างเป็นระบบ และเป็นเครื่องมอืเตอืนภยัที่มคีวามแม่นยํา เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับแผนงานและนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม /สอดรับกับการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติและการลงทุน รวมถงึการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ยการผลติ 
(production network) ไดอ้ยา่งครบถว้น 

 
1.4  ขอบเขตการดาํเนินงาน 

 
1.4.1 ตดิตามการใชป้ระโยชน์และผลกระทบจากความตกลงการคา้เสร ี(FTA) ทีไ่ดด้ําเนินการ

ในระยะที ่1 ถงึ 3 ในประเดน็ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เช่น ความครอบคลุม แตม้ต่อดา้นภาษี
ศุลกากร อตัราการใช้ประโยชน์ มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี โครงการความร่วมมอืและ/หรอื 
กรอบความร่วมมืออื่นๆ โดยศึกษาต่อเน่ืองใน 17 อุตสาหกรรม (ยานยนต์ เหล็ก 
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เคมภีณัฑ ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องจกัรกล สิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่  เครื่อง
หนังและรองเทา้ อาหาร อญัมณีและเครื่องประดบั พลาสตกิ  ยางและผลติภณัฑย์าง  ไม้
และเฟอรนิ์เจอร ์เซรามกิ เยือ่กระดาษ กระดาษและสิง่พมิพ ์ปนูซเีมนต ์ยา และปิโตรเคม)ี  

1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบเพิ่มเติมจากระยะที่ 1 ถึง 3 ต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งการผลติ การคา้ และการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมสาํคญัๆ ของไทย ซึง่มกีาร
เปลีย่นแปลงเครอืขา่ยการผลติ (production network) หรอืเกดิการยา้ยฐานการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม อนัเป็นผลมาจาก FTA โดยเฉพาะจากการรวมตวัเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) 

1.4.3 พิจารณาปรบัปรุงระบบ เครื่องมือในการติดตามผลกระทบ การใช้ประโยชน์ รวมถึง
ฐานขอ้มลูและการนําเสนอ ใหม้คีวามเหมาะสม ในกรณจีาํเป็น 

 
1.5  แนวทางการศึกษาและดาํเนินงาน 
1.5.1 การติดตามการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) 
 

คณะผูว้จิยัไดต้ดิตามการใชป้ระโยชน์และผลกระทบจากความตกลงการคา้เสร ี(FTA) ทีม่กีาร
บงัคบัใชไ้ปแลว้ใน 3 ประเดน็ คอื 

 การลดภาษศุีลกากร โดยไดว้เิคราะหป์ระโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการประหยดัภาษ ี(tariff saving) 
ของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไปยงัและนําเข้าสินค้ามาจากประเทศภาคีใน   
ความตกลงการคา้เสร ีโดยแยกออกเป็นความครอบคลุม (coverage) ในการลดภาษ ีแตม้ต่อ
ดา้นภาษศุีลกากร (preference margin) ทีไ่ดร้บั และอตัราการใชป้ระโยชน์ (utilization rate) 
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่ทําให้มกีารใช้ประโยชน์น้อย  การศึกษาในปีน้ี
ครอบคลุม 17 อุตสาหกรรม (ยานยนต์ เหล็ก เคมีภณัฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส ์
เครื่องจกัรกล สิง่ทอ/เครื่องนุ่งหม่ เครื่องหนงั/รองเทา้ อาหาร อญัมณี/เครื่องประดบั พลาสตกิ 
ยาง/ผลติภณัฑย์าง ไม/้เฟอรนิ์เจอร ์เซรามกิ เยื่อกระดาษ/กระดาษ/สิง่พมิพ ์ปูนซเีมนต์ ยา 
และปิโตรเคม)ี ต่อเน่ืองจากการศกึษาในชว่งทีผ่า่นมา 

 ความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมอื โดยติดตามผลการดําเนินโครงการความร่วมมอื
ภายใตค้วามตกลงต่างๆ รวมถงึวเิคราะหปั์ญหาและเสนอแนะความรว่มมอืทีเ่หมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 

 ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทีน่่าจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงกฎถิน่กาํเนิดสนิคา้ ในกรณี
ทีม่กีารขยายการสะสมมลูค่าการผลติแบบบางสว่น (partial accumulation) จากอาเซยีนเป็น
อาเซยีนและประเทศคู่เจรจา ในกลุ่มสนิคา้ทีส่าํคญัคอื ยานยนตแ์ละเหลก็ โดยใชข้อ้มลูการคา้ 
อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ ข้อมูลโครงสร้างการผลิต และการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการที่
เกีย่วขอ้งประกอบ 
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1.5.2  การระบุมาตรการท่ีไมใชภาษีท่ีสําคัญของประเทศคูคาในอาเซียน และการวิเคราะหผลกระทบจาก
มาตรการดงักลาวตอสินคาอุตสาหกรรมไทย 

 
นอกจากภาษศุีลกากรแลว้ มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(NTMs/NTBs) ถอืเป็นอกีอุปสรรคหน่ึงทีท่ําให้

ตน้ทุนในการคา้สนิคา้ระหวา่งประเทศเพิม่สงูขึน้  การศกึษาในปีน้ีใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษต่อการวเิคราะห์
ผลกระทบของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้าในอาเซยีนต่อสนิค้าอุตสาหกรรมไทย โดยดําเนิน
แนวทางในการศกึษาดงัน้ี  

 วิเคราะห์ข้อมูลมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้าในอาเซียนจากแหล่งต่างๆ เช่น 
UNCTAD, APEC, ASEAN Secretariat Office และ Global Trade Alert เพื่อศกึษาความมอียู่
ของมาตรการดงักล่าวในภาพรวม 

 ระบุมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้าในอาเซียนที่กระทบต่อสนิค้าส่งออกของไทยที่
สาํคญั โดยเฉพาะสนิคา้อุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการไดร้บัประโยชน์จาก FTA ทีม่กีาร
บงัคบัใชไ้ปแลว้ เช่น สนิคา้ทีส่ามารถสง่ออกไปตลาดอื่นไดม้าก แต่ส่งออกไปยงัประเทศคู่คา้
ในอาเซยีนไดน้้อยและมอีตัราการใชป้ระโยชน์จาก FTA ตํ่า แมว้า่จะมโีอกาสไดร้บัแตม้ต่อดา้น
ภาษศุีลกากรสงู 

 สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการไทยในสนิค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งถึงลกัษณะการใช้มาตรการที่
ไมใ่ชภ่าษขีองประเทศคูค่า้ เพือ่ใหเ้ขา้ใจผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในภาคปฏบิตั ิรวมถงึผลกระทบต่อ
หว่งโซ่การผลติ (supply chain) จากมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีใ่ชก้บัวตัถุดบิทีส่าํคญั เช่น เหลก็ 
พลาสตกิ น้ําตาล และแนวทางทีอ่าจใชใ้นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 เดินทางไปเก็บข้อมูลที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอตัราการ
เจรญิเตบิโตในระดบัสงู มศีกัยภาพเป็นตลาดสาํคญัของสนิคา้ไทย แต่มแีนวโน้มทีใ่ชม้าตรการ
ที่ไม่ใช่ภาษีกีดกันสินค้าไทย  ในขณะเดียวกัน การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ
อนิโดนีเซยีกม็ผีลทาํใหก้ารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทีเ่คยมาไทย อาจยา้ยไปยงั
อนิโดนีเซยี จนอาจมผีลต่อการเปลี่ยนแปลง production network ในประเทศไทย  ทัง้น้ี 
คณะผูว้จิยัไดไ้ปสมัภาษณ์หน่วยงานดงัต่อไปน้ี (ดภูาคผนวกประกอบ) 

o หน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณชิย ์ 
o สมาคมผูป้ระกอบการอนิโดนีเซยีในอุตสาหกรรมทีศ่กึษา 
o สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน (ASEAN Secretariat Office) 
o เจา้หน้าทีห่น่วยงานภาครฐัไทย เชน่ ทีป่รกึษาการพาณชิย ์ 

 
ทัง้น้ี ขอ้เสนอแนะทางนโยบายในส่วนน้ีประกอบด้วย การเสนอให้ยกเลิกอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี

ศุลกากร (NTB) การเสนอใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนนําเอามาตรฐานสากลมาใชแ้ทนมาตรฐานเทคนิคของ
แต่ละประเทศ การทาํความตกลงยอมรบัรว่มกนั (mutual recognition agreement หรอื MRA) ตลอดจนการ
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ทําใหม้าตรการทีไ่ม่ใช่ภาษศุีลกากร (NTM) ทีใ่ชม้คีวามโปร่งใสมากขึน้ โดยพจิารณาแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี
(good practice) ในความตกลงการคา้เสรทีีส่าํคญั  

 
1.5.3  ศึกษาวิเคราะหป์ระเดน็ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งการผลิตการค้าและ 

การลงทุนของภาคอตุสาหกรรมสาํคญัๆ ของไทย 
 

การศึกษาในปีน้ีให้ความสําคญัเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิต (production 
network) หรอืเกดิการยา้ยฐานการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อนัเป็นผลมาจาก FTA โดยเฉพาะจากการ
รวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC)  เน่ืองจากคณะผูว้จิยัไม่
พบว่ามกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูมเิกี่ยวกบัโครงสรา้งการผลติสนิคา้อุตสาหกรรมในรายสาขาที่เป็น
ระบบและมคีวามสมบรูณ์มากพอ จงึมแีนวทางการดาํเนินการศกึษาดงัน้ี  

 การศกึษาขอ้มลูการคา้-การลงทุนของประเทศอาเซยีน  
 การศกึษาแบบแผนการไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (outward FDI) และยา้ยฐาน 

(relocation) ของผูป้ระกอบการไทย โดยรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี  
o รายงานทีแ่จง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เชน่ รายงานประจาํปี และรายงาน 
56-1 ของบรษิทัจดทะเบยีน (listed company) ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
(SET)  

o การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการไทยทีไ่ปลงทุนในประเทศอาเซยีน ทัง้บรษิทัขนาดใหญ่ 
และ SMEs ทีไ่ปลงทุนตามตะเขบ็ชายแดนของประเทศเพือ่นบา้น 

o การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารบรษิทัขา้มชาต ิ(MNCs) ในประเทศไทยถงึนโยบายการแบ่ง
งานกนัทาํ (division of labor) ระหวา่งโรงงานอุตสาหกรรมของบรษิทัในแต่ละประเทศ
อาเซยีน  

o การตดิตามขา่วการลงทุนในอุตสาหกรรมทีศ่กึษาจากสือ่มวลชนต่างๆ    
 การศกึษาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของบรษิทัขา้มชาต ิในอุตสาหกรรมที่

ศกึษาในประเทศคูค่า้ในอาเซยีน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
o หน่วยงานสง่เสรมิการลงทุนของประเทศสมาชกิอาเซยีน  
o องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง เช่น UNCTAD, World Bank และ Asia 

Development Bank  
o สือ่มวลชนต่างๆ เชน่ Wall Street Journal และ Nikkei Asian Review เป็นตน้ 

 การเดนิทางไปเกบ็ขอ้มลูทีป่ระเทศอนิโดนีเซยี ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
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1.5.4 การพฒันาระบบการติดตามการใช้ประโยชน์และผลกระทบจาก FTA 
 

คณะผูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบการตดิตามการใชป้ระโยชน์และผลกระทบจาก FTA ต่อเน่ืองจากการ
ดําเนินการในปีทีผ่่านมา โดยการรวบรวมขอ้มูลและขยายฐานขอ้มูลอตัราภาษีและสถติกิารคา้ระหว่าง
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสนบัสนุนให ้สศอ. มขีอ้มลูและเครื่องมอืในการวเิคราะห ์และนําเสนอขอ้มลูการ
ใชป้ระโยชน์จาก FTA ของภาคอุตสาหกรรมไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
1.5.5 การจดัสมัมนาเผยแพร่ผลการศึกษา 
 

คณะผูว้จิยัไดจ้ดัสมัมนาเพื่อเผยแพร่ความรูแ้ละรบัฟังความคดิเหน็จากสาธารณชนรวม 2 ครัง้ 
ดงัต่อไปน้ี 

 “ตดิตามการใชส้ทิธปิระโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2555: เตรยีมความพรอ้มสู ่
AEC” เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2556  ณ สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 “ภาษีใกล้ศูนยแ์ล้ว แต่อุปสรรคการคา้ยงัอยู่?” เมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2556  ณ โรงแรม 
เซน็จรูีพ่ารค์  (ดภูาคผนวกประกอบ) 

 
1.6  ระยะเวลาดาํเนินงานและแผนการดาํเนินงาน 
 

ระยะเวลาดาํเนินงาน 9 เดอืน โดยมแีผนการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

กิจกรรม / เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สง่รายงานการศกึษาขัน้ตน้ (Inception Report)          
ขยายและสรา้งระบบฐานขอ้มลูในการตดิตามและวเิคราะหข์อง สศอ.          
ถ่ายทอดความรูใ้หเ้จา้หน้าที ่สศอ. ในการวเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์          
สง่รายงานความกา้วหน้า (Progress Report)          
วเิคราะหอุ์ตสาหกรรมทีไ่ดป้ระโยชน์และผลกระทบจาก FTA           
นําเสนอรายงานผลการตดิตามและวเิคราะหข์อ้มลูการใชป้ระโยชน์และผลกระทบของ FTA           
ศกึษาการเปลีย่นโครงสรา้งการผลติและการลงทุน          
ขยายและตดิตามผลโครงการความรว่มมอื          
จดัสมัมนาเผยแพรผ่ลการศกึษาครัง้ที ่1           
เดนิทางไปเกบ็ขอ้มลูในประเทศภาคทีีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ยการผลติของไทย            
สง่รา่งรายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ (Draft Final Report)          
จดัสมัมนาเผยแพรผ่ลการศกึษาครัง้ที ่2          
สง่รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)          
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1.7  คณะผูวิ้จยั 
 

ดร. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์ หวัหน้าโครงการ  
ดร. เชษฐา อนิทรวทิกัษ์  นกัวจิยัหลกั 
นายณฐัวุฒ ิลกัษณาปัญญากุล นกัวจิยั 
นายสนุทร ตนัมนัทอง นกัวจิยั 
นางสาวอจัฉรยีา อนนัตทศัน์ นกัวจิยั 
นายวรพงษ์  สงวนจติร ผูช้ว่ยนกัวจิยั 
นางศริเพญ็ ตัง้พทุธรกัษ์  ผูป้ระสานงานโครงการ  

 
1.8  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1.8.1 สศอ. เป็นหน่วยงานที่สามารถติดตามและวิเคราะห์/ประเมินการใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบของ FTA โดยเฉพาะจากการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทีม่ี
ต่อภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้เป็นหน่วยงานหลกัที่มขีอ้มูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง เพื่อการกําหนดนโยบายและแผนงานในการรองรบัผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและทนัทว่งท ี

1.8.2  สศอ. มขีอ้มลูทางสถติ ิรวมถงึขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการผลติ การลงทุน และ
เครอืขา่ยการผลติ โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เพื่อใชป้ระกอบในการ
กําหนดมาตรการทีเ่หมาะสมรองรบัผลกระทบจากการเปิดเสร ีและเพื่อใชใ้นการปรบัปรุง
ขดีความสามารถการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมของไทย ทัง้ในภาพรวมและในราย
สาขาอุตสาหกรรม ใหเ้หมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึน้ ตลอดจนเร่งรดัให้
ภาคอุตสาหกรรมมกีารใชป้ระโยชน์จาก FTA มากขึน้ไดใ้นทุกๆ FTA 

1.8.3 สศอ. สามารถตดิตามและรบัทราบผลการใชป้ระโยชน์จาก FTA ว่าภาคอุตสาหกรรมใด
ไดร้บัประโยชน์จากการเปิดเสร ีและภาคอุตสาหกรรมใดประสบปัญหาในการเขา้สู่ตลาด
ของประเทศคูภ่าค ีและรบัทราบรายละเอยีดของปัญหา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรบัจดัเตรยีม
ทา่ทขีอง อก. ในการทบทวนความตกลงฯ ในรอบต่อไป 

1.8.4 สศอ. สามารถเร่งรดัผลกัดนัใหไ้ดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้จากโครงการความร่วมมอืดา้น
อุตสาหกรรมภายใต ้FTA ต่างๆ โดยการเรง่รดัใหเ้กดิโครงการทีเ่ป็นประโยชน์และตรงกบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการไทยอยา่งแทจ้รงิ 
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บทท่ี 2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจากความตกลง FTA 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอตุสาหกรรม 

 
 
2.1 บทนํา 
 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยไดท้าํความตกลงการคา้เสรทีัง้ทีเ่ป็นในระดบัทวภิาคแีละในระดบัภมูภิาค
กบัประเทศคูค่า้ต่างๆ รวม 11 ฉบบั (ดตูารางที ่2.1 ประกอบ) 
 

ตารางท่ี 2.1  ความตกลงการค้าเสรีท่ีประเทศไทยทาํกบัประเทศคู่ค้า 
ความตกลงการค้าเสรี ปีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ ประเภทความตกลง 

ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) 2536 ภมูภิาค 
โครงการเร่งเกบ็เกีย่วล่วงหน้าภายใตค้วามตกลงการคา้เสรรีะหว่าง
ไทยกบัอนิเดยี (TIFTA) 

2547 ทวภิาค ี

ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทยกบัออสเตรเลยี (TAFTA) 2548 ทวภิาค ี
ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีนกบัจนี (ACFTA) 2548 ภมูภิาค 
ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ระหวา่งไทยกบันิวซแีลนด ์(TNZCEP) 

2548 ทวภิาค ี

ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิระหวา่งไทยกบัญีปุ่่ น (JTEPA) 2550 ทวภิาค ี
ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิระหวา่งอาเซยีนกบัญีปุ่่ น (AJCEP) 2552 ภมูภิาค 
ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีนกบัเกาหลใีต ้(AKFTA) 2553 ภมูภิาค 
ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างอาเซยีน ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์
(AANZFTA) 

2553 ภมูภิาค 

ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งอาเซยีนกบัอนิเดยี (AIFTA) 2553 ภมูภิาค 
ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ระหวา่งไทยกบัเปร ู(TPCEP) 

2555 ทวภิาค ี

ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ในบทน้ี คณะผูว้จิยัได้ประเมนิว่า ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการภาคส่งออกไทยในภาพรวมได้รบั
ประโยชน์จากความตกลง FTA ต่างๆ มากน้อยเพยีงใด  คณะผูว้จิยัไดว้เิคราะหป์ระโยชน์จาก   ความ
ตกลง FTA ทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของไทย 10 ฉบบั กบัประเทศภาค ี15 ประเทศ อนัไดแ้ก่ ความตกลง
การคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างอาเซยีนกบัจนี 
(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิระหว่างไทยกบัญีปุ่่ น 
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิระหว่าง
อาเซยีนกบัญีปุ่่ น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement: AJCEP) 
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ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัออสเตรเลยี (Thailand-Australia Free Trade Agreement: 
TAFTA) ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างอาเซยีน ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์(ASEAN-Australia-New 
Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) โครงการเรง่เกบ็เกีย่วล่วงหน้าภายใตค้วามตกลงการคา้
เสรรีะหว่างไทยกบัอนิเดยี (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA) ความตกลงการคา้เสรี
ระหว่างอาเซยีนกบัอนิเดยี (ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) ความตกลงการคา้เสรี
ระหว่างอาเซยีนกบัเกาหลใีต ้(ASEAN-Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA) และ
ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิง่ขึ้นระหว่างไทยกบัเปรู (Thailand-Peru 
Closer Economic Partnership Agreement: TPCEP)  โดยไมไ่ดท้าํการวเิคราะหป์ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก
ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกบันิวซแีลนด ์(Thailand-New Zealand Closer Economic 
Partnership: TNZCEP) เน่ืองจากไม่มขีอ้มลูการใชส้ทิธปิระโยชน์ จากการทีผู่ส้่งออกสามารถออก
หนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้าได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานภาครฐั  อย่างไรก็ตาม 
ฐานขอ้มลูอตัราภาษศุีลกากรของประเทศต่างๆ ในปี 2555 ยงัไมม่กีารเผยแพรอ่อกมาอยา่งเป็นทางการ  
ในระหว่างทีย่งัไม่มฐีานขอ้มลูดงักล่าว คณะผูว้จิยัจงึไดว้เิคราะหป์ระโยชน์จากความตกลงการคา้เสรกีบั
ประเทศคู่ภาคใีนการส่งออกไปประเทศภาคโีดยการใช้ฐานขอ้มูลอตัราภาษีศุลกากรในปี 2554 แทน  
นอกจากน้ี คณะผู้วิจยัยงัไม่สามารถวิเคราะห์ประโยชน์จากความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชดิยิง่ขึ้นระหว่างไทยกบัเปรูได้ เน่ืองจากยงัไม่พบว่ามกีารเผยแพร่ข้อมูลอตัราภาษี
ศุลกากรของประเทศเปรใูนฐานขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศแหล่งต่างๆ  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากความ
ตกลงดงักล่าวเพิง่มผีลบงัคบัใชใ้นปี 2555 เป็นปีแรก ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากความตกลงดงักล่าวจงึน่าจะ
ยงัไมม่ากนกั 
 

ในทางวชิาการ ประโยชน์ของการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรภายใตค้วามตกลงทางการคา้หรอื
ระบบสทิธพิเิศษใดๆ สามารถวดัไดจ้ากสวสัดกิารสงัคม (social welfare) ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  อยา่งไรกต็าม 
ในทางปฏิบัติ การวดัสวสัดิการสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถทําได้โดยง่ายนัก  ในการศึกษาน้ี 
คณะผูว้จิยัไดใ้ช ้“มลูค่าภาษศุีลกากรทีป่ระหยดัได”้ (tariff saving) มาเป็นตวัชีว้ดัประโยชน์ของ FTA แทน  
เน่ืองจากภาษีศุลกากรเป็นอุปสรรคทางการค้าที่สําคญั  การลดภาษีศุลกากรลงจงึมผีลในการช่วยเพิม่
ปรมิาณการคา้ (trade creation) และเพิม่สวสัดกิารของสงัคม หากไม่เกดิปรากฏการณ์การเบี่ยงเบน
ทางการคา้ (trade diversion) 

 
มูลค่าภาษีศุลกากรทีป่ระหยดัไดอุ้ปมาไดก้บัปรมิาณน้ําทีก่กัเกบ็ไวไ้ดใ้นแทงก์น้ํา (ดูภาพที ่2.1 

ประกอบ)  ปรมิาณน้ําทีอ่ยู่ในแทงกน้ํ์าจะมากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัปัจจยั 3 ประการ อนัไดแ้ก่ ความกวา้ง
ของแทงก์น้ํา ความสูงของแทงก์น้ํา และอตัราการกกัเกบ็น้ํา  ในทํานองเดยีวกนั มูลค่าภาษีศุลกากรที่
ผู้ประกอบการภาคเอกชนประหยดัได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจยั 3 ประการ อนัได้แก่ ความ
ครอบคลุมของ FTA (เปรยีบไดก้บัความกวา้งของแทงก์น้ํา)  แต้มต่อดา้นภาษีศุลกากร (เปรยีบไดก้บั
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ความสูงของแทงก์น้ํา)  และอตัราการใชป้ระโยชน์ (เปรยีบไดก้บัอตัราการกกัเกบ็น้ํา)  โดยมูลค่าภาษี
ศุลกากรทีผู่ป้ระกอบการภาคเอกชนประหยดัไดจ้ะมคีา่มาก หาก 

 FTA มคีวามครอบคลุมสนิคา้ทีค่า้ขายระหวา่งกนัมาก 
 อตัราภาษศุีลกากรภายใต ้FTA ตํ่ากวา่อตัราภาษ ีMFN มาก 
 มผีูป้ระกอบการภาคเอกชนจาํนวนมากไปขอใชส้ทิธปิระโยชน์ในการลดหยอ่นภาษศุีลกากร 

 
ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวคิดวิเคราะหก์ารใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศลุกากร 

 
 

น้ําในแทงก ์= กวา้ง X สงู X อตัราการกกัเกบ็น้ํา 
ภาษทีีป่ระหยดัได ้= ความครอบคลุม X แตม้ต่อ X อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ 

 
ในทางคณิตศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหว่างมูลค่าภาษีศุลกากรที่ประหยดัได้กบัปัจจยัทัง้สาม

ประการดงักล่าวกส็อดคลอ้งกบัแนวคดิดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
 

 

มลูคา่การคา้ทัง้หมด

มลูค่าภาษีท่ีประหยดัได้ (%)

มลูคา่ภาษทีีป่ระหยดัได้
มลูคา่การคา้ทัง้หมด

=
มลูคา่ภาษทีีป่ระหยดัได้
มลูคา่การคา้ทัง้หมด

=

มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ x แตม้ต่อภาษี
มลูคา่การคา้ทัง้หมด= มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ x แตม้ต่อภาษี
มลูคา่การคา้ทัง้หมด=

=
มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี
มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี

= มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษ ีx
มลูคา่การคา้ทัง้หมด

แตม้ต่อภาษ ีx มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์
มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี= มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษ ีx

มลูคา่การคา้ทัง้หมด
แตม้ต่อภาษ ีx มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์

มลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อภาษี

ความครอบคลุมของความตกลง x แตม้ต่อดา้นภาษ ีx อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์= ความครอบคลุมของความตกลง x แตม้ต่อดา้นภาษ ีx อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์= ความครอบคลุมของความตกลง x แตม้ต่อดา้นภาษ ีx อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์=

มลูคา่การคา้ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ x แตม้ต่อภาษ ีx
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ในทางปฏบิตั ิมลูค่าภาษศุีลกากรทีป่ระหยดัได ้ตลอดจนปัจจยัทัง้สามประการ สามารถคาํนวณ
ได ้โดยเริม่ต้นจากการจดักลุ่มสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายระหว่างกนัออกเป็น 4 กลุ่มตามภาพที ่2.2  แลว้นํา
มลูคา่การคา้ของสนิคา้ในแต่ละกลุ่มมาคาํนวณตามสตูรขา้งล่าง 
 

ภาพท่ี 2.2  การจดักลุ่มสินค้าท่ีมีการค้าขายกนัระหว่างประเทศ 

 
 

โดย A  แทนมลูคา่การคา้สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษศุีลกากร 
 B  แทนมูลค่าการค้าสินค้าที่อยู่ในรายการลดภาษีศุลกากร แต่ไม่ได้รบัแต้มต่อด้านภาษี

ศุลกากร เน่ืองจากอตัราภาษตีามความตกลงเทา่กบัอตัราภาษ ีMFN 
 C  แทนมลูค่าการคา้สนิคา้ทีไ่ดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากร และมกีารขอใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้น

ภาษศุีลกากร 
 D  แทนมูลค่าการค้าสนิคา้ที่ได้รบัแต้มต่อดา้นภาษีศุลกากร แต่ไม่มกีารขอใชส้ทิธปิระโยชน์

ดา้นภาษศุีลกากร 
 
ดงันัน้ ความครอบคลุมของมลูคา่การคา้ทีไ่ดร้บัการลดภาษศุีลกากร =      ( C + D ) 

(A + B + C + D) 
 อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ =      C 

( C + D ) 
 
เพือ่ใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนขึน้ สมมตุปิระเทศไทยนําเขา้สนิคา้จากประเทศญีปุ่่ นจาํนวน 6 รายการ 

โดยมีมูลค่าการนําเข้าและอตัราภาษีศุลกากรตามตารางข้างล่าง  จะสามารถคํานวณค่าต่างๆ ได้
ดงัต่อไปน้ี1 
  

                                                 
1 ในกรณีน้ี ภาษศุีลกากรทีป่ระหยดัไดม้คี่าไมเ่ท่ากบัผลคณูของปัจจยัสามประการ เน่ืองจากในการคาํนวณแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรเฉลีย่ 
ใชม้ลูคา่การนําเขา้ของสนิคา้แต่ละรายการมาถ่วงน้ําหนกั 

มลูค่าการค้าสินค้ามูลค่าการค้าสินค้า
นอกนอกรายการลดภาษีรายการลดภาษี

มลูค่าการค้าสินค้าท่ี
ไมไ่ด้รบัแต้มต่อด้านภาษี

AA BB

มลูค่าการค้าสินค้ามลูค่าการค้าสินค้าในในรายการลดภาษีรายการลดภาษี

มูลค่าการค้ามูลค่าการค้า
สินค้าท่ีสินค้าท่ีได้รบัได้รบั

แต้มต่อแต้มต่อ
ด้านภาษีด้านภาษี

มูลค่าการค้าท่ีไม่ใช้สิทธิประโยชน์

มูลค่าการค้าท่ีใช้สิทธิประโยชน์

DD

CC
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ตารางท่ี 2.2  ตวัอย่างการวิเคราะหก์ารใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศลุกากร 
สินค้า ประเภท อตัราภาษี (%) มลูค่านําเข้า (บาท) อตัราการใช้

สิทธิฯ (%) 
ภาษีท่ีประหยดัได้ 

MFN FTA แต้มต่อ ทัง้หมด ภายใต้ FTA มลูค่า (บาท) สดัส่วน (%) 
[1] [2] [3] [4] [5]=[3]-[4] [6] [7] [8]=[7]/[6] [9]=[5]*[7]/100 [10]=[9]/[6] 
ก X 60 60 0 100 - - - - 
ข S 20 20 0 200 0 0 0 0 
ค Z 0 0 0 300 0 0 0 0 
ง N 5 4 1 400 0 0 0 0 
จ N 10 5 5 500 200 40 10 2 
ฉ N 10 0 10 600 300 50 30 5 

 

 

 

 

 
การวเิคราะหข์อ้มลูการใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากร ใชข้อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 มลูค่าการสง่ออกภายใต ้FTA ของไทยไปยงัประเทศในภาค ีจากฐานขอ้มลูของกรมการคา้

ต่างประเทศ  โดยสาํนักสทิธปิระโยชน์ทางการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ เป็นผูร้วบรวม
จากขอ้มูลที่ปรากฏในใบรบัรองถิ่นกําเนิดสนิค้า (C/O) ที่กรมการค้าต่างประเทศออกให ้    
ผูส้ง่ออกในไทยทีม่าขอใชส้ทิธปิระโยชน์ 

 มลูคา่การสง่ออกทัง้หมดของไทยไปยงัประเทศในภาค ีจากฐานขอ้มลูของกระทรวงพาณิชย ์
ซึง่ประมวลผลจากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากกรมศุลกากรใหอ้ยู่ในรปูแบบทีส่ามารถนําไปใชง้านต่อได้
สะดวกขึน้ 

 มลูค่าการนําเขา้ภายใต ้FTA และมลูค่าการนําเขา้ทัง้หมดของไทย จากฐานขอ้มลูของกรม
ศุลกากร ซึง่รวบรวมจากขอ้มลูทีป่รากฏในใบขนสนิคา้ขาเขา้ 

ภาษีศลุกากรท่ีประหยดัได้ 
(100 + 200 +300 + 400 + 500 + 600) 

1.9 % = = (10 + 30) * 100 

อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ 
(400 + 500 + 600) 

33.3 % = = (0 + 200 + 300) * 100 

แต้มต่อด้านภาษีศลุกากร 
(400 + 500 + 600) 

5.9 % = = (1*400) + (5*500) + (10*600) 

ความครอบคลมุของ FTA 
(100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600) 

71.4 % = = 
(400 + 500 + 600) * 100 
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 อตัราภาษีศุลกากรของไทย จากฐานข้อมูลของกรมศุลกากร ซึ่งรวบรวมจากประกาศ
กระทรวงการคลงัเกีย่วกบัอตัราภาษศุีลกากร 

 อตัราภาษศุีลกากรของประเทศคู่คา้ จากฐานขอ้มลู TRAINS (Trade Analysis Information 
System) ฐานขอ้มลูของสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนและความตกลง FTA ฉบบัต่างๆ 

 
2.2 สรปุสาระสาํคญัของความตกลง FTA ท่ีผา่นมาของไทย 
 

ในสว่นน้ี คณะผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหค์วามตกลง FTA ทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของไทย 10 ฉบบั 
และสรุปสาระสําคญัต่างๆ ในประเด็นการลดอตัราภาษีศุลกากร กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสนิค้า และ
ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัหนงัสอืรบัรองถิน่กาํเนิดสนิคา้  โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
2.2.1 การลดอตัราภาษีศลุกากร 
 

ในช่วงที่ผ่านมา ทัง้ประเทศไทยและประเทศภาคไีดท้ยอยลดอตัราภาษีศุลกากรภายใต้ความ 
ตกลง FTA ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่กนัมาโดยตลอด  จนกระทัง่ในปี 2553 อตัราภาษศุีลกากรของสนิคา้
ปกต ิ(normal track หรอื inclusion list) ภายใตค้วามตกลงหลายฉบบั ไมว่่าจะเป็นความตกลง AFTA 
ACFTA TAFTA TIFTA และ AKFTA ลดลงเหลอืรอ้ยละ 0 

 
ดา้นการส่งออก สดัส่วนมูลค่าสนิคา้ส่งออกของไทยที่มอีตัราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง 

FTA ทีป่ระเทศคู่คา้เป็นรอ้ยละ 0 แลว้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 56.9 ในปี 2548 เป็นรอ้ยละ 77.0  
ในปี 2555 (ดูภาพที่ 2.3 ประกอบ)  ดา้นการนําเขา้ สดัส่วนมูลค่าสนิค้านําเขา้ของไทยที่มอีตัราภาษี
ศุลกากรภายใตค้วามตกลง FTA เป็นรอ้ยละ 0 แลว้กม็แีนวโน้มเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 56.9 ในปี 2548 เป็น
รอ้ยละ 86.5 ในปี 2555 (ดภูาพที ่2.4 ประกอบ) 
 

ผู้ประกอบการทัง้ภาคส่งออกและภาคนําเขา้มโีอกาสในการเลือกใช้สทิธิประโยชน์จาก FTA 
ต่างๆ ได้หลายฉบบั  โดยผู้ประกอบการที่ค้าขายกบัประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์จากความตกลง AFTA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรอื AANZFTA ได ้ ส่วน
ผูป้ระกอบการทีค่า้ขายกบัญี่ปุ่ น ออสเตรเลยี และอนิเดยี สามารถเลอืกใชส้ทิธปิระโยชน์จากความตกลง
ในระดบัทวภิาคหีรอืระดบัภมูภิาคทีเ่กีย่วขอ้งได ้(ดตูารางที ่2.3 ประกอบ) 
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ภาพท่ี 2.3  แนวโน้มของสดัส่วนมลูค่าสินค้าส่งออกของไทยท่ีมีอตัราภาษีศลุกากรภายใต้ 
ความตกลง FTA ท่ีประเทศคู่ค้าเป็นร้อยละ 0 แล้ว 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภาพท่ี 2.4  แนวโน้มของสดัส่วนมลูค่าสินค้านําเข้าของไทยท่ีมีอตัราภาษีศลุกากรภายใต้ 
ความตกลง FTA เป็นร้อยละ 0 แล้ว 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตารางท่ี 2.3  สรปุสถานะการลดภาษีศลุกากรภายใต้ FTA ต่างๆ ณ ปี 2555 
ประเทศคู่ค้า สถานะการลดภาษีศลุกากรภายใต้ FTA 
อาเซยีนเดมิ  ผูป้ระกอบการเลอืกใชป้ระโยชน์จาก AFTA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรอื AANZFTA ได ้

 อตัราภาษศุีลกากรของสนิคา้สง่ออกภายใต ้AFTA: 
o สนิคา้ปกต ิ(IL): 0% แลว้ 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว (SL): ไมเ่กนิ 5% แลว้ 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู (HSL): ลดลงอยูใ่นระดบัทีส่มาชกิยอมรบัได ้
o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี(GEL): เทา่กบัอตัรา MFN 

 อตัราภาษศุีลกากรของสนิคา้นําเขา้ภายใต ้AFTA: 
o สนิคา้ปกต ิ(IL): 0% แลว้ 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว (SL): ไมเ่กนิ 5% แลว้ 

อาเซยีนใหม ่  ผูป้ระกอบการเลอืกใชป้ระโยชน์จาก AFTA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรอื AANZFTA ได ้
 แมจ้ะตกลงกนัไวแ้ลว้ แต่ประเทศอาเซยีนใหมย่งัไมเ่ผยแพรต่ารางการลดอตัราภาษภีายใต ้AFTA 
ในแต่ละปีอยา่งชดัเจน 

 สนิคา้สง่ออกภายใต ้AFTA: 
o สนิคา้ปกต ิ(IL): 0% ภายใน 1 ม.ค. 2558 (เกอืบทัง้หมด) และภายใน 1 ม.ค. 2561 (สว่นที่

เหลอื) 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว (SL): ไมเ่กนิ 5% ภายใน 1 ม.ค. 2556 (เวยีดนาม), 2558 (ลาว), 
2558 (เมยีนมาร)์ และ 2560 (กมัพชูา) 

o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี(GEL): เทา่กบัอตัรา MFN 
 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้AFTA: 

o สนิคา้ปกต ิ(IL): 0% แลว้ 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว (SL): ไมเ่กนิ 5% แลว้ 

จนี  สนิคา้สง่ออกภายใต ้ACFTA: 
o สนิคา้ปกตกิลุม่แรก (NT I): 0% แลว้ 
o สนิคา้ปกตกิลุม่สอง (NT II): 0% ภายใน 1 ม.ค. 2555 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555  และไมเ่กนิ 5% ภายใน 1 ม.ค. 2561 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู: ไมเ่กนิ 50% ภายใน 1 ม.ค. 2558 

 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้ACFTA: 
o สนิคา้ปกตกิลุม่แรก (NT I): 0% แลว้ 
o สนิคา้ปกตกิลุม่สอง (NT II): 0% ภายใน 1 ม.ค. 2555 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555  และไมเ่กนิ 5% ภายใน 1 ม.ค. 2561 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู: ไมเ่กนิ 50% ภายใน 1 ม.ค. 2558 
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ประเทศคู่ค้า สถานะการลดภาษีศลุกากรภายใต้ FTA 
ญีปุ่่ น  ผูป้ระกอบการเลอืกใชป้ระโยชน์จาก JTEPA, GSP หรอื AJCEP ได ้

 สนิคา้สง่ออกภายใต ้JTEPA: 
o สนิคา้ปกต ิ(A และ B): 0% ภายใน 1 เม.ย. 2565 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: ไมเ่กนิ 20% ภายใน 1 เม.ย. 2555 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวและมโีควตาการนําเขา้ (Q): ลดอตัราภาษใีนโควตาและขยายปรมิาณ

โควตาตามกาํหนด 
o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี(X): เทา่กบัอตัรา MFN 

 สนิคา้สง่ออกภายใต ้AJCEP: 
o สนิคา้ปกต ิ(A และ B): 0% ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: ไมเ่กนิ 5% ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี(X): เทา่กบัอตัรา MFN 

 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้JTEPA: 
o สนิคา้ปกต ิ(A และ B): 0% ภายใน 1 เม.ย. 2560 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: ไมเ่กนิ 60% ภายใน 1 เม.ย. 2560 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวและมโีควตาการนําเขา้ (Q): ลดอตัราภาษใีนโควตาและขยายปรมิาณ

โควตาตามกาํหนด 
o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี(X): เทา่กบัอตัรา MFN 

 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้AJCEP: 
o สนิคา้ปกต ิ(A และ B): 0% ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวและมโีควตาการนําเขา้ (Q): ไมเ่กนิ 5% ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู (R): ไมเ่กนิ 10% หรอื 20% ภายใน 1 เม.ย. 2561 
o สนิคา้ทีค่งอตัราภาษศุีลกากรใหเ้ทา่กบัอตัราในปี 2552 (C) 
o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี(X): เทา่กบัอตัรา MFN 
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ประเทศคู่ค้า สถานะการลดภาษีศลุกากรภายใต้ FTA 
ออสเตรเลยี  ผูป้ระกอบการเลอืกใชป้ระโยชน์จาก TAFTA หรอื AANZFTA ได ้

 สนิคา้สง่ออกภายใต ้TAFTA: 
o สนิคา้ปกต:ิ 0% แลว้ 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 5% แลว้  และ 0% ภายใน 1 ม.ค. 2558 

 สนิคา้สง่ออกภายใต ้AANZFTA: 
o สนิคา้ปกต:ิ 0% แลว้ 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 0% ภายใน 1 ม.ค. 2558 (เกอืบทัง้หมด) และภายใน 1 ม.ค. 2563 

(สว่นทีเ่หลอื) 
 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้TAFTA: 

o สนิคา้ปกต:ิ 0% แลว้ 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 5% แลว้  และ 0% ภายใน 1 ม.ค. 2558 

 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้AANZFTA: 
o สนิคา้ปกต:ิ 0% ภายใน 1 ม.ค. 2556 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 0% ภายใน 1 ม.ค. 2563 
o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ:ี เทา่กบัอตัรา MFN 

อนิเดยี  ผูป้ระกอบการเลอืกใชป้ระโยชน์จาก TIFTA หรอื AIFTA ได ้
 สนิคา้สง่ออกภายใต ้TIFTA: 

o สนิคา้เรง่เกบ็เกีย่วลว่งหน้า (EHS) จาํนวน 82 รายการ: 0% แลว้ ตัง้แต่ 1 ก.ย. 2549 
 สนิคา้สง่ออกภายใต ้AIFTA: 

o สนิคา้ปกต:ิ 0% ภายใน 1 ม.ค. 2557 (NT I) และภายใน 1 ม.ค. 2560 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 5% ภายใน 1 ม.ค. 2560 
o สนิคา้ทีม่คีวามพเิศษ (special product): ทยอยลดลง และจะคงทีต่ ัง้แต่ 1 ม.ค. 2563 
o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ:ี เทา่กบัอตัรา MFN 

 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้TIFTA: 
o สนิคา้เรง่เกบ็เกีย่วลว่งหน้า (EHS) จาํนวน 82 รายการ: 0% แลว้ ตัง้แต่ 1 ก.ย. 2549 

 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้AIFTA: 
o สนิคา้ปกต:ิ 0% ภายใน 1 ม.ค. 2557 (NT I) และภายใน 1 ม.ค. 2560 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 5% ภายใน 1 ม.ค. 2560 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู: ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 (สว่นหน่ึง) และไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ภายใน 1 ม.ค. 
2563 (สว่นทีเ่หลอื) 

o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ:ี เทา่กบัอตัรา MFN 
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ประเทศคู่ค้า สถานะการลดภาษีศลุกากรภายใต้ FTA 
เกาหลใีต ้  สนิคา้สง่ออกภายใต ้AKFTA: 

o สนิคา้ปกต:ิ 0% แลว้ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2553 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555  และไมเ่กนิ 5% ภายใน 1 ม.ค. 2559 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู: 50% (กลุม่หน่ึง)  80% และ 50% ของอตัราภาษเีดมิ (กลุม่สอง

และกลุม่สาม) ภายใน 1 ม.ค. 2559 
 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้AKFTA: 

o สนิคา้ปกต:ิ 0% แลว้ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2553 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว: 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555  และไมเ่กนิ 5% ภายใน 1 ม.ค. 2559 
o สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู: 20% และ 50% ภายใน 1 ม.ค. 2559 
o สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ:ี เทา่กบัอตัรา MFN 

เปร ู  สนิคา้สง่ออกภายใต ้TPCEP: 
o สนิคา้เรง่ลดอตัราภาษ:ี 0% แลว้ตัง้แต่ 31 ธ.ค. 2554 
o สนิคา้ปกต:ิ 0% ภายใน 1 ม.ค. 2559 

 สนิคา้นําเขา้ภายใต ้TPCEP: 
o สนิคา้เรง่ลดอตัราภาษ:ี 0% แลว้ตัง้แต่ 31 ธ.ค. 2554 
o สนิคา้ปกต:ิ 0% ภายใน 1 ม.ค. 2559 

 สนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ:ี เทา่กบัอตัรา MFN 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัสรปุจากความตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2.2.2 กฎว่าด้วยแหล่งกาํเนิดสินค้า 
 

ในช่วงทีผ่า่นมา แมจ้ะมคีวามพยายามในการเจรจารว่มกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  แต่ใน
ปัจจุบนั กฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้ภายใต้ความตกลง FTA ต่างๆ ยงัมคีวามแตกต่างกนัในหลาย
ประเดน็ (ดตูารางที ่2.4 ประกอบ) เชน่ 

 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาแหล่งกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงต่างๆ มีความ
หลากหลายและแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก  โดยหลกัเกณฑท์ี่ใชภ้ายใต้ความตกลง JTEPA  
AJCEP  TAFTA  AANZFTA  AKFTA  และ TPCEP มคีวามหลากหลายสงูมาก  ในขณะที่
ความตกลง AFTA  ACFTA  และ TIFTA มคีวามหลากหลายในระดบัปานกลาง  ส่วน 
ความตกลง AIFTA มกีารใช้เพยีงแค่หลกัเกณฑ์เดยีว เน่ืองจากประเทศในภาคียงัอยู่ใน
ระหว่างการเจรจากฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้เฉพาะรายสนิคา้ (product specific rule: 
PSR) 

 ความตกลงแบบภูมิภาคทุกฉบับอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ได้ทัง้ว ัตถุดิบใน
ประเทศทีม่เีอกสารรบัรองและวตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากประเทศในภาค ี(regional cumulation)  
อย่างไรกต็าม ในกรณีความตกลง AKFTA มสีนิคา้ 426 รายการที่ผูป้ระกอบการใชไ้ด้
เฉพาะวตัถุดบิในประเทศทีม่เีอกสารรบัรองเทา่นัน้ 

 โดยพืน้ฐานแลว้ ความตกลง JTEPA และ TAFTA อนุญาตใหผู้ป้ระกอบการสามารถใช้
วตัถุดิบในประเทศที่มีเอกสารรบัรองและวตัถุดิบที่นําเข้าจากประเทศคู่ภาคี (bilateral 
cumulation)  อย่างไรกต็าม ทัง้สองความตกลงกอ็นุญาตใหผู้ป้ระกอบการสามารถใช้
วตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากประเทศนอกภาคไีดใ้นบางรายการสนิคา้ (diagonal cumulation)  โดย
ภายใต้ความตกลง JTEPA ผูป้ระกอบการสามารถใช้วตัถุดบิที่นําเขา้จากประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมาสะสมได้ในการผลิตสินค้า 255 รายการ  และภายใต้ความตกลง TAFTA 
ผูป้ระกอบการสามารถใชว้ตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากประเทศกําลงัพฒันาและดอ้ยพฒันาอื่นๆ ได้
ในการผลติสนิคา้ 827 รายการ 

 มเีพยีงความตกลง AFTA เท่านัน้ทีอ่นุญาตใหผู้ป้ระกอบการสามารถใชว้ตัถุดบินําเขา้จาก
ประเทศในภาคมีาสะสมต่อไดบ้างส่วน แมว้่าวตัถุดบินัน้จะไม่ไดแ้หล่งกําเนิดสนิคา้กต็าม 
(partial cumulation) 

 ความตกลงเกอืบทุกฉบบัอนุญาตใหส้นิคา้ไดแ้หล่งกาํเนิด แมจ้ะมกีารใชว้ตัถุดบิบางรายการ
ที่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพกิดัศุลกากรได้ (de minimis) ยกเว้นความตกลง 
ACFTA  TIFTA  และ AIFTA  โดยเกณฑท์ีใ่ชส้าํหรบัสนิคา้ส่วนใหญ่อยูท่ีร่อ้ยละ 10 ของ
มลูคา่ F.O.B. ของสนิคา้ 

 



21 

ตารางที่ 2.4  เปรียบเทียบกฎว่าด้วยแหล่งกาํเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง FTA ต่างๆ 
ประเดน็ AFTA ACFTA JTEPA AJCEP TAFTA AANZFTA TIFTA AIFTA AKFTA TPCEP 

หลกัเกณฑท์ีใ่ช้
ในการพจิารณา
แหลง่กาํเนิด
สนิคา้ 

ม ี9 หลกัเกณฑ ์
โดยสนิคา้ 80% 
ใชเ้กณฑ ์
CTHorVA40 

ม ี7 หลกัเกณฑ ์
โดยสนิคา้ 90% 
ใชเ้กณฑ ์VA40 

ม ี23 
หลกัเกณฑ ์โดย
สนิคา้ 23% ใช้
เกณฑ ์
CTHorVA40 

ม ี16 
หลกัเกณฑ ์โดย
สนิคา้ 58% ใช้
เกณฑ ์
CTHorVA40 

ม ี20 
หลกัเกณฑ ์
โดยสนิคา้ 30% 
ใชเ้กณฑ ์CTH 

ม ี24 
หลกัเกณฑ ์
โดยสนิคา้ 40% 
ใชเ้กณฑ ์
CTHorVA40 

ม ี4 หลกัเกณฑ ์
โดยสนิคา้ 57% 
ใชเ้กณฑ ์
CTHorVA40 

ม ี1 หลกัเกณฑ ์
คอื 
CTSHorVA35 

ม ี24 
หลกัเกณฑ ์
โดยสนิคา้ 
76% ใช้
เกณฑ ์
CTHorVA40 

ม ี19 
หลกัเกณฑ ์
โดยสนิคา้
สว่นใหญ่ใช้
เกณฑ ์CTH 

หลกัเกณฑก์าร
ใชว้ตัถุดบิทีถ่อื
วา่ได้
แหลง่กาํเนิด* 

ใชว้ตัถุดบิ
นําเขา้จาก
ประเทศในภาคี
ทีไ่มไ่ด้
แหลง่กาํเนิดมา
สะสมต่อได้
บางสว่น 

ไมม่เีพิม่เตมิ ใชว้ตัถุดบิ
นําเขา้จาก
ประเทศสมาชกิ
อาเซยีนได ้
(255 รายการ) 

ไมม่เีพิม่เตมิ ใชว้ตัถุดบิ
นําเขา้จาก
ประเทศกาํลงั
พฒันาทีร่ะบุได ้
(827 รายการ) 

ไมม่เีพิม่เตมิ ไมม่เีพิม่เตมิ ไมม่เีพิม่เตมิ ใชไ้ดเ้ฉพาะ
วตัถุดบิใน
ประเทศ (426 
รายการ) 

ไมม่เีพิม่เตมิ 
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ประเดน็ AFTA ACFTA JTEPA AJCEP TAFTA AANZFTA TIFTA AIFTA AKFTA TPCEP 
หลกัเกณฑก์าร
ผอ่นปรน กรณี
ใชว้ตัถุดบิทีไ่ม่
ผา่นเกณฑก์าร
เปลีย่นพกิดั
ศุลกากร (de 
minimis)** 

ไมเ่กนิ 10% 
ของมลูคา่ 
F.O.B. 

ไมอ่นุญาต - ไมเ่กนิ 10% 
ของนํ้าหนกั
สนิคา้ (สิง่ทอ 
เครือ่งนุ่งหม่) 
- ไมเ่กนิ 10% 
ของมลูคา่ 
F.O.B. (3,313 
รายการ) 
- ไมเ่กนิ 7% 
ของมลูคา่ 
F.O.B. 
(136 รายการ) 

- ไมเ่กนิ 10% 
ของนํ้าหนกั
สนิคา้ (สิง่ทอ 
เครือ่งนุ่งหม่) 
- ไมเ่กนิ 10% 
ของมลูคา่ 
F.O.B. (3,305 
รายการ) 
- ไมเ่กนิ 7% 
ของมลูคา่ 
F.O.B. 
(1 รายการ) 

- ไมเ่กนิ 10% 
ของนํ้าหนกั
สนิคา้ (สิง่ทอ 
เครือ่งนุ่งหม่) 
- ไมเ่กนิ 10% 
ของมลูคา่ 
F.O.B. (ที่
เหลอื) 

- ไมเ่กนิ 10% 
ของนํ้าหนกั
สนิคา้ (สิง่ทอ 
เครือ่งนุ่งหม่) 
- ไมเ่กนิ 10% 
ของมลูคา่ 
F.O.B. (ที่
เหลอื) 

ไมอ่นุญาต ไมอ่นุญาต - ไมเ่กนิ 
10% ของ
นํ้าหนกัสนิคา้ 
(สิง่ทอ 
เครือ่งนุ่งหม่) 
- ไมเ่กนิ 
10% ของ
มลูคา่ F.O.B. 
(ทีเ่หลอื) 

ไมเ่กนิ 10% 
ของมลูคา่ 
F.O.B. 

ทีม่า: คณะผูว้จิยัสรปุจากความตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: * นอกเหนือจากวตัถุดบิในประเทศและทีน่ําเขา้จากประเทศในภาค ี
  ** ภายใตห้ลกัเกณฑน์ี้ หากมกีารใชว้ตัถุดบิทีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารเปลีย่นพกิดัศุลกากรในสดัสว่นทีน่้อยกวา่ทีร่ะบุ จะอนุโลมใหส้นิคา้นัน้ผา่นกฎวา่ดว้ยแหลง่กาํเนิดสนิคา้ 
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2.2.3 ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัหนังสือรบัรองถ่ินกาํเนิดสินค้า 
 

ในช่วงที่ผ่านมา หลงัจากที่มคีวามพยายามในการเจรจาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  
ในปัจจุบนั ระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัหนงัสอืรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้ (operational certification procedure: 
OCP) ภายใตค้วามตกลง FTA ต่างๆ ค่อนขา้งมคีวามสอดคลอ้งกนัมากขึน้ (ดูตารางที ่2.5 ประกอบ) 
เชน่ 

 ความตกลงทุกฉบบัใชร้ะบบการออกใบ C/O โดยหน่วยงานทีม่อีาํนาจ  ยกเวน้ความตกลง 
AFTA ที่ประเทศภาควีางแผนที่จะใชร้ะบบการรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้ดว้ยตนเองโดยผู้
สง่ออกทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน (self-certification by certified exporters) เป็นอกีหน่ึง
ทางเลอืกในอนาคต 

 ใบ C/O ภายใต้ความตกลงเกอืบทุกฉบบัมอีายุ 12 เดอืนนับจากวนัที่ออกใบ C/O ยกเว้น
ภายใตค้วามตกลง TAFTA และ AKFTA ทีม่อีาย ุ18 และ 6 เดอืน ตามลาํดบั 

 ความตกลงแบบภูมภิาคทุกฉบบัอนุญาตใหม้กีารออกใบ C/O โดยประเทศทีส่าม (back-to-
back C/O) ได ้

 ความตกลงทุกฉบบัอนุญาตใหม้กีารออกใบ C/O กรณีมกีารซื้อขายผ่านประเทศที่สาม 
(third party re-invoicing) ได ้

 ความตกลง AFTA  ACFTA  AJCEP  AANZFTA และ AKFTA ระบุใหผู้ป้ระกอบการตอ้ง
เก็บเอกสารที่เกี่ยวขอ้งอย่างน้อย 3 ปีนับจากวนัที่ออกใบ C/O  ส่วนความตกลง JTEPA  
TAFTA  TIFTA  AIFTA และ TPCEP ระบุใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเกบ็เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
อยา่งน้อย 5 ปีนบัจากวนัทีอ่อกใบ C/O 
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ตารางที่ 2.5  เปรียบเทียบสาระสาํคญัของระเบียบปฏิบตัิเกี่ยวกบัหนังสือรบัรองถิ่นกาํเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง FTA ต่างๆ 
ประเดน็ AFTA ACFTA JTEPA AJCEP TAFTA AANZFTA TIFTA AIFTA AKFTA TPCEP 

ระบบการออก
ใบ C/O 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ* 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ 

ระบบการออก
ใบ C/O โดย
หน่วยงานทีม่ี
อาํนาจ 

อ า ยุ ข อ ง ใ บ 
C/O** 

12 เดอืน 12 เดอืน 12 เดอืน 12 เดอืน 18 เดอืน 12 เดอืน 12 เดอืน 12 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

ก า ร อ อ ก ใ บ 
C/O โดย
ประเทศทีส่าม 
(back-to-
back C/O) 

อนุญาต อนุญาต ไมม่ขีอ้บทนี้ 
เนื่องจากเป็น
ความตกลง
แบบทวภิาค ี

อนุญาต ไมม่ขีอ้บทนี้ 
เนื่องจากเป็น
ความตกลง
แบบทวภิาค ี

อนุญาต ไมม่ขีอ้บทนี้ 
เนื่องจากเป็น
ความตกลง
แบบทวภิาค ี

อนุญาต อนุญาต ไมม่ขีอ้บทนี้ 
เนื่องจากเป็น
ความตกลง
แบบทวภิาค ี

ก า ร อ อ ก ใ บ 
C/O กรณีมี
ก า ร ซื้ อ ข า ย
ผา่นประเทศที่
ส า ม  (third 
party re-
invoicing) 

อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต อนุญาต 

เ วลา ในการ
เกบ็เอกสาร** 

3 ปี 3 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี 

ทีม่า: คณะผูว้จิยัสรปุจากความตกลงทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: * อยูใ่นชว่งการทดลองใชร้ะบบการรบัรองแหล่งกาํเนิดสนิคา้ดว้ยผูป้ระกอบการเอง 
  ** นบัจากวนัทีอ่อกใบ C/O 
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2.3 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกในไทย 
 

ในสว่นน้ี คณะผูว้จิยัไดส้รปุผลการวเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรในดา้นการสง่ออก
สนิคา้ภายใตค้วามตกลง FTA ทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของไทยตามกรอบแนวคดิทีไ่ดก้ล่าวถงึในหวัขอ้ทีแ่ลว้ 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ความครอบคลมุของความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศในภาคี 
 

ในปี 2555 ประเทศในภาคทีีม่กีารทําความตกลง FTA กบัไทยทัง้หมดนําสนิคา้ทีร่ะดบัพกิดั
ศุลกากร 6 หลกั จาํนวน 71,735 รายการ จากจาํนวนทัง้หมด 72,856 รายการ มาไวใ้นรายการลดภาษี
ศุลกากรภายใต ้FTA ซึง่อาจเป็นสนิคา้ในรายการลดภาษปีกต ิสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว หรอืสนิคา้ทีม่ี
ความอ่อนไหวสูง  สดัส่วนการส่งออกสนิคา้ในรายการลดภาษีน้ีคดิเป็นรอ้ยละ 98.1 ของมูลค่าการ
ส่งออกทัง้หมด  อย่างไรกต็าม จากการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า สนิคา้ในรายการลดภาษีศุลกากรรอ้ยละ 
8.8 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมดไม่ไดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากร  และอกีรอ้ยละ 35.4 มอีตัราภาษ ี
MFN อยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้  ความตกลง FTA ในภาพรวมจงึมคีวามครอบคลุมของมลูค่าการส่งออก
สนิคา้ทีไ่ดร้บัการลดภาษศุีลกากรไปประเทศในภาคทีัง้หมดรอ้ยละ 53.73 
 

เมื่อพจิารณาในรายประเทศ (ดูตารางที ่2.6 ประกอบ) พบว่า ความตกลง FTA กบัประเทศทีม่ี
ระดบัการพฒันาตํ่ากว่าหรอืใกลเ้คยีงกบัประเทศไทย (South-South FTAs) มคีวามครอบคลุมสนิคา้
ส่งออกของไทยในระดบัสูง เช่น ความตกลง FTA กบัลาว (รอ้ยละ 93.8) ฟิลปิปินส ์(รอ้ยละ 89.6) 
กมัพูชา (รอ้ยละ 75.7) อนิเดยี (รอ้ยละ 74) อนิโดนีเซยี (รอ้ยละ 77.1) และเวยีดนาม (รอ้ยละ 63.7)  
ทัง้น้ี เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ียงัเก็บภาษีศุลกากรในอตัราภาษี MFN สําหรบัสนิค้านําเข้าเกือบทุก
รายการ  ในกรณีความตกลงกบัจนีที่มคีวามครอบคลุมไม่สูงนัก (รอ้ยละ 51.2) เน่ืองจากสนิคา้ส่งออก
รอ้ยละ 27.15 ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นสนิคา้ทีจ่นีเกบ็อตัราภาษ ีMFN อยูท่ีร่อ้ยละ 0 
อยูแ่ลว้  สว่นอกีรอ้ยละ 19.8 ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นกลุ่มยาง เป็นสนิคา้ทีไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษศุีลกากร
เน่ืองจากอยู่ในรายการสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู  ในทํานองเดยีวกนั ความตกลงกบัมาเลเซยีทีม่คีวาม
ครอบคลุมไม่สูงนัก (ร้อยละ 57.3) เน่ืองจากสินค้าส่งออกร้อยละ 41.8 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นสนิคา้ทีม่กีารเกบ็อตัราภาษ ีMFN อยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
 

ในทาํนองกลบักนั ความตกลง FTA กบัประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาสงู (North-South FTAs) มี
ความครอบคลุมในระดบัตํ่า เช่น ญี่ปุ่ น (ร้อยละ 35.9) และสงิคโปร์ (รอ้ยละ 0.1)  ทัง้น้ี เน่ืองจากใน
ประเทศเหล่าน้ี อตัราภาษ ีMFN สาํหรบัสนิคา้นําเขา้หลายรายการอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้  ในกรณีความ
ตกลงกบัออสเตรเลยีทีม่คีวามครอบคลุมสงู (รอ้ยละ 79.9) เน่ืองจากโครงสรา้งการสง่ออกสนิคา้จากไทย
ไปออสเตรเลยีกระจุกตวัอยูท่ีส่นิคา้กลุ่มยานยนตท์ีอ่อสเตรเลยียงัมกีารเกบ็อตัราภาษ ีMFN อยู ่
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ตวัอย่างสนิคา้ส่งออกหลกัของไทยไปประเทศในภาคทีีอ่ยู่ในรายการลดภาษีและไดร้บัแต้มต่อ
ดา้นภาษศุีลกากรเรยีงลําดบัตามมลูค่าการสง่ออก เช่น รถปิคอพัไมเ่กนิ 5 ตนั (HS 870421) ทีส่ง่ออก
ไปออสเตรเลยี  น้ํามนัปิโตรเลยีมอื่นๆ (HS 271019) ที่ส่งออกไปมาเลเซยี  ยางคอมพาวนด์ (HS 
400599) ทีส่ง่ออกไปจนี มนัสาํปะหลงั (HS 071410) ทีส่ง่ออกไปจนี  และเน้ือไก่ปรุงแต่ง (HS 160232) 
ทีส่ง่ออกไปญีปุ่่ น เป็นตน้ 

 
ส่วนสินค้าส่งออกหลกัของไทยไปประเทศในภาคีที่อยู่นอกรายการลดภาษีนัน้มีอยู่ทัง้หมด 

1,121 รายการ  ตวัอยา่งสนิคา้ส่งออกของไทยไปประเทศในภาคทีีอ่ยู่นอกรายการลดภาษ ีเช่น น้ํามนั
ปิโตรเลยีมอื่นๆ (HS 271019) ทีส่ง่ออกไปเวยีดนาม  น้ําตาลดบิทีไ่ดจ้ากออ้ย (HS 170113) ทีส่ง่ออก
ไปญีปุ่่ น  ยางแผน่รมควนั (HS 400121) และยางธรรมชาตทิีก่ําหนดไวใ้นทางเทคนิค (HS 400122) ที่
สง่ออกไปอนิเดยี  และขา้วทีส่บีา้งแลว้หรอืสทีัง้หมด (HS 100630) ทีส่ง่ออกไปญีปุ่่ น เป็นตน้ 
 
แต้มต่อท่ีได้จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศในภาคี 
 

หากพจิารณาสนิคา้ในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะที่ไดร้บัแต้มต่อดา้นภาษีศุลกากร พบว่า 
ความตกลง FTA ทาํใหใ้นปี 2555 สนิคา้สง่ออกของไทยไดเ้ปรยีบสนิคา้จากประเทศคูแ่ขง่ทีไ่มไ่ดร้บัสทิธิ
พเิศษจากความตกลง FTA คดิเป็นแตม้ต่อเฉลีย่แบบถ่วงน้ําหนกัรอ้ยละ 11.58 จุด 
 

เมื่อพจิารณาในรายประเทศ (ดูตารางที่ 2.6 ประกอบ) พบว่า การทําความตกลง FTA กบั
ประเทศอาเซยีนซึง่เป็นประเทศทีม่อีตัราภาษ ีMFN โดยเฉลี่ยในระดบัสงู ทําใหส้นิคา้ส่งออกของไทย
ไดเ้ปรยีบสนิคา้จากประเทศคู่แข่งทีไ่ม่ไดร้บัสทิธพิเิศษจากความตกลง FTA ในระดบัสูงถงึสูงมาก อนั
ไดแ้ก่ สงิคโปร์ (รอ้ยละ 414.6 จุด2) บรูไน (รอ้ยละ 22.2 จุด) มาเลเซยี (รอ้ยละ 19.7 จุด) เวยีดนาม  
(รอ้ยละ 19.4 จุด) อนิโดนีเซยี (รอ้ยละ 19.3 จุด) ฟิลปิปินส ์(รอ้ยละ 12.8 จุด) ลาว (รอ้ยละ 11.4 จุด) 
เมยีนมาร ์(รอ้ยละ 10.8 จุด) และกมัพชูา (รอ้ยละ 9.8 จุด)  การทาํความตกลงกบัเกาหลใีตแ้ละกบัจนีซึง่
เป็นประเทศที่ยงัมีการใช้มาตรการทางภาษีศุลกากรในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในอยู่หลาย
อุตสาหกรรม กท็ําใหส้นิคา้ส่งออกของไทยไดแ้ตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรในระดบัสงูเช่นกนัทีร่อ้ยละ 13.3 
และ 8.8 จุด ตามลําดบั  ในขณะที่ความตกลงการคา้เสรกีบัออสเตรเลยีและความตกลงการคา้เสรกีบั
ญี่ปุ่ นทําใหส้นิคา้ส่งออกของไทยไดแ้ต้มต่อดา้นภาษีศุลกากรในระดบัปานกลางที่รอ้ยละ 5.6 และ 5.3 
จุด ตามลาํดบั ทัง้น้ี เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN ของทัง้สองประเทศน้ีสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัไมส่งูนกัอยูแ่ลว้  
ส่วนความตกลงกบัอนิเดยีทําใหส้นิค้าส่งออกของไทยไดแ้ต้มต่อดา้นภาษีศุลกากรในระดบัไม่สูงนักที ่
รอ้ยละ 4.7 จุด เน่ืองจากความตกลงทีท่าํกบัอนิเดยีในระดบัภมูภิาคเพิง่จะมผีลบงัคบัใชไ้มน่าน  
 

                                                 
2 แตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรสงูมาก เน่ืองจากสงิคโปรเ์กบ็อตัราภาษ ีMFN สาํหรบัเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์2 รายการในอตัราสงูมาก 
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ตวัอย่างสนิค้าส่งออกหลกัของไทยไปประเทศในภาคีที่ได้รบัแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร เช่น 
รถปิคอพัไมเ่กนิ 5 ตนั (HS 870421) ทีส่ง่ออกไปออสเตรเลยีและน้ํามนัปิโตรเลยีมอื่นๆ (HS 271019) ที่
ส่งออกไปมาเลเซยี ไดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรรอ้ยละ 5 จุด  ยางคอมพาวนด ์(HS 400599) ที่
สง่ออกไปจนีไดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรรอ้ยละ 8 จุด  มนัสาํปะหลงั (HS 071410) ทีส่ง่ออกไปจนี
ไดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรรอ้ยละ 10 จุด เป็นตน้ 

 
ตวัอย่างสนิคา้ทีม่โีอกาสไดร้บัแต้มต่อดา้นภาษีศุลกากรสูง แต่ยงัไม่มกีารส่งออกไปประเทศใน

ภาค ีเช่น มนัสาํปะหลงั (HS 071410) ทีส่่งออกไปเกาหลใีต ้ไดร้บัแต้มต่อดา้นภาษศุีลกากรรอ้ยละ 
867.4 จุด เป็นตน้ 
 
อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศในภาคี 
 

หากพจิารณาสนิค้าในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะที่ได้รบัแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร ในปี 
2555 ผูป้ระกอบการในไทยขอใชส้ทิธสิ่งออกภายใต้ความตกลง FTA ไปประเทศภาคทีีม่กีารทํา     
ความตกลง FTA กบัไทยทัง้หมดรวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ประมาณ 1.01 ลา้นลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
25.5 ของมลูค่าการสง่ออกของไทยไปประเทศในภาคทีัง้หมด  โดยมลูค่าการขอใชส้ทิธสิ่งออกไปจนีมี
มลูคา่รวมสงูทีส่ดุ (2.8 แสนลา้นบาท)  มลูคา่การขอใชส้ทิธสิง่ออกไปญีปุ่่ นและออสเตรเลยีอยูใ่นระดบัสงู
เชน่กนั (1.2 แสนลา้นบาทและ 1.3 แสนลา้นบาท ตามลาํดบั)  สว่นมลูค่าการขอใชส้ทิธสิง่ออกไปอนิเดยี
และเกาหลใีต้ยงัอยู่ในระดบัไม่สูงนัก (5.8 หมื่นลา้นบาทและ 3.9 หมื่นลา้นบาท ตามลําดบั)  ในขณะที่
มลูค่าการขอใชส้ทิธสิง่ออกไปอาเซยีนคดิเป็นมลูค่ารวมกนัถงึ 3.7 แสนลา้นบาท  โดยทีม่กีารขอใชส้ทิธิ
ส่งออกไปอินโดนีเซียมากที่สุด (1.6 แสนล้านบาท)  รองลงมาเป็นเวียดนาม (6.1 หมื่นล้านบาท) 
มาเลเซยี (7 หมืน่ลา้นบาท) และฟิลปิปินส ์(6.4 หมืน่ลา้นบาท) ตามลําดบั  สว่นการขอใชส้ทิธสิง่ออกไป
ประเทศอาเซยีนทีเ่หลอืมมีลูคา่ตํ่า 
 

เมื่อพิจารณาในด้านอตัราการใช้สิทธิประโยชน์ ผู้ส่งออกในไทยในภาพรวมมีอัตราการใช้
ประโยชน์ภายใตค้วามตกลง FTA ในการสง่ออกไปประเทศในภาคใีนระดบัปานกลาง คอืทีอ่ตัรารอ้ยละ 
48.8  เมือ่พจิารณาในรายประเทศ (ดตูารางที ่2.6 ประกอบ) พบว่า มปีระเทศในภาคทีัง้หมด 7 ประเทศ
ทีผู่ส้่งออกในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในระดบัที่สูงกว่ารอ้ยละ 50 อนั
ได้แก่ จีน (ร้อยละ 66.1) สิงคโปร์ (ร้อยละ 61.8) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 60.7) ญี่ปุ่ น (ร้อยละ 59.2) 
ออสเตรเลีย (ร้อยละ 54.8) และเกาหลีใต้ (ร้อยละ 52.7) ในขณะที่การส่งออกไปฟิลิปปินส์ อินเดีย 
เวยีดนาม และมาเลเซยี มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์อยู่ในระดบัไม่สงูนักทีร่อ้ยละ 47.3  46  45.2 และ 
31.5 ตามลาํดบั  สว่นการสง่ออกไปบรไูน เมยีนมาร ์กมัพชูา และลาว มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์อยูใ่น
ระดบัตํ่ามากทีร่อ้ยละ 12.5  5.6  3.9  และ 3.8 ตามลาํดบั 
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การเปลี่ยนแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคลีดลง
รอ้ยละ 4.37 จุด  ประเทศทีผู่ส้่งออกในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ สงิคโปร ์และออสเตรเลยี ลดลงรอ้ยละ 26.37 และ 15.18 จุด ตามลําดบั โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหาร ผูส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มอาหารในไทยไปประเทศสงิคโปรม์อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อน
หน้ามากที่สุด จากเดิมร้อยละ 88.10 จุด ลดลงเหลือร้อยละ 61.76 จุด ส่วนประเทศออสเตรเลีย 
อุตสาหกรรมทีผู่ส้ง่ออกในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ กระดาษ
และสิง่พมิพ ์เหลก็และเหลก็กลา้ และยานยนต ์ลดลงรอ้ยละ 35.14  28.82 และ 27.26 จุด ตามลําดบั (ดู
รายละเอยีดในบทที ่3) 

 
ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรท่ีผูนํ้าเข้าในประเทศภาคีประหยดัได้จากความตกลง FTA 
 

ในปี 2555 ความตกลง FTA ช่วยทําให้สนิค้าไทยที่ส่งออกไปประเทศในภาคทีี่มกีารทํา      
ความตกลง FTA กบัไทยทัง้หมดไดป้ระโยชน์จากการประหยดัภาษีคดิเป็นมูลค่า 1.17 แสนลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.9 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการส่งออกทัง้หมดจากไทยไปประเทศในภาค ี ผูนํ้าเขา้ใน
อนิโดนีเซยีประหยดัภาษีคดิเป็นมูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาท  รองลงมาเป็นจนี (2.2 หมื่นลา้นบาท) 
มาเลเซยี (1.7 หมื่นล้านบาท) และเวยีดนาม (1.1 หมื่นล้านบาท)  ส่วนมูลค่าการประหยดัภาษีของผู้
นําเข้าในเกาหลีใต้และอนิเดยียงัอยู่ในระดบัไม่สูงนัก (5.1 พนัล้านบาทและ 3.0 พนัล้านบาท)   ใน
ทาํนองเดยีวกนั มลูค่าการประหยดัภาษขีองผูนํ้าเขา้ในอาเซยีนอย่างบรไูน กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์และ
สงิคโปร ์ยงัมมีลูคา่ตํ่า (ดตูารางที ่2.6 ประกอบ) 
 

ตวัอย่างสนิคา้ส่งออกทีส่ามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA ไดสู้งสุด 20 
อนัดบัแรกในปี 2555 ซึ่งมมีูลค่าการประหยดัภาษีรวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 36.4 ของมูลค่าการประหยดั
ภาษีทัง้หมด เช่น ยานยนต์ขนส่งบุคคลที่มีเครื่องยนต์สนัดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดย  
การอดัความจุกระบอกสบู 1,500-2,500 ซซี ี (HS 870332) ทีส่ง่ออกไปอนิโดนีเซยี  ยานยนตข์นส่ง
บุคคลทีม่เีครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลูกสบูเคลื่อนตรงทีจุ่ดระเบดิดว้ยประกายไฟ ความจุกระบอกสบู 
1,000-1,500 ซซี ี(HS 870322) ที่ส่งออกไปอนิโดนีเซยี  ยานยนต์สําหรบัขนส่งของที่มเีครื่องยนต์
สนัดาปภายในแบบมลีูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอดั น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน 5 ตนั (HS 
870421) ทีส่่งออกไปอนิโดนีเซยี และมนัสาํปะหลงั (HS 071410) ทีส่่งออกไปจนี เป็นทีน่่าสงัเกตว่า 
สนิคา้ทีส่ามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดส้งูสุด 20 อนัดบัแรกเป็นสนิคา้ในกลุ่ม 
ยานยนตม์ากถงึ 10 รายการ (ดตูารางที ่2.7 ประกอบ) 
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ตารางท่ี 2.6  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรในการส่งออกสินค้าภายใต้ความตกลง FTA 
ในปี 2555 แยกตามรายประเทศ 

 
ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้า
ในประเทศ

ภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน
ภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน
ประเทศ
ภาคี

ประหยดัได้ 
(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 
(ร้อยละ
จดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิ

ประโยชน์ท่ี
เปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 1,770,803 72,927 4.1 56.2 16.7 37.1 -5.65 
   - มาเลเซยี 387,629 17,350 4.5 57.3 19.7 31.5 -7.15 
   - อนิโดนีเซยี 350,038 30,568 8.7 77.1 19.2 60.7 -8.61 
   - สงิคโปร ์ 338,344 840 0.2 0.1 414.6 61.8 -26.34 
   - เวยีดนาม 213,046 11,781 5.5 63.7 19.4 45.2 -8.32 
   - ฟิลปิปินส ์ 151,796 10,808 7.1 89.6 12.8 47.3 0.96 
   - กมัพชูา 116,118 406 0.3 75.7 9.8 3.9 0.12 
   - ลาว 110,516 861 0.8 93.8 11.4 3.8 -0.29 
   - เมยีนมาร ์ 97,361 185 0.2 37.5 10.8 5.6 3.90 
   - บรไูน 5,956 127 2.1 51.2 22.2 12.5 -3.94 
จนี 839,995 21,665 2.6 51.2 8.5 66.1 0.54 
ญีปุ่่ น 733,207 8,243 1.1 37.1 5.9 59.2 -0.43 
ออสเตรเลยี 304,862 7,821 2.6 79.9 5.6 54.8 -15.18 
อนิเดยี 171,018 3,011 1.8 74.0 4.7 46.0 1.15 
เกาหลใีต ้ 149,223 5,191 3.5 49.8 13.2 52.7 -4.65 
รวมทุกประเทศ 3,969,109 118,858 3.0 54.0 11.6 48.8 -4.37 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตารางที่ 2.7  ตวัอย่างสินค้าส่งออกที่สามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA ได้สงูสดุในปี 2555 

อนัดบั HS2012 สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มลูค่าส่งออก
ทัง้หมด (ลบ.) 

มลูค่าภาษีที่
ประหยดัได้ (ลบ.) 

อตัราการใช้
สิทธิ์ฯ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษี

ศลุกากร(%) 

1 870332 
ยานยนตข์นสง่บุคคลทีม่เีครือ่งยนตด์เีซลความจุกระบอกสบู  
1,500-2,500 ซซี ี

INA N 12,236 6,118 100 50 

2 870322 
ยานยนตข์นสง่บุคคลอื่นๆ ทีม่เีครือ่งยนตแ์ก๊สโซลนี ความจุ
กระบอกสบู 1,000 ซซี ีแต่ไมเ่กนิ 1,500 ซซี ี

INA N 28,850 5,028 35 50 

3 870421 ยานยนตส์าํหรบัขนสง่ของนํ้าหนกัรวมไมเ่กนิ 5 ตนั INA N 13,458 4,317 71 45 
4 071410 มนัสาํปะหลงั CHN N 34,069 3,407 100 10 

5 870332 
ยานยนตข์นสง่บุคคลทีม่เีครือ่งยนตด์เีซล ความจุกระบอกสบู  
1,500-2,500 ซซี ี

PHI N 10,421 3,126 100 30 

6 870421 ยานยนตส์าํหรบัขนสง่ของนํ้าหนกัรวมไมเ่กนิ 5 ตนั MYS N 12,248 2,383 65 30 
7 110814 สตารช์ทาํจากมนัสาํปะหลงั KOR Q 633 2,354 83 446 

8 870323 
ยานยนตข์นสง่บุคคลอื่นๆ ทีม่เีครือ่งยนตแ์ก๊สโซลนี ความจุ
กระบอกสบู 1,500 ซซี ีแต่ไมเ่กนิ 3,000 ซซี ี

INA N 7,411 1,825 49 50 

9 870323 
ยานยนตข์นสง่บุคคลอื่นๆ ทีม่เีครือ่งยนตแ์ก๊สโซลนี ความจุ
กระบอกสบู 1,500 ซซี ีแต่ไมเ่กนิ 3,000 ซซี ี

AUS N 21,875 1,635 73 10 

10 870421 ยานยนตส์าํหรบัขนสง่ของนํ้าหนกัรวมไมเ่กนิ 5 ตนั AUS N 75,042 1,613 43 5 

11 842952 
เครือ่งตกัเชงิกล เครือ่งขดุ และเครือ่งตกัยา้ย โดยเครือ่งจกัรที่
โครงสรา้งสว่นบน หมนุได ้360 องศา 

INA N 13,071 1,307 100 10 

12 400599 ยางผสม (คอมพาวนด)์ อื่นๆ  CHN N 36,001 1,302 45 8 
13 870421 ยานยนตส์าํหรบัขนสง่ของนํ้าหนกัรวมไมเ่กนิ 5 ตนั PHI N 7,039 1,210 57 30 
14 081090 ผลไมส้ดอื่นๆ  CHN N 3,886 1,166 100 30 
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อนัดบั HS2012 สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มลูค่าส่งออก
ทัง้หมด (ลบ.) 

มลูค่าภาษีที่
ประหยดัได้ (ลบ.) 

อตัราการใช้
สิทธิ์ฯ (%) 

แต้มต่อด้าน
ภาษี

ศลุกากร(%) 
15 291736 กรดเทเรฟทาลกิและเกลอืของกรดเทเรฟทาลกิ CHN N 17,768 1,155 100 7 
16 401110 ยางนอกชนิดอดัลมทีเ่ป็นของใหมท่ีใ่ชก้บัรถยนตน์ัง่ MYS N 2,799 1,103 99 40 
17 160232 ไก่ชนิดแกลลสัโดเมสตกิสั JPN S 33,701 1,011 100 3 

18 870323 
ยานยนตข์นสง่บุคคลอื่นๆ ทีม่เีครือ่งยนตแ์ก๊สโซลนี ความจุ
กระบอกสบู 1,500 ซซี ีแต่ไมเ่กนิ 3,000 ซซี ี

PHI N 5,345 986 62 30 

19 841510 
เครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบดว้ยพดัลมซึง่ขบัดว้ยมอเตอร ์ และมี
สว่นทีใ่ชส้าํหรบัเปลีย่นอุณหภมูแิละความชืน้ แบบตดิหน้าต่าง
หรอืตดิผนงั 

INA N 6,103 916 100 15 

20 870899 ชิน้สว่นยานยนตอ์ื่นๆ  INA N 13,132 898 46 15 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
คาํอธบิายคาํยอ่: N คอื สนิคา้ในรายการลดภาษปีกต ิ
  BRU คอื บรไูน  CAM คอื กมัพชูา  INA คอื อนิโดนีเซยี LAO คอื ลาว  MYM คอื เมยีนมาร ์
  MYS คอื มาเลเซยี  PHI คอื ฟิลปิปินส ์ SGP คอื สงิคโปร ์  VIE คอื เวยีดนาม 
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แนวโน้มการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรภายใต้ความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศใน
ภาคี 
 

เมื่อพจิารณาแนวโน้มอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากความตกลง FTA ในการสง่ออกสนิคา้ของ
ไทยไปประเทศต่างๆ3 ในปี 2548 ถงึ 2555 พบวา่ 

 อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการส่งออกไปประเทศสมาชกิอาเซยีนอยู่ในระดบัปานกลาง
และแทบไมม่กีารเปลีย่นแปลงเลยในช่วงปี 2548 ถงึ 2555 โดยมคี่าอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 42-46 
(ดูภาพที่ 2.5 ประกอบ)  ทัง้น้ี เน่ืองจากแต้มต่อดา้นภาษีศุลกากรและอตัราภาษีศุลกากร
ภายใต้ความตกลง ATIGA4 แทบไม่มกีารเปลีย่นแปลง  อาจกล่าวไดว้่า อตัราการใชส้ทิธิ
ประโยชน์ในการสง่ออกไปอาเซยีนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิอาจถงึจุด
ใกลอ้ิม่ตวัแลว้ (ดภูาพที ่2.6 ประกอบ) 

 อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปจีนในช่วงปี 2548 ถึง 2551 อยู่ในระดบัที่
ค่อนขา้งตํ่าและแทบไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเลย โดยมคี่าอยู่ในช่วงรอ้ยละ 29-34  จากนัน้มี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็จนถงึรอ้ยละ 66 ในปี 2554 และเริม่คงทีใ่นปี 2555 (ดภูาพ
ที ่2.5 ประกอบ)  การทีอ่ตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในช่วงแรกอยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งตํ่าและ
แทบไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเลย เน่ืองจากความตกลง ACFTA เพิง่จะมผีลบงัคบัใช ้
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัอาจไม่รูจ้กั และ/หรอื ไม่คุน้ชนิกบัการใชป้ระโยชน์  จนกระทัง่
เมื่อเวลาผา่นไปเรื่อยๆ ผูป้ระกอบการทัง้ผูส้่งออกไทยและผูนํ้าเขา้จนีเริม่รูจ้กัและคุน้ชนิกบั
การใช้ประโยชน์มากขึ้น ประกอบกบัการที่แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
อัตราการใช้สิทธิประโยชน์จึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณ 2 เท่า (ดูภาพที่ 2.6 
ประกอบ)  เป็นทีน่่าสงัเกตว่า การทีอ่ตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในปี 2555 แทบไม่แตกต่าง
จากในปี 2554 อาจตคีวามไดว้่า อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการส่งออกไปจนีอาจถงึจุด
ใกล้อิ่มตวัแล้วคล้ายกบัปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกบัการใช้สทิธิประโยชน์ในการส่งออกไป
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการส่งออกไปญี่ปุ่ นในช่วงปี 2551 ถงึ 2554 อยู่ในระดบัปาน
กลาง และมกีารเปลีย่นแปลงอยูบ่า้งในช่วงรอ้ยละ 49 ถงึ 60 (ดภูาพที ่2.5 ประกอบ)  ทัง้น้ี 
เน่ืองจากแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรมกีารเปลีย่นแปลงไมม่ากนกั (ดใูนภาพที ่2.6 ประกอบ) 

 อตัราการใช้สทิธิประโยชน์ในการส่งออกไปออสเตรเลียในช่วงปี 2548 ถึง 2555 อยู่ใน
ระดบัสูง และมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างในช่วงรอ้ยละ 55 ถึง 76 (ดูภาพที่ 2.5 ประกอบ)  

                                                 
3 เน่ืองจากประเทศคู่คา้ของไทยหลายประเทศทาํความตกลง FTA กบัไทยมากกวา่ 1 ฉบบั เช่น ญีปุ่่ นมคีวามตกลง JTEPA และ AJCEP 
การวเิคราะห์แนวโน้มการใชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรแยกตามประเทศจะทําใหเ้หน็ภาพรวมและเหมาะสมกว่าการวเิคราะห์แยกตาม
ความตกลง 
4 ผูป้ระกอบการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใตค้วามตกลง ATIGA เป็นหลกั (ประมาณรอ้ยละ 99)  สว่นความตกลงฉบบัอื่นๆ มกีารใชป้ระโยชน์
น้อยมาก 
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ทัง้น้ี เน่ืองจากการใช้สทิธิประโยชน์ส่วนใหญ่กระจุกตวัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
(มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์โดยมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์โดยผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็นประมาณร้อยละ 40-60 ของมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์
ทัง้หมด)  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรษิทัขา้มชาตทิี่รูจ้กัและคุน้ชนิกบัการใชป้ระโยชน์เป็นอย่างดี
และมกีารใช้สทิธิประโยชน์เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีไม่มากนัก  เป็นที่น่าสงัเกตว่า เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการสง่ออกไปประเทศอื่นๆ แลว้ การเปลีย่นแปลงแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากร
ของประเทศออสเตรเลยีแมเ้พยีงเลก็น้อยมผีลอย่างมากในเชงิบวกต่อการใชส้ทิธปิระโยชน์ 
(ดภูาพที ่2.6 ประกอบ) 

 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการสง่ออกไปอนิเดยีอาจแบ่งออกได้
เป็น 2 ชว่งใหญ่ๆ (ดภูาพที ่2.5 ประกอบ)  ชว่งแรกเริม่ตัง้แต่ปี 2548 ถงึ 2552 เป็นช่วงทีม่ี
เพยีงแค่โครงการเร่งเกบ็เกี่ยวล่วงหน้าภายใต้ความตกลง TIFTA เท่านัน้ทีม่ผีลบงัคบัใช ้ 
ในช่วงน้ีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์อยู่ในระดับสูง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก 
เน่ืองจากสนิคา้ทีส่ามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ไดม้เีพยีงแค่ 82 รายการ  โครงสรา้งการกระจาย
ตัวของมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละปีทําให้ค่าอัตราการใช้สิทธิ
ประโยชน์อาจเปลี่ยนแปลงได้มาก  ในช่วงที่สองตัง้แต่ปี 2553 ถึง 2555 เป็นช่วงที ่    
ความตกลง AIFTA มผีลบงัคบัใช ้ ในช่วงน้ีมสีนิคา้ทีส่ามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ไดเ้พิม่ขึน้
อย่างมนีัยสาํคญั อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในภาพรวมจงึมคี่าลดลงอย่างชดัเจน เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ทีส่่งออกสนิคา้นอกเหนือจากสนิคา้ 82 รายการดงักล่าวอาจไม่รูจ้กั 
และ/หรอื ไมคุ่น้ชนิกบัการใชป้ระโยชน์  อยา่งไรกต็าม อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในช่วงที่
สองน้ีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากการทีผู่ป้ระกอบการรูจ้กัและมคีวามคุน้ชนิกบัการใชป้ระโยชน์
มากขึน้ รวมถงึแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรภายใตค้วามตกลง AIFTA มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตาม
ขอ้ผกูพนั 

 เน่ืองจากไทยและเกาหลใีต้เพิง่มกีารบงัคบัใช้ความตกลง AKFTA ไปในปี 2553 การ
วเิคราะหแ์นวโน้มการใชส้ทิธปิระโยชน์จงึยงัอาจจะเรว็เกนิไป  จากการศกึษาพบว่า อตัรา
การใช้สทิธปิระโยชน์ในการส่งออกไปเกาหลใีต้ในช่วงปี 2553 ถงึ 2555 อยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยในปี 2555 อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์อยูท่ีร่อ้ยละ 53 (ดภูาพที ่2.5 ประกอบ) 

 
กล่าวโดยสรุป อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ของผูส้่งออกไทยมคีวามแตกต่างกนัตามแต่ละตลาด

ส่งออก  แต่มแีนวโน้มทีค่่อนขา้งคลา้ยกนั  กล่าวคอือตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไป  แล้วเริม่เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก  แนวโน้มดงักล่าวชี้ใหเ้หน็ถงึความสําคญัของการ
กระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการรูจ้กัและเกดิความตระหนกัถงึประโยชน์ทีต่นจะไดร้บัจากความตกลง FTA 

 
นอกจากน้ี ปัจจยัทีส่ําคญัอกีประการหน่ึงทีม่ผีลต่ออตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA 

คอืการทีแ่ตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรทีผู่ป้ระกอบการไดร้บัจะตอ้งสงูจงูใจมากพอ  จากภาพที ่2.6  เหน็ได้
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ว่า ในตลาดหน่ึงๆ ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากความตกลง FTA และแตม้ต่อ
ดา้นภาษศุีลกากรมแีนวโน้มเป็นไปในทางบวก  กล่าวคอื หากปีใดผูป้ระกอบการไดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษี
ศุลกากรสงู กส็ามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์จาก FTA ในอตัราทีส่งูตามไปดว้ย  ตวัอยา่งแนวโน้มทีช่ดัเจน
ทีส่ดุในบรรดาประเทศภาคขีองไทยคอืการสง่ออกไปจนี 

 
เป็นทีน่่าสงัเกตว่า อตัราการใชป้ระโยชน์ในการส่งออกไปแต่ละประเทศไดร้บัอทิธพิลจากแต้ม

ต่อดา้นภาษีศุลกากรในระดบัทีแ่ตกต่างกนั  ในกรณีประเทศพฒันาแลว้อย่างเช่นญี่ปุ่ นและออสเตรเลยี
ซึง่มอีตัราภาษ ีMFN ในระดบัตํ่าอยู่แลว้ ทําใหแ้ตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรมคี่าไม่สงูมากนกัเมื่อเทยีบกบั
ประเทศภาคทีีเ่หลอื  อยา่งไรกต็าม การศกึษากลบัพบว่าอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ของผูส้ง่ออกไทยไป
ยงัญี่ปุ่ นและออสเตรเลียอยู่ในระดบัสูงโดยเปรยีบเทียบ  ในขณะเดียวกนั การส่งออกไปยงัประเทศ
สมาชกิอาเซยีนกลบัมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ตํ่ากว่า แมว้่าจะมโีอกาสไดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากร
สงูมาก เน่ืองจากประเทศในอาเซยีนหลายประเทศยงัมอีตัราภาษ ีMFN ในระดบัสงู  ดงันัน้ ปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่ออตัราการใช้สทิธปิระโยชน์ในแต่ละประเทศจงึอาจแตกต่างกนั จงึควรมกีารพจิารณา
ปัจจยัเฉพาะอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิดว้ย 
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ภาพท่ี 2.5  แนวโน้มอตัราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ของภาคส่งออกไทย 
ในปี 2548-2555 

 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภาพท่ี 2.6  ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ของ 
ภาคส่งออกไทยและแต้มต่อด้านภาษีศลุกากร ในปี 2548-2555 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  
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2.4 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าในไทย 
 

ในสว่นน้ี คณะผูว้จิยัไดส้รุปผลการวเิคราะหก์ารใชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรในดา้นการนําเขา้
สนิคา้ภายใตค้วามตกลง FTA ทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของไทยตามกรอบแนวคดิทีไ่ดก้ล่าวถงึในหวัขอ้ทีแ่ลว้ 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ความครอบคลมุของความตกลง FTA ในการนําเข้าจากประเทศในภาคี 
 

ในปี 2555 ประเทศไทยนําสนิคา้ทีร่ะดบัพกิดัศุลกากร 8 หลกั จํานวน 138,917 รายการ จาก
จํานวนทัง้หมด 143,355 รายการ มาไวใ้นรายการลดภาษศุีลกากรภายใต ้FTA ซึ่งอาจเป็นสนิคา้ใน
รายการลดภาษปีกต ิสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว หรอืสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู  สดัส่วนการนําเขา้สนิคา้
ในรายการลดภาษีน้ีคดิเป็นรอ้ยละ 99.1 ของมูลค่าการนําเขา้ทัง้หมด  อย่างไรกต็าม จากการวเิคราะห์
ขอ้มลูพบว่า สนิคา้ในรายการลดภาษศุีลกากรรอ้ยละ 8.7 ของมูลค่าการนําเขา้ทัง้หมดไม่ไดร้บัแตม้ต่อ
ดา้นภาษศุีลกากร  และอกีรอ้ยละ 36.6 มอีตัราภาษ ีMFN อยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้  ความตกลง FTA ใน
ภาพรวมจงึมคีวามครอบคลุมของมลูค่าการนําเขา้สนิคา้ทีไ่ดร้บัการลดภาษศุีลกากรจากประเทศในภาคี
ทัง้หมดรอ้ยละ 53.7 
 

แมว้า่ประเทศไทยจะเกบ็อตัราภาษศุีลกากรภายใตค้วามตกลง AFTA สาํหรบัสนิคา้ทีนํ่าเขา้จาก
ประเทศสมาชกิอาเซยีนแต่ละประเทศเท่ากนั แต่ความครอบคลุมของมูลค่าการนําเขา้สนิคา้จากแต่ละ
ประเทศไม่เท่ากนั  ทัง้น้ี เน่ืองจากโครงสรา้งการนําเขา้สนิคา้จากแต่ละประเทศมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั  
เมื่อพจิารณาในรายประเทศ (ดูตารางที ่2.8 ประกอบ) พบว่า มปีระเทศในอาเซยีนทัง้หมด 7 ประเทศที่
ความตกลง FTA มคีวามครอบคลุมสนิคา้นําเขา้ของไทยในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 อนัไดแ้ก่ เมยีนมาร ์
(รอ้ยละ 99.5) ลาว (รอ้ยละ 95.1) ฟิลปิปินส ์(รอ้ยละ 72.9) กมัพูชา (รอ้ยละ 64.1) สงิคโปร์ (รอ้ยละ 
59.8)  อนิโดนีเซยี (รอ้ยละ 59) และเวยีดนาม (รอ้ยละ 52.5) ส่วนความตกลงกบัมาเลเซยีและบรูไนมี
ความครอบคลุมตํ่า (รอ้ยละ 40.6 และ 0.03 ตามลําดบั) เน่ืองจากสนิคา้นําเขา้หลกัจากสามประเทศน้ีมี
อตัราภาษ ีMFN อยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ เช่น น้ํามนัปิโตรเลยีมดบิในกรณีการนําเขา้จากทัง้มาเลเซยีและ
บรไูน 
 

สําหรบัความตกลงกบัประเทศนอกอาเซยีน (ดูตารางที่ 2.8 ประกอบ) ความตกลงกบัญี่ปุ่ นมี
ความครอบคลุมในระดบัสงู (รอ้ยละ 55.9)  เน่ืองจากสนิคา้ทีนํ่าเขา้หลกัจากญีปุ่่ น ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นกลุ่ม
เหลก็และเหลก็กลา้และกลุ่มเครื่องจกัรกล เป็นสนิคา้ทีม่กีารเกบ็อตัราภาษ ีMFN สูงกว่าอตัราภายใต ้
FTA  ในขณะทีค่วามตกลงกบัจนี เกาหลใีต้ ออสเตรเลยี และอนิเดยี มคีวามครอบคลุมสนิคา้นําเขา้ใน
ระดบัตํ่าถงึปานกลาง (รอ้ยละ 53.3  45.8  28.7 และ 28.6 ตามลําดบั) เน่ืองจากสนิคา้นําเขา้หลกัจาก
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ประเทศเหล่าน้ีสว่นใหญ่เป็นสนิคา้ทีไ่ทยเกบ็อตัราภาษ ีMFN อยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้  ในกรณีของเปร ูซึง่
มกีารบงัคบัใชค้วามตกลง FTA ในปี 2555 เป็นปีแรก มคีวามครอบคลุมสงูถงึรอ้ยละ 98 
 

ตวัอย่างสนิคา้นําเขา้หลกัของไทยจากประเทศในภาคทีีอ่ยู่ในรายการลดภาษีและไดร้บัแตม้ต่อ
ดา้นภาษีศุลกากรเรยีงลําดบัตามมูลค่าการนําเขา้ เช่น ถ่านหนิอื่นๆ (HS 27011900) ทีนํ่าเขา้จาก
อนิโดนีเซยี  สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของยานยนต ์(HS 87089970) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น  
ทองแดงบรสิุทธิแ์ละทองแดงเจอืทีย่งัไมไ่ดข้ึน้รปู (HS 74031100) ทีนํ่าเขา้จากลาว ผลติภณัฑแ์ผน่รดี
ทาํดว้ยเหลก็กลา้เจอือื่นๆ มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป (HS 72253090) ทีนํ่าเขา้จากจนี 
และผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป หุม้ตดิ 
ชุบหรอืเคลอืบ ทีม่คีวามหนาไมเ่กนิ 1.2 มลิลเิมตร (HS 72104912) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น เป็นตน้ 

 
ส่วนสนิค้านําเข้าหลกัของไทยจากประเทศในภาคีที่อยู่นอกรายการลดภาษีนัน้มอียู่ทัง้หมด 

4,438 รายการ  ตวัอย่างสนิค้านําเขา้ของไทยจากประเทศในภาคทีี่อยู่นอกรายการลดภาษี เช่น       
กากน้ํามนัและกากแขง็อื่นๆ ที่ไดจ้ากการสกดัน้ํามนัถัว่เหลอืง (HS 23040090) ทีนํ่าเขา้จากอนิเดยี     
เครื่องสูบลมหรอืสูบสุญญากาศ เครื่องอดัลม หรอือดัก๊าซอื่นๆ และพดัลม รวมทัง้เครื่องระบายอากาศ
หรอืเครื่องหมุนเวยีนอากาศ (HS 84148049) ที่นําเขา้จากอนิเดยี รถยนต์ขนส่งบุคคลความจุของ
กระบอกสบู 2,000-2,500 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร (HS 87032353) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น  เน้ือสตัวจ์าํพวกโค
กระบอื  แชเ่ยน็จนแขง็ (HS 02023000) ทีนํ่าเขา้จากอนิเดยี เป็นตน้ 
 
แต้มต่อท่ีได้จากความตกลง FTA ในการนําเข้าจากประเทศในภาคี 
 

หากพจิารณาสนิคา้ในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะที่ไดร้บัแต้มต่อดา้นภาษีศุลกากร พบว่า 
ความตกลง FTA ทําใหใ้นปี 2555 สนิคา้นําเขา้ของไทยภายใตค้วามตกลง FTA มอีตัราภาษตีํ่ากว่า
อตัราภาษ ีMFN คดิเป็นแตม้ต่อเฉลีย่แบบถ่วงน้ําหนกัรอ้ยละ 8.6 จุด 
 

เมื่อพจิารณาในรายประเทศ (ดูตารางที ่2.8 ประกอบ) พบว่า ความตกลง FTA กบัประเทศ
อาเซียนทําให้สนิค้านําเขา้ของไทยจากหลายประเทศได้แต้มต่อด้านภาษีศุลกากรในระดบัที่สูง เช่น 
กมัพชูา (รอ้ยละ 28.3 จุด) เวยีดนาม (รอ้ยละ 15.9 จุด) ฟิลปิปินส ์(รอ้ยละ 15.2 จุด) มาเลเซยี (รอ้ยละ 
12.9 จุด) และอนิโดนีเซยี (รอ้ยละ 12.6 จุด)  ความตกลงกบัจนีและกบัออสเตรเลยีทําใหส้นิคา้นําเขา้
ของไทยไดแ้ตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรในระดบัสงูเช่นกนัทีร่อ้ยละ 10.6 และ 8.6 จุด ตามลําดบั  ในขณะที่
ความตกลงกบัเกาหลใีต ้กบัญีปุ่่ น และกบัอนิเดยี ทาํใหส้นิคา้นําเขา้ของไทยไดแ้ตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากร
ในระดบัปานกลางทีร่อ้ยละ 7.5  6.2  และ 5.5 จุด ตามลําดบั สว่นความตกลงกบัเปรมูแีตม้ต่อดา้นภาษี
ศุลกากรใหก้บัสนิคา้ของไทยน้อยทีส่ดุ นัน่คอื รอ้ยละ 1.7 จุด 
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ตวัอยา่งสนิคา้นําเขา้หลกัของไทยจากประเทศในภาคทีีไ่ดร้บัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากร เช่น บูล
โดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขูด เครื่องตกัเชงิกล เครื่องขุดที่โครงสร้าง
สว่นบน หมุนได ้360 องศา (HS 84295200) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น เครื่องจกัรสาํหรบัใชใ้นงานแปรรปูยาง
หรอืพลาสตกิ หรอืสาํหรบัทําผลติภณัฑจ์ากวตัถุดงักล่าว (HS 84771039) ทีนํ่าเขา้จากญี่ปุ่ น อุปกรณ์
และเครือ่งอุปกรณ์สาํหรบับงัคบัหรอืควบคุมโดยอตัโนมตั ิ(HS 90328990) ทีนํ่าเขา้จากออสเตรเลยี เป็น
ตน้ 

 
อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในการนําเข้าจากประเทศในภาคี 
 

หากพจิารณาสนิค้าในรายการลดภาษีศุลกากรเฉพาะที่ได้รบัแต้มต่อด้านภาษีศุลกากร ในปี 
2555 ผูป้ระกอบการในไทยขอใชส้ทิธนํิาเขา้ภายใตค้วามตกลง FTA จากประเทศในภาคทีีม่กีารทํา  
ความตกลง FTA กบัไทยทัง้หมดรวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ประมาณ 8.2 แสนลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
27.9 ของมูลค่าการนําเขา้ของไทยจากประเทศในภาคทีัง้หมด  โดยมูลค่าการขอใชส้ทิธนํิาเขา้จาก
อาเซยีนมมีูลค่ารวมสูงที่สุด (2.8 แสนลา้นบาท)  รองลงมาเป็นจนี (2.6 แสนลา้นบาท) และญี่ปุ่ น (1.9 
แสนล้านบาท)  มูลค่าการขอใช้สทิธนํิาเขา้จากเกาหลใีต้ ออสเตรเลยี และเปรูยงัอยู่ในระดบัไม่สูงนัก 
(4.2 หมื่นลา้นบาท 2.7 หมื่นลา้นบาท และ 8.2 พนัลา้นบาท ตามลําดบั)  ในขณะทีม่ลูค่าการขอใชส้ทิธิ
นําเขา้จากอินเดยียงัอยู่ในระดบัตํ่า (9  พนัล้านบาท)  เมื่อพจิารณาการนําเข้าจากอาเซียนเป็นราย
ประเทศ การขอใช้สทิธินําเข้าจากอินโดนีเซียมมีูลค่ามากที่สุด (9.8 หมื่นล้านบาท)  รองลงมาเป็น
มาเลเซยี (7.1 หมืน่ลา้นบาท) เวยีดนาม (3.2 หมื่นลา้นบาท) ฟิลปิปินส ์(3 หมื่นลา้นบาท) สงิคโปร ์(2.9 
หมืน่ลา้นบาท) และลาว (1.5 หมืน่ลา้นบาท) ตามลาํดบั  สว่นการขอใชส้ทิธนํิาเขา้จากประเทศอาเซยีนที่
เหลอืมมีลูคา่ตํ่า 
 

เมื่อพิจารณาในด้านอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ ผู้นําเข้าในไทยในภาพรวมมีอัตราการใช้
ประโยชน์ภายใตค้วามตกลง FTA ในการนําเขา้จากประเทศในภาคใีนระดบัปานกลาง คอืทีอ่ตัรารอ้ยละ 
52.1  เมื่อพิจารณาในรายประเทศ (ดูตารางที่ 2.8 ประกอบ) พบว่า มีประเทศในภาคีทัง้หมด 10 
ประเทศทีผู่นํ้าเขา้ในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในระดบัทีสู่งกว่ารอ้ยละ 
50 อนัไดแ้ก่ ลาว (รอ้ยละ 84.6) ฟิลปิปินส ์(รอ้ยละ 79.4) เปร ู(รอ้ยละ 78.4) เวยีดนาม (รอ้ยละ 77.5) 
อินโดนีเซีย (ร้อยละ 77.3) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 77.3) กัมพูชา (ร้อยละ 74.6) จีน (ร้อยละ 63.7) 
มาเลเซยี (รอ้ยละ 61.2) และเกาหลใีต ้(รอ้ยละ 53.8)  ในขณะทีก่ารนําเขา้จากอนิเดยี บรไูน ญีปุ่่ น และ
สงิคโปร ์มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์อยูใ่นระดบัไมส่งูนกัทีร่อ้ยละ 41.2  41  39.3  และ 38.1 ตามลําดบั  
สว่นการนําเขา้จากเมยีนมาร ์มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์อยูใ่นระดบัตํ่ามากทีร่อ้ยละ 1.5 
 

การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้
รอ้ยละ 10.87 จุด ประเทศทีผู่นํ้าเขา้ในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด 
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ไดแ้ก่ บรไูน ออสเตรเลยี อนิโดนีเซยี เกาหลใีต ้และอนิเดยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.05  25.04  21.01  20.12
และ 19.44 จุด ตามลําดบั  อุตสาหกรรมทีผู่นํ้าเขา้ในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อน
หน้ามากที่สุดจากประเทศบรูไน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร จากเดมิร้อยละ 95.24 จุด เพิม่ขึ้นเป็น    
รอ้ยละ 98.34 จุด ประเทศออสเตรเลยี ไดแ้ก่ เครื่องหนงัและรองเทา้ เคมภีณัฑ ์และซเิมนต ์เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อนหน้ารอ้ยละ 40.73  40.40 และ 30.50 จุด ตามลําดบั  ประเทศอนิโดนีเซยี ไดแ้ก่ ปิโตรเคม ีเหลก็
และเหลก็กลา้ เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 60.35 และ 34.02 จุด ตามลําดบั  ประเทศเกาหลใีต ้ไดแ้ก่ 
เครื่องกล ยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรม เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 33.75 และ 30.46 จุด 
ตามลําดบั  และประเทศอนิเดยี  ไดแ้ก่ ซเิมนต ์เซรามกิ เหลก็และเหลก็กลา้ เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ารอ้ย
ละ 64.40  50.91 และ 41.30 จุด ตามลาํดบั (ดรูายละเอยีดในบทที ่3)  
 
ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรท่ีผูนํ้าเข้าในประเทศไทยประหยดัได้จากความตกลง FTA 
 

ในปี 2555 ความตกลง FTA ช่วยทาํใหส้นิคา้ทีนํ่าเขา้จากประเทศในภาคทีีม่กีารทาํความตกลง 
FTA กบัไทยทัง้หมดไดป้ระโยชน์จากการประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่า 9.1 หมื่นลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 3 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการนําเขา้ทัง้หมดของไทยจากประเทศในภาค ี ผูนํ้าเขา้จากอาเซยีนประหยดั
ภาษีคดิเป็นมูลค่ารวมสูงสุดประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาท  รองลงมาเป็นจนี (3.1 หมื่นล้านบาท)  และ
ญีปุ่่ น (1.3 หมืน่ลา้น) มลูคา่การประหยดัภาษขีองผูนํ้าเขา้จากเกาหลใีตแ้ละออสเตรเลยียงัอยูใ่นระดบัไม่
สงูนกั (2.9 พนัลา้นบาทและ 2.3 พนัลา้นบาท ตามลาํดบั)  ในขณะทีม่ลูคา่การประหยดัภาษขีองผูนํ้าเขา้
จากอนิเดยีและเปรยูงัอยู่ในระดบัตํ่า (446 และ 161 ลา้นบาท)  เมื่อพจิารณาการประหยดัภาษจีากการ
นําเขา้จากอาเซยีนเป็นรายประเทศ ผูนํ้าเขา้จากอนิโดนีเซยีประหยดัภาษีไดม้ากที่สุด (1.4 หมื่นล้าน
บาท)  รองลงมาเป็นมาเลเซยี (1 หมื่นล้านบาท) เวยีดนาม (5.6 พนัล้านบาท) ฟิลปิปินส ์(5 พนัล้าน
บาท) และสงิคโปร ์(2.2 พนัลา้นบาท) ตามลําดบั  ส่วนมลูค่าการประหยดัภาษขีองผูนํ้าเขา้จากประเทศ
อาเซยีนทีเ่หลอืมมีลูคา่ตํ่า (ดตูารางที ่2.8 ประกอบ) 
 

สนิคา้นําเขา้ทีส่ามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดส้งูสุด 20 อนัดบัแรกใน
ปี 2555 มมีลูคา่การประหยดัภาษรีวมกนัคดิเป็นรอ้ยละ 20.7 ของมลูค่าการประหยดัภาษทีัง้หมด เป็นที่
น่าสงัเกตวา่ สนิคา้ทีส่ามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดส้งูสดุ 20 อนัดบัแรก เป็น
สนิคา้ในกลุ่มเหลก็และเหลก็กลา้มากถงึ 12 รายการ (ดตูารางที ่2.9 ประกอบ) 
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ตารางท่ี 2.8 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรในการนําเข้าสินค้าภายใต้ความตกลง FTA 
ในปี 2555 แยกตามรายประเทศ 

 
ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ  

(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 917,521 39,917 4.4 58.4 9.7 52.8 +8.12 
   - มาเลเซยี 287,528 10,630 3.7 40.6 12.9 61.2 +3.02 
   - อนิโดนีเซยี 216,628 14,200 6.6 59.0 12.6 77.3 +21.01 
   - สงิคโปร ์ 129,519 2,217 1.7 59.6 7.7 38.1 +14.02 
   - พมา่ 111,925 245 0.2 99.5 0.3 1.5 +0.35 
   - เวยีดนาม 79,703 5,676 7.1 52.5 15.9 77.5 +6.01 
   - ฟิลปิปินส ์ 52,721 5,036 9.6 72.9 15.2 79.4 -4.11 
   - ลาว 19,269 882 4.6 95.1 5.8 84.6 - 3.97 
   - บรไูน 13,368 0 0.0 0.0 10.4 41.0 +37.05 
   - กมัพชูา 6,860 1,031 15.0 64.1 28.3 74.6 +14.78 
ญีปุ่่ น 875,778 13,752 1.6 55.9 6.2 39.3 +10.98 
จนี 775,641 31,519 4.1 53.3 10.6 63.7 +6.20 
เกาหลใีต ้ 171,993 2,982 1.7 45.8 7.5 53.8 +20.12 
ออสเตรเลยี 125,498 2,307 1.8 28.7 8.6 77.3 +25.04 
อนิเดยี 77,011 446 0.6 28.6 5.5 41.2 +19.44 
เปร ู 10,789 161 1.5 98.0 1.7 78.4  
รวมทุกประเทศ 2,954,231 91,085 3.1 53.7 8.6 52.1 +10.87 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตารางที่ 2.9  ตวัอย่างสินค้านําเข้าไปอาเซียนที่สามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA ได้สงูสดุในปี 2555 

อนัดบั HS2012 สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มลูค่านําเข้า
ทัง้หมด 
(ลบ.) 

มลูค่าภาษีที่
ประหยดัได้ 

(ลบ.) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ์ฯ 

(%) 

แต้มต่อ
ด้านภาษี
ศลุกากร

(%) 

1 72253090 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็กลา้เจอือื่นๆ มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้
ไป 

CHN N 11,722 570 97 5 

2 72104912 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 
มลิลเิมตรขึน้ไป หุม้ตดิ ชุบหรอืเคลอืบ อื่นๆ ทีม่คีวามหนาไมเ่กนิ 1.2 มลิลเิมตร 

JPN N 10,792 477 88 5 

3 72104911 

ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 
มลิลเิมตรขึน้ไป หุม้ตดิ ชุบหรอืเคลอืบทีม่คีารบ์อนน้อยกวา่รอ้ยละ 0.04 โดย
นํ้าหนกั และมคีวามหนาไมเ่กนิ 1.2 มลิลเิมตร ผา่นการเคลอืบสงักะสโีดยวธิเีคลอืบ
ดว้ยโลหะเจอืของสงักะสแีละเหลก็ 

JPN N 9,744 461 95 5 

4 72082790 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 
มลิลเิมตรขึน้ไป ไดจ้ากการรดีรอ้น ไมหุ่ม้ตดิ ไมชุ่บ หรอืไมเ่คลอืบ 

JPN Q 9,247 308 67 5 

5 72253090 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็กลา้เจอือื่นๆ มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้
ไป 

KOR N 6,270 308 98 5 

6 72091810 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 
มลิลเิมตรขึน้ไป ไดจ้ากการรดีเยน็ 

JPN N 5,475 273 100 5 

7 72082600 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 
มลิลเิมตรขึน้ไป ไดจ้ากการรดีรอ้น ไมหุ่ม้ตดิ ไมชุ่บ หรอืไมเ่คลอืบ ทีม่คีวามหนา
ตัง้แต่ 3 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่น้อยกวา่ 4.75 มลิลเิมตร 

JPN Q 8,465 255 60 5 

8 84295200 
บลูโดเซอร ์แองเกลิโดเซอร ์เครื่องเกรด เครือ่งเกลีย่ เครือ่งขดู เครือ่งตกัเชงิกล 
เครือ่งขดุทีโ่ครงสรา้งสว่นบน หมนุได ้360 องศา 

JPN N 7,530 205 55 5 
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อนัดบั HS2012 สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มลูค่านําเข้า
ทัง้หมด 
(ลบ.) 

มลูค่าภาษีที่
ประหยดัได้ 

(ลบ.) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ์ฯ 

(%) 

แต้มต่อ
ด้านภาษี
ศลุกากร

(%) 

9 72104919 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 
มลิลเิมตรขึน้ไป หุม้ตดิ ชุบหรอืเคลอืบ 

JPN N 4,431 197 89 5 

10 72283010 
ทอ่นและเสน้อื่นๆ ทาํดว้ยเหลก็กลา้เจอือื่นๆ มุม รปูทรงและหน้าตดัรปูต่างๆ ทาํ
ดว้ยเหลก็กลา้เจอือื่นๆ ทอ่นกลวงและเสน้กลวงทีใ่ชใ้นการเจาะทาํดว้ยเหลก็กลา้
เจอืหรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอืทีม่ภีาคตดัขวางเป็นวงกลม 

JPN N 4,214 192 91 5 

11 38159000 
ตวัก่อปฏกิริยิา ตวัเรง่ปฏกิริยิาและสิง่ปรงุแต่ง คะตะไลส ์ทีไ่มไ่ดร้ะบุหรอืรวมไวใ้น
ทีอ่ื่น 

JPN N 4,409 174 79 5 

12 54021900 
ดา้ยใยยาวสงัเคราะห ์(นอกจากดา้ยเยบ็) ไมไ่ดจ้ดัทาํขึน้เพือ่การขายปลกี รวมถงึใย
ยาวเดีย่วสงัเคราะหท์ีม่ขีนาดน้อยกวา่ 67 เดซเิทกซ ์

JPN N 2,961 148 100 5 

13 84314990 
สว่นประกอบทีเ่หมาะสาํหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญ่ใชก้บัเครือ่งจกัรตามประเภท 
84.25 ถงึ 84.30 

CHN N 3,380 146 86 5 

14 84272000 
รถฟอรก์ลฟิต ์รวมทัง้รถใชง้าน (เวริก์ทรกั) อื่นๆ ทีม่เีครือ่งอุปกรณ์สาํหรบัยกหรอื
ขนยา้ยตดิอยูด่ว้ย 

JPN N 4,068 142 70 5 

15 72104999 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 
มลิลเิมตรขึน้ไป หุม้ตดิ ชุบหรอืเคลอืบ 

CHN N 2,808 138 99 5 

16 74081110 ลวดทองแดงทีม่ขีนาดของภาคตดัขวางสว่นทีใ่หญ่ทีส่ดุไมเ่กนิ 14 มลิลเิมตร INA N 2,752 138 100 5 

17 38112190 
สิง่ปรงุแต่งกนัเครือ่งยนตเ์คาะ ตวัยบัยัง้ออกซเิดชนั ตวัยบัยัง้กมั ตวัปรบัความหนืด 
สิง่ปรงุแต่งกนัการกดักรอ่น และสารเตมิแต่ง 

SGP N 3,115 137 88 5 

18 72082500 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 
มลิลเิมตรขึน้ไป ไดจ้ากการรดีรอ้น ไมหุ่ม้ตดิ ไมชุ่บ หรอืไมเ่คลอืบ ทีม่คีวามหนา
ตัง้แต่ 4.75 มลิลเิมตรขึน้ไป 

JPN Q 3,370 129 77 5 
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อนัดบั HS2012 สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท 
มลูค่านําเข้า
ทัง้หมด 
(ลบ.) 

มลูค่าภาษีที่
ประหยดัได้ 

(ลบ.) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ์ฯ 

(%) 

แต้มต่อ
ด้านภาษี
ศลุกากร

(%) 

19 84295200 
บลูโดเซอร ์แองเกลิโดเซอร ์เครื่องเกรด เครือ่งเกลีย่ เครือ่งขดู เครือ่งตกัเชงิกล 
เครือ่งขดุทีโ่ครงสรา้งสว่นบน หมนุได ้360 องศา 

KOR N 2,501 124 99 5 

20 72253090 
ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทาํดว้ยเหลก็กลา้เจอือื่นๆ มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้
ไป 

CHN N 11,722 570 97 5 

ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: ผลการวคิราะหป์ระโยชน์จากความตกลงการคา้เสรใีนภาคสง่ออกในปี 2555 อาจมกีารเปลีย่นแปลงหลงัจากไดร้บัขอ้มลูอตัราภาษศีุลกากรทีส่มบรูณ์ของทุกประเทศภาค ี
คาํอธบิายคาํยอ่: N คอื สนิคา้ในรายการลดภาษปีกต ิ
  BRU คอื บรไูน  CAM คอื กมัพชูา  INA คอื อนิโดนีเซยี LAO คอื ลาว  MYM คอื เมยีนมาร ์
  MYS คอื มาเลเซยี  PHI คอื ฟิลปิปินส ์ SGP คอื สงิคโปร ์  VIE คอื เวยีดนาม 
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แนวโน้มการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรภายใต้ความตกลง FTA ในการนําเข้าจากประเทศใน
ภาคี 
 

เมื่อพจิารณาแนวโน้มอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้สนิคา้จาก
ประเทศต่างๆ5 ในปี 2548 ถงึ 2555 พบวา่ 

 อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการนําเขา้จากประเทศสมาชกิอาเซยีนอยู่ในระดบัปานกลาง
และมกีารเปลีย่นแปลงไม่มากนักในช่วงปี 2548 ถงึ 2555 โดยมคี่าอยู่ในช่วงรอ้ยละ 37-53 
(ดูภาพที่ 2.7 ประกอบ)  ทัง้น้ี อาจเน่ืองมาจากการทีค่วามตกลง ATIGA มผีลบงัคบัใชม้า
อย่างยาวนานตัง้แต่ปี 2536 ทําใหผู้นํ้าเขา้ไทยและผูส้่งออกในประเทศภาครีูจ้กัและคุน้ชนิ
กบัการใชป้ระโยชน์มาเป็นระยะเวลาหน่ึง จนอาจถงึจุดใกลอ้ิม่ตวัแล้ว  เป็นทีน่่าสงัเกตว่า 
แตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรมผีลในเชงิบวกต่อการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการนําเขา้จากประเทศ
สมาชกิอาเซยีน (ดภูาพที ่2.8 ประกอบ)  

 อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ในการนําเข้าจากจีนในช่วงปี 2548 ถึง 2551 อยู่ในระดบัที่
ค่อนขา้งตํ่า โดยมคี่าอยู่ในช่วงร้อยละ 16-39  จากนัน้มแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนถงึรอ้ยละ 64 ในปี 2555 (ดูภาพที่ 2.7 ประกอบ)  การที่อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ใน
ช่วงแรกอยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจากความตกลง ACFTA เพิง่จะมผีลบงัคบัใช ้
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัอาจไม่รูจ้กั และ/หรอื ไม่คุน้ชนิกบัการใชป้ระโยชน์  จนกระทัง่
เมื่อเวลาผา่นไปเรื่อยๆ ผูป้ระกอบการทัง้ผูนํ้าเขา้ไทยและผูส้่งออกจนีเริม่รูจ้กัและคุน้ชนิกบั
การใชป้ระโยชน์มากขึน้  

 อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ในการนําเข้าจากญี่ปุ่ นในช่วงปี 2551 ถึง 2554 อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งตํ่าและมกีารเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก (ดูภาพที ่2.7 ประกอบ)  ทัง้น้ี เน่ืองจากแต้ม
ต่อดา้นภาษศุีลกากรแทบไมม่กีารเปลีย่นแปลง (ดใูนภาพที ่2.8 ประกอบ) 

 อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการนําเขา้จากออสเตรเลยีในช่วงปี 2548 ถงึ 2554 ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัปานกลางทีป่ระมาณรอ้ยละ 50 – 56  แต่อาจมบีางปีทีเ่กดิความผนัผวนขึน้บา้ง 
(ดภูาพที ่2.7 ประกอบ)  จากนัน้อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์มาเพิม่ขึน้ถงึจุดสงูสุดในปี 2555 
ทีร่อ้ยละ 77  ทัง้น้ี เน่ืองจากผูป้ระกอบการทัง้ผูนํ้าเขา้ไทยและผูส้่งออกออสเตรเลยีเริม่รูจ้กั
และคุน้ชนิกบัการใชป้ระโยชน์มากขึน้ และแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
(ดภูาพที ่2.8 ประกอบ) 

 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการนําเขา้จากอนิเดยีอาจแบ่งออกได้
เป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ (ดูภาพที่ 2.7 ประกอบ) คล้ายคลึงกบัแนวโน้มฝัง่ส่งออก ช่วงแรกเริม่
ตัง้แต่ปี 2548 ถึง 2552 เป็นช่วงที่มีเพียงแค่โครงการเร่งเก็บเกี่ยวล่วงหน้าภายใต ้     

                                                 
5 เน่ืองจากประเทศคู่คา้ของไทยหลายประเทศทาํความตกลง FTA กบัไทยมากกวา่ 1 ฉบบั เช่น ญีปุ่่ นมคีวามตกลง JTEPA และ AJCEP 
การวเิคราะห์แนวโน้มการใชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรแยกตามประเทศจะทําใหเ้หน็ภาพรวมและเหมาะสมกว่าการวเิคราะห์แยกตาม
ความตกลง 
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ความตกลง TIFTA เท่านัน้ที่มผีลบงัคบัใช้  ในช่วงน้ีอตัราการใช้สทิธปิระโยชน์อยู่ใน
ระดบัสงูและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้  ในช่วง
ทีส่องตัง้แต่ปี 2553 ถงึ 2555 เป็นช่วงทีค่วามตกลง AIFTA มผีลบงัคบัใช ้ ในช่วงน้ีมสีนิคา้
ที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ใน
ภาพรวมจงึมคีา่ลดลงอยา่งชดัเจน เน่ืองจากผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ทีนํ่าเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่เขา้
มาภายใต ้AIFTA อาจไมรู่จ้กั และ/หรอื ไมคุ่น้ชนิกบัการใชป้ระโยชน์ อยา่งไรกต็าม อตัรา
การใช้สทิธปิระโยชน์ในช่วงที่สองน้ีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จากการที่ผูป้ระกอบการรูจ้กัและมี
ความคุน้ชนิกบัการใชป้ระโยชน์มากขึน้ รวมถงึแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรภายใตค้วามตกลง 
AIFTA มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามขอ้ผกูพนั (ดภูาพที ่2.8 ประกอบ) 

 เน่ืองจากไทยและเกาหลใีต้เพิง่มกีารบงัคบัใช้ความตกลง AKFTA ไปในปี 2553 การ
วเิคราะหแ์นวโน้มการใชส้ทิธปิระโยชน์จงึยงัอาจจะเรว็เกนิไป  จากการศกึษาพบว่า อตัรา
การใชส้ทิธปิระโยชน์ในการสง่ออกไปเกาหลใีตใ้นชว่งปี 2553 ถงึ 2555 อยูใ่นระดบัไมส่งูนกั 
โดยในปี 2555 อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์อยูท่ีร่อ้ยละ 54  

 
กล่าวโดยสรปุ อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ทัง้ภาคสง่ออกและนําเขา้มคีวามแตกต่างกนัตามแต่ละ

ตลาดสง่ออก  แต่มแีนวโน้มทีค่อ่นขา้งคลา้ยกนั  กล่าวคอือตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้
เมื่อระยะเวลาผ่านไป  แลว้เริม่เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ยกเวน้กรณีของอนิเดยีซึ่งเป็นผลจากการขยาย
ความครอบคลุมของความตกลงในช่วงเวลาต่อมา แนวโน้มดงักล่าวชี้ให้เหน็ถึงความสําคญัของการ
กระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการรูจ้กัและเกดิความตระหนกัถงึประโยชน์ทีต่นจะไดร้บัจากความตกลง FTA 

 
กล่าวโดยสรุป อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ของผูนํ้าเขา้ไทยมคีวามแตกต่างกนัตามแต่ละแหล่ง

นําเขา้  แต่มแีนวโน้มที่ค่อนขา้งคล้ายกนัคอือตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในปี 2555 เพิม่สูงขึน้จากในปี 
2554 อย่างชดัเจน  แนวโน้มดงักล่าวชีใ้หเ้หน็ถงึความสําคญัของการกระตุ้นใหผู้ป้ระกอบการรูจ้กัและ
เกดิความตระหนกัถงึประโยชน์ทีต่นจะไดร้บัจากความตกลง FTA 

 
นอกจากน้ี ปัจจยัทีส่ําคญัอกีประการหน่ึงทีม่ผีลต่ออตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA 

คอืการทีแ่ตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรทีผู่ป้ระกอบการไดร้บัจะตอ้งสงูจงูใจมากพอ  จากภาพที ่2.8  เหน็ได้
วา่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากความตกลง FTA และแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรมี
แนวโน้มเป็นไปในทางบวก  กล่าวคือ หากปีใดผู้ประกอบการได้รบัแต้มต่อด้านภาษีศุลกากรสูง ก็
สามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์จาก FTA ในอตัราที่สูงตามไปดว้ย  ยกเวน้ในกรณีการนําเขา้จากจนีที่
ความสมัพนัธด์งักล่าวอาจไมส่มัพนัธก์นัมากนกั 
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ภาพท่ี 2.7  แนวโน้มอตัราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ของภาคนําเข้าไทย 
ในปี 2548-2555 

 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภาพท่ี 2.8  ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ของ 
ภาคนําเข้าไทยและแต้มต่อด้านภาษีศลุกากร ในปี 2548-2555 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2.5 ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA ท่ียงัสามารถเกบ็เก่ียวได้อีก 
 

แมว้่าในภาพรวม ผูป้ระกอบการภาคเอกชนไทยจะไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA 
ฉบบัต่างๆ ในระดบัหลายหมื่นลา้นบาท  แต่หากมกีารแกไ้ขอุปสรรคต่างๆ ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจะสงูขึน้
อกีมาก 

 
จากการประมาณการโดยคณะผูว้จิยั พบว่า หากผูป้ระกอบการภาคส่งออกไทยยงัมอีตัราการใช้

ประโยชน์ภายใต ้FTA เท่าเดมิ แต่มกีารทาํใหค้วามตกลง FTA มคีวามครอบคลุมและใหแ้ตม้ต่อสงูทีสุ่ด
เทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้โดยการเจรจาใหป้ระเทศในภาคนํีาสนิคา้ทุกรายการมาลดอตัราภาษศุีลกากรใหเ้หลอื
ร้อยละ 0 ประโยชน์ที่ภาคส่งออกไทยจะได้ร ับจากการประหยัดภาษีศุลกากรจะเพิ่มขึ้นจาก 1.2       
แสนลา้นบาท เป็น 1.8 แสนลา้นบาท  อยา่งไรกต็าม ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัดงักล่าวยงัมมีลูค่าตํ่ากว่า
เมื่อเทยีบกบัผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัหากทาํใหอ้ตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์สงูขึน้เตม็รอ้ยละ 100 โดยทีย่งั
ไม่ได้เจรจาเพื่อขยายความครอบคลุมและแต้มต่อ  โดยประโยชน์ที่ภาคส่งออกไทยจะได้รบัจากการ
ประหยดัภาษีศุลกากรในกรณีหลงัจะเพิม่ขึน้เป็น 2.5 แสนล้านบาท (ดูตารางที่ 2.10 ประกอบ)  
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษแก่ผูส้ง่ออกทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ไม่
เตม็ที ่(ดตูารางที ่2.11 ประกอบ) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

 ผูส้่งออกไปอาเซยีนในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์เหลก็และเหลก็กลา้ เครื่องหนัง เครื่องนุ่งห่ม 
และอญัมณ ี

 ผูส้ง่ออกไปจนีในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องหนงั เครื่องใชไ้ฟฟ้า เซรามกิ เครื่องจกัรกล ไม/้
เฟอรนิ์เจอร ์

 ผูส้ง่ออกไปญีปุ่่ นในกลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งจกัรกล กระดาษ และยาง 
 ผูส้ง่ออกไปออสเตรเลยีในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์ยา 
 ผูส้ง่ออกไปเกาหลใีตใ้นกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์ชิน้สว่นยานยนต ์กระดาษ และไม/้เฟอรนิ์เจอร ์
 ผูส้่งออกไปอนิเดยีในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์เหลก็และเหลก็กลา้ เครื่องหนัง เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ชิน้สว่นยานยนต ์
 
ตวัอยา่งสนิคา้สง่ออกทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ภายใต ้FTA ไดอ้กีในปี 2555 เช่น น้ํามนั

ปิโตรเลยีมอื่นๆ (HS 271019) ที่ส่งออกไปลาว ชิน้ส่วนยานยนต์อื่นๆ (HS 870899) ทีส่่งออกไป
มาเลเซยี และมอเตอรไ์ฟฟ้าที่ใหก้ําลงัไม่เกนิ 37.5 วตัต์ (HS 850110) ที่ส่งออกไปจนี  นอกจากน้ี 
พบว่ามสีนิคา้ 7 รายการทีไ่มไ่ดต้ดิ 20 อนัดบัแรกในปีก่อน ไดแ้ก่ อาหารปรุงแต่งอื่นๆ (HS 210690) ที่
สง่ออกไปญีปุ่่ น  ผลไมแ้หง้อื่นๆ (HS 081340) ทีส่ง่ออกไปจนี  ชิน้สว่นยานยนตอ์ื่นๆ (HS 870899) ที่
สง่ออกไปอนิโดนีเซยี  สตารช์ทําจากมนัสาํปะหลงั (HS 110814) ทีส่ง่ออกไปเกาหลใีต ้ รถยนต์ขนส่ง
บุคคลดเีซล ความจุกระบอกสบูมากกว่า 2500 ซซี ี(HS 870333) ทีส่่งออกไปมาเลเซยี  น้ํามนัเบาและ
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สิง่ปรุงแต่ง (HS 271011) ทีส่่งออกไปลาว  และเลนสใ์กลว้ตัถุสาํหรบักลอ้งถ่าย/เครื่องฉาย/เครื่องย่อ
ขยายภาพถ่าย (HS 900211) ทีส่ง่ออกไปจนี (ดตูารางที ่2.12 ประกอบ) 

 
ในดา้นการนําเขา้ หากทําใหอ้ตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์สูงขึน้เตม็รอ้ยละ 100 โดยที่ยงัไม่ไดม้ี

การขยายความครอบคลุมและแตม้ต่อ ประโยชน์ทีภ่าคนําเขา้ไทยจะไดร้บัจากการประหยดัภาษศุีลกากร
จะเพิม่ขึน้จาก 5.92 หมื่นล้านบาทเป็น 9.83 หมื่นล้านบาท  เช่นเดยีวกบัในกรณีภาคส่งออก 
ผลประโยชน์ทีภ่าคนําเขา้ไทยจะไดร้บัหากทําใหอ้ตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์สงูขึน้เตม็รอ้ยละ 100 โดยที่
ยงัไมไ่ดเ้จรจาเพื่อขยายความครอบคลุมและแตม้ต่อ จะมากกว่าผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บักรณีขยายความ
ครอบคลุมและแตม้ต่อเพยีงอยา่งเดยีว โดยไมไ่ดม้กีารเพิม่ขึน้ของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ (ดตูารางที ่
2.13 ประกอบ)  หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งจงึควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษแก่ผูนํ้าเขา้ทีม่อีตัราการใช้
สทิธปิระโยชน์ไมเ่ตม็ที ่(ดตูารางที ่2.14 ประกอบ) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

 ผูนํ้าเขา้จากอาเซยีนในกลุ่มอญัมณ ี
 ผูนํ้าเขา้จากจนีในกลุ่มอญัมณ ีกระดาษ ปิโตรเคม ี
 ผูนํ้าเขา้จากญีปุ่่ นในกลุ่มพลาสตกิ ชิน้สว่นยานยนต ์ซเิมนต ์เครือ่งหนงั 
 ผูนํ้าเขา้จากออสเตรเลียในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ อเิล็กทรอนิกส์ เครื่องนุ่งห่ม ยานยนต ์

เซรามกิ 
 ผูนํ้าเขา้จากเกาหลใีตเ้กอืบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
 ผูนํ้าเขา้จากอนิเดยีเกอืบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
 
ตวัอยา่งสนิคา้นําเขา้ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ภายใต ้FTA ไดอ้กี เช่น สว่นประกอบและ

อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของยานยนต์ (HS 87089999) ทีนํ่าเขา้จากญี่ปุ่ น  ของอื่นๆ ทําดว้ยเหลก็หรอื
เหลก็กลา้ (HS 73269090) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น และขา้วสาลอีื่นๆ และเมสลนิ (HS 10019019) ทีนํ่าเขา้
จากออสเตรเลยี (ดตูารางที ่2.15 ประกอบ)  
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ตารางท่ี 2.10  ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรท่ีผูส่้งออกในไทยได้รบัภายใต้ความตกลง FTA ใน
ปัจจบุนั และท่ีจะได้รบัหากมีการแก้ไขอปุสรรคต่างๆ แยกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

 
 
 

อตุสาหกรรม 

 
ภาระด้านภาษีท่ีผู้

นําเข้าในประเทศคู่ค้า
ประหยดัได้ในปัจจบุนั 

ภาระด้านภาษีท่ีผูนํ้าเข้า
ในประเทศคู่ค้าประหยดั
ได้ กรณีความครอบคลมุ
เท่าเดิม และอตัราการใช้

สิทธ์ิ 100% 

ภาระด้านภาษีท่ีผูนํ้าเข้า
ในประเทศคู่ค้าประหยดั

ได้ กรณีความ
ครอบคลมุและแต้มต่อ
สงูสดุ โดยอตัราการใช้

สิทธ์ิเท่าเดิม 

ภาระด้านภาษีท่ีผู้
นําเข้าในประเทศคู่ค้า
ประหยดัได้ กรณีความ
ครอบคลมุและแต้มต่อ
สงูสดุ โดยอตัราการใช้

สิทธ์ิ 100% 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

ยานยนต ์ 33,848.48 11.15 59,843.19 19.72 35,187.15 11.59 64,838.38 21.36 
อาหาร 15,888.76 3.47 34,966.24 7.64 52,602.64 11.49 103,992.16 22.72 
พลาสตกิ 9,399.72 3.54 15,223.99 5.73 12,163.59 4.58 19,384.87 7.30 
เกษตร 8,317.40 10.06 12,638.44 15.29 8,835.11 10.69 14,290.22 17.28 
เครือ่งจกัรกล 7,583.76 2.40 15,642.91 4.95 8,188.17 2.59 17,356.12 5.50 
ยาง 7,282.79 2.05 13,473.51 3.80 19,956.50 5.63 36,700.24 10.35 
อื่นๆ 6,068.09 0.96 24,177.11 3.81 8,017.94 1.26 34,388.80 5.42 
เคมภีณัฑ ์ 5,488.81 3.18 8,610.79 4.99 6,166.94 3.57 10,269.28 5.95 
ชิน้สว่นยานยนต ์ 5,299.10 4.04 15,890.68 12.11 5,596.47 4.27 17,233.07 13.13 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 4,992.49 2.04 14,947.05 6.12 5,441.55 2.23 16,096.85 6.59 
ปิโตรเคม ี 3,373.54 2.46 3,571.85 2.60 3,947.58 2.87 4,507.26 3.28 
สิง่ทอ 1,920.67 2.43 4,651.24 5.88 2,254.83 2.85 5,800.46 7.34 
เหลก็/เหลก็กลา้ 1,811.53 1.46 7,705.66 6.19 1,881.14 1.51 9,128.74 7.33 
อเิลก็ทรอนิกส ์ 1,512.51 0.34 5,557.20 1.23 1,623.01 0.36 6,695.58 1.48 
กระดาษ 1,290.18 3.63 2,619.73 7.36 1,363.97 3.83 3,012.40 8.47 
อญัมณี 1,178.47 4.21 1,718.70 6.14 1,192.31 4.26 1,965.16 7.02 
ไม/้เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้ 1,076.99 1.80 1,693.56 2.84 1,207.58 2.02 2,097.37 3.51 
เครือ่งนุ่งหม่ 870.74 5.69 1,518.70 9.93 911.27 5.96 1,643.43 10.74 
ซเิมนต ์ 555.87 2.27 1,136.32 4.63 687.14 2.80 1,618.95 6.60 
เซรามกิ 446.93 3.12 888.43 6.20 454.72 3.17 934.04 6.52 
เครือ่งหนงั 443.65 2.36 1,106.21 5.89 570.28 3.04 1,617.99 8.62 
ยา 207.73 1.15 494.83 2.73 280.24 1.55 736.14 4.07 
รวม 118,858.21 2.99 248,076.35 6.25 178,530.14 4.50 374,307.52 9.43 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตารางท่ี 2.11  อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในปี 2555 ของผูส่้งออกในไทย 
แยกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

อตุสาหกรรม อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ (ร้อยละ) 
อาเซียน  จีน  ญ่ีปุ่ น  ออสเตรเลีย  เกาหลีใต้ อินเดีย รวม 

ปิโตรเคม ี **** **** **** **** *** ** 89.7 
เคมภีณัฑ ์ *** **** **** **** *** *** 70.8 
อญัมณี * ** **** **** *** *** 68.1 
พลาสตกิ *** **** *** **** *** *** 66.7 
ไม/้เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้ *** * ** **** * *** 65.0 
เครือ่งนุ่งหม่ * **** *** *** **** ** 61.7 
ยานยนต ์ *** **** Z *** ** **** 55.8 
อาหาร ** *** *** **** ** ** 53.8 
ยาง ** *** * ** *** ** 50.6 
กระดาษ ** ** * *** * ** 47.2 
ยา ** ** **** * **** **** 46.6 
เครือ่งจกัรกล ** * * *** *** *** 45.9 
สิง่ทอ ** ** *** *** *** ** 42.7 
ซเิมนต ์ ** *** **** **** **** ** 42.0 
เซรามกิ ** * **** **** *** ** 41.2 
ชิน้สว่นยานยนต ์ ** ** Z ** * * 34.0 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ** * * ** ** * 29.9 
เครือ่งหนงั * * *** *** *** * 29.9 
เหลก็/เหลก็กลา้ * ** *** ** ** * 25.7 
อเิลก็ทรอนิกส ์ * * Z * * * 15.0 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: *     = อตัราการใชส้ทิธิ ์0-25 %  **    = อตัราการใชส้ทิธิ ์26-50 % 
  ***   = อตัราการใชส้ทิธิ ์51-75 %  ****  = อตัราการใชส้ทิธิ ์76-100 % 
  X     = อยูน่อกรายการลดภาษศุีลกากร Z     =  อตัราภาษ ีMFN อยูท่ี ่0% อยูแ่ลว้ 
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ตารางที่ 2.12  ตวัอย่างสินค้าส่งออกที่ยงัสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA ได้อีก 
 

อนัดบั 
 

HS2007 
 

สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท มลูค่าการส่งออก
ทัง้หมด (ลบ.) 

มลูค่าภาษีที่
ประหยดัได้ (ลบ.) 

อตัราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อ 
ด้านภาษี

ศลุกากร (%) 

มลูค่าภาษีที่สามารถ
ประหยดัได้อีก (ลบ.) 

1 271019 นํ้ามนัปิโตรเลยีมอื่นๆ LAO N 16,123.2 0.0 0.0 15.0 2,418.5 
2 870899 ชิน้สว่นยานยนตอ์ื่นๆ MYS N 8,973.5 313.6 11.6 30.0 2,378.5 
3 850110 มอเตอรไ์ฟฟ้าทีใ่หก้าํลงัไมเ่กนิ 37.5 วตัต ์ CHN N 8,831.0 42.4 2.0 24.5 2,121.2 
4 210690 อาหารปรงุแต่งอื่นๆ JPN N 3,130.7 176.2 9.6 58.9 1,667.8 
5 271019 นํ้ามนัปิโตรเลยีมอื่นๆ MYS N 32,951.9 13.1 0.8 5.0 1,634.5 
6 081340 ผลไมแ้หง้อื่นๆ CHN N 7,918.4 522.2 26.4 25.0 1,457.4 
7 871120 มอเตอรไ์ซค ์ความจุกระบอกสบู 50-250 ซซี ี VIE N 1,607.4 0.0 0.0 85.0 1,366.3 
8 230910 อาหารแมว/สนุขั JPN N 8,867.2 21.2 1.6 15.3 1,338.2 
9 400599 ยางคอมพาวด ์ MYS N 4,931.8 0.0 0.0 25.0 1,232.9 
10 100630 ขา้วทีส่บีา้งแลว้หรอืสทีัง้หมด MYS H 6,246.3 35.5 2.8 20.0 1,213.8 
11 870333 รถยนตข์นสง่บุคคลดเีซล ความจุกระบอกสบู

มากกวา่ 2,500 ซซี ี
AUS N 11,510.3 0.0 0.0 10.1 1,164.8 

12 870899 ชิน้สว่นยานยนตอ์ื่นๆ INA N 12,125.7 731.5 40.2 15.0 1,087.3 
13 110814 สตารช์ทาํจากมนัสาํปะหลงั KOR Q 360.5 657.0 40.9 446.0 950.7 
14 870323 ยานยนตข์นสง่บุคคลทีม่เีครือ่งยนตส์นัดาป

ภายในแบบลกูสบูเคลื่อนตรงทีจุ่ดระเบดิดว้ย
ประกายไฟ ความจุกระบอกสบู 1,500-3,000 
ซซี ี

INA N 6,229.7 2,191.6 70.4 50.0 923.2 

15 840991 ชิน้สว่นเครือ่งยนตด์เีซล VIE N 5,503.0 473.7 35.9 24.0 847.0 



52 

 
อนัดบั 

 
HS2007 

 
สินค้า 

ประเทศ
คู่ค้า 

ประเภท มลูค่าการส่งออก
ทัง้หมด (ลบ.) 

มลูค่าภาษีที่
ประหยดัได้ (ลบ.) 

อตัราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อ 
ด้านภาษี

ศลุกากร (%) 

มลูค่าภาษีที่สามารถ
ประหยดัได้อีก (ลบ.) 

16 870333 รถยนตข์นสง่บุคคลดเีซล ความจุกระบอกสบู
มากกวา่ 2,500 ซซี ี

MYS N 2,440.7 13.3 1.6 35.0 841.0 

17 271011 นํ้ามนัเบาและสิง่ปรงุแต่ง LAO N 5,231.8 0.0 0.0 15.0 784.8 
18 900211 เลนสใ์กลว้ตัถุสาํหรบักลอ้งถ่าย/เครือ่งฉาย/

เครือ่งยอ่ขยายภาพถ่าย 
CHN N 5,022.0 0.0 0.0 15.0 753.3 

19 170199 นํ้าตาลทีไ่ดจ้ากออ้ยอื่นๆ PHI H 2,753.7 7.3 1.0 27.0 736.2 
20 870899 ชิน้สว่นยานยนตอ์ื่นๆ VIE N 3,515.0 112.3 13.3 24.0 731.3 

ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: N คอื สนิคา้ในรายการลดภาษปีกต ิ   H คอื สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวสงู   Q คอื สนิคา้ทีม่กีารจาํกดัโควตาการนําเขา้ 
  AUS คอื ออสเตรเลยี BRU คอื บรไูน  CAM คอื กมัพชูา  CHN คอื จนี  INA คอื อนิโดนีเซยี 
  IND คอื อนิเดยี  JPN คอื ญีปุ่่ น  KOR คอื เกาหลใีต ้ LAO คอื ลาว  MYM คอื เมยีนมาร ์
  MYS คอื มาเลเซยี  PHI คอื ฟิลปิปินส ์ SGP คอื สงิคโปร ์  VIE คอื เวยีดนาม 
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ตารางท่ี 2.13  ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรท่ีผูนํ้าเข้าในไทยได้รบัภายใต้ความตกลง FTA ใน
ปัจจบุนั และท่ีจะได้รบัหากมีการแก้ไขอปุสรรคต่างๆ แยกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

 
 
 

อตุสาหกรรม 

 
ภาระด้านภาษีท่ีผู้

นําเข้าในไทยประหยดั
ได้ในปัจจบุนั 

ภาระด้านภาษีท่ีผูนํ้าเข้า
ในไทยประหยดัได้ กรณี
ความครอบคลมุเท่าเดิม 
และอตัราการใช้สิทธ์ิ 

100% 

ภาระด้านภาษีท่ีผูนํ้าเข้า
ในไทยประหยดัได้ กรณี
ความครอบคลมุและ

แต้มต่อสงูสดุ โดยอตัรา
การใช้สิทธ์ิเท่าเดิม 

ภาระด้านภาษีท่ีผูนํ้าเข้า
ในไทยประหยดัได้ กรณี
ความครอบคลมุและ

แต้มต่อสงูสดุ โดยอตัรา
การใช้สิทธ์ิ 100% 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
(ร้อยละ) 

ยานยนต ์ 12,175.73 16.25 16,170.27 21.58 17,256.20 23.03 26,993.31 36.03 
อาหาร 12,067.10 13.21 14,006.85 15.33 12,484.27 13.67 15,774.50 17.27 
เกษตร 10,173.06 18.40 10,575.08 19.13 10,433.43 18.88 11,051.41 19.99 
อุตสาหกรรม
อื่นๆ 

9,885.48 1.51 15,595.98 2.37 10,034.27 1.53 17,124.97 2.61 

เหลก็/เหลก็กลา้ 6,103.78 1.93 8,695.00 2.76 6,223.15 1.97 14,758.66 4.68 
เครือ่งจกัรกล 5,897.23 1.34 13,889.90 3.14 5,944.70 1.35 14,813.44 3.35 
ชิน้สว่นยานยนต ์ 5,412.80 3.04 11,436.17 6.43 8,207.40 4.62 29,780.51 16.75 
อเิลก็ทรอนิกส ์ 4,396.33 1.17 6,085.32 1.62 4,412.22 1.17 6,428.66 1.71 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 4,340.37 2.38 9,199.69 5.05 4,516.27 2.48 12,181.34 6.69 
เคมภีณัฑ ์ 3,963.39 2.11 5,894.74 3.14 4,208.70 2.24 6,612.59 3.53 
สิง่ทอ 3,468.97 5.37 4,493.68 6.96 3,619.92 5.61 4,731.52 7.33 
เซรามกิ 2,566.61 15.62 2,949.31 17.95 2,576.54 15.68 3,329.95 20.26 
พลาสตกิ 2,553.74 2.27 4,249.42 3.78 2,611.01 2.32 5,848.63 5.20 
เครือ่งนุ่งหม่ 2,249.33 19.64 3,201.53 27.96 2,252.10 19.67 3,282.62 28.66 
เครือ่งหนงั 1,614.83 12.41 2,620.63 20.13 1,936.12 14.87 3,272.90 25.14 
ยาง 1,453.85 3.32 2,371.63 5.42 1,471.52 3.36 2,683.77 6.13 
ยา 990.71 3.67 1,451.22 5.37 1,007.28 3.73 1,613.55 5.97 
ไม/้เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้ 928.54 4.04 1,550.73 6.75 970.49 4.23 1,634.90 7.12 
กระดาษ 669.84 1.85 1,462.18 4.04 670.38 1.85 1,467.99 4.06 
ปิโตรเคม ี 127.36 0.45 128.71 0.46 127.36 0.45 128.71 0.46 
อญัมณี 25.55 0.14 683.78 3.73 25.58 0.14 698.54 3.81 
ซเิมนต ์ 20.44 3.52 36.25 6.24 22.58 3.89 40.22 6.92 
รวม 91,085.05 3.08 136,748.08 4.63 101,011.50 3.42 184,252.68 6.24 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: อุตสาหกรรมยานยนตไ์มน่บัรวมถงึการผลติรถจกัรยานยนต ์
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ตารางท่ี 2.14  อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ในปี 2555 ของผูนํ้าเข้าในไทย 
แยกตามกลุ่มอตุสาหกรรม 

 
อตุสาหกรรม 

อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ (ร้อยละ) 
อาเซียน  จีน  ญ่ีปุ่ น  ออสเตรเลีย  เกาหลีใต้ อินเดีย เปร ู รวม 

ปิโตรเคม ี **** * *** Z Z Z X 99.0 
อาหาร **** **** ** **** ** * **** 82.4 
สิง่ทอ **** **** *** *** **** **** * 80.8 
เซรามกิ *** **** *** * * *** X 75.7 
เหลก็/เหลก็กลา้ *** **** **** ** **** **** X 75.0 
ยานยนต ์ **** ** *** * * X X 70.5 
เครือ่งนุ่งหม่ *** **** **** * ** * * 68.8 
อเิลก็ทรอนิกส ์ **** *** ** * ** ** * 64.9 
ยา **** **** ** *** *** * * 63.9 
เคมภีณัฑ ์ *** *** *** *** ** ** **** 62.7 
ยาง **** ** ** ** **** *** X 61.9 
เครือ่งหนงั *** *** * *** * * X 56.3 
ซเิมนต ์ *** *** * **** * *** X 46.3 
ชิน้สว่นยานยนต ์ **** *** * * * * * 45.5 
กระดาษ *** * ** **** *** * X 43.6 
พลาสตกิ *** *** * *** ** * X 43.2 
ไม/้เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้ ** ** *** **** * **** * 39.5 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ** ** ** ** * * * 35.8 
เครือ่งจกัรกล ** ** ** ** ** * * 35.3 
อญัมณี * * ** ** * * * 3.6 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: *     = อตัราการใชส้ทิธิ ์0-25 %  **    = อตัราการใชส้ทิธิ ์26-50 % 
  ***   = อตัราการใชส้ทิธิ ์51-75 %  ****  = อตัราการใชส้ทิธิ ์76-100 % 
  X     = อยูน่อกรายการลดภาษศุีลกากร Z     =  อตัราภาษ ีMFN อยูท่ี ่0% อยูแ่ลว้ 

อุตสาหกรรมยานยนตไ์มน่บัรวมถงึการผลติรถจกัรยานยนต ์
 
 



55 

ตารางที่ 2.15  ตวัอย่างสินค้านําเข้าที่ยงัสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA ได้อีก 
 

อนัดบั 
 

HS2007 
 

สินค้า 
ประเทศ
คู่ค้า 

 
ประเภท 

มลูค่าการนําเข้า
ทัง้หมด (ลบ.) 

มลูค่าภาษีที่
ประหยดัได้ (ลบ.) 

อตัราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อด้าน 
ภาษีศลุกากร (%) 

มลูค่าภาษีที่สามารถ
ประหยดัได้อีก (ลบ.) 

1 84304910 แทน่หลุมผลติและแทน่รวมกระบวนการ
ผลติปิโตรเลยีม 

KOR N 26,604.6 0.0 0.0 5 1,330.2 

2 87089999 สว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
ของยานยนต ์

JPN S 11,325.8 42.8 3.8 10 1,089.8 

3 73269090 ของอื่นๆ ทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ JPN N 10,333.2 0.0 0.0 10 1,033.3 
4 10019099 ขา้วสาลอีื่นๆ และเมสลนิ AUS N 3,665.6 63.0 6.4 27 926.7 
5 87084023 กระปุกเกยีรแ์ละสว่นประกอบ JPN S 9,181.5 79.7 8.7 10 838.5 
6 10019019 ขา้วสาลอีื่นๆ และเมสลนิ AUS N 2,698.0 13.9 1.9 27 714.6 
7 94060094 อาหารสาํเรจ็รปู INA N 3,333.3 0.0 0.0 20 666.7 
8 87084029 กระปุกเกยีรท์ีป่ระกอบแลว้ JPN S 7,169.5 67.7 9.4 10 649.2 
9 39269090 ของอื่นๆ ทาํดว้ยพลาสตกิและของทีท่าํ

ดว้ยวตัถุอื่นๆ 
JPN N 5,477.9 0.5 0.1 10 547.3 

10 73269090 ของอื่นๆ ทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ CHN N 5,423.8 63.5 11.7 10 478.9 
11 87084090 กระปุกเกยีรแ์ละสว่นประกอบ JPN S 4,568.9 0.6 0.1 10 456.3 
12 85437090 เครือ่งจกัรและเครือ่งอุปกรณ์อื่นๆ ซึง่มี

หน้าทีก่ารทาํงานเป็นเอกเทศ 
CHN N 4,416.1 56.2 12.7 10 385.4 

13 87084029 กระปุกเกยีรท์ีป่ระกอบแลว้ PHI N 5,661.1 1,348.9 79.4 30 349.4 
14 48115920 กระดาษและกระดาษแขง็หุม้ทัง้สองดา้น

ดว้ยแผน่พลาสตกิใส และบุภายในดว้ย
ฟอยลอ์ลมูเินียม ใชส้าํหรบัทาํภาชนะ
บรรจุผลติภณัฑอ์าหารทีเ่ป็นของเหลว 

SGP N 6,724.8 0.0 0.0 5 336.2 
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อนัดบั 

 
HS2007 

 
สินค้า 

ประเทศ
คู่ค้า 

 
ประเภท 

มลูค่าการนําเข้า
ทัง้หมด (ลบ.) 

มลูค่าภาษีที่
ประหยดัได้ (ลบ.) 

อตัราการใช้
สิทธิ์ (%) 

แต้มต่อด้าน 
ภาษีศลุกากร (%) 

มลูค่าภาษีที่สามารถ
ประหยดัได้อีก (ลบ.) 

15 71131990 เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณและ
สว่นประกอบ ทาํดว้ยโลหะมคีา่อื่นๆ 

MYS N 1,551.4 0.7 0.2 20 309.6 

16 87021021 ยานยนตส์าํหรบัขนสง่บุคคลตัง้แต่สบิคน
ขึน้ไป มเีครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบมี
ลกูสบูทีจุ่ดระเบดิโดยการอดั นํ้าหนกัรถ
รวมนํ้าหนกับรรทุกน้อยกวา่ 6 ดนั 

JPN N 9,638.5 3,553.2 92.2 40 302.2 

17 87083090 เบรก/เซอรโ์วเบรก และสว่นประกอบ JPN S 3,153.5 16.6 5.3 10 298.7 
18 85437090 เครือ่งจกัรและเครือ่งอุปกรณ์อื่นๆ ซึง่มี

หน้าทีก่ารทาํงานเป็นเอกเทศ 
JPN N 2,999.4 17.9 6.0 10 282.1 

19 69149000 ผลติภณัฑเ์ซรามกิอื่นๆ JPN N 856.1 0.3 0.1 30 256.5 
20 89052000 แทน่เจาะหรอืแทน่ผลติแบบลอยนํ้าหรอื

แบบใตน้ํ้า 
INA N 24,847.9 0.0 0.0 1 248.5 

ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: N คอื สนิคา้ในรายการลดภาษปีกต ิ   S คอื สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว 
  AUS คอื ออสเตรเลยี BRU คอื บรไูน  CAM คอื กมัพชูา  CHN คอื จนี  INA คอื อนิโดนีเซยี 
  IND คอื อนิเดยี  JPN คอื ญีปุ่่ น  KOR คอื เกาหลใีต ้ LAO คอื ลาว  MYM คอื เมยีนมาร ์
  MYS คอื มาเลเซยี  PHI คอื ฟิลปิปินส ์ SGP คอื สงิคโปร ์  VIE คอื เวยีดนาม 
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2.6 ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ประโยชน์จาก FTA 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการใชป้ระโยชน์จาก FTA ในปี พ.ศ. 2555 แบ่งออกไดเ้ป็น 6 สาเหตุหลกั 
ซึง่เป็นการพจิารณาจากมุมผูป้ระกอบการ อนัไดแ้ก่ กระบวนการขอใชส้ทิธิม์คีวามไมส่ะดวก การขอใช้
สิทธิม์ีความไม่คุ้มที่จะดําเนินการ คุณสมบัติของผู้ประกอบการในการขอใช้สิทธิไ์ม่ผ่านเกณฑ ์
ผูป้ระกอบการไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัการขอใชส้ทิธิ ์การขอใชส้ทิธิไ์มม่คีวามจาํเป็น และปัญหาและอุปสรรค
อื่นๆ  

 
ในภาพรวม ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามทีไ่ดร้บัตอบกลบัจากผูป้ระกอบการ พบว่า ปัญหาและ

อุปสรรคทีม่รีะดบัความรุนแรงมากทีสุ่ดกค็อื กระบวนการขอใชส้ทิธิม์คีวามไม่สะดวก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการตีความพิกัดสินค้าไม่ตรงกันระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ และระหว่างเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเดยีวกนั  

 
ภาพท่ี 2.9  ระดบัความรนุแรงของปัญหาและอปุสรรคจากการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA 

 
ทีม่า: รวบรวมจากแบบสอบถามกบัผูป้ระกอบการ 
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2.6.1 กระบวนการขอใช้สิทธ์ิมีความไม่สะดวก 
 

ปัญหาและอุปสรรคในขอ้น้ีเกดิขึน้ในขัน้ตอนหรอืกระบวนการขอใชส้ทิธิข์องผูป้ระกอบการกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เรยีงลาํดบัตามระดบัความรนุแรงของปัญหาจากมากไปน้อย ดงัน้ี  

 การตคีวามพกิดัระหวา่งผูป้ระกอบการกบัเจา้หน้าทีไ่มต่รงกนั เช่น การเปลีย่นไปจากระบบ
พกิดัศุลกากร HS 2007 ไปสู่ HS 2012 ทําใหผู้ป้ระกอบการเกดิความสบัสน และใน
บางครัง้ถูกปฏเิสธการออกใบรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้ (C/O) ในกรณีของการเปลีย่นไปจาก
ระบบพกิดัศุลกากรนัน้ ระบบพกิดัศุลกากร HS 2012 ซึง่เริม่ใชม้าตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2555 มกีารเปลีย่นแปลงพกิดัศุลกากร (6 หลกั) จาํนวนทัง้หมด 331 รายการ เช่น ผา้
ทอทีม่ขีนแบบไพล์ที่เกดิจากดา้ยยนื มพีกิดัศุลกากรในระบบ HS 2007 คอื 580137 
เปลี่ยนเป็น 580135 ในระบบพกิดัศุลกากรใหม่ เมื่อพจิารณาอตัราการใช้สทิธิใ์นปี พ.ศ. 
2555 ของกลุ่มสนิคา้น้ีทัง้หมด พบวา่ มแีนวโน้มลดลงจากรอ้ยละ 15.4 ในปี พ.ศ. 2554 มา
อยู่ที่รอ้ยละ 11.1 ในปี พ.ศ. 2555 ผลการศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรนุแรงของปัญหาในระดบัสงู (3.7 คะแนน/ 5 คะแนน)  

 ความไม่แน่นอน เนือ่งจากเจา้หน้าทีม่ดุีลยพนิิจต่างกนั ซึ่งถอืเป็นการตคีวามพกิดัระหว่าง
เจา้หน้าที่ในหน่วยงานเดยีวกนั แต่ไม่ตรงกนั ผลการศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรุนแรงของปัญหาในระดบัสูง (3.7 คะแนน/ 5 
คะแนน) 

 กระบวนการ/เอกสารขอใช้สิทธิ์ยุ่งยาก/ซับซ้อน เช่น เอกสารที่ใช้ในการขอให้ตรวจ
โครงสรา้งตน้ทุนมคีวามซบัซอ้น/กรอกยาก/ต้องกรอกขอ้มูลมากเกนิความจําเป็น ฟอรม์ 
C/O มคีวามซบัซ้อน/กรอกยาก/ต้องกรอกขอ้มูลมากเกนิความจําเป็น เช่น ผูส้่งออกไม่
สามารถระบุรหสัแพค็เกจและเคสมารค์ไดค้รบ เน่ืองจากมพีืน้ทีใ่หก้รอกไม่เพยีงพอ ผล
การศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรุนแรงของ
ปัญหาในระดบัปานกลาง (2.9 คะแนน/ 5 คะแนน) 

 กระบวนการขอใชส้ทิธิใ์ชเ้วลานานเกนิไป เชน่ กระบวนการพจิารณาตรวจโครงสรา้งตน้ทุน
ใชเ้วลานาน กระบวนการพจิารณาออกใบ C/O ใชเ้วลานาน การรอใบตราสง่สนิคา้ทางเรอื 
(bill of lading: B/L) หรอืใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ (air waybill: AWB) อยา่งเป็นทางการ
เพือ่ใชเ้ป็นเอกสารประกอบในการยืน่ขอใบ C/O ทาํใหใ้บ C/O ถงึลูกคา้ชา้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ลูกค้าในตลาดที่อยู่ใกล้และใช้เวลาขนส่งสนิค้าไม่นาน เช่น อาเซยีน เป็นต้น ผล
การศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรุนแรงของ
ปัญหาในระดบัปานกลาง (2.8 คะแนน/ 5 คะแนน) 
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2.6.2 การขอใช้สิทธ์ิมีความไม่คุ้มท่ีจะดาํเนินการ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในขอ้น้ีเกดิขึน้จากเงือ่นไขของทัง้ผูป้ระกอบการและความตกลง FTA ซึง่มี
ผลทําให้ผู้ประกอบการจํานวนหน่ึงตดัสนิใจไม่ใช้สทิธิประโยชน์จาก FTA เรยีงลําดบัตามระดบั      
ความรนุแรงของปัญหาจากมากไปน้อย ดงัน้ี 

 แต้มต่อดา้นภาษีไม่จูงใจพอ เช่น สนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหวมกัจะไดร้บัการลดหย่อนภาษี
ศุลกากรน้อยมากหรอืไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นเลยในช่วงแรกทีค่วามตกลงมผีลบงัคบัใช ้ และ/
หรอืใชเ้วลานานกวา่ทีจ่ะไดร้บัการลดหยอ่นภาษศุีลกากรอยา่งมนียัสาํคญั  ตวัอยา่งสนิคา้ที่
มคีวามอ่อนไหว เช่น สนิคา้ส่งออกไปเวยีดนาม (น้ํามนัปิโตรเลยีมอื่นๆ (HS 271019))  
สนิคา้ส่งออกไปจนี (โพลเิอธลินี (HS 390120) และขา้วทีส่บีา้งแลว้หรอืสทีัง้หมด (HS 
100630)) สนิคา้สง่ออกไปญีปุ่่ น     (น้ําตาลดบิทีไ่ดจ้ากออ้ย (HS 170111) ขา้วทีส่บีา้งแลว้
หรอืสทีัง้หมด (HS 100630)) สนิคา้ส่งออกไปอนิเดยี (น้ําตาลอื่นๆ (HS 170199) 
ฮารด์ดสิก ์(HS 847170)) สนิคา้นําเขา้จากญีปุ่่ น (รถยนตข์นสง่บุคคล ความจุของกระบอก
สบู 2,000-2,500 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร (HS 87032353) รถยนต์ขนส่งบุคคล ความจุของ
กระบอกสบูเกนิ 2,500 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร (HS 87032354)) และสนิคา้นําเขา้จากอนิเดยี 
(กากน้ํามนัและกากแขง็อื่นๆ ทีไ่ดจ้ากการสกดัน้ํามนัถัว่เหลอืง (HS 23040000) ปลาแมค
เคอเรลแชแ่ขง็ (HS 03037400) เครือ่งอดัลมอื่นๆ (HS 84148049)) นอกจากน้ี การใชส้ทิธิ
ประโยชน์จากความตกลง FTA ของผูป้ระกอบการนัน้มตี้นทุน เช่น ต้นทุนทางธุรกรรม 
(transaction cost) ในกระบวนการขอใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ (C/O) เป็นตน้ หากภาษี
ศุลกากรที่ผู้ประกอบการประหยัดได้ไม่ครอบคลุมต้นทุนในส่วนน้ี ก็ไม่สามารถจูงใจ
ผูป้ระกอบการได้  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้ประกอบการให้
คะแนนความรนุแรงของปัญหาในระดบัปานกลาง (3.2 คะแนน/ 5 คะแนน) 

 ต้องปรบักระบวนการผลติ/แหล่งวตัถุดบิ/ระบบบญัช ี เช่น เอกสารที่ผูส้่งออกไดร้บัจาก
ผูผ้ลติ/ซพัพลายเออรไ์มส่ามารถใชใ้นการรบัรองแหล่งกําเนิดวตัถุดบิ/สนิคา้ได ้เช่น ไมร่ะบุ
พกิดัศุลกากร  ไม่ระบุแหล่งกําเนิดสนิค้า  มเีพยีงราคาสนิค้าทัง้ล็อต โดยไม่ได้แจกแจง
ราคาสนิคา้แต่ละรายการ รวมทัง้ผูผ้ลติ/ซพัพลายเออรบ์างรายไม่ใหค้วามร่วมมอืในการส่ง
เอกสารสําหรบัใช้ในการรบัรองแหล่งกําเนิดวตัถุดิบ/สินค้าให้ผู้ส่งออก หรือให้ช้า  ผล
การศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรุนแรงของ
ปัญหาในระดบัปานกลาง (2.9 คะแนน/ 5 คะแนน)  

 พนกังานทีท่าํหน้าทีใ่นการขอใชส้ทิธิไ์มเ่พยีงพอ การขอใชส้ทิธิจ์าํเป็นตอ้งใชท้ัง้ขอ้มลูภาษี
ศุลกากรภายใต ้FTA และการจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ใชใ้นกระบวนการขอใชส้ทิธิ ์ซึง่สามารถ
เป็นปัญหาของผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ได ้ผลการศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการให้คะแนนความรุนแรงของปัญหาในระดบัปานกลาง (2.4 
คะแนน/ 5 คะแนน)  
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2.6.3 คณุสมบติัของผูป้ระกอบการขอใช้สิทธ์ิไม่ผา่นเกณฑ ์
 

ปัญหาและอุปสรรคในขอ้น้ีเกดิขึน้จากเงื่อนไขของผูป้ระกอบการเช่นกนั แต่พจิารณาเฉพาะ
เกณฑใ์นเรือ่งกฎวา่ดว้ยถิน่กาํเนิดสนิคา้ (RoO) เพื่อใหไ้ดส้ทิธปิระโยชน์จาก FTA เรยีงลําดบัตามระดบั
ความรนุแรงของปัญหาจากมากไปน้อย ดงัน้ี 

 กระบวนการผลติไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ผลการศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรนุแรงของปัญหาในระดบัปานกลาง (3.2 คะแนน/ 5 คะแนน) 

 เอกสารสําคญัในการพสิูจน์ถิน่กําเนิดสนิคา้ไม่ครบ  ผลการศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการให้คะแนนความรุนแรงของปัญหาในระดบัปานกลาง (2.8 
คะแนน/ 5 คะแนน) 

 ใช้วัตถุดิบนําเข้ามากกว่าเกณฑ์ ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรนุแรงของปัญหาในระดบัปานกลาง (2.8 คะแนน/ 5 คะแนน) 
 

2.6.4 ผูป้ระกอบการไม่มีข้อมลูเก่ียวกบัการขอใช้สิทธ์ิ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในขอ้น้ีเกดิขึน้จากการขาดขอ้มูลของผูป้ระกอบการ ทัง้ขอ้มูลแต้มต่อดา้น
ภาษศุีลกากรภายใต้ FTA และกระบวนการขอใชส้ทิธิด์งักล่าว เรยีงลําดบัตามระดบัความรุนแรงของ
ปัญหาจากมากไปน้อย ดงัน้ี 

 ผูป้ระกอบการไมรู่ข้อ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์จาก FTA เช่น ผูป้ระกอบการไมท่ราบว่ามี
ความตกลง FTA กบัประเทศคู่คา้แลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความตกลงทีเ่พิง่มผีลบงัคบัใชไ้ม่
นาน เชน่ ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิระหวา่งไทยกบัเปร ูทัง้แตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรและ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเ นิดสินค้า  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า  กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรนุแรงของปัญหาในระดบัปานกลาง (3.3 คะแนน/ 5 คะแนน) 

 ผูป้ระกอบการไมรู่ข้ ัน้ตอนการขอใชส้ทิธิ ์FTA ตวัอยา่งทีเ่กีย่วกบัการ “ขาด” ขอ้มลูเกีย่วกบั
การใชส้ทิธิ ์เช่น ทัง้ไมท่ราบว่าสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนไดร้บัการลดหยอ่นภาษ ีขัน้ตอนและ
กระบวนการขอใชส้ทิธิฯ์  และมลูคา่สนิคา้ทีต่ํ่ากว่าเกณฑข์ัน้ตํ่าสามารถขอใชส้ทิธปิระโยชน์
ได้ เป็นต้น ขณะที่ส่วนที่เกี่ยวกบั “ความสบัสนหรอืความเข้าใจผดิ” ในการใช้สทิธิ ์เช่น 
กงัวลว่าการเปิดเผยโครงสรา้งตน้ทุนการผลติเพื่อขอใบรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ (C/O) จะ
ทําใหร้ฐัเรยีกเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเพิม่ขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ สบัสนเกีย่วกบั “หลกัการต่าง
ตอบแทนในการลดภาษสีนิคา้” ภายใตค้วามตกลง ACFTA ตวัอยา่งเช่น สนิคา้บางรายการ
ทีอ่ยู่ในรายการลดภาษแีบบสนิคา้ปกต ิ(normal track) ของจนีจะลดภาษีในแบบสนิคา้
อ่อนไหว (sensitive track) หากประเทศภาค ีเช่น ไทยนําสนิคา้พกิดัเดยีวกนันัน้ไวใ้น
รายการสนิคา้อ่อนไหว ในส่วนน้ี ผูป้ระกอบการเขา้ใจว่า สนิคา้พกิดัดงักล่าวจะลดภาษีใน
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อตัราเร่งแบบสินค้าปกติ เป็นต้น ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรนุแรงของปัญหาในระดบัปานกลาง (3.1 คะแนน/ 5 คะแนน) 

 
2.6.5 การขอใช้สิทธ์ิไม่มีความจาํเป็น 

 
ปัญหาและอุปสรรคในขอ้น้ีเกดิขึน้จากการพจิารณาของผูป้ระกอบการในการไมใ่ชส้ทิธิ ์FTA ซึง่

เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกจิของผูป้ระกอบการเอง เรยีงลําดบัตามระดบัความรุนแรงของปัญหาจาก
มากไปน้อย ดงัน้ี 

 ลูกคา้ไม่ไดข้อใหผู้ป้ระกอบการออกใบ C/O ผลการศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างผูป้ระกอบการใหค้ะแนนความรุนแรงของปัญหาในระดบัปานกลาง (3.4 คะแนน/   
5 คะแนน) 

 มูลค่าส่งออกไม่สูง ผลการศกึษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการให้
คะแนนความรนุแรงของปัญหาในระดบัปานกลาง (2.9 คะแนน/ 5 คะแนน)  

 
2.6.6 ปัญหาและอปุสรรคอ่ืนๆ 

 
ปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ประการแรก ความพรอ้มของประเทศเพื่อนบา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอ

ใชส้ทิธิ ์ทัง้น้ีเน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธิใ์นการส่งออกไปยงักมัพูชา เมยีนมาร ์และลาว อยู่ในระดบัตํ่า
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา กล่าวคอื ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ปัจจยัสาํคญัทีส่่งผลคอื เจา้หน้าทีใ่นประเทศ
เพื่อนบ้านไม่มขีอ้มูลและความพรอ้มในการตรวจสทิธิใ์นการลดหย่อนภาษี  ผูค้้าโดยเฉพาะรายย่อย
บรเิวณชายแดน ไม่สามารถขอขอ้มูลโครงสรา้งต้นทุนของสนิคา้ โดยเฉพาะสนิคา้โภคภณัฑ ์และการ
สง่ออกทีม่มีลูคา่ไมส่งูนกัไมม่แีรงจงูใจในการใชส้ทิธิ ์เป็นตน้  

 
ประการทีส่อง สนิคา้หลายตวัอยู่นอกรายการลดภาษีหรอืถูกจํากดัโควตา เช่น สนิคา้อยู่นอก

รายการลดภาษศุีลกากรหรอือยู่ในรายการสนิคา้ทีม่คีวามอ่อนไหว  โดยสนิคา้ทีอ่ยูน่อกรายการลดภาษ ี
ซึง่มกัเป็นสนิคา้ในกลุ่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์และอาวุธ ไม่ไดร้บัการลดหย่อนภาษศุีลกากร  ขณะที่
สนิคา้ทีถู่กจาํกดัโควตา เชน่ เน้ือสกุรแปรรปู (HS 160241 และ 160249) ซึง่ไดร้บัโควตาปรมิาณ 1,200 
ตนัต่อปี โดยมอีตัราภาษใีนโควตารอ้ยละ 16 อตัราภาษนีอกโควตารอ้ยละ 20 ในปี พ.ศ. 2555 มกีารขอ
ใชส้ทิธิก์ารสง่ออกในโควตาคดิเป็นรอ้ยละ 99.58 ของโควตาทีไ่ดร้บัในระยะเวลาเพยีง 6 เดอืน สะทอ้น
ว่าปรมิาณโควตาทีไ่ดร้บัน้อยเกนิไปเมื่อเทยีบกบัศกัยภาพและความสามารถในการสง่ออกของไทย จงึ
ควรเจรจาเพิม่ปรมิาณโควตา 
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2.7 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคในการใช้ประโยชน์จาก FTA 
 

ทีผ่า่นมา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาควชิาการ ไดพ้ยายามดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการใชป้ระโยชน์จาก FTA ในประเดน็ต่างๆ มาโดยตลอด  ไมว่่าจะเป็นการ
เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสรมิการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใต ้FTA ผา่นการจดังานสมัมนาและการ
ฝึกอบรม  การจดัทาํเวบ็ไซตเ์พือ่เผยแพรข่อ้มลูอตัราภาษแีละกฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้ภายใตค้วาม
ตกลงต่างๆ แยกตามรายประเทศ  การนําระบบงานใหบ้รกิารออกหนังสอืรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้ดว้ย
ระบบลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(digital signature) มาใช ้ และการนําระบบการรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้
โดยผูส้ง่ออกทีไ่ดร้บัการรบัรอง (self-certification by approved exporters) มาใช ้ นอกจากน้ี ยงัมี
ความพยายามในระดบัภูมภิาคทีจ่ะเพิม่ขอ้บทว่าดว้ยการอนุญาตใหนํ้ามลูค่าเพิม่ทีม่แีหล่งกําเนิดสนิคา้
จากประเทศคู่เจรจาของอาเซยีนอกี 6 ประเทศ มานับรวมไดใ้นการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการส่งออกไป
อาเซยีนภายใตค้วามตกลง ATIGA เพื่อใหผู้ป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยการผลติสามารถใชป้ระโยชน์
ดา้นภาษศุีลกากรไดง้า่ยขึน้  การดาํเนินการต่างๆ ดงักล่าวในหวัขอ้น้ี คณะผูว้จิยัไดเ้ลอืกทาํกรณีศกึษา
การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการใชป้ระโยชน์จาก FTA จาํนวน 3 กรณศีกึษาทีค่ณะผูว้จิยัมคีวามเหน็
ว่าน่าจะเป็นแนวทางที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวขอ้งไดเ้ป็นอย่างด ี แนวทางการ
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคทัง้ 3 แนวทาง ไดแ้ก่ การนําระบบงานใหบ้รกิารออกหนังสอืรบัรองถิน่กําเนิด
สนิคา้ดว้ยระบบลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสม์าใช ้ การนําระบบการรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้โดยผูส้่งออกที่
ไดร้บัการรบัรองมาใช ้ และการอนุญาตใหนํ้ามูลค่าเพิม่ทีม่แีหล่งกําเนิดสนิคา้จากประเทศคู่เจรจาของ
อาเซยีนอกี 6 ประเทศ มานบัรวมไดใ้นการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการสง่ออกไปอาเซยีนภายใตค้วามตกลง 
ATIGA โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
2.7.1  การนําระบบงานให้บริการออกหนังสือรบัรองถ่ินกาํเนิดสินค้าด้วยระบบลายมือช่ือ

อิเลก็ทรอนิกส ์(digital signature) มาใช้ 
 

การพฒันาระบบงานให้บริการออกหนังสือสําคญัในการส่งออกและนําเข้าสินค้าด้วยระบบ
ลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (digital signature) ซึง่เป็นสิง่ทีแ่สดงยนืยนัตวับุคคล (เจา้ของขอ้มลู) และ 
ขอ้มลู/ขอ้ความทีส่ง่ในรปูอเิลก็ทรอนิกสผ์่านเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ ถอืไดว้่าถูกส่งมาจากผู้
ส่งคนนัน้จรงิ และขอ้ความไม่ไดถู้กเปลี่ยนแปลงและแกไ้ขในการส่งขอ้มลูผ่านเครอืขา่ยนัน้ นอกจากน้ี
ขอ้มลูทีส่ง่นัน้เป็นความลบัเฉพาะผูส้ง่และผูร้บั โดยการใชเ้ทคโนโลยกีารเขา้รหสั 

 
ผลในทางปฏบิตักิค็อื ช่วยลดธุรกรรมของผูป้ระกอบการทีต่อ้งการขอเอกสารรบัรองถิน่กําเนิด

สนิค้าซึ่งต้องเดนิทางมาติดต่อเพื่อแสดงลายมอืชื่อแบบเดมิ ผ่านการกํากบัลายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์
พรอ้มกบัเอกสารหลกัฐานทัง้หมดสาํหรบัการขอหนังสอืรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้ในรปูของไฟล ์Portable 
Document Format (PDF) (ดภูาพที ่2.10 ประกอบ) นอกจากน้ี ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถตรวจสอบสถานะ
ความคบืหน้าของขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ไดส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ ในปีงบประมาณ 2554 กรมการคา้
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ต่างประเทศไดอ้อกหนงัสอืสาํคญัในการสง่ออกและนําเขา้สนิคา้ดว้ยระบบลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสร์วม 
54,698 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 5.48 ของการออกหนงัสอืสาํคญัทัง้หมด 

 
ภาพท่ี 2.10  ความพยายามในการอาํนวยความสะดวกในกระบวนการขอใช้สิทธ์ิ FTA 

 

 
 

ทีม่า: คณะผูว้จิยั 
 
2.7.2  การนําระบบการรบัรองถ่ินกาํเนิดสินค้าโดยผูส่้งออกท่ีได้รบัการรบัรอง (self-certification 

by approved exporters) มาใช้ 
 

ระบบการรบัรองถิ่นกําเนิดสนิค้าโดยผู้ส่งออกที่ได้รบัการรบัรอง (self-certification by 
approved exporters) เป็นการอนุญาตใหผู้ท้ําการค้าหรอืผูส้่งออกที่ได้รบัความไว้วางใจ (trusted 
traders/exporter) ซึ่งมคีุณสมบตัติามทีก่ําหนด (qualified) สามารถรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้ไดด้ว้ย
ตนเอง ในใบกํากบัสนิคา้ (Invoice) หรอืในเอกสารทางการคา้อื่นๆ แทนการใชห้นงัสอืรบัรองถิน่กําเนิด
สนิคา้ Form D ในการขอรบัสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงว่าดว้ยการคา้สนิคา้ของ
อาเซยีน (ASEAN Trade In Goods Agreement: ATIGA) ในปัจจุบนั ระบบ Self-Certification ถูก
นํามาใช้สําหรบัการขอลดหย่อนภาษีศุลกากรในการส่งออกไปยงัประเทศอาเซยีน 3 ประเทศภายใต ้
ATIGA ไดแ้ก่ บรไูน มาเลเซยี และสงิคโปร ์

 
ผลในทางปฏบิตัิก็คอื  ช่วยลดธุรกรรมของผูป้ระกอบการที่เกี่ยวกบัการขอหนังสอืรบัรองถิ่น

กําเนิดสนิคา้ทีห่น่วยงานภาครฐั  โดยนบัตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2554 จนถงึปัจจุบนั แมว้่าจาํนวนผูใ้ช้
สทิธิแ์ละมูลค่าการคา้ทีใ่ชส้ทิธิภ์ายใต้ระบบ Self-Certification จะยงัไม่มากนัก แต่กม็แีนวโน้มเพิม่ขึน้
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เรื่อยๆ  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อตัราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ ATIGA ผ่านระบบ Self-
Certification ในปี พ.ศ. 2555 ในการส่งออกไปประเทศบรูไน มาเลเซยี และสงิคโปร ์คดิเป็นรอ้ยละ 
0.28  1.09  และ 0.18 ตามลาํดบั 

 
ภาพท่ี 2.11  ปริมาณการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีกบัประเทศ

สมาชิกอาเซียนผา่นระบบการรบัรองถ่ินกาํเนิดสินค้าโดยผูส่้งออกท่ีได้รบัการรบัรอง 
ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงกรกฎาคม 2556 

 
ทีม่า: สาํนกับรหิารการนําเขา้ กรมการคา้ต่างประเทศ 
 

2.7.3  การอนุญาตให้นํามลูค่าเพ่ิมท่ีมีแหล่งกาํเนิดสินค้าจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก 6 
ประเทศมานับรวมได้ในการใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปอาเซียนภายใต้ความตกลง 
ATIGA 

 
โดยปกตแิลว้ ความตกลงการคา้เสรรีะดบัภูมภิาค (regional FTAs) จะมขีอ้บททีอ่นุญาตให้

ผูป้ระกอบการสามารถนํามูลค่าเพิม่ของวตัถุดบิที่นําเขา้จากประเทศในภาคคีวามตกลงมานับรวมได้
(regional cumulation) หากวตัถุดบินัน้ผ่านหลกัเกณฑก์ารพจิารณาแหล่งกําเนิดสนิคา้ ซึง่ส่วนใหญ่ใช้
หลกัเกณฑท์างเลอืกใดทางเลอืกหน่ึงระหว่างหลกัเกณฑก์ารมสีดัสว่นมลูค่าเพิม่มากกว่ารอ้ยละ 40 ของ
มลูค่าสนิคา้หรอืหลกัเกณฑก์ารเปลีย่นพกิดัศุลกากรที ่4 หลกั  แต่เพื่อเป็นการผอ่นคลายความเขม้งวด
ของขอ้บทดงักล่าว ในปี 2548 ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดต้กลงขยายขอบเขตของขอ้บทดงักล่าวภายใต้
ความตกลง AFTA (ซึง่ปัจจุบนัถูกเรยีกว่าความตกลง ATIGA) ใหผู้ป้ระกอบการสามารถนํามลูค่าเพิม่
ของวตัถุดบินําเขา้จากประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยกนัที่ไม่ผ่านหลกัเกณฑ์การพจิารณาแหล่งกําเนิด
สนิคา้มานับรวมไดบ้างส่วน หากวตัถุดบินัน้มมีูลค่าเพิม่มากกว่ารอ้ยละ 20 ของราคาสนิคา้(partial 

1

69 82

0.06

154.9

293.4

2554 (พ.ย.-ธ.ค.) 2555 2556 (ม.ค.- ก.ค.)

ผูใชสิทธิ์ (ราย) มูลคาการคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
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cumulation)6ยกตวัอยา่งเชน่ สมมตุวิา่หลกัเกณฑก์ารพจิารณาแหล่งกําเนิดสนิคา้ของสนิคา้รายการหน่ึง
และวตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติสนิคา้รายการดงักล่าวเป็นหลกัเกณฑก์ารมสีดัสว่นมลูค่าเพิม่มากกว่า
รอ้ยละ 40 ของมลูค่าสนิคา้  มผีูผ้ลติสนิคา้ดงักล่าวในประเทศไทยรายหนึ่งใชว้ตัถุดบิต่างๆ ในประเทศ
ไทย มาเลเซยี และญีปุ่่ น รวมเป็นมลูค่าเพิม่ 30 บาท  45 บาท  และ 25 บาท ตามลําดบั  โดยวตัถุดบิ
จากมาเลเซียไม่ถือว่ามีแหล่งกําเนิดสินค้าจากมาเลเซีย เน่ืองจากมีสดัส่วนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นใน
มาเลเซยีเพยีงรอ้ยละ 33 ของราคาวตัถุดบิชิน้นัน้ (เท่ากบั 15/45*100) (ดภูาพที ่2.12 ประกอบ)  หาก
ไม่มขี้อบทเรื่องการสะสมมูลค่าเพิม่บางส่วน ผู้ผลิตรายนัน้จะไม่สามารถใช้สทิธิประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรในการส่งออกสนิค้าดงักล่าวไปยงัประเทศสมาชกิอาเซียนได้ เน่ืองจากมสีดัส่วนมูลค่าเพิม่
ทัง้หมดเพยีงรอ้ยละ 30ของราคาสนิคา้แต่เมื่อมขีอ้บทเรื่องการสะสมมลูค่าเพิม่ไดบ้างสว่น ผูผ้ลติรายนัน้
จะสามารถใช้สทิธิประโยชน์ในการส่งออกสนิค้าดงักล่าวไปยงัประเทศสมาชิกอาเซียนได้เน่ืองจาก
สดัส่วนมูลค่าเพิม่ของวตัถุดบิที่ผลติในประเทศมาเลเซยีมากกว่าเกณฑร์อ้ยละ 20 ผูผ้ลติในไทยจงึ
สามารถนําสดัสว่นมลูคา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้จรงิในมาเลเซยีอกี 15 บาทมานบัรวมได ้(สดัสว่นมลูค่าเพิม่รวมใน
กรณน้ีีเทา่กบั 45) 

 
ต่อมาเมื่อประเทศสมาชกิอาเซยีนมแีนวคดิจะจดัทําความตกลงการคา้เสรรี่วมกบัประเทศญี่ปุ่ น 

จนี เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์และอนิเดยีภายใตก้รอบอาเซยีนบวกหน่ึงและอาเซยีนบวกหก จงึ
มขีอ้เสนอใหม้กีารขยายความครอบคลุมของขอ้บทเรือ่งการสะสมมลูคา่การผลติไดบ้างสว่นภายใตค้วามตก
ลง ATIGA ใหผู้ป้ระกอบการสามารถนําวตัถุดบิจากประเทศคู่เจรจาของอาเซยีนอกี 6 ประเทศดงักล่าว
มานบัรวมไดใ้นการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการสง่ออกไปอาเซยีน  ยกตวัอยา่งเช่น สมมุตวิ่าหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาแหล่งกําเนิดสนิค้าของสนิค้ารายการหน่ึงและวตัถุดิบที่เกี่ยวขอ้งในการผลิตสนิค้ารายการ
ดงักล่าวเป็นหลกัเกณฑก์ารมสีดัส่วนมูลค่าเพิม่มากกว่ารอ้ยละ 40 ของมูลค่าสนิคา้  มผีูผ้ลติสนิคา้
ดงักล่าวในประเทศไทยรายหน่ึงใชว้ตัถุดบิต่างๆ ในประเทศไทย มาเลเซยี และญีปุ่่ น รวมเป็นมลูค่าเพิม่ 
30 บาท  45 บาท  และ 25 บาท ตามลําดบั  โดยวตัถุดบิจากมาเลเซยีไมถ่อืว่ามแีหล่งกําเนิดสนิคา้จาก
มาเลเซียและไม่สามารถนํามาสะสมมูลค่าเพิม่บางส่วนได้ เน่ืองจากมสีดัส่วนมูลค่าเพิม่ที่เกิดขึ้นใน
มาเลเซยีเพยีงรอ้ยละ 11 ของราคาวตัถุดบิชิน้นัน้ (เท่ากบั 5/45*100) (ดภูาพที ่2.13 ประกอบ)  หากไม่
มกีารขยายความครอบคลุมของขอ้บทเรือ่งการสะสมมลูคา่เพิม่ไดบ้างสว่น ผูผ้ลติรายนัน้จะไมส่ามารถใช้
สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรในการสง่ออกสนิคา้ดงักล่าวไปยงัประเทศสมาชกิอาเซยีนได ้เน่ืองจากมี
สดัส่วนมูลค่าเพิม่ทัง้หมดเพยีงรอ้ยละ 30 ของราคาสนิคา้  แต่หากมกีารขยายความครอบคลุมของขอ้
บทดงักล่าวผูผ้ลติรายนัน้จะสามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ได ้เน่ืองจากสามารถนําสดัสว่นมลูค่าเพิม่ทีเ่กดิขึน้
ในมาเลเซยีทัง้หมด 45 บาทมานบัรวมได ้(สดัสว่นมลูคา่เพิม่รวมในกรณน้ีีเทา่กบั 75) 

 

                                                 
6 Article 5: Accumulation: If the Regional Value Content of the material is less than 40 percent, the qualifying 
ASEAN Value Content to be cumulated using the RVC criterion shall be in direct proportion to the actual 
domestic content provided that it is equal to or more than 20 percent. 
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ภาพท่ี 2.12  ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าเพ่ิมสะสมแบบ partial cumulationในปัจจบุนั 

 
 

ภาพท่ี 2.13  ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าเพ่ิมสะสมแบบ partial cumulation หากมีการอนุญาตให้
นํามลูค่าเพ่ิมจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอีก 6 ประเทศมานับรวมได้ 

 
 
ในหวัขอ้น้ี คณะผูว้จิยัไดศ้กึษาใน 2 ประเดน็  โดยประเดน็แรก เป็นการศกึษาว่า หากมกีารเพิม่

หลกัเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบการสามารถนําวตัถุดบิจากประเทศคู่เจรจาของอาเซยีนอกี 6 ประเทศดงักล่าว 
มานับรวมไดใ้นการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการส่งออกไปอาเซยีน น่าจะช่วยใหอ้ตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์
ภายใตค้วามตกลง ATIGA ของผูป้ระกอบการในประเทศไทยเพิม่ขึน้หรอืไม ่ และในประเดน็ทีส่อง เป็น
การศกึษาว่า ควรมกีารกําหนดสดัส่วนมูลค่าเพิม่ข ัน้ตํ่าภายในประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศคู่
เจรจาอกี 6 ประเทศสาํหรบัการพจิารณาการสะสมมลูคา่เพิม่ไดบ้างสว่นหรอืไม ่
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ก. อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใต้ความตกลง ATIGA ของผูป้ระกอบการในประเทศไทยจะ
เพิม่ขึ้นหรอืไม่ หากอนุญาตใหนํ้ามลูค่าเพิม่ทีม่แีหล่งกําเนิดจากประเทศคู่เจรจาของอาเซยีน
อกี 6 ประเทศมานบัรวมไดใ้นขอ้บทการสะสมมลูคา่เพิม่ไดบ้างสว่น 

 
สําหรบัการศึกษาในประเด็นแรก  เมื่อพจิารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมกีารขยายความ

ครอบคลุมของขอ้บทเรื่องการสะสมมลูค่าการผลติไดบ้างส่วนจากเดมิทีค่รอบคลุมเฉพาะวตัถุดบิทีผ่ลติใน
อาเซยีนใหค้รอบคลุมทัง้วตัถุดบิทีผ่ลติในอาเซยีนและประเทศคูเ่จรจา พบวา่ ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยจะไดร้บัประโยชน์
โดยตรงจากขอ้เสนอดงักล่าวคอืผูผ้ลติเพื่อสง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิอาเซยีนใน 2 กลุ่มขา้งล่างน้ี ซึง่
แต่เดมิไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรภายใตค้วามตกลง ATIGA ได ้เน่ืองจากวตัถุดบิทีใ่ชม้ี
สดัสว่นมลูคา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ในภมูภิาคอาเซยีนรวมกนัตํ่ากวา่เกณฑร์อ้ยละ 40 ของมลูคา่สนิคา้ 

 ผู้ผลิตสนิค้าขัน้กลางที่ใช้วตัถุดิบจากผู้ผลิตสินค้าขัน้กลางรายอื่น ซึ่งมโีรงงานตัง้อยู่ใน
ประเทศไทยหรอืประเทศสมาชกิอาเซยีนโดยวตัถุดบิดงักล่าวมสีดัส่วนมูลค่าเพิม่ที่เกดิใน
อาเซยีนตํ่ากวา่รอ้ยละ 20 

 ผูผ้ลติสนิค้าขัน้สุดท้ายที่ใช้วตัถุดบิจากผูผ้ลติสนิค้าขัน้กลางซึ่งมโีรงงานตัง้อยู่ในประเทศ
ไทยหรอืประเทศสมาชกิอาเซยีนโดยวตัถุดบิดงักล่าวมสีดัสว่นมลูค่าเพิม่ทีเ่กดิในอาเซยีนตํ่า
กวา่รอ้ยละ 20 

 
อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไมม่กีารจดัเกบ็และเผยแพรข่อ้มลูโครงสรา้งการผลติสนิคา้

ในระดบับรษิทั คณะผูว้จิยัจงึยงัไม่สามารถวเิคราะหใ์นระดบัจุลภาคไดว้่า จะมผีูผ้ลติในประเทศไทยใน
อุตสาหกรรมต่างๆ จํานวนเท่าใดที่สามารถไดร้บัประโยชน์จากขอ้เสนอดงักล่าว คณะผูว้จิยัจงึทําการ
วเิคราะหข์อ้มูลในระดบัมหภาคแทนโดยไดเ้ลอืกศกึษากบั 8 อุตสาหกรรมทีม่รีะดบัความเชื่อมโยงกนั
ของเครอืขา่ยการผลติในภูมภิาคอาเซยีนและเอเซยีตะวนัออกทีแ่ตกต่างกนั[สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (2554), Athukorala and Menon (2010), Hayakawa et al (2009), Kimura and Obashi 
(2011)]ซึ่งอาจจําแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื กลุ่มอุตสาหกรรมที่มรีะดบัความเชื่อมโยงกนัของ
เครอืข่ายการผลติในภูมภิาคค่อนขา้งสูงอยู่แลว้ในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน  
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์  และ
อุตสาหกรรมโลหะพืน้ฐาน  และกลุ่มอุตสาหกรรมทีน่่าจะมรีะดบัความเชื่อมโยงกนัของเครอืขา่ยการผลติ
ในภูมภิาคสูงขึน้ในอนาคต อนัได้แก่ อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์  อุตสาหกรรมไม ้กระดาษ และสิง่พมิพ ์ 
อุตสาหกรรมสิง่ทอ เครือ่งนุ่งหม่ และเครือ่งหนงั  และอุตสาหกรรมอาหาร 

 
จากการวเิคราะหข์อ้มลูสดัสว่นมลูค่าเพิม่ในการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 8 กลุ่มหลกัในปี 2552ที่

เกบ็รวบรวมโดยองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) และองคก์ารการคา้โลก 
(WTO)ประกอบกบัขอ้มลูอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ปี 2555 ทีว่เิคราะหโ์ดยคณะผูว้จิยั (ดตูารางที ่2.16 
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ประกอบ) พบว่าหากเพิ่มหลกัเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการสามารถนําวตัถุดิบจากประเทศคู่เจรจาของ
อาเซยีนมานบัรวมไดใ้นการใชส้ทิธปิระโยชน์ในการสง่ออกไปอาเซยีนแลว้ 

 อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และเครือ่งใช้ไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบนัมอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์
ภายใต้ความตกลง ATIGA อยู่ในระดบัตํ่า(รอ้ยละ 25) น่าจะมอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์
เพิม่ขึ้นได้อกีมาก เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ีในประเทศไทยพึ่งพาวตัถุดบิจํานวนหน่ึงจาก
เครอืขา่ยการผลติทีต่ ัง้อยูน่อกกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนอยา่งญีปุ่่ นและจนีทาํใหม้สีดัสว่น
มลูค่าเพิม่จากการใชว้ตัถุดบิในประเทศไทยน้อยทีสุ่ดโดยเปรยีบเทยีบ (รอ้ยละ 45.1) และมี
คา่มากกวา่หลกัเกณฑก์ารพจิารณาแหล่งกาํเนิดสนิคา้ภายใตค้วามตกลง ATIGA ทีร่ะบุไวท้ี่
รอ้ยละ 40 เพยีงเล็กน้อย  ที่ผ่านมา หลกัเกณฑ์การนํามูลค่าเพิม่ของวตัถุดบินําเขา้จาก
ประเทศสมาชกิอาเซยีนดว้ยกนัทีไ่ม่ผ่านหลกัเกณฑก์ารพจิารณาแหล่งกําเนิดสนิคา้มานับ
รวมไดบ้างสว่น(partial cumulation) แบบในปัจจุบนัยงัไมส่ามารถช่วยทาํใหผู้ป้ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมน้ีสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรไดอ้ย่างเตม็ทีแ่มว้่าสดัส่วน
มูลค่าเพิม่จะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 54.0 เมื่อรวมมูลค่าเพิม่ของวตัถุดบิที่นําเขา้จากประเทศ
สมาชกิอาเซยีน เน่ืองจากในทางปฏบิตั ิผูป้ระกอบการไทยบางรายอาจไมแ่น่ใจว่าวตัถุดบิที่
ตนนําเขา้มาจากประเทศสมาชกิอาเซยีนนัน้ผา่นหลกัเกณฑก์ารพจิารณาแหล่งกําเนิดสนิคา้
หรอืไม ่จงึไมไ่ดนํ้ามลูคา่คา่เพิม่สว่นดงักล่าวมานบัรวมดว้ย  

 อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นสว่นอุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกล และอุตสาหกรรมโลหะพื้นฐาน 
ซึง่ในปัจจุบนัมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใต้ความตกลง ATIGA อยู่ในระดบัปานกลาง 
(รอ้ยละ 50, 46 และ 36 ตามลําดบั) น่าจะมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้ไดอ้กีแต่อาจ
ไมม่ากนกัเน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล่าน้ีมกีารใชว้ตัถุดบิสว่นใหญ่จากเครอืขา่ยการผลติทีอ่ยู่
ในประเทศไทยและประเทศสมาชกิอาเซยีนอยูแ่ลว้  สงัเกตไดจ้ากสดัสว่นมลูค่าเพิม่จากการ
ใชว้ตัถุดบิในประเทศไทยเพยีงประเทศเดยีวและทีร่วมกบัมลูคา่เพิม่ของวตัถุดบิทีนํ่าเขา้จาก
ประเทศสมาชกิอาเซียนเข้าไปด้วยอยู่ในระดบัค่อนข้างสูง (ร้อยละ 55.1 และ 59.7 
ตามลําดบั สาํหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนรอ้ยละ 56.0 และ 60.1 ตามลําดบั 
สําหรบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล และรอ้ยละ 62.7 และ 65.7 ตามลําดบั สําหรบั
อุตสาหกรรมโลหะพืน้ฐาน) 

 อุตสาหกรรมเคมภีณัฑอุ์ตสาหกรรมไม/้กระดาษ/สิง่พมิพอุ์ตสาหกรรมสิง่ทอ/เครือ่งนุ่งห่ม/
เครือ่งหนงัและอุตสาหกรรมอาหารซึง่ในปัจจุบนัมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ภายใตค้วามตก
ลง ATIGA อยูใ่นระดบัปานกลางถงึระดบัสงูอยูแ่ลว้(รอ้ยละ 73, 55, 44 และ 54 ตามลําดบั) 
น่าจะมอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์เพิม่ขึ้นได้อีกแต่อาจไม่มากนักเน่ืองจากอุตสาหกรรม
เหล่าน้ีมกีารใชว้ตัถุดบิภายในประเทศเป็นสว่นใหญ่อยูแ่ลว้  สงัเกตไดจ้ากสดัสว่นมลูค่าเพิม่
จากการใชว้ตัถุดบิในประเทศไทยเพยีงประเทศเดยีวอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง(รอ้ยละ 67.0, 
67.9, 74.4 และ 84.5ตามลาํดบั) 
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แมว้่าผลการวเิคราะหจ์ะสรุปไดว้่า ขอ้เสนอเพื่อการขยายความครอบคลุมของขอ้บทเรื่องการ
สะสมมูลค่าเพิ่มได้บางส่วนน่าจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมไทยหลาย
อุตสาหกรรมไม่มากนัก  แต่คณะผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า รฐับาลไทยควรสนับสนุนขอ้เสนอดงักล่าว เพื่อ
สง่เสรมิใหเ้ครอืขา่ยการผลติในภมูภิาคอาเซยีนและเอเซยีตะวนัออกสามารถใชป้ระโยชน์จากความตกลง 
ATIGA ไดใ้นชว่งเวลาก่อนทีค่วามตกลงการคา้เสรใีนกรอบอาเซยีนบวกหน่ึงและอาเซยีนบวกหกจะมผีล
บงัคบัใชใ้นอนาคต จะมผีลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

 
ข. ควรมกีารกําหนดสดัส่วนมลูค่าเพิม่ข ัน้ตํา่ภายในประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศคู่เจรจา

อกี 6 ประเทศสาํหรบัการพจิารณาการสะสมมลูคา่เพิม่ไดบ้างสว่นหรอืไม ่
 
สําหรบัการศกึษาในประเด็นที่สอง เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มกีารจดัเก็บและเผยแพร่ขอ้มูล

โครงสรา้งการผลติสนิคา้ของประเทศสมาชกิอาเซยีนในระดบับรษิทัคณะผูว้จิยัจงึทําการวเิคราะหข์อ้มลู
ในระดบัมหภาค โดยใชข้อ้มูลสดัส่วนมูลค่าเพิม่ในการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 8 กลุ่มหลกัในประเทศ
มาเลเซยี อนิโดนีเซยี สงิคโปร ์และเวยีดนาม ในปี 2552 ที่เกบ็รวบรวมโดยองค์การเพื่อความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) และองค์การการคา้โลก (WTO) และพบว่า (ดูตารางที่ 2.17
ประกอบ) 

 การผลติสนิคา้ในแต่ละประเทศมกีารใชว้ตัถุดบิในประเทศตนรวมกบัวตัถุดบิที่นําเขา้จาก
ประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นๆ และประเทศคู่เจรจาของอาเซยีนอกี 6 ประเทศรวมกนัอยู่ใน
ระดบัสงูโดยมคี่าสดัส่วนมูลค่าเพิม่ตัง้แต่รอ้ยละ 59.3 (อุตสาหกรรมเคมภีณัฑใ์นประเทศ
สงิคโปร)์ จนถงึรอ้ยละ 94.4 (อุตสาหกรรมอาหารในประเทศอนิโดนีเซยี) ของมลูค่าสนิคา้  
การกาํหนดสดัสว่นมลูคา่เพิม่ข ัน้ตํ่าภายในประเทศสมาชกิอาเซยีนและประเทศคู่เจรจาอกี 6 
ประเทศสําหรบัการพจิารณาการสะสมมูลค่าเพิม่ได้บางส่วนจงึไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อ
ผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากขอ้บทเรื่องการสะสมมูลค่าเพิม่ได้บางส่วนในทาง
กลับกัน  หากไม่มีการกํ าหนดสัดส่ วนมูลค่ า เพิ่มขัน้ตํ่ า  อาจ เกิดการสวมสิทธิ ์
(circumvention) โดยการนําวตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากประเทศนอกภาคอีื่นๆ มาใชม้ากเกนิไป  
จนอาจสง่ผลกระทบดา้นลบต่อการสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยการผลติในภมูภิาคได ้

 การกําหนดเกณฑ์สดัส่วนมูลค่าเพิม่ข ัน้ตํ่าภายในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่
เจรจาอกี 6 ประเทศสําหรบัการพจิารณาการสะสมมูลค่าเพิม่ไดบ้างส่วนที่รอ้ยละ 20 ของ
มลูค่าสนิคา้น่าจะมคีวามเหมาะสม  เน่ืองจากทุกอุตสาหกรรมในประเทศทีม่ขีอ้มลูมสีดัสว่น
มลูค่าเพิม่ของวตัถุดบิในประเทศรวมกบัมลูค่าเพิม่ของวตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากประเทศสมาชกิ
อาเซยีนอื่นๆ และประเทศคู่เจรจาของอาเซยีนอกี 6 ประเทศ  สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 20 
ดงักล่าว 

 อุตสาหกรรมที่น่าจะได้รบัประโยชน์อย่างชดัเจนที่สุดคอือุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เน่ืองจากเมือ่พจิารณาในรายประเทศแลว้ อุตสาหกรรมน้ีมสีดัสว่นมลูค่าเพิม่
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ที่เกิดจากการใช้วตัถุดิบในประเทศรวมกับมูลค่าเพิ่มของวตัถุดิบที่นําเข้าจากประเทศ
สมาชกิอาเซียน สูงกว่าเกณฑ์ในการพจิารณาแหล่งกําเนิดสนิค้าที่ร้อยละ 40 ของมูลค่า
สนิคา้ไมม่ากนกัในแทบทุกประเทศ  แต่เมือ่รวมมลูคา่เพิม่ของวตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากประเทศคู่
เจรจาของอาเซยีนอกี 6 ประเทศเขา้ไปดว้ย จะช่วยใหส้นิคา้มโีอกาสผ่านเกณฑใ์นการ
พจิารณาแหล่งกําเนิดสนิคา้ไดม้ากขึน้  (สดัสว่นมลูค่าเพิม่กรณีไมน่ับและนับรวมมลูค่าเพิม่
ของวตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากประเทศคู่เจรจาของอาเซยีนสาํหรบัอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทย อยู่ทีร่อ้ยละ 54.0 และ 75.1 ตามลําดบั สดัส่วนในประเทศ
มาเลเซยีอยู่ทีร่อ้ยละ 49.5 และ 68.2 ตามลําดบั สดัส่วนในประเทศสงิคโปรอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 
47.6 และ 65.9 ตามลําดบั และสดัส่วนในประเทศเวยีดนามอยูท่ีร่อ้ยละ 44.2 และ 75.4 
ตามลาํดบั) 

 นอกจากน้ี อุตสาหกรรมทีน่่าจะไดป้ระโยชน์อกี เชน่ 
o อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลในประเทศมาเลเซีย สงิคโปร์ และเวยีดนาม (สดัส่วน

มลูคา่เพิม่กรณีไมน่บัและนบัรวมมลูค่าเพิม่ของวตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากประเทศคู่เจรจา
ของอาเซียนสําหรบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลในประเทศมาเลเซีย อยู่ที่ร้อยละ 
49.8 และ 67.8 ตามลําดบั สดัสว่นในประเทศสงิคโปรอ์ยูท่ีร่อ้ยละ 48.2 และ 62.0 
ตามลาํดบั และสดัสว่นในประเทศเวยีดนามอยูท่ีร่อ้ยละ 50.2 และ 73.0 ตามลาํดบั) 

o อุตสาหกรรมโลหะพืน้ฐานในประเทศเวยีดนาม (สดัส่วนมูลค่าเพิม่กรณีไม่นับและ
นับรวมมูลค่าเพิ่มของวตัถุดิบที่นําเข้าจากประเทศคู่เจรจาของอาเซียนสําหรบั
อุตสาหกรรมโลหะพืน้ฐานในประเทศเวยีดนามอยู่ที่รอ้ยละ 43.2 และ 69.0 
ตามลาํดบั) 

o อุตสาหกรรมสิง่ทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องหนังในประเทศเวยีดนาม(สดัสว่นมลูค่าเพิม่
กรณีไม่นับและนับรวมมูลค่าเพิ่มของวตัถุดิบที่นําเข้าจากประเทศคู่เจรจาของ
อาเซยีนสาํหรบัอุตสาหกรรมสิง่ทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องหนงัในประเทศเวยีดนามอยู่
ทีร่อ้ยละ 43.0 และ 72.6 ตามลาํดบั) 

 



71 

ตารางที่ 2.16 สดัส่วนมลูค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 

อตุสาหกรรม 
อตัราการใช้สิทธิ์ของ
ภาคส่งออกไทยปี 2555 

สดัส่วนมลูค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้วตัถดุิบของประเทศต่างๆ(ร้อยละ) 

ไทย อาเซียน อาเซียน+ญี่ปุ่ น อาเซียน+จีน อาเซียน+เกาหลีใต้ อาเซียน+อินเดีย 

อาเซียน+
ออสเตรเลีย+
นิวซีแลนด ์

อาเซียน+3 อาเซียน+6 

อิเลก็ทรอนิกส ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 25 45.1 54.0 62.9 61.6 57.3 54.4 54.9 73.7 75.1 

ยานยนต ์ 50 55.1 59.7 73.8 62.7 61.2 60.3 60.9 78.3 80.2 

เครื่องจกัรกล 46 56.0 60.1 69.6 63.7 61.8 60.7 61.6 75.0 77.2 

โลหะพืน้ฐาน 36 62.7 65.7 71.0 67.3 66.8 66.1 68.0 73.7 76.5 

เคมีภณัฑ ์ 73 67.0 70.0 73.1 71.4 70.6 70.5 71.3 75.1 76.8 

ไม้ กระดาษ สิ่งพิมพ ์ 55 67.9 71.2 74.9 73.0 72.2 71.6 72.7 77.7 79.7 

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง 44 74.4 76.5 79.7 79.8 77.3 77.2 77.5 83.7 85.4 

อาหาร 54 84.5 85.7 87.8 86.6 86.1 86.2 86.6 89.0 90.4 

ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณสดัสว่นมลูคา่เพิม่จากฐานขอ้มลู Trade in value-added ทีพ่ฒันาโดยองคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) และองคก์ารการคา้โลก (WTO) 
หมายเหตุ: อาเซยีน+3 หมายถงึ อาเซยีน + ญีปุ่่ น + จนี + เกาหลใีต ้
  อาเซยีน+6 หมายถงึ อาเซยีน + ญีปุ่่ น + จนี + เกาหลใีต ้+ ออสเตรเลยี + นิวซแีลนด ์+ อนิเดยี 
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ตารางที่ 2.17 สดัส่วนมลูค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ ปี พ.ศ. 2552 
 

อตุสาหกรรม 

สดัส่วนมลูค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าใน
ไทยจากการใช้วตัถดุิบของประเทศต่างๆ 

(ร้อยละ) 

สดัส่วนมลูค่าเพิ่มในการ
ผลิตสินค้าในมาเลเซียจาก
การใช้วตัถดุิบของประเทศ

ต่างๆ (ร้อยละ) 

สดัส่วนมลูค่าเพิ่มในการ
ผลิตสินค้าในอินโดนีเซียจาก
การใช้วตัถดุิบของประเทศ

ต่างๆ (ร้อยละ) 

สดัส่วนมลูค่าเพิ่มในการ
ผลิตสินค้าในสิงคโปรจ์าก
การใช้วตัถดุิบของประเทศ

ต่างๆ (ร้อยละ) 

สดัส่วนมลูค่าเพิ่มในการ
ผลิตสินค้าในเวียดนามจาก
การใช้วตัถดุิบของประเทศ

ต่างๆ (ร้อยละ) 
ไทย อาเซียน อาเซียน+6 อาเซียน อาเซียน+6 อาเซียน อาเซียน+6 อาเซียน อาเซียน+6 อาเซียน อาเซียน+6 

อิเลก็ทรอนิกส ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

45.1 54.0 75.1 49.5 68.2 77.1 86.3 47.6 65.9 44.2 75.4 

ยานยนต ์ 55.1 59.7 80.2 58.9 73.7 86.2 92.2 58.7 66.6 51.1 70.5 

เครื่องจกัรกล 56.0 60.1 77.2 49.8 67.8 66.7 80.9 48.2 62.0 50.2 73.0 

โลหะพืน้ฐาน 62.7 65.7 76.5 57.0 74.8 86.3 90.8 58.0 74.0 43.2 69.0 

เคมีภณัฑ ์ 67.0 70.0 76.8 71.5 79.7 87.7 90.6 50.0 59.3 57.5 76.1 

ไม้ กระดาษ สิ่งพิมพ ์ 67.9 71.2 79.7 82.1 88.2 87.0 90.6 65.7 76.2 64.3 77.6 

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องหนัง 

74.4 76.5 85.4 69.9 81.8 78.5 88.9 58.5 77.8 43.0 72.6 

อาหาร 84.5 85.7 90.4 80.1 85.5 92.4 94.9 64.4 77.8 69.3 81.0 

ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณสดัสว่นมลูค่าเพิม่จากฐานขอ้มลู Trade in value-added ทีพ่ฒันาโดยองคก์ารเพื่อความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) และองคก์ารการคา้
โลก (WTO) 
หมายเหตุ: อาเซยีน+3 หมายถงึ อาเซยีน + ญีปุ่่ น + จนี + เกาหลใีต ้

  อาเซยีน+6 หมายถงึ อาเซยีน + ญีปุ่่ น + จนี + เกาหลใีต ้+ ออสเตรเลยี + นิวซแีลนด ์+ อนิเดยี 
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บทท่ี 3  กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจากความตกลง FTA 
แยกตามรายอตุสาหกรรม 

 
 

ในบทน้ี คณะผูว้จิยัไดส้รุปว่า ทีผ่่านมา ผูป้ระกอบการภาคส่งออกและนําเขา้ไทยในแต่ละสาขา
จาํนวน 20 อุตสาหกรรมไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA ต่างๆ มากน้อยเพยีงใด โดยจะนําเสนอผล
การศกึษาของแต่ละอุตสาหกรรมแยกเป็นรายประเทศ 

 
คณะผูว้จิยัไดว้เิคราะหป์ระโยชน์จากความตกลง FTA ทีม่ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ของไทย 10 ฉบบั กบั

ประเทศภาค ี15 ประเทศ อนัไดแ้ก่ ความตกลงการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างอาเซยีนกบัจนี (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) ความ
ตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิระหว่างไทยกบัญีปุ่่ น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: 
JTEPA) ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิระหว่างอาเซยีนกบัญี่ปุ่ น (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership Agreement: AJCEP) ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกบัออสเตรเลยี 
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างอาเซยีน 
ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด ์(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
โครงการเรง่เกบ็เกีย่วล่วงหน้าภายใตค้วามตกลงการคา้เสรรีะหวา่งไทยกบัอนิเดยี (Thailand-India Free 
Trade Agreement: TIFTA) ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างอาเซยีนกบัอนิเดยี (ASEAN-India Free 
Trade Agreement: AIFTA) ความตกลงการคา้เสรรีะหว่างอาเซยีนกบัเกาหลใีต ้(ASEAN-Republic of 
Korea Free Trade Agreement: AKFTA) และความตกลงวา่ดว้ยการเป็นหุน้สว่นทางเศรษฐกจิทีใ่กลช้ดิ
ยิง่ขึน้ระหว่างไทยกบัเปร ู(Thailand-Peru Closer Economic Partnership Agreement: TPCEP)  โดย
ไม่ไดท้ําการวเิคราะหป์ระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากความตกลงการคา้เสรรีะหว่างไทยกบันิวซแีลนด ์(Thailand-
New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) เน่ืองจากไมม่ขีอ้มลูการใชส้ทิธปิระโยชน์ 
จากการที่ผู้ส่งออกสามารถออกหนังสือรบัรองแหล่งกําเนิดสินค้าได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาตจาก
หน่วยงานภาครฐั  อยา่งไรกต็าม ฐานขอ้มลูอตัราภาษศุีลกากรของประเทศต่างๆ ในปี 2555 ยงัไมม่กีาร
เผยแพร่ออกมาอย่างเป็นทางการ  ในระหว่างที่ยงัไม่มฐีานขอ้มูลดงักล่าว คณะผู้วจิยัจงึได้วเิคราะห์
ประโยชน์จากความตกลงการคา้เสรกีบัประเทศคู่ภาคใีนการสง่ออกไปประเทศภาคโีดยการใชฐ้านขอ้มลู
อตัราภาษีศุลกากรในปี 2554 แทน  นอกจากน้ี คณะผู้วิจยัยงัไม่สามารถวิเคราะห์ประโยชน์จาก    
ความตกลงว่าดว้ยการเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิที่ใกล้ชดิยิง่ขึน้ระหว่างไทยกบัเปรูได ้เน่ืองจากยงัไม่
พบว่ามกีารเผยแพร่ขอ้มลูอตัราภาษศุีลกากรของประเทศเปรใูนฐานขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศแหล่ง
ต่างๆ  อย่างไรกต็าม เน่ืองจากความตกลงดงักล่าวเพิง่มผีลบงัคบัใชใ้นปี 2555 เป็นปีแรก ประโยชน์ที่
ไดร้บัจากความตกลงดงักล่าวจงึน่าจะยงัไมม่ากนกั 
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3.1 อตุสาหกรรมอาหาร 
3.1.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกอาหารในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มอาหารจากไทยสามารถประหยดัภาษคีดิ
เป็นมูลค่ารวม 15,889 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการส่งออกสนิคา้ในกลุ่มน้ี
ทัง้หมด การที่สนิค้าส่งออกกลุ่มอาหารของไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัปาน
กลางดังกล่าว  เ น่ืองจากในภาพรวม  ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับปานกลางที ่
รอ้ยละ 54  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 63 ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด และ
ใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 12 จุด (ดตูารางที ่3.1 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (3,801 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศ
เกาหลีใต้ (2,901 ล้านบาท)  และผู้นําเข้าในประเทศเวียดนาม (2,221 ล้านบาท) ตามลําดบั     
(ดตูารางที ่3.1 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มอาหารไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50  อย่างไรกต็าม พบว่า ยงัมผีู้
สง่ออกสนิคา้กลุ่มอาหารไทยทีย่งัไมส่ามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์จากความตกลง FTA ไดอ้ยา่งเตม็ที ่เช่น 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มอาหารไทยไปบรไูน ลาว เมยีนมาร ์และกมัพชูา ทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพยีง
รอ้ยละ 15  8  8 และ 5  ตามลาํดบั   

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงเพยีงรอ้ยละ 0.01 จุด อยา่งไรกต็าม 
หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มอาหารไทยมอีตัราการใชส้ทิธิ
ประโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สงิคโปร ์เวยีดนาม และเกาหลใีต ้ลดลงรอ้ยละ 26.34  19.15 
และ 15.89 จุด ตามลาํดบั ในขณะเดยีวกนั บางประเทศในภาคกีม็อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อนหน้า ไดแ้ก่ ฟิลปิปินส ์และอนิเดยี โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.61 และ 15.87 จุด ตามลําดบั (ดตูารางที ่
3.1 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้ส่งออกกลุ่มอาหารที่ใชป้ระโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น  

สตารช์ทําจากมนัสําปะหลงั (HS 110814) ทีส่่งออกไปยงัเกาหลใีต้และอนิโดนีเซยี และเบยีรท์ําจาก
มอลต์ (HS 220300) ทีส่่งออกไปยงัสงิคโปร ์เป็นตน้  ส่วนสนิคา้ส่งออกกลุ่มอาหารทีย่งัสามารถเกบ็
เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เชน่ อาหารสนุขัและแมว (HS 230910) ทีส่ง่ออกไปยงั
ญีปุ่่ น อาหารปรุงแต่งอื่นๆ (HS 210690) ทีส่ง่ออกไปยงัญีปุ่่ น และน้ํา รวมถงึน้ําแรแ่ละน้ําอดัลม ทีเ่ตมิ
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น้ําตาล และเครื่องดื่มอื่นๆ ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล ์(HS 220290) ทีส่ง่ออกไปยงัเวยีดนาม เป็นตน้ (ดสูนิคา้
รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.1  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกอาหารในไทย 

ในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 
(ร้อยละ
จดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 206,014 7,036 3 57 16 37 +1.13 
   - อนิโดนีเซยี 47,108 1,175 2 31 8 94 +2.48 
   - มาเลเซยี 32,711 806 2 39 13 46 +9.42 
   - กมัพชูา 29,406 105 0 65 9 5 +1.28 
   - เมยีนมาร ์ 25,500 146 1 83 13 8 +6.86 
   - เวยีดนาม 21,145 2,221 11 89 26 42 -19.15 
   - ลาว 16,451 209 1 95 17 8 -2.18 
   - ฟิลปิปินส ์ 15,919 1,522 10 100 14 75 +17.61 
   - สงิคโปร ์ 15,759 840 5 2 415 62 -26.34 
   - บรไูน 2,017 11 1 1 349 15 -2.66 
ญีปุ่่ น 154,369 3,801 2 80 7 65 +1.29 
จนี 43,582 1,569 4 50 10 73 -10.31 
ออสเตรเลยี 26,652 538 2 48 5 85 +0.05 
เกาหลใีต ้ 23,634 2,901 12 47 41 44 -15.89 
อนิเดยี 3,380 43 1 44 13 41 +15.87 
รวมทุกประเทศ 457,631 15,889 3 63 12 54 -0.01 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ:  - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.1.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าอาหารในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มอาหารจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA 
สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 12,067 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการ
นําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้นําเขา้กลุ่มอาหารไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA 
อยู่ในระดบัสงูดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดส้งูถงึรอ้ยละ 82 จากความ
ตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 84 ของมลูคา่การนําเขา้ทัง้หมด และใหแ้ตม้ต่อสงูถงึรอ้ยละ 
18 จุด (ดตูารางที ่3.2 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้อาหารมาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีสุ่ด (2,773 ลา้นบาท)  
รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้อาหารจากประเทศมาเลเซยี (2,530 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้อาหารจากประเทศ
ฟิลปิปินส ์(2,036 ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.2 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มอาหารในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้มา

จากประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50  อยา่งไรกต็าม พบว่า ยงัมี
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มอาหารในไทยทีย่งัไมส่ามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์จากความตกลง FTA ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
เช่น ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มอาหารจากเกาหลใีต้ เมยีนมาร ์และอนิเดยี ทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพยีง
รอ้ยละ 28  26 และ 23 ตามลาํดบั 

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

มกีารเปลีย่นแปลงน้อยมาก เน่ืองจากเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.53 จุด อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาแยกเป็น
รายประเทศ พบว่า ประเทศทีผู่นํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มอาหารในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ลาว และญี่ปุ่ น เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.66 และ 14.78 จุด ตามลําดบั ใน
ขณะเดยีวกนั บางประเทศในภาคกีม็อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า ไดแ้ก่ กมัพูชา ที่
ลดลงมากทีส่ดุรอ้ยละ 11.76 จุด (ดตูารางที ่3.2 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้นําเขา้กลุ่มอาหารที่ใชป้ระโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

ซกิาร ์เชอรูต ซกิารลิโล และบุหรี ่ (HS 24022090) ทีนํ่าเขา้จากฟิลปิปินส ์มอลต์ไม่ไดค้ัว่ (HS 
11071000) ที่นําเขา้จากออสเตรเลยี เป็นต้น  ส่วนสนิคา้นําเขา้กลุ่มอาหารที่ยงัสามารถเกบ็เกี่ยว
ประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น กาแฟทีผ่สมไดท้นัท ี (HS 21011110) ทีนํ่าเขา้จาก
มาเลเซยี  และปลาแช่เยน็จนแขง็ ไมร่วมถงึเน้ือปลาแบบฟิลเลและเน้ือปลาแบบอื่น (HS 03038919) ที่
นําเขา้จากอนิโดนีเซีย เป็นต้น (ดูสนิค้ารายการอื่นๆ เพิม่เติมได้ในเวบ็ไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.2  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าอาหารในไทย 
ในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 46,240 7,600 16 99 19 85 +1.73 
   - มาเลเซยี 14,476 2,530 17 96 22 87 +1.55 
   - อนิโดนีเซยี 10,437 1,301 12 100 15 64 -0.51 
   - สงิคโปร ์ 8,072 582 7 100 9 90 +8.38 
   - เวยีดนาม 6,981 1,050 15 100 15 98 +1.97 
   - ฟิลปิปินส ์ 5,760 2,036 35 100 37 95 -1.82 
   - ลาว 193 48 25 100 36 79 +15.66 
   - เมยีนมาร ์ 183 9 5 100 17 26 +9.45 
   - กมัพชูา 136 45 33 100 43 60 -11.76 
   - บรไูน 2 0 5 100 5 98 +3.1 
จนี 17,669 2,773 16 93 18 87 -0.91 
อนิเดยี 11,093 14 0 12 11 23 +0.84 
ออสเตรเลยี 10,501 1,387 13 88 17 86 -0.90 
ญีปุ่่ น 3,446 195 6 74 15 48 +14.78 
เกาหลใีต ้ 1,466 65 4 63 16 28 +1.54 
เปร ู 945 34 4 87 5 83  
รวมทุกประเทศ 91,359 12,067 13 84 18 82 +1.53 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.2 อตุสาหกรรมยาและผลิตภณัฑท์างเภสชักรรม 
3.2.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกยาและผลิตภณัฑท์างเภสชักรรม

ในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรมจากไทย
สามารถประหยดัภาษีคดิเป็นมูลค่ารวม 208 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการ
สง่ออกสนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรมของไทย
ได้รบัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัไม่สูงนักดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออก
สามารถใชป้ระโยชน์ไดร้อ้ยละ 47  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 52 ของมลูค่า
การสง่ออกทัง้หมด และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 5 จุด (ดตูารางที ่3.3 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (74 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศ
เวยีดนาม (50 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศอนิเดยี (23 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ใน
ประเทศเมยีนมารไ์ม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีFTA สาํหรบัสนิคา้ทีม่ี
การคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มน้ี เท่ากบัอตัราภาษี MFN  ส่วนผูนํ้าเขา้ในประเทศมาเลเซยี 
สงิคโปร ์และบรูไน ไม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของประเทศ
เหล่าน้ีสาํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มน้ีอยู่ทีร่อ้ยละ 0 อยู่แลว้ (ดูตารางที ่3.3 
ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรมใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

สง่ออกไปประเทศภาคคีวามตกลง FTA เพยีง 4 ประเทศทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์สงูกว่ารอ้ยละ 50 
ไดแ้ก่ ญี่ปุ่ น เกาหลใีต้ อนิเดยี และฟิลปิปินส ์ในอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์รอ้ยละ 98  81  76 และ 58 
ตามลาํดบั  

 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคลีดลง

รอ้ยละ 3.14 จุด เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบวา่ มเีพยีง 5 ประเทศทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มยาและ
ผลติภณัฑท์างเภสชักรรมมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า และประเทศทีล่ดลงมากทีสุ่ด 
ได้แก่ ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ลดลงร้อยละ 6.65 และ 6.06 จุด ตามลําดบั ในขณะเดียวกัน 
ประเทศภาคทีี่มอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ และจีน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.81 และ 14.96 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.3 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรมของไทยทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษี

ศุลกากรจาก FTA สงูสุดในระดบัมลูค่ามากกว่า 10 ลา้นบาท ไดแ้ก่ น้ําตาลทีบ่รสิุทธิใ์นทางเคม ี (HS 
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294000) ที่ส่งออกไปญี่ปุ่ น  และยารกัษาหรอืป้องกนัโรคอื่นๆ (HS 300490) ทีส่่งออกไปเวยีดนาม  
สว่นสนิคา้สง่ออกกลุ่มยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรมของไทยทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษี
ศุลกากรจาก FTA ไดอ้กีในระดบัมูลค่ามากกว่า 10 ลา้นบาท ไดแ้ก่ กรดกลูทามกิและเกลอืของกรด   
กลูทามกิ (HS 292242) ทีส่ง่ออกไปลาวและเวยีดนาม ยารกัษาหรอืป้องกนัโรคอื่นๆ (HS 300490) ที่
สง่ออกไปเวยีดนาม ลาว และฟิลปิปินส ์(ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 

 

ตารางท่ี 3.3  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกยาและผลิตภณัฑท์าง
เภสชักรรมในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 

(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 13,665 85 1 43 5 32 -2.72 
   - เมยีนมาร ์ 3,609       
   - เวยีดนาม 3,137 50 2 58 9 38 -0.65 
   - กมัพชูา 1,951 2 0 47 2 10 -4.16 
   - ฟิลปิปินส ์ 1,495 18 1 100 2 58 +2.04 
   - ลาว 1,406 7 1 95 7 8 +0.81 
   - มาเลเซยี 870 0 0 0 30 0  
   - สงิคโปร ์ 637       
   - อนิโดนีเซยี 559 7 1 61 5 44 -6.06 
   - บรไูน 1       
ญีปุ่่ น 2,060 74 4 63 6 98 +2.90 
อนิเดยี 1,020 23 2 100 3 76 -4.86 
จนี 772 16 2 100 6 34 +14.96 
ออสเตรเลยี 359 1 0 63 5 12 -6.65 
เกาหลใีต ้ 226 8 4 68 7 81 +16.81 
รวมทุกประเทศ 18,103 208 1 52 5 47 -3.14 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ:  - ผูนํ้าเขา้ในประเทศเมยีนมารไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี FTA สาํหรบั

สนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ี เทา่กบัอตัราภาษ ีMFN 
 -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละบรไูนไมไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN 

ของประเทศเหล่าน้ีสาํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
     - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.2.2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้ายาและผลิตภณัฑท์างเภสชักรรม
ในไทย 

 
ในปี 2555 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสนิค้ากลุ่มยาและผลิตภณัฑ์ทางเภสชักรรมจาก

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 991 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
4 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้กลุ่มยาและผลติภณัฑท์าง
เภสชักรรมนําเข้าได้รบัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากใน
ภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดร้อ้ยละ 64 จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้  
รอ้ยละ 85 ของมลูคา่การนําเขา้ทัง้หมด และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 6 จุด (ดตูารางที ่3.4 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีส่ดุ (452 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็น
ผูนํ้าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่ น (102 ล้านบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศอนิโดนีเซยี (92 ล้านบาท) 
ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.4 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรมในไทย มอีตัราการใช้ประโยชน์จากความ 

ตกลง FTA ในการนําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 
ยกเวน้เพยีงอนิเดยีและญีปุ่่ นทีม่อีตัราการใชส้ทิธิร์อ้ยละ 45 และ 9 ตามลําดบั  ขณะทีป่ระเทศภาคคีวาม
ตกลง FTA ทีผู่นํ้าเขา้ในไทยไมไ่ดนํ้าเขา้สนิคา้มาเลย ไดแ้ก่ ลาว เมยีนมาร ์กมัพชูา บรไูน และเปร ู 
 

การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้
ร้อยละ 11.15 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ทุกประเทศที่ผู้นําเขา้สนิค้ากลุ่มยาและ
ผลิตภัณฑ์ทางเภสชักรรมในไทยมีอตัราการใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ยกเว้นเพียง
ประเทศทีผู่นํ้าเขา้ในไทยไมไ่ดนํ้าเขา้สนิคา้มาเลย และประเทศทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
เกาหลใีต ้และออสเตรเลยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.46 และ 26.78 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.4 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้กลุ่มยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรมนําเขา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากร

จาก FTA สงูสุดในระดบัมลูค่ามากกว่า 20 ลา้นบาท ไดแ้ก่ โมโนโซเดยีมกลูทาเมต (HS 29224220) ที่
นําเขา้จากจนี และยารกัษาหรอืป้องกนัโรคทีจ่ดัทาํขึน้เพื่อใชต้ามขนาดทีก่ําหนด (รวมถงึของทีจ่ดัทาํขึน้ 
ในลกัษณะเพื่อใหผ้า่นทางผวิหนงั) หรอืในลกัษณะ หรอืบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลกี (HS 30049099) 
ทีนํ่าเขา้จากอนิโดนีเซยี เป็นตน้  สว่นสนิคา้กลุ่มยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรมนําเขา้ทีย่งัสามารถเกบ็
เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กีมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ยารกัษาหรอืป้องกนัโรคทีจ่ดัทําขึน้
เพื่อใช้ตามขนาดที่กําหนด (รวมถงึของทีจ่ดัทําขึน้ในลกัษณะเพื่อใหผ้่านทางผวิหนัง) หรอืในลกัษณะ 
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หรอืบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลกี (HS 30049099) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น อนิเดยี และอนิโดนีเซยี เป็นตน้ 
(ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
 
ตารางท่ี 3.4  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้ายาและผลิตภณัฑท์าง

เภสชักรรมในไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 4,166 272 7 98 9 78 +6.58 
   - อนิโดนีเซยี 1,895 92 5 96 8 76 +2.68 
   - สงิคโปร ์ 732 51 7 99 10 71 +9.86 
   - ฟิลปิปินส ์ 596 44 7 100 10 75 +11.74 
   - เวยีดนาม 577 57 10 100 10 99 +2.45 
   - มาเลเซยี 366 26 7 98 10 74 +5.27 
   - ลาว 0 0 0 100 10 0 0.00 
   - กมัพชูา 0 0 0 100 1 0 0.00 
   - เมยีนมาร ์ 0 0 0 100 10 0 0.00 
   - บรไูน 0 0 0 0 0 0 - 
จนี 11,530 452 4 91 5 77 +11.46 
อนิเดยี 4,332 7 0 60 3 9 +8.22 
ญีปุ่่ น 3,127 102 3 95 8 45 +10.21 
เกาหลใีต ้ 2,347 71 3 67 7 63 +30.46 
ออสเตรเลยี 1,515 86 6 89 10 64 +26.78 
เปร ู 0 0 0 37 1 0  
รวมทุกประเทศ 27,016 991 4 85 6 64 +11.15 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ:  - ไมม่กีารนําเขา้สนิคา้กลุม่น้ีจากบรไูนเลย  สว่นการนําเขา้จากกมัพชูา ลาว และเปร ูมมีลูคา่น้อยมาก 
 - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.3 อตุสาหกรรมส่ิงทอ 
3.3.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกส่ิงทอในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มสิง่ทอจากไทยสามารถประหยดัภาษีคดิ
เป็นมูลค่ารวม 1,921 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบัมูลค่าการส่งออกสนิค้าในกลุ่มน้ี
ทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มสิง่ทอของไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยูใ่นระดบั
ตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดบัไม่สูงนักที่รอ้ยละ 43 จาก
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 83 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด และใหแ้ต้มต่อ   
รอ้ยละ 7จุด (ดตูารางที ่3.5 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (639 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศ
อนิโดนีเซยี (291 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศจนี (286 ลา้นบาท) ตามลาํดบั  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ใน
ประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN ของสงิคโปรส์าํหรบั
สนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มสิง่ทออยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ (ดตูารางที ่3.5 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มสิง่ทอไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA เกอืบทุกประเทศในระดบัทีต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 50  ยกเวน้เพยีงญีปุ่่ น เกาหลใีต ้
ออสเตรเลยี และอนิโดนีเซยี โดยพบวา่ ผูส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มสิง่ทอในไทยทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ตํ่า
มาก ไดแ้ก่ เมยีนมาร ์กมัพชูา ลาว และบรไูน  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

มกีารเปลีย่นแปลงน้อยมาก เน่ืองจากเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2.71 จุด อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาแยกเป็น
รายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มสิง่ทอไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.96 จุด ในขณะเดยีวกนั ประเทศภาคทีีม่อีตัรา
การใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ บรไูน และเวยีดนาม ลดลงรอ้ยละ 8.17 และ 
4.86 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.5 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มสิง่ทอทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสดุ เชน่ ทเีชิต้

และเสือ้ชัน้ในทาํดว้ยวตัถุทออื่นๆ ถกัแบบนิตหรอืโครเชต ์(HS 610990) ทีส่ง่ออกไปยงัญีปุ่่ น ทเีชิต้และ
เสือ้ชัน้ในทาํดว้ยฝ้ายถกัแบบนิตหรอืโครเชต ์(HS 610910) ทีส่ง่ออกไปยงัญีปุ่่ น  เสน้ใยสัน้เทยีมทีไ่มไ่ด้
สาง หว ีหรอืผา่นกรรมวธิอียา่งอื่นสาํหรบัการปัน่ดา้ยทาํดว้ยวสิโคสเรยอน  (HS 550410) ทีส่ง่ออกไป
ยงัอนิโดนีเซยี เป็นตน้  ส่วนสนิคา้ส่งออกกลุ่มสิง่ทอทีย่งัสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากร
จาก FTA ไดอ้กี เช่น ผา้ทอจากดา้ยทนแรงดงึสงูทีท่าํดว้ยไนลอนหรอืโพลเิอสเทอร ์(HS 540710) ที่
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ส่งออกไปยงัจนี  เสน้ใยสัน้เทยีมที่ไม่ไดส้าง หว ีหรอืผ่านกรรมวธิอีย่างอื่นสําหรบัการปัน่ดา้ยทําดว้ย  
โพลเิอสเทอร ์(HS 550320) ทีส่่งออกไปยงัเวยีดนาม เป็นต้น (ดูสนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้น
เวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.5  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกส่ิงทอในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 43,877 669 2 75 7 31 +3.41 
   - เวยีดนาม 12,370 181 1 91 6 26 -4.86 
   - อนิโดนีเซยี 10,612 291 3 73 7 61 +16.96 
   - เมยีนมาร ์ 5,210 2 0 43 10 1 -0.57 
   - สงิคโปร ์ 3,552       
   - ฟิลปิปินส ์ 3,524 78 2 100 7 49 +0.08 
   - กมัพชูา 3,404 2 0 99 6 1 +0.49 
   - มาเลเซยี 3,140 107 3 86 14 27 -2.13 
   - ลาว 1,958 8 0 100 10 4 +1.50 
   - บรไูน 107 0 0 50 5 9 -8.17 
ญีปุ่่ น 14,684 639 4 99 7 61 +4.36 
จนี 10,223 286 3 87 8 38 -2.49 
อนิเดยี 4,329 67 2 93 4 42 +1.91 
เกาหลใีต ้ 3,128 174 6 90 8 74 +8.13 
ออสเตรเลยี 2,796 86 3 95 5 62 +7.81 
รวมทุกประเทศ 79,036 1,921 2 83 7 43 +2.71 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหต: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.3.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าส่ิงทอในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มสิง่ทอจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA 
สามารถประหยดัภาษีคดิเป็นมูลค่ารวม 3,469 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการ
นําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้นําเขา้กลุ่มสิง่ทอไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA 
อยู่ในระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดส้งูรอ้ยละ 81  จาก
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 95 ของมลูค่าการนําเขา้ทัง้หมด  แต่ใหแ้ตม้ต่อเพยีง
รอ้ยละ 7 จุด (ดตูารางที ่3.6 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผูนํ้าเขา้ของ

ไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีสุ่ด (2,229 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็น
ผูนํ้าเขา้สนิคา้มาจากประเทศญีปุ่่ น (342 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้สนิคา้มาจากประเทศเวยีดนาม (234 
ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.6 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มสิง่ทอในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้มา

จากประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50  ขณะทีผู่นํ้าเขา้ไทยยงัใช้
สทิธปิระโยชน์ในระดบัตํ่าจากการนําเขา้สนิคา้จากกมัพชูา สงิคโปร ์ลาว บรไูน และเปร ู 

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงเพยีงรอ้ยละ 0.59 จุด อยา่งไรกต็าม 
หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า สงิคโปร ์และออสเตรเลยีเป็นประเทศที่ผูนํ้าเขา้สนิค้ากลุ่ม   
สิง่ทอในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากทีส่ดุ โดยลดลงรอ้ยละ 35.02 และ 28.70 
จุด ตามลําดบั  ในขณะเดยีวกนั หลายประเทศกม็อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ามาก
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ เมยีนมาร ์กมัพูชา และอนิเดยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.71  23.72 และ19.38 จุด ตามลําดบั (ดู
ตารางที ่3.6 ประกอบ) 
 

ในรายสนิค้า สนิค้านําเขา้กลุ่มสิง่ทอที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น    
ดา้ยใยยาวสงัเคราะห ์(นอกจากดา้ยเยบ็) ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้เพื่อการขายปลกี รวมถงึใยยาวเดีย่วสงัเคราะห์
ทีม่ขีนาดน้อยกว่า 67 เดซเิทกซ ์(HS 54021900) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น และผา้ทอลายขดั (HS 52081200) 
ผา้ทอทาํดว้ยเสน้ใยสัน้เทยีม (HS 55161100) ทีนํ่าเขา้จากจนี เป็นตน้  สว่นสนิคา้นําเขา้กลุ่มสิง่ทอทีย่งั
สามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น เจอรซ์ี่ พูลโอเวอร ์เสือ้ชนิดคาร์
ดแิกน เสือ้กัก๊ และเสือ้ทีค่ลา้ยกนั ถกัแบบนิตหรอืแบบโครเชต ์(HS 61109000) ทีนํ่าเขา้จากจนี  ของที่
จดัทําแลว้อื่นๆ รวมถงึแบบสําหรบัตดัเสือ้ผา้ (HS 63079090) ทีนํ่าเขา้จากสงิคโปร ์เป็นตน้ (ดูสนิคา้
รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th)  
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ตารางท่ี 3.6  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าส่ิงทอในไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 14,817 637 4 87 6 84 -4.82 
   - เวยีดนาม 5,909 234 4 70 7 93 -0.98 
   - อนิโดนีเซยี 5,149 228 4 98 5 89 +0.3 
   - มาเลเซยี 1,869 126 7 100 8 91 +3.35 
   - สงิคโปร ์ 1,233 14 1 100 5 22 -35.02 
   - ฟิลปิปินส ์ 489 25 5 100 6 98 +1.17 
   - กมัพชูา 114 8 7 100 25 25 +23.72 
   - ลาว 43 2 5 100 25 17 -13.58 
   - เมยีนมาร ์ 10 2 15 100 19 49 +40.71 
   - บรไูน 0 0 0 100 19 0 0.00 
จนี 31,599 2,229 7 99 9 84 +0.15 
ญีปุ่่ น 9,308 342 4 100 6 69 +1.97 
เกาหลใีต ้ 4,537 169 4 99 5 77 +2.82 
อนิเดยี 3,987 81 2 82 3 79 +19.38 
ออสเตรเลยี 301 11 4 100 6 66 -28.70 
เปร ู 18 0 0 0 5 0  
รวมทุกประเทศ 64,568 3,469 5 95 7 81 -0.59 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.4 อตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
3.4.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเครื่องนุ่งห่มในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีี่นําเขา้สนิค้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่มจากไทยสามารถประหยดั
ภาษคีดิเป็นมลูคา่รวม 871 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการสง่ออกสนิคา้ในกลุ่มน้ี
ทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มเครือ่งนุ่งหม่ของไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยูใ่น
ระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้่งออกสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบัปานกลางทีร่อ้ย
ละ 62  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 91 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด และให้
แตม้ต่อรอ้ยละ 11 จุด (ดตูารางที ่3.7 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นสามารถประหยดัภาษีไดม้ากที่สุด (464 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศจนี
(161 ล้านบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศเกาหลใีต้ (86 ล้านบาท) ตามลําดบั  ในขณะที่ผูนํ้าเขา้ใน
ประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN ของสงิคโปรส์าํหรบั
สนิค้าที่มกีารค้าขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มอยู่ที่รอ้ยละ 0 อยู่แล้ว (ดูตารางที่ 3.7 
ประกอบ) 

 
ผูส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มเครื่องนุ่งหม่ไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการสง่ออก

ไปประเทศภาคคีวามตกลง FTA ในระดบัทีส่งูกวา่รอ้ยละ 50 สว่นใหญ่อยูน่อกกลุ่มอาเซยีน ยกเวน้เพยีง
อนิเดยี ขณะที่การส่งออกไปมาเลเซยี เมยีนมาร ์ลาว กมัพูชา และบรูไน ยงัมกีารใชส้ทิธปิระโยชน์ใน
ระดบัตํ่า  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 4.83 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่ม
เครื่องนุ่งห่มไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศที่เพิม่ขึน้จากปีก่อน
หน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ อนิเดยี จนี เกาหลใีต้ และเวยีดนาม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.85  16.51  12.08 และ 
10.16 จุด ตามลําดบั ยกเว้นเพียงประเทศมาเลเซีย ลาว และกัมพูชาเท่านัน้ที่มีอตัราการใช้สิทธิ
ประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า (ดตูารางที ่3.7 ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มเครือ่งนุ่งหม่ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสดุ เชน่ 
ชุดชัน้ในชนิดสลปิ กระโปรงชัน้ใน กางเกงชัน้ใน ชนิดบรฟี กางเกงชัน้ใน ชุดนอนยาวทําดว้ยฝ้าย (HS 
610821) ที่ส่งออกไปยงัญี่ปุ่ น และกางเกงชัน้ใน กางเกงชัน้ในชนิดบรฟี ไนท์เชิ้ต พจิามาทําดว้ยฝ้าย 
(HS 610711) ทีส่่งออกไปยงัญี่ปุ่ น เป็นตน้  ส่วนสนิคา้ส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่มทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่ว
ประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น เครื่องยกทรง (HS 621210) ทีส่่งออกไปยงัญี่ปุ่ น  
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เสือ้ผา้เดก็อ่อน (HS 611120) ทีส่ง่ออกไปยงัมาเลเซยี  และเชิต้ของบุรุษทอดว้ยฝ้าย (HS 620520) ที่
ส่งไปยงัมาเลเซีย เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.7  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเครื่องนุ่งห่มในไทย

ในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 

(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 4,147 92 2 72 15 20 +1.71 
   - สงิคโปร ์ 1,111       
   - มาเลเซยี 808 15 2 99 20 10 -3.18 
   - เมยีนมาร ์ 717 0 0 100 10 0 0.00 
   - ฟิลปิปินส ์ 539 42 8 100 15 52 +4.56 
   - เวยีดนาม 327 26 8 100 16 52 +10.16 
   - ลาว 283 0 0 100 10 1 -1.16 
   - กมัพชูา 200 0 0 100 20 0 -0.21 
   - อนิโดนีเซยี 106 9 9 100 15 58 +7.35 
   - บรไูน 54 0 0 2 10 0 0.00 
ญีปุ่่ น 7,578 464 6 100 9 72 +0.25 
จนี 1,279 161 13 100 16 77 +16.51 
ออสเตรเลยี 1,241 67 5 98 7 72 +4.17 
เกาหลใีต ้ 926 86 9 91 13 79 +12.08 
อนิเดยี 125 1 1 83 3 36 +24.85 
รวมทุกประเทศ 15,297 871 6 91 11 62 +4.83 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.4.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเคร่ืองนุ่งห่มในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องนุ่งห่มจากประเทศภาคคีวามตกลง 
FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 2,249 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.35  เมื่อเทยีบกบั
มลูค่าการนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้นําเขา้กลุ่มเครื่องนุ่งห่มไดร้บัประโยชน์จาก
ความตกลง FTA อยู่ในระดบัสงูดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบั
คอ่นขา้งสงูทีร่อ้ยละ 69 จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้สงูถงึรอ้ยละ 100 ของมลูค่าการ
นําเขา้ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อสงูถงึรอ้ยละ 28 จุด (ดตูารางที ่3.8 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (1,813 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศญีปุ่่ น (170 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศเวยีดนาม (71 ลา้นบาท) 
ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.8 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องนุ่งห่มในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

นําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA เกอืบทุกประเทศในระดบัที่สูงกว่ารอ้ยละ 50  ยกเว้น 
กมัพชูา ออสเตรเลยี อนิเดยี และเปร ู 

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

รอ้ยละ 6.15 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ทุกประเทศทีผู่นํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม
ในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ ลาว เกาหลใีต้ ฟิลปิปินส ์และมาเลเซยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.31  18.44  15.86 และ 14.84 จุด 
ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.8 ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้นําเขา้กลุ่มเครื่องนุ่งหม่ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด เช่น 
เสือ้เบลาสส์ตรทีําดว้ยวตัถุทออื่นๆ (HS 62069000) ทีนํ่าเขา้จากจนี  กระโปรงชัน้ในทําดว้ยวตัถุทอ
อื่นๆ (HS 62081900) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น  และเครื่องยกทรงทาํดว้ยวตัถุทออื่นๆ (HS 62121090) ที่
นําเขา้จากจีน เป็นต้น  ส่วนสนิค้านําเขา้กลุ่มเครื่องนุ่งห่มที่ยงัสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ไดอ้กี เชน่ เครือ่งยกทรง เครือ่งรดัเอวและตะโพก เครื่องรดัทรง สายโยงกางเกง สาย
โยงถุงน่อง ทําดว้ยวสัดุอื่นๆ (HS 62121090) ทีนํ่าเขา้จากจนี  และเชิต้ของบุรุษทําดว้ยฝ้าย (HS 
62052000) ทีนํ่าเขา้จากจนี เป็นตน้ (ดูสนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.8  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเคร่ืองนุ่งห่มในไทย 
ในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 1,883 251 13 100 28 50 +8.1 
   - เวยีดนาม 501 71 14 100 30 47 +4.26 
   - กมัพชูา 442 18 4 100 30 14 +9.5 
   - มาเลเซยี 372 66 18 100 24 79 +14.84 
   - อนิโดนีเซยี 300 34 11 100 27 47 +4.03 
   - สงิคโปร ์ 118 26 22 100 29 78 +2.56 
   - ฟิลปิปินส ์ 71 13 18 100 30 61 +15.86 
   - ลาว 56 16 28 100 30 95 +21.31 
   - เมยีนมาร ์ 22 6 27 100 30 91 +11.79 
   - บรไูน 0 0 0 100 30 0 0.00 
จนี 8,322 1,813 22 100 29 76 +5.84 
ญีปุ่่ น 728 170 23 100 30 78 +0.69 
อนิเดยี 391 1 0 93 10 3 +1.04 
เกาหลใีต ้ 90 13 14 100 27 49 +18.44 
ออสเตรเลยี 29 1 3 100 11 14 +2.26 
เปร ู 9 0 0 0 14 0  
รวมทุกประเทศ 11,452 2,249 20 100 28 69 +6.15 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.5 อตุสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า 
3.5.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเครื่องหนังและรองเท้าในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีี่นําเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องหนังและรองเทา้จากไทยสามารถ
ประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 444 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการสง่ออกสนิคา้
ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้ส่งออกกลุ่มเครื่องหนังและรองเทา้ของไทยไดร้บัประโยชน์จาก
ความตกลง FTA อยูใ่นระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้่งออกสามารถใชป้ระโยชน์ไดไ้มเ่ตม็ที่
ทีร่อ้ยละ 30  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 68 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด 
และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 9 จุด (ดตูารางที ่3.9 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (198 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศ  
เกาหลใีต ้(70 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศจนี (62 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ใน
ประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN ของสงิคโปรส์าํหรบั
สนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มเครื่องหนงัและรองเทา้อยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ (ดตูาราง
ที ่3.9 ประกอบ) 

 
ผูส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มเครื่องหนังและรองเทา้ไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ใน

การสง่ออกไปประเทศภาคคีวามตกลง FTA ในกลุ่มอาเซยีนทัง้หมดในระดบัทีต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ยกเวน้
ฟิลปิปินสแ์ละสงิคโปร ์ขณะทีก่ารส่งออกไปประเทศนอกกลุ่มอาเซยีนมเีพยีงจนีและอนิเดยีทีม่อีตัราการ
ใชส้ทิธปิระโยชน์ตํ่ากวา่รอ้ยละ 50  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 3.55 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่ม   
เครือ่งหนงัและรองเทา้ไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้มาก
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี และเกาหลใีต ้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.60  11.87 และ 8.53 จุด ตามลําดบั 
ยกเวน้เพยีงประเทศจนี กมัพชูา และออสเตรเลยีเท่านัน้ทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อน
หน้า ลดลงรอ้ยละ 4.61  4.09 และ 1.25 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.9 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มเครื่องหนงัและรองเทา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA 

สงูสดุ เชน่ รองเทา้อื่นๆ (HS 640399) ทีส่ง่ออกไปยงัญีปุ่่ น ของอื่นๆ ทาํดว้ยหนงัฟอกหรอืหนงัอดั  (HS 
420500) ที่ส่งออกไปยงัเกาหลใีต้ และของที่ปกตพิกตดิกระเป๋าเครื่องแต่งกายหรอืกระเป๋าถอื (HS 
420231) ทีส่่งออกไปยงัญี่ปุ่ น เป็นตน้  ส่วนสนิคา้ส่งออกกลุ่มเครื่องหนังและรองเทา้ทีย่งัสามารถเกบ็
เกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น หนังโคกระบอืที่ฟอกแล้วหรอืหนังครสัต์ใน  
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สภาพชุ่ม (HS 410419) หนงัโคกระบอืทีฟ่อกแลว้หรอืหนงัครสัตใ์นสภาพแหง้ (HS 410449) ทีส่ง่ออก
ไปยงัจนี เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.9  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเครื่องหนังและ

รองเท้าในไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 

(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 9,496 94 1 37 8 15 +3.24 
   - เวยีดนาม 3,188 52 2 28 13 28 +6.03 
   - อนิโดนีเซยี 1,834 9 1 15 11 21 +11.87 
   - เมยีนมาร ์ 1,323 0 0 99 3 0 +0.03 
   - กมัพชูา 1,000 2 0 48 4 1 -4.09 
   - มาเลเซยี 995 20 2 16 27 45 +1.12 
   - สงิคโปร ์ 751       
   - ฟิลปิปินส ์ 236 11 5 100 8 64 +33.60 
   - ลาว 157 0 0 100 10 0 0.00 
   - บรไูน 11 0 0 72 5 0 0.00 
จนี 4,097 62 2 100 9 12 -4.61 
ญีปุ่่ น 2,438 198 8 99 13 65 +6.59 
อนิเดยี 1,104 4 0 100 3 10 +5.53 
เกาหลใีต ้ 1,078 70 6 100 9 73 +8.53 
ออสเตรเลยี 561 15 3 97 5 56 -1.25 
รวมทุกประเทศ 18,774 444 2 68 9 30 +3.55 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
              -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.5.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเคร่ืองหนังและรองเท้าในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยที่นําเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องหนังและรองเทา้จากประเทศภาคี
ความตกลง FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 1,615 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12 เมื่อ
เทยีบกบัมลูค่าการนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้นําเขา้กลุ่มเครื่องหนงัและรองเทา้
ได้รบัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเขา้
สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบัปานกลางทีร่อ้ยละ 56  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้
รอ้ยละ 95 ของมลูคา่การนําเขา้ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อสงูถงึรอ้ยละ 21 จุด (ดตูารางที ่3.10 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (1,189 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศเวยีดนาม (166 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี (107 ลา้น
บาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.10 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเครือ่งหนงัและรองเทา้ในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ใน

การนําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA เกอืบทุกประเทศในระดบัทีส่งูกวา่รอ้ยละ 50  
 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 8.15 จุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่ม   
เครื่องหนังและรองเทา้ในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ เมยีนมาร ์และญี่ปุ่ น เพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.69 และ 40.73 จุด ตามลําดบั ยกเวน้เพยีง
ประเทศฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี และลาวเท่านัน้ทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า ลดลง
รอ้ยละ 28.59  7.72 และ 7.22 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.10 ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้นําเขา้กลุ่มเครื่องหนังและรองเทา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA 
สงูสุด เช่น หบีเดนิทางขนาดใหญ่ดา้นนอกเป็นแผน่พลาสตกิหรอืวตัถุทอ (HS 42022200) ทีนํ่าเขา้จาก
จนี และหบีเดนิทางขนาดใหญ่ดา้นนอกทําดว้ยวสัดุอื่นๆ  (HS 42021299) ทีนํ่าเขา้จากจนี เป็นตน้  
สว่นสนิคา้นําเขา้กลุ่มเครื่องหนงัและรองเทา้ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA 
ไดอ้กี เช่น หบีเดนิทางขนาดใหญ่ดา้นนอกทาํดว้ยวสัดุอื่นๆ  (HS 42021299) ทีนํ่าเขา้จากจนี  และหบี
เดนิทางขนาดใหญ่ดา้นนอกเป็นแผน่พลาสตกิหรอืวตัถุทอ (HS 42022200) ทีนํ่าเขา้จากจนี เป็นตน้ (ดู
สนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.10  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเครื่องหนังและ
รองเท้าไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 2,565 410 16 100 24 54 +0.15 
   - เวยีดนาม 909 166 18 100 29 61 +2.9 
   - อนิโดนีเซยี 682 97 14 99 24 49 -7.72 
   - มาเลเซยี 660 107 16 100 19 54 +10.78 
   - สงิคโปร ์ 148 33 22 100 29 75 +9.32 
   - ฟิลปิปินส ์ 92 1 1 100 12 5 -28.59 
   - กมัพชูา 61 2 4 96 29 14 +4.25 
   - เมยีนมาร ์ 8 2 25 100 30 84 +47.69 
   - ลาว 6 1 27 100 30 89 -7.22 
   - บรไูน 0 0 0 100 30 0 0.00 
ออสเตรเลยี 278 1 0 13 10 59 +7.66 
จนี 9,456 1,189 13 98 21 59 +19.17 
อนิเดยี 288 1 0 41 6 21 +3.42 
ญีปุ่่ น 284 8 3 89 17 16 +40.73 
เกาหลใีต ้ 146 5 4 65 13 20 +12.93 
เปร ู 0       
รวมทุกประเทศ 13,017 1,615 12 95 21 56 +8.15 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.6 อตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
3.6.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกอญัมณีและเครื่องประดบัในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัจากไทยสามารถ
ประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 1,178 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.86 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการส่งออก
สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มอญัมณแีละเครือ่งประดบัของไทยไดร้บัประโยชน์
จากความตกลง FTA อยูใ่นระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้ง่ออกสามารถใชป้ระโยชน์
ไดใ้นระดบัคอ่นขา้งสงูทีร่อ้ยละ 68 จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 83 ของมลูค่า
การสง่ออกทัง้หมด และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 7 จุด (ดตูารางที ่3.11 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศอนิเดยีสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (558 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศ
ญีปุ่่ น (254 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศออสเตรเลยี (234 ลา้นบาท) ตามลาํดบั  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้
ในประเทศสงิคโปรไ์ม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของสงิคโปร์
สาํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
(ดตูารางที ่3.11 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ใน

การส่งออกไปประเทศภาคคีวามตกลง FTA เพยีงสามประเทศในระดบัที่สูงกว่ารอ้ยละ 50 ได้แก่ 
ออสเตรเลยี ญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้ 

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.13 จุด อย่างไรก็
ตาม หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และอนิโดนีเซีย เป็นประเทศที ่     
ผูส้่งออกสนิค้ากลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัมอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์เพิม่ขึ้นจากปีก่อนมากที่สุด   
โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.73  21.84 และ 19.64 จุด ตามลาํดบั ในขณะเดยีวกนั หลายประเทศกม็อีตัราการ
ใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า ไดแ้ก่ จนี และออสเตรเลยี แต่ลดลงไม่มากนกั เพยีงรอ้ยละ 8.06 
และ 4.05 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.11 ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิค้าส่งออกกลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก 
FTA สงูสดุ เชน่ เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณทาํดว้ยโลหะมคีา่อื่นๆ (HS 711319) ทีส่ง่ออกไปอนิเดยี
และญีปุ่่ น และเครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณทาํดว้ยเงนิ (HS 711311) ทีส่ง่ออกไปออสเตรเลยี เป็นตน้  
ส่วนสนิคา้ส่งออกกลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัที่ยงัสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก 
FTA ไดอ้กี เช่น เพชร (HS 710239) ทีส่ง่ออกไปอนิเดยี ทบัทมิ แซปไฟร ์และมรกต (HS 710490) ที่
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ส่งออกไปอนิเดยี และเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทําดว้ยโลหะมคี่าอื่นๆ (HS711319) ทีส่่งออกไป
อนิเดยี และเครื่องเพชรพลอยและรปูพรรณทําดว้ยโลหะมคี่าอื่นๆ (HS711319) ทีส่ง่ออกไปจนี เป็นตน้ 
(ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.11  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกอญัมณีและ

เครื่องประดบัในไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 

(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 2,740 28 1 44 11 19 +7.95 
   - สงิคโปร ์ 1,364       
   - มาเลเซยี 646 16 2 88 10 27 +3.87 
   - อนิโดนีเซยี 219 7 3 88 14 25 +19.64 
   - บรไูน 210 0 0 100 5 0 -0.08 
   - เวยีดนาม 119 4 3 54 24 28 +5.14 
   - กมัพชูา 109 0 0 100 14 0 0.00 
   - ฟิลปิปินส ์ 28 1 2 100 10 22 +21.84 
   - เมยีนมาร ์ 28 0 0 100 23 0 0.00 
   - ลาว 17 0 0 100 3 0 0.00 
อนิเดยี 10,563 558 5 100 8 53 -0.69 
ญีปุ่่ น 7,746 254 3 62 5 99 +8.30 
ออสเตรเลยี 5,189 234 5 98 5 92 -4.05 
จนี 1,309 83 6 100 16 26 -8.06 
เกาหลใีต ้ 436 22 5 98 7 75 +36.73 
รวมทุกประเทศ 27,983 1,178 4 83 7 68 +1.13 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
             -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.6.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าอญัมณีและเครื่องประดบัในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัจากประเทศภาคี
ความตกลง FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 26 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 0.1 เมื่อ
เทียบกบัมูลค่าการนําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มอญัมณีและ
เครือ่งประดบัไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยูใ่นระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้
สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบัตํ่าทีเ่พยีงรอ้ยละ 4 จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้ 
รอ้ยละ 20 ของมลูคา่การนําเขา้ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 29 จุด (ดตูารางที ่3.12 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่ นสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (14 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศออสเตรเลยี (9 ลา้นบาท) (ดตูารางที ่3.12 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA 

ในการนําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA เกอืบทัง้หมดในระดบัตํ่ามาก ยกเว้นญี่ปุ่ นกบั
ออสเตรเลยีซึง่มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์อยูท่ีร่อ้ยละ 37 และ 30 ตามลาํดบั  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.03 จุด อย่างไรก็
ตาม หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ญี่ปุ่ น และออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผู้นําเข้าสนิค้า
กลุ่มอญัมณแีละเครือ่งประดบัในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนมากทีสุ่ด โดยเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 11.46 และ 10.26 จุด ตามลาํดบั ในขณะเดยีวกนั บางประเทศมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลง
จากปีก่อนหน้า ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี และอนิเดยี ลดลงรอ้ยละ 10.57 และ 5.75 จุด ตามลําดบั (ดูตารางที ่
3.12 ประกอบ) 

 
ในรายสนิค้า สนิค้านําเขา้กลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบัที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก 

FTA สงูสุด เช่น ของทาํดว้ยทองคาํหรอืเงนิ (HS 71159010) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น และของทาํดว้ยไขมุ่ก
ธรรมชาติหรอืไข่มุกเลี้ยง (HS 71161000) ที่นําเข้าจากออสเตรเลีย เป็นต้น  ส่วนสนิค้านําเขา้กลุ่ม   
อญัมณีและเครื่องประดบัทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น เครื่อง
เพชรพลอยและรปูพรรณทําดว้ยโลหะมคี่าอื่นๆ (HS 71131990) ทีนํ่าเขา้จากเมยีนมาร ์สงิคโปร ์และ
อนิเดยี เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.12  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าอญัมณีและ
เครื่องประดบัในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 3,241 2 0.05 88 20 0.3 -0.17 
   - สงิคโปร ์ 1,494 0 0 85 20 0 0.00 
   - มาเลเซยี 1,389 0.5 0.03 98 20 0.2 -0.05 
   - อนิโดนีเซยี 201 1 1 92 20 3 -10.57 
   - เมยีนมาร ์ 107 0 0 5 20 0 0.00 
   - เวยีดนาม 40 0 0 91 20 0 0.00 
   - กมัพชูา 9 0 0 54 20 0 0.00 
   - ฟิลปิปินส ์ 1 0 0 35 17 0 0.00 
   - ลาว 0 0 0 100 20 0 0.00 
   - บรไูน 0       
อนิเดยี 13,240 0.05 0 1 12 0.2 -5.75 
จนี 718 0.4 0.1 21 16 1 -2.39 
ญีปุ่่ น 439 14 3.3 45 14 37 +11.46 
เกาหลใีต ้ 339 0.1 0.03 17 14 3 +2.48 
ออสเตรเลยี 331 9 2.6 46 20 30 +10.26 
เปร ู 6 0 0 0.03 7 0  
รวมทุกประเทศ 18,315 26 0.1 20 19 4 +1.03 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.7 อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ ์
3.7.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเคมีภณัฑใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มเคมภีณัฑจ์ากไทยสามารถประหยดัภาษี
คดิเป็นมูลค่ารวม 5,489 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการส่งออกสนิคา้ในกลุ่มน้ี
ทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มเคมภีณัฑข์องไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดับปานกลางดังกล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 71 จาก      
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 71 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด และใหแ้ตม้ต่อรอ้ย
ละ 7 จุด (ดตูารางที ่3.13 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศจีนสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (1,917 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศ
อนิโดนีเซยี (921 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศเวยีดนาม (600 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะที ่ 
ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์ม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของ
สิงคโปร์สําหรบัสินค้าที่มีการค้าขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มเคมีภณัฑ์อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว       
(ดตูารางที ่3.13 ประกอบ) 

 
ผูส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มเคมภีณัฑไ์ทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการสง่ออกไป

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA นอกกลุ่มอาเซยีนในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 โดยการสง่ออกไปประเทศ
อาเซียน อนัได้แก่ มาเลเซีย กมัพูชา เมยีนมาร์ ลาว และบรูไน มอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์ตํ่ากว่า   
รอ้ยละ 50  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 7.16 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่ม
เคมภีณัฑม์อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ จนี 
ญีปุ่่ น ฟิลปิปินส ์และอนิเดยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.86  9.41  9.12 และ 8.25 จุด ตามลําดบั ยกเวน้ประเทศ
บรูไน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่มอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า และ
ประเทศที่มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากทีสุ่ด คอื บรูไน ลดลงรอ้ยละ 18.48 จุด (ดู
ตารางที ่3.13 ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มเคมภีณัฑท์ีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด เช่น  
ส่วนผสมหวัเชือ้น้ําหอม (HS 270750) ทีส่่งออกไปยงัจนี และแชมพู (HS 330510) ทีส่่งออกไปยงั
อนิโดนีเซยี เป็นตน้  ส่วนสนิคา้ส่งออกกลุ่มเคมภีณัฑท์ีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากร
จาก FTA ไดอ้กี เช่น แชมพ ู(HS 330510) ทีส่ง่ออกไปยงัมาเลเซยี และตวัละลายทีเ่ป็นสารอนินทรยี์
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ผสม (HS 382490) ทีส่่งออกไปยงัเวยีดนาม เป็นตน้ (ดูสนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.13  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเคมีภณัฑใ์นไทย 

ในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

 
ความ

ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

 
แต้มต่อ 

(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 76,897 2,451 3 62 10 50 +0.12 
   - อนิโดนีเซยี 16,340 921 6 92 8 74 -3.04 
   - มาเลเซยี 12,165 197 2 39 17 23 -3.02 
   - สงิคโปร ์ 10,901       
   - เวยีดนาม 10,171 600 6 76 12 52 -0.57 
   - ฟิลปิปินส ์ 8,587 408 5 100 7 73 +9.12 
   - กมัพชูา 7,991 42 1 52 10 7 +0.83 
   - เมยีนมาร ์ 5,654 32 1 47 10 9 +6.57 
   - ลาว 5,053 251 5 100 14 20 +2.83 
   - บรไูน 34 0 0 92 6 9 -18.48 
จนี 41,011 1,917 5 100 5 93 +16.86 
ญีปุ่่ น 31,517 422 1 40 4 85 +9.41 
เกาหลใีต ้ 9,087 327 4 88 6 68 -6.34 
อนิเดยี 7,350 142 2 92 4 51 +8.25 
ออสเตรเลยี 6,726 229 3 85 5 80 -2.11 
รวมทุกประเทศ 172,588 5,489 3 71 7 71 +7.16 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
              -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.7.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเคมีภณัฑใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยที่นําเขา้สนิค้ากลุ่มเคมภีณัฑ์จากประเทศภาคคีวามตกลง 
FTA สามารถประหยดัภาษีคดิเป็นมลูค่ารวม 3,963 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัมลูค่า
การนําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การที่สินค้านําเข้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ได้ร ับประโยชน์จาก      
ความตกลง FTA อยูใ่นระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดไ้มเ่ตม็ทีท่ี ่
รอ้ยละ 63  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 43 ของมลูคา่การนําเขา้ทัง้หมด  และ
ใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 7 จุด (ดตูารางที ่3.14 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (1,193 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศญีปุ่่ น (738 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี (675 ลา้นบาท) 
ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.14 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเคมภีณัฑใ์นไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้

มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA เกอืบทุกประเทศในระดบัทีสู่งกว่ารอ้ยละ 50 ยกเวน้เมยีนมาร ์
กมัพชูา เวยีดนาม เกาหลใีต ้และอนิเดยี  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 15.47 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสนิค้ากลุ่ม
เคมภีณัฑ์ในไทยมอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า และประเทศที่เพิม่ขึ้นมากที่สุด 
ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี อนิเดยี และจนี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.4  24.18 และ 20.84 จุด ตามลําดบั ยกเวน้เพยีง
ประเทศเมยีนมาร ์เวยีดนาม ลาว และอนิโดนีเซยี ที่มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า 
และประเทศที่ลดลงจากปีก่อนมากที่สุด ได้แก่ เมียนมาร์ ลดลงร้อยละ 27.31 จุด (ดูตารางที่ 3.14 
ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้นําเขา้กลุ่มเคมภีณัฑท์ีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด เช่น 
สิง่ปรงุแต่งทีใ่ชแ้ต่งเสรมิความงามอื่นๆ สารเตมิแต่งสาํหรบัน้ํามนัหล่อลื่นอื่นๆ (HS 33049990) ทีนํ่าเขา้
จากอนิโดนีเซยี  และตวัก่อปฏกิริยิา ตวัเรง่ปฏกิริยิาและสิง่ปรุงแต่ง คะตะไลส ์ทีไ่มไ่ดร้ะบุหรอืรวมไวใ้น
ทีอ่ื่น (HS 38159000) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น  เป็นตน้  ส่วนสนิคา้นําเขา้กลุ่มเคมภีณัฑท์ีย่งัสามารถเกบ็
เกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อีก เช่น ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอมอื่นๆ 
(HS33029000) ทีนํ่าเขา้จากสงิคโปร ์ และของอื่นๆ ทําดว้ยพลาสตกิอื่นๆ (HS 39269090) ทีนํ่าเขา้
จากญีปุ่่ น เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.14  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเคมีภณัฑใ์นไทย 
ในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 61,699 1,743 3 49 8 70 +5.19 
   - มาเลเซยี 20,375 675 3 50 8 86 +4.08 
   - สงิคโปร ์ 20,337 321 2 57 5 52 +11.19 
   - อนิโดนีเซยี 14,570 536 4 37 11 84 -0.56 
   - เวยีดนาม 2,701 96 4 76 8 36 -1.66 
   - ฟิลปิปินส ์ 1,492 105 7 61 13 90 +18.27 
   - บรไูน 1,038 
   - ลาว 818 11 1 27 5 97 -1.13 
   - เมยีนมาร ์ 299 0 0 0 14 0 -27.31 
   - กมัพชูา 69 0 0 1 9 0 0.00 
จนี 60,866 1,193 2 34 8 70 +20.84 
ญีปุ่่ น 41,456 738 2 56 6 50 +16.96 
เกาหลใีต ้ 12,912 158 1 30 8 46 +16.84 
อนิเดยี 6,326 15 0 17 4 36 +24.81 
ออสเตรเลยี 4,187 115 3 25 14 68 +40.4 
เปร ู 46 1 3 64 5 82 
รวมทุกประเทศ 187,493 3,963 2 43 7 63 +15.47 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.8 อตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
3.8.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกปิโตรเคมีในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มปิโตรเคมจีากไทยสามารถประหยดัภาษี
คดิเป็นมูลค่ารวม 3,374 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการส่งออกสนิคา้ในกลุ่มน้ี
ทัง้หมดของไทย การที่สนิคา้ส่งออกกลุ่มปิโตรเคมขีองไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้่งออกสามารถใชป้ระโยชน์ได้สูงถงึรอ้ยละ 90  จาก
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 64 ของมูลค่าการส่งออกทัง้หมด  และใหแ้ต้มต่อ 
รอ้ยละ 4 จุด (ดตูารางที ่3.15 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศจนีสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีสุ่ด (3,050 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศญี่ปุ่ น 
(109 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศอนิเดยี (75 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ในประเทศ
สงิคโปรแ์ละเมยีนมารไ์ม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของทัง้สอง
ประเทศสําหรบัสินค้าที่มีการค้าขายกันกับไทยทุกรายการในกลุ่มปิโตรเคมีอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว        
(ดตูารางที ่3.15 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มปิโตรเคมมีอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA เกอืบทุกประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 ยกเวน้อนิเดยี ลาว กมัพชูา
และมาเลเซยี  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 10.63 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้ส่งออกสนิค้ากลุ่ม   
ปิโตรเคมมีอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากที่สุด ไดแ้ก่ 
เวยีดนาม และเกาหลใีต ้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 63.00 และ 59.34 จุด ตามลาํดบั ยกเวน้ประเทศอนิเดยีทีม่อีตัรา
การใช้สิทธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุด โดยลดลงร้อยละ 6.76 จุด (ดูตารางที่ 3.15 
ประกอบ) 

 
ในรายสนิค้า สนิค้าส่งออกกลุ่มปิโตรเคมขีองไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA 

สูงสุด เช่น กรดโพลคิารบ์อกซลิกิ และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด ์เพอรอ์อกไซด ์และเพอรอ์อกซแิอซดิ ของ
กรดโพลคิารบ์อกซลิกิ (HS 291736) และอพีอกไซด ์อพีอกซแิอลกอฮอล ์อพีอกซฟีินอล และอพีอกซิ
อเีทอร ์(HS 291020) ทีส่ง่ออกไปจนี เป็นตน้  สว่นสนิคา้สง่ออกกลุ่มปิโตรเคมขีองไทยทีย่งัสามารถเกบ็
เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น กรดโพลคิารบ์อกซลิกิ และแอนไฮไดรด ์ฮาไลด ์
เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดโพลิคาร์บอกซิลิก (HS 291736) ที่ส่งออกไปอินเดีย 
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และฟีนอล (ไฮดรอกซเิบนซนี) และเกลอืของฟีนอล (HS 290711) ทีส่ง่ออกไปยงัจนี เป็นตน้ (ดูสนิคา้
รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.15  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกปิโตรเคมีในไทย 

ในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 38,710 107 0 6 5 95 +26.70 
   - อนิโดนีเซยี 13,406 41 0 6 5 99 +9.56 
   - สงิคโปร ์ 11,631 
   - มาเลเซยี 6,946 0 0 0 25 0 
   - เวยีดนาม 6,422 66 1 21 5 100 +63.00 
   - ฟิลปิปินส ์ 202 0 0 9 1 64 +4.11 
   - ลาว 97 0 0 100 5 0 0.00 
   - เมยีนมาร ์ 4 
   - กมัพชูา 0 0 0 100 22 0 0.00 
   - บรไูน 0 
จนี 76,089 3,050 4 93 4 99 +9.74 
อนิเดยี 11,755 75 1 99 2 32 -6.76 
เกาหลใีต ้ 3,624 30 1 23 4 71 +59.34 
ออสเตรเลยี 3,612 3 0 1 5 99 -0.12 
ญีปุ่่ น 3,550 109 3 61 5 95 +5.71 
รวมทุกประเทศ 137,339 3,374 2 64 4 90 +10.63 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละเมยีนมาร์ไม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี

MFN ของสงิคโปรแ์ละเมยีนมารส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มน้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 
อยูแ่ลว้ 

 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.8.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าปิโตรเคมีในไทย 
 

ในปี 2555 ผู้นําเขา้ในประเทศไทยที่นําเขา้สนิค้ากลุ่มปิโตรเคมจีากประเทศภาคคีวามตกลง 
FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 127 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.5 เมื่อเทยีบกบัมูลค่า
การนําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การที่สินค้ากลุ่มปิโตรเคมีนําเข้าได้ร ับประโยชน์จาก      
ความตกลง FTA อยูใ่นระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดส้งู
ถงึรอ้ยละ 99 จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 9 ของมูลค่าการนําเขา้ทัง้หมด  
และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 5 จุด (ดตูารางที ่3.16 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศสงิคโปรส์ามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีสุ่ด (82 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศอนิโดนีเซยี (43 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่ น (2 ลา้นบาท) 
ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.16 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มปิโตรเคมใีนไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้

มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA ทุกประเทศในระดบัที่สูง ยกเว้นญี่ปุ่ น ซึ่งมอีตัราการใชส้ทิธิ
ประโยชน์รอ้ยละ 64 

  
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

สูงมาก คอืรอ้ยละ 75.07 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผูนํ้าเขา้สนิค้ากลุ่ม  
ปิโตรเคมใีนไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนมากที่สุด ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี และญี่ปุ่ น 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 60.35 และ 57.86 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.16 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้กลุ่มปิโตรเคมนํีาเขา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด เช่น 

สไตรนี (HS 29025000) ที่นําเขา้จากประเทศสงิคโปร์ เป็นต้น  ส่วนสนิค้ากลุ่มปิโตรเคมนํีาเขา้ที่ยงั
สามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น สารประกอบเฮตเทอโรไซคลกิ ทีม่ี
ไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอม 6-เฮกเซนแลก็แทม (เอปซลิอน-คาโพรแลก็แทม) (HS 29337100) ทีนํ่าเขา้
จากญีปุ่่ น เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 



105 

ตารางท่ี 3.16  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าปิโตรเคมีในไทย 
ในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 16,712 125 1 15 5 100 +32.29 
   - สงิคโปร ์ 10,404 82 1 16 5 100 0.00 
   - อนิโดนีเซยี 4,245 43 1 20 5 100 +60.35 
   - มาเลเซยี 2,063 0.2 0.01 0.2 5 100 0.00 
   - บรไูน 0 
   - กมัพชูา 0 
   - ลาว 0 
   - เมยีนมาร ์ 0 
   - ฟิลปิปินส ์ 0 
   - เวยีดนาม 0 
เกาหลใีต ้ 5,124 
ญีปุ่่ น 3,435 2 0 2 5 64 +57.86 
จนี 2,025 0 0 0.1 5 0 
อนิเดยี 971 
ออสเตรเลยี 1 
เปร ู 0 
รวมทุกประเทศ 28,267 127 0.5 9 5 99 +75.07 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้จากประเทศเกาหลใีต ้ อนิเดยี และออสเตรเลยีไมไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย 

เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของสงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ี่
รอ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 

 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.9 อตุสาหกรรมพลาสติก 
3.9.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกพลาสติกในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุม่พลาสตกิจากไทยสามารถประหยดัภาษคีดิ
เป็นมูลค่ารวม 9,400 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการส่งออกสนิคา้ในกลุ่มน้ี
ทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้ส่งออกกลุ่มพลาสตกิของไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ใน
ระดบัค่อนข้างสูงดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 67  จาก    
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 77 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ย
ละ 7 จุด (ดตูารางที ่3.17 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศจีนสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (2,643 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเขา้ในประเทศ
อนิโดนีเซยี (1,795 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศมาเลเซยี (1,386 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะที่
ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์ม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของ
สิงคโปร์สําหรบัสินค้าที่มีการค้าขายกันกับไทยทุกรายการในกลุ่มพลาสติกอยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว   
(ดตูารางที ่3.17 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มพลาสตกิมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 ยกเวน้เมยีนมาร ์กมัพชูา ลาว 
และบรไูน  

 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคลีดลง

ร้อยละ 4.17 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้ส่งออกสนิค้ากลุ่มพลาสติกม ี 
อตัราการใช้สทิธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากที่สุด ได้แก่ อนิโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ลดลงร้อยละ 
14.25 และ 12.49 จุด ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั ประเทศทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ จนี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.52 จุด (ดตูารางที ่3.17 ประกอบ) 
 

ในรายสินค้า สนิค้าส่งออกกลุ่มพลาสติกของไทยที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA 
สงูสดุ เชน่ โพลคิารบ์อเนต (HS 390740) และเศษของพลาสตกิอื่นๆ (HS 391590) ทีส่ง่ออกไปจนี และ 
โพลโิพรพลินี (HS 390210) ทีส่ง่ออกไปยงัอนิโดนีเซยี เป็นตน้  สว่นสนิคา้สง่ออกกลุ่มพลาสตกิของไทย
ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เชน่ ของอื่นๆ ทีท่าํดว้ยพลาสตกิ เช่น 
ตะกรา้ ตะแกรง ผา้ปูโต๊ะ มูลี่ (HS 392690) ที่ส่งออกไปมาเลเซยี จนี และญี่ปุ่ น เป็นต้น (ดูสนิค้า
รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.17  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกพลาสติก 
ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 88,848 4,445 5 73 13 58 -10.54 
   - อนิโดนีเซยี 27,978 1,795 6 96 10 68 -14.25 
   - เวยีดนาม 20,347 617 3 53 10 69 -4.72 
   - มาเลเซยี 16,507 1,386 8 85 21 50 -3.55 
   - ฟิลปิปินส ์ 9,677 639 7 100 12 55 -12.49 
   - สงิคโปร ์ 5,171 
   - เมยีนมาร ์ 3,493 0 0 5 3 2 +2.15 
   - กมัพชูา 3,018 6 0 37 9 5 -0.08 
   - ลาว 2,593 2 0 100 10 1 -0.16 
   - บรไูน 63 0 0 0 15 0 0.00 
จนี 86,890 2,643 3 64 6 83 +4.52 
ญีปุ่่ น 47,764 1,022 2 99 4 57 -8.48 
อนิเดยี 17,900 404 2 91 4 54 +2.00 
ออสเตรเลยี 17,855 746 4 100 5 84 -6.14 
เกาหลใีต ้ 6,386 139 2 47 7 71 +3.93 
รวมทุกประเทศ 265,642 9,400 4 77 7 67 -4.17 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.9.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าพลาสติกในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มพลาสตกิจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA 
สามารถประหยดัภาษีคดิเป็นมูลค่ารวม 2,554 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการ
นําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การที่สินค้ากลุ่มพลาสติกนําเข้าได้รบัประโยชน์จาก           
ความตกลง FTA อยู่ในระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบั
ไมเ่ตม็ทีเ่พยีงรอ้ยละ 43 จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 66 ของมลูค่าการนําเขา้
ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 6 จุด (ดตูารางที ่3.18 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (1,386 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผู้นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย (385 ล้านบาท)  และผู้นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ (215     
ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.18 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มพลาสตกิในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้มา

จากประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัทีสู่งกว่ารอ้ยละ 50 ในขณะทีก่ารนําเขา้จาก
บางประเทศใชส้ทิธปิระโยชน์ในระดบัตํ่ามาก ไดแ้ก่ อนิเดยี กมัพชูา และลาว  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 2.27 จุด อย่างไรก็
ตาม หากพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ออสเตรเลีย เวียดนาม มาเลเซีย และอินเดีย เป็น
ประเทศที่ผูนํ้าเขา้สนิค้ากลุ่มพลาสตกิในไทยมอีตัราการใช้สทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และ
ประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากทีสุ่ด คอื ออสเตรเลยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.03 จุด ในขณะเดยีวกนั ประเทศทีม่อีตัรา
การใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากทีส่ดุ คอื กมัพชูา ลดลงรอ้ยละ 29.90 จุด (ดตูารางที ่3.18 
ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้กลุ่มพลาสตกินําเขา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA สงูสุด เช่น 

ของอื่นๆ ทําดว้ยพลาสตกิ และของทีท่ําดว้ยวตัถุอื่นๆ (HS 39269099) ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนีและ
ญี่ปุ่ น เป็นต้น  ส่วนสนิค้ากลุ่มพลาสติกนําเขา้ที่ยงัสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก 
FTA ไดอ้กี เช่น ของอื่นๆ ทาํดว้ยพลาสตกิ และของทีท่าํดว้ยวตัถุอื่นๆ (HS 39269099) ทีนํ่าเขา้จาก
ประเทศจนี ซึ่งเป็นสนิค้าพกิดัเดยีวกบัสนิค้ากลุ่มพลาสติกที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA 
สงูสดุ เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.18  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าพลาสติก 
ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 34,929 805 2 54 7 67 +1.75 
   - มาเลเซยี 14,992 385 3 62 7 66 +2.81 
   - สงิคโปร ์ 12,699 160 1 40 6 60 -0.27 
   - อนิโดนีเซยี 3,710 80 2 46 7 76 -7.20 
   - เวยีดนาม 2,599 117 5 70 8 76 +6.32 
   - ฟิลปิปินส ์ 902 63 7 94 8 89 +1.58 
   - กมัพชูา 25 0 0 99 10 0 -29.90 
   - ลาว 2 0 0 95 10 0 0.00 
   - เมยีนมาร ์ 0 0 0 89 23 0 0.00 
   - บรไูน 0 0 0 100 5 0 0.00 
ญีปุ่่ น 35,872 97 0 74 2 9 +1.17 
จนี 28,283 1,386 5 73 10 64 -1.19 
เกาหลใีต ้ 11,019 215 2 69 6 49 +2.18 
อนิเดยี 1,556 4 0 44 4 15 +2.81 
ออสเตรเลยี 872 46 5 79 9 62 +14.03 
เปร ู 0 
รวมทุกประเทศ 112,531 2,554 2 66 6 43 +2.27 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.10 อตุสาหกรรมยาง 
3.10.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกยางในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มยางจากไทยสามารถประหยดัภาษคีดิเป็น
มลูค่ารวม 7,283 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการส่งออกสนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมด
ของไทย การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มยางของไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยูใ่นระดบัปานกลาง
ดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวมผูส้่งออกสามารถใชป้ระโยชน์ไดร้อ้ยละ 51 จากความตกลง FTA ที่ม ี 
ความครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 34 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 11 จุด (ดตูารางที ่
3.19 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศจีนสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (3,366 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าในประเทศ
มาเลเซยี (2,242 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศเวยีดนาม (817 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่้
นําเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์ม่ได้รบัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของ
สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มยางอยู่ทีร่อ้ยละ 0 อยู่แลว้ (ดูตารางที ่
3.19 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มยางมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศ

ภาคคีวามตกลง FTA เพยีง 4 ประเทศในระดบัทีสู่งกว่ารอ้ยละ 50 ไดแ้ก่ บรไูน เกาหลใีต้ เวยีดนาม 
และจนี  

 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคลีดลง

รอ้ยละ 15.77 จุด เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า สว่นใหญ่ประเทศทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มยางมี
อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า และประเทศทีล่ดลงมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ จนี ลดลงรอ้ยละ 
31.38 จุด  ในขณะเดยีวกนั ประเทศภาคทีีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด 
คอื เวยีดนาม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.42 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.19 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้ส่งออกกลุ่มยางของไทยทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 

เช่น ยางผสม (คอมพาวนด)์ ชนิดอนัวลัแคไนซ ์ในลกัษณะขัน้ปฐมหรอืเป็นแผ่น แผ่นบางหรอืเป็นแถบ
อื่นๆ (HS 400599) ทีส่่งออกไปยงัจนี ยางเรเดยีลชนิดใชก้บัรถยนตน์ัง่ (HS 401110) และยางเรเดยีล
ชนิดใชก้บัรถบสัหรอืรถบรรทุก (HS 410120) ทีส่ง่ออกไปมาเลเซยี เป็นตน้  สว่นสนิคา้สง่ออกกลุ่มยาง
ของไทยทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น ยางผสม (คอมพาวนด)์ 
ชนิดอนัวลัแคไนซ ์ในลกัษณะขัน้ปฐมหรอืเป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบอื่นๆ (HS 400599) ทีส่ง่ออก
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ไปยงัจนีและมาเลเซีย เป็นต้น (ดูสนิค้ารายการอื่นๆ เพิม่เติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.19  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกยางในไทย 

ในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 86,276 3,585 4 42 20 43 +1.01 
   - มาเลเซยี 49,972 2,242 4 26 31 46 +4.77 
   - เวยีดนาม 11,382 817 7 53 21 65 +12.42 
   - อนิโดนีเซยี 7,333 326 4 100 8 50 -6.20 
   - สงิคโปร ์ 5,567 
   - ฟิลปิปินส ์ 4,183 151 4 92 10 39 +3.31 
   - กมัพชูา 3,442 0 0 100 14 0 -0.10 
   - เมยีนมาร ์ 2,269 0.1 0 1 11 8 +7.62 
   - ลาว 2,010 26 1 100 8 14 -5.58 
   - บรไูน 119 21 18 94 20 95 -1.89 
จนี 181,658 3,366 2 38 8 57 -31.38 
ญีปุ่่ น 45,515 5 0.01 2 2 23 -7.55 
เกาหลใีต ้ 20,419 114 1 10 8 73 +1.30 
อนิเดยี 12,589 71 1 39 3 40 -6.87 
ออสเตรเลยี 8,209 141 2 96 5 36 -1.84 
รวมทุกประเทศ 354,666 7,283 2 34 11 51 -15.77 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.10.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้ายางในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มยางจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA 
สามารถประหยดัภาษีคดิเป็นมูลค่ารวม 1,454 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการ
นําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้กลุ่มยางนําเขา้ไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA 
อยู่ในระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเขา้สามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 62 จาก
ความตกลง FTA ที่มคีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 69 ของมูลค่าการนําเขา้ทัง้หมด  และใหแ้ต้มต่อ 
รอ้ยละ 8 จุด (ดตูารางที ่3.20 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่ นสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีสุ่ด (482 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศเกาหลใีต ้ (333 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี (235 ลา้น
บาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.20 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มยางในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้มาจาก

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA เพยีง 6 ประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 ไดแ้ก่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี 
เวยีดนาม ฟิลปิปินส ์เกาหลใีต ้และอนิเดยี  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

รอ้ยละ 4.11 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า สว่นใหญ่ประเทศทีผู่นํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มยางใน
ไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ อนิเดยี 
และญีปุ่่ น เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.38 และ 12.07 จุด ตามลาํดบั ยกเวน้เพยีงประเทศลาวและสงิคโปรท์ีม่อีตัรา
การใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยประเทศลาวลดลงมากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 85.08 จุด (ดตูาราง
ที ่3.20 ประกอบ)  

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้กลุ่มยางนําเขา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น ยาง

นอกชนิดอดัลมชนิดทีใ่ชก้บัรถยนตน์ัง่ (รวมถงึสเตชนัแวกอนและรถแขง่) (HS 40111000) ทีนํ่าเขา้จาก
ประเทศญี่ปุ่ น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น ส่วนสินค้ากลุ่มยางนําเข้าที่ยงัสามารถเก็บเกี่ยว
ประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น ของอื่นๆ ทาํดว้ยยางวลัแคไนซน์อกจากยางแขง็ (HS 
40169990) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่ นและจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต ์
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.20  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้ายางในไทย 
ในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 7,598 463 6 83 9 80 +0.07 
   - มาเลเซยี 3,999 235 6 72 9 88 +0.03 
   - อนิโดนีเซยี 1,953 144 7 97 9 86 -1.87 
   - เวยีดนาม 886 60 7 94 9 73 -0.98 
   - สงิคโปร ์ 604 14 2 89 9 30 -3.59 
   - ฟิลปิปินส ์ 151 9 6 100 10 60 +8.6 
   - กมัพชูา 5 0 0 100 10 0 0.00 
   - ลาว 0 0 0 100 10 0 -85.08 
   - เมยีนมาร ์ 0 0 0 100 10 0 0.00 
   - บรไูน 0 0 0 100 10 0 0.00 
ญีปุ่่ น 19,352 482 2 66 8 48 +12.07 
เกาหลใีต ้ 8,823 333 4 72 6 82 -1.74 
จนี 7,269 158 2 56 8 47 +2.28 
อนิเดยี 587 15 2 85 4 68 +14.38 
ออสเตรเลยี 155 4 3 84 9 38 +1.21 
เปร ู 0 
รวมทุกประเทศ 43,784 1,454 3 69 8 62 +4.11 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.11 อตุสาหกรรมไม้และเฟอรนิ์เจอรไ์ม้ 
3.11.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกไม้และเฟอรนิ์เจอรไ์ม้ในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีี่นําเขา้สนิค้ากลุ่มไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์ไมจ้ากไทยสามารถ
ประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 1,077 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2  เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการส่งออก
สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้ส่งออกกลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มข้องไทยไดร้บัประโยชน์
จากความตกลง FTA อยูใ่นระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้ง่ออกสามารถใชป้ระโยชน์
ไดร้อ้ยละ 65  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 26 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด  
และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 11 จุด (ดตูารางที ่3.21 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศมาเลเซยีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (471 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศ
อนิโดนีเซยี (175 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศเวยีดนาม (171 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่้
นําเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์ม่ได้รบัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของ
สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยู่
แลว้ (ดตูารางที ่3.21 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มม้อีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

ส่งออกไปประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัที่สูงกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นญี่ปุ่ น    
เกาหลใีต ้จนี และลาว  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงเพยีงรอ้ยละ 0.08 จุด อยา่งไรกต็าม 
หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี ญีปุ่่ น และอนิเดยี เป็นประเทศทีผู่ส้ง่ออก
สนิคา้กลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มม้อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากที่สุด โดยลดลง
รอ้ยละ 8.12  5.50  4.57 และ 4.40 จุด ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั บางประเทศกม็อีตัราการใชส้ทิธิ
ประโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า โดยประเทศบรูไนเพิม่ขึน้มากที่สุดคอืรอ้ยละ 32.60 จุด (ดูตารางที ่
3.21 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้ส่งออกกลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มข้องไทยที่ใชป้ระโยชน์ดา้นภาษีศุลกากร

จาก FTA สูงสุด เช่น แผ่นชิ้นไมอ้ดั (พารต์เิคลิบอรด์) (HS 441011)  ทีส่่งออกไปมาเลเซยี เป็นต้น  
ส่วนสนิคา้ส่งออกกลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มข้องไทยทีย่งัสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากร
จาก FTA ไดอ้กี เช่น แผน่ชิน้ไมอ้ดั (พารต์เิคลิบอรด์) แผ่นชิน้ไมอ้ดั เรยีงแถว (โอเอสบ)ี และแผน่ไมท้ี่
คลา้ยกนั (เช่นแผ่นขีก้บอดั) ทําดว้ยไมห้รอืวตัถุอื่นๆ จําพวกไม ้จะเกาะหรอืตดิรวมกนัดว้ยเรซนิ (HS 
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441090) ทีส่ง่ออกไปมาเลเซยี เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.21  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออก 

ไม้และเฟอรนิ์เจอรไ์ม้ในไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 11,275 876 8 87 14 67 +0.69 
   - มาเลเซยี 4,211 471 11 85 21 66 -5.50 
   - เวยีดนาม 2,760 171 6 97 10 63 +7.04 
   - อนิโดนีเซยี 2,513 175 7 97 8 89 +3.74 
   - ฟิลปิปินส ์ 643 55 9 100 15 59 -8.12 
   - สงิคโปร ์ 472 
   - เมยีนมาร ์ 294 0 0 53 6 0 0.00 
   - ลาว 191 2 1 100 30 3 +3.10 
   - กมัพชูา 175 0 0 92 18 0 -0.22 
   - บรไูน 15 1 8 76 12 79 +32.60 
จนี 30,560 0 0 0 6 17 +6.88 
ญีปุ่่ น 11,653 45 0 15 4 47 -4.57 
เกาหลใีต ้ 2,235 3 0 8 5 25 +3.64 
ออสเตรเลยี 2,042 82 4 99 5 80 +2.04 
อนิเดยี 1,905 72 4 100 6 59 -4.40 
รวมทุกประเทศ 59,670 1,077 2 26 11 65 -0.08 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.11.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าไม้และเฟอรนิ์เจอรไ์ม้ในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยที่นําเขา้สนิค้ากลุ่มไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์ไมจ้ากประเทศภาคี
ความตกลง FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 929 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4 เมื่อเทยีบ
กบัมลูค่าการนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้กลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มนํ้าเขา้ไดร้บั
ประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใช้
ประโยชน์ไดใ้นระดบัปานกลางทีร่อ้ยละ 40 จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้ถงึรอ้ยละ 
100 ของมลูคา่การนําเขา้ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 7 จุด (ดตูารางที ่3.22 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีส่ดุ (483 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็น
ผูนํ้าเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี (179 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่ น (124 ลา้นบาท) 
ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.22 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มใ้นไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ใน

การนําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัที่สูงกว่าร้อยละ 50 เช่น 
อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม การนําเข้าจากประเทศที่สามารถ
ประหยดัภาษีศุลกากรไดม้ากทีสุ่ดสองอนัดบัแรกในปีน้ียงัมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ไดต้ํ่ากว่ารอ้ยละ 
50 ไดแ้ก่ จนี (รอ้ยละ 38) และมาเลเซยี (รอ้ยละ 37)  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

รอ้ยละ 6.02 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศทีผู่นํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มไมแ้ละ
เฟอรนิ์เจอรไ์มใ้นไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ อนิเดยี และเวยีดนาม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.42 และ 17.26 จุด ตามลําดบั ยกเวน้ประเทศเกาหลใีตท้ี่
มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 7.72 จุด (ดตูารางที ่3.22 ประกอบ)  

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้กลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มนํ้าเขา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA 

สงูสดุ เชน่ ทีน่ัง่มเีบาะ (HS 94016100) เฟอรนิ์เจอรอ์ื่นๆ ทาํดว้ยไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์ม ้(HS 94036000) 
ทีนํ่าเขา้จากประเทศจนี และทีน่ัง่ใชก้บัยานพาหนะ (HS 94019099) ทีนํ่าเขา้จากญี่ปุ่ น เป็นตน้  ส่วน
สนิคา้กลุ่มไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มนํ้าเขา้ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี 
เช่น ที่นัง่อื่นๆ (นอกจากของตามประเภท 94.02) จะปรบัเป็นเตยีงไดห้รอืไม่กต็าม และส่วนประกอบ
(HS 94019039) ทีนํ่าเขา้จากญี่ปุ่ น และไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มอ้ดัพลายวูด ไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มอ้ดัวี
เนียรแ์ละลามเินเตด็วดูอื่นๆ (HS 44129900) ทีนํ่าเขา้จากจนี เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิได้
ในเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.22  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้า 
ไม้และเฟอรนิ์เจอรไ์ม้ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 11,858 285 2 100 4 35 +8.62 
   - มาเลเซยี 8,066 179 2 100 3 37 +9.24 
   - ลาว 1,864 11 1 100 2 7 +3.1 
   - เมยีนมาร ์ 780 7 1 100 7 18 +6.83 
   - อนิโดนีเซยี 476 40 8 100 10 88 +0.74 
   - เวยีดนาม 288 24 8 100 12 76 +17.26 
   - สงิคโปร ์ 258 18 7 100 9 84 +8.43 
   - กมัพชูา 72 0 0 100 2 0 0.00 
   - ฟิลปิปินส ์ 53 6 11 100 14 83 +0.75 
   - บรไูน 0 0 0 100 20 0 0.00 
จนี 7,079 483 7 100 11 38 +3.39 
ญีปุ่่ น 3,243 124 4 100 8 51 -1.97 
อนิเดยี 409 29 7 100 9 75 +27.42 
ออสเตรเลยี 230 5 2 100 4 88 +0.29 
เกาหลใีต ้ 144 2 2 100 12 14 -7.72 
เปร ู 0 0 0 17 20 0 
รวมทุกประเทศ 22,964 929 4 100 7 40 +6.02 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.12 อตุสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ ์
3.12.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกกระดาษและส่ิงพิมพใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผู้นําเขา้ในประเทศภาคทีี่นําเขา้สนิค้ากลุ่มกระดาษและสิง่พมิพ์จากไทยสามารถ
ประหยดัภาษีคดิเป็นมูลค่ารวม 1,290 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการส่งออก
สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มกระดาษและสิง่พมิพข์องไทยไดร้บัประโยชน์จาก
ความตกลง FTA อยู่ในระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้่งออกสามารถใชป้ระโยชน์ได้
รอ้ยละ 47  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 63 ของมูลค่าการส่งออกทัง้หมด  
และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 12 จุด (ดตูารางที ่3.23 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศเวยีดนามสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (610 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศ
มาเลเซยี (413 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศอนิโดนีเซยี (123 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่้
นําเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละบรูไนไม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN 
ของสงิคโปรแ์ละบรไูนสาํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มกระดาษและสิง่พมิพอ์ยูท่ี่
รอ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ (ดตูารางที ่3.23 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มกระดาษและสิง่พมิพม์อีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

ส่งออกไปประเทศภาคคีวามตกลง FTA เพยีงไม่กี่ประเทศที่สูงกว่ารอ้ยละ 50 นัน่คอื เวยีดนามและ
ออสเตรเลยี  

 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคลีดลง

ร้อยละ 22.61 จุด และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ทุกประเทศที่ผู้ส่งออกสินค้ากลุ่ม
กระดาษและสิง่พมิพ์มอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า และประเทศที่ลดลงมากที่สุด 
ได้แก่ ฟิลปิปินส ์ออสเตรเลยี และอนิโดนีเซยี ลดลงรอ้ยละ 52.08  35.14 และ 31.40 จุด ตามลําดบั
ยกเวน้ประเทศสงิคโปรแ์ละบรูไนทีไ่ม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN 
ของสงิคโปรแ์ละบรไูนสาํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มน้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
(ดตูารางที ่3.23 ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มกระดาษและสิง่พมิพข์องไทยทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก 
FTA สงูสุด เช่น กระดาษและกระดาษแขง็ทีไ่มเ่คลอืบ ชนิดทีใ่ชส้าํหรบัเขยีน พมิพห์นกัตัง้แต่ 40 กรมั
ต่อตารางเมตรขึน้ไป แต่ไมเ่กนิ 150 กรมัต่อตารางเมตร เป็นแผน่ทีม่ดีา้นหน่ึงยาวไมเ่กนิ 435 มลิลเิมตร 
และอกีดา้นหน่ึงยาวไม่เกนิ 297 มลิลเิมตร เมื่อคลี่ออก (HS 480256) ทีส่่งออกไปเวยีดนาม เป็นต้น  
ส่วนสนิคา้ส่งออกกลุ่มกระดาษและสิง่พมิพข์องไทยที่ยงัสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากร
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จาก FTA ไดอ้กี เชน่ ผา้อนามยั (แพด็) และแทมพอน แนปคนิ และแนปคนิไลเนอรส์าํหรบัเดก็อ่อน (HS 
961900) ทีส่่งออกไปยงัมาเลเซยี เป็นต้น (ดูสนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต์ www.tdri.or.th 
และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.23  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกกระดาษและส่ิงพิมพ์

ในไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 21,931 1,173 5 81 13 46 -20.55 
   - เวยีดนาม 6,042 610 10 98 17 59 -13.32 
   - อนิโดนีเซยี 4,414 123 3 97 6 50 -31.40 
   - มาเลเซยี 4,364 413 9 97 22 49 -15.98 
   - สงิคโปร ์ 1,766 
   - กมัพชูา 1,747 0 0 45 5 0 0.00 
   - ฟิลปิปินส ์ 1,736 22 1 100 6 24 -52.08 
   - ลาว 1,036 5 0 83 9 4 -0.73 
   - เมยีนมาร ์ 786 0 0 0 5 0 0.00 
   - บรไูน 41 
ออสเตรเลยี 3,997 106 3 99 5 53 -35.14 
เกาหลใีต ้ 3,855 0 0 0 7 0 0.00 
จนี 3,233 1 0 2 7 32 -8.31 
ญีปุ่่ น 1,951 0 0 0 5 0 
อนิเดยี 605 10 2 97 5 43 -25.62 
รวมทุกประเทศ 35,572 1,290 4 63 12 47 -22.61 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละบรไูนไมไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี

MFN ของสงิคโปรแ์ละบรไูนสาํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 
อยูแ่ลว้ 

 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.12.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้ากระดาษและส่ิงพิมพใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผู้นําเขา้ในประเทศไทยที่นําเขา้สนิค้ากลุ่มกระดาษและสิง่พมิพ์จากประเทศภาคี
ความตกลง FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 670 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบ
กบัมูลค่าการนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การที่สนิคา้กลุ่มกระดาษและสิง่พมิพ์นําเขา้ไดร้บั
ประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใช้
ประโยชน์ไดร้อ้ยละ 44 จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 59 ของมลูค่าการนําเขา้
ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 7 จุด (ดตูารางที ่3.24 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยที่นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (208 ล้านบาท)  
รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศอนิโดนีเซยี (145 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศญีปุ่่ น (133 
ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.24 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มกระดาษและสิง่พมิพใ์นไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ใน

การนําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัที่สูงกว่าร้อยละ 50 เช่น 
อนิโดนีเซยี มาเลเซยี เวยีดนาม และออสเตรเลยี เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม การนําเขา้จากจนีซึง่มมีลูค่าการ
นําเขา้สงูสดุในบรรดาประเทศภาค ีFTA มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพยีงรอ้ยละ 5  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 14.43 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสนิค้ากลุ่ม
กระดาษและสิง่พมิพ์ในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศที่เพิม่ขึน้
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สงิคโปร ์ญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.25  12.66 และ 12.21 จุด ตามลําดบั 
ยกเว้นฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และกมัพูชา ที่มอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า และ
ฟิลปิปินสล์ดลงมากทีส่ดุ รอ้ยละ 47.57 จุด (ดตูารางที ่3.24 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้กลุ่มกระดาษและสิง่พมิพ์นําเขา้ที่ใชป้ระโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA 

สูงสุด เช่น กระดาษและกระดาษแข็งหุ้มทัง้สองด้านด้วยแผ่นพลาสติกใส และบุภายในด้วยฟอยล์
อลูมเินียม ใช้สําหรบัทําภาชนะบรรจุผลติภณัฑ์อาหารที่เป็นของเหลว (HS 48115920) ที่นําเขา้จาก
ประเทศสงิคโปร์ เป็นต้น  ส่วนสนิค้ากลุ่มกระดาษและสิง่พมิพนํ์าเขา้ที่ยงัสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์
ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กียงัคงเป็นกระดาษและกระดาษแขง็หุม้ทัง้สองดา้นดว้ยแผน่พลาสตกิใส
และบุภายในด้วยฟอยล์อลูมิเนียม ใช้สําหรบัทําภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ์อาหารที่เป็นของเหลว (HS 
48115920) ที่นําเข้าจากประเทศสิงคโปร์เช่นกัน (ดูสินค้ารายการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต ์
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.24  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้ากระดาษและส่ิงพิมพ์
ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 16,861 468 3 75 6 53 +17.87 
   - สงิคโปร ์ 7,900 90 1 91 5 25 +23.25 
   - อนิโดนีเซยี 4,518 145 3 48 7 97 +2.88 
   - มาเลเซยี 3,147 208 7 86 9 89 +1.08 
   - เวยีดนาม 513 23 4 83 6 90 +20 
   - ฟิลปิปินส ์ 392 2 0.4 18 9 31 -47.57 
   - กมัพชูา 243 0 0 0 10 0 -0.01 
   - ลาว 137 0 0 0 10 0 0.00 
   - เมยีนมาร ์ 5 0 0 3 10 0 0.00 
   - บรไูน 5 0 0 2 10 0 0.00 
จนี 8,243 21 0.2 45 7 5 +2.23 
ญีปุ่่ น 8,012 133 2 47 8 43 +12.66 
เกาหลใีต ้ 2,223 37 2 46 6 66 +12.21 
ออสเตรเลยี 525 10 2 45 6 75 -6.44 
อนิเดยี 326 1 0.2 43 4 9 +3.43 
เปร ู 0 
รวมทุกประเทศ 36,191 670 2 59 7 44 +14.43 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.13 อตุสาหกรรมซิเมนต ์
3.13.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกซิเมนตใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มซเิมนต์จากไทยสามารถประหยดัภาษคีดิ
เป็นมลูค่ารวม 556 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการสง่ออกสนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมด
ของไทย การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มซเิมนตข์องไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัปาน
กลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้ง่ออกสามารถใชป้ระโยชน์ไดร้อ้ยละ 42  จากความตกลง FTA ที่
มคีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 55 ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 8 จุด (ดตูารางที ่
3.25 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศเวยีดนามสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (169 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศ
กมัพชูา (136 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศมาเลเซยี (121 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้
ในประเทศเมยีนมารไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีFTA สาํหรบัสนิคา้ทีม่ี
การคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มน้ี เท่ากบัอตัราภาษ ีMFN  สว่นผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละ
บรูไน ไม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของประเทศเหล่าน้ีสําหรบั
สนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มน้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ (ดตูารางที ่3.25 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิค้ากลุ่มซเิมนต์มอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่รอ้ยละ 50 ยกเวน้กมัพชูา ลาว และอนิเดยี  
 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงเพยีงรอ้ยละ 1.66 จุด อยา่งไรกต็าม 
หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า จนี และเวยีดนามเป็นประเทศทีผู่ส้่งออกสนิคา้กลุ่มซเิมนต์มี
อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากทีสุ่ด โดยลดลงรอ้ยละ 12.06 และ 5.78 จุด ตามลําดบั 
ส่วนประเทศอื่นๆ มอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ญี่ปุ่ น และ
อนิเดยี เพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 84.10 และ 20.36 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.25 ประกอบ)  

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มซเิมนตข์องไทยทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด

เช่น ซเิมนตแ์ต่งส ี(HS 252329) ทีส่ง่ออกไปกมัพชูา เป็นตน้  สว่นสนิคา้สง่ออกกลุ่มซเิมนตข์องไทยที่
ยงัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กียงัคงเป็นซเิมนตแ์ต่งส ี(HS 252329) ที่
ส่งออกไปกัมพูชาเช่นกัน (ดูสินค้ารายการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.25  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกซิเมนตใ์นไทย 
ในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 21,717 518 2 56 9 40 -4.37 
   - เมยีนมาร ์ 5,629 
   - กมัพชูา 5,063 136 3 98 9 28 -0.01 
   - ลาว 3,146 0 0 94 5 0 +0.13 
   - เวยีดนาม 2,205 169 8 63 15 88 -5.78 
   - อนิโดนีเซยี 2,160 56 3 56 5 91 +15.18 
   - มาเลเซยี 2,076 121 6 34 21 80 +0.05 
   - ฟิลปิปินส ์ 950 36 4 100 6 67 +7.89 
   - สงิคโปร ์ 283 
   - บรไูน 206 
อนิเดยี 936 10 1 80 3 36 +20.36 
ญีปุ่่ น 874 1 0.1 5 3 87 +84.10 
ออสเตรเลยี 532 4 1 15 5 96 +5.75 
เกาหลใีต ้ 266 15 5 100 6 95 +0.57 
จนี 217 9 4 100 9 60 -12.06 
รวมทุกประเทศ 24,541 556 2 55 8 42 -1.66 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ:  - ผูนํ้าเขา้ในประเทศเมยีนมารไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี FTA สาํหรบั

สนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ี เทา่กบัอตัราภาษ ีMFN 
 -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละบรไูนไมไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN 

ของประเทศเหล่าน้ีสาํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
     - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.13.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าซิเมนตใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มซเิมนตจ์ากประเทศภาคคีวามตกลง FTA 
สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูคา่รวม 20 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการนําเขา้
สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้กลุ่มซเิมนต์นําเขา้ไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่
ในระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 46 จาก     
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 94 ของมลูค่าการนําเขา้ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ย
ละ 7 จุด (ดตูารางที ่3.26 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีสุ่ด (12 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็น 
ผูนํ้าเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี (2 ลา้นบาท) (ดตูารางที ่3.26 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มซเิมนต์ในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้มา

จากประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 ยกเวน้สงิคโปร ์ญีปุ่่ น และ
เกาหลใีต ้ 

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 12.41 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสนิค้ากลุ่ม       
ซเิมนตใ์นไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
อนิเดยี เวยีดนาม และออสเตรเลยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 64.4  51.44 และ 30.5 จุด ตามลําดบั ยกเวน้ประเทศ
ลาว เกาหลใีต ้และสงิคโปร ์ทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยลดลงรอ้ยละ 24.22  
9.53 และ 5.14 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.26 ประกอบ)  

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้กลุ่มซเิมนตนํ์าเขา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด เช่น ของ

อื่นๆ ทาํดว้ยซเีมนต ์คอนกรตี หรอืทาํดว้ยหนิเทยีม จะเสรมิใหแ้ขง็แรงหรอืไมก่ต็าม (HS 68101990) ที่
นําเขา้จากจนี เป็นต้น ส่วนสนิคา้กลุ่มซเิมนต์นําเขา้ที่ยงัสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากร
จาก FTA ไดอ้กี เช่น มอรท์ารแ์ละคอนกรตี ชนิดไมท่นไฟ (HS 38245000) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น (ดสูนิคา้
รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.26  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าซิเมนตใ์นไทย 
ในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 91 5 6 99 8 66 +29.34 
   - มาเลเซยี 33 2 5 99 8 71 +6.54 
   - อนิโดนีเซยี 22 1 6 98 8 62 +1.17 
   - เวยีดนาม 15 1 7 100 8 74 +51.44 
   - สงิคโปร ์ 15 1 4 99 7 37 -5.14 
   - ฟิลปิปินส ์ 6 1 10 100 10 100 +0.41 
   - เมยีนมาร ์ 0 0 0 100 1 0 0.00 
   - กมัพชูา 0 0 0 100 1 0 0.00 
   - ลาว 0 0 0 100 1 0 -24.22 
   - บรไูน 0 
จนี 246 12 5 88 8 64 +12.14 
ญีปุ่่ น 151 1 0 98 5 4 +0.15 
อนิเดยี 44 1 2 100 3 70 +64.4 
เกาหลใีต ้ 35 1 2 100 5 24 -9.53 
ออสเตรเลยี 14 1 8 100 10 76 +30.5 
เปร ู 0 
รวมทุกประเทศ 581 20 4 94 7 46 +12.41 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.14 อตุสาหกรรมเซรามิก 
3.14.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเซรามิกในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มเซรามกิจากไทยสามารถประหยดัภาษคีดิ
เป็นมลูคา่รวม 447 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3  เมือ่เทยีบกบัมลูคา่การสง่ออกสนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมด
ของไทย การทีส่นิคา้ส่งออกกลุ่มเซรามกิของไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัปาน
กลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้ง่ออกสามารถใชป้ระโยชน์ไดร้อ้ยละ 41  จากความตกลง FTA ที่
มคีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 54 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 11 จุด (ดตูาราง
ที ่3.27 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศมาเลเซยีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (243 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศ
เวยีดนามและจนี (45 ลา้นบาท)  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละบรูไนไม่ไดร้บัประโยชน์ดา้น
ภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN ของทัง้ 2 ประเทศสาํหรบัสนิคา้ทุกรายการในกลุ่มเซรามกิ 
อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว  ส่วนผู้นําเข้าในประเทศเมียนมาร์ไม่ได้รบัประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรเลย 
เน่ืองจากสนิคา้ทีเ่มยีนมารนํ์าเขา้จากไทยในกลุ่มน้ีไม่ไดร้บัแต้มต่อดา้นภาษีศุลกากร (ดูตารางที ่3.27 
ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มเซรามกิมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA หลายประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 ยกเวน้ลาว กมัพชูา จนี และ
อนิเดยี โดยเฉพาะลาวซึง่เป็นประเทศภาค ีFTA ในอาเซยีนทีผู่ส้ง่ออกในไทยสง่ออกสนิคา้กลุ่มน้ีไปมาก
ทีส่ดุ  
 

การเปลี่ยนแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคลีดลง
รอ้ยละ 13.07 จุด เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบวา่ ประเทศทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มเซรามกิมอีตัรา
การใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ จนี และอนิโดนีเซยี ลดลงรอ้ยละ 25.18 และ 
6.11 จุด ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั บางประเทศกม็อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า 
ไดแ้ก่ เกาหลใีต ้อนิเดยี และญีปุ่่ น เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.11  7.32 และ 6.34 จุด ตามลําดบั (ดตูารางที ่3.27 
ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มเซรามกิของไทยทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด 
เชน่ กระเบือ้งอื่นๆ (HS 690890) ทีส่ง่ออกไปมาเลเซยี เป็นตน้  สว่นสนิคา้สง่ออกกลุ่มเซรามกิของไทย
ทีย่งัสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น ฉนวนไฟฟ้าทําดว้ยเซรามกิ 
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(HS854620) ทีส่่งออกไปยงัจนี เป็นต้น (ดูสนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต์ www.tdri.or.th 
และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.27  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเซรามิก 

ในไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 4,491 343 8 73 15 38 -6.56 
   - ลาว 1,217 0 0 100 5 0 -0.09 
   - มาเลเซยี 795 243 31 89 41 75 +2.51 
   - เมยีนมาร ์ 761 
   - กมัพชูา 452 0 0 99 5 0 0.00 
   - อนิโดนีเซยี 425 19 5 75 9 78 -6.11 
   - ฟิลปิปินส ์ 410 35 9 100 11 79 -2.74 
   - สงิคโปร ์ 201 
   - เวยีดนาม 182 45 25 94 28 89 +1.08 
   - บรไูน 48 
ญีปุ่่ น 5,997 17 0 13 2 94 +6.34 
จนี 2,693 45 2 100 12 16 -25.18 
ออสเตรเลยี 710 30 4 88 5 95 +0.09 
เกาหลใีต ้ 264 12 5 100 8 58 +9.11 
อนิเดยี 177 1 1 100 4 25 +7.32 
รวมทุกประเทศ 14,332 447 3 54 11 41 -13.07 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละบรไูนไมไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี

MFN ของทัง้ 2 ประเทศสาํหรบัสนิคา้ทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ใน
ประเทศเมยีนมารไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากสนิคา้ทีม่กีารนําเขา้ในกลุ่มน้ีไมไ่ด้
รบัแตม้ต่อดา้นภาษศุีลกากรเลย 

  -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.14.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเซรามิกในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มเซรามกิจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA 
สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 2,567 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการ
นําเข้าสินค้าในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การที่สินค้ากลุ่มเซรามิกนําเข้าได้รบัประโยชน์จาก             
ความตกลง FTA อยูใ่นระดบัสงูดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดร้อ้ยละ 76 
จาก   ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 88 ของมลูค่าการนําเขา้ทัง้หมด  และใหแ้ตม้
ต่อรอ้ยละ 20 จุด (ดตูารางที ่3.28 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยที่นําเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (1,884 ลา้นบาท) รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศเวยีดนาม (359 ลา้นบาท) และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี (152 ลา้น
บาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.28 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเซรามกิในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้มา

จากประเทศภาคคีวามตกลง FTA เพยีง 5 ประเทศในระดบัที่สูงกว่ารอ้ยละ 50 ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี 
เวยีดนาม จนี อนิเดยี และญีปุ่่ น  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

รอ้ยละ 8.15 จุด เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบวา่ สว่นใหญ่ประเทศทีผู่นํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเซรามกิ
ในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ อนิเดยี 
และญี่ปุ่ น เพิม่ขึน้รอ้ยละ 50.91 และ 12.2 จุด ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั บางประเทศมอีตัราการใช้
สทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า ไดแ้ก่ เกาหลใีต ้และฟิลปิปินส ์ลดลงรอ้ยละ 8.78 และ 8.29 จุด (ดู
ตารางที ่3.28 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้กลุ่มเซรามกินําเขา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด เช่น 

กระเบือ้งปพูืน้และทางเดนิ กระเบือ้งปพูืน้เตา หรอืกระเบือ้งตดิผนัง ทีเ่ป็นเซรามกิไม่ไดเ้คลอืบ รวมทัง้
หนิโมเสกและของที่คลา้ยกนั ที่เป็นเซรามกิไม่ไดเ้คลอืบ (HS 69079090)  ทีนํ่าเขา้จากจนี เป็นต้น  
ส่วนสนิคา้กลุ่มเซรามกินําเขา้ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น 
ผลิตภณัฑ์เซรามิกอื่นๆ (HS 69149000) ที่นําเข้าจากญี่ปุ่ นและจีน เป็นต้น (ดูสินค้ารายการอื่นๆ 
เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.28  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเซรามิกในไทยในปี 
2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 4,053 607 15 100 18 59 +7.67 
   - มาเลเซยี 2,209 152 7 100 11 26 -2.08 
   - เวยีดนาม 1,249 359 29 100 29 99 +1.96 
   - อนิโดนีเซยี 565 96 17 100 17 99 +7.26 
   - สงิคโปร ์ 28 0 0 97 17 0 0.00 
   - ฟิลปิปินส ์ 3 0 0 92 16 0 -8.29 
   - เมยีนมาร ์ 0 0 0 100 29 0 0.00 
   - กมัพชูา 0 0 0 100 30 0 0.00 
   - ลาว 0 0 0 100 30 0 0.00 
   - บรไูน 0 0 0 100 30 0 0.00 
จนี 9,372 1,884 20 84 25 93 +2.68 
ญีปุ่่ น 2,767 71 3 90 11 52 +12.2 
อนิเดยี 121 3 2 51 7 60 +50.91 
เกาหลใีต ้ 70 1 1 65 14 12 -8.78 
ออสเตรเลยี 49 1 2 97 19 8 -4.60 
เปร ู 0 
รวมทุกประเทศ 16,432 2,567 16 88 20 76 +8.05 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.15 อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้า 
3.15.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเหลก็และเหลก็กล้าในไทย 
 

ในปี 2555 ผู้นําเข้าในประเทศภาคีที่นําเข้าสนิค้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าจากไทยสามารถ
ประหยดัภาษีคดิเป็นมูลค่ารวม 1,812 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการส่งออก
สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้ส่งออกกลุ่มเหลก็และเหลก็กลา้ของไทยไดร้บัประโยชน์จาก
ความตกลง FTA อยูใ่นระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้่งออกสามารถใชป้ระโยชน์ไดไ้มเ่ตม็ที่
ทีร่อ้ยละ 26 จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 59 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด  
และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 11 จุด (ดตูารางที ่3.29 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศมาเลเซยีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (761 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศ
อนิโดนีเซยี (367 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศเวยีดนาม (320 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่้
นําเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์ม่ได้รบัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของ
สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มเหลก็และเหลก็กลา้อยู่ทีร่อ้ยละ 0 อยู่
แลว้ (ดตูารางที ่3.29 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มเหลก็และเหลก็กล้ามอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

สง่ออกไปประเทศภาคคีวามตกลง FTA เกอืบทุกประเทศในระดบัทีต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50  มเีพยีงประเทศ
ญีปุ่่ นเทา่นัน้ทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เกนิกวา่รอ้ยละ 50  

 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคลีดลง

รอ้ยละ 11.00 จุด เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า สว่นใหญ่ประเทศทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มเหลก็
และเหลก็กลา้มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า และประเทศที่ลดลงมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
บรไูน ออสเตรเลยี และเวยีดนาม ลดลงรอ้ยละ 51.38  28.82 และ 20.37 จุด ตามลาํดบั ในขณะเดยีวกนั 
ประเทศภาคทีี่มอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้ามากที่สุด ได้แก่ เกาหลใีต้ เพิม่ขึ้น   
รอ้ยละ 6.82 จุด (ดตูารางที ่3.29 ประกอบ) 
 

ในรายสนิค้า สนิค้าส่งออกกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้ประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA 
สูงสุด เช่น มุม รูปทรง และหน้าตดัรูปต่างๆ ทําดว้ยเหลก็ หรอืเหลก็กล้าไม่เจอื หน้าตดัรูป H (HS 
721633) ทีส่ง่ออกไปมาเลเซยี เป็นตน้  สว่นสนิคา้สง่ออกกลุ่มเหลก็และเหลก็กลา้ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่ว
ประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น หน้าตดัรูป H ทําดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กล้า (HS 
721633) และแผน่เหลก็ (HS 732690) ทีส่่งออกไปยงัมาเลเซยีและเวยีดนาม  เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการ
อื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.29  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออก 
เหลก็และเหลก็กล้าในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 60,141 1,343 2 72 14 22 -10.27 
   - มาเลเซยี 12,287 761 6 96 30 21 -5.45 
   - อนิโดนีเซยี 11,870 367 3 80 9 38 -8.28 
   - สงิคโปร ์ 9,092 
   - เวยีดนาม 7,914 142 2 85 11 24 -20.37 
   - ลาว 7,128 0 0 100 5 0 -0.25 
   - เมยีนมาร ์ 5,017 0 0 34 3 0 -6.18 
   - ฟิลปิปินส ์ 4,045 72 2 100 9 40 -4.53 
   - กมัพชูา 2,526 0 0 97 7 0 0.00 
   - บรไูน 263 0 0 0 20 0 -51.38 
ออสเตรเลยี 20,242 320 2 99 5 32 -28.82 
อนิเดยี 19,988 25 0 16 7 14 -16.33 
ญีปุ่่ น 16,576 37 0 12 3 62 +1.39 
จนี 4,300 65 2 88 8 29 +0.15 
เกาหลใีต ้ 3,214 22 1 21 8 43 +6.82 
รวมทุกประเทศ 124,461 1,812 1 59 11 26 -11.00 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
              -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 



132 

3.15.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเหลก็และเหลก็กล้าในไทย 
 

ในปี 2555 ผู้นําเข้าในประเทศไทยที่นําเข้าสนิค้ากลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าจากประเทศภาค ี  
ความตกลง FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมูลค่ารวม 6,104 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อ
เทยีบกบัมลูค่าการนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้นําเขา้กลุ่มเหลก็และเหลก็กลา้
ไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใช้
ประโยชน์รอ้ยละ 75  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 52 ของมลูค่าการนําเขา้
ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 5 จุด (ดตูารางที ่3.30 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศญีปุ่่ นสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีส่ดุ (2,891 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศจนี (2,197 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศเกาหลใีต ้(412 ลา้นบาท) 
ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.30 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเหลก็และเหลก็กลา้ในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ใน

การนําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA เพยีง 7 ประเทศในระดบัที่สูงกว่ารอ้ยละ 50 เช่น  
เกาหลใีต ้อนิเดยี และจนี เป็นตน้  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

รอ้ยละ 30.82 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า สว่นใหญ่ประเทศทีผู่นํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเหลก็
และเหลก็กลา้ในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า ยกเวน้ประเทศออสเตรเลยี และ
ลาวทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ อนิเดยี 
ญีปุ่่ น และอนิโดนีเซยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.3  36.47 และ 34.02 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.30 ประกอบ) 

 
ในรายสนิค้า สนิค้านําเขา้กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้าที่ใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA 

สูงสุด เช่น ผลติภณัฑแ์ผ่นรดีทําดว้ยเหลก็กล้าเจอือื่นๆ มคีวามกวา้งตัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป (HS 
72253090)  ทีนํ่าเขา้จากจนี เป็นตน้  ส่วนสนิคา้นําเขา้กลุ่มเหลก็และเหลก็กลา้ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่ว
ประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น ของอื่นๆ ทาํดว้ยเหลก็หรอืเหลก็กลา้ (HS 73269099) 
ทีนํ่าเขา้จากญี่ปุ่ นและจนี เป็นต้น (ดูสนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.30  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้า 
เหลก็และเหลก็กล้าในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 20,084 504 3 70 8 52 +20.93 
   - มาเลเซยี 6,264 281 4 92 8 69 +15.67 
   - เวยีดนาม 6,125 123 2 48 6 76 +21.16 
   - ฟิลปิปินส ์ 2,735 5 0 59 10 3 +1.17 
   - สงิคโปร ์ 2,198 8 0 88 9 4 +3.11 
   - อนิโดนีเซยี 1,916 87 5 97 8 55 +34.02 
   - กมัพชูา 758 0 0 0 12 0 0.00 
   - ลาว 61 0 0 29 10 0 -6.33 
   - เมยีนมาร ์ 21 0 0 84 10 0 0.00 
   - บรไูน 7 0 0 2 10 0 0.00 
ญีปุ่่ น 169,666 2,891 2 53 4 76 +36.47 
จนี 76,749 2,197 3 61 7 77 +18.61 
เกาหลใีต ้ 37,749 412 1 26 5 87 +11.14 
อนิเดยี 7,395 87 1 48 4 80 +41.3 
ออสเตรเลยี 3,867 14 0 18 7 36 -14.42 
เปร ู 1 
รวมทุกประเทศ 315,510 6,104 2 52 5 75 +30.82 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.16 อตุสาหกรรมยานยนต์7 
3.16.1  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกยานยนตใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุม่ยานยนตจ์ากไทยสามารถประหยดัภาษคีดิ
เป็นมลูค่ารวม 33,848 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการส่งออกสนิคา้ในกลุ่มน้ี
ทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มยานยนตข์องไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA อยูใ่น
ระดบัสูงดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้่งออกสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบัสูงถงึรอ้ยละ 56  จาก
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 87 ของมูลค่าการส่งออกทัง้หมด  และใหแ้ต้มต่อ 
รอ้ยละ 23 จุด (ดตูารางที ่3.31 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศอนิโดนีเซยีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากที่สุด (18,160 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ใน
ประเทศฟิลปิปินส ์(6,098 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศออสเตรเลยี (3,905 ลา้นบาท) ตามลําดบั  
ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละญี่ปุ่ นไม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัรา
ภาษ ีMFN ของทัง้ 2 ประเทศสาํหรบัสนิคา้ทุกรายการในกลุ่มยานยนตอ์ยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ (ดตูารางที ่
3.31 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มยานยนต์มอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการส่งออกไป

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA ส่วนใหญ่ในระดบัที่สูงกว่ารอ้ยละ 50 ยกเวน้ ลาว กมัพูชา เมยีนมาร ์
บรไูน และเกาหลใีต ้ 

 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคลีดลง

รอ้ยละ 20.41 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มยานยนต์มี
อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และออสเตรเลยี 
ลดลงรอ้ยละ 31.09  27.36 และ 27.26 จุด ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั บางประเทศภาคมีอีตัราการใช้
สทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า ไดแ้ก่ จนี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.05 จุด (ดตูารางที ่3.31 ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้ส่งออกกลุ่มยานยนต์ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด เช่น 
รถยนต์หรอืยานยนต์อื่นๆ เครื่องยนต์ดเีซลสาํหรบัขนส่งบุคคลเป็นหลกั ขนาด 1,500 ถงึ 2,500 ซซี ี
(HS 870332) และรถยนต์หรอืยานยนต์อื่นๆ เครื่องยนต์ก๊าซโซลนี สําหรบัขนส่งบุคคล ขนาดความจุ 
1,000 ถงึ 1,500 ซซี ี(HS 870322) ทีส่ง่ออกไปยงัอนิโดนีเซยี เป็นตน้ สว่นสนิคา้สง่ออกกลุ่มยานยนตท์ี่
ยงัสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ได้อกี เช่น รถยนต์หรอืยานยนต์อื่นๆ 

                                                 
7 อุตสาหกรรมยานยนตไ์มน่บัรวมถงึการผลติรถจกัรยานยนต ์
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เครือ่งยนตก๊์าซโซลนี สาํหรบัขนสง่บุคคล ขนาดความจุ 1,000 ถงึ 1,500 ซซี ี(HS 870322) ทีส่ง่ออกไป
ยงัอนิโดนีเซยี เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 อตัราการใช้สทิธิประโยชน์ในการส่งออกยานยนต์ไปประเทศภาคี

หลายประเทศมแีนวโน้มลดลงอยา่งมาก เชน่ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และออสเตรเลยี เมือ่พจิารณาลงไปที่
รายสนิคา้ (พกิดัศุลกากร 6 หลกั) พบว่า รถยนตน์ัง่เครื่องยนตก๊์าซโซลนี ขนาด 1,000-1,500 ซซี ี(HS 
870322) ทีส่่งออกไปอนิโดนีเซยีและมาเลเซยี มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จาก FTA ลดลงจากรอ้ยละ 
100 ในปี 2554 มาอยูท่ีร่อ้ยละ 35 และ 21 ตามลําดบั เน่ืองจากสนิคา้ทัง้สองรายการมมีลูค่าการสง่ออก
อยู่ในระดบัสูง ทําใหเ้ป็นสองสนิคา้ที่ถ่วงใหอ้ตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในภาพรวมของการส่งออกยาน
ยนตไ์ปประเทศทัง้สองลดลงอยา่งชดัเจน ในปี 2555 มลูคา่การประหยดัภาษทีีส่ญูเสยีไปรวมกนัแลว้กว่า
หมื่นล้านบาท นอกจากน้ี ยงัพบกรณีที่คล้ายคลึงกนัในออสเตรเลีย โดยยานยนต์สําหรบัขนส่งของ 
น้ําหนกัรถรวมน้ําหนกับรรทุก (จ.ีว.ีดบัเบลิย)ู ไมเ่กนิ 5 ตนั (HS 870421) มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์
ลดลงจากรอ้ยละ 100 ในปี 2554 ลงมาเหลอืรอ้ยละ 43 ในปี 2555 มผีลใหส้ญูเสยีภาษทีีค่วรจะประหยดั
ไดไ้ปประมาณ 2,107 ลา้นบาท (ดตูารางที ่3.32) คณะผูว้จิยัไดส้ง่ขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ผูป้ระกอบการที่
เกี่ยวขอ้งในประเทศไทยเพื่อค้นหาสาเหตุของแนวโน้มดงักล่าว แต่ยงัไม่ได้รบัการตอบกลบัมาอย่าง
ชดัเจน โดยจากการสอบถามในเบื้องต้น พบว่า มผีูผ้ลติรายใหญ่หลายรายค่อนขา้งมัน่ใจว่าไดใ้ชส้ทิธิ
ประโยชน์จาก FTA อยา่งเตม็ทีเ่สมอมา ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึขอตดิตามสาเหตุและรายงานผลในโอกาส
ถดัไป 

 
  



136 

ตารางท่ี 3.31  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกยานยนตใ์นไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 157,263 29,485 19 92 36 56 -17.94 
   - อนิโดนีเซยี 69,822 18,160 26 100 45 61 -27.36 
   - มาเลเซยี 33,533 4,225 13 91 29 52 -31.09 
   - ฟิลปิปินส ์ 27,608 6,098 22 100 28 77 -2.03 
   - ลาว 11,574 0 0 55 11 0 0.00 
   - กมัพชูา 4,910 47 1 100 24 9 -3.66 
   - เวยีดนาม 3,136 954 30 91 59 55 +2.79 
   - เมยีนมาร ์ 2,320 0 0 29 34 0 0.00 
   - สงิคโปร ์ 2,206 
   - บรไูน 2,155 0 0 100 20 0 0.00 
ออสเตรเลยี 107,795 3,905 4 100 6 52 -27.26 
ญีปุ่่ น 25,790 
อนิเดยี 10,268 181 2 92 2 96 +9.20 
จนี 2,349 276 12 57 25 82 +31.05 
เกาหลใีต ้ 65 2 3 100 8 37 -11.86 
รวมทุกประเทศ 303,531 33,848 11 87 23 56 -20.41 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละญีปุ่่ นไมไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN 

ของทัง้ 2 ประเทศสาํหรบัสนิคา้ทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
              -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
 
ตารางท่ี 3.32  สินค้าส่งออกกลุ่มยานยนตท่ี์มีอตัราการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ในปี 2555 

ลดลงจากในปี 2554 อย่างมาก 

พกิดั 
ศุลกากร 

ชื่อสนิคา้ 
ประเทศ
ผูนํ้าเขา้ 

อตัราการใช้
สทิธิ ์FTA  
(รอ้ยละ) 

มลูคา่การประหยดั
ภาษทีีส่ญูเสยีไปใน

ปี 2555 
(ลา้นบาท) 2554 2555 

870322 รถยนตน์ัง่เครือ่งยนตก๊์าซโซลนี ขนาด 1,000-1,500 ซซี ี อนิโดนีเซยี 100 35 9,256 
870322 รถยนตน์ัง่เครือ่งยนตก๊์าซโซลนี ขนาด 1,000-1,500 ซซี ี มาเลเซยี 100 21 1,994 

870421 
ยานยนตส์าํหรบัขนสง่ของ น้ําหนกัรถรวมน้ําหนกับรรทุก 
(จ.ีว.ีดบัเบลิย)ู ไมเ่กนิ 5 ตนั 

ออสเตรเลยี 100 43 2,107 

ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3.16.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้ายานยนตใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มยานยนตจ์ากประเทศภาคคีวามตกลง FTA 
สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 12,176 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.21 เมื่อเทยีบกบัมลูค่า
การนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย  การที่สนิคา้นําเขา้กลุ่มยานยนต์ไดร้บัประโยชน์จาก       
ความตกลง FTA อยู่ในระดบัสูงดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้นําเข้าสามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดบัสงูทีร่อ้ยละ 70  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 63 ของมลูค่าการนําเขา้
ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อสงูถงึรอ้ยละ 35 จุด (ดตูารางที ่3.33 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยที่นําเขา้มาจากประเทศอนิโดนีเซยีสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (5,593 ล้านบาท)  
รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่ น (4,014 ล้านบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี 
(1,192 ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.33 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มยานยนตใ์นไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการนําเขา้มา

จากประเทศภาคคีวามตกลง FTA บางประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 เช่น อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์
และญีปุ่่ น  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 2.53 จุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่ม     
ยานยนต์ในไทยมอีตัราการใช้สทิธิประโยชน์เพิม่ขึ้นจากปีก่อนหน้า และประเทศที่เพิม่ขึ้นมากที่สุด 
ไดแ้ก่ จนี และออสเตรเลยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.5 และ 14.55 จุด ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั ประเทศทีม่ี
อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากที่สุด คอื มาเลเซยี ลดลงรอ้ยละ 28.18 จุด (ดูตารางที ่
3.33 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้นําเขา้กลุ่มยานยนต์ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด เช่น 

ยานยนตส์าํหรบัขนสง่บุคคลตัง้แต่สบิคนขึน้ไป (HS 87021021) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น เป็นตน้  สว่นสนิคา้
นําเขา้กลุ่มยานยนต์ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น ยานยนต์
สาํหรบัขนของ น้ําหนกัรวมน้ําหนกับรรทุกไมเ่กนิ 5 ตนั (HS 87042119) ทีนํ่าเขา้จากสงิคโปร ์เป็นตน้ 
(ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.33  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้ายานยนตใ์นไทย 
ในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ีผู้
นําเข้าใน

ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 23,112 7,470 32 100 44 78 -10.28 
   - อนิโดนีเซยี 15,644 5,593 36 100 36 99 +2.14 
   - มาเลเซยี 3,397 1,192 35 100 75 50 -28.18 
   - สงิคโปร ์ 3,117 3 0 100 40 1 +1.06 
   - ฟิลปิปินส ์ 854 683 80 100 80 100 -0.09 
   - ลาว 81 0 0 100 26 0 -8.86 
   - เวยีดนาม 14 0 0 12 74 0 0.00 
   - เมยีนมาร ์ 4 0 0 99 27 0 0.00 
   - กมัพชูา 1 0 0 100 10 0 0.00 
   - บรไูน 0 
ญีปุ่่ น 37,103 4,014 11 47 28 71 +4.98 
จนี 6,286 604 10 87 19 44 +22.5 
เกาหลใีต ้ 4,448 0 0 3 10 0 0.00 
อนิเดยี 3,297 
ออสเตรเลยี 684 88 13 100 22 16 +14.55 
เปร ู 0 
รวมทุกประเทศ 74,929 12,176 16 63 35 70 +2.53 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้สนิคา้จากอนิเดยีไมไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากสนิคา้ทีม่กีารนําเขา้ในกลุ่ม

น้ีอยูน่อกรายการลดภาษศุีลกากร 
              -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.17 อตุสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์
3.17.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกช้ินส่วนยานยนตใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มชิน้สว่นยานยนตจ์ากไทยสามารถประหยดั
ภาษคีดิเป็นมลูคา่รวม 5,299 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการสง่ออกสนิคา้ในกลุ่ม
น้ีทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้ส่งออกกลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์ของไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง 
FTA อยู่ในระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้รอ้ยละ 34  
จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 68 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อ
รอ้ยละ 18 จุด (ดตูารางที ่3.34 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศมาเลเซยีสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีสุ่ด (2,192 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศ
อินโดนีเซีย (1,896 ล้านบาท) ตามลําดบั  ในขณะที่ผู้นําเข้าในประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่ นไม่ได้รบั
ประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN ของทัง้ 2 ประเทศสาํหรบัสนิคา้ทุกรายการใน
กลุ่มชิน้สว่นยานยนตอ์ยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ (ดตูารางที ่3.34 ประกอบ) 

 
ผูส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มชิน้สว่นยานยนตม์อีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการสง่ออก

ไปประเทศภาคคีวามตกลง FTA ทุกประเทศในระดบัทีต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 โดยเฉพาะอย่างยิง่มาเลเซยี
และอนิเดยี ซึ่งมมีูลค่าการส่งออกเกนิหมื่นลา้น แต่มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ตํ่าทีร่อ้ยละ 34 และ 20 
ตามลาํดบั  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงเพยีงรอ้ยละ 1.47 จุด อยา่งไรกต็าม 
หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศทีผู่ส้่งออกสนิคา้กลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์มอีตัราการใช้
สทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี ลดลงรอ้ยละ 11.11 จุด ในขณะเดยีวกนั 
ประเทศทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่จากปีก่อนหน้า ไดแ้ก่ จนี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.45 จุด (ดูตาราง
ที ่3.34 ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มชิน้สว่นยานยนตท์ีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด 
เชน่ ถงัเชือ้เพลงิทีย่งัไมไ่ดป้ระกอบ รวมถงึฐานยดึเครือ่งยนต ์(HS 870899) ทีส่ง่ออกไปอนิโดนีเซยีและ
มาเลเซยี เป็นต้น  ส่วนสนิค้าส่งออกกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ที่ยงัสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ไดอ้กี เชน่ ถงัเชือ้เพลงิทีย่งัไมไ่ดป้ระกอบ รวมถงึฐานยดึเครื่องยนต ์(HS 870899) ที่
ส่งออกไปยงัมาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และอนิโดนีเซยี เป็นต้น (ดูสนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์
www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.34  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกช้ินส่วนยานยนต ์
ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 78,731 4,921 6 87 21 35 -0.57 
   - อนิโดนีเซยี 36,446 1,896 5 78 15 44 -2.18 
   - มาเลเซยี 23,396 2,192 9 100 28 34 +1.67 
   - เวยีดนาม 8,989 572 6 100 24 27 -3.12 
   - ฟิลปิปินส ์ 6,153 261 4 100 24 20 -6.98 
   - สงิคโปร ์ 1,641 
   - ลาว 882 0 0 100 8 0 -0.05 
   - กมัพชูา 792 0 0 84 12 0 +0.02 
   - เมยีนมาร ์ 383 - - 12 9 - 0.00 
   - บรไูน 50 1 1 52 20 13 -0.54 
ญีปุ่่ น 28,901 
อนิเดยี 10,002 79 1 81 3 20 -7.92 
ออสเตรเลยี 8,796 151 2 98 5 35 -11.11 
จนี 3,777 146 4 83 14 49 +16.45 
เกาหลใีต ้ 1,000 2 0 100 8 2 -1.59 
รวมทุกประเทศ 131,206 5,299 4 68 18 34 -1.47 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละญีปุ่่ นไมไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN 

ของทัง้ 2 ประเทศสาํหรบัสนิคา้ทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.17.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าช้ินส่วนยานยนตใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์จากประเทศภาคคีวาม 
ตกลง FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 5,413 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกบั
มลูคา่การนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้นําเขา้กลุ่มชิน้สว่นยานยนตไ์ดร้บัประโยชน์
จากความตกลง FTA อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งสงูดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์
ไดใ้นระดบัปานกลางทีร่อ้ยละ 46  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 46 ของมลูค่า
การนําเขา้ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อสงูถงึรอ้ยละ 14 จุด (ดตูารางที ่3.35 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยที่นําเขา้มาจากประเทศอนิโดนีเซยีสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (1,357 ล้านบาท)  
รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศฟิลปิปินส ์ (1,185 ลา้นบาท) และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศจนี (900 
ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.35 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มชิน้สว่นยานยนตใ์นไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

นําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA บางประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี 
ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี เวยีดนาม และจนี ในขณะที่ญี่ปุ่ นซึ่งเป็นประเทศภาค ีFTA ที่ส่งออกชิ้นส่วน     
ยานยนตม์าไทยมากทีส่ดุ มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพยีงรอ้ยละ 22 เทา่นัน้  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 13.18 จุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผู้นําเข้าสินค้ากลุ่มชิ้นส่วน      
ยานยนตใ์นไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ญี่ปุ่ น และสงิคโปร์
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.31 และ 3.16 จุด ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั ประเทศที่มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์
ลดลงจากปีก่อนหน้ามากทีส่ดุ ไดแ้ก่ อนิเดยี ออสเตรเลยี และเกาหลใีต ้ลดลงรอ้ยละ 28.51  20.67 และ 
16.38 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.35 ประกอบ) 

  
ในรายสนิคา้ สนิคา้นําเขา้กลุ่มชิน้สว่นยานยนตท์ีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด 

เชน่ กระปุกเกยีรท์ีป่ระกอบแลว้ (HS 87084027) ทีนํ่าเขา้จากฟิลปิปินส ์เป็นตน้  สว่นสนิคา้นําเขา้กลุ่ม
ชิน้สว่นยานยนต์ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถงึ 87.05 (HS 87089970) ทีนํ่าเขา้จากญี่ปุ่ น 
เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.35  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าช้ินส่วนยานยนต ์
ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 28,880 3,306 11 100 15 80 +0.34 
   - อนิโดนีเซยี 13,029 1,357 10 100 15 82 -0.17 
   - ฟิลปิปินส ์ 11,004 1,185 11 100 13 83 +0.87 
   - มาเลเซยี 3,209 556 17 100 24 73 -11.76 
   - เวยีดนาม 1,306 204 16 99 23 69 -5.68 
   - สงิคโปร ์ 328 4 1 99 18 13 +3.16 
   - ลาว 3 0 0 98 30 0 0.00 
   - กมัพชูา 2 0 0 98 30 0 0.00 
   - เมยีนมาร ์ 0 0 0 100 27 0 0.00 
   - บรไูน 0 0 0 100 27 0 0.00 
ญีปุ่่ น 123,738 837 1 30 10 22 +9.31 
จนี 14,830 900 6 53 20 54 -10.75 
เกาหลใีต ้ 7,352 341 5 81 24 21 -16.38 
อนิเดยี 2,438 5 0 34 8 7 -28.51 
ออสเตรเลยี 576 24 4 94 20 17 -20.67 
เปร ู 0 0 0 38 14 0 
รวมทุกประเทศ 177,814 5,413 3 46 14 46 +13.18 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.18 อตุสาหกรรมสินค้าอิเลก็ทรอนิกส ์
3.18.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกอิเลก็ทรอนิกสใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสจ์ากไทยสามารถประหยดั
ภาษีคดิเป็นมูลค่ารวม 1,513 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.3 เมื่อเทยีบกบัมูลค่าการส่งออกสนิคา้ใน
กลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มอเิลก็ทรอนิกสข์องไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง 
FTA อยูใ่นระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้ง่ออกสามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้พยีงรอ้ยละ 15  จาก
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 14 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ย
ละ 9 จุด (ดตูารางที ่3.36 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศมาเลเซยีสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีส่ดุ (678 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศจนี 
(250 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศอนิโดนีเซยี (214 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ใน
ประเทศสงิคโปรแ์ละญีปุ่่ นไม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN ของทัง้ 2 
ประเทศสาํหรบัสนิคา้ทุกรายการในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกสอ์ยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ (ดตูารางที ่3.36 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสไ์ทยไปเกอืบทุกประเทศมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตก

ลง FTA ในระดบัตํ่าถงึตํ่ามาก ยกเวน้เพยีงมาเลเซยีทีก่ารส่งออกจากไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์
เกนิครึง่ นัน่คอื รอ้ยละ 57  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงเพยีงรอ้ยละ 1.81 จุด อยา่งไรกต็าม 
หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสไ์ทยมอีตัราการใช้
สทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ บรไูน และเวยีดนาม ลดลงรอ้ยละ 26.52 และ 23.16 จุด 
ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั ประเทศที่มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่จากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
มาเลเซยี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.86 จุด (ดตูารางที ่3.36 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้ส่งออกกลุ่มอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด 

เชน่ เครือ่งรบัวทิยกุระจายเสยีงทีม่บีนัทกึเสยีงหรอืถอดเสยีงประกอบอยูด่ว้ย (HS 852721) ทีส่ง่ออกไป
มาเลเซีย เป็นต้น  ส่วนสินค้าส่งออกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงัสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ด้านภาษี
ศุลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น กลอ้งถ่ายโทรทศัน์ กลอ้งบนัทกึภาพดจิติอล และกลอ้งถ่ายบนัทกึวดิโีอ
(HS 852580) และสว่นประกอบและอุปกรณ์ประกอบสาํหรบัของตามประเภทที ่85.19 ถงึ 85.21 (HS 
852290) ทีส่่งออกไปยงัจนี เป็นต้น (ดูสนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต์ www.tdri.or.th และ 
www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.36  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกอิเลก็ทรอนิกส ์
ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ  
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 141,744 1,080 1 20 10 19 -7.09 
   - มาเลเซยี 54,929 678 1.2 9 18 57 +11.86 
   - สงิคโปร ์ 44,339 
   - ฟิลปิปินส ์ 17,220 41 0.2 21 3 13 -2.46 
   - ลาว 8,397 3 0.03 99 6 0 -0.18 
   - เมยีนมาร ์ 4,962 1 0.01 52 5 1 +0.06 
   - อนิโดนีเซยี 4,856 214 4.4 68 13 48 -1.60 
   - เวยีดนาม 4,138 141 3.4 63 10 26 -23.16 
   - กมัพชูา 2,868 0 0.01 100 13 0 -0.02 
   - บรไูน 34 2 6 98 18 32 -26.52 
จนี 169,263 250 0.1 10 9 7 +4.32 
ญีปุ่่ น 91,551 
เกาหลใีต ้ 26,885 109 0.4 36 8 14 -2.23 
อนิเดยี 12,235 61 0.5 48 6 20 -7.20 
ออสเตรเลยี 9,577 13 0.1 35 5 8 +2.07 
รวมทุกประเทศ 451,255 1,513 0.3 14 9 15 -1.81 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรแ์ละญีปุ่่ นไมไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN 

ของทัง้ 2 ประเทศสาํหรบัสนิคา้ทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.18.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าอิเลก็ทรอนิกสใ์นไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสจ์ากประเทศภาคคีวามตกลง 
FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 4,396 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกบัมลูค่า
การนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้นําเขา้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสไ์ดร้บัประโยชน์จาก
ความตกลง FTA อยู่ในระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบั
ปานกลางทีร่อ้ยละ 65  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้เพยีงรอ้ยละ 11 ของมลูค่าการ
นําเขา้ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 15 จุด (ดตูารางที ่3.37 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยที่นําเข้ามาจากประเทศมาเลเซียสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (1,713 ล้านบาท)  
รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศจนี (1,290 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศอนิโดนีเซยี (912 
ลา้นบาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.37 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสใ์นไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

นําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA เพยีง 5 ประเทศในระดบัที่สูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ 
อนิโดนีเซยี มาเลเซยี เวยีดนาม ฟิลปิปินส ์และจนี  

 
การเปลี่ยนแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคลีดลง

รอ้ยละ 3.85 จุด เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศทีผู่นํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสใ์น
ไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ญี่ปุ่ น และสงิคโปร ์ลดลงรอ้ยละ 
20.35 และ 9.27 จุด ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั ประเทศภาคทีีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อนหน้ามากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ฟิลปิปินส ์เพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 55.9 จุด (ดตูารางที ่3.37 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้นําเขา้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด 

เช่น มอนิเตอรแ์ละเครื่องฉายอื่นๆ (HS 85287292) ทีนํ่าเขา้จากมาเลเซยี เป็นตน้  ส่วนสนิคา้นําเขา้
กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสท์ีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น มอนิเตอรแ์ละ
เครือ่งฉายเฉพาะทีใ่ชใ้นระบบประมวลผลขอ้มลูอตัโนมตัอิื่นๆ แบบส ี(HS 85285910) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น
และจนี เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.37  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าอิเลก็ทรอนิกส ์
ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ  
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 105,119 2,842 3 17 18 85 -2.15 
   - มาเลเซยี 54,105 1,713 3 19 18 87 -3.82 
   - เวยีดนาม 24,337 141 1 4 16 72 +4.04 
   - สงิคโปร ์ 11,280 3 0.03 4 12 7 -9.27 
   - อนิโดนีเซยี 8,312 912 11 66 17 93 -1.13 
   - ฟิลปิปินส ์ 7,001 73 1 7 17 77 +55.9 
   - ลาว 65 0 0 16 7 0 0.00 
   - กมัพชูา 16 0 0 64 10 0 0.00 
   - เมยีนมาร ์ 2 0 0 23 13 0 0.00 
   - บรไูน 1 0 0 6 17 0 0.00 
จนี 205,236 1,290 0.6 8 14 57 -0.10 
ญีปุ่่ น 49,024 186 0.4 11 11 29 -20.35 
เกาหลใีต ้ 16,029 74 0.5 8 11 42 -2.30 
อนิเดยี 400 4 1.1 40 6 28 +2.15 
ออสเตรเลยี 280 0 0.01 11 12 0.4 -0.62 
เปร ู 0 0 0 57 6 - 
รวมทุกประเทศ 376,088 4,396 1 11 15 65 -3.85 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.19 อตุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
3.19.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าจากไทยสามารถประหยดั
ภาษคีดิเป็นมลูคา่รวม 4,992 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการสง่ออกสนิคา้ในกลุ่ม
น้ีทัง้หมดของไทย การทีส่นิคา้ส่งออกกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าของไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA 
อยู่ในระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผู้ส่งออกสามารถใช้ประโยชน์ได้เพยีงร้อยละ 30  จาก  
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 48 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ย
ละ 13 จุด (ดตูารางที ่3.38 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศเวยีดนามสามารถประหยดัภาษไีดม้ากทีส่ดุ (1,880 ลา้นบาท)  รองลงมาเป็นผูนํ้าเขา้ในประเทศ
มาเลเซยี (1,104 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศอนิโดนีเซยี (862 ลา้นบาท) ตามลําดบั  ในขณะทีผู่้
นําเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์ม่ได้รบัประโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษี MFN ของ
สงิคโปรส์ําหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าอยู่ทีร่อ้ยละ 0 อยู่แล้ว  
(ดตูารางที ่3.38 ประกอบ) 

 
ผูส้่งออกสนิคา้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA เพยีง 2 

ประเทศที่อยู่ในระดบัเกินกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ เวียดนามและบรูไน ในขณะที่ญี่ปุ่ นและจีน ซึ่งเป็น
ประเทศภาค ีFTA ทีก่ารส่งออกจากไทยมมีลูค่าสงูสุด มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์รอ้ยละ 2 และ 11 
ตามลาํดบั  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.82 จุด อย่างไรก็
ตาม หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าไทยมอีตัรา
การใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ บรูไน และเกาหลใีต้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.51 และ 
7.53 จุด ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนั ประเทศที่มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามาก
ที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย และเมียนมาร์ ลดลงร้อยละ 8.70 และ 6.32 จุด ตามลําดบั (ดูตารางที่ 3.38 
ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้สง่ออกกลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของไทยทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA 

สงูสุด เช่น ตูเ้ยน็ทีม่ตีูแ้ช่แขง็ประกอบกนั โดยมปีระตูแยกกนั (HS 841810) ทีส่ง่ออกไปเวยีดนาม เป็น
ตน้  สว่นสนิคา้สง่ออกกลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้าของไทยทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก 
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FTA ไดอ้กี เช่น เครื่องจกัรอตัโนมตัใินเครื่องซกัผา้ (HS 850110) ทีส่่งออกไปจนี เป็นตน้ (ดูสนิคา้
รายการอื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.38  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 96,033 4,142 4 58 15 41 +2.90 
   - มาเลเซยี 24,929 1,104 4 43 21 39 -8.70 
   - สงิคโปร ์ 19,160 
   - เวยีดนาม 17,888 1,880 11 77 23 57 +5.31 
   - อนิโดนีเซยี 16,587 862 5 96 10 50 +0.91 
   - ฟิลปิปินส ์ 9,413 215 2 85 9 27 -5.24 
   - กมัพชูา 2,893 28 1 95 16 4 +4.14 
   - ลาว 2,863 10 0.3 100 7 6 +0.40 
   - เมยีนมาร ์ 2,030 3 0.1 48 4 6 -6.32 
   - บรไูน 269 40 15 100 19 75 +20.51 
ญีปุ่่ น 74,671 7 0.01 11 5 2 -1.17 
จนี 41,941 281 1 65 16 11 +3.43 
ออสเตรเลยี 13,725 273 2 90 5 44 -4.20 
เกาหลใีต ้ 9,361 186 2 80 8 31 +7.53 
อนิเดยี 8,460 104 1 81 6 23 -3.18 
รวมทุกประเทศ 244,191 4,992 2 48 13 30 +1.82 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
              - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.19.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทย 
 

ในปี 2555 ผู้นําเขา้ในประเทศไทยที่นําเขา้สนิค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศภาคคีวาม 
ตกลง FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 4,340 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบั
มลูค่าการนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้านําเขา้ไดร้บัประโยชน์
จากความตกลง FTA อยู่ในระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่
เตม็ทีท่ี่รอ้ยละ 36  จากความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 68 ของมูลค่าการนําเขา้
ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 7 จุด (ดตูารางที ่3.39 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (1,843 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศญีปุ่่ น (679 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี (655 ลา้นบาท) 
ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.39 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าในไทยจากความตกลง FTA เพยีง 4 ประเทศทีม่อีตัราการใช้

สทิธปิระโยชน์เกนิครึง่ ไดแ้ก่ ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม อนิโดนีเซยี และลาว  ในขณะทีจ่นีและญี่ปุ่ น ซึง่เป็น
ประเทศภาค ีFTA ทีส่ง่ออกมาไทยมากทีส่ดุ มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ไมส่งูมากนกั นัน่คอื รอ้ยละ 42 
และ 27 ตามลาํดบั  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.38 จุด อย่างไรก็
ตาม หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศที่ผูนํ้าเขา้สนิค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในไทยมี
อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนมากที่สุด ได้แก่ เวยีดนาม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.88 จุด ใน
ขณะเดยีวกนั หลายประเทศกม็อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อนหน้ามากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ลาว และ
อนิโดนีเซยี ลดลงรอ้ยละ 21.25 และ 18.42 จุด ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.39 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้นําเขา้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA สงูสุด 

เชน่ โคมระยา้และโคมไฟอื่นๆ สาํหรบัเพดาน (HS 94051090) ทีนํ่าเขา้จากจนี เป็นตน้  สว่นสนิคา้กลุ่ม
เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น เครื่องจกัรไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ (HS 85437090) ที่นําเขา้จากจนีและญี่ปุ่ น เป็นต้น (ดูสนิค้ารายการอื่นๆ 
เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.39  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 45,770 1,724 4 80 8 45 +2.02 
   - มาเลเซยี 17,444 655 4 73 8 34 -3.05 
   - อนิโดนีเซยี 9,585 471 5 97 7 57 -18.42 
   - ฟิลปิปินส ์ 8,520 432 5 73 8 77 -0.45 
   - สงิคโปร ์ 6,178 15 0.2 76 6 3 +2.02 
   - เวยีดนาม 3,229 124 4 98 7 59 +12.88 
   - ลาว 499 26 5 93 10 56 -21.25 
   - กมัพชูา 313 1 0.3 100 10 3 +2.64 
   - เมยีนมาร ์ 1 0 0 94 9 0 0.00 
   - บรไูน 0 0 0 98 11 0 0.00 
จนี 63,879 1,843 3 58 9 42 +4.42 
ญีปุ่่ น 58,457 679 1 69 7 27 +1.42 
เกาหลใีต ้ 11,679 63 0.5 67 3 8 -1.31 
อนิเดยี 1,670 4 0.2 58 6 8 +0.65 
ออสเตรเลยี 760 28 4 80 9 46 -9.15 
เปร ู 0 0 0 10 10 0 
รวมทุกประเทศ 182,217 4,340 2 68 7 36 +1.38 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.20 อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
3.20.1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเคร่ืองจกัรกลในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศภาคทีีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกลจากไทยสามารถประหยดั
ภาษคีดิเป็นมลูคา่รวม 7,584 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมื่อเทยีบกบัมลูค่าการสง่ออกสนิคา้ในกลุ่ม
น้ีทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้สง่ออกกลุ่มเครื่องจกัรกลของไทยไดร้บัประโยชน์จากความตกลง FTA 
อยู่ในระดบัปานกลางดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูส้่งออกสามารถใชป้ระโยชน์ไดร้อ้ยละ 46  จาก
ความตกลง FTA ทีม่คีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 54 ของมลูค่าการสง่ออกทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ย
ละ 9 จุด (ดตูารางที ่3.40 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศอินโดนีเซียสามารถประหยดัภาษีได้มากที่สุด (2,638 ล้านบาท)  รองลงมาเป็นผู้นําเข้าใน
ประเทศเวยีดนาม (1,151 ลา้นบาท)  และผูนํ้าเขา้ในประเทศมาเลเซยี (1,080 ลา้นบาท) ตามลําดบั  
ในขณะทีผู่นํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์ม่ไดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ีMFN 
ของสงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุ่มเครือ่งจกัรกลอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
(ดตูารางที ่3.40 ประกอบ) 

 
ผูส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกลมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการสง่ออกไป

ประเทศภาคคีวามตกลง FTA เพยีง 5 ประเทศในระดบัทีส่งูกว่ารอ้ยละ 50 ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี เวยีดนาม 
เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี และอนิเดยี ในขณะทีญ่ี่ปุ่ นซึ่งเป็นประเทศภาคทีีม่มีลูค่าการนําเขา้จากไทยมาก
ทีส่ดุ มอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพยีงรอ้ยละ 2  

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคถีอืไดว้่า

ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงเลย เน่ืองจากอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 0.52 จุด อย่างไรก็
ตาม หากพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ประเทศทีผู่ส้ง่ออกสนิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกลมอีตัราการใช้
สทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนมากที่สุด ได้แก่ อนิเดยี ออสเตรเลยี และบรูไน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.85  
5.57 และ 5.25 จุด ตามลาํดบั ในขณะเดยีวกนักม็ปีระเทศทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลงจากปีก่อน
หน้ามากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ญีปุ่่ น ลดลงรอ้ยละ 20.06 จุด (ดตูารางที ่3.40 ประกอบ) 
 

ในรายสนิคา้ สนิคา้ส่งออกกลุ่มเครื่องจกัรกลของไทยทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA 
สูงสุด เช่น บูลโดเซอร ์แองเกลิโดเซอร ์เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขูด เครื่องตกัเชงิกล เครื่องขุด 
เครื่องตกัย้าย ที่มเีครื่องจกัรที่โครงสร้างส่วนบน หมุนได้ 360 องศา (HS 842952) ที่ส่งออกไป
อนิโดนีเซยี เป็นต้น  ส่วนสนิคา้ส่งออกกลุ่มเครื่องจกัรกลของไทยทีย่งัสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์ดา้น
ภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น เลนส ์ปรซิมึ กระจกเงา และวตัถุเชงิทศันศาสตรส์าํหรบักลอ้งถ่าย 
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เครื่องฉาย หรอืเครื่องขยาย หรอืยอ่ภาพถ่าย (HS 900211) ทีส่ง่ออกไปยงัจนี เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการ
อื่นๆ เพิม่เตมิไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 

 
ตารางท่ี 3.40  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูส่้งออกเคร่ืองจกัรกล 

ในไทยในปี 2555 
 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
ส่งออก
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศภาคี
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 151,606 5,041 3 57 11 49 -3.59 
   - อนิโดนีเซยี 44,780 2,638 6 78 9 74 +2.96 
   - สงิคโปร ์ 28,622 
   - มาเลเซยี 22,646 1,080 5 61 20 45 -8.42 
   - เวยีดนาม 17,867 1,151 6 57 17 61 -8.02 
   - ลาว 11,542 6 0.05 100 7 0 +0.31 
   - ฟิลปิปินส ์ 10,928 164 2 98 4 34 -2.23 
   - เมยีนมาร ์ 7,883 0 0 14 4 0 0.00 
   - กมัพชูา 7,214 1 0.01 53 9 0 +0.11 
   - บรไูน 125 2 1 74 9 26 +5.25 
ญีปุ่่ น 75,549 0 0 0 7 2 -20.06 
จนี 33,045 580 2 93 10 21 -0.49 
อนิเดยี 23,363 902 4 93 6 54 +7.85 
ออสเตรเลยี 23,306 604 3 96 5 54 +5.57 
เกาหลใีต ้ 8,893 457 5 96 8 67 +3.46 
รวมทุกประเทศ 315,763 7,584 2 54 9 46 +0.52 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: -  ผูนํ้าเขา้ในประเทศสงิคโปรไ์มไ่ดร้บัประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรเลย เน่ืองจากอตัราภาษ ี MFN ของ

สงิคโปรส์าํหรบัสนิคา้ทีม่กีารคา้ขายกนักบัไทยทุกรายการในกลุม่น้ีอยูท่ีร่อ้ยละ 0 อยูแ่ลว้ 
 -  ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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3.20.2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเครื่องจกัรกลในไทย 
 

ในปี 2555 ผูนํ้าเขา้ในประเทศไทยทีนํ่าเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกลจากประเทศภาคคีวามตกลง 
FTA สามารถประหยดัภาษคีดิเป็นมลูค่ารวม 5,897 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1 เมื่อเทยีบกบัมลูค่า
การนําเขา้สนิคา้ในกลุ่มน้ีทัง้หมดของไทย  การทีส่นิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกลนําเขา้ไดร้บัประโยชน์จาก
ความตกลง FTA อยู่ในระดบัตํ่าดงักล่าว เน่ืองจากในภาพรวม ผูนํ้าเขา้สามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบั
ตํ่าเพยีงรอ้ยละ 35 จากความตกลง FTA ที่มคีวามครอบคลุมสนิคา้รอ้ยละ 73 ของมูลค่าการนําเขา้
ทัง้หมด  และใหแ้ตม้ต่อรอ้ยละ 4 จุด (ดตูารางที ่3.41 ประกอบ) 

 
เมื่อพจิารณาการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA ในรายประเทศ พบว่า ผู้นําเขา้ใน

ประเทศไทยทีนํ่าเขา้มาจากประเทศจนีสามารถประหยดัภาษีไดม้ากทีสุ่ด (1,927 ลา้นบาท)  รองลงมา
เป็นผูนํ้าเขา้มาจากประเทศญี่ปุ่ น (1,880 ล้านบาท)  และผูนํ้าเขา้มาจากประเทศมาเลเซยี (807 ล้าน
บาท) ตามลาํดบั (ดตูารางที ่3.41 ประกอบ) 

 
ผูนํ้าเขา้สนิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกลในไทยมอีตัราการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ในการ

นําเขา้มาจากประเทศภาคคีวามตกลง FTA เพยีงสองประเทศในระดบัที่สูงกว่ารอ้ยละ 50 ได้แก่ 
อนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส ์ 

 
การเปลีย่นแปลงของอตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากปีก่อนหน้าโดยรวมทุกประเทศภาคเีพิม่ขึน้

ร้อยละ 10.27 จุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ประเทศที่ผู้นําเข้าสนิค้ากลุ่ม
เครื่องจกัรกลในไทยมอีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า และประเทศทีเ่พิม่ขึน้มากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ เกาหลใีต ้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.75 จุด ในขณะเดยีวกนั ประเทศทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ลดลง
จากปีก่อนมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ลาว ลดลงรอ้ยละ 27.56 จุด (ดตูารางที ่3.41 ประกอบ) 

 
ในรายสนิคา้ สนิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกลนําเขา้ทีใ่ชป้ระโยชน์ดา้นภาษีศุลกากรจาก FTA สูงสุด 

เช่น เครื่องปรบัอากาศที่ประกอบดว้ยพดัลมซึ่งขบัดว้ยมอเตอร ์และมสี่วนที่ใชส้ําหรบัเปลี่ยนอุณหภูมิ
และความชืน้แบบตดิหน้าต่างหรอืตดิผนงั ทีม่สีว่นประกอบสมบรูณ์ในตวั หรอืเป็น “ระบบแยกสว่น” (HS 
84151010) ทีนํ่าเขา้จากมาเลเซยี เป็นต้น  ส่วนสนิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกลนําเขา้ทีย่งัสามารถเกบ็เกีย่ว
ประโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรจาก FTA ไดอ้กี เช่น อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาํหรบับงัคบัหรอืควบคุม
โดยอตัโนมตัอิื่นๆ ทีใ่ชไ้ฟฟ้า (HS 90328990) ทีนํ่าเขา้จากญีปุ่่ น เป็นตน้ (ดสูนิคา้รายการอื่นๆ เพิม่เตมิ
ไดใ้นเวบ็ไซต ์www.tdri.or.th และ www.oie.go.th) 
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ตารางท่ี 3.41  สรปุการใช้ประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรจาก FTA โดยผูนํ้าเข้าเครื่องจกัรกล 
ในไทยในปี 2555 

 
 

ประเทศคู่ค้า 

มลูค่าการ
นําเข้า
ทัง้หมด 

(ล้านบาท) 

มลูค่าภาษีท่ี
ผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วนภาษี
ท่ีผูนํ้าเข้าใน
ประเทศไทย
ประหยดัได้ 

(ร้อยละ) 

ความ
ครอบคลมุ 
(ร้อยละ) 

แต้มต่อ 
(ร้อยละจดุ) 

อตัราการ
ใช้สิทธิ
ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

อตัราการใช้
สิทธิประโยชน์
ท่ีเปล่ียนแปลง
จากปีก่อน 
(ร้อยละจดุ) 

อาเซยีน 57,061 1,705 3 71 7 47 +5.4 
   - มาเลเซยี 22,696 807 4 58 9 42 -3.05 
   - สงิคโปร ์ 11,188 27 0.2 66 4 8 +2.73 
   - อนิโดนีเซยี 11,036 474 4 94 6 76 +4.99 
   - ฟิลปิปินส ์ 7,532 261 3 75 7 67 -2.97 
   - เวยีดนาม 4,339 136 3 83 9 37 +10.9 
   - ลาว 238 0.2 0.1 86 5 2 -27.56 
   - กมัพชูา 25 0 0 96 4 0 0.00 
   - เมยีนมาร ์ 7 0 0 87 6 0.1 +0.07 
   - บรไูน 1 0 0 93 2 0 0.00 
ญีปุ่่ น 237,831 1,880 1 72 4 25 +7.7 
จนี 116,194 1,927 2 77 4 48 +7.28 
เกาหลใีต ้ 19,358 344 2 82 5 44 +33.75 
อนิเดยี 8,495 13 0.2 31 3 16 -1.07 
ออสเตรเลยี 2,719 28 1 69 4 36 +8.57 
เปร ู 0 0 0 62 1 0 
รวมทุกประเทศ 441,657 5,897 1 73 4 35 +10.27 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: - ขอ้มลูแยกตามอุตสาหกรรมของประเทศเปรมูเีฉพาะขอ้มลูการนําเขา้ ไมม่ขีอ้มลูการสง่ออก 
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บทท่ี 4  การใช้ประโยชน์จากโครงการความรว่มมือและความตกลงยอมรบัร่วม
ภายใต้ความตกลง FTA เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคอตุสาหกรรม 

 
 
 นอกเหนือจากผลประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรแล้ว ภาคอุตสาหกรรมไทยยังได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการความร่วมมอืภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่ น (JTEPA) 
ผลประโยชน์ทีผ่า่นมากค็อื ความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการผลติ และโอกาสในการสง่เสรมิการคา้และการ
ลงทุนระหว่างกนั  อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานบางโครงการความร่วมมอืที่ผ่านมายงัมปัีญหาและ
อุปสรรคสาํคญั ซึง่มผีลใหภ้าคอุตสาหกรรมไทยยงัไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้ ในทาํนองเดยีวกนั การใช้
ประโยชน์จากความตกลงยอมรบัร่วม (MRA) ยงัประสบปัญหาสาํคญัอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานะของ
หน่วยงานรบัรองมาตรฐานในไทยทีย่งัไมเ่ขา้เกณฑข์องฝ่ายญีปุ่่ น  
 
4.1 โครงการความร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) 
 
 โครงการความรว่มมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมทีส่นใจศกึษาในงานวจิยัน้ีมอียูด่ว้ยกนัสีโ่ครงการ
ในสีอุ่ตสาหกรรม ซึง่ลว้นอยูใ่นสาขาความรว่มมอืดา้นการสรา้งเสรมิการคา้และการลงทุน ไดแ้ก่  

1. โครงการสง่เสรมิการคา้และการลงทุนเพือ่ ‘ครวัไทยสูค่รวัโลก’  
2. โครงการความรว่มมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-ญีปุ่่ น  
3. โครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
4. โครงการความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่  
 

4.1.1  โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ ‘ครวัไทยสู่ครวัโลก’ (Trade and Investment 
Promotion for ‘Kitchen of the World’ project)  
 
นับตัง้แต่ความตกลง JTEPA มผีลบงัคบัใชจ้นถงึปี 2553 ทีผ่่านมา โครงการมคีวามคบืหน้า

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิกรรมการถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานความ
ปลอดภยัดา้นอาหารและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในการสง่ออกสนิคา้อาหารไปญีปุ่่ น รปูแบบของกจิกรรม
สว่นใหญ่เป็นการจดัอบรมสมัมนาเผยแพร่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการทีส่นใจ รวมทัง้การเดนิทางไปศกึษางาน
ดา้นความปลอดภยัดา้นอาหารทีป่ระเทศญีปุ่่ น 

 
1) สาระสาํคญัของโครงการสง่เสรมิการคา้และการลงทุนเพือ่ ‘ครวัไทยสูค่รวัโลก’ 
 
วตัถุประสงค์ของโครงการคือ การส่งเสริมการส่งออกผลิตภณัฑ์อาหารของไทย ซึ่งรวมถึง

วตัถุดบิ อาหารเตรยีมสาํเรจ็ อาหารพรอ้มปรุง และอาหารพรอ้มรบัประทาน เน้ือหาหลกัของโครงการก็
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คอื การปรบัปรุงคุณภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ์ใหส้ามารถส่งออกไปตลาดญี่ปุ่ นและตลาดโลก 
รวมทัง้การส่งเสรมิการตลาด เพื่อขยายช่องทางทางการคา้ในตลาดญี่ปุ่ น รายละเอยีดของกจิกรรมของ
โครงการ มดีงัน้ี  

 การส่งเสรมิการสรา้งผลติภณัฑ์มูลค่าเพิม่สูง โดยการปรบัปรุงและยกระดบัมาตรฐานและ
คุณภาพของผลติภณัฑอ์าหารไทยทีจ่ะส่งออกไปตลาดโลก การเพิม่มูลค่าใหแ้ก่ผลติภณัฑ ์
การปรบัปรุงเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและความชาํนาญในการใหบ้รกิาร การปรบัปรุงเทคโนโลยี
ปลอดสารพษิ และการแลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัอาหาร 

 การสง่เสรมิการตลาดอาหารไทย โดยการพฒันาชอ่งทางกระจายผลติภณัฑอ์าหารไทยใหม่ๆ  
เช่น กลุ่มผู้นําเขา้ การค้าอเิล็กทรอนิกส์ ภตัตาคาร ห้างสรรพสนิค้า ร้านสะดวกซื้อ การ
บรกิารจดัเลีย้ง และเทศกาลอาหารต่างๆ  

 การส่งเสรมิการลงทุนเกี่ยวกบัอาหารไทยในญี่ปุ่ น โดยส่งเสรมิการจดัตัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้
อาหารไทยและแฟรนไชสอ์าหารไทยและรา้นอาหารไทยประเภทอื่นๆ ในญีปุ่่ น  

 
2) ความคบืหน้าของโครงการสง่เสรมิการคา้และการลงทุนเพือ่ ‘ครวัไทยสูค่รวัโลก’ ในปี 2555 

 
ในปี 2555 กจิกรรมภายใตโ้ครงการความรว่มมอืโครงการสง่เสรมิการคา้และการลงทุนเพือ่ ‘ครวั

ไทยสู่ครวัโลก’ ยงัคงเป็นการเสรมิสรา้งความสามารถของผูป้ระกอบการไทยในเรื่องความปลอดภยัดา้น
อาหารและระบบการควบคุมคุณภาพ (Capacity Building on Food Safety& Quality Control System) 
อย่างไรกต็าม กจิกรรมในส่วนของการสมัมนาเผยแพร่ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการในวงกวา้งขาดหายไป
ในชว่งปีทีผ่า่นมา กจิกรรมทีเ่กดิขึน้มดีงัต่อไปน้ี 

 วนัที่  5  กรกฎาคม พ.ศ. 2555   สถาบนัอาหารลงนามบนัทกึความร่วมมอื JOINT  
DECLARATION OF COOPERATION  กบั Japanese Consumers’ Co-operative Union 
Laboratory (JCCU Laboratory) โดยมเีป้าหมายที่จะทําใหเ้กดิการพฒันายกระดบั
มาตรฐานการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าอาหารไทยให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้นําเขา้ในตลาดญี่ปุ่ น และเพื่อสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานใน
ญีปุ่่ นทีจ่ะทาํใหเ้กดิการพฒันาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเ้ขม้แขง็ 

 วนัที ่30 กนัยายนถงึวนัที ่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มกีารจดักจิกรรม Food Inspection 
System and Market Study Mission to Japan ณ ประเทศญีปุ่่ น นําผูป้ระกอบการอาหาร
ไทยศกึษาดูงานการดําเนินธุรกจิและขัน้ตอนการตรวจสอบสนิคา้อาหารนําเขา้ของ JCCU, 
AEON Co., Ltd.  (Laketown) รวมทัง้ศกึษาดงูานของบรษิทั Toyo Seikan Kaisha และรบั
ฟังขอ้มูลเทคโนโลยใีหม่ๆ เกี่ยวกบับรรจุภณัฑเ์ครื่องดื่มและอาหาร และเขา้ชมงานแสดง
สนิคา้ Tokyo Pack 2012 & Health Ingredients Japan 2012  

 ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2555 – มนีาคม พ.ศ. 2556   สถาบนัอาหารใหบ้รกิารคาํปรกึษาแก่
ผู้ประกอบการไทย ด้านขัน้ตอนการนําเขา้และการตรวจสอบสนิค้าอาหาร, กฎระเบียบ, 
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มาตรฐานสนิคา้อาหาร และขอ้กําหนดดา้นความปลอดภยัของอาหารของญี่ปุ่ น (ใหบ้รกิาร
คําปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการเฉลี่ย 1 รายต่อเดอืน ) บรกิารขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ http:// 
intranet.nfi.or.th/nfijapan-desk  

 วนัที ่5-10 มนีาคม พ.ศ. 2556   จดักจิกรรม Visit Japan Food Supply Chain FOODEX 
2013 ทีก่รุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยนําผูป้ระกอบการอาหารไทยศกึษาดงูานระบบการ
ผลติทีไ่ดคุ้ณภาพและปลอดภยัในโรงงาน Kikkoman Corporation รวมทัง้ศกึษาดงูานและ
ขัน้ตอนการตรวจสอบสนิคา้อาหารนําเขา้ของ AEON Co., Ltd.  เรยีนรูป้ระสบการณ์การทาํ
ตลาดอาหารไทยในญี่ปุ่ น จากคุณพมิพใ์จ มสัซโึมโตะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั PK 
Siam จาํกดั ผูนํ้าเขา้และกระจายสนิคา้ไทยในญีปุ่่ น และเจา้ของรา้นอาหารไทย แกว้ใจ และ
เขา้ชมงานนิทรรศการแสดงสนิคา้อาหาร FOODEX 2012 

   วนัที ่25-27 มนีาคม พ.ศ. 2556   สถาบนัอาหารรว่มกบั Tokyo University of Marine 
Science and Technology (TUMSAT) สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย (สรท.) 
และคณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ จดัฝึกอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัร 
“Training for Thai Food Safety Management” สาํหรบัผูบ้รหิารระดบักลางของ
โรงงานผลติอาหารไทย ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

 วนัที ่25-27 มนีาคม พ.ศ. 2556   ผูบ้รหิารและนกัวทิยาศาสตรข์อง JCCU เขา้ศกึษาดงูาน
และแลกเปลีย่นองคค์วามรูก้บันกัวทิยาศาสตรห์อ้งปฏบิตักิาร (Lab) ของสถาบนัอาหาร และ
ร่วมประชุมเพื่อหารอืแนวทางการพฒันาใหห้อ้งปฏบิตักิาร (Lab) ของสถาบนัอาหารมขีดี
ความสามารถในการวเิคราะหส์ารฆ่าแมลงตกคา้งในสนิคา้เกษตรและอาหารที่มมีาตรฐาน
เทยีบเทา่กบั JCCU 

 
3) การใชป้ระโยชน์จากโครงการสง่เสรมิการคา้และการลงทุนเพือ่ ‘ครวัไทยสูค่รวัโลก’ 
สําหรบักิจกรรมภายใต้โครงการน้ี มกีารใช้ประโยชน์จากผูป้ระกอบการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

ต่างๆ เชน่เดยีวกบัปีทีผ่า่นมา ดงัแสดงในตารางที ่4.1 
 

ตารางท่ี 4.1  การใช้ประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพ่ือ ‘ครวัไทยสู่ครวัโลก’ 
กิจกรรม การใช้ประโยชน์จากผูป้ระกอบการและผูท่ี้เก่ียวข้อง 

1. กจิกรรม Food Inspection System and Market Study 
Mission to Japan ณ ประเทศญีปุ่่ น 

ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการ 7 ราย และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครฐั 2 ราย 

2. สถาบนัอาหารใหบ้รกิารคาํปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการไทย ใหบ้รกิารคาํปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการเฉลีย่ 1 รายต่อเดอืน 
3. กจิกรรม Visit Japan Food Supply Chain FOODEX 

2013 ที ่ประเทศญีปุ่่ น 
มผีูป้ระกอบการเขา้รว่ม 10 ราย และเจา้หน้าทีห่น่วยงาน
ภาครฐั 2 ราย 

4. ฝึกอบรมหลกัสตูรประกาศนียบตัร “Training for Thai 
Food Safety Management” 

ผูป้ระกอบการเขา้รว่มอบรม 28 ราย 

ทีม่า: สรปุจากขอ้มลูของสถาบนัอาหาร 
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4) อุปสรรคในการใชป้ระโยชน์จากโครงการสง่เสรมิการคา้และการลงทุนเพือ่ ‘ครวัไทยสูค่รวัโลก’ 
 
อุปสรรคสําคญัของการใชป้ระโยชน์จากโครงการความร่วมมอืในปีที่ผ่านมากค็อื การขาดการ

สนับสนุนด้านงบประมาณจากฝ่ายญี่ปุ่ น ทําใหก้ิจกรรมทัง้หมดนัน้ ผูป้ระกอบการจําเป็นจะต้องออก
ค่าใชจ้่ายเอง รวมถึงกจิกรรมการสมัมนา ซึ่งดําเนินมาอย่างต่อเน่ืองทุกปีตัง้แต่เริม่โครงการ และเป็น
ประโยชน์ในเชงิความรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารแก่ผูป้ระกอบการในวงกวา้ง กล็ดจํานวนลงไป สาเหตุประการ
สาํคญักค็อื ฝ่ายญีปุ่่ นหยุดใหก้ารสนับสนุนงบประมาณและการจดัหาผูเ้ชีย่วชาญดา้นคุณภาพและความ
ปลอดภยัอาหารจากประเทศญี่ปุ่ นมาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละใหค้ําปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการไทย ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากกจิกรรมที่เกดิขึน้เป็นการเดนิทางไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่ น ส่วนกจิกรรมการใหค้วามรูแ้ละ
ฝึกอบรมนัน้จดัขึน้โดยผูเ้ชี่ยวชาญฝ่ายไทยเป็นหลกั ทัง้น้ี ฝ่ายญี่ปุ่ นอา้งว่าฝ่ายไทยไม่ไดแ้สดงท่าททีี่
ชดัเจนที่ต้องการใหฝ่้ายญี่ปุ่ นสนับสนุนการดําเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัช่วงเวลา
ดงักล่าวน้ีเป็นชว่งเวลาทีค่รบกาํหนด 5 ปีของการดาํเนินโครงการสง่เสรมิการคา้และการลงทุนเพื่อ “ครวั
ไทยสูค่รวัโลก” ภายใตค้วามตกลง JTEPA ระยะที ่1 จงึทาํใหก้ารสนบัสนุนจากฝ่ายญีปุ่่ นนัน้หยดุชะงกั 

 
4.1.2  โครงการความร่วมมืออตุสาหกรรมเหลก็ไทย-ญ่ีปุ่ น (Japan-Thailand Steel Industry 

Cooperation Programme) 
 

ที่ผ่านมา โครงการความร่วมมอือุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่ นเป็นหน่ึงในโครงการที่มคีวาม
คบืหน้าและการใชป้ระโยชน์ทีเ่ป็นรปูธรรมภายใตแ้ผนการดาํเนินงานทีค่่อนขา้งชดัเจน รปูแบบกจิกรรม
สว่นใหญ่เป็นการเดนิทางไปศกึษาดงูาน การสง่ผูเ้ชีย่วชาญมาฝึกอบรม และการประเมนิความคุม้ค่าทาง
เศรษฐกจิของการก่อสรา้งโดยผูเ้ชีย่วชาญจากญีปุ่่ น ปัญหาและอุปสรรคทีผ่า่นมาเป็นเรื่องการจาํกดัสทิธิ
การเขา้รว่มกจิกรรมเฉพาะกบับรษิทัรว่มทุนไทย-ญีปุ่่ น และการถ่ายทอดเทคโนโลยเีชงิลกึจากฝ่ายญีปุ่่ น 

 
1) สาระสาํคญัของโครงการความรว่มมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-ญีปุ่่ นมดีงัน้ี 
 
 การเสริมสร้างรากฐานเทคโนโลยดี้านงานโครงสร้างเหล็ก โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญมายงั

สถาบันฝึกอบรมของไทย อาทิ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้
คําแนะนําในการพฒันาวัสดุการเรียนการสอนที่จําเป็นสําหรบัวิศวกรและช่างเทคนิค
เกี่ยวกบัขดีความสามารถและมาตรฐานในการออกแบบและพฒันาตลาดเหลก็สําหรบัการ
ก่อสรา้งพื้นฐาน การรกัษาสิง่แวดล้อม เทคโนโลยกีารก่อสรา้ง (โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกบับ้าน
โครงเหลก็ โครงสรา้งอาคารทีท่าํจากเหลก็ และเหลก็สาํเรจ็รปู รวมทัง้เครือ่งจกัรการเกษตร)  

 การเสรมิสรา้งเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม  โดยการจดัสมัมนาเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้มในประเทศ
ไทย และใหค้ําแนะนําที่โรงงานเกี่ยวกบัมาตรการสิง่แวดล้อม เช่น การลดการปล่อยสาร
อนัตราย และนําเศษเหลก็มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ เป็นตน้ 
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 การพัฒนาความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญภาคสนาม โดยการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ
ภาคสนามของบริษัทลงทุนร่วมไทย-ญี่ปุ่ น และการสนับสนุนหลกัสูตรการพฒันาความ
เชีย่วชาญสาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญภาคสนามในพืน้ทีท่ีจ่ดัโดยฝ่ายไทย  

 การสนับสนุนด้านการศกึษา การพฒันาความเชี่ยวชาญของวศิวกรด้านเหล็ก โดยการส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญเทคโนโลยเีหลก็จากบรษิทัเหลก็และมหาวทิยาลยัในญีปุ่่ นมาสอนทีม่หาวทิยาลยั
ในไทย และสนบัสนุนความร่วมมอืทีใ่กลช้ดิในการพฒันาการวจิยัรว่ม การฝึก และหลกัสตูร
การเรยีนการสอนในสาขาเทคโนโลยเีหลก็และเหลก็กลา้ระหวา่งมหาวทิยาลยัไทยและญีปุ่่ น   

 
 2) ความคบืหน้าของโครงการความรว่มมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-ญีปุ่่ นในปี 2555 
 
 กจิกรรมสําคญัภายใต้โครงการความร่วมมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-ญี่ปุ่ นในช่วงครึง่แรกของปี 
2555 ทีผ่า่นมามดีงัน้ี 

 งานสมัมนา 2012 Steel Construction Seminar  ณ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น ระหว่าง
วนัที ่26-30 พ.ย. 2555 โดยมผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจากฝ่ายไทย 17 คน เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 
2 คน 

 ฝ่ายญีปุ่่ นไดจ้ดัสง่หนงัสอื Japanese Industrial Standard (JIS)  และหนงัสอืทีเ่กีย่วกบั 
Steel Construction (รวม 27 เล่ม) ตามทีฝ่่ายไทยไดข้อไว ้ โดยจดัสง่มาทีส่ถาบนัเหลก็ฯ 
แลว้  

 ฝ่ายญีปุ่่ นไดส้ง่แมกกาซนีฉบบัภาษาองักฤษเพิม่จาก 10 ฉบบัเป็น 25 ฉบบั 
 อนุญาตใหฝ่้ายไทยแปลเอกสารภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 250 ฉบบั ซึ่งได้ดําเนินการ

แปลเสรจ็สิน้แลว้ 8 ฉบบั ดงัน้ี โดยฉบบัทีจ่ดัสง่ในปี พ.ศ. 2555 จนถงึปี พ.ศ. 2556 ไดแ้ก่ 
ฉบบัที ่36 เดอืนกรกฎาคม 2555 ฉบบัที ่37 เดอืนพฤศจกิายน 2555 และฉบบัที ่38 เดอืน
มนีาคม 2556 ทัง้ 8 สามารถลงิกด์ไูดจ้ากเวบ็ไซต ์ISIT (http://sscc.isit.or.th/) 

 ฝ่ายญี่ปุ่ นได้ประเมินผลโครงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการก่อสร้างด้วย
โครงสรา้งเหลก็ตามขอ้เสนอของฝ่ายไทย และจดัสง่รายงานการประเมนิฯ ใหฝ่้ายไทยแลว้ 

 ฝ่ายญี่ปุ่ นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาหารอืกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อ
ศกึษาแนวโน้มการใชเ้หลก็ในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ระหว่างวนัที ่23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 

 จดังานสมัมนาเรื่อง  Global Warming and Environment and Energy-Saving ระหว่าง
วนัที ่13-17 ต.ค. 2555 จาํนวน 15 คน 

 จดังานสมัมนา “Improvement and standardization of Steel Testing Laboratory in 
Thailand” เมื่อวนัที ่15-17 ก.พ. 2555 ณ อาคารสาํนักพฒันาอุตสาหกรรมรายสาขา ทัง้น้ี
ฝ่ายญี่ปุ่ นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนาครัง้น้ี ซึ่งมผีูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 182 คน  
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และครัง้ทีส่องเมื่อวนัที่ 4-6 ม.ีค. 2555 ณ อาคารสํานักพฒันาอุตสาหกรรมรายสาขา ทัง้น้ี
ฝ่ายญีปุ่่ นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการจดัสมัมนาครัง้น้ี ซึง่มผีูเ้ขา้รว่มสมัมนา 141 คน 
 

3) การใชป้ระโยชน์จากโครงการความรว่มมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-ญีปุ่่ นในปี พ.ศ. 2555 
 
นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา กจิกรรมภายใตโ้ครงการความรว่มมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-

ญี่ปุ่ นถือไดว้่ามคีวามคบืหน้าและการใช้ประโยชน์ในหลายๆ ดา้น อนัได้แก่ การเดนิทางไปดูงานและ
อบรมสมัมนาทีป่ระเทศญีปุ่่ น การสมัมนาอบรมความรูท้ีป่ระเทศไทย และการเผยแพรข่อ้มลูทางวชิาการ 
สาํหรบัการเดนิทางไปดงูานและอบรมสมัมนาทีป่ระเทศญีปุ่่ นและการสมัมนาอบรมความรูท้ีป่ระเทศไทย 
นัน้ ที่ผ่านมา ผู้ที่เข้าร่วมโครงการค่อนข้างหลากหลายและครอบคลุม โดยไม่มีตัวแทนเข้าร่วมซํ้า 
กล่าวคอื เป็นตวัแทนจากบรษิทัเอกชน สถาบนัวชิาการ และหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในหวัขอ้การเสรมิสรา้งรากฐานเทคโนโลยดีา้นงานโครงสรา้งเหลก็ ซึง่ในกรณีของประเทศไทย
ยงัมคีวามรูส้ะสมไว้ไม่มาก ทําใหก้จิกรรมการเยี่ยมชมและอบรมสมัมนาที่ประเทศญี่ปุ่ นค่อนขา้งเป็น
ความรูใ้หม่ และสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น การปรบัปรุงสายการผลติในโรงงาน นอกจากน้ี ใน
หวัขอ้การเสรมิสรา้งเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม การเดนิทางไปศกึษาและเยีม่มชมงานทีป่ระเทศญีปุ่่ นรวมทัง้
ผูเ้ชีย่วชาญจากญี่ปุ่ นเดนิทางมาดําเนินการอบรมทีป่ระเทศไทย ผูป้ระกอบการไทยสามารถนําความรูท้ี่
ไดไ้ปใชไ้ดโ้ดยตรง เช่น เทคโนโลย ีECOARC รวมไปถงึการบรหิารจดัการแบบ Total Production 
Maintenance (TPM) ทัง้น้ีเน่ืองจากเป็นเทคโนโลยแีละการบรหิารจดัการทีอุ่ตสาหกรรมเหลก็ไทยใชใ้น
ปัจจุบนัอยู่แล้ว การเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการนัน้เป็นการแปลหนังสือและเอกสารทางวิชาการซึ่ง
เผยแพรใ่นวงกวา้งสาํหรบัผูท้ีส่นใจ 

 
4) อุปสรรคจากโครงการความรว่มมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-ญีปุ่่ นในปี พ.ศ. 2555 
 
อุปสรรคในการใชป้ระโยชน์จากโครงการความร่วมมอืในปี พ.ศ. 2555 ยงัคงคล้ายคลงึกบัปีที่

ผา่นมา นัน่คอื การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยใีนเชงิลกึ เช่น ในการเยีย่มชมโรงงานทีป่ระเทศญีปุ่่ น 
ยงัจํากดัเฉพาะบรษิทัร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่ นเท่านัน้ นอกจากน้ี เอกสารที่จะเป็นประโยชน์สําคญัจากการ
เยีย่มชมและศกึษาดงูานไมส่ามารถเผยแพรไ่ด ้ 
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4.1.3  โครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องอตุสาหกรรมยานยนต ์(Automotive 
Human Resource Development Institute Project: AHRDIP) 

 
โครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องอุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นโครงการเดยีวทีน่บัตัง้แต่

ความตกลง JTEPA มผีลบงัคบัใชแ้ลว้ยงัไมม่คีวามคบืหน้าทีเ่ป็นรปูธรรมเทา่ทีค่วร  
 
1) สาระสาํคญัของโครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องอุตสาหกรรมยานยนต ์

 
โครงการน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายดทีรอยทแ์ห่งเอเชยีของไทยหรอืฐานการผลติ

ยานยนต์ระดับโลกอย่างยัง่ยืน โดยให้ความสําคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในตลาดโลก บนพืน้ฐานความเป็นหุน้ส่วนทีเ่ท่าเทยีม
กนัระหวา่งไทยกบัญีปุ่่ นทัง้ภาครฐัและเอกชน 

 
ขัน้ตอนการดาํเนินโครงการหลกั 3 ขัน้ตอนประกอบดว้ย  
 การจดัตัง้สถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย การ

พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมที่รวมความรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ รวมทัง้ออกใบ
ประกาศนียบตัรใหแ้ก่กลุ่มวศิวกรการผลติ แรงงานผูเ้ชีย่วชาญ    ผูฝึ้กอบรม และวศิวกร
ทดสอบ 

 การจดัส่งผูเ้ชีย่วชาญอุตสาหกรรมยานยนต์จากญี่ปุ่ นมาจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมและถ่าย
โอนความรู้เกี่ยวกบัวธิีการฝึกทกัษะสําหรบักลุ่มวศิวกรการผลิต แรงงานผู้เชี่ยวชาญ ผู้
ฝึกอบรม และวศิวกรทดสอบ การจดัหลกัสูตรอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิหแ้ก่
ผูบ้รหิารระดบัสงู วศิวกรทดสอบ วศิวกรการผลติ หวัหน้างาน แรงงานทกัษะ และผูฝึ้กสอน
ชาวไทย 

 แนะนําหลกัสูตรการฝึกอบรมให้กบัหน่วยงานหรอืสถาบนัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้มคีวาม
สอดคล้องกนัระหว่างความคาดหวงัจากการฝึกอบรมและหลกัสูตรการฝึกอบรมที่จดัโดย
สถาบนัการศกึษา 

 
หลกัสูตรสําหรบัการฝึกอบรมจะเน้นการพฒันาระบบหลกัสูตรในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์

สาํหรบัแรงงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ ผูฝึ้กสอน และวศิวกรการผลติ ตลอดจนความเชีย่วชาญการทาํธุรกจิ
ใหก้บัผูบ้รหิารชัน้สูง เป้าหมายในการฝึกอบรมในระยะเวลา 10 ปี กค็อื ในดา้นการผลติ จะต้องผลติผู้
ฝึกสอน 1,000 คน และบุคลากร 255,000 คน ในดา้นการทดสอบ จะต้องผลติผูฝึ้กสอน 200 คน และ
บุคลากร 30,000 คน ในดา้นการวจิยัและพฒันา จะตอ้งผลติผูฝึ้กสอน 100 คน และบุคลากร 15,000 คน  
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2) ความคบืหน้าโครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องอุตสาหกรรมยานยนตใ์นปี 2555 
 
ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ว่า กจิกรรมหลกัของโครงการ AHRDIP คอืการผลติบุคลากร ทัง้ผู้

ฝึกสอน (Master Trainer) ผูอ้บรม (Trainer) รวมถงึบุคลากรทีอ่ยูใ่นสถานประกอบการในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้ส่วนฯ ในไทย ทัง้น้ีกเ็พื่อการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรูใ้นอนาคต (ดูภาพที ่4.1) 
หลงัจากโครงการ AHRDIP เริม่มรีูปธรรมในการดําเนินงานตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 
2555 ฝ่ายญีปุ่่ นไดเ้สนอกจิกรรมภายใตโ้ครงการดงักล่าวในปี พ.ศ. 2555 (ตามปีงบประมาณของญีปุ่่ น) 
จํานวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Production System โครงการ Mold & Die โครงการ 
Manufacturing-Production Preparation โครงการ Testing-Material Evaluation และโครงการ R&D 
VA/VE โดยกจิกรรมดาํเนินไปตามแผนงานทีไ่ดเ้สนอไว ้

 
ภาพท่ี 4.1  แนวทางการดาํเนินงานของโครงการ AHRDIP 

 

 
 
ทีม่า: สถาบนัยานยนต ์

 
3) การใชป้ระโยชน์จากโครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 
พ.ศ. 2555 
 
จนถงึปี พ.ศ. 2555 ทีผ่า่นมา สว่นใหญ่เป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน กล่าวคอื มกีารฝึกอบรม

ผูฝึ้กสอนได้ทัง้สิ้น 8 คน ผูอ้บรมจํานวน 76 คน และบุคลากรจากสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) จาํนวน 51 คน (ดรูายละเอยีดในตารางที ่4.2) 
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ตารางท่ี 4.2  ผลการดาํเนินการของโครงการ AHRDIP (จนถึงปี 2555) 

No.  Curriculum  Counterpart  Expert  Duration  
Master Trainer Trainer  SME 

Plan  Actual  Plan  Actual  Plan  Actual  

1 R&D  (VA/VE)  TPA  Mr. Suzuki 
7 -27 Sep 2012  

3 3 2 
5 

(OJT 2) 
- -  15 Oct 2012 – 

15/2/2013 

2 

Testing 
(Material 
Evaluation)  
  

TAI & ISIT  
  

Dr. 
Hashimoto 

3 -26 Dec 2012   

2 2 6 6 - -  Mr. Yasuda 6-31 Jan 2013  

Mr. Nakamura 3-28 Feb 2013  

3 
Manufacturing  
(Production 
Preparation)  

TAI  Mr. SAKUMA 
3 Dec 2012 – 
28/2/2013 

3 3 2 
9 

-  -  
(OJT 2)  

4 

Manufacturing 
(New Toyota 
Production 
System)   
  

TAI  

Toyota 
Master 
Trainer  

Feb-May 2012   

-  -  

16 15 16 15 

(TMAP-EM)  Jun-Sep 2012  16 18 16 18 

  
Oct 2012-Jan 
2013 

16 14 16 14 

5 
Manufacturing 
(Mold & Die)   
  

TGI&TDIA  

Mr.Kato  20 Nov –  

- -  4 9 - 4 Mr.Aoyagi   21-Dec-12 

  
14 Jan-8 Feb 
2013  

Total 8 8 62 
76 

(OJT 2) 
48 51 

ทีม่า: สถาบนัยานยนต ์
หมายเหตุ: OJT = on-the-job training 
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4) อุปสรรคจากการใชป้ระโยชน์ในโครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรม
ยานยนตใ์นปี พ.ศ. 2555 
 
หลงัจากการเจรจาระหว่างไทย-ญี่ปุ่ นในระดบั Task Force หยุดชะงกัจนถงึปี พ.ศ. 2554 

กิจกรรมของโครงการที่ดําเนินมาเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น 
หลกัสตูรการอบรมการผลติ (Mold & Die) ซึง่ปัจจุบนั ฝ่ายญีปุ่่ นสนบัสนุนงบประมาณเพยีงหน่ึงในสาม
เท่านัน้ นอกจากน้ี ความแตกต่างระหว่างกจิกรรมการดําเนินงานของโครงการ Automotive Human 
Resource Development Project (AHRDP) ซึง่ดาํเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 กบัโครงการ AHRDIP 
ซึง่ตอ้งการยกระดบัจากโครงการ AHRDP ไปสูส่ถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ยงัคงไมช่ดัเจนมากนกั  

 
4.1.4  โครงการความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textile and Apparels 

Cooperation) 
 

1) สาระสาํคญัของโครงการความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 
 

 จุดมุ่งหมายของความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มระหว่างทัง้สองประเทศ 
โดยสาระสาํคญัมดีงัน้ี 

 การเขา้ถงึตลาด ไดแ้ก่ การสนบัสนุนผลติภณัฑข์องอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ไทย
ในตลาดญีปุ่่ น ตัง้แต่การใหข้อ้มลูเพื่อวจิยัตลาด แนวโน้มแฟชัน่และการออกแบบ รวมทัง้
การพฒันาเครอืขา่ยการขายในตลาดญีปุ่่ น 

 การลงทุน ไดแ้ก่ ความร่วมมอืในการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่การลงทุนดา้นเทคโนโลยี
โดยอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ญีปุ่่ นในประเทศไทย  

 การผลิต การวจิยั และการพฒันา ได้แก่ การพฒันาการจดัการธุรกิจ การเสรมิสร้างขดี
ความสามารถทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย การปรบัปรุง
โครงสรา้งพืน้ฐานของหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ การส่งผูเ้ชีย่วชาญเพื่อแนะนําการฝึกอบรม
เกีย่วกบัการปรบัปรงุการวจิยัและพฒันา รวมทัง้ความสามารถในการทดสอบ 

  
2) ความคบืหน้าของโครงการความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ในปี 2555 

 
การดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2555 ไดม้กีารจดัทาํโครงการ Japan-Thailand Textile & Apparel 

Collaboration Project (JTC 4) เป็นการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นวชิาการ โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญจากประเทศ
ญีปุ่่ นจาก 3 องคก์ร ไดแ้ก่ Japan Textiles Importers Association, Bunka Fashion Graduate 
University และ Japan Textile Importers Association ในเรื่องการเขา้สูต่ลาด (Market Access) และ
การสรา้งแพทเทริน์ (Pattern making) 
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สาํหรบัผลสบืเน่ืองทีไ่ดจ้ากการประชุม JTEPA คอืการจดังาน Mini-Exhibition และ Business 
Matching ในกลุ่มสนิคา้แนว Street Ware ซึง่ผูป้ระกอบการคา้ส่งย่านโบเบ๊และแพลทนิัม่ของไทยมี
ความชาํนาญไดนํ้าสนิคา้ไปแสดง โดยความรว่มมอืของกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศและฝ่ายญีปุ่่ น
ที ่Osaka Merchandise Mart (OMM) ณ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2556  
 

3) การใชป้ระโยชน์จากโครงการความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ 
ในปี พ.ศ. 2555 

 
การดาํเนินโครงการ JTC 4 มผีูเ้ขา้รว่มโครงการจาํนวน 12 บรษิทั จากการประเมนิผลผูเ้ขา้รว่ม

โครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 50 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ที่
ผูเ้ชีย่วชาญญี่ปุ่ นแนะนํา และสามารถประยุกต์ใชก้บัธุรกจิที่ดําเนินการไดบ้า้ง และมคีวามเขา้ใจความ
ตอ้งการตลาดญีปุ่่ นมากยิง่ขึน้ แต่ยงัไมส่ามารถเขา้สูต่ลาดญีปุ่่ นไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลเทา่ทีค่วร 

 
4) อุปสรรคในการใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งหม่ในปี พ.ศ. 2555 
 
ประการที่หน่ึง ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยงัไม่มีความรู้พื้นฐานที่จะรบัองค์ความรู ้

(Absorption) จากผูเ้ชีย่วชาญญีปุ่่ น และเมือ่พืน้ฐานสว่นใหญ่ของผูผ้ลติไทยเป็นผูร้บัจา้งผลติ (OEM) มา
นาน ทาํใหส้ามารถผลติตามทีลู่กคา้สัง่ได ้แต่ไมส่ามารถเขา้ใจไดว้่าทาํอยา่งไรลูกคา้ถงึจะตอ้งการสนิคา้
ของตนเอง โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่ นมลีกัษณะพเิศษทางวฒันธรรมและพฤตกิรรม ซึ่งแตกต่างจากตลาด
ลูกคา้ที่ไทยคุน้เคย คอืยุโรปและอเมรกิา ดงันัน้ โดยส่วนใหญ่ ผูผ้ลติไทยจงึยงัไม่สามารถผลติไดต้าม
ตวัอยา่งทีผู่ค้า้ญีปุ่่ นตอ้งการ และยงัไมส่ามารถเขา้สูต่ลาดญีปุ่่ นไดม้ากเท่าทีค่วร ประการทีส่อง การขาด
การบรหิารจดัการโครงการและขยายองค์ความรูว้งกว้าง ผูร้บัผลประโยชน์จากโครงการภายใต้กรอบ
ความร่วมมอืยงัอยู่ในวงจํากดั ทําใหเ้สยีโอกาสในการใชส้ทิธปิระโยชน์จากขอ้ตกลง ประการสุดทา้ย 
ฝ่ายไทยยงัไม่สามารถเขา้ถงึผูค้า้ปลกีและคา้ส่งรายใหญ่ของญี่ปุ่ น และการเจรจาจบัคู่ทางธุรกจิยงัไม่
สามารถหาหุน้สว่นทางธุรกจิทีเ่หมาะสมกนัได ้(Mismatching) 

 
4.2  ความตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วมรายสาขาของอาเซียนสาํหรบับริภณัฑไ์ฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส ์(ASEAN Sectoral MRA for Electrical and Electronic Equipment: 
ASEAN EE MRA) 
 
การเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ซึง่การคา้สนิคา้และบรกิารเป็นไปอยา่งเสรมีากขึน้ 

นอกเหนือจากเรื่องภาษศุีลกากรแลว้ การลดอุปสรรคทางการคา้ทีเ่กดิจากมาตรการทางเทคนิคระหว่าง
ประเทศสมาชกิเป็นหน่ึงในมาตรการทางการคา้ที่มใิช่ภาษีที่จะมบีทบาทสําคญัในการบรรลุเป้าหมาย
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ดงักล่าว ที่ผ่านมา อาเซยีนได้จดัตัง้คณะกรรมการที่ปรกึษาของอาเซียนด้านมาตรฐานและคุณภาพ 
(ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality: ACCSQ) ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อศกึษา
ประเดน็อุปสรรคทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษขีองประเทศ คณะกรรมการทีป่รกึษาฯ ประกอบไปดว้ยผูแ้ทนดา้น
มาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง  ผู้แทนของไทยคือสํานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม กลไกแรกทีอ่าเซยีนเลอืกใชใ้นการลด/ขจดัอุปสรรคทางการคา้ดงักล่าวกค็อื การ
จดัทําความตกลงยอมรบัร่วม (MRA) ดงัที่ปรากฏในกรอบความตกลงอาเซยีนว่าด้วยการยอมรบัร่วม 
(ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement) ในปี พ.ศ. 2541 จวบจนถงึ
ปัจจุบนั อาเซยีนสามารถบรรลุความตกลงยอมรบัร่วมที่ลงนามและมผีลบงัคบัใช้แล้วจํานวน 2 สาขา
ไดแ้ก่ บรภิณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์(Electrical and Electronic  Equipment) และผลติภณัฑย์า 
(Medicinal Product) ในขณะเดยีวกนั อาเซยีนกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการจดัทาํความตกลงยอมรบัรว่มอกี 3 
สาขา ไดแ้ก่ สาขายานยนตแ์ละชิน้สว่น สาขาอาคารและวสัดุก่อสรา้ง และสาขาอาหารสาํเรจ็รปู 

 
สําหรบัความตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วมรายสาขาของอาเซียนสําหรบับรภิณัฑ์ไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกส ์ปัจจุบนั อาเซยีนสามารถบรรลุความตกลงเพื่อยกระดบัจากความตกลงยอมรบัร่วมไปสู่
การผสานมาตรฐานระหว่างกัน (Harmonization) นัน่คือ ความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้าน
กฎระเบยีบและการควบคุมบรภิณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องอาเซยีน(Agreement on the ASEAN 
Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime: AHEEER) ในปี พ.ศ. 
2554 ใจความสําคญัของ AHEEER กค็อื การปรบัระบบว่าดว้ยกฎระเบยีบทางเทคนิคหรอืมาตรฐาน
บงัคบัทีเ่กี่ยวกบับรภิณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศภาคใีหส้อดคลอ้ง (Harmonization) โดย
ประเทศภาคีจําเป็นต้องแก้ไขกฎระเบียบทางเทคนิคหรือมาตรฐานบังคับ รวมทัง้หน่วยงานและ
กระบวนการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตกลง ซึง่เป็นมาตรฐานสากลใน 3 เรือ่ง ไดแ้ก่  

 ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยความปลอดภยั (Safety)   
 ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้ม (Environment)   
 ขอ้กําหนดว่าดว้ยการรบกวนทางคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility: 

EMC)  
 
2) การใชป้ระโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทยจากความตกลงยอมรบัรว่ม 
 
กรณขีองความตกลง ASEAN EE MRA จนถงึปัจจุบนั ประเทศไทยยงัคงเขา้รว่มกจิกรรมเฉพาะ

การยอมรบัรว่มในผลการทดสอบ (Test report) องคก์รทีม่สีถานะเป็นหอ้งปฏบิตักิารทดสอบทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้โดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และขึ้นบัญชีรายชื่อโดยการรบัรองใน 
ASEAN EE MRA มอียู ่5 แห่งดงัเช่นทีผ่่านมา ไดแ้ก่ สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์(EEI) บรษิทั 
TUV Rheinland บรษิทั TUV SUD PSB (Thailand) บรษิทั Intertek Testing Services (Thailand) และ
บรษิทั Pro-Appication โดยทีผ่า่นมา ยงัมผีูป้ระกอบการมาขอใชป้ระโยชน์จาก ASEAN EE MRA ไม่
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มากนัก ในกรณีของสถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์สาํนักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมกําลงั
ใหก้ารสนับสนุนด้านงบประมาณในการจดัหาเครื่องมอืทดสอบ เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารทดสอบตาม
มาตรฐานสากลและมาตรฐานบงัคบัของสาํนกัมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) 

 
ส่วนกรณีของ AHEEER นัน้ แมว้่ามกีําหนดการทีจ่ะตอ้งบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2554 แต่จนถงึ

ปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้ เน่ืองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยกําลังจัดเตรียมเรื่อง
กฎระเบยีบต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตกลง รวมถงึคู่มอืทีเ่กีย่วขอ้งและจําเป็นสาํหรบัการทําใหค้วาม
ตกลงมผีลและใชร้ว่มกนัไดจ้รงิในทางปฏบิตั ิ

 
3) ปัญหาและอุปสรรคจากการใชป้ระโยชน์จาก ASEAN EE MRA 
 
ปัญหาและอุปสรรคจากการใชป้ระโยชน์จาก ASEAN EE MRA สว่นใหญ่คลา้ยคลงึกบัทีผ่า่นมา 

เชน่ ความครอบคลุมประเภทสนิคา้และมาตรฐานใน ASEAN EE MRA ยงัคงเป็นกรอบแคบๆ ซึง่อาจไม่
ตรงกบัผลติภณัฑส์ง่ออกหลกัของผูป้ระกอบการในอาเซยีน ดงันัน้ หากสามารถขยายความครอบคลุม
ประเภทสนิคา้และมาตรฐานได ้กจ็ะชว่ยใหม้ผีูผ้ลติมาใชบ้รกิารมากขึน้ 

 
ในกรณีของ AHEEER การปรบัมาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบัอาเซยีนนัน้ ไทยยงัไม่สามารถนํา

มาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ISO, IEC, UNECE Regulation มาใชไ้ดโ้ดยตรง แต่ตอ้งแปลเป็น
ภาษาไทยทัง้หมด โดยในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไทยยงัปรบัแก้มาตรฐานสาขาไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสใ์หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานทีต่กลงกนัอย่างรวดเรว็ไม่ได ้เน่ืองจากขอ้จํากดัในเรื่องการใช้
ภาษาตามกฎหมายของไทย โดยปัจจุบนั สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมกําลงัพจิารณา
แกไ้ขปัญหาน้ีอยู ่
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4.3 ความตกลงการรบัรองร่วมภายใต้ JTEPA 
 

นอกเหนือจาก JTEPA จะครอบคลุมเรื่องการคา้สนิคา้ การคา้บรกิาร การลงทุน และสาขา  
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิต่างๆ แล้ว ยงัระบุถงึความตกลงร่วมกนัอกีฉบบัทีม่คีวามสําคญัต่อการเปิด
การคา้เสรขีองทัง้สองประเทศ นัน่คอื ความตกลงการยอมรบัรว่ม (MRA)  

 
หลกัการและขัน้ตอนการดาํเนินงานภายใต ้MRA ฉบบัน้ีคลา้ยคลงึกรณีของ ASEAN EE MRA 

กล่าวคอื เป็นความตกลงยอมรบัร่วมระหว่างไทยและญี่ปุ่ นเกี่ยวกบัการตรวจสอบและรบัรองร่วมกนัใน
สนิค้าประเภทผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ (Certificate Acceptance) ภายใต้ขอ้จํากดัของ
กฎหมายของแต่ละฝ่าย พนัธกรณีหลกัของไทยและญี่ปุ่ นกค็อื การอนุญาตใหห้น่วยงานประเมนิความ
สอดคลอ้ง (Conformity Assessment Body: CAB) ของภาคอีกีฝ่ายเขา้รว่มในระบบการตรวจสอบสนิคา้
ของอกีฝ่าย และยอมรบัผลของขัน้ตอนการประเมนิตามทีก่ําหนดในกฎหมาย ขอ้บงัคบั และบทบญัญตัิ
ของฝ่ายบรหิารที่ใช้บงัคบัอยู่ การเขา้ร่วมดงักล่าวจะเป็นไปตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกนั กล่าวคอื จะ
ครอบคลุมผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ทีแ่ต่ละฝ่ายบงัคบัควบคุมใหผู้ผ้ลติและผูนํ้าเขา้ต้องผลติ
และนําเข้าผลิตภณัฑ์ที่ได้รบัการตรวจสอบและรบัรองจากหน่วยงานประเมินความสอดคล้องที่ขึ้น
ทะเบยีนแลว้ (Registered CAB) จากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบของแต่ละประเทศตามทีก่ฎหมายของแต่ละ
ประเทศ ในกรณขีองญีปุ่่ น ระบบการตรวจสอบสนิคา้ รวมถงึขอ้กาํหนดเกีย่วกบัสนิคา้อุตสาหกรรมต่างๆ 
อยูภ่ายใตก้ฎหมาย Electrical Appliance and Material Safety Law (Denan Law) หน่วยงานที่
รบัผดิชอบดแูลของญีปุ่่ นคอื กระทรวงเศรษฐกจิ การคา้และอุตสาหกรรม (METI) ขณะทีฝ่่ายไทย ระบบ
การตรวจสอบสนิคา้ รวมถงึขอ้กําหนดเกี่ยวกบัสนิคา้อุตสาหกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลของสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ในการปฏบิตัิตามพนัธกรณีภายใต้ความตกลงยอมรบัร่วม (MRA) น้ี ทัง้สองประเทศตกลงให้
จดัตัง้คณะอนุกรรมการว่าดว้ยการยอมรบัรว่มกนั (Sub-Committee on Mutual Recognition) เพื่อเป็น
เวทีหารือและทบทวนการปฏิบัติตามพันธกรณีของทัง้สองฝ่าย รวมทัง้รายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการรว่ม (JC)  

 
ความตกลงยอมรบัรว่ม (MRA) ใน JTEPA ครอบคลุมผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสต์ามที่

ทัง้สองประเทศบงัคบัให้มีการรบัรองมาตรฐาน นัน่คือฝ่ายญี่ปุ่ นจํานวน 112 รายการ และฝ่ายไทย
จํานวน 19 รายการ เมื่อหน่วยงานประเมินความสอดคล้อง (CAB) ของไทยไปขอขึ้นทะเบียนเป็น 
Registered CAB กบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบของญีปุ่่ น จะเป็นการขึน้ทะเบยีนสาํหรบัผลติภณัฑด์งักล่าว
จํานวน 112 รายการเท่านัน้ หน้าทีส่ําคญัของ Registered CAB ในไทยกค็อื การรบัคํารอ้งขอ การ
ตรวจสอบโรงงาน การตรวจสอบสนิคา้ทีอ่ยู่ในความครอบคลุม การออกใบอนุญาต รวมทัง้ตดิตามผลให้
เป็นไปตามกฎหมาย Denan Law  
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ในทาํนองเดยีวกนั หน่วยงานประเมนิความสอดคลอ้ง (CAB) ของญีปุ่่ นทีม่าขอขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูต้รวจสอบการทาํและผูต้รวจสอบผลติภณัฑก์บัหน่วนงานทีร่บัผดิชอบของไทย จะเป็นการขึน้ทะเบยีน
สาํหรบัผลติภณัฑด์งักล่าวจาํนวน 19 รายการเท่านัน้ หน้าทีส่าํคญัของ Registered CAB ในญีปุ่่ นกค็อื 
การรบัคําขอ การตรวจสอบโรงงาน การตรวจสอบสนิคา้ทีอ่ยู่ในความครอบคลุม รวมทัง้ออกใบอนุญาต
การเป็นไปตาม มอก. เพือ่ใหส้าํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) พจิารณา  

 
ผลลพัธ์โดยตรงต่อผู้ประกอบการของความตกลงยอมรบัร่วมก็คือ ลดการทดสอบและตรวจ

โรงงานซํ้า ซึง่ครอบคลุมทัง้คา่ใชจ้า่ย และค่าเสยีโอกาส รวมทัง้สนิคา้สามารถเขา้สูต่ลาดไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ผลลพัธท์างออ้มไดแ้ก่ เพิม่โอกาสทางธุรกจิดา้นการทดสอบและรบัรองมาตรฐาน  

 
1) ความคืบหน้าของการบังคับใช้ความตกลงยอมรับร่วมว่าด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนิกสภ์ายใต ้JTEPA 
 
การบงัคบัใชค้วามตกลงยอมรบัร่วมฉบบัน้ียงัคงไม่สามารถดําเนินการได ้เน่ืองจากยงัคงอยู่ใน

ขัน้ตอนการขอขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วย Registered CAB ของสถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์(EEI) กบั
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบของญีปุ่่ น โดยภายใตก้ฎหมายของญีปุ่่ น  

  
2) การใช้ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมจากความตกลงยอมรบัร่วมว่าด้วยผลติภณัฑ์ไฟฟ้า

และอเิลก็ทรอนิกสภ์ายใต ้JTEPA 
 
เน่ืองจากยงัไม่สามารถนําความตกลงยอมรบัร่วมฉบบัน้ีมาปฏบิตัิใช้ได ้การใช้ประโยชน์ของ

ผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าในไทยจากความตกลงยอมรบัร่วมจงึยงัไม่เกดิขึน้ อย่างไรกต็าม ผูผ้ลติบางส่วน
อาศัยช่องทางอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค้าในการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า
อเิลก็ทรอนิกสไ์ปญี่ปุ่ น เช่น การส่งไปให ้TUV SUD PSB ทีป่ระเทศสงิคโปรเ์พื่อตรวจประเมนิและ
รบัรองสนิคา้แทน เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูผ้ลติเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์องญีปุ่่ นในไทยส่วนใหญ่
จะจดัสง่สนิคา้ตวัอยา่งทีจ่ะสง่ออกไปญีปุ่่ นไปขอรบัการตรวจประเมนิทีญ่ีปุ่่ นโดยตรงมากกวา่  

 
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการยื่นขอรบัรองจากหน่วยงานรบัรองที่ญี่ปุ่ น เช่น กรณีการทดสอบ

ผลติภณัฑ ์Rubber Insulation Cable 1 ชุด (ความยาว 30 เมตร) อยูท่ี ่50,000 บาท หากความตกลง
ยอมรบัรว่มภายใต ้JTEPA ในสาขาน้ีมผีลบงัคบัใช ้ค่าใชจ้่ายดงักล่าวอยูท่ีป่ระมาณ 10,000 บาท (คดิ
เฉลี่ยจากค่าใช้จ่ายของหน่วยตรวจสอบของ สมอ.) ขณะที่ค่าใช้จ่ายของการออกใบรายงานผลการ
ทดสอบฉบบัจรงิอยูท่ี ่12,000 – 20,000 บาท หากความตกลงยอมรบัรว่มภายใต ้JTEPA ในสาขาน้ีมผีล
บงัคบัใช ้คา่ใชจ้า่ยดงักล่าวจะอยูท่ีป่ระมาณ 5,000 - 10,000 บาท เป็นตน้  
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3) อุปสรรคและขอ้คดิเหน็ในการใชป้ระโยชน์จากความตกลงยอมรบัรว่มวา่ดว้ยผลติภณัฑไ์ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกสภ์ายใต ้JTEPA 

 
อุปสรรคสาํคญักค็อื การปฏบิตัติามความตกลงยอมรบัรว่มยงัไมค่บืหน้า เน่ืองจากสถาบนัไฟฟ้า

และอเิลก็ทรอนิกสย์งัไมส่ามารถขึน้เป็น Registered CAB ได ้ในการยื่นขอขึน้ทะเบยีนกบัทางญีปุ่่ นครัง้
แรกในปี 2551 สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ไม่ผ่านเกณฑ์ เน่ืองจากสถานะของสถาบนัไฟฟ้าไม่
ชดัเจน ปัจจุบนั สถาบนัไฟฟ้ามสีถานะเป็น ‘อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธ’ิ แต่ในหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ
คุณสมบตัติามหลกัสากล (ISO/IEC Guide 65) นัน้ หน่วยงานทีม่าขอขึน้ทะเบยีนจะตอ้งมสีถานะทีแ่น่
ชดั เช่น เป็นนิติบุคคลหรอืเป็นหน่วยงานของรฐับาล เป็นต้น สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์กําลงั
พจิารณาทางเลอืกอื่นๆ เพื่อใหม้คีุณสมบตัเิขา้เกณฑ์ดงักล่าว เช่น การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบั
กระทรวงพาณชิย ์เป็นตน้ 

 
4.4  บทวิเคราะหป์ระโยชน์ท่ีได้รบัจากโครงการความรว่มมือภายใต้ JTEPA และความตกลง

ยอมรบัร่วม 
 
 ในสว่นน้ีเป็นการวเิคราะหผ์ลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากโครงการความรว่มมอืภายใต ้JTEPA และ
ความตกลงยอมรบัรว่ม โดยทัง้สองสว่นสามารถสง่ผลต่อภาคการผลติและความสามารถในการแขง่ขนั
ของผูผ้ลติในไทยได ้ประโยชน์ของโครงการความรว่มมอืภายใต ้JTEPA ทีด่าํเนินการผา่นมากวา่ 5 ปี 
แบ่งไดเ้ป็น 3 สว่น (ดภูาพที ่4.2 ประกอบ) ไดแ้ก่  
 

1) ดา้นการตลาด  ตลาดญี่ปุ่ นเป็นตลาดทีใ่หญ่ แต่มคีวามทา้ทาย เน่ืองจากแมว้่าภาษศุีลกากร
จะลดลงแลว้ตามกรอบของความตกลง JTEPA แต่การเขา้ถงึตลาดในความเป็นจรงิยงัคงมกีฎระเบยีบ
ต่างๆ ทีผู่ป้ระกอบการตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง  ดงันัน้ นอกเหนือจากประเทศญีปุ่่ นจะลดภาษศุีลกากรให้
ไทยแลว้ กจิกรรมภายใตโ้ครงการความรว่มมอืในสว่นน้ีกค็อื ขอ้มลูในการเขา้ถงึตลาดญีปุ่่ น เช่น ขอ้มลู
เรื่องมาตรฐานสนิคา้ เช่น ความปลอดภยัดา้นอาหาร รวมถงึแนวโน้มของตลาดเสือ้ผา้และเครื่องนุ่มห่ม
ของญี่ปุ่ น ในกรณีของมาตรฐานความปลอดภยัดา้นอาหาร กจิกรรมของโครงการทีผ่่านมาช่วยเพิม่พูน
ความรูใ้นเรื่องกฎระเบยีบดา้นมาตรฐานสนิคา้อาหารของญี่ปุ่ นใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจํานวนมาก ทัง้น้ีก็
เพือ่ใหส้นิคา้อาหารของไทยเขา้สูต่ลาดญีปุ่่ นไดอ้ยา่งรวดเรว็ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางไปดงูาน
และผูเ้ชีย่วชาญจากญี่ปุ่ นมาเยีย่มชมทีโ่รงงาน โดยทีผ่่านมา ความเหน็ของผูป้ระกอบการรายหน่ึงเหน็
ว่า ผลประโยชน์ของการเยี่ยมชมโรงงานของผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่ นยงัคงไม่ชดัเจนมากนัก สาเหตุสําคญั
ประการหน่ึงก็คือ มีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วจากผู้ส่งออก ซึ่งอาจส่ง
เจา้หน้าทีม่าประจําทีโ่รงงานอยู่แลว้ ประโยชน์ที่จะเป็นรูปธรรมสําหรบัผูป้ระกอบการไทยกค็อื การให้
ความรูด้า้นเทคโนโลยกีารผลติและการตรวจสอบใหไ้ดม้าตรฐาน ซึง่จะเป็นประโยชน์ทีส่ามารถนําไปต่อ
ยอดในทางธุรกจิได ้อยา่งไรกต็าม กจิกรรมการถ่ายทอดความรูด้า้นมาตรฐานสนิคา้ยงัคงเป็นประโยชน์
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ในรปูของ “การสะสมองคค์วามรูเ้พื่อถ่ายทอด” สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญของหน่วยงานภาครฐั ซึง่ไดม้โีอกาส
ไปศกึษาและเรยีนรูใ้นเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานในทางปฏบิตั ิรวมถงึการสมัมนาเผยแพร่ความรู ้ซึง่
จะเป็นประโยชน์ในวงกวา้ง 

ในกรณีของแนวโน้มของตลาดเสือ้ผา้และเครื่องนุ่มห่มของญี่ปุ่ น รูปธรรมที่ผ่านมาได้แก่ การ
ร่วมกนัออกแบบและตดัเยบ็เสื้อผ้าสําหรบัตลาดญี่ปุ่ น ซึ่งผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่มขีอ้มูลไม่มาก
เน่ืองจากทีผ่า่นมาไมใ่ช่ตลาดหลกัของไทยดงัเช่น สหรฐัฯ และยุโรป อยา่งไรกต็าม ในดา้นการจบัคู่ทาง
ธุรกจิ ยงัคงปรากฏกรณทีีป่ระสบความสาํเรจ็ไมม่ากนกั  
 

ภาพท่ี 4.2  กิจกรรมหลกัของโครงการความร่วมมือภายใต้ JTEPA ท่ีเก่ียวข้องกบัผูผ้ลิต 
 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั 
หมายเหตุ: โครงการความรว่มมอืภายใต ้JTEPA ทีแ่สดงในภาพกลา่วถงึเฉพาะโครงการทีศ่กึษา 
 

2) ดา้นการผลติ  ความช่วยเหลอืในเรื่องการเสรมิสรา้งเทคโนโลยดีา้นการผลติจากญีปุ่่ นถอืเป็น
โอกาสอันดีต่อผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ีเ น่ืองจากญี่ปุ่ นมีระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีเ่หนือกวา่ไทยมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นเทคโนโลยกีารผลติ นอกจากน้ี ปัจจุบนั ไทย
และญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อมโยงทางดา้นการผลติค่อนขา้งเป็นรูปธรรมในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์
และชิน้ส่วน ดงันัน้ การเรยีนรูใ้นเรื่องเทคโนโลยกีารผลติดงักล่าวจะสามารถช่วยพฒันาความเชื่อมโยง
ดา้นการผลติดงักล่าวใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ที่ผ่านมา อาจกล่าวไดว้่าโครงการความร่วมมอืส่วน
ใหญ่จะบรรจุกิจกรรมในส่วนน้ีไว้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การ
เสรมิสรา้งเทคโนโลยดีา้นการผลติ และการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นสว่นการผลติ  
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กจิกรรมการเสรมิสรา้งเทคโนโลยดีา้นการผลติ ทัง้เทคโนโลยกีารผลติแบบใหม่ เช่น ตวัอย่าง
ของโครงการความรว่มมอือุตสาหกรรมเหลก็ไทย-ญีปุ่่ น ทัง้ผูป้ระกอบการและผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รบัความรู้เกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก วัสดุศาสตร์ โครงสร้างแบบไฮบริด รวมถึง
เทคโนโลยกีารก่อสร้างด้วยเหล็กแบบใหม่ในญี่ปุ่ น แต่ละปีจะมีผู้ประกอบการเดินทางไปดูงานและ
ฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่ นอย่างต่อเน่ืองและครบตามโควตาเกือบทุกปี แม้ว่าผู้ประกอบการจะต้อง
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงเอง ในกรณีของโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม มกีจิกรรม เช่น โครงการเพิม่ขดีความสามารถในการฟอกยอ้ม ซึง่เป็นการเผยแพรค่วามรู้
ทัง้ในรูปแบบงานสมัมนาและการลงพื้นที่เยีย่มชมโรงงาน ส่วนกจิกรรมการเสรมิสรา้งเทคโนโลยดีา้น
สิง่แวดลอ้มในกระบวนการผลติ ยกตวัอยา่งเช่น การถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ตาหลอมเหลก็ดว้ย
เตาอาร์กไฟฟ้า (EAF) และหวัเผาแบบรเีจนเนอเรทฟิ ซึ่งต่างเป็นเทคโนโลยกีารผลิตเหล็กเพื่อ
สิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังาน ซึ่งมผีู้ประกอบการของไทยใหค้วามสนใจเทคโนโลยดีงักล่าว และ
กาํลงัพจิารณาในการตดิตัง้ในโรงงาน  

 

กจิกรรมดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นการผลติ ซึง่เป็นการถ่ายทอดความรูไ้ปสูท่ ัง้ฐานขอ้มลู และ
ทรพัยากรบุคคล ทัง้ในโครงการความร่วมมอือุตสาหกรรมเหล็กไทย-ญี่ปุ่ น ซึ่งมผีู้เชี่ยวชาญที่ได้รบั
โอกาสไปศกึษาและอบรมที่ประเทศญี่ปุ่ น และฐานขอ้มูลทางวชิาการที่ญี่ปุ่ นมอบให ้ซึ่งจะสามารถต่อ
ยอดไปสู่สถานศึกษาและการวิจยัต่อเน่ืองได้ ขณะที่โครงการสถาบันพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลอยู่แลว้ แมว้่าในช่วงเริม่ต้น
ของความตกลง JTEPA โครงการดงักล่าวหยุดชะงกั แต่กเ็ริม่ดาํเนินการอยา่งเป็นรปูธรรมไดใ้นปี พ.ศ. 
2555 ซึ่งเริม่ผลติบุคลากรทีจ่ะสามารถนําความรูใ้นดา้นการผลติไปฝึกอบรมต่อเน่ืองเป็นห่วงโซ่ใหแ้ก่
บุคลากรอื่นๆ ในอุตสาหกรรม อย่างไรกต็าม ประโยชน์ทีช่ดัเจนของกจิกรรมน้ียงัต้องรอพจิารณาในปี
ต่อๆ ไป หลงัจากโครงการดําเนินไปไดส้กัระยะหน่ึง ประเดน็สาํคญัของโครงการ AHRDIP กค็อื การ
พฒันาไปเป็นสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยม์ากกวา่การฝึกอบรมระยะสัน้ตดิต่อกนัทุกปี ความเหน็หน่ึง
ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการก็คอื การดําเนินงานยงัคงห่างไกลจากความเป็นสถาบนัที่ย ัง่ยนื แต่ใน
ภาพรวมแลว้ยงัอยูใ่นเสน้ทางดงักล่าวอยู ่

 
3) ดา้นการทดสอบ วจิยั และพฒันา  ความคบืหน้าของกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนน้ีถอืได้

ว่าไม่มากนัก เช่น การปรับปรุงระบบทดสอบสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิง่ทอของไทย (THTI) รวมทัง้ขอ้เสนอของฝ่ายไทยในการทําวจิยัร่วม (Co-research) ใน
เรื่องเหลก็และเหลก็กลา้ รวมทัง้การออกแบบหวัเผาแบบรเีจนเนอเรทฟี ซึ่งทีผ่่านมา ฝ่ายญี่ปุ่ นปฏเิสธ 
เน่ืองจากหลายสว่นเป็นความลบัเชงิธุรกจิ 

 
กล่าวโดยสรุป โครงการความร่วมมอืภายใต ้JTEPA ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในรูปของ “การ

สะสมองค์ความรูเ้พื่อถ่ายทอด” ชดัเจนกว่า “การต่อยอดในเชงิธุรกจิ” ซึ่งจําเป็นต้องอาศยัปัจจยัความ
พร้อมหลายๆ ด้าน ทัง้เงนิทุนและสภาวะทางธุรกิจ รวมทัง้ชี้วดัได้ยากว่าการตัดสินใจเป็นผลจาก
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กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือ โดยกลุ่มที่ได้รบัประโยชน์จาก “การสะสมองค์ความรู้เพื่อ
ถ่ายทอด” ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเลก็ ผูเ้ชี่ยวชาญในหน่วยงานภาครฐั 
และนักวิชาการจากสถานศึกษา ข้อเสนอแนะสําหรบัการเจรจาที่เกี่ยวกบัโครงการความร่วมมือใน
อนาคตมดีงัน้ี  

 การเจรจาใหฝ่้ายญี่ปุ่ นดําเนินโครงการความร่วมมอืทัง้ 3 ส่วนต่อไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่โครงการทีเ่กีย่วกบัการวจิยัและพฒันา ซึง่จะเป็นกุญแจสาํคญัของภาคอุตสาหกรรม
ไทยในอนาคต  

 หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอาจหารอืกบัผูป้ระกอบการเพื่อรวบรวมกจิกรรมในรูปแบบอื่นๆ 
ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในอนาคต เช่น ความช่วยเหลอืในเรื่องการตัง้ศูนยท์ดสอบรถยนต ์
ซึง่จะมคีวามสาํคญัต่ออุตสาหกรรมรถยนตข์องไทยในอนาคต เป็นตน้ 

 การเจรจาให้ฝ่ายญี่ปุ่ นสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที่ต่อไป จะช่วยให้
ผูป้ระกอบการทัง้รายกลางและรายเลก็ ซึ่งมขีอ้จํากดัในเรื่องค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วม
กิจกรรม มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การเดินทางไปดูการผลิตและ
การตลาดทีป่ระเทศญี่ปุ่ น รวมทัง้การสมัมนาฝึกอบรมทีป่ระเทศไทย โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่โครงการส่งเสรมิการคา้และการลงทุนเพื่อ ‘ครวัไทยสู่ครวัโลก’ ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 
ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากฝ่ายญีปุ่่ น 

 การเจรจาให้ฝ่ายญี่ปุ่ นเร่งปรบัปรุงระบบทดสอบสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอของไทย (THTI) โดยเฉพาะการทดสอบและรบัรอง
คุณภาพสนิคา้ในการเขา้สูต่ลาดญีปุ่่ น 
 

ขณะที่ความตกลงยอมรบัร่วมภายใต้อาเซยีนสําหรบัสนิคา้กลุ่มไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื 
ASEAN EE MRA นัน้ จุดมุ่งหมายของความตกลงยอมรบัร่วมน้ีคอื การใหค้วามสะดวกทางการคา้
ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนในสนิคา้กลุ่มไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์กลุ่มทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากความ
ตกลงยอมรบัรวมโดยตรงก็คอื ผู้ส่งออกและผู้นําเขา้ นอกจากน้ี ยงัมกีลุ่มผู้ประกอบการที่ให้บรกิาร
ทดสอบผลติภณัฑต่์างๆ และผูบ้รโิภค  ในมุมของผูป้ระกอบการ ความสะดวกทางการคา้น้ีหมายถงึ การ
ลดต้นทุนและเวลาในการส่งออกสนิคา้จากกระบวนการทดสอบผลติภณัฑ ์เพื่อใหแ้น่ใจว่าไดม้าตรฐาน 
ยิง่กระบวนการทดสอบดงักล่าวภายใตก้ารบงัคบัใชค้วามตกลงยอมรบัร่วมช่วยลดตน้ทุนในการทดสอบ
ผลติภณัฑแ์ละระยะเวลาในการสง่มอบสนิคา้ กจ็ะยิง่หนุนเสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของผูส้ง่ออก 
รวมถงึผูนํ้าเขา้สนิคา้ในประเทศปลายทางอกีดว้ย ทา้ยทีสุ่ด ผูบ้รโิภคในประเทศปลายทางสนิคา้สามารถ
มทีางเลอืกในการบรโิภคมากขึน้ และแน่ใจไดว้า่สนิคา้ในตลาดไดม้าตรฐาน  

 
สําหรบัผู้ส่งออกและนําเข้า ในกรณีทัว่ไป ผู้ส่งออกจะต้องส่งตัวอย่างสินค้าไปทดสอบยัง

หน่วยงานที่ควบคุมกฎระเบียบและมาตรฐานสนิค้าในประเทศปลายทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่จะ
ส่งออกไปนัน้ได้มาตรฐานที่บงัคบัใช้ในประเทศ เมื่อได้รบัรายงานผลการทดสอบ  (Test Report) 
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กลบัมา ผูส้ง่ออกกแ็นบเอกสารฉบบัน้ีไป เพือ่แสดงต่อประเทศปลายทางว่าไดผ้า่นการทดสอบมาตรฐาน
แล้ว แต่ในกรณีที่มีการบังคับใช้ความตกลงยอมรบัร่วม ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็คือ การยอมรบัใน
มาตรฐานสนิคา้ของแต่ละประเทศรว่มกนั ในทางทฤษฎกีค็อื ผูส้่งออกสามารถทดสอบสนิคา้ทีจ่ะส่งออก
จากหอ้งทดสอบทีข่ ึน้บญัชทีีอ่ยูใ่นประเทศผูส้ง่ออกเอง แลว้นํารายงานผลการทดสอบสง่ไปยงัผูนํ้าเขา้ได้
เลย (ดภูาพที ่4.3 ในกรอบ)  

 
อยา่งไรกต็าม หลงัจากการบงัคบัใช ้ASEAN EE MRA พบว่า เท่าทีค่ณะผูว้จิยัไดข้อ้มลูจาก

หอ้งปฏบิตักิารทดสอบทีส่ามารถออกรายงานผลทดสอบในการสง่ออกไปยงัอาเซยีนเพยีงบางราย พบว่า 
ASEAN EE MRA มปีระโยชน์ต่อผูส้ง่ออกหรอืนําเขา้จรงิ แต่ปัจจุบนัยงัมผีูป้ระกอบการมาใชป้ระโยชน์
น้อย ดว้ยสาเหตุประการสาํคญั นัน่คอื ASEAN EE MRA ยงัคงครอบคลุมสนิคา้ไมม่าก รวมทัง้หากนํา
รายงานผลทดสอบจากหอ้งปฏบิตักิารทดสอบในไทยส่งไป ในหลายๆ กรณีไม่ช่วยอํานวยความสะดวก
เท่าใดนัก เน่ืองจากรกระบวนการพจิารณาเอกสารของเจา้หน้าที่ในประเทศปลายทางยงัคงล่าชา้อยู่ด ี
โดยเฉพาะเมื่อเทยีบกบัการส่งไปทดสอบทีป่ระเทศปลายทาง นอกจากน้ี หอ้งปฏบิตักิารทดสอบเหน็ว่า 
กรอบความตกลงทีจ่ะอาํนวยความสะดวกไดเ้ป็นอยา่งมากสาํหรบัการคา้ในอาเซยีนกค็อื AHEEER ซึง่
เป็นการยกระดบัจากการยอมรบัรว่ม (Mutual Recognition) ไปสู่การผสานมาตรฐานสนิคา้ระหว่างกนั 
(Harmonization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสานไปสู่การบงัคบัใช้มาตรฐานสากล ซึ่งผู้ผลิตในไทยมี
ความคุน้เคยมากกวา่มาตรฐานสนิคา้ทีป่ระเทศต่างๆ บงัคบัใชก้นัในประเทศ 

 
ภาพท่ี 4.3 การอาํนวยความสะดวกทางการค้าจากการบงัคบัใช้ความตกลงยอมรบัร่วม 

 

 
 

ทีม่า: คณะผูว้จิยั 
  

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการเจรจาทีเ่กี่ยวกบัการอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวกบัมาตรฐานสนิคา้ใน
อาเซยีนในอนาคตคอื การผลกัดนัให ้AHEEER มผีลบงัคบัใชโ้ดยเรว็ทีส่ดุ  
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บทท่ี 5  มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีสาํคญัของประเทศคู่ค้าในอาเซียน 

 
 
5.1 บทนํา 
 

นอกจากภาษศุีลกากรแลว้ มาตรการทางการคา้ทีม่ใิชภ่าษศุีลกากรกเ็ป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีส่าํคญัที่
ทําให้ต้นทุนทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น  ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงที่เกิดภาวะวกิฤติเศรษฐกิจขึ้นในหลายประเทศทัว่โลก ประกอบกบัการที ่
ความตกลงการค้าเสรทีัง้ในระดบัทวภิาค ีระดบัภูมภิาค และระดบัพหุภาค ีมผีลทําให้ประเทศต่างๆ 
ทยอยลดภาษศุีลกากรของตนลงอยา่งมนียัสาํคญั  ประเทศต่างๆ จงึมแีนวโน้มทีจ่ะคดิหาเครื่องมอืใหม่ๆ  
ทีจ่ะสามารถนํามาใชใ้นการกดีกนัสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศ และ/หรอืใชเ้พื่อปกป้องผูผ้ลติในประเทศ
ของตน และ/หรือใช้เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศของตน แล้วถ่ายทอด
เทคโนโลยดีา้นการผลติและการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการในประเทศของตน (ดภูาพที ่5.1 ประกอบ) 

 
ภาพท่ี 5.1  แนวโน้มการบงัคบัใช้มาตรการทางการค้าทัว่โลกตัง้แต่ปี 2551 ถึงปี 2554 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจาก WTO’s World Trade Report 2012 
 
ทีผ่่านมา ประเทศสมาชกิอาเซยีนถอืว่าประสบความสาํเรจ็ในการลดอุปสรรคดา้นภาษศุีลกากร

ไดใ้นระดบัทีน่่าพอใจ  แต่การทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนจะกา้วไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนที่
สมบรูณ์ในอนาคตไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัความสาํเรจ็ในการลดผลกระทบทีเ่กดิจากการบงัคบัใชม้าตรการที่
ไมใ่ช่ภาษใีนประเทศต่างๆ ใหไ้ดอ้ย่างมนีัยสาํคญั  อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากการศกึษาในประเดน็การลด
ผลกระทบทีเ่กดิจากการบงัคบัใชม้าตรการทีไ่มใ่ช่ภาษยีงัอยูใ่นช่วงเริม่ตน้ของการพยายามพฒันากรอบ

จํานวนมาตรการทางการค้าใหม่ที่บังคับใช้ทั่วโลก ปี 2551-2554
หน่วย: จํานวนมาตรการ
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แนวคดิและการวเิคราะหเ์ชงิประจกัษ์จากฐานขอ้มลูทีย่งัมคีวามสมบูรณ์และความน่าเชื่อถอืในระดบัหน่ึง
มาประกอบ  ในบทน้ี คณะผูว้จิยัไดส้รุปประเดน็สําคญัและวเิคราะหข์อ้มูลเท่าที่มอียู่ในปัจจุบนั โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
5.2 นิยามของมาตรการการค้าท่ีมิใช่ภาษีศลุกากร 
 

มาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษ ี(non-tariff measures: NTMs) หมายถงึ มาตรการ นโยบาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ทีบ่งัคบัใชโ้ดยหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชนในประเทศหน่ึง และส่งผลกระทบต่อการคา้สนิคา้
หรอืบรกิารระหว่างประเทศนัน้กบัประเทศอื่นๆ  มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอาจเกดิขึน้จากแรงกดดนัจาก
ผูบ้รโิภคในประเทศ ผูผ้ลติในประเทศ ผูบ้รโิภคในตลาดต่างประเทศ ผูผ้ลติต่างประเทศทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ย
การผลติ และ/หรอืองคก์รระหวา่งประเทศต่างๆ (ดภูาพที ่5.2 ประกอบ) 

 
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมวีตัถุประสงค์ รูปแบบ และทําใหเ้กดิผลกระทบที่แตกต่างกนั (ดูภาพที ่

5.3 ประกอบ)  มาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ปกป้องผูผ้ลติในประเทศเป็นหลกั มแีนวโน้มจะ
เป็นมาตรการที่ไม่โปร่งใส และ/หรอืเลอืกปฏบิตัิ  ในขณะที่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่มวีตัถุประสงค์เพื่อ
คุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้รโิภคในประเทศและรกัษาสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั อาจจะเป็นมาตรการที่
มคีวามโปรง่ใสและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ หรอือาจจะเป็นมาตรการทีไ่มโ่ปรง่ใสและเลอืกปฏบิตักิไ็ด ้

 
ในปี 2537 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพฒันา (United Nations 

Conferences on Trade and Development: UNCTAD) กําหนดคาํนิยาม (Coding System of Trade 
Control Measures: TCMCS) และแบ่งมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษอีอกเป็น 7 กลุ่มหลกั8 ไดแ้ก่ 

 มาตรการกึง่ภาษ ี(para-tariff measure) เป็นมาตรการทีส่ง่ผลใหต้น้ทุนการนําเขา้สงูขึน้ 
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารปฏบิตัคิลา้ยกบัมาตรการภาษ ีไดแ้ก่ คา่ธรรมเนียมพเิศษดา้นศุลกากร 
(customs surcharge) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (additional charges) ภาษภีายในสาํหรบัสนิคา้
นําเขา้ (internal taxes and charges levied on imports) และกฎระเบยีบเกีย่วกบัการ
ประเมนิราคาทางศุลกากร (decreed customs valuation) 

 มาตรการควบคุมราคา (price control measure) เป็นมาตรการควบคุมการนําเขา้ เพื่อ
รกัษาระดบัราคาสนิคา้ในประเทศใหม้เีสถยีรภาพ เน่ืองจากสนิคา้นําเขา้มรีาคาตํ่ากว่า หรอื
การผนัผวนของราคาสนิคา้ในประเทศหรอืราคาตลาดทีข่าดเสถยีรภาพ รวมทัง้แกไ้ขปัญหา
ความสญูเสยีอนัเกดิจากการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม เชน่ การทุม่ตลาดของสนิคา้นําเขา้ เป็นตน้ 

                                                 
8 ต่อมาในปี 2555 UNCTAD ไดแ้บ่งมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษอีอกเป็น 16 กลุ่มหลกั  อย่างไรกต็าม จากการวเิคราะหโ์ดยคณะผูว้จิยัพบว่า 
การแบ่งกลุ่มใหม่น้ีเป็นเพยีงการยา้ยกลุ่มไปมาเท่านัน้  ไมไ่ดก้ระทบกบัคําจาํกดัความของมาตรการต่างๆ และไมม่กีารเพิม่มาตรการใหม่
หรอืลดมาตรการเดมิ 
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 มาตรการทางการเงนิ (finance control measure) เป็นมาตรการทีใ่ชก้ําหนดระเบยีบทาง
การเงนิ เพื่อควบคุมการนําเขา้สู่ตลาดภายในประเทศ ซึ่งมผีลต่อต้นทุนการนําเขา้สนิค้า
คลา้ยกบัมาตรการภาษ ีเช่น การกําหนดใหจ้่ายเงนิล่วงหน้าตามมลูค่าสนิคา้นําเขา้ กําหนด
เงนิคํ้าประกนั กาํหนดใหช้าํระคา่ภาษลี่วงหน้า เป็นตน้ 

 มาตรการจดทะเบยีน (automatic licensing measure) เป็นมาตรการทีเ่ป็นระเบยีบปฏบิตัิ
ซึง่ใชใ้นการตดิตามสนิคา้นําเขา้ โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้หา้มต่างๆ และอาจนํามาปรบัใชก้บั
มาตรการสิง่แวดลอ้มหรอืความเสยีหายจากการคา้ทีไ่มเ่ป็นธรรม 

 มาตรการควบคุมปรมิาณ (quantity control measure) เป็นมาตรการทีต่อ้งการลดปรมิาณ
นําเข้าของสินค้าบางชนิด จากแหล่งนําเข้าทัง้หมดหรือเฉพาะแห่ง โดยการงดออก
ใบอนุญาตกาํหนดโควตานําเขา้หรอืกาํหนดขอ้หา้มต่างๆ เป็นตน้ 

 มาตรการผูกขาด (monopolistic measure) เป็นมาตรการทีก่่อใหเ้กดิสถานการณ์การ
ผกูขาด โดยกําหนดใหส้ทิธนํิาเขา้เฉพาะราย หรอืเฉพาะกลุ่มเศรษฐกจิหรอืกลุ่มสงัคม หรอื
ดว้ยเหตุผลทางดา้นเศรษฐกจิ 

 มาตรการทางเทคนิค (technical measure) เป็นมาตรการควบคุมลกัษณะของสนิคา้ เช่น 
คุณภาพ ความปลอดภยั หรอืขนาดของสนิคา้ รวมทัง้การอนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เช่น ฉลาก การทดสอบและวธิกีารทดสอบ บรรจุภณัฑ ์เครื่องหมายการคา้ และกฎระเบยีบ
เกี่ยวกบัเทคนิคสําหรบัสนิค้าพเิศษ เช่น สนิค้าที่อ่อนไหวง่าย หรอืสนิค้าที่เกี่ยวข้องกบั
สขุอนามยัของคนและสตัว ์เป็นตน้ 

 
ในบทน้ี คณะผูว้จิยัไดร้วบรวมและวเิคราะหม์าตรการทีไ่มใ่ช่ภาษขีองประเทศในอาเซยีนตามคาํ

จาํกดัความ TCMCS ว่า ในแต่ละประเทศมกีารบงัคบัใชม้าตรการทีไ่มใ่ช่ภาษกีบัสนิคา้ในอุตสาหกรรม
ใดบา้ง  และพยายามระบุวา่มาตรการใดเป็นมาตรการทีส่ง่ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไทยในระดบัสงู   
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ภาพท่ี 5.2  แรงกดดนัท่ีทาํให้ต้องมีการบงัคบัใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 

 
 

ภาพท่ี 5.3  การจดัประเภทมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 

 
หมายเหตุ:  ในภาพ ไม่ได้รวมมาตรการกึ่งภาษีไว้ เน่ืองจากวตัถุประสงค์ของการบงัคบัใช้มาตรการประเภทน้ีไม่

ชดัเจนวา่เพือ่วตัถุประสงคใ์ด 
 

  

• เช่น การกําหนดราคานํ้าตาลทรายซ่ึงเป็นสินค้าควบคมุ
• การเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเหล็ก

มาตรการควบคุมราคา 

• เช่น การจํากัดวงเงินเปิด L/C ของผู้นําเข้า
มาตรการทางการเงิน

• เช่น การจํากัดโควตาการนําเข้านํ้ามันพืช
มาตรการควบคุมปริมาณ 

• เช่น การอนุญาตให้มีผู้นําเข้านํ้ามนัช้ือเพลิงได้เพียงราย
เดียว

มาตรการผูกขาด

ประเภท ผลต่อการกีดกันทางการค้า

• เช่น การขอใบอนุญาตนําเข้าเส้ือผ้าท่ียังตัดเย็บไม่เสร็จ 

มาตรการจดทะเบียนเพื่อรวบรวมสถิติ

• เช่น การทดสอบ/ตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
• การติดฉลากประหยัดไฟเคร่ืองใช้ไฟฟา้

มาตรการทางเทคนิค 

วัตถุประสงค์

ปกป้องผู้ผลิต
ในประเทศ

ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค

ในประเทศและ
รักษา

สภาพแวดล้อม

กีดกัน: ไม่โปร่งใส เลือกปฏิบัติ

ผลต่อการกีดกันทางการค้าไม่แน่ชัด

ไม่กีดกัน: โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ผลต่อการกีดกันทางการค้าไม่แน่ชัด

กีดกัน: ไม่โปร่งใส เลือกปฏิบัติ
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5.3 การบงัคบัใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีในประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

จากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีนักวิชาการหลายท่านและหน่วยงานระหว่าง
ประเทศหลายหน่วยงานที่พยายามรวบรวมข้อมูลว่ามีการบงัคบัใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีใดบ้างใน
ประเทศต่างๆ และจดักลุ่มประเภทของมาตรการเหล่านัน้  ตารางที่ 5.1 สรุปทีม่าของขอ้มูล ตลอดจน
ขอ้ดแีละขอ้จาํกดัในการใชข้อ้มลูจากฐานขอ้มลูสาํคญัทีม่กัมกีารอา้งองิถงึ 

 
ในการศึกษาความมอียู่ของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้าในอาเซียน คณะผู้วิจยัใช้

ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 ซึง่มคีวามสมบูรณ์ครอบคลุมทุกรายการสนิคา้
เป็นหลกั  และใชข้อ้มลูจากองคก์ารการคา้โลกและ Global Trade Alert ซึง่มคีวามทนัสมยักว่ามาใช้
เสรมิดว้ย 

 
จากการวเิคราะหฐ์านขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว พบวา่ (ดตูารางที ่5.2, 5.3 และ 5.4 ประกอบ) 
 ประเทศสมาชกิอาเซยีนทุกประเทศรายงานว่า ในประเทศของตน มกีารบงัคบัใชม้าตรการ

หา้มนําเขา้สนิคา้บางชนิด เชน่ อาวุธ และสารเคมทีีส่ามารถใชท้าํระเบดิได ้

 เกอืบทุกประเทศรวมถงึประเทศไทย รายงานว่า ในประเทศของตนมกีารบงัคบัใชม้าตรการ

ขอใบอนุญาตนําเขา้  ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัมาตรฐาน การทดสอบ และการติดฉลาก  และ

มาตรการจดทะเบยีนเพือ่รวบรวมสถติ ิ

 เกอืบทุกประเทศ ยกเวน้ประเทศไทย สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์และบรไูน รายงานว่า ในประเทศ

ของตนมกีารผกูขาดการนําเขา้ 

 ประเทศอนิโดนีเซีย มาเลเซยี และเวยีดนาม รายงานว่าในประเทศของตนมกีารกําหนด

โควตานําเขา้  ในขณะทีป่ระเทศไทยไมไ่ดร้ายงานวา่มกีารบงัคบัใชม้าตรการดงักล่าว 

 ประเทศไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี สงิคโปร ์และฟิลปิปินส ์รายงานว่า ในประเทศของตนมี

การบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด  เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ประเทศไทยสว่นใหญ่บงัคบั

ใช้มาตรการน้ีกับประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน  ในขณะที่ประเทศ

อนิโดนีเซยี มาเลเซยี สงิคโปร ์และฟิลปิปินส ์มสีดัสว่นการใชม้าตรการน้ีกบัประเทศสมาชกิ

อาเซยีนดว้ยกนัในระดบัทีค่อ่นขา้งสงู 

 ประเทศไทย อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ รายงานว่า ในประเทศของตนมกีารบงัคบัใช้

มาตรการปกป้องจากการนําเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ 

 มกีารรายงานว่ามกีารใชข้อ้กําหนดเกี่ยวกบัการตรวจสอบก่อนการขนส่งสนิคา้เพยีงแค่ใน

ประเทศอนิโดนีเซยีเทา่นัน้ 
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 มีการรายงานว่ามีการใช้ข้อกําหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการชําระเงินเพียงแค่ในประเทศ    

เมยีนมารเ์ทา่นัน้ 

 ไมม่ปีระเทศใดทีร่ายงานวา่ในประเทศของตนมกีารบงัคบัใชม้าตรการตอบโตก้ารอุดหนุน 

 
เมือ่วเิคราะหเ์ป็นรายประเทศและรายอุตสาหกรรม พบวา่ (ดภูาพที ่5.4 และ 5.5 ประกอบ) 
 ประเทศอนิโดนีเซยีรายงานการบงัคบัใชม้าตรการทีไ่ม่ใช่ภาษคีรอบคลุมสนิคา้มากทีสุ่ดถงึ

รอ้ยละ 62 ของจาํนวนสนิคา้ทัง้หมดทีพ่กิดัศุลกากร 6 หลกั  รองลงมาเป็นมาเลเซยี (รอ้ยละ 

44)  สงิคโปร ์(รอ้ยละ 43)  และเวยีดนาม (รอ้ยละ 32)  ในขณะทีป่ระเทศไทยรายงานการ

บงัคบัใชม้าตรการทีไ่มใ่ชภ่าษคีรอบคลุมสนิคา้เพยีงรอ้ยละ 11 

 อุตสาหกรรมที่มกีารรายงานการบงัคบัใชม้าตรการที่ไม่ใช่ภาษีมากที่สุดคอื กลุ่มยานยนต ์ 

คดิเป็นความครอบคลุมสงูถงึรอ้ยละ 67  รองลงมาเป็นกลุ่มเกษตร (รอ้ยละ 52)  กลุ่มปิโตร

เคม ี(รอ้ยละ 48)  กลุ่มยา (รอ้ยละ 49)  และกลุ่มอาหาร (รอ้ยละ 46) 
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ตารางท่ี 5.1  ฐานข้อมลูเก่ียวกบัมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 
ฐานข้อมลู ท่ีมาของข้อมูล ข้อดี ข้อจาํกดั 

Trade Analysis and 
Information System 
(TRAINS) ของ 
UNCTAD 

การรวบรวมเอกสาร
ทีเ่ป็นทางการ ซึง่
หน่วยงานภาครฐัของ
แต่ละประเทศเป็น
ผูร้ายงาน 

- ครอบคลุมทุกมาตรการตามคาํ
นิยาม TCMCS  

- มขีอ้มลูของ 102 ประเทศเป็น
รายปี ตัง้แต่ปี 2531 ถงึปี 2551 

- ระบุสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งตามพกิดั
ศุลกากร 

- มขีอ้มลูครบทุกประเทศถงึแคปี่ 
2547 เทา่นัน้ 

- ไมม่กีารรวบรวมและเผยแพร่
ขอ้มลูทุกปี จงึไมส่ามารถนําไป
วเิคราะหแ์บบอนุกรมเวลา 
(time-series analysis) ได ้

International Trade 
Centre (ITC) 

การสาํรวจระดบั
บรษิทั 

- ครอบคลุมทุกมาตรการตาม
นิยามของ ITC เอง 

- ระบุสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งตามพกิดั
ศุลกากร 

- มขีอ้มลูเป็นบางประเทศ และมี
แคบ่างปี 

- ไมม่กีารรวบรวมและเผยแพร่
ขอ้มลูทุกปี จงึไมส่ามารถนําไป
วเิคราะหแ์บบอนุกรมเวลาได ้

สาํนกัเลขาธกิาร
อาเซยีน 

การจดแจง้โดย
ประเทศสมาชกิ
อาเซยีน 

- ครอบคลุมทุกมาตรการตามคาํ
นิยาม TCMCS  

- มขีอ้มลูของประเทศสมาชกิ
อาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ ที่
รวบรวมเสรจ็ในปี 2547 และปี 
2552 

- ระบุสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งตามพกิดั
ศุลกากร 

- ไมม่กีารรวบรวมและเผยแพร่
ขอ้มลูทุกปี จงึไมส่ามารถนําไป
วเิคราะหแ์บบอนุกรมเวลาได ้

องคก์ารการคา้โลก 
(World Trade 
Organization: 
WTO) 

การจดแจง้โดย
ประเทศสมาชกิ 
WTO 

- มขีอ้มลูของทุกประเทศทีเ่ป็น
สมาชกิ WTO 

- มขีอ้มลูตัง้แต่ปี 2538 ถงึ
ปัจจุบนั  และมกีารปรบัปรงุ
ขอ้มลูอยูเ่รื่อยๆ 

- ครอบคลุมเฉพาะมาตรการที่
เป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อ
การคา้ (TBT) มาตรการ
สขุอนามยัและสขุอนามยัพชื 
(SPS) มาตรการตอบโตก้าร
ทุม่ตลาด (AD) มาตรการตอบ
โตก้ารอุดหนุน (CVD) และ
มาตรการปกป้องจากการ
นําเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ (SG) 

Global Trade Alert การรวบรวม
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ขา่ว 

- ครอบคลุมทุกมาตรการตามคาํ
นิยาม TCMCS  

- มขีอ้มลูตัง้แต่ปี 2551 ถงึ
ปัจจุบนั  และมกีารปรบัปรงุ
ขอ้มลูอยูเ่รื่อยๆ 

- ระบุสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งตามพกิดั
ศุลกากร 

- มขีอ้มลูเป็นบางประเทศ 
- มขีอ้มลูยอ้นหลงัเพยีงไมก่ีปี่ จงึ
ไมส่ามารถนําไปวเิคราะหแ์บบ
อนุกรมเวลาได ้

ทีม่า: รวบรวมโดยคณะผูว้จิยั 
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ตารางที่ 5.2  มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่บงัคบัใช้ในประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประเภท มาตรการ สถานะความมีอยู่ของมาตรการในประเทศสมาชิกอาเซียน*** 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ์ ฟิลิปปินส ์ บรไูน เวียดนาม กมัพชูา ลาว เมียนมาร ์
จดทะเบยีน มาตรการจดทะเบยีนเพือ่รวบรวมสถติ*ิ ม ี ม ี ม ี ม ี  ม ี ม ี ม ี ม ี  

เทคนิค มาตรฐาน การทดสอบ การตดิฉลาก* ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี  ม ี

การตรวจสอบก่อนการขนสง่สนิคา้*  ม ี         

ควบคุม
ปรมิาณ 

การขอใบอนุญาตนําเขา้* ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี  ม ี ม ี มี 

การกาํหนดโควตานําเขา้*  ม ี ม ี    ม ี    

การหา้มนําเขา้* ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

ผกูขาด การผกูขาดการนําเขา้*  ม ี ม ี    ม ี ม ี ม ี ม ี

การเงนิ ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัเงือ่นไขการชาํระเงนิ*          ม ี
ควบคุม
ราคา 

มาตรการตอบโตก้ารทุม่ตลาด** ม ี ม ี ม ี ม ี มี      
มาตรการตอบโตก้ารอุดหนุน**           

มาตรการปกป้องจากการนําเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้** ม ี ม ี   มี      
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
หมายเหตุ: *    สถานะลา่สดุปี 2552 จากฐานขอ้มลูของสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน 
 **   สถานะลา่สดุตัง้แต่ปี 2535 ถงึปี 2555 จากฐานขอ้มลูขององคก์ารการคา้โลก 
 ***  “ม”ี หมายถงึ มกีารรายงานโดยประเทศนัน้ๆ วา่มกีารบงัคบัใชม้าตรการดงักลา่ว 
  หากเวน้วา่งไว ้หมายถงึ ไมม่กีารรายงานโดยประเทศนัน้ๆ วา่มกีารบงัคบัใชม้าตรการดงักลา่ว  แมว้า่ในความเป็นจรงิ อาจมกีารบงัคบัใชม้าตรการดงักลา่ว 
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ตารางท่ี 5.3  จาํนวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดท่ีมีการบงัคบัใช้ในประเทศอาเซียน 
ตัง้แต่ปี 2538 ถึง 2555 

ประเทศท่ี
บั ง คั บ ใ ช้
มาตรการ 

จาํนวนมาตรการท่ีประเทศผูส่้งออกถกูเกบ็อากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าท่ีเก่ียวข้อง 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร ์ อ่ืนๆ ท่ี

ไม่ใช่
ประเทศ
อาเซียน 

ไทย  3 2   31 เหลก็แผน่รดีรอ้น เหลก็แผน่
รดีเยน็ บลอ็กแกว้ กระเบือ้ง
เซรามกิ กรดซติรกิ โซเดยีม
ไตรโพลฟีอสเฟต ผา้ทอ 
หลอดรงัสแีคโทด 

อนิโดนีเซยี 3  4 1  35 กลว้ย แป้งสาล ีโซเดยีมไตร
โพลฟีอสเฟต โพลเีอสเทอร ์
เหลก็แผน่รดีรอ้น เหลก็แผน่
รดีเยน็ จานอลมูเินียม ชุด
เครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารทาํจาก
เซรามกิ ฟิลม์โพลโีพรพลินี 

มาเลเซยี 3 6  1  15 กระดาษลอนลกูฟูก กระดาษ
ปรูฟ๊ จกัรยาน มาเลอคิแอนไฮ
ไดรด ์โพลเีอธลินีเทเรฟทา
เลต 

ฟิลปิปินส ์  1 2   8 กระจก โพลโีพรพลินี เหลก็
แผน่รดีเยน็ เหลก็แทง่ยาว 

สงิคโปร ์   1   1 เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตี 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากฐานขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมโดยองคก์ารการคา้โลก 
 
ตารางท่ี 5.4  จาํนวนมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าท่ีเพ่ิมขึน้ท่ีมีการบงัคบัใช้ในประเทศ

อาเซียน ตัง้แต่ปี 2538 ถึง 2555 
ประเทศท่ีบงัคบั
ใช้มาตรการ 

จาํนวนมาตรการท่ีมี
การบงัคบัใช้ 

สินค้าท่ีเก่ียวข้อง 

ไทย 1 บลอ็กแกว้ 
อนิโดนีเซยี 11 เตน็ทผ์า้ใบ ไหมคอตตอ้น ผา้ทอคอตตอ้น เดก็ซโ์ตรสโมโนไฮเดรต ชุด

เครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหารทาํจากเซรามกิ ลวด 
ฟิลปิปินส ์ 7 กระเบือ้งเซรามกิ กระจก เหลก็ฉาก กระดาษลกูฟูก 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากฐานขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมโดยองคก์ารการคา้โลก 
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ภาพท่ี 5.4  โอกาสท่ีจะพบการบงัคบัใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีในประเทศอาเซียน 
แยกตามประเทศท่ีบงัคบัใช้มาตรการ 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน 
 

ภาพท่ี 5.5  โอกาสท่ีจะพบการบงัคบัใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีในประเทศอาเซียน 
แยกตามอตุสาหกรรม 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน 
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5.4 การระบุมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีสําคญัของประเทศคู่ค้าในอาเซียนและการวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสินค้าอตุสาหกรรมไทย 

 
แมว้่ามาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีจะเพิม่ตน้ทุนในการคา้สนิคา้ระหว่างประเทศ แต่บางมาตรการยงัมี

ความจําเป็นต้องบงัคบัใชด้ว้ยเหตุผลหลายประการ หรอืมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรร์บัรองอย่างแน่ชดั 
เช่น เพื่อป้องกนัไมใ่หผู้บ้รโิภคไดร้บัอนัตรายจากสนิคา้นัน้ๆ  ในกรณีน้ี ประเทศทีบ่งัคบัใชม้าตรการนัน้
มสีทิธชิอบธรรมเตม็ทีใ่นการบงัคบัใช ้ หากมาตรการใดมลีกัษณะทีไ่มโ่ปรง่ใส (non-transparent) และ
เลอืกปฏบิตั ิ(discriminatory) มาตรการนัน้จะถูกจดัเป็นมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษสีาํคญั (core NTMs) ที่
เป็นอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษ ี(non-tariff barriers: NTBs)  
 

ในทางปฏิบัติ การระบุว่ามาตรการใดเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่สําคัญและการวิเคราะห์
ผลกระทบทีเ่กดิจากการบงัคบัใชม้าตรการเหล่านัน้ไมส่ามารถทาํไดง้า่ยนกั  จากการทบทวนการศกึษา
ทีผ่่านมา พบว่า ในปัจจุบนัมแีนวทางในการประเมนิผลกระทบทีเ่กดิจากการบงัคบัใชม้าตรการทีไ่ม่ใช่
ภาษ ี3 แนวทางหลกัๆ ไดแ้ก่ 

 การเปรยีบเทยีบความถีแ่ละความครอบคลุมมลูคา่การคา้ของมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ี
 การเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ 
 การเปรยีบเทยีบปรมิาณสนิคา้ 
 
ตารางที ่5.5 สรุปแนวทางทีใ่ชใ้นการประเมนิผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรการทีไ่ม่ใช่ภาษ ี

พร้อมทัง้ข้อจํากดัของการใช้แนวทางนัน้ๆ  อาจกล่าวได้ว่า จนถึงปัจจุบนัยงัไม่มรีะบบวิธีที่มคีวาม
เหมาะสมและสามารถนํามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกกรณ ี ในการศกึษาน้ีซึง่ถอืเป็นกา้วแรกของการศกึษาใน
ประเดน็ดงักล่าว คณะผูว้จิยัจงึจํากดัการศกึษาอยู่ที่การจดัทําฐานขอ้มูลมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของทุก
ประเทศในอาเซียนเป็นรายสนิค้าที่พกิดัศุลกากร 6 หลกัอย่างเป็นระบบ เพื่อวเิคราะห์เปรยีบเทียบ
ความถี่และจํานวนมาตรการที่คณะกรรมการประสานงานด านการค้าสินค้าภายในอาเซียน 
(Coordinating Committee on ASEAN Trade in Goods Agreement: CCA) ระบุว่าเป็นมาตรการที่
ไมใ่ชภ่าษทีีค่วรมกีารยกเลกิ  อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูดงักล่าวเป็นเพยีงตวัชีว้ดัเบือ้งตน้ในเชงิปรมิาณทีช่ว่ย
ใหเ้หน็ภาพวา่มกีารบงัคบัใชม้าตรการทีไ่มใ่ช่ภาษมีากน้อยเพยีงใดเท่านัน้  แต่ไมส่ามารถใชเ้ป็นตวัชีว้ดั
เชิงคุณภาพที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีได้อย่าง
ตรงไปตรงมา  คณะผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารประชุมระดมสมองร่วมกบัสมาคมผูป้ระกอบการต่างๆ เพื่อระบุ
มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีทีส่ําคญัของประเทศคู่คา้ในอาเซยีน  และสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระกอบการ เพื่อให้
เขา้ใจผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัการดําเนินธุรกจิของทัง้ผูส้่งออก ผูนํ้าเขา้ และซพัพลายเออรใ์นห่วงโซ่การ
ผลติ 
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ตารางท่ี 5.5  แนวทางการประเมินผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 
แนวทางการประเมิน รายละเอียด ข้อจาํกดั 
การเปรยีบเทยีบความถี่
และความครอบค ลุม
มลูคา่การคา้ของ NTMs 

ใช้ขอ้มูลทุติยภูมใินการวเิคราะห์ว่า 
มกีารใช ้NTMs กบัสนิคา้กีร่ายการ 
คิดเป็นมูลค่าการค้าระหว่างกัน
เทา่ใด 

 ความถี่ของการใช้ NTMs ไม่สามารถสะท้อน
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ได ้

 ความครอบคลุมมลูค่าการคา้ไมเ่หมาะสาํหรบัการ
ประเมนิผลกระทบจากมาตรการจาํกดัปรมิาณ 

การเปรียบเทียบราคา
สนิคา้ 

เปรียบเทียบราคาสินค้านําเข้าที่
ได้รบัผลกระทบจาก NTMs กบั
สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศ 

หาข้อมูลมาเปรียบเทียบได้ยาก เน่ืองจากต้องใช้
สนิคา้ชนิดเดยีวกนั คุณภาพใกลเ้คยีงกนั และอยู่ใน
กระบวนการจดัจาํหน่ายขัน้ตอนเดยีวกนั 

การเปรยีบเทยีบปรมิาณ
สนิคา้ 

ใช้แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์มา
วิเคราะห์ข้อมูลการค้าระหว่า ง
ประเทศ 

แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์มีข้อจํากัดมากมาย 
เช่น ไม่สามารถหาตวัแปรทีเ่หมาะสมสาํหรบัใชเ้ป็น
ตวัแทน NTMs ได ้

 
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2551) ไดท้ําการวเิคราะหฐ์านขอ้มลูมาตรการทีไ่ม่ใช่

ภาษีของอาเซยีนที่รวบรวมเสรจ็ในปี 2547 โดยได้รบัความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากสํานักงานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม9 และพบวา่ 

 ประเทศสมาชกิอาเซยีนบงัคบัใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีรวมทัง้หมด 1,925 มาตรการ โดย
เป็นมาตรการทีอ่ยู่ในกล่องเขยีว ซึ่งมคีวามโปร่งใสและไม่เลอืกปฏบิตัจิงึสามารถบงัคบัใช้
ต่อไปได ้996 มาตรการ (รอ้ยละ 51.7)  กล่องแดง ซึง่มคีวามไมโ่ปรง่ใสและเลอืกปฏบิตั ิจงึ
ตอ้งถูกขจดัใหห้มดไปตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้502 มาตรการ (รอ้ยละ 26.1)  และกล่อง
เหลอืง ทีย่งัไม่ชดัเจน รอการชีแ้จงเพิม่เตมิจากประเทศผูบ้งัคบัใชม้าตรการ 427 มาตรการ 
(รอ้ยละ 22.2)  หากสมมตวิ่าในทีสุ่ดแลว้มาตรการทีอ่ยู่ในกล่องเหลอืงถูกจดัใหอ้ยู่ในกล่อง
แดงทัง้หมด อาจสรุปไดว้่า มาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษทีีบ่งัคบัใชโ้ดยประเทศสมาชกิอาเซยีนโดย
ภาพรวม เป็นอุปสรรคทางการคา้ถงึเกอืบครึง่หน่ึง 

 มาตรการที่อยู่ในกล่องแดงส่วนใหญ่เป็นมาตรการควบคุม (ร้อยละ 67.1 ของจํานวน
มาตรการที่อยู่ในกล่องแดงทัง้หมด)  รองลงมาเป็นมาตรการทางเทคนิค (ร้อยละ 28.9)  
สว่นมาตรการประเภทอื่นๆ มกีารบงัคบัใชไ้มม่ากนกั 

 สาขาการผลติทีถู่กกระทบจากมาตรการทีอ่ยู่ในกล่องแดงมากคอืกลุ่มเครื่องจกัรกล สนิคา้
เกษตร ยานยนต์ เคมภีณัฑ์ และเหล็ก  และสนิค้าบางรายการได้รบัผลกระทบจากหลาย
มาตรการ 

 ประเทศที่บงัคบัใช้มาตรการที่อยู่ในกล่องแดงที่กระทบจํานวนสนิค้านําเขา้มากที่สุด คอื
อนิโดนีเซยี (3,136 รายการ ทีร่หสัพกิดัศุลกากร 6 หลกั)  รองลงมาคอืบรูไน (1,948 

                                                 
9 แมว้า่จะเป็นขอ้มลูในเบือ้งตน้เน่ืองจากในขณะนัน้ฐานขอ้มลูดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งกระบวนการตรวจสอบและยนืยนัความถกูตอ้งเหมาะสม
โดยประเทศสมาชกิอาเซยีน  แต่การวเิคราะหฐ์านขอ้มลูดงักล่าวทาํใหเ้หน็ภาพของการใชม้าตรการทีไ่มใ่ชภ่าษใีนประเทศสมาชกิอาเซยีน
เมือ่ปี 2546-2547 ไดด้พีอสมควร 
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รายการ) มาเลเซยี (1,091 รายการ) และลาว (406 รายการ)  ในขณะที่ไทยใช้มาตรการ
เหล่าน้ีกระทบสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศเพยีง 140 รายการ 

 อนิโดนีเซยีใชม้าตรการที่อยู่ในกล่องแดงมากที่สุดในกลุ่มสนิคา้เครื่องจกัรกล (ใบอนุญาต
นําเข้า) และคอมพิวเตอร์ (การจํากัดการนําเข้า)  สําหรับบรูไนใช้กับสินค้าเกษตร 
(มาตรการทางเทคนิคและใบอนุญาตนําเขา้) และเครื่องจกัรกล (การจํากดัการนําเขา้) เป็น
ส่วนใหญ่  มาเลเซยีใชก้บัสนิคา้กลุ่มเครื่องจกัรกล ยานยนต์ และเหลก็ (ใบอนุญาตนําเขา้)  
ในขณะทีไ่ทยใชก้บัสนิคา้เกษตร 

 
คณะผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหฐ์านขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษขีองอาเซยีนชุดใหมท่ีร่วบรวมเสรจ็

ในปี 2552 และได้ขอ้ค้นพบในภาพรวมสอดคล้องกบังานวจิยัของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศ
ไทย (2551)  แต่อาจมรีายละเอยีดบางประเดน็แตกต่างออกไป เน่ืองจากฐานขอ้มูลมกีารปรบัปรุงให้
ทนัสมยัขึน้  จากการวเิคราะหฐ์านขอ้มูลชุดใหม่ พบว่า ประเทศที่มกีารบงัคบัใชม้าตรการทีไ่ม่ใช่ภาษี
โดยเฉลี่ยสูงที่สุดคืออินโดนีเซีย  รองลงมาเป็นมาเลเซีย สงิคโปร์ เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ ไทย  
เมยีนมาร ์กมัพชูา และลาว ตามลาํดบั    นอกจากน้ี อนิโดนีเซยีและมาเลเซยียงัมกีารบงัคบัใชม้าตรการ
ที่เข้าข่ายว่าไม่โปร่งใส และ/หรือเลือกปฏิบตัิโดยเฉลี่ยมากที่สุด (ดูภาพที่ 5.6 และ 5.7 ประกอบ)  
คณะผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยละเอยีดเฉพาะประเทศอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และไทย 

 
จากการวเิคราะห์ฐานขอ้มูลมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศอนิโดนีเซียที่เก็บรวบรวมโดย

สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 พบวา่ (ดภูาพที ่5.8 และ 5.9 ประกอบ) 
 ในภาพรวม ประเทศอนิโดนีเซยีบงัคบัใช ้ NTMs กบัสนิคา้นําเขา้เฉลีย่ 1.7 มาตรการ  โดย

ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่มคีวามโปร่งใส ไม่เลอืกปฏบิตัิ และมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตร์
รบัรองอยา่งแน่ชดั (เฉลีย่ 1.2 มาตรการ) 

 สนิคา้ประเภทอาหารมกีารบงัคบัใช ้NTMs โดยเฉลี่ยสูงสุดรวม 5.3 มาตรการ  รองลงมา
เป็นสินค้าประเภทยา (เฉลี่ย 4.4 มาตรการ)  อิเล็กทรอนิกส์ (เฉลี่ย 4.2 มาตรการ)  
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า (เฉลีย่ 3.8 มาตรการ)  และยานยนต ์(เฉลีย่ 3.5 มาตรการ) 

 NTMs ทีบ่งัคบัใชก้บัสนิคา้ประเภทอาหารและเกษตรสว่นใหญ่เป็นมาตรการทางเทคนิค 
 NTMs ที่บงัคบัใชก้บัสนิคา้ประเภทอเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า ยานยนต์ ปิโตรเคม ี

เครื่องจกัรกล เคมภีณัฑ์ พลาสตกิ กระดาษ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเซรามกิ ส่วนใหญ่เป็น
มาตรการควบคุมปรมิาณ 

 NTMs ที่บงัคบัใช้กบัสนิค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม สิง่ทอ และเครื่องหนัง ทัง้หมดเป็น
มาตรการจดทะเบยีน 

 มาตรการผกูขาดมกีารบงัคบัใชก้บัสนิคา้บางรายการ เชน่ เกษตร อาหาร และเคมภีณัฑ ์
 สนิคา้ทีม่กีารบงัคบัใช ้NTMs ทีเ่ขา้ขา่ยเป็น NTBs อย่างชดัเจนสงูสุดคอืสนิคา้ยานยนต ์

(เฉลีย่ 1.2 มาตรการ)  รองลงมาเป็นพลาสตกิและกระดาษ (เฉลี่ย 1.0 และ 0.7 มาตรการ 
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ตามลําดบั)  ในขณะทีส่นิคา้ประเภททีเ่หลอืแทบไม่มกีารบงัคบัใช ้NTMs ทีเ่ขา้ข่ายเป็น 
NTBs อยา่งชดัเจนเลย 

 มสีนิคา้อกีหลายประเภททีม่กีารบงัคบัใช ้NTMs ทีย่งัไมส่ามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนว่าเป็น 
NTBs หรอืไม่ ได้แก่ สนิค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เครื่องจกัรกล 
เครือ่งนุ่งหม่ ชิน้สว่นยานยนต ์สิง่ทอ และเครือ่งหนงั 

 
จากการวเิคราะหฐ์านขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษขีองประเทศมาเลเซยีทีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนัก

เลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 พบวา่ (ดภูาพที ่5.10 และ 5.11 ประกอบ) 
 ในภาพรวม ประเทศมาเลเซยีบงัคบัใช ้ NTMs กบัสนิคา้นําเขา้เฉลีย่ 0.9 มาตรการ  โดย

ส่วนใหญ่เป็นมาตรการทีย่งัไม่ชดัเจนว่ามคีวามโปร่งใส ไม่เลอืกปฏบิตั ิและมหีลกัฐานทาง
วทิยาศาสตรร์บัรองอยา่งแน่ชดัหรอืไม ่(เฉลีย่ 0.8 มาตรการ) 

 สนิคา้ประเภทเกษตรมกีารบงัคบัใช ้NTMs โดยเฉลี่ยสูงสุดรวม 3.3 มาตรการ  รองลงมา
เป็นสินค้าประเภทอาหาร (เฉลี่ย 3.0 มาตรการ)  และเหล็กและเหล็กกล้า (เฉลี่ย 2.3 
มาตรการ) 

 NTMs ทีบ่งัคบัใชก้บัสนิคา้เกอืบทุกกลุ่มเป็นมาตรการควบคุมปรมิาณ 
 NTMs ที่บงัคบัใช้กบัสนิค้าประเภทอาหารและเกษตรมกีารบงัคบัใช้มาตรการควบคุม

ปรมิาณและมาตรการทางเทคนิคในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 NTMs ทีบ่งัคบัใชก้บัสนิคา้ประเภทยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนตเ์ป็นมาตรการจดทะเบยีน 
 สนิคา้ทีม่กีารบงัคบัใช ้NTMs ทีเ่ขา้ขา่ยเป็น NTBs อย่างชดัเจนสงูสุดคอืสนิคา้ยานยนต ์

(เฉลี่ย 1.2 มาตรการ)  รองลงมาเป็นเหลก็และเหลก็กลา้ และชิน้ส่วนยานยนต์ (เฉลี่ย 0.9 
และ 0.3 มาตรการ ตามลาํดบั) 

 
จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศไทยที่เก็บรวบรวมโดยสํานัก

เลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 พบวา่ (ดภูาพที ่5.12 และ 5.13 ประกอบ) 
 ในภาพรวม ประเทศไทยบงัคบัใช ้ NTMs กบัสนิคา้นําเขา้เฉลีย่ 0.1 มาตรการ  โดยส่วน

ใหญ่เป็นมาตรการทีม่คีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรร์บัรอง 
 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มมีการบังคับใช้ NTMs โดยเฉลี่ยสูงสุดรวม 0.8 มาตรการ  

รองลงมาเป็นสนิคา้ประเภทอาหาร (เฉลีย่ 0.4 มาตรการ)  ยานยนต ์(เฉลีย่ 0.3 มาตรการ)  
และเกษตร (เฉลีย่ 0.3 มาตรการ) 

 NTMs ทีบ่งัคบัใชก้บัสนิคา้ประเภทเครือ่งนุ่งหม่เป็นมาตรการจดทะเบยีน 
 NTMs ทีบ่งัคบัใชก้บัสนิคา้ประเภทอาหารและเกษตรส่วนใหญ่เป็นมาตรการทางเทคนิค  

และมกีารใชม้าตรการควบคุมปรมิาณในบางสนิคา้ 
 NTMs ทีบ่งัคบัใชก้บัสนิคา้ประเภทยานยนตเ์ป็นมาตรการควบคุมปรมิาณ 
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 สนิคา้ทีม่กีารบงัคบัใช ้NTMs ทีเ่ขา้ข่ายเป็น NTBs อย่างชดัเจนสูงสุดคอืสนิคา้อาหาร 
(เฉลีย่ 0.05 มาตรการ)  รองลงมาเป็นเกษตร (เฉลีย่ 0.03 มาตรการ) 

 
กล่าวโดยสรุป ประเทศสมาชกิอาเซยีนมกีารบงัคบัใชม้าตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีศุลกากรในระดบัที่

แตกต่างกนั  ประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาอุตสาหกรรมในระดบัสงูอยา่งสงิคโปรม์กีารบงัคบัใชม้าตรการที่
ไม่ใช่ภาษีศุลกากรไม่มากนัก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่มวีตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บรโิภคและ
สภาพแวดลอ้มเป็นหลกั มคีวามโปรง่ใสและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ ในขณะทีป่ระเทศทีอ่ยู่ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างอินโดนีเซียและเวียดนาม รวมไปถึงประเทศที่มีแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงอย่างมาเลเซยีมกัมกีารบงัคบัใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรในระดบัสูง  
โดยส่วนใหญ่เขา้ข่ายว่าจะเป็นมาตรการที่มวีตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผูผ้ลติในประเทศเป็นหลกั ขาด
ความโปรง่ใสและเลอืกปฏบิตั ิ สาํหรบัประเทศไทยมกีารบงัคบัใชม้าตรการทีไ่มใ่ช่ภาษศุีลกากรในระดบั
ไมส่งูนกั  ซึง่สว่นใหญ่เป็นมาตรการทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่คุม้ครองผูบ้รโิภคและสภาพแวดลอ้มเป็นหลกั มี
ความโปร่งใสและไม่เลอืกปฏบิตั ิ แต่กย็งัมกีารบงัคบัใชม้าตรการทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองผูผ้ลติใน
ประเทศเป็นหลกั ขาดความโปรง่ใสและเลอืกปฏบิตั ิในบางอุตสาหกรรม (ดภูาพที ่5.14 ประกอบ) 
 

การทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนหลายประเทศมแีนวโน้มบงัคบัใชม้าตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีทีเ่ขา้ข่าย
ไมโ่ปรง่ใสและเลอืกปฏบิตั ิเพื่อปกป้องผูผ้ลติในประเทศและกดีกนัสนิคา้นําเขา้มากขึน้ สง่ผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการไทยทาํใหไ้มส่ามารถนําสนิคา้ไปขายได ้ หรอืตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  หรอืตอ้งเสยีเวลา
เพิม่ขึน้  ภาพที ่5.15 ถงึ 5.22 แสดงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูป้ระกอบการไทยจากการบงัคบัใช้
มาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษใีนรปูแบบต่างๆ 

 
ตวัอยา่งสนิคา้ทีถู่กจาํกดัการเขา้สูต่ลาด เชน่ 
 ขา้ว ไดร้บัผลกระทบจากการผกูขาดการนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นอนิโดนีเซยีและมาเลเซยี 
 ขา้วโพด ไดร้บัผลกระทบจากการผกูขาดการนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นไทย 
 เกลอื ไดร้บัผลกระทบจากการขอใบอนุญาตนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นอนิโดนีเซยี 
 หมากฝรัง่ ไดร้บัผลกระทบจากการจาํกดัการนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นสงิคโปร ์
 น้ําตาลดบิ ไดร้บัผลกระทบจากการจาํกดัการนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นมาเลเซยีและเวยีดนาม 
 น้ํามนัปาลม์ ไดร้บัผลกระทบจากการผกูขาดการนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นไทย 
 น้ํามนัปิโตรเลยีม ไดร้บัผลกระทบจากการผูกขาดการนําเขา้ที่บงัคบัใชใ้นอนิโดนีเซยีและ

เวยีดนาม 
 หนิออ่น ไดร้บัผลกระทบจากการขอใบอนุญาตนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นไทย 
 เมด็พลาสตกิ ไดร้บัผลกระทบจากการขอใบอนุญาตนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นอนิโดนีเซยี 
 รถยนต ์ไดร้บัผลกระทบจากการขอใบอนุญาตนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นมาเลเซยี 
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ตวัอย่างสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่าย และ/หรือ เวลา เพิม่ขึ้นในการปฏิบตัิตาม
ขอ้กาํหนด เชน่ 

 ผกัและผลไม ้ไดร้บัผลกระทบจากการจาํกดัดา่นนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นอนิโดนีเซยี 
 น้ําตาลดบิ ไดร้บัผลกระทบจากการขอใบอนุญาตนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นอนิโดนีเซยี 
 อาหาร ไดร้บัผลกระทบจากการขอใบอนุญาตนําเขา้ทีบ่งัคบัใชใ้นอนิโดนีเซยี 
 อาหารฮาลาล ไดร้บัผลกระทบจากการไมม่หีน่วยงานรบัรองมาตรฐานในประเทศ 
 รถยนต ์ไดร้บัผลกระทบจากการเกบ็ภาษสีรรพสามติทีเ่ลอืกปฏบิตัทิีบ่งัคบัใชใ้นมาเลเซยี 
 เข็มขดันิรภัย กระจกนิรภัย ได้รบัผลกระทบจากการไม่มีห้องปฏิบัติการในประเทศที่

สามารถทดสอบสนิคา้ไดต้ามทีร่ะบุในมาตรการทางเทคนิคทีบ่งัคบัใชใ้นไทย 
 ชิน้สว่นยานยนต ์ไดร้บัผลกระทบจากการมหีอ้งปฏบิตักิารทีส่ามารถทดสอบสนิคา้ไดต้ามที่

ระบุในมาตรการทางเทคนิคทีบ่งัคบัใชใ้นไทยและอนิโดนีเซยีไมเ่พยีงพอ 
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ภาพท่ี 5.6  จาํนวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉล่ียท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนบงัคบัใช้ในปี 2552  
จาํแนกตามประเภทของมาตรการ 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 
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อนิโดนีเซยี

มาเลเซยี

สงิคโปร์

เวยีดนาม

บรไูน

ฟิลปิปินส์

ไทย

เมยีนมาร์

กมัพชูา

ลาว

จดทะเบยีน ควบคุมปรมิาณ ผกูขาด เทคนิค
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ภาพท่ี 5.7  จาํนวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉล่ียท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนบงัคบัใช้ในปี 2552  
จาํแนกตามความโปร่งใสและการไม่เลือกปฏิบติั 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 
หมายเหตุ: สเีขยีว หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีม่คีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรร์บัรอง

อยา่งแน่ชดั 
 สอีาํพนั หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีไ่มส่ามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็น NTBs หรอืไม ่ และจาํเป็นตอ้ง

มกีารพสิจูน์ต่อไป 
 สแีดง หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีเ่ขา้ขา่ยเป็น NTBs อยา่งชดัเจน 
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เขยีว อาํพนั แดง
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ภาพท่ี 5.8  จาํนวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉล่ียท่ีประเทศอินโดนีเซียบงัคบัใช้กบัสินค้า
ประเภทต่างๆ ในปี 2552  จาํแนกตามประเภทของมาตรการ 

 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 
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จดทะเบยีน ควบคุมปรมิาณ ผกูขาด เทคนิค
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ภาพท่ี 5.9  จาํนวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉล่ียท่ีประเทศอินโดนีเซียบงัคบัใช้กบัสินค้า
ประเภทต่างๆ ในปี 2552  จาํแนกตามความโปร่งใสและการไม่เลือกปฏิบติั 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 
หมายเหตุ: สเีขยีว หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีม่คีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรร์บัรอง

อยา่งแน่ชดั 
 สอีาํพนั หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีไ่มส่ามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็น NTBs หรอืไม ่ และจาํเป็นตอ้ง

มกีารพสิจูน์ต่อไป 
 สแีดง หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีเ่ขา้ขา่ยเป็น NTBs อยา่งชดัเจน  

0 1 2 3 4 5 6

อาหาร

ยา

อเิลก็ทรอนิกส์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ยานยนต์

เกษตร

ปิโตรเคมี

เคมภีณัฑ์

เครือ่งจกัรกล

พลาสตกิ

กระดาษ

เครือ่งนุ่งหม่

ชิน้สว่นยานยนต์

สิง่ทอ

เครือ่งหนงั

เซรามกิ

อื่นๆ

ไม/้เฟอรนิ์เจอรไ์ม้

ซเิมนต์

ยาง

อญัมณี

เหลก็/เหลก็กลา้

เขยีว อาํพนั แดง
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ภาพท่ี 5.10  จาํนวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉล่ียท่ีประเทศมาเลเซียบงัคบัใช้กบัสินค้าประเภท
ต่างๆ ในปี 2552  จาํแนกตามประเภทของมาตรการ 

 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 
 

0 1 2 3 4

เกษตร
อาหาร

เหล็ก/เหล็กกลา
พลาสติก

ไม/เฟอรนิเจอรไม
ยานยนต
ปโตรเคมี
เคมีภัณฑ

ยา
กระดาษ
ซิเมนต

เคร่ืองใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส

เซรามิก
เคร่ืองนุงหม

ชิ้นสวนยานยนต
อื่นๆ

เคร่ืองจักรกล
ยาง

ส่ิงทอ
เคร่ืองหนัง
อัญมณี

จดทะเบียน ควบคุมปริมาณ ผูกขาด เทคนิค
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ภาพท่ี 5.11  จาํนวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉล่ียท่ีประเทศมาเลเซียบงัคบัใช้กบัสินค้าประเภท
ต่างๆ ในปี 2552  จาํแนกตามความโปร่งใสและการไม่เลือกปฏิบติั 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 
หมายเหตุ: สเีขยีว หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีม่คีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรร์บัรอง

อยา่งแน่ชดั 
 สอีาํพนั หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีไ่มส่ามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็น NTBs หรอืไม ่ และจาํเป็นตอ้ง

มกีารพสิจูน์ต่อไป 
 สแีดง หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีเ่ขา้ขา่ยเป็น NTBs อยา่งชดัเจน  

0 1 2 3 4

เกษตร

อาหาร

เหลก็/เหลก็กลา้

พลาสตกิ

ไม/้เฟอรนิ์เจอรไ์ม้

ยานยนต์

ปิโตรเคมี

เคมภีณัฑ์

ยา

กระดาษ

ซเิมนต์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

อเิลก็ทรอนิกส์

เซรามกิ

เครือ่งนุ่งหม่

ชิน้สว่นยานยนต์

อื่นๆ

เครือ่งจกัรกล

ยาง

สิง่ทอ

เครือ่งหนงั

อญัมณี

เขยีว อาํพนั แดง
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ภาพท่ี 5.12  จาํนวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉล่ียท่ีประเทศไทยบงัคบัใช้กบัสินค้าประเภท
ต่างๆ ในปี 2552  จาํแนกตามประเภทของมาตรการ 

 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 
 

0 1

เครือ่งนุ่งหม่

อาหาร

ยานยนต์

เกษตร

ยา

อญัมณี

อื่นๆ

เครือ่งจกัรกล

อเิลก็ทรอนิกส์

ยาง

เคมภีณัฑ์

พลาสตกิ

เหลก็/เหลก็กลา้

สิง่ทอ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

เครือ่งหนงั

ปิโตรเคมี

ไม/้เฟอรนิ์เจอรไ์ม้

กระดาษ

ซเิมนต์

เซรามกิ

ชิน้สว่นยานยนต์

จดทะเบยีน ควบคุมปรมิาณ ผกูขาด เทคนิค
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ภาพท่ี 5.13  จาํนวนมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีโดยเฉล่ียท่ีประเทศไทยบงัคบัใช้กบัสินค้าประเภท
ต่างๆ ในปี 2552  จาํแนกตามความโปร่งใสและการไม่เลือกปฏิบติั 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัวเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษทีีเ่กบ็รวบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนปี 2552 
หมายเหตุ: สเีขยีว หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีม่คีวามโปรง่ใส ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรร์บัรอง

อยา่งแน่ชดั 
 สอีาํพนั หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีไ่มส่ามารถระบุไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป็น NTBs หรอืไม ่ และจาํเป็นตอ้ง

มกีารพสิจูน์ต่อไป 
 สแีดง หมายถงึ จาํนวน NTMs ทีเ่ขา้ขา่ยเป็น NTBs อยา่งชดัเจน  

0 1

เครือ่งนุ่งหม่
อาหาร

ยานยนต์
เกษตร

ยา
อญัมณี
อื่นๆ

เครือ่งจกัรกล
อเิลก็ทรอนิกส์

ยาง
เคมภีณัฑ์
พลาสตกิ

เหลก็/เหลก็กลา้
สิง่ทอ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
เครือ่งหนงั
ปิโตรเคมี

ไม/้เฟอรนิ์เจอรไ์ม้
กระดาษ
ซเิมนต์
เซรามกิ

ชิน้สว่นยานยนต์

เขยีว อาํพนั แดง
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ภาพท่ี 5.14  ระดบัการพฒันาประเทศและแนวโน้มการใช้มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีของประเทศ
อาเซียน 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัสงัเคราะหจ์ากขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภาพท่ี 5.15  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการขอใบอนุญาตนําเข้า 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
  

ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ

หลักเกณฑ์พิจารณาไม่โปร่งใส

  ต้องใช้เอกสารประกอบมากเกินจําเป็น เช่น 
ใบรับรองจากสถานทูตอินโดนีเซียใน
ประเทศผู้ส่งออกว่า ผู้ส่งออกและผู้นําเข้ามี 
“special relationship”

กฎระเบียบเปล่ียนแปลงบ่อย

• จํากัดการเข้าสู่ตลาด

•มีค่าใช้จ่ายในการติดตามหาข้อมูล

•ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสูงสุด 300 
เหรียญสหรัฐฯ

ค่าธรรมเนียมสูง

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

• อินโดนีเซีย / สินค้าท่ีไม่ใช่วัตถุดิบในการ
ผลิตทุกชนิด

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

• อินโดนีเซีย / อาหาร

• จํากัดการเข้าสู่ตลาด
• อินโดนีเซีย: นําเข้าได้เฉพาะ 
producer importer

•มาเลเซีย: นําเข้าได้แค่ 10% ของตลาด

•ค่าเสียโอกาสระหว่างรอขึ้นทะเบียนกับ อย. 
3 เดือน

ใช้เวลาพิจารณานาน • อินโดนีเซีย / นํ้าตาลดิบ
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ภาพท่ี 5.16  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการจาํกดัการนําเข้า 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภาพท่ี 5.17  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการผกูขาดการนําเข้า 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
  

ปัญหา ตลาด/สินค้าที่กระทบ ผลกระทบ

ห้ามการนําเข้า

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

• จํากัดการเข้าสู่ตลาด

จํากัดโควตาการนําเข้า •มาเลเซีย / นํ้าตาลดิบ
• เวียดนาม / นํ้าตาลดิบ, นํ้ามันปิโตรเลียม

• จํากัดการเข้าสู่ตลาด

ปัญหา ตลาด/สินค้าท่ีกระทบ ผลกระทบ

นําเข้าได้เฉพาะรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานรัฐ

• อินโดนีเซีย / นํ้ามันปิโตรเลียม, ข้าว
•มาเลเซีย / ข้าว
• ไทย / นํ้ามันปาล์ม, นํ้ามันมะพร้าว
• เวียดนาม / นํ้ามันปิโตรเลียม

• จํากัดการเข้าสู่ตลาด

นําเข้าได้โดยบริษัทเอกชนบางราย • ไทย / ข้าวโพด • จํากัดการเข้าสู่ตลาด
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ภาพท่ี 5.18  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการศลุกากรท่ีมีปัญหา 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภาพท่ี 5.19  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเกบ็ภาษีสรรพสามิตท่ีเลือกปฏิบติั 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
  

ปัญหา ตลาด/สินค้าท่ีกระทบ ผลกระทบ

•ภาษีศุลกากรท่ีต้องจ่ายเพ่ิม
• สินค้าเน่าเสียระหว่างรอนําของออก
•ค่าเช่าโกดังระหว่างรอนําของออก
• วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตไม่ทันตาม
แผน

•ค่าประกันกรณีนําของออกก่อน

การตีความพิกัดศุลกากรไม่ตรงกัน

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

•ค่าขนส่งเพ่ิมขึ้น
• สินค้าเน่าเสียระหว่างขนส่ง

•  ทุกประเทศ / สินค้าไฮเทค, อาหาร  
ชิ้นส่วนยานยนต์

• อินโดนีเซีย / ผัก, ผลไม้
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ภาพท่ี 5.20  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเกบ็อากรตอบโต้การทุ่มตลาด 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภาพท่ี 5.21  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากมาตรการทางเทคนิค 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
  

ปัญหา ตลาด/สินค้าท่ีกระทบ ผลกระทบ

•อากรท่ีต้องจ่ายเพ่ิม  ความโปร่งใสในการไต่สวน ก่อน
การเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 
(AD)

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

• ไทย / เหล็กรีดร้อน, บล็อกแก้ว (จาก
อินโดนีเซีย)

• ไทย / เหล็กรีดร้อน, หลอดแคโทด (จาก
มาเลเซีย)

ปัญหา ตลาด/สินค้าท่ีกระทบ ผลกระทบ

•ค่าทดสอบสูง
•ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลทดสอบ

  ไม่มีห้องปฏิบัติการในประเทศท่ี
ทดสอบได้

• ไทย / เข็มขัดนิรภัย, กระจกนิรภัย

•ค่าทดสอบสูง
•ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลทดสอบ

ห้องปฏิบัติการในประเทศไม่เพียงพอ • ไทย / ยา
• อินโดนีเซีย / ชิ้นส่วนยานยนต์

•ค่าใช้จ่ายในการเชิญหน่วยงานรับรองจาก
ต่างประเทศมาตรวจสอบ

•ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลการรับรอง

  ไม่มีหน่วยงานรับรองในประเทศ
ท่ีสามารถออกใบรับรองสถาน
ประกอบการได้

•มาเลเซีย / อาหารฮาลาล, หมวกกันน็อค

•ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองสถาน
ประกอบการ

•ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองสินค้า

  มีมาตรฐานเพ่ิมเติมจาก
มาตรฐานสากล

• ไทย / สินค้าอุตสาหกรรมท่ีต้องได้รับ มอก.
• อินโดนีเซีย / สินค้าอุตสาหกรรมท่ีต้องได้รับ 
Standard Nasional Indonesia (SNI)
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ภาพท่ี 5.22  ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากมาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
5.5 แนวทางในการจดัการกบัมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีสาํคญัของประเทศคู่ค้าในอาเซียน 
 

นอกจากการเจรจาระดบัพหภุาคแีลว้ ประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัไดพ้ยายามทีจ่ะลดการบงัคบัใช้
อุปสรรคทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษีในการเจรจาระดบัภูมภิาคดว้ย  โดยในความตกลง CEPT ทีป่ระเทศ
สมาชกิอาเซยีนไดร้่วมกนัลงนามเมื่อปี 2535 มกีารระบุใหป้ระเทศสมาชกิจะตอ้งขจดัมาตรการควบคุม
ปรมิาณ (ในความตกลงใชค้าํว่า quantitative restrictions) ทัง้หมดทนัททีีส่นิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบงัคบั
ใชม้าตรการนัน้ไดร้บัการลดภาษศุีลกากรลงภายใตค้วามตกลง CEPT  และตอ้งขจดัอุปสรรคทางการคา้
ทีไ่มใ่ช่ภาษลีกัษณะอื่นๆ ภายใน 5 ปี หลงัจากการลดภาษตีามความตกลง CEPT  อยา่งไรกต็าม การ
ดําเนินการดงักล่าวยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายนัก  ดงันัน้ เมื่อมีการจดัทําแผนงานดําเนินการไปสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint) ประเทศภาคจีงึไดเ้พิม่ความชดัเจนในการขจดัอุปสรรค
ทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษตีามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

 ยดึตามขอ้ผกูพนัทีจ่ะไมเ่พิม่ รวมทัง้ลดจาํนวน NTBs และใหม้ผีลทนัท ี
 ยกเลกิ NTBs ทัง้หมดภายในปี 2553 สําหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ 5 ประเทศ ปี 
2555 สําหรบัฟิลปิปินส ์และปี 2558 (โดยใหย้ดืหยุ่นไดถ้งึปี 2561 สําหรบัสนิคา้ทีม่คีวาม
ออ่นไหว) สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม ่

 เพิม่ความโปรง่ใส โดยการปฏบิตัติามพธิสีารว่าดว้ยกระบวนการจดแจง้ และใหจ้ดัตัง้กลไก
การเฝ้าระวงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 เพิม่ความโปรง่ใสของการบงัคบัใช ้NTMs อื่นๆ ทีย่งัไมถ่อืเป็น NTBs 
 ดาํเนินงานในสว่นทีเ่ป็นไปได ้เพื่อใหม้หีลกัเกณฑแ์ละกฎระเบยีบระดบัภูมภิาคทีส่อดคลอ้ง

กบัหลกัปฏบิตัทิีด่ใีนระดบัสากล 
 

ปัญหา ตลาด/สินค้าท่ีกระทบ ผลกระทบ

•ค่าตรวจสอบสูง
•ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลทดสอบ

  การตรวจสอบสถานประกอบการ
โดยหน่วยงานประเทศผู้นําเข้า
เท่าน้ัน

•มาเลเซีย / เน้ือหมู

•ค่าทดสอบสูง
•ค่าเสียโอกาสระหว่างรอผลทดสอบ

  มาตรฐานในการทดสอบสินค้าไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

• เวียดนาม / อาหาร
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ในการขจดัมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษทีีส่าํคญัของประเทศคู่คา้ในอาเซยีน ประเทศสมาชกิอาเซยีนมี
แผนที่จะร่วมกนัสรา้งฐานขอ้มูลที่เก็บรวบรวมขอ้มูลของแต่ละประเทศเกี่ยวกบัมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
ทัง้หมดที่บังคับใช้กับสินค้าทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 30 มิถุนายน 2547  และกําหนด
หลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนสําหรบัใชใ้นการพจิารณาว่ามาตรการใดเขา้ข่ายว่าเป็นอุปสรรคทางการคา้ทีไ่ม่ใช่
ภาษใีหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่30 มถุินายน 2548  นอกจากจะล่าชา้กว่าแผนแลว้ การดาํเนินการดงักล่าว
ยงัไม่สามารถนําไปสูก่ารขจดัอุปสรรคทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษ ีรวมทัง้ไม่มกีารปรบัปรุงมาตรการทีถ่งึแม้
จะโปรง่ใสและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั  ทัง้น้ีเน่ืองจากพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เชน่ (ดู
ภาพที ่5.23 ประกอบ) 

 หน่วยงานในประเทศทีบ่งัคบัใชม้าตรการไม่ทําการจดแจง้ เน่ืองจากการจดแจง้เป็นไปตาม
ความสมคัรใจ ไมไ่ดม้บีทบญัญตัใิดๆ มากาํหนดใหต้อ้งมกีารจดแจง้  ตลอดจนหน่วยงานมกั
มดุีลยพนิิจวา่มาตรการทีห่น่วยงานตนบงัคบัใชไ้มไ่ดม้ลีกัษณะวา่เป็นมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ี

 ผูส้ง่ออกทีไ่ดร้บัผลกระทบจากมาตรการไมแ่จง้ และ/หรอืไมรู่ว้า่จะแจง้ทีห่น่วยงานใด 
 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีสําหรบัสินค้ากลุ่มต่างๆ มีความ

แตกต่างกนั 
 คณะกรรมการประสานงานด านการคา้สนิคา้ภายในอาเซยีน (Coordinating Committee on 

ASEAN Trade in Goods Agreement: CCA) ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัทีม่หีน้าทีร่ะบุว่า
มาตรการใดเป็นอุปสรรคทางการค้า มีทรพัยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญ ไม่
เพยีงพอ 

 หน่วยงานทีบ่งัคบัใชม้าตรการไมป่ฏบิตัติามความเหน็ของ CCA 
 ยงัไม่มกีารกําหนดมาตรฐานที่เป็นสากลร่วมกนั ทําใหม้าตรการที่ถึงแมจ้ะโปร่งใสและไม่

เลอืกปฏบิตั ิเพิม่ตน้ทุนใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีมากเกนิความจาํเป็น 
 ขาดกลไกการเฝ้าระวงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มลูทีท่นัสมยัวา่ในปัจจุบนัมมีาตรการใดทีถู่กขจดัแลว้ หรอืยงัคงบงัคบัใช้

อยู ่หรอืเพิง่มกีารบงัคบัใช ้
 ข้อมูลที่มีการจดัเก็บยงัเข้าถึงได้ยาก กระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน และเข้าใจได้ยาก 

เน่ืองจากขาดการจดัการความรู ้(knowledge management) ที่มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

 
จากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบฐานขอ้มูลมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีของอาเซยีนทีร่วบรวมเสรจ็ในปี 

2547 กบัในปี 2552  เชษฐา สเุมธ และณฐัวุฒ ิ(2555) พบวา่ (ดตูารางที ่5.6 ประกอบ) 
 ในช่วงปี 2547 ถงึปี 2552 มาเลเซยีและไทยไม่มกีารขจดัอุปสรรคทางการคา้ที่ไม่ใช่ภาษี

ใดๆ เลย  ในขณะทีอ่นิโดนีเซยีมกีารยกเลกิกฎระเบยีบที่อนุญาตใหม้กีารนําเขา้ไดเ้ฉพาะ 
ผูนํ้าเขา้ทีล่งทะเบยีน สาํหรบันม (HS 04) ผกั (HS 07) ผลไม ้(HS 08) เครื่องมอืช่าง (HS 
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8202, 8203, 8204, 8205, 8206)  และยกเลกิกฎระเบยีบทีอ่นุญาตใหม้กีารนําเขา้ไดเ้ฉพาะ
ผูผ้ลติในประเทศทีล่งทะเบยีน สาํหรบัเหลก็และเหลก็กลา้ (HS 72) 

 อนิโดนีเซยีออกกฎระเบยีบเพิม่เตมิ เชน่ กฎระเบยีบทีบ่งัคบัใหผู้ส้ง่ออกสนิคา้ทีต่่างประเทศ
จะตอ้งใชต้ราสารเครดติ (letter of credit: L/C) ทีอ่อกโดยธนาคารอนิโดนีเซยี สาํหรบักาแฟ 
(HS 0901) น้ํามนัปาลม์ (HS 1511) โกโก ้(HS 1801, 1802, 1803, 1804, 1805) สนิแร่
บางชนิด (HS 2601, 2603, 2604, 2606) ถ่านหนิ (HS 2701) ยางธรรมชาต ิ(HS 4001)  
มาตรการใหเ้งนิช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการในประเทศทีผ่ลติน้ําตาล (HS 17, 2940) และ
รองเทา้ (HS 64) 

 มาเลเซยีออกกฎระเบยีบเพิม่เตมิ เช่น กฎระเบยีบที่หา้มการนําเขา้รถยนต์ที่ใช้แล้ว (HS 
8703, 8708, 8711)  และมาตรการใหเ้งนิชว่ยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการภาคบรกิารในประเทศ 

 ไทยออกกฎระเบยีบเพิม่เตมิ เช่น กฎระเบยีบทีอ่นุญาตใหนํ้าเขา้ไดโ้ดยผูป้ระกอบการบาง
ราย สาํหรบัน้ํามนัปาลม์ (HS 1511)  น้ํามนัมะพรา้ว (HS 151321, 151329)  กฎระเบยีบที่
บงัคบัใหต้อ้งมกีารขออนุญาตแบบไมอ่ตัโนมตั ิสาํหรบัหนิออ่น หนิแกรนิต (HS 6802) 

 
นอกจากประเดน็ที่อุปสรรคทางการคา้ที่ไม่ใช่ภาษีจะมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในช่วงทีเ่กดิภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิกระจายไปทัว่โลกแลว้ อุปสรรคเดมิทีม่อียู่ยงัไม่ไดถู้กขจดัไป
เน่ืองจากหน่วยงานทีบ่งัคบัใชม้าตรการนัน้ยงัไมย่อมปฏบิตัติามความเหน็ของ CCA เชน่ (ดตูารางที ่5.7 
ประกอบ) 

 มาตรการทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศอนิโดนีเซยี: 
o กฎระเบยีบทีท่ําใหเ้กดิการผูกขาดการนําเขา้โดยรฐัวสิาหกจิ สําหรบัเบยีรแ์ละสุรา 

(2203, 2204, 2205, 2207, 2208) น้ํามนัปิโตรเลยีม (2710) 
o กฎระเบยีบทีอ่นุญาตใหม้กีารนําเขา้ไดเ้ฉพาะผูนํ้าเขา้ทีล่งทะเบยีน และไมไ่ดร้บัการ

คดัค้านจากผู้ผลิตในประเทศ กรณีที่รถรุ่นนัน้ผลิตได้ในประเทศ สําหรบัรถยนต ์
(8702, 8703, 8704) 

o กฎระเบยีบทีอ่นุญาตใหม้กีารนําเขา้ไดเ้ฉพาะผูผ้ลติในประเทศทีล่งทะเบยีน สาํหรบั
เกลอื (2501) พลาสตกิ (39) 

o กฎระเบยีบทีบ่งัคบัใหต้อ้งลงทะเบยีนสนิคา้กบั อย. ซึง่ใชเ้วลาในการพจิารณานาน
กวา่ 3 เดอืน สาํหรบัน้ําตาลดบิทีไ่ดจ้ากออ้ย (170111) 

o กฎระเบยีบทีบ่งัคบัใหต้้องมกีารตรวจสอบสนิคา้ก่อนโหลด สําหรบัเครื่องจกัรกลที่
ใชแ้ลว้ (85) 

 มาตรการทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศมาเลเซยี 
o กฎระเบยีบทีท่าํใหเ้กดิการผกูขาดการนําเขา้โดยรฐัวสิาหกจิ สาํหรบัขา้ว (1006) 
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o กฎระเบียบที่บังคบัให้ต้องมีการขออนุญาตแบบไม่อตัโนมตัิ สําหรบัเหล็กและ
เหลก็กลา้ (72) เคมภีณัฑห์ลายรายการ (29) ชิน้ส่วนเครื่องจกัรกลหลายรายการ 
(84) อเิลก็ทรอนิกสห์ลายรายการ (85) มอเตอรไ์ซค ์(8711) 

o กฎระเบยีบที่บงัคบัใหนํ้าเขา้ไดเ้ฉพาะสนิคา้ทีผ่่านการทดสอบจากหอ้งปฏบิตักิาร
ทดสอบในมาเลเซยีเทา่นัน้ สาํหรบัหมวกกนัน็อค (650610) 

o กฎระเบยีบทีจ่าํกดัโควตานําเขา้ สาํหรบัน้ําตาลดบิ (1701) 
 มาตรการทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศไทย 

o อนุญาตใหนํ้าเขา้ไดโ้ดยผูป้ระกอบการบางราย สาํหรบัน้ํามนัปาลม์ (1511)  น้ํามนั
มะพรา้ว (151321, 151329)  

o กฎระเบียบที่บังคับให้ต้องมีการขออนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ สําหรับน้ํามัน
ปิโตรเลยีม (271011, 271019) ยา (300420, 300440, 300490)  

o กฎระเบียบที่ไม่ชดัเจนว่าต้องมีการขออนุญาตแบบอตัโนมตัิหรือไม่ สําหรบัน้ํา
สบัปะรด (200941) ปลาป่น (230120) 

o กฎระเบยีบทีห่า้มการนําเขา้จากฟิลปิปินส ์สาํหรบัขา้วกลอ้ง (100620) เน้ือมะพรา้ว
แหง้ (120300) 

 
ตารางท่ี 5.6  อปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีถกูขจดัไปและท่ีเพ่ิงมีการบงัคบัใช้ 

ในช่วงปี 2547 ถึง 2552 
ประเทศ อปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีถกูขจดัไป อปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีเพ่ิงบงัคบัใช้ 
อินโดนีเซีย  ยกเลกิ นําเขา้ไดเ้ฉพาะผูนํ้าเขา้ทีล่งทะเบยีน: 

นม (04) ผกั (07) ผลไม ้(08) เครือ่งมอืชา่ง 
(8202, 8203, 8204, 8205, 8206) 
 ยกเลกิ นําเข้าได้เฉพาะผู้ผลติในประเทศที่
ลงทะเบยีน: เหลก็/เหลก็กลา้ (72)  

• ผูส้่งออกต้องใช้ L/C ที่ออกโดยธนาคารอนิโดนีเซยี: 
กาแฟ (0901) น้ํามนัปาลม์ (1511) โกโก ้ (1801, 1802, 
1803, 1804, 1805) สนิแร่บางชนิด (2601, 2603, 
2604, 2606) ถ่านหนิ (2701) ยางธรรมชาต ิ(4001)  

• ใหเ้งนิช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการในประเทศ: น้ําตาล 
(17, 2940) รองเทา้ (64)  

มาเลเซีย  ไมม่ ีNTBs ทีถ่กูยกเลกิในชว่งปี 2547-2552  • หา้มนําเขา้: รถยนตใ์ชแ้ลว้ (8703, 8708, 8711) 
• ใหเ้งนิชว่ยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการภาคบรกิารในประเทศ  

ไทย  ไมม่ ีNTBs ทีถ่กูยกเลกิในชว่งปี 2547-2552  • อนุญาตใหนํ้าเขา้ไดโ้ดยผูป้ระกอบการบางราย: น้ํามนั
ปาลม์ (1511)  น้ํามนัมะพรา้ว (151321, 151329)  

• ขออนุญาตแบบไมอ่ตัโนมตั:ิ หนิอ่อน หนิแกรนิต (6802)  
ทีม่า: วเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูทีร่วบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน และ Global Trade Alert 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คอืรหสัพกิดัศุลกากร 
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ตารางท่ี 5.7  ตวัอย่างอปุสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีท่ียงัมีการบงัคบัใช้อยู่ ทัง้ท่ีควรได้รบัการขจดัไป 
ประเทศ มาตรการ 

อินโดนีเซีย  ผกูขาดการนําเขา้โดยรฐัวสิาหกจิ: เบยีรแ์ละสรุา (2203, 2204, 2205, 2207, 2208) น้ํามนัปิโตรเลยีม 
(2710) 

 นําเขา้ได้เฉพาะผู้นําเขา้ที่ลงทะเบยีน และไม่ได้รบัการคดัค้านจากผู้ผลติในประเทศกรณีที่รถรุ่นนัน้
ผลติไดใ้นประเทศ: รถยนต ์(8702, 8703, 8704) 

 นําเขา้ไดเ้ฉพาะผูผ้ลติในประเทศทีล่งทะเบยีน: เกลอื (2501) พลาสตกิ (39) 
 รอลงทะเบยีนสนิคา้กบั อย. นานกวา่ 3 เดอืน: น้ําตาลดบิทีไ่ดจ้ากออ้ย (170111) 
 ตรวจสอบสนิคา้ก่อนโหลด: เครือ่งจกัรกลทีใ่ชแ้ลว้ (85) 

มาเลเซีย  ผกูขาดการนําเขา้โดยรฐัวสิาหกจิ: ขา้ว (1006) 
 ขออนุญาตแบบไมอ่ตัโนมตั:ิ เหลก็/เหลก็กลา้ (72) เคมภีณัฑห์ลายรายการ (29) ชิน้สว่นเครื่องจกัรกล
หลายรายการ (84) อเิลก็ทรอนิกสห์ลายรายการ (85) มอเตอรไ์ซค ์(8711) 

 นําเขา้ไดเ้ฉพาะสนิคา้ทีผ่า่นการทดสอบจากแลบ็ในมาเลเซยี: หมวกกนัน็อค (650610) 
 จาํกดัโควตานําเขา้: น้ําตาลดบิ (1701)  

ไทย  อนุญาตใหนํ้าเขา้ไดโ้ดยผูป้ระกอบการบางราย: น้ํามนัปาล์ม (1511)  น้ํามนัมะพรา้ว (151321, 
151329)  

 ขออนุญาตแบบไมอ่ตัโนมตั:ิ น้ํามนัปิโตรเลยีม (271011, 271019) ยา (300420, 300440, 300490)  
 ไมช่ดัเจนวา่เป็นการขออนุญาตแบบอตัโนมตัหิรอืไม:่ น้ําสบัปะรด (200941) ปลาป่น (230120) 
 หา้มนําเขา้จากฟิลปิปินส:์ ขา้วกลอ้ง (100620) เน้ือมะพรา้วแหง้ (120300)  

ทีม่า: วเิคราะหจ์ากฐานขอ้มลูทีร่วบรวมโดยสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน และ Global Trade Alert 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเลบ็คอืรหสัพกิดัศุลกากร 
 

นอกจากการใชก้ลไกการทํางานของ CCA ดงักล่าว ซึง่ยงัไม่สามารถจดัการกบัมาตรการทาง
การคา้ที่ไม่ใช่ภาษีไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล  หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศไทยและประเทศสมาชกิ
อาเซยีนยงัไดด้ําเนินการดา้นต่างๆ เพื่อลดผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรการทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษี
อกีหลายกจิกรรม  อย่างไรกต็าม ความพยายามที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยงัไม่ประสบความสําเรจ็อย่างเป็น
รปูธรรมในการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงการบงัคบัใชม้าตรการทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษมีากนกั  ไม่
ว่าจะเป็นการใชป้ระโยชน์จากกลไกการเฝ้าระวงัและทําเรื่องรอ้งเรยีนไปยงัองคก์ารการคา้โลก (WTO) 
ในกรณีทีป่ระเทศอื่นจะประกาศบงัคบัใชม้าตรการทีอ่าจมลีกัษณะไม่โปร่งใสหรอืเลอืกปฏบิตั ิ(specific 
trade concerns) ซึ่งส่วนใหญ่มกัเป็นกรณีทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนไดร้บัการรอ้งเรยีนจากประเทศ
พฒันาแล้วมากกว่าที่ได้รบัการร้องเรยีนจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกนั10  และการส่งเสรมิให้

                                                 
10

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูขององคก์ารการคา้โลก พบว่า ในช่วงปี 2539 ถงึ 2556 มกีรณีทีป่ระเทศต่างๆ ทําการรอ้งเรยีนเกีย่วกบั
การบงัคบัใชม้าตรการทางเทคนิคและมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชืในประเทศสมาชกิอาเซยีนรวม 55 กรณี  ในจํานวนน้ีมี
เพยีงกรณีเดยีวเท่านัน้ที่มปีระเทศสมาชกิอาเซียนด้วยกนัทําการร้องเรยีน  คอืกรณีที่ประเทศไทยร่วมกบัอกี 13 ประเทศทัว่โลก
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัมาตรการจาํกดัด่านนําเขา้ของประเทศอนิโดนีเซยี 
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ผูป้ระกอบการใชป้ระโยชน์จากความตกลงของอาเซยีนว่าดว้ยการยอมรบัรว่มในผลการทดสอบและการ
รบัรอง (ASEAN EE MRA) (ดรูายละเอยีดไดใ้นบทที ่4) 

 
คณะผู้วิจยัเสนอแนวทางที่ภาครฐัควรให้ความสําคญัเน่ืองจากเป็นแนวทางที่น่าจะช่วยลด

ผลกระทบจากมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษไีด ้และจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถผนวกเขา้กบัเครอืขา่ยการ
ผลติระดบัโลก และไดร้บัการยอมรบัจากตลาดทัง้ในระดบัภมูภิาคและโลก (ดภูาพที ่5.24 ประกอบ) เชน่ 

 การเจรจาเพื่อแกไ้ขปัญหาในระดบัทวภิาค ี ซึ่งทีผ่่านมา สามารถแกไ้ขไดบ้างปัญหา เช่น 
การแกไ้ขปัญหาทีป่ระเทศฟิลปิปินสแ์ละสงิคโปรห์า้มนําเขา้ไก่สดแชแ่ขง็จากไทย 

 การพฒันาระบบศุลกากรอเิลก็ทรอนิกส ์(E-customs) และระบบบรหิารความเสีย่งมาใชใ้น
การตรวจปล่อยสนิคา้ทีด่่านศุลกากร  ซึง่ช่วยทาํใหก้ระบวนการศุลกากรมคีวามโปรง่ใสมาก
ขึน้  รวมทัง้ยงัสามารถชว่ยเพิม่ความสะดวกและความรวดเรว็ในการตรวจปล่อยสนิคา้  จาก
ขอ้มูลของกรมศุลกากร พบว่า การนําระบบศุลกากรอเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบบรหิารความ
เสีย่งมาใชช้ว่ยลดเวลาทีใ่ชใ้นการตรวจสอบเอกสารและสนิคา้นําเขา้ลงจากเดมิทีใ่ชเ้วลารวม 
3 วนัเหลอืเพยีง 30 นาทเีท่านัน้  และช่วยลดเวลาที่ใชใ้นการตรวจสอบเอกสารและสนิคา้
สง่ออกลงจากเดมิทีใ่ชเ้วลารวม 40 นาทเีหลอื 20 นาท ี

 การพฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีวของประเทศ (National Single Window: NSW) 
และเชื่อมโยงกนัเป็นระบบอเิล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single 
Window: ASW)  ในกรณปีระเทศไทย ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีวของประเทศ ซึง่เป็น
ระบบกลางการเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างผูนํ้าเขา้ ผูส้่งออก ตวัแทนออกของ ผูป้ระกอบการ
ขนส่ง ธนาคาร และหน่วยงานภาครฐัอกี 36 แห่ง ช่วยทําให้กระบวนการขอใบอนุญาต/
ใบรบัรองต่างๆ มคีวามโปร่งใสมากขึน้  รวมทัง้ยงัสามารถช่วยเพิม่ความสะดวกและความ
รวดเร็วในการขอใบอนุญาต/ใบรบัรอง  อย่างไรก็ตาม ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 ยงัมี
หน่วยงานในประเทศไทยที่ออกใบอนุญาตผ่านระบบดงักล่าวเพยีง 4 หน่วยงานเท่านัน้ 
ได้แก่ กรมอุตสาหกรรมทหาร กรมศิลปากร สํานักงานปรมาณูเพื่อสนัติ และกรมการ
ปกครอง  สว่นการพฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีวของอาเซยีนยงัมคีวามคบืหน้าไม่
มากนกั 

 การพฒันาคลงัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ของแต่ละประเทศ (National Trade Repository: 
NTR) และรวบรวมเป็นคลงัขอ้มลูของประเทศสมาชกิอาเซยีนทุกประเทศ (ASEAN Trade 
Repository: ATR) 

 การปรบัมาตรฐานสนิคา้และการตรวจสอบรบัรองใหส้อดคลอ้งกนั 
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ภาพท่ี 5.23  แนวทางการจดัการกบัมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีของอาเซียนในปัจจบุนัและปัญหาท่ีพบ 

 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัสงัเคราะหจ์ากขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ภาพท่ี 5.24  แนวทางใหม่ในการจดัการกบัมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีของอาเซียน 

 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัสงัเคราะหจ์ากขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
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บทท่ี 6  กรณีศึกษาการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกบัเครอืข่ายการผลิตใน
อาเซียน 

 
 

เครอืขา่ยการผลติระหว่างประเทศ (international production network) และการยา้ยฐานการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่มคีวามสําคญัมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมภิาค
เอเชยีนบัตัง้แต่ในช่วงทศวรรษ 2500 จนกระทัง่ในปัจจุบนั ในเชงิภูมศิาสตรอุ์ตสาหกรรม ภูมภิาคเอเชยี
ถูกผนวกเขา้ด้วยกนัในฐานะโรงงานหรอืหน่วยผลติเดยีวกนัมากขึน้เรื่อยๆ ดงัจะเหน็ได้จากการผลติ
สนิคา้หลกัๆ เช่น อเิลก็ทรอนิกสแ์ละรถยนต์ ไม่ไดม้าจากหน่วยผลติในประเทศใดประเทศหน่ึง แต่เป็น
ผลจากการรวบรวมชิน้ส่วนและส่วนประกอบจากหน่วยผลติเครอืขา่ยทีอ่ยูใ่นประเทศต่างๆ มาประกอบ
เขา้ดว้ยกนั ขอ้มลูของ WTO และ IDE-JETRO บ่งชีว้่า ในปี พ.ศ. 2552 ส่วนแบ่งการส่งออกสนิคา้    
ขัน้กลาง (Intermediate goods) ของเอเชยีมแีนวโน้มสูงขึน้เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 2538 ขณะทีอ่เมรกิา
เหนือและยโุรปมสีดัสว่นลดลง11 

 
ในกรณีของอาเซียน เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เป็นหน่ึงในเครอืข่ายการผลิตระหว่างประเทศ

หลังจากแต่ละประเทศเริ่มรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การศึกษาในโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใตน้โยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศของไทย (ระยะที ่2) พบว่า ใน
ปี 2553 อุตสาหกรรมยานยนต์และเคมภีณัฑ์ของประเทศสมาชกิอาเซยีนมคีวามเชื่อมโยงกนัมากขึน้ 
กล่าวคอื มกีารแลกเปลีย่นสนิคา้ขัน้กลาง (Intermediate Goods) กนัมากขึน้เมื่อเทยีบกบัสบิปีทีแ่ลว้ 
ในทางตรงกนัขา้ม อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครอืงนุ่งห่ม รวมทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์ลบัมี
ความเชื่อมโยงทางการผลติในภมูภิาคลดลง โดยใชส้นิคา้ขัน้กลางจากจนีมากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั  

 
การศกึษาในโครงการเพิม่ขดีความสามารถฯ ในระยะที่ 3 คณะผูว้จิยัไดศ้กึษาความทา้ทายใน

ปัจจุบนัทีม่ต่ีอภาคอุตสาหกรรมไทย อนัไดแ้ก่ ขอ้จาํกดัดา้นอุปสงคใ์นตลาดสง่ออกเดมิในประเทศพฒันา
ของไทย การแข่งขนัจากสินค้าจีนในปัจจุบนัและอินเดียในอนาคต ข้อจํากดัด้านจํานวนแรงงานใน
ประเทศและอตัราค่าจา้งทีม่แีนวโน้มสูงขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้จนไม่สามารถแขง่ขนักบัประเทศเพื่อน
บา้นได ้ และขอ้จํากดัดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจจะนําไปสู่การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยใีนบางอุตสาหกรรม 
เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วนฯ เป็นต้น ผลการศกึษาในระยะที่ 3 ดงักล่าวก็คอื ประเทศไทยจําเป็นต้อง
ยกระดบัอุตสาหกรรม (Industrial Upgrading) ใหก้า้วพน้จากการผลติดว้ยแรงงานราคาถูกและส่งออก
ไปยงัตลาดเดมิ โดยการยกระดบัเทคโนโลยใีนประเทศ (เช่น การวจิยัและการพฒันา) พฒันาผลติภาพ
แรงงานในประเทศ และใชป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยงทัง้เชงิกายภาพและเชงิสถาบนั 

                                                 
11 WTO and IDE-JETRO. 2011. Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia: From trade in Goods to Trade in tasks. 
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ในการศกึษาในระยะที่ 4 น้ีจะเป็นการวเิคราะหต่์อเน่ืองจากการศกึษาในระยะที่ 2 เพื่อศกึษา
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อพลวตัของเครอืขา่ยการผลติและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสองอุตสาหกรรมที่
อาเซยีนเชื่อมโยงการผลติกนัมากขึน้ ไดแ้ก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน และปิโตรเคม ีซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ ์การนําเสนอในบทน้ีจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ หนึง่ บทนํา สอง กรณีศกึษา
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนในอาเซยีน สาม กรณีศกึษาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนอาเซยีน และ สี ่
บทสรปุจากกรณศีกึษา 
 
6.1 บทนํา 

 
ในสว่นน้ีจะเป็นการสาํรวจงานศกึษาต่างๆ ทีพ่ยายามอธบิายการเปลีย่นแปลงของเครอืขา่ยการ

ผลติระหว่างประเทศว่าเกดิจากปัจจยัอะไร รวมไปถงึความสมัพนัธ์ระหว่างเครอืข่ายการผลติระหว่าง
ประเทศและความตกลงการคา้เสร ี(FTAs)   

 
เครอืขา่ยการผลติระหว่างประเทศมลีกัษณะเป็นอยา่งไร? กล่าวโดยยอ่กค็อื เครอืขา่ยการผลติ

ระหวา่งประเทศเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิรปูแบบใหมท่ีก่า้วขา้มขอ้จาํกดัเชงิกายภาพ เพื่อวตัถุประสงค์
หลกัในการเพิม่ประสทิธภิาพของการผลติใหส้งูทีสุ่ด โดยการแบ่งแยกขัน้ตอนการผลติต่างๆ ไปผลติใน
สถานทีท่ีม่คีวามไดเ้ปรยีบ (Advantage) หรอืความเชีย่วชาญในการผลติ (Specialization) ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ แทนการผลติทุกขัน้ตอนในโรงงานขนาดใหญ่เพยีงแหง่เดยีว ในเวลาเดยีวกนั เครอืขา่ย
การผลิตระหว่างประเทศยงัเป็นการกระจายภาระหน้าที่ในการผลิต (Task) มูลค่าเพิ่มในการผลิต 
(Value-added) และการจ้างงาน (Employment) ไปสู่แหล่งผลิตต่างๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย ดังนัน้ 
เครอืขา่ยการผลติจงึมนียัสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการเปลีย่นแปลงในภาคเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมของโลก  

 
อย่างไรกต็าม การกระจายการผลติดงักล่าวมกัเกดิขึน้ในการผลติสนิคา้ทีม่ลีกัษณะสาํคญัอย่าง

หน่ึงก็คอื สามารถแยกจากกนัเป็นชิ้นส่วนและส่วนประกอบชิ้นต่างๆ (modularized product) ได ้
ยกตวัอย่างเช่น ยานยนต์ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์รวมไปถงึเสือ้ผา้ เป็นต้น ทัง้น้ี เน่ืองจาก
ชิน้สว่นและสว่นประกอบของสนิคา้เหล่าน้ีสามารถขนสง่ไปมาระหว่างหน่วยผลติต่างๆ จนไปถงึขัน้ตอน
การประกอบชิน้สว่นและสว่นประกอบเขา้ดว้ยกนัไดง้า่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชิน้สว่นและสว่นประกอบทีม่ี
น้ําหนักเบา ภายหลงัจากที่อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมไดห้นัมาผลติแบบเครอืข่ายขา้มพรมแดน 
การคา้สนิคา้ขัน้กลางมสีดัสว่นเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ จนกลายเป็นประเภทสนิคา้หลกัทีท่ ัง้โลกคา้ขายกนั (ดู
ภาพที ่6.1) 

 
ยอ้นกลบัไปในช่วงทศวรรษ 2510 อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นอุตสาหกรรมแรกๆ ทีร่เิริม่ใช้

รูปแบบการผลติแบบเครอืข่าย ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูผ้ลติสนิคา้อเิล็กทรอนิกสข์องสหรฐัฯ เผชญิกบั
ความทา้ทายจากภายนอก นัน่คอื การแข่งขนัของสนิคา้ญี่ปุ่ น ซึ่งสามารถผลติสนิคา้แบบเดยีวกนัดว้ย
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ตน้ทุนทีต่ํ่ากว่ามาก ผนวกกบัเงื่อนไขจากภายในประเทศ นัน่คอื ค่าจา้งแรงงานในสหรฐัฯ ทีม่แีนวโน้ม
สงูขึน้ ผูผ้ลติสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสใ์นสหรฐัฯ จงึตดัสนิใจกระจายงานส่วนทีเ่ป็นการประกอบชิน้ส่วนและ
ส่วนประกอบอเิลก็ทรอนิกสข์ ัน้สุดทา้ยมาไวใ้นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะอย่างยิง่สงิคโปรแ์ละ
มาเลเซยี ซึง่มแีรงงานทีม่คีา่จา้งตํ่ากวา่มาก  

 
ภาพท่ี 6.1 มลูค่าการส่งออกสินค้าของโลกนอกเหนือจากสินค้าเช้ือเพลิง (World non-fuel 

merchandise exports) ในปี พ.ศ. 2538 และ 2552 

 
ทีม่า: UN Comtrade Database and WTO estimates. 

 หน่วย: มลูคา่พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 
 

หลงัจากนัน้ เครอืขา่ยการผลติกพ็ฒันาเรือ่ยมา โดยมปีระเทศใหม่ๆ  เขา้มามสีว่นรว่มในการผลติ
มากขึ้นตามลําดบั (ดูพฒันาการของเครอืข่ายการผลิตระหว่างประเทศในแถบเอเชียในภาพที่ 6.2) 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศจนี ซึง่เขา้มามสีว่นรว่มในเครอืขา่ยการผลติสนิคา้พรอ้มกบัแรงงานค่าจา้งตํ่า
จาํนวนมหาศาล ทาํใหใ้นปัจจุบนั จนีมฐีานะเป็นปลายทางของชิน้สว่นและสว่นประกอบของสนิคา้จาํนวน
มากที่ผลติในประเทศต่างๆ และถูกส่งไปประกอบเขา้กนัที่ประเทศจนี เพื่อส่งออกไปยงัตลาดทัว่โลก 
โครงสรา้งของเครอืขา่ยการผลติระหว่างประเทศในปัจจุบนัจงึแบ่งงานกนัทําใน 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ หนึง่ 
กลุ่มมนัสมองหรือบริษัทเจ้าของสินค้าในสหรฐัฯ ยุโรป ญี่ปุ่ น ทําหน้าที่วิจยัและพฒันา รวมทัง้งาน
ออกแบบและการตลาด  และสอง กลุ่มมอืผลติหรอืผูผ้ลติ ทัง้ผลติชิน้ส่วนและส่วนประกอบ รวมไปถงึ
การประกอบชิ้นส่วนและส่วนประกอบเขา้ด้วยกนั อนัได้แก่ เกาหลใีต้ ไต้หวนั ฮ่องกง จนี และเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้อย่างไรกต็าม แนวโน้มในปัจจุบนัของงานดา้นมนัสมอง เช่น การผลตินวตักรรม เริม่
มาอยู่ในกลุ่มมอืผลติมากขึน้เรื่อยๆ ยกตวัอย่างเช่น การออกแบบไมรโครชฟิ (Microchip) เริม่ยา้ยมา
จากญี่ปุ่ นและสหรฐัฯ มาอยู่ไตห้วนั เกาหลใีต ้จนี อนิเดยี สงิคโปร ์และมาเลเซยี ในช่วงทศวรรษ 2530 
ตามลําดบั โดยมปัีจจยัสนับสนุน เช่น ค่าจา้งวศิวกรในเอเชยี ซึ่งตํ่ากว่าในซลิคิอน วลัเลยร์าวๆ 10-20 

Intermediate goods

Consumption goods

Capital goods
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เปอรเ์ซน็ต ์รวมทัง้กจิกรรมการออกแบบยา้ยเขา้มาอยูใ่กลก้บัตลาดหลกั ซึง่เอเชยีเริม่ขยบัขึน้เป็นตลาด
ขนาดใหญ่ของผูผ้ลติสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส์12  

 
ภาพท่ี 6.2 พฒันาการของเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศในแถบเอเชีย 

 

 
ทีม่า: IDE-JETRO. 
หมายเหตุ: C-จนี, I – อนิโดนีเซยี, J-ญี่ปุ่ น, K-เกาหลใีต,้ M-มาเลเซยี, N-ไตห้วนั, P-ฟิลปิปินส,์ S-สงิคโปร,์ 

T-ไทย, U-สหรฐัฯ  
 
เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศไม่ได้เกิดขึ้นในแถบเอเชียเพียงอย่างเดียว ในยุโรป 

ยกตวัอย่างเช่น การผลติรถยนต์ เยอรมนีจะทําหน้าทีว่จิยัและพฒันา การตลาด และการกระจายสนิคา้ 
โดยแบ่งงานผลติอื่นๆ  ไปยงัประเทศใกลเ้คยีง เช่น ฮงัการ ีและสาธารณรฐัเชก็ ทีม่คีวามเหมาะสมดา้น
ปัจจยัการผลิตเพื่อผลติชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ แล้วส่งกลบัมายงัเยอรมนีเพื่อประกอบเป็น
รถยนต์ รปูแบบน้ีค่อนขา้งคลา้ยคลงึกบัในอเมรกิาเหนือ ซึง่สหรฐัฯทําหน้าทีเ่ป็นผูผ้ลติแกนกลาง โดยมี
เมก็ซโิกรบัหน้าทีผ่ลติในสว่นทีใ่ชแ้รงงานจาํนวนมาก เป็นตน้  

 
ปัจจยัอะไรทีส่่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศ? เครอืข่ายการ

ผลิตระหว่างประเทศเป็นผลของการตัดสินใจที่สลับซับซ้อนของบริษัทข้ามชาติที่ตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มทางการคา้และธุรกจิ13 โดยเงือ่นไขประการหน่ึงทีจ่ะสง่ผลต่อทศิทางการเปลีย่นแปลงของ
การผลติในลกัษณะดงักล่าวก็คอื การลงทุน ทัง้น้ี เน่ืองจากการกระจายการผลติไปสู่ที่ตัง้ใหม่ๆ หรอื
ขยายการผลติในทีต่ ัง้เดมิจําเป็นต้องดําเนินการผ่านการลงทุน ดงันัน้ ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการลงทุนที่
เกีย่วขอ้งกบัการกระจายการผลติจงึมผีลสง่ไปถงึการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ยการผลติระหว่างประเทศดว้ย 

                                                 
12 Dieter Ernst. 2008. “Innovation offshoring and Asia Electronics industry – the new dynamics of global networks,” International 
Journal Technological Learning, Innovation and Development, vol.1 no.4: pp.551-576.  
13 Wittada Anukoonwattaka. 2011. “Driving forces of Asian international production networks: A brief history and theoretical 
perspectives,  “India - a New Player in Asian Production Networks?  Trade and Investment Division (TID), UNESCAP.  
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อาทเิชน่ ความพรอ้มดา้นปัจจยัการผลติ ขนาดตลาดภายในประเทศ สทิธพิเิศษดา้นการลงทุน และความ
พรอ้มดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการเชื่อมโยงระหวา่งหน่วยผลติ เป็นตน้  

 
สาํหรบัประเทศกําลงัพฒันา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) 

เป็นจุดเริม่ต้นสําคญัที่จะทําให้ประเทศเหล่านัน้แทรกเข้าไปอยู่ในเครอืข่ายการผลิตข้ามพรมแดนที่
บรหิารจดัการโดยกลุ่มบรษิทัขา้มชาตจิากประเทศพฒันาแลว้ ซึง่ไดเ้ปรยีบทัง้ในเรื่องทุนและเทคโนโลย ี
ตวัอย่างที่เหน็ได้ชดัก็คอื เครอืข่ายการผลิตรถยนต์ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ การผลติรถยนต์โดย
แลกเปลีย่นชิน้สว่นและสว่นประกอบระหวา่งกนัในประเทศอาเซยีน เช่น ไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และ
ฟิลปิปินส ์เกดิขึน้และเตบิโตอย่างต่อเน่ืองดว้ยปัจจยัแวดลอ้มหลายประการ แต่ปัจจยัประการหน่ึงที่มี
บทบาทสาํคญัในการขบัเคลื่อนกค็อื การลงทุนจากบรษิทัรถยนต ์รวมไปถงึชิน้สว่นและสว่นประกอบจาก
ญี่ปุ่ น ซึ่งเขา้มาลงทุนในภูมภิาคแถบน้ีเพื่อผลติรถยนต์ตัง้แต่หา้สบิปีทีแ่ลว้ จนปัจจุบนั อาจกล่าวไดว้่า 
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เป็นกลจกัรสําคญัของการผลติรถยนต์ญี่ปุ่ น โดยรถยนต์ทีผ่ลติและจําหน่ายใน
ภมูภิาคน้ีกวา่รอ้ยละ 84.3 เป็นรถยนตญ์ีปุ่่ น14    

 
โดยทัว่ไป การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแบ่งเป็นสองประเภทตามวตัถุประสงคแ์ละกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแนวนอน (horizontal FDI) และใน
แนวตัง้ (vertical FDI) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแนวนอนเป็นผลจากการตดัสนิใจของ
บรษิทัเอกชนขา้มชาตเิพื่อแสวงหาตลาดใหม่ๆ  (market seeking) โดยเขา้ไปตัง้หน่วยผลติในประเทศที่
ผูผ้ลติต้องการขายสนิค้า (build-where-you-sell strategy) ขณะที่ตลาดเดมิซึ่งเป็นประเทศแม่ของ
บรษิทัเอกชนดงักล่าวยงัคงอาศยัสนิคา้จากแหล่งผลติเดมิอยู่ (ดูภาพที่ 6.3 ประกอบ) ส่วนการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในแนวตัง้มจุีดมุง่หมายเพื่อแสวงหาประสทิธภิาพการผลติ (efficiency seeking) 
หรือแสวงหาปัจจยัการผลิตที่เหมาะสม โดยลงทุนตัง้หน่วยผลิตในต่างประเทศและส่งชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบไปยงัหน่วยผลติดงักล่าว เพื่อใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรยีบเรื่องปัจจยัการผลติ และส่ง
สนิค้าสําเร็จรูปกลบัมาขายยงัประเทศแม่ของบรษิัทข้ามชาติ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
แนวตัง้ดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นชิน้สว่นและสว่นประกอบระหว่างหน่วยผลติในประเทศต่างๆ 
นอกจากน้ี การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอกีประเภททีม่วีตัถุประสงคแ์ตกต่างจากสองประเภทก่อน
หน้ากค็อื การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อผลติและส่งออกไปประเทศที่สาม (export platform 
FDI) อย่างไรกต็าม ในสภาพความเป็นจรงิ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมคีวามสลบัซบัซอ้น อนั
เป็นผลจากวตัถุประสงค์ทัง้การแสวงหาตลาด ปัจจยัการผลติ หรอืฐานการส่งออกไปยงัประเทศทีส่าม 
ตวัอยา่งทีช่ดัเจนในกรณีน้ีกค็อื ประเทศจนีในฐานะประเทศปลายทางการลงทุน (host country) บรษิทั
ขา้มชาตสิ่วนใหญ่คาดหวงัจนีทัง้ในฐานะแหล่งผลติทีม่แีรงงานค่าจา้งถูกจํานวนมหาศาล รวมทัง้ตลาด
ขนาดใหญ่ในประเทศทีจ่ะเตบิโตขึน้ในอนาคต และการสง่ออกไปยงัตลาดทัว่โลก เป็นตน้ 

                                                 
14 Toru Takahashi. “Carmakers shift focus away from China toward Southeast Asia,” The NIKKEI asian review (12 December 
2012). 
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ภาพท่ี 6.3 กิจกรรมการค้าท่ีเกิดขึน้จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  
(Foreign Direct Investment: FDI) 

 

 
ทีม่า: WTO and IDE-JETRO. 2011.  

 
 ความตกลงการคา้เสร ี(FTAs) เกีย่วขอ้งสมัพนัธอ์ย่างไรกบัเครอืขา่ยการผลติระหว่างประเทศ? 
ในทางทฤษฎี ความตกลงการค้าเสรซีึ่งมเีป้าหมายแรกเพื่อการลดภาษีศุลกากรน่าจะส่งผลดต่ีอการ
ทาํงานของเครอืขา่ยการผลติขา้มประเทศ เน่ืองจากภาษศุีลกากรเป็นตน้ทุนสาํคญัอย่างหน่ึงของการคา้
ระหวา่งประเทศทีเ่กดิจากนโยบายของแต่ละประเทศ หากอุปสรรคทางการคา้ทีอ่ยูใ่นรปูภาษศุีลกากรถูก
ขจดัลงไป การเคลื่อนยา้ยชิน้ส่วนและส่วนประกอบระหว่างหน่วยผลติในประเทศภาคคีวามตกลงกค็วร
จะเป็นไปอย่างสะดวกมากยิง่ขึน้ ในทางตรงกนัขา้ม หากกําแพงภาษีศุลกากรระหว่างหน่วยผลติใน
ประเทศทีอ่ยู่ในเครอืขา่ยยงัคงสงูอยู ่การแลกเปลีย่นชิน้สว่นและสว่นประกอบขา้มพรมแดนอาจมตีน้ทุน
สงูจนถงึระดบัทีก่ารกระจายการผลติไปตามทีต่ัง้ทีถู่กกว่าไมคุ่ม้ค่า ทาํใหเ้กดิผลในทางตรงขา้ม กล่าวคอื 
การกระจุกตวัของหน่วยผลติในประเทศใดประเทศหน่ึง (agglomeration)  

 
อยา่งไรกต็าม ผลการศกึษาอยา่งเป็นรปูธรรมอยูใ่น World Trade Report 2011 ซึง่ศกึษาขอ้มลู

จากกลุ่มตวัอยา่ง 200 ประเทศ โดยใชข้อ้มลูในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2523-2550 ยนืยนัสมมตฐิานขา้งตน้ 
กล่าวคอื ความตกลงการคา้เสรเีป็นผลดต่ีอเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศในแง่ทีว่่า การลงนามใน
ความตกลงการคา้เสร ี(FTAs) จะช่วยเพิม่การคา้สนิคา้ขัน้กลางในเครอืขา่ยการผลติโดยเฉลีย่ประมาณ
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รอ้ยละ 8 จุด15 กล่าวอกีอย่างหน่ึงกค็อื ความตกลงการคา้เสร ี(FTAs) มสี่วนช่วยใหเ้ครอืข่ายการผลติ
ระหวา่งประเทศมคีวามเชื่อมแน่นเป็นเน้ือเดยีวกนัมากขึน้ ผา่นการลดตน้ทุนทางการคา้ระหวา่งกนั  

 
นอกจากน้ี ผลกระทบทางออ้มของความตกลงการคา้เสรต่ีอเครอืข่ายการผลติต่อแนวโน้มการ

ลงทุนและเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศก็คอื ความตกลงการคา้เสรเีป็นสญัญาณที่ประเทศกําลงั
พฒันาใชเ้พื่อแสดงถงึความเปิดกวา้ง (openness) และพนัธะทางการเมอืงต่อเศรษฐกจิเสร ีทัง้น้ีกเ็พื่อ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนข้ามประเทศที่ต้องการ
ประสทิธภิาพ (efficiency seeking) และปทูางเขา้สูเ่ครอืขา่ยการผลติของประเทศพฒันาแลว้ อยา่งไรก็
ตาม การลดภาษศุีลกากรภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาจสรา้งผลกระทบทีไ่ม่พงึปรารถนาสาํหรบัการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีมุ่ง่แสวงหาตลาด (market seeking) เน่ืองจากเมือ่อุปสรรคทางการคา้ใน
รปูของภาษศุีลกากรลดลง จะนํามาซึง่การแขง่ขนัในตลาด และลดทอนค่าเช่าทางเศรษฐกจิ (economic 
rent) จากการผกูขาดเดมิ 
 
6.2  กรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศของอตุสาหกรรมยานยนต์

และช้ินส่วนยานยนตใ์นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
 การวเิคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงเครอืข่ายการผลติยานยนต์ในอาเซยีนจะแบ่งเป็นสามช่วงเวลา 
ตามลกัษณะโครงสรา้งการผลติทีเ่กดิขึน้นับตัง้แต่อุตสาหกรรมยานยนตเ์ริม่ตน้ขึน้ในภูมภิาคน้ี อนัไดแ้ก่ 
ช่วงทีห่นึง่ หน่ึงประเทศ-หน่ึงคลสัเตอร ์ช่วงทีส่อง การสรา้งคลสัเตอรก์ารผลติรถยนต์ของภูมภิาค และ
ช่วงทีส่าม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พฒันาการของทัง้สามช่วงเวลาเป็นผลจากปัจจัย
แวดลอ้มต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบาทของรฐับาลทอ้งถิน่ของแต่ละประเทศ และบรษิทัขา้มชาต ิ 

 
1) การผลติแบบหน่ึงประเทศ-หน่ึงคลสัเตอรใ์นเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

  
ประเทศในอาเซียน นําโดยฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย เริ่มต้นอุตสาหกรรม    

ยานยนต์และชิน้ส่วนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยอาศยัการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นหลกั 
หลังจากจุดเริ่มต้น แม้ประเทศเหล่านัน้ต่างเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรม     
ยานยนต์และชิน้ส่วนฯ ทีค่่อนขา้งแตกต่างกนั เช่น บางประเทศ เช่น อนิโดนีเซยีและมาเลเซยี เลอืก
แนวทางในการสรา้งรถยนตเ์ป็นของตนเอง ขณะทีไ่ทยและฟิลปิปินสเ์ลอืกทีจ่ะเป็นเพยีงหน่วยผลติใหก้บั
บรษิัทขา้มชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม วตัถุประสงค์ดงักล่าวไม่สามารถบรรลุได้โดยปราศจากความ
รว่มมอืของบรษิทัรถยนต์ในประเทศพฒันา เน่ืองจากประเทศทัง้สีไ่ม่มเีทคโนโลยดีา้นยานยนต์เป็นของ
ตนเอง เครื่องมอืทางนโยบายทีแ่ต่ละประเทศนํามาใชเ้พื่อใหเ้กดิการลงทุนโดยตรงจากประเทศเจา้ของ

                                                 
15 World Trade Organization. World Trade Report 2011 - The WTO and preferential trade agreements: 
From co-existence to coherence < http://www.wto.org>. 
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เทคโนโลยี นัน่คือ ญี่ปุ่ น ยุโรป และสหรฐัฯ อาทิเช่น มาตรการห้ามนําเข้ารถยนต์ประกอบสําเร็จ 
(complete built-up: CBU) และชิน้ส่วนสาํเรจ็เพื่อนํามาประกอบ (complete knock-down: CKD) 
มาตรการกําแพงภาษีศุลกากรที่เรยีกเก็บภาษีนําเขา้ทัง้รถยนต์ประกอบสําเรจ็และชิ้นส่วนสําเรจ็เพื่อ
นํามาประกอบ รวมไปถงึการกําหนดระดบัการใชช้ิน้ส่วนฯ ภายในประเทศ (local content) เพื่อใหไ้ด้
สทิธพิเิศษต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นภาษี เป็นตน้ ตวัอย่างมาตรการของอนิโดนีเซยีกค็อื Deletion 
Program I & II ซึง่รฐับาลอนิโดนีเซยีตัง้กาํแพงอากรการนําเขา้รถยนตแ์ละชิน้สว่นฯ หลกัทีม่กีารผลติใน
อนิโดนีเซยี เป็นตน้ ในขณะเดยีวกนั มาเลเซยีมแีนวทางทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรมกว่าประเทศอื่นๆ ใน
นโยบายรถยนตแ์หง่ชาต ิ(National Automotive Policy: NAP) ในช่วงปี พ.ศ. 2526 ซึง่ดาํเนินมาตรการ
ดา้นภาษศุีลกากรและภาษสีรรพสามติ รวมทัง้มาตรการจาํกดัการนําเขา้ (Approved Permit: AP) เพือ่
ปกป้องอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศ สว่นกรณขีองประเทศไทย ดพูฒันาการในภาพที ่6.4  
 
 การดําเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศดงักล่าวถูกตอบสนองโดยบริษัท
รถยนต์และชิ้นส่วนฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากฝัง่ญี่ปุ่ น โดยทัว่ไป ปัจจยักําหนดความสามารถในการ
แข่งขนัของผูผ้ลติรถยนต์กค็อื การผลติจํานวนมากเพื่อใหไ้ดก้ารประหยดัต่อขนาด (economies of 
scale) แต่ในกรณีของอาเซยีน เมื่อผูผ้ลติรถยนตเ์ผชญิกบัมาตรการสนบัสนุนอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
ชิน้สว่นในแต่ละประเทศดงักล่าว ผูผ้ลติจากญีปุ่่ นเลอืกทีต่ ัง้โรงงานผลติในแต่ละประเทศ และสรา้งหว่งโซ่
อุปทานที่เกี่ยวขอ้งขึ้นมา เพื่อให้บรรลุตามเงื่อนไขของรฐับาล ความเหน็ของนายโยชอิากิ มูรามตัซ ึ
(Yoshiaki Muramatsu) ประธานโตโยตา้ประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2520 กค็อื ผูผ้ลติญีปุ่่ นอาจจะตอ้ง
เสียสละการประหยดัต่อขนาดเพื่อการเมืองแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างกลมกลืน 
(harmonized growth)16 ดงันัน้ การลงทุนโดยตรงจากผูผ้ลติรถยนต์ญีปุ่่ นในยุคเริม่ตน้จงึมลีกัษณะเป็น
แนวนอน (horizontal FDI) เพื่อแสวงหาตลาดในประเทศเป็นหลกั ผลลพัธป์ระการหน่ึงกค็อื รถยนต์
ญี่ปุ่ นรุ่นหน่ึงมกีารผลิตในประเทศอาเซียนมากกว่าหน่ึงประเทศ แมว้่าโครงสร้างการผลิตรถยนต์ใน
ลกัษณะหน่ึงประเทศ-หน่ึงคลสัเตอรด์งักล่าวยงัคงปรากฏอยู่ในปัจจุบนั กล่าวคอื ทัง้ไทย อนิโดนีเซยี 
มาเลเซยี และฟิลิปปินส์ ยงัคงมกีารผลิตรถยนต์ในประเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสรา้งหลาย
ประการได้ปรากฏขึ้นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงการเปิดเสรกีารค้าและอุตสาหกรรมในประเทศ
อาเซยีน 
  

                                                 
16 “Car Making in Asia: Politics of scale,” The Economist (22 June 2000). 
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ภาพท่ี 6.4  นโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนของไทย 
เทียบกบัปริมาณการผลิต 

 

 
ทีม่า: สถาบนัยานยนต ์

 
2) การสรา้งคลสัเตอรก์ารผลติรถยนตข์องภมูภิาค 

 
 แมว้่าการรวบรวมขอ้มลูปรมิาณการผลติรถยนตข์องประเทศอาเซยีน 4 ประเทศดงักล่าวในช่วง
เริม่ตน้อุตสาหกรรมยงัคงเป็นไปไดย้าก แต่มแีนวโน้มทีส่งูทีใ่นช่วงทศวรรษ 2510 จนถงึทศวรรษ 2530 
จะผลติรถยนตใ์นปรมิาณทีใ่กลเ้คยีงกนั อยา่งไรกต็าม ในชว่งหลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 โครงสรา้ง
การผลติรถยนตใ์นอาเซยีนเริม่กระจุกตวัอยูท่ีไ่ทย รวมถงึอนิโดนีเซยีมากยิง่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากปรมิาณ
การผลติรถยนต์ของไทย ซึ่งแซงหน้ามาเลเซยีในปี พ.ศ. 2546 ก้าวขึน้ไปเป็นผูผ้ลติรายใหญ่ที่สุดใน
ภูมภิาค ตามมาดว้ยอนิโดนีเซยี ซึง่แซงหน้ามาเลเซยีเช่นกนัในปี พ.ศ. 2552 (ดูภาพที ่6.5) นอกจากน้ี 
จากจุดเริม่ต้นของอุตสาหกรรมที่แต่ละประเทศผลติรถยนต์สําหรบัตลาดในประเทศเท่านัน้ ฟิลปิปินส ์
มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี มแีนวโน้มนําเขา้รถยนต ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากไทยมากขึน้ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็
วา่ หน้าทีใ่นการผลติรถยนตส์าํหรบัตลาดในภมูภิาคถูกโอนยา้ยมาไวท้ีไ่ทยมากขึน้เรือ่ยๆ (ดภูาพที ่6.6)  
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ภาพท่ี 6.5  ปริมาณการผลิตรถยนตข์องประเทศผูผ้ลิตรถยนตใ์นอาเซียน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2555 

 
ทีม่า: รวบรวมจากขอ้มลูของสถาบนัยานยนตข์องไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และ Japan 

Automobile Manufacturer Association (JAMA) 
หมายเหตุ:  ฟิลปิปินส์ถือเป็นอีกหน่ึงประเทศผู้ผลติรถยนต์ในอาเซียน แต่คณะผู้วจิยัไม่พบขอ้มูล

ปรมิาณการผลติของฟิลปิปินสท์ีส่อดคลอ้งกนั 
 
ในดา้นของการผลติชิน้สว่นฯ งานศกึษาโครงการเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้

นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศของไทย (ระยะที ่2) พบว่า การผลติรถยนต์ในอาเซยีนมลีกัษณะเป็น
เครอืข่ายที่แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนฯ ระหว่างกนัมากขึ้นจากปี พ.ศ. 2543 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 เพิม่
ขึน้มาเป็นรอ้ยละ 25 ของมลูคา่การนําเขา้ชิน้สว่นทัง้หมดในปี พ.ศ. 2553 โดยไทยมบีทบาทเพิม่มากขึน้
อย่างชดัเจนในการผลติชิ้นส่วนฯ เช่น เขม็ขดันิรภยั ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆของยานยนต ์
รวมถึงถุงลมนิรภัย ป้อนโรงงานผลิตรถยนต์อื่นๆ ในอาเซียน นอกจากน้ี ไทยยงัสามารถพฒันา      
คลสัเตอรก์ารผลติรถยนตแ์ละชิน้สว่นฯ จนสามารถพึง่พาชิน้สว่นฯ ในประเทศไดใ้นระดบัสงู ซึง่แตกต่าง
กบับางประเทศ เช่น ฟิลปิปินสแ์ละมาเลเซยี (ดูภาพที่ 6.7) ขอ้มูลทัง้ในส่วนของรถยนต์และชิ้นส่วนฯ 
ดงักล่าวบ่งชี้ถึงพฒันาการของคลสัเตอร์การผลิตรถยนต์ในไทยซึ่งแซงหน้าประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค 
สําหรบัผู้ผลิตรถยนต์แล้ว การกระจุกตวัของการผลติรถยนต์จะส่งผลดต่ีอการประหยดัต่อขนาดและ
ความสามารถในการแขง่ขนัมากยิง่ขึน้  
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ภาพท่ี 6.6  มูลค่าการนําเข้าและส่งออกสินค้ากลุ่มรถยนตใ์นอาเซียน 

 
 ทีม่า: คาํนวณจาก UN comtrade 

 
ภาพท่ี 6.7  ระดบัการใช้ช้ินส่วนฯ ในประเทศ (localization) ในการประกอบรถยนต ์

ของประเทศอาเซียน 4 ประเทศ  

 
ทีม่า:  ดดัแปลงจาก Hajime Yamamoto. 2012. ASEAN Automotive Market Outlook and Challenges and 

Opportunities for Suppliers. IHS Automotive 
หมายเหตุ:  ขอ้มูลของมาเลเซยีเป็นขอ้มูลของรถยนต์แห่งชาตขิองมาเลเซยี โดยรถยนต์ของต่างประเทศใน

มาเลเซยีจะมรีะดบัการใชช้ิน้สว่นฯ ในประเทศอยูท่ีป่ระมาณ 20-40 เปอรเ์ซน็ต ์
 
ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงทีอ่าจส่งผลกระตุน้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวกค็อื การปรบัเปลีย่นจาก

มาตรการปกป้องและกีดกันทางการค้ามาสู่การเปิดเสรีภาคอุตสาหกรรมและการค้ามากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของไทย ซึ่งได้ยกเลิกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดระดบัการใช ้
ชิน้ส่วนฯ ในประเทศลงในช่วงปี พ.ศ. 2534 รวมทัง้เปิดเสรมีากขึน้ ผ่านการยกเลกิการหา้มตัง้โรงงาน
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ประกอบรถยนตใ์หม ่และหนัมาใชม้าตรการสง่เสรมิการลงทุนในกจิการประกอบรถยนตม์ากยิง่ขึน้ในชว่ง
ปี พ.ศ. 2537 นอกจากน้ี ความพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานสาํหรบัการสง่ออกสนิคา้ เช่น ท่าเรอืและการ
คมนาคมขนส่งทางบกในไทย ช่วยใหไ้ทยเป็นฐานการผลติเพื่อส่งออกไปยงัตลาดทัง้ในเอเชยี รวมถงึ
ยุโรป ตลาดส่งออกน้ีเองทีท่ําใหไ้ทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค โดยช่วยใหผู้ผ้ลติรถยนต์ใน
ไทยบรรลุระดบัการผลิตที่ได้การประหยดัต่อขนาดนอกเหนือจากตลาดในประเทศ ในขณะเดยีวกนั 
อนิโดนีเซียก็เริม่ผ่อนคลายมาตรการจํากดัเชงิปรมิาณและภาษีศุลกากรมากยิง่ขึ้น เช่น Automotive 
Policy Package ในปี พ.ศ. 2542 ซึง่มมีาตรการหน่ึงใหย้กเลกิการใชร้ะดบัการใชช้ิน้สว่นฯ ในประเทศ
เป็นเงื่อนไขในการกําหนดภาษีศุลกากร เป็นต้น การเปลี่ยนท่าทไีปสู่เศรษฐกจิเสรดีงักล่าว สามารถ
ดงึดดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 
ในสว่นของมาตรการทางดา้นภาษ ีการเปิดเสรกีารคา้ภายใตก้รอบพหุภาค ีรวมทัง้ในกรอบของ

อาเซยีน (CEPT) ช่วยกดดนัใหอ้ตัราภาษีศุลกากรในสนิคา้ยานยนต์และชิน้ส่วนฯ ทีป่ระเทศสมาชกิ
อาเซียนเรยีกเก็บระหว่างกนัมแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนกระทัง่กลายเป็นร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2553    
เป็นต้นมา (ดูภาพที ่6.8) ในมุมของผูผ้ลติ ผลของการลดภาษศุีลกากรทําใหก้ําแพงภาษทีีเ่คยเป็นหน่ึง
ในมาตรการใหผู้ผ้ลติรถยนต์ตดัสนิใจตัง้โรงงานที่อาจไม่ไดก้ารประหยดัต่อขนาดในหลายประเทศถูก  
บัน่ทอนลง และอาจเป็นผลดต่ีอการผลติในคลสัเตอร์ขนาดใหญ่เพยีงไม่กี่แห่งในภูมภิาค แล้วส่งออก
รถยนตโ์ดยไมเ่สยีตน้ทุนทางการคา้ทีเ่ป็นภาษศุีลกากรไปยงัตลาดหลกัในอาเซยีนแทน  

 
ภาพท่ี 6.8  อตัราภาษีศลุกากรการนําเข้าสินค้ากลุ่มยานยนตแ์ละช้ินส่วน 

ของประเทศอาเซียน 4 ประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2536-2554 
 

 
ทีม่า: การรวบรวมของคณะผูว้จิยัจากแหลง่ขอ้มลูในประเทศและต่างประเทศ 
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3) แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
 
จากจุดเริม่ตน้ อาเซยีนผลติรถยนตแ์บบหน่ึงประเทศ-หน่ึงคลสัเตอรใ์น 4 ประเทศหลกั ในเวลา

ต่อมา โรงงานประกอบรถยนตใ์นประเทศเหล่านัน้กเ็ริม่เชือ่มโยงในฐานะเครอืขา่ยการผลติมากขึน้เรือ่ยๆ 
โดยแลกเปลีย่นชิน้สว่นฯ ระหวา่งกนัในภมูภิาค และลดการพึง่พาชิน้สว่นฯ จากนอกภูมภิาค นัน่คอื จาก
ประเทศญี่ปุ่ นไดใ้นระดบัหน่ึง ในขณะเดยีวกนั การผลติรถยนต์กเ็ริม่กระจุกตวัมากขึน้ในสองประเทศ 
นัน่คอื ไทยและอนิโดนีเซยี โดยเฉพาะไทย ซึ่งกลายเป็นผูผ้ลติรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในภูมภิาคแทนที่
มาเลเซยีในปี พ.ศ. 2546  แนวโน้มดงักล่าวเป็นผลดต่ีอการสรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
บรษิทัผูผ้ลติรถยนต ์เน่ืองจากสามารถผลติจนถงึระดบัของการประหยดัต่อขนาดไดง้า่ยยิง่ขึน้ อยา่งไรก็
ตาม การเปลีย่นแปลงของเครอืขา่ยการผลติในอาเซยีนยุคหลงัภาษศุีลกากรเป็นศูนยแ์ลว้จะถูกกําหนด
โดยแนวโน้มสองทศิทางสาํคญั ทศิทางทีห่น่ึงกค็อื เครอืขา่ยการผลติรถยนต์และชิน้ส่วนฯ จะกระจุกตวั
อยูท่ีส่องประเทศหลกั นัน่คอื ไทยและอนิโดนีเซยี หลงัจากการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของบรษิทั
ขา้มชาติที่ให้น้ําหนักกบัสองประเทศน้ีมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ทศิทางที่สอง ประเทศในอาเซียนต่างๆ 
ยงัคงพยายามสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศของตนมากขึน้เรื่อยๆ ภายใตก้ารดําเนินมาตรการทัง้ที่
มใิช่ภาษีศุลกากร รวมทัง้มาตรการอื่นๆ ซึ่งจะทําใหก้ารผลติรถยนต์ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ยงัคง
กระจายอยูใ่นประเทศต่างๆ  

  
ทศิทางทีห่นึง่: บรษิทัรถยนตเ์พิม่การลงทนุในไทยและอนิโดนีเซยีอยา่งกา้วกระโดด 
 
ในปี พ.ศ. 2555 บรษิทัรถยนต์เพิม่การลงทุนในไทยและอนิโดนีเซยีเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั ใน

กรณีของประเทศไทย การลงทุนโดยตรงทีน่่าจบัตามองกค็อื จากผูผ้ลติรถยนต์และชิน้ส่วนฯ จากญี่ปุ่ น 
ซึ่งเพิม่การลงทุนในไทยอย่างโดดเด่นกว่านักลงทุนจากประเทศอื่นๆ  โดยผูผ้ลติรถยนต์และชิ้นส่วนฯ 
จากญีปุ่่ นเขา้มายืน่ขอและไดก้ารสง่เสรมิการลงทุนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 เพิม่ขึน้ประมาณสาม
เท่าเมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 2554 (ดภูาพที ่6.9) ยกตวัอยา่งเช่น โตโยตา้และฮอนดา้ ซึง่ต่างเพิม่การลงทุน
ในการผลติรถยนตน์ัง่ในไทยเพิม่ขึน้รวมกนัเป็นมลูคา่กวา่ 32,000 ลา้นบาท (ดตูารางที ่6.1)   

 
นอกเหนือจากผูผ้ลติญี่ปุ่ น ฟอร์ดมกีารยา้ยฐานการผลิตที่น่าสนใจและเป็นอกีหน่ึงตวัอย่างที่

สะทอ้นแรงจูงใจของบรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ในการผลติแบบกระจุกตวัเพื่อใหไ้ดก้ารประหยดัต่อขนาด ปีที่
ผ่านมา ฟอรด์ลดกําลงัการผลติที่ฟิลปิปินส ์ซึ่งเคยเป็นฐานการผลติหลกัสําหรบัตลาดอาเซยีนในอดตี 
และกําลงัจะปิดโรงงานที่ออสเตรเลยี เพื่อมารวมไวท้ี่ไทย ทําใหใ้นอนาคต กําลงัการผลติของฟอรด์ใน
อาเซยีนราวๆ รอ้ยละ 90 อยู่ในไทย17 เหตุผลทีฟ่อรด์ตดัสนิใจลดกําลงัการผลติในฟิลปิปินสย์งัไม่มกีาร

ระบุแน่ชดั แต่เหตุผลประการสําคญัสําหรบักรณีของออสเตรเลยีก็คอื �ต้นทุนการผลติของโรงงาน

                                                 
17 “ฟอรด์ดนัไทยฐานผลติเอเชยี,” กรงุเทพธุรกจิ (4 พฤษภาคม 2555). 
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ฟอรด์ทีอ่อสเตรเลยีสงูกว่าโรงงานของฟอรด์ในยุโรปถงึ 2 เท่าและเอเชยี 4 เท่า18 สาํหรบัไทย เหตุผลจงู
ใจประการสําคญัของการขยายกําลังการผลิตในไทยก็คือ ความพร้อมด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ รวมทัง้
โครงสรา้งพืน้ฐานสําหรบัการผลติเพื่อส่งออก ทัง้น้ีเน่ืองจากฟอร์ดวางแผนจะใหไ้ทยรบัผดิชอบตลาด
อาเซยีน รวมไปถงึเอเชยีและโอเชยีเนีย 

 
ภาพท่ี 6.9  มูลค่าโครงการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกบัยานยนตแ์ละช้ินส่วนจากญ่ีปุ่ น และได้รบั 

การอนุมติัโดย สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
ทีม่า: รวบรวมจากขอ้มลูของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 

 
  

                                                 
18 “ฟอรด์ปิดโรงงานผลติออสเตรเลยีอกี 3 ปี,” กรงุเทพธุรกจิ (24 พฤษภาคม 2556). 

14,938

43,775

133,293

60

92

163

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2553 2554 2555

มูลค่าการลงทุน: ล้านบาท (แกนซ้าย) จํานวนโครงการ (แกนขวา)



225 

ตารางท่ี 6.1 ตวัอย่างการลงทุนท่ีเก่ียวกบัยานยนตแ์ละช้ินส่วนในไทยในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556  

บริษทั 
มลูค่าการลงทุน 

(ล้านบาท) 
ผลิต ท่ีตัง้ 

กลุ่มประกอบรถยนต ์(OEMs) 
ฟอรด์ 14,000 รถยนตน์ัง่ ระยอง 

ฟอรด์-มาสดา้ 837 รถป๊ิกอพั ระยอง 

ฮอนดา้ 20,000 รถยนต ์sub compact 
ปราจนีบุรแีละ

อยธุยา 
โตโยตา้ 12,000 รถยนต ์Eco-car และ Lexus ฉะเชงิเทรา 
โตโยตา้ 1,739 รถตู ้Commuter (Hiace) สมทุรปราการ 
นิสสนั 12,2000 รถป๊ิกอพั+ศนูยว์จิยัฯ สมทุรปราการ 
มาสดา้ 10,000 เกยีร ์SkyActive-drive ชลบุร ี

SAIC-CP group 10,000 รถยนตน์ัง่ MG ชลบุร ี

Great Wall Motor 10,000 
รถยนตน์ัง่และรถเพือ่การ
พาณิชย ์

ระยอง 

กลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนฯ 
SIAM TOYOTA 
MANUFACTURING 

6,962 เครือ่งยนตก๊์าซโซลนี ชลบุร ี

CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
(THAILAND) 

4,540 หวัฉีดเครือ่งยนตด์เีซล ระยอง 

Y S PUND 4,000 ระบบทอ่ไอเสยี ฉะเชงิเทรา 
RYOBI DIE CASTING 
(THAILAND) 

3,014 ชิน้สว่นทีเ่ป็นเหลก็ ระยอง 

TANAKA PRECISION 
(THAILAND) 

2,961 ชิน้สว่นยานยนต ์ ลาํพนู 

SIAM DENSO 
MANUFACTURING 

2,665 ระบบจา่ยน้ํามนั ชลบุร ี

TOYOMI AUTO PARTS 
(THAILAND) 

2,217 ชิน้งานขึน้รปู (stamping) ฉะเชงิเทรา 

ทีม่า: รวบรวมจากขอ้มลูของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
 
ที่น่าสนใจคอื เริม่มผีูผ้ลติรถยนต์ที่ยงัไม่มโีรงงานประกอบในไทยและในอาเซยีนเขา้มาลงทุน 

โดยเฉพาะจากจนี เช่น เซีย่งไฮ ้ออโตโมทฟิ อนิดสัทรี ้(SAIC) และ Great Wall Motor ปัจจยัสาํคญัของ
ทัง้สองบรษิทัในการเขา้มาลงทุนกค็อื ต้องการขยายตลาดในอาเซยีนและออสเตรเลยี โดยใชไ้ทยเป็น
ฐานการผลติและส่งออก ทัง้น้ีเน่ืองจากตลาดเหล่าน้ีเป็นตลาดของรถยนต์ขบัขวา แต่ไลน์การผลติใน
ประเทศจนีสาํหรบัรถยนตข์บัขวาคอ่นขา้งจาํกดั  
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นอกเหนือจากกลุ่มผูป้ระกอบรถยนต ์บรษิทัชิน้สว่นญีปุ่่ นกเ็พิม่การลงทุนในไทยครัง้ใหญ่เช่นกนั 
ยกตวัอย่างเช่น บรษิทั เดน็โซ่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอเชยี จํากดั วางแผนขยายโรงงานผลติชิน้ส่วนฯ ที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนิคม (บางปะกง) จ.ชลบุร ีภายใต้งบลงทุนประมาณ 3.2 พนัล้านบาท เพื่อรบั
การเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย (ดตูวัอยา่งในตารางที ่6.1 ประกอบ) 

 
ภาพท่ี 6.10  มลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสาขายานยนตแ์ละช้ินส่วนของ

อินโดนีเซียในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2555 

 
ทีม่า:  รวบรวมมลูคา่การลงทุนโดยตรงในสาขา Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry จาก 

Indonesia Investment Coordinating Board Official Website 
หน่วย:  ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 
สาํหรบัอนิโดนีเซยี มลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนโดย

หน่วยงาน Indonesia Investment Coordinating Board หรอื BKPM ในสาขายานยนตแ์ละชิน้สว่นใน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2555 มแีนวโน้มสงูขึน้เช่นกนักบัไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากกลุ่มผูผ้ลติฝ่ายญีปุ่่ น 
เช่น ฮอนดา้ลงทุนตัง้โรงงานประกอบรถยนตใ์หมใ่นกรุงจาการต์ามลูค่าประมาณ 400 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อเพิม่กําลงัการผลติรวมของฮอนดา้ในอนิโดนีเซยีอกีสามเท่าจากกําลงัการผลติทีม่ี
อยูใ่หถ้งึ 180,000 คนัต่อปี ในขณะเดยีวกนั โตโยตา้ประกาศแผนจะลงทุนในอนิโดนีเซยีครัง้ใหญ่ มลูค่า
กวา่ 2.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในอกี 3 ปีขา้งหน้า 
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ตวัอย่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของบรษิทัรถยนต์และชิน้ส่วนฯ ในอนิโดนีเซยี อาทิ
เชน่  

 โตโยตา้ประกาศแผนจะลงทุนในอนิโดนีเซยีครัง้ใหญ่มลูค่า 2.7 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัใน
อกี 3 ปีขา้งหน้า19 

 ฮอนดา้จะลงทุนตัง้โรงงานประกอบรถยนต์เป็นโรงทีส่องมลูค่าการลงทุนกว่า 337 ลา้น
เหรยีญสหรฐัซึ่งมผีลใหก้ําลงัการผลติรถยนต์ฮอนดา้ในอนิโดนีเซยีเพิม่ขึน้ 3 เท่า หรอื
จาก 60,000 คนัต่อปีในปัจจุบนั เป็น 180,000 คนัต่อปี20 

 นิสสนัจะลงทุนอกีประมาณ 400 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพือ่เพิม่กาํลงัการผลติของนิสสนัเป็น 
250,000 คนัต่อปีในปี 255721 

 เดน็โซ่จะลงทุน 110 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพือ่สรา้งโรงงานผลติชิน้สว่นฯ22 

 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่ นดงักล่าว ไดแ้ก่ ในช่วง 5 ปีที่

ผ่านมา แมว้่าตลาดรถยนต์ในอาเซยีนมขีนาดเล็กกว่าจนีประมาณหน่ึงในหก แต่มแีนวโน้มเติบโตสูง
อย่างต่อเน่ือง โดยปี พ.ศ. 2555 ตลาดรถยนต์รวม 4 ประเทศ (ไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และ
ฟิลปิปินส)์ ประมาณ 2.8 ลา้นคนั มอีตัราการเตบิโตประมาณรอ้ยละ 26 จากปี พ.ศ. 2554 ใน
ขณะเดยีวกนั อาเซยีนยงัมตีลาดเกดิใหม่ เช่น พม่า กมัพูชา และลาว ดงันัน้ ดว้ยแรงขบัเคลื่อนของ
ตลาดอนิโดนีเซยี ขนาดตลาดอาเซียนในอนาคตมคีวามเป็นไปได้สูงที่จะถึง 3.5 ล้านคนั นอกจากน้ี 
ปัญหาความสมัพนัธร์ะหวา่งจนีกบัญีปุ่่ นครัง้ล่าสดุชว่ยเน้นยํา้ยทุธศาสตร ์China-plus-one Strategy ของ
บรษิทัรถยนต์ญีปุ่่ น หลงัจากความตงึเครยีดดงักล่าวเกดิขึน้ ยอดขายของรถยนต์ญีปุ่่ นลดลงอย่างมาก 
เช่น โตโยต้าลดลงประมาณ 61.1 เปอรเ์ซน็ต์ ฮอนดา้ 54.2 เปอรเ์ซน็ต์ และนิสสนั 44 เปอรเ์ซน็ต์23 

ปัจจัยอื่นๆ ก็เช่น �วิกฤตการณ์พลังงานในประเทศญี่ปุ่ นหลังเหตุการณ์สึนามิปี พ.ศ. 2554 ใน
ขณะเดียวกัน นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ เช่น นโยบายสนับสนุนรถยนต์ประหยดั
พลงังานมาตรฐานสากล (eco-car) และนโยบายรถยนต์คนัแรกของไทย ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนเพิม่
กําลงัผลติของบรษิทัรถยนต์หลายบรษิทัในช่วงเวลาทีผ่่านมา ในขณะทีอ่นิโดนีเซยีไดอ้อก “The Low 
Emission Car Project Decree (LECPD)” ซึง่คลา้ยคลงึกบันโยบายสนบัสนุนรถยนตป์ระหยดัพลงังาน
มาตรฐานสากลของไทย กล่าวคอื รถยนตท์ีป่ล่อยมลภาวะน้อยและประหยดัพลงังาน จะไดร้บัการยกเวน้
ภาษี24 

                                                 
19 “Toyota Announces Rp 26 Trillion Indonesian Investment Plan,” Jakarta Globe (10 November 2012). 
20 “Honda Makes Big Plans For Asia With Indonesia And India Push,” Forbes (13 June 2012). 
21 “Nissan Ups Investment in Indonesia, ASEAN’s Largest Market,” < www.nissan-global.com > (21 March 2012).  
22 “Denso to invest $110 mln in a new plant in Indonesia,” Reuters (10 September 2012). 
23 Toru Takahashi. “Carmakers shift focus away from China toward Southeast Asia,” The NIKKEI asian review (12 December 
2012). 
24 “RI could become major player in low-cost, green car market,” The Jakarta Post (18 January 2013). 



228 

เมือ่พจิารณาความสมัพนัธท์างการผลติรถยนตร์ะหวา่งไทยและอนิโดนีเซยีในปัจจุบนั พบวา่ 
อนิโดนีเซยีนําเขา้ทัง้รถยนตแ์ละชิน้สว่นฯ จากไทย โดยไทยเป็นผูส้ง่ออกรถยนตอ์นัดบัหน่ึง กล่าวคอื 
ประมาณรอ้ยละ 52 ของการนําเขา้สนิคา้กลุ่มรถยนตท์ัง้หมด และเป็นผูป้้อนชิน้สว่นฯ อนัดบัสองใหแ้ก่
อุตสาหกรรมรถยนตข์องอนิโดนีเซยี รองจากญีปุ่่ น กล่าวคอื ประมาณรอ้ยละ 30 ของการนําเขา้สนิคา้
กลุ่มชิน้สว่นฯ ทัง้หมด (ดภูาพที ่ 6.11) เมือ่พจิารณาเป็นรายสนิคา้ (พกิดัศุลกากร 6 หลกั) ในกลุ่ม   
ยานยนต ์ พบวา่ รถยนตท์ีอ่นิโดนีเซยีนําเขา้จากไทยมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่เครือ่งยนตก๊์าซโซลนีข
นาด 1,000-1,500 ซซี ี (HS 870322) มลูคา่ 446 ลา้นเหรยีญสหรฐั รองลงมาไดแ้ก่ รถยนตส์าํหรบัขน
ของ น้ําหนกัรถไมเ่กนิ 5 ตนั (HS 870421) มลูคา่ 377 ลา้นเหรยีญสหรฐั และ รถยนตอ์ื่นๆ เครือ่งยนต์
ดเีซล ขนาด 1,500-2,500 ซซี ี(HS 870332) มลูคา่ 339 ลา้นเหรยีญสหรฐั ตามลาํดบั ขณะทีส่นิคา้กลุ่ม
ชิน้สว่นฯ (พกิดัศุลกากร 6 หลกั) พบวา่ ชิน้สว่นยานยนตอ์ื่นๆ (HS 870899) มลูคา่ 358 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั รองลงมาไดแ้ก่ ชิน้สว่นและสว่นประกอบเครือ่งก๊าซโซลนี (HS 840991) มลูคา่ 278 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั และชิน้สว่นและสว่นประกอบอื่นๆ ของตวัถงั (HS 870829) มลูคา่ 135 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
แนวโน้มดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ Association of Indonesian Automotive 
Industries (GAIKINDO) ทีอ่นิโดนีเซยี ซึง่ไดใ้หค้วามเหน็วา่ การผลติรถยนตข์องอนิโดนีเซยีตอ้งพึง่พา
ชิน้สว่นจากคลสัเตอรข์องไทย นยัสาํหรบัอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยกค็อื เมือ่อุตสาหกรรมรถยนต์
อนิโดนีเซยีเตบิโตขึน้ แนวโน้มทีอ่นิโดนีเซยีจะพึง่พาชิน้สว่นจากไทยจะยงัคงต่อเน่ืองไปอกีหรอืไม ่
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ภาพท่ี 6.11 สดัส่วนการนําเข้ารถยนตแ์ละช้ินส่วนฯ ของอินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2554 
แยกตามรายประเทศ 

 

 
 ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลู UN Comtrade 

 
ทศิทางทีส่อง: ประเทศในอาเซยีนทีเ่หลอืยงัคงพยายามสนบัสนุนอุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศ

ของตนมากขึน้ 
 
แมว้า่จะมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีห่น่ึง แต่โครงสรา้งการผลติรถยนตใ์นลกัษณะ

หน่ึงประเทศ-หน่ึงคลสัเตอรด์งักล่าวยงัคงปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากรถยนตห์น่ึงรุน่ (model) 
จะมกีารผลติในโรงงานรถยนตใ์นแต่ละประเทศ ยกตวัอยา่งเช่น โตโยตา้มาเลเซยี (UMW Toyota Motor 
Sdn Bhd) วางแผนลงทุนอกี 170 ลา้นรงิกติเพื่อขึน้ไลน์ประกอบ Toyota Camry ในมาเลเซยีซึง่มี
ยอดขายประมาณเดอืนละ 1,000 คนั25 เป็นตน้ ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงทีอ่าจส่งผลใหเ้กดิการกระจาย
การผลติในลกัษณะดงักล่าวกค็อื มาตรการทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษศุีลกากรทีแ่ยกปฏบิตัริะหว่างผูผ้ลติใน
ประเทศและรถยนตนํ์าเขา้ อาทเิชน่ ภาษสีรรพสามติและการขออนุญาตนําเขา้ เป็นตน้ ตวัอยา่งทีช่ดัเจน
กค็อื กรณีของมาเลเซยี ซึง่การเรยีกเกบ็ภาษสีรรพสามติรถยนตจ์ะค่อนขา้งแตกต่างกนัระหว่างรถยนต์
ที่ผลติในมาเลเซยีและรถยนต์ที่นําเขา้ ในมุมของบรษิทัรถยนต์กค็อื การสูญเสยีความสามารถในการ
แขง่ขนัของผูผ้ลติรถยนต์ทีส่ง่ออกรถยนตไ์ปมาเลเซยี อนัเป็นผลจากนโยบายของประเทศผูนํ้าเขา้ และ
อาจจงูใจใหผู้ผ้ลติรถยนต์ดงักล่าวเขา้ไปตัง้หน่วยผลติแทนการส่งออก แมว้่าภาษศุีลกากรจะลดลงเหลอื
ศูนยแ์ลว้กต็าม ตวัอย่างน้ีชีใ้หเ้หน็ถงึมาตรการทีม่ใิช่ภาษี (Non-tariff measures) ซึง่จะมคีวามสาํคญั

                                                 
25 “UMW Toyota plans to produce Camry in Malaysia,” Business Times (15 July 2010). 
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มากขึน้เรื่อยๆ ในการกําหนดทศิทางของการเปลี่ยนแปลงเครอืข่ายการผลติและการลงทุนในภูมภิาค
หลงัจากภาษศุีลกากรเป็นศนูยแ์ลว้ในอนาคตอนัใกล ้

 
ภาพท่ี 6.12  ตวัอย่างการเกบ็ภาษีสรรพสามิตรถยนตข์องมาเลเซีย 

 

 
 
ทีม่า: จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
 
นอกจากน้ี ประเทศอื่นๆ ในอาเซยีนกําลงัเตรยีมสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนฯ 

ขึน้มาเช่นกนั ยกตวัอย่างเช่น เวยีดนามไดก้ําหนดใหอุ้ตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ เป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีจ่ะเริม่ต้นพฒันา26 ซึ่งน่าจบัตาดูว่าจะมมีาตรการใดๆ ออกมาสนับสนุนเพื่อให้
เกดิการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ขณะมาเลเซยีกไ็ดท้บทวนนโยบายรถยนต์แห่งชาตใินปี พ.ศ. 
2553 โดยยกเลกิการจํากดัใบอนุญาตประกอบรถยนต์ในกลุ่มรถยนต์นัง่เครื่องยนต์ขนาด 1,800 ซซีขีึน้
ไป และมีราคาไม่เกิน 150,000 ริงกิต รถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด รวมทัง้รถกระบะและรถเพื่อการ
พาณชิย์27  
 
 การเปลีย่นแปลงของเครอืขา่ยการผลติระหว่างประเทศอยู่ในคําถามทีว่่า หน่วยผลติใดจะไดร้บั
หน้าที่ในการผลิตอะไรในห่วงโซ่อุปทานทัง้หมด ในกรณีของเครือข่ายการผลิตรถยนต์ในอาเซียน 
ทศิทางทีห่น่ึงชีใ้หเ้หน็วา่ ไทยและอนิโดนีเซยีจะไดร้บัหน้าทีห่ลกัในการผลติรถยนตแ์ละชิน้สว่นฯ สาํหรบั
ตลาดทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศมากขึน้เรือ่ยๆ ในฐานะคลสัเตอรข์องภูมภิาค ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การเพิม่ขดีความสามารถของผูผ้ลติรถยนต์ในการผลติเพื่อการประหยดัต่อขนาด ขณะทีท่ศิทางที่สอง
แสดงใหเ้หน็วา่ ประเทศอื่นๆ ในอาเซยีนยงัคงตอ้งการมสีว่นรว่มในเครอืขา่ยการผลติรถยนต ์อยา่งน้อย
สาํหรบัตลาดภายในประเทศ    
 
 
 
 

                                                 
26“Japan helps develop Viet Nam's industrial strategy,” Viet Nam News (31 July 2013). 
27 Malaysian Investment Development Authority (MIDA). Malaysia’s Automotive Industry. 
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6.3  กรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
แมว้า่ลกัษณะของสนิคา้ปิโตรเคมจีะไมไ่ดผ้ลติดว้ยการประกอบชิน้สว่นและสว่นประกอบเหมอืน

รถยนต์ แต่การศกึษาในระยะที ่2 ทีผ่่านมา พบว่า อุตสาหกรรมเคมภีณัฑแ์ละพลาสตกิใชเ้คมภีณัฑข์ัน้
กลางภายในอาเซยีนเพิม่สูงขึน้ในช่วงสบิปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2553 การผลติเคมภีณัฑ์มกีารใช้
เคมภีณัฑ์ข ัน้กลางภายในภูมภิาคประมาณรอ้ยละ 31 ของการนําเขา้เคมภีณัฑ์ขัน้กลางทัง้หมด การ
แลกเปลีย่นเคมภีณัฑข์ัน้กลางภายในภมูภิาคน้ีสะทอ้นถงึการทาํงานของเครอืขา่ยการผลติ 

การนําเสนอการเปลี่ยนแปลงเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ หนึง่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองอาเซียนใน
ปัจจุบนั  สอง การกา้วขึน้มาของอนิโดนีเซยีและเวยีดนาม สาม การมุง่สู่การผลติผลติภณัฑปิ์โตรเคมี
ชนิดพเิศษ (Specialty) ของผูผ้ลติรายใหญ่ และสี ่แนวโน้มในอนาคต 

 
 
1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองอาเซยีนในปัจจุบนั  

อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศอาเซียนอาจแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้นําในฐานะ
ศูนยก์ลางการผลติปิโตรเคม ี(Petrochemical hub) กลุ่มทีก่ําลงัพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศ 
และกลุ่มทีย่งัไมม่อุีตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศ 

 
กลุ่มผูนํ้าในฐานะศูนยก์ลางการผลติปิโตรเคม ี(Petrochemical hub) ไดแ้ก่ ไทย สงิคโปร ์และ

มาเลเซยี คุณสมบตัทิีช่ ีว้ดัความเป็นศูนยก์ลางการผลติปิโตรเคมกีค็อื อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีนาดใหญ่
และครบวงจรในประเทศ รวมทัง้การส่งออกเคมภีณัฑข์ัน้กลางและขัน้ปลาย เช่น เมด็พลาสตกิประเภท
ต่างๆ เป็นตน้ ภาพที ่6.14 ชีใ้หเ้หน็ว่า กลุ่มผูนํ้าทีม่กีําลงัการผลติเอธลินีค่อนขา้งสงูกว่าประเทศอื่นๆ ก็
คอื ไทย สงิคโปร ์และมาเลเซยี เอธลินีเป็นหน่ึงในกลุ่มวตัถุดบิขัน้ตน้ตวัทีส่าํคญัของอุตสาหกรรมปิโตร
เคม ีเอธลินีอยู่ในกลุ่มโอเลฟินส ์(Olefins) ซึง่เป็นวตัถุดบิของการผลติเมด็พลาสตกิและเคมภีณัฑห์ลาย
ชนิด28 ซึง่ชว่ยสะทอ้นความพรอ้มของอุตสาหกรรมปิโตรเคมขี ัน้ตน้ในประเทศ  

 
ส่วนกลุ่มที่กําลงัพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ

เวยีดนาม ลกัษณะของอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศเหล่าน้ีกค็อื เน้นไปทีอุ่ตสาหกรรมขัน้ปลาย เช่น 
อุตสาหกรรมพลาสตกิ โดยยงัขาดอุตสาหกรรมขัน้ต้น หรอืมอุีตสาหกรรมขัน้ต้น แต่ยงัมขีนาดเลก็ ซึ่ง

                                                 
28 อาทเิชน่ โพลเีอธลินีความหนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene - LDPE) โพลเีอธลินีความหนาแน่นตํ่าเชงิเสน้ (Linear Low 
Density Polyethylene -LLDPE) โพลเีอธลินีความหนาแน่นสงู (High Density Polyethylene - HDPE) โพลไีวนิลคลอไรด ์ (Poly Vinyl 
Chloride - PVC) และเคมภีณัฑต์่างๆ เชน่ เอธลินีไกลคอล (Ethylene Glycol - EG) กรดน้ําสม้ (Acetic Acid) ไวนิลอะซเีทตโมโนเมอร ์
(Vinyl Acetate Monomer - VAM) และแอลฟาโอเลฟินส ์(Alpha Olefins) เป็นตน้  
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แตกต่างจากกลุ่มประเทศกลุ่มแรกที่มีอุตสาหกรรมครบวงจร กลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มที่ยงัไม่มีหรือมี
อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีนาดเล็กมากในประเทศ อนัได้แก่ บรูไน พม่า ลาว และเวยีดนาม ในกลุ่มน้ี 
บรูไนมคีวามพเิศษตรงที่มคีวามได้เปรยีบในวตัถุดิบขัน้พื้นฐาน นัน่คอื น้ํามนัดบิ ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์
สง่ออกหลกัของบรไูน ขณะทีอ่กีสามประเทศทีเ่หลอืในกลุ่มน้ีเพิง่เริม่พฒันาอุตสาหกรรมในประเทศ ทํา
ใหย้งัขาดอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีซึง่ตอ้งใชเ้งนิลงทุนจาํนวนมหาศาล 

 
การเชื่อมโยงหลกัของอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศอาเซยีนกค็อื กลุ่มผูนํ้า อนัไดแ้ก่ ไทย 

สงิคโปร ์และมาเลเซยี จะทาํหน้าทีผ่ลติและป้อนสนิคา้ปิโตรภณัฑ ์ทัง้ข ัน้ตน้ ขัน้กลาง และขัน้ปลาย เช่น 
เมด็พลาสตกิ เสน้ใยสงัเคราะห ์และยางสงัเคราะห์ ใหแ้ก่กลุ่มที่กําลงัพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีน
ประเทศ อนัได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งมีอุตสาหกรรมขัน้ปลาย เช่น โรงงาน
พลาสตกิ ซึ่งกําลงัการผลติเมด็พลาสตกิในประเทศยงัไม่เพยีงพอต่อความต้องการในประเทศ ภาพที ่
6.15 แสดงใหเ้หน็ว่า สนิค้าเคมภีณัฑ์ขัน้ต้นเฉพาะที่อาเซยีนนําเขา้ในภูมภิาคด้วยกนักว่ารอ้ยละ 95 
นําเข้ามาจากสิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอะโรมาติกส์ (Aromatics) เช่น 
Benzene และ Xylene เป็นตน้ ขณะทีก่ลุ่มประเทศทีย่งัไมม่หีรอืมอุีตสาหกรรมปิโตรเคมขีนาดเลก็มาก
ในประเทศ เน้นการนําเขา้ผลติภณัฑพ์ลาสตกิหรอืผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ยอื่นๆ ของปิโตรเคม ี 

 
ภาพท่ี 6.13 ห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
 
ทีม่า: รายงานของคณะกรรมการคลสัเตอรปิ์โตรเคม ีสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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ภาพท่ี 6.14 กาํลงัการผลิตเอธิลีน (Ethylene Capacity) ของประเทศในเอเชีย 
 

 
 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
หน่วย: ลา้นตนัต่อปี 
 
 

ภาพท่ี 6.15 สดัส่วนการนําเข้าปิโตรเคมีขัน้ต้น (upstream) จากประเทศอาเซียนด้วยกนั 
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 

 
ทีม่า: คาํนวณจาก UN comtrade  
 
เหตุปัจจยัอะไรทีท่าํใหแ้ต่ละประเทศมรีะดบัการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมทีีค่่อนขา้งแตกต่าง

กนั? ผลลพัธใ์นปัจจุบนัเป็นผลจากปัจจยัอทิธพิลหลายปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมดงักล่าว 
หากกล่าวเฉพาะปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายของรฐับาลของแต่ละประเทศ ตวัอย่างของไทยสะทอ้นให้
เหน็ว่า มาตรการต่างๆ ทีเ่ป็นผลจากความพยายามในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศของ
รฐับาลมผีลสําคญัอย่างยิง่ ยกตวัอย่างเช่น นโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศในช่วงเริม่ต้นของ
การพฒันาอุตสาหกรรมของไทย (Infant industry protection policy) เช่น การตัง้กําแพงภาษศุีลกากร
เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ เป็นต้น ในทํานองเดียวกนั ในภาพที่ 6.16 ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2543 
นอกเหนือจากไทย แต่ละประเทศต่างใชม้าตรการทางดา้นภาษีในการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ 
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แต่หลงัจากการลดภาษีภายใต้ขอ้ผูกมดัของการเจรจาในเวทพีหุภาคภีายใต้ความตกลงทัว่ไปว่าด้วย
การคา้สนิคา้และภาษีศุลกากร (GATT) และพนัธกรณีที่ไดผู้กพนัไวก้บัองค์การการค้าโลก (WTO)  
รวมทัง้การเปิดเสรใีนระดบัภูมภิาคภายใต้ความตกลงการค้าเสรอีาเซียน (AFTA) ในช่วงเวลาน้ี 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยเริ่มมีระดบัความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น และใช้นโยบายเปิดเสรี
อุตสาหกรรม รวมไปถึงการพฒันานิคมอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค ซึ่งช่วยให้ไทยเป็น
ทางเลอืกทีน่่าลงทุนสาํหรบัผูผ้ลติจากต่างประเทศ  

 
ภาพท่ี 6.16 อตัราภาษีศลุกากรการนําเข้าสินค้าปิโตรเคมีของประเทศอาเซียน 4 ประเทศ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2554 
 

 
ทีม่า: คาํนวณจากฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
2) การกา้วขึน้มาของอนิโดนีเซยีและเวยีดนาม 
 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศอนิโดนีเซยีและเวยีดนามมแีนวโน้มเตบิโตไปสู่อุตสาหกรรม   

ปิโครเคมทีีค่รบวงจรในอนาคต ดงัจะเหน็ไดจ้ากแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศขนาดใหญ่
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนทัง้สองประเทศในช่วงเวลาทีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่จากผูผ้ลติในกลุ่ม
ผูนํ้า เชน่ ไทย เป็นตน้ การกา้วขึน้มาของอนิโดนีเซยีและเวยีดนามจะมนียัต่อการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ย
การผลติสนิคา้ปิโตรเคมใีนอนาคต    

 
 อนิโดนีเซยีและเวยีดนามเผชญิความทา้ทายทีค่ล้ายคลงึกนั นัน่คอื อุปสงค์ภายในประเทศที่มี
ต่อสนิคา้ทีผ่ลติจากปิโตรเคมมีแีนวโน้มเตบิโตมากขึน้เรื่อยๆ ทว่าการผลติในประเทศขาดอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคมขี ัน้ตน้ในประเทศ ทาํใหแ้ต่ละปีตอ้งนําเขา้เคมภีณัฑข์ัน้ตน้เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะจากไทย
และสงิคโปร ์ดงันัน้ ทัง้สองประเทศจงึจําเป็นต้องพึง่พาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อลดการ
นําเขา้ (Import substitution)  
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ในกรณขีองอนิโดนีเซยี มกีารคาดการณ์การเตบิโตของอุปสงคต่์อสนิคา้ปิโตรเคมหีลกัในอนาคต
ของอนิโดนีเซียว่า ภายในปี พ.ศ. 2567 หรอือกีสบิกว่าปีขา้งหน้า จะเพิม่ขึ้นอกีกว่าร้อยละ 50 ของ
ปรมิาณอุปสงคใ์นปัจจุบนั ภายใต้อุปสงคท์ีจ่ะเพิม่ขึน้มากน้ี การผลติในประเทศของอนิโดนีเซยีกลบัไม่
สอดคลอ้ง กล่าวคอื การผลติสนิคา้ปิโตรเคมขี ัน้ต้นในประเทศไม่เพยีงพอ โดยมผีูผ้ลติรายเดยีว นัน่คอื 
PT Chandra Asri Petrochemical  
 

ภาพท่ี 6.17 การคาดการณ์อปุสงคต่์อสินค้าปิโตรเคมีของอินโดนีเซียในอนาคต 

 
ทีม่า: JP Morgan 2013 
หมายเหตุ: 1 – ผลติภณัฑใ์นกลุม่ Olefins, Polyolefins derivative และ aromatics and butadiene derivative 
 
ขอ้เทจ็จรงิน้ีสะทอ้นในการผลติปิโตรเคมภีณัฑข์ัน้ปลายทีส่าํคญันัน่คอื ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เมื่อ

เศรษฐกิจของอินโดนีเซียพฒันา ทําให้ประชากรมกีําลงัซื้อ รวมทัง้ความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์
พลาสตกิเพิม่ขึน้มาอยูท่ีป่ระมาณ 2.7 ลา้นตนัต่อปี แต่กําลงัการผลติภายในประเทศมเีพยีง 1.9 ลา้นตนั
เทา่นัน้ (ดภูาพที ่6.18)   

 
ภาพท่ี 6.18 ปริมาณการผลิตและการบริโภคเมด็พลาสติกหลกั* 

ในประเทศของอินโดนีเซีย ปี พ.ศ. 2554 

หน่วย: พนัตนัต่อปี 
 

 ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ: * เมด็พลาสตกิหลกั ไดแ้ก่ PP, PE, PVC, PS/EBS, ABS/SAN 
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ในมุมของเอกชน การเติบโตของตลาดภายในเป็นแรงดงึดูดสําคญัที่ทําให้ตดัสนิใจลงทุนใน
อนิโดนีเซยี มูลค่าการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมเคมใีนอนิโดนีเซยีในปี พ.ศ. 2555 มแีนวโน้มเพิง่
สูงขึน้กว่าปี พ.ศ. 2553 กว่าสามเท่า ดงัแสดงในภาพที ่6.19 การลงทุนหรอืแผนการลงทุนขนาดใหญ่
ของบรษิทัปิโตรเคมจีากต่างประเทศ อาทเิช่น การรว่มทุนของบรษิทั PERTAMINA ของอนิโดนีเซยีกบั 
PTT GLOBAL จากไทย เพื่อสรา้งศูนยก์ารผลติปิโตรเคมคีรบวงจร (Petrochemical complex) มลูค่า
การลงทุนกว่า 5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั29 และบรษิัท Honam จากเกาหลใีต้ ซึ่งมแีผนจะลงทุนใน
อนิโดนีเซยีกวา่ 5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั เชน่กนั30   

 
ภาพท่ี 6.19 มลูค่าการลงทุนในอตุสาหกรรมเคมีของอินโดนีเซีย 

ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 

หน่วย:  ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 

ทีม่า: Indonesia Investment Coordinating Board Official Website 
 
  

                                                 
29 “Thai PTT Global, Pertamina plan $5 bln Indonesia petchem plant,” Reuters (13 March 2013). 
30 “Honam to invest $5b in petrochemical complex,” The Jakarta Post (9 February 2012). 
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ตารางท่ี 6.2 การลงทุนสาํคญัของบริษทัปิโตรเคมีในอินโดนีเซีย 

บริษทั มลูค่าการลงทุน 
แผนการผลิต ปีท่ีจะเร่ิม

ดาํเนินการ ขัน้ต้น ขัน้ปลาย 
PERTAMINA (อนิโดนีเซยี) 
PTT GC (ไทย) 

5 ลา้นเหรยีญสหรฐั โอเลฟินส ์1 ลา้นตนั
ต่อปี n.a. 

คาดว่ าจะ เริ่ม
ผลิตในปี พ.ศ. 
2561 

HONAM (เกาหลใีต)้ 5 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

เอธิลีน 1 ล้านตัน , 
โพรพิลีน 5.5 แสน
ตนั 

โพลีเอธิลีน 6 .5 แสนตัน , 
เอธิลีน กลีคอล 7 แสนตนั, 
โพลโีพรพลินี 6 แสนตนั, บู
ตาเดอนี 1.4 แสนตนั   

เริม่ตน้ก่อสรา้ง
ในปี พ.ศ. 2556 

SCG (ไทย) 
PT Barito Pacific 
(อนิโดนีเซยี) 
Chandra Asri Petrochemical 
(อนิโดนีเซยี) 

450 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั (SCG ซือ้หุน้
จากบรษิทัทัง้สอง) 

เอธลินี 4.5 แสนตนั  
(เพิม่กาํลงัการผลติ
ของ Chandra Asri 
Petrochemical) 

n.a. n.a. 

ทีม่า: รวบรวมจากขอ้มลูในสือ่มวลชนและเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 
ขณะทีเ่วยีดนาม  PetroVietnam Research and Development Centre คาดการณ์การเตบิโต

ของอุปสงค์ต่อสนิค้าปิโตรเคมหีลกัในอนาคตของเวียดนามว่า อตัราการเติบโตของอุปสงค์ต่อปิโตร
เคมภีณัฑจ์นถงึปี พ.ศ. 2563 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 8.6 ต่อปี ซึง่การเตบิโตในอตัราน้ีจะทําใหเ้วยีดนาม
เผชญิกบัภาวะขาดแคลนสนิคา้ปิโตรเคมภีณัฑใ์นอนาคต31 ตวัชีว้ดัตวัหน่ึงในปัจจุบนักค็อื ปรมิาณการ
ผลติเมด็พลาสตกิประเภทโพลโิพพลินี (PP) ของเวยีดนามในปี พ.ศ. 2554 อยู่ทีป่ระมาณ 5.6 แสนตนั
ต่อปี ซึง่ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการในประเทศทีป่ระมาณ 1 แสนตนัต่อปี  

 
ภาพท่ี 6.20 ปริมาณการผลิตและการบริโภคเมด็พลาสติกหลกั* 

ในประเทศของเวียดนาม ปี พ.ศ. 2554 

หน่วย: พนัตนัต่อปี 
 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ:  เวยีดนามผลติเมด็พลาสตกิไดเ้พยีง PP และ PVC, ขอ้มลูทีแ่สดงคอื PP 

                                                 
31 “Vietnam facing petrochemical supply shortages,” http://www.pvpro.com.vn (11 October 2010). 
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 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเวียดนามครัง้สําคญั ก็คือ 
โครงการศูนยก์ลางการผลติปิโตรเคมคีรบวงจร (Petrochemical complex) มูลค่ากว่า 4.5 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐั โดยเป็นการรว่มทุนระหว่าง SCG จากไทย Qatar Petroleum จากกาตาร ์Petro Vietnam 
และ VINACHEM จากเวยีดนาม32 โครงการร่วมทุนครัง้น้ีมแีผนการผลิตปิโตรเคมขี ัน้ต้น นัน่คอื         
โอเลฟินส ์ (Olefins) ประมาณ 1.4 ลา้นตนั ขณะทีปิ่โครเคมขี ัน้ปลาย ไดแ้ก่  โพลเีอธลินีความหนาแน่น
ตํ่าเชงิเสน้ (Linear Low Density Polyethylene - LLDPE) ประมาณ 4 แสนตนั โพลเีอธลินีความ
หนาแน่นสงู (High Density Polyethylene - HDPE) ประมาณ 4 แสนตนั และโพลโิพพลินีประมาณ 4.5 
แสนตนั33 
 
 ปัจจยัสําคญัทีท่ําใหผู้ผ้ลติรายใหญ่ของไทยเขา้ไปลงทุนในทัง้สองประเทศแทนการส่งออกเมด็
พลาสติกมีอยู่ด้วยกนัหลายประการ แต่ปัจจยัสําคญัประการหน่ึงก็คือ ข้อจํากดัเรื่องสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศ จากกรณีปัญหาสิง่แวดลอ้มในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 ศาลปกครอง
ตดัสนิเพกิถอนใบอนุญาตโครงการที่ออกหลงัปี พ.ศ. 2550 และอยู่ในข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน รวมทัง้โรงงานในพื้นที่ต้องทําการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA) ดงันัน้ การลงทุนเพิม่การผลติในอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีนาดใหญ่ในประเทศจงึอาจทาํไดย้ากขึน้ 
 

3)  การมุ่งสู่การผลติผลติภณัฑปิ์โตรเคมทีีม่คีุณสมบตัเิฉพาะดา้น (Specialty) ของผูผ้ลติ   
รายใหญ่  

 
ในช่วงเวลาทีผ่า่นมา กลุ่มทีเ่ป็นผูนํ้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนอาเซยีน เช่น ไทย นอกจากจะ

เขา้ไปลงทุนในประเทศอาเซยีนที่ตลาดมแีนวโน้มเตบิโตสูงอย่างอนิโดนีเซยีและเวยีดนามแล้ว ผูผ้ลติ
หลายรายเริม่ใหค้วามสาํคญักบัการขยบัไปสู่การผลติผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่สงู (High value-added) 
อนัไดแ้ก่ กลุ่มสนิคา้ทีม่คีุณสมบตัเิฉพาะดา้น (Specialty) ซึง่เป็นไปตามความตอ้งการของอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองในประเทศ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องการชิ้นส่วนและส่วนประกอบ
พลาสตกิทีม่คีุณสมบตัแิขง็แรง ทนทานต่อสภาพการใชง้าน และมน้ํีาหนกัเบา เพือ่ลดการใชพ้ลงังานของ
ผลติภณัฑด์งักล่าว ตวัอยา่งของผูผ้ลติของไทยกค็อื ในปี พ.ศ. 2555 SCG Chemical รว่มกบัผูผ้ลติชัน้
นําของญีปุ่่ น ไดแ้ก่ SANYO Chemical Industries และ JX Nippon Oil & Energy รว่มกนัศกึษาความ
เป็นไปได ้(Feasibility Study) ในการผลติผลติภณัฑใ์หมท่ีเ่รยีกว่า  ENB (Ethylidene Norbornene) ซึง่
จะใชเ้ป็นชิน้สว่นยานยนต์ทีเ่ป็นยางสงัเคราะหท์ีท่นสภาพภูมอิากาศและความรอ้นสงู เพื่อใหส้อดรบักบั
เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต โดยโรงงานที่จะดําเนินการผลิตตัง้อยู่ที่ จ.ระยอง มีกําลังการผลิต
ประมาณ 2 หมืน่ตนัต่อปี และเริม่การจาํหน่ายในเชงิพาณชิยป์ระมาณปี พ.ศ. 255934  

                                                 
32“SCG jump-starts Vietnam project,” Bangkok Post (30 August 2013).  
33 “Thai SCG expands SE Asia petrochemical presence via Vietnam,” ICIS news (10 February 2010). 
34 “The new project of ENB plant in Thailand,”  http://www.noe.jx-group.co.jp (18 October 2012). 
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นอกจากน้ี ผูผ้ลติอกีรายของไทยคอื PTT MCC Biochem ไดร้ว่มทุนกบัผูผ้ลติญีปุ่่ นเช่นกนั นัน่
คอื Mitsubishi Chemical มูลค่ากว่า 2.5 พนัล้านบาท เพื่อตัง้โรงงานในไทย และดําเนินการผลติ
ผลติภณัฑท์ีเ่รยีกวา่ Bio-PolyButylene Succinate (PBS) ซึง่เป็นเมด็พลาสตกิชวีภาพทีผ่ลติจากน้ําตาล
เป็นรายแรกของโลก โดยมกีําลงัการผลติประมาณ 2 หมื่นตนัต่อปี ผลติภณัฑ ์Bio-PBS น้ีถอืเป็นการ
บุกเบกิการผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีไ่ม่ไดม้าจากน้ํามนัดบิและก๊าซธรรมชาต ิซึง่อาจมปีรมิาณน้อยลง
เรือ่ยๆ ในอนาคต35  ขณะทีผู่ผ้ลติทีม่ฐีานการผลติในสงิคโปร ์เช่น Exxon Mobil ไดล้งทุนครัง้ใหญ่ใน
เกาะจรูง (Jurong Island) มลูคา่ประมาณ 5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ซึง่สว่นหน่ึงจะดาํเนินการผลติอลีาสโต
เมอรช์นิดพเิศษ (Specialty Elastomer) ประมาณ 3 แสนตนัต่อปี ซึง่เป็นวตัถุดบิสาํคญัในการผลติฟิลม์
และโพลเิมอรอ์ื่นๆ36   

 
4) แนวโน้มในอนาคต 
 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงเครอืขา่ยการผลติปิโตรเคมใีนอนาคต  ประการแรก การแลกเปลีย่นปิ

โตรเคมขี ัน้ต้นในอาเซียนมแีนวโน้มลดลง และเป็นการผลิตแบบเอกเทศมากขึ้น หรอืพึ่งพาวตัถุดิบ
เคมภีณัฑ์น้อยลง กล่าวคอื หากโครงการลงทุนในปิโตรเคมขีองทัง้อนิโดนีเซยีและเวยีดนามดงักล่าว
ดําเนินการผลติได ้ขนาดกําลงัการผลติของทัง้สองประเทศยงัคงน้อยกว่าไทย รวมถงึสงิคโปร ์(ปัจจุบนั
ไทยมกีําลงัการผลติเอธลินีประมาณ 4 ลา้นตนัต่อปี) แต่หากอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศดงักล่าว
ได้รบัการเติมเต็มในส่วนขัน้ต้น ก็อาจส่งผลให้ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยผลติในอาเซยีนในส่วนที่
เป็นปิโตรเคมขี ัน้ต้นลดลง ประการทีส่อง กลุ่มผู้นําในอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนอาเซียนยงัคงสถานะ
ศนูยก์ลางในการผลติเชน่เดมิ และมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้ไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ในอาเซยีนมากขึน้ รวมทัง้
ขยบัไปสูก่ารผลติผลติภณัฑท์ีม่มีลูคา่เพิม่สงูขึน้ 
 
6.4 บทสรปุจากกรณีศึกษา 
 

จากกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายการผลิตทัง้สองอุตสาหกรรม ข้อค้นพบสําคญัมี
ดงัต่อไปน้ี 

 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นเครือ่งมอืสําคญัของประเทศกําลงัพฒันาในการ
เขา้ไปอยู่ในเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศทีบ่รหิารโดยบรษิทัขา้มชาต ิตวัอย่างที่
ชดัเจนก็คือ ไทยและอินโดนีเซีย ที่มบีทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในการผลิตรถยนต์และ
ชิ้นส่วนฯ ในอาเซยีน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสามารถเป็นตวัชี้วดัการ
เปลีย่นแปลงของเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศได ้

                                                 
35 “PTT targets world's first bio-PBS plant,” Bangkok Post (26 June 2013). 
36 “ExxonMobil Petrochemical Complex, Jurong Island, Singapore,” www.exxonmobil.com (30 March 2013). 
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 ภาษีศุลกากรถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องและพฒันาอุตสาหกรรมในประเทศ
อาเซยีน จนกระทัง่เขา้สู่ยุคเปิดเสรภีายใต้พนัธะกรณีของความตกลงการคา้เสรทีัง้ใน
กรอบพหุภาคแีละอาฟตา้ ภาษศุีลกากรลดลงจนเหลอืศูนยห์รอืเขา้ใกลศู้นย ์ ซึง่จะเป็น
ผลดต่ีอผูผ้ลติในการลดตน้ทุนการสง่ออกสนิคา้ โดยเฉพาะสนิคา้สาํเรจ็รปู และช่วยเอื้อ
ให้หน่วยผลิตกระจุกตวัในทีใ่ดทีห่นึง่ได้ ยกตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์
รวมทัง้ปิโตรเคม ีทีผ่่านมาเป็นสองอุตสาหกรรมทีม่อีตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์จากการ
สง่ออกภายใต ้AFTA คอ่นขา้งสงู  

 อยา่งไรกต็าม ปัจจยัอื่นๆ นอกเหนือจากภาษศุีลกากร ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุน
ของบรษิทัขา้มชาต ิอาทเิช่น ในกรณีของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น มาตรการที ่
มใิช่ภาษีศุลกากรอาจมผีลใหบ้รษิทัรถยนต์และชิน้ส่วน โดยเฉพาะจากญี่ปุ่ น ตดัสนิใจ
ตัง้หน่วยผลติในประเทศอาเซยีนหลายประเทศเพื่อเขา้ถงึตลาด ทัง้ๆ ทีอ่าจเป็นขนาด
การผลติที่ไม่ได้การประหยดัต่อขนาด ในกรณีของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีปัจจยัเรือ่ง
ขนาดตลาดและขอ้จํากดัเรือ่งสิง่แวดลอ้มในประเทศผูล้งทุนมผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ไป
ลงทุนตัง้โรงงานผลติ แทนการสง่ออกวตัถุดบิเคมภีณัฑแ์ละผลติภณัฑข์ัน้สดุทา้ย 

 แนวโน้มในอนาคตของเครือข่ายการผลิตรถยนต์ในอาเซียนอยู่ในสองทิศทางหลัก 
ทศิทางทีห่น่ึง ไทยและอนิโดนีเซยีจะไดร้บัหน้าทีห่ลกัในการผลติรถยนต์และชิ้นส่วนฯ 
สําหรบัตลาดทัง้ในประเทศหรอืในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะคลสัเตอร์ของ
ภูมภิาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิม่ขดีความสามารถของผูผ้ลติรถยนต์ในการผลติ
เพือ่การประหยดัต่อขนาด ขณะทีท่ศิทางทีส่อง ประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีนยงัคงตอ้งการมี
สว่นรว่มในเครอืขา่ยการผลติรถยนต ์อยา่งน้อยสาํหรบัตลาดภายในประเทศ    

  แนวโน้มในอนาคตของเครอืขา่ยการผลติปิโตรเคมภีณัฑใ์นอาเซยีนกค็อื ประการแรก 
การแลกเปลีย่นปิโตรเคมขี ัน้ต้นในอาเซยีนอาจมแีนวโน้มลดลง และเป็นการผลติแบบ
เอกเทศมากขึ้น หรอืพึง่พาวตัถุดบิเคมภีณัฑ์น้อยลง กล่าวคอื หากโครงการลงทุนใน 
ปิโตรเคมขีองทัง้อนิโดนีเซยีและเวยีดนามดงักล่าวดําเนินการผลติได ้ขนาดกําลงัการ
ผลิตของทัง้สองประเทศยงัคงน้อยกว่าไทย รวมถึงสงิคโปร์ (ปัจจุบนัไทยมกีําลงัการ
ผลติเอธลินีประมาณ 4 ลา้นตนัต่อปี) แต่หากอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศดงักล่าว
ได้รบัการเติมเต็มในส่วนขัน้ต้น ก็อาจส่งผลให้ความเชือ่มโยงระหว่างหน่วยผลิตใน
อาเซียนในส่วนทีเ่ป็นปิโตรเคมขี ัน้ต้นลดลง ประการที่สอง กลุ่มผู้นําในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมใีนอาเซยีนยงัคงสถานะศูนยก์ลางในการผลติเช่นเดมิ และมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้
ไปลงทุนในประเทศอืน่ๆ ในอาเซียนมากขึ้น รวมทัง้ขยบัไปสู่การผลิตผลิตภณัฑ์ทีม่ี
มลูคา่เพิม่สงูขึน้ 
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บทท่ี 7  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
 

การศกึษาโครงการเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศของไทย (ระยะที ่4) โดยคณะผูว้จิยัจากสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย มขีอ้คน้พบที่
น่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

 
ประเทศไทยกาํลงัเผชญิกบัความทา้ทายจากสภาพการณ์ใหม ่ ทาํใหภ้าคสง่ออกของไทยประสบ

ปัญหา  ประเทศไทยจําเป็นต้องแสวงหาโมเดลใหม่ในการพฒันา ทีจ่ะต้องมกีารเตบิโตแบบมพีลวตั มี
ความเป็นธรรมทางสงัคมและความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้มมากขึน้ โดยมุ่งสู่การยกระดบัของประเทศไทย
ใหพ้น้ “กบัดกัของประเทศรายไดป้านกลาง” (middle-income trap)  โมเดลในการพฒันาใหม่น่าจะมี
องคป์ระกอบ 3 ประการคอื หน่ึง การสรา้งขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการไทย  สอง 
การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงภายในภูมภิาคและการสร้างความสมดุลระหว่างตลาดส่งออกใน
ระดบัโลก ระดบัภมูภิาค และกาํลงัซือ้ในประเทศในระยะยาว  และ สาม การเพิม่ผลติภาพ (productivity) 
ของแรงงานและปรบัคา่ตอบแทนของแรงงานใหเ้หมาะสม ควบคูไ่ปกบัการรกัษาสภาพแวดลอ้ม  (ดภูาพ
ที ่7.1 ประกอบ) 

 
ภาพท่ี 7.1  แนวทางการยกระดบัอตุสาหกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ 

 
 

เมือ่พจิารณาเฉพาะการใชป้ระโยชน์จากความเชื่อมโยงภายในภมูภิาค  ทีผ่า่นมา ผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชนของไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงภายในภูมภิาคด้านต่างๆ ได้ในระดบัที่
แตกต่างกนั 

 
ในด้านการใช้ประโยชน์ในการลดอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากมาตรการด้านภาษีศุลกากร 

ผูป้ระกอบการภาคเอกชนของไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA กบัประเทศคู่คา้สาํคญั 15 
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ประเทศไดป้ระมาณครึง่หน่ึง (อตัราการใชส้ทิธปิระโยชน์ในดา้นส่งออกและนําเขา้อยู่ทีร่อ้ยละ 49 และ 
52 ตามลําดับ)  เน่ืองจากยงัมีอุปสรรคขดัขวางการใช้ประโยชน์ต่างๆ อันได้แก่ การไม่มีสิทธิใช้
ประโยชน์จากความตกลง  ความไม่จําเป็น/ไม่ตระหนักถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั  การไม่มขีอ้มูลที่สําคญั  
การไม่ผ่านเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาแหล่งกําเนิดสินค้า  ความไม่คุ้มกบัการขอใช้สิทธิประโยชน์
เน่ืองจากแต้มต่อดา้นภาษีศุลกากรไม่จูงใจพอ  และความไม่สะดวกเน่ืองจากปัญหาในทางปฏบิตั ิเช่น 
เจา้หน้าที่มดุีลยพนิิจต่างกนัในการพจิารณาอนุมตักิารใชส้ทิธปิระโยชน์  เจา้หน้าที่และผูป้ระกอบการ
ตคีวามพกิดัศุลกากรไมต่รงกนั  การเปลีย่นไปใชพ้กิดัศุลกากร HS 2012 เป็นปีแรก  การไดร้บัใบรบัรอง
แหล่งกําเนิดสนิคา้หลงัจากสนิคา้ขนส่งถงึด่านศุลกากรแลว้หลายวนัโดยเฉพาะอย่างยิง่สนิคา้ที่คา้ขาย
กบัในประเทศสมาชกิอาเซยีนทีใ่ชร้ะยะเวลาในการขนสง่เพยีง 1-3 วนั เท่านัน้  และการขาดความพรอ้ม
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศเพื่อนบา้น    และมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษศุีลกากร  ตลอดจนเพื่อเพิม่
โอกาสทางการตลาด เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมยั และเพิ่มทกัษะความรู้ให้แก่แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ผา่นโครงการความรว่มมอืต่างๆ  
 

ในด้านการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในภูมภิาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าที่เกิดจาก
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน  การศกึษาในระยะที่ 4 ได้รเิริม่ในการ
จดัทําฐานขอ้มลูมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษศุีลกากรในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นสาํนักเลขาธกิารอาเซยีน และ Global Trade Alert เพื่อเป็นฐานทีค่รอบคลุมและทนัสมยัใน
การศกึษามาตรการดงักล่าวในอนาคต จากฐานขอ้มลูดงักล่าว คณะผูว้จิยัพบวา่ ประเทศสมาชกิอาเซยีน
หลายประเทศมแีนวโน้มบงัคบัใชม้าตรการทีไ่มใ่ช่ภาษทีีเ่ขา้ขา่ยไม่โปรง่ใสและเลอืกปฏบิตั ิเพื่อปกป้อง
ผู้ผลิตในประเทศและกีดกันสินค้านําเข้ามากขึ้น  มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการไทย เน่ืองจากไม่สามารถนําสนิค้าไปขายได ้ หรอืต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  หรอืต้อง
เสยีเวลาเพิม่ขึน้  ทีผ่่านมา การดําเนินการภายใต้ความตกลงกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัไม่สามารถ
นําไปสูก่ารขจดัอุปสรรคทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษ ีรวมทัง้ไมม่กีารปรบัปรุงมาตรการทีถ่งึแมจ้ะโปรง่ใสและ
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัได ้ ทัง้น้ีเน่ืองจากพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น หน่วยงานใน
ประเทศที่บงัคบัใช้มาตรการไม่ทําการจดแจ้ง เน่ืองจากการจดแจ้งเป็นไปตามความสมคัรใจ และ
หน่วยงานมกัมดุีลยพนิิจวา่มาตรการทีห่น่วยงานตนบงัคบัใชไ้มไ่ดม้ลีกัษณะว่าเป็นมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษ ี 
ยงัไม่มกีารกําหนดมาตรฐานที่เป็นสากลร่วมกนั ทําใหม้าตรการที่ถึงแมจ้ะโปร่งใสและไม่เลอืกปฏบิตั ิ
เพิม่ตน้ทุนใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีมากเกนิความจาํเป็น  ขอ้มลูทีม่กีารจดัเกบ็ยงัเขา้ถงึไดย้าก กระจายอยูใ่น
หลายหน่วยงาน และเขา้ใจไดย้าก เน่ืองจากขาดการจดัการความรู ้(knowledge management) ทีม่ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 
ในด้านการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิม่โอกาสทางการตลาด เรียนรู้

เทคโนโลยกีารผลติที่ทนัสมยั และเพิม่ทกัษะความรูใ้หแ้ก่แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการ
ความรว่มมอืต่างๆ  ทีผ่า่นมา การดาํเนินการภายใตค้วามตกลงกบัประเทศญีปุ่่ นหลายโครงการยงัสรา้ง
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ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการได้ในวงจํากัด  เน่ืองจากข้อจํากัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
งบประมาณและรปูแบบของการดาํเนินกจิกรรมทีไ่มท่าํใหเ้กดิผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

 
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีก่ําลงัเปลีย่นแปลง

ในปัจจุบนั  คณะผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเชงินโยบายในการดาํเนินการดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

7.1  ข้อเสนอแนะในการกระตุ้นให้ผูป้ระกอบการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศลุกากรมากขึน้ 
 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA 
ต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มที่มากขึน้  สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรเพิม่การ
ประชาสมัพนัธก์ารใชส้ทิธปิระโยชน์จาก FTA แก่ผูป้ระกอบการ ทัง้ในสว่นกลางและส่วนภูมภิาค  โดย
เน้นสาขาอุตสาหกรรมทีย่งัใชป้ระโยชน์คอ่นขา้งตํ่า เชน่ 

 ผูส้ง่ออกยาและผลติภณัฑท์างเภสชักรรมไปออสเตรเลยี 
 ผูส้ง่ออกเครือ่งนุ่งหม่ไปอาเซยีน 
 ผูส้ง่ออกเครือ่งหนงัและรองเทา้ไปอาเซยีน จนี และอนิเดยี 
 ผูส้ง่ออกอญัมณแีละเครือ่งประดบัไปอาเซยีน 
 ผูส้ง่ออกยางไปญีปุ่่ น 
 ผูส้ง่ออกไมแ้ละเฟอรนิ์เจอรไ์มไ้ปจนีและเกาหลใีต ้
 ผูส้ง่ออกกระดาษและสิง่พมิพไ์ปญีปุ่่ นและเกาหลใีต ้
 ผูส้ง่ออกเซรามกิไปจนี 
 ผูส้ง่ออกเหลก็และเหลก็กลา้ไปอาเซยีนและอนิเดยี 
 ผูส้ง่ออกชิน้สว่นยานยนตไ์ปเกาหลใีตแ้ละอนิเดยี 
 ผูส้ง่ออกอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ง่ออกไปอาเซยีน จนี ออสเตรเลยี เกาหลใีต ้และอนิเดยี 
 ผูส้ง่ออกเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีส่ง่ออกไปจนี ญีปุ่่ น และอนิเดยี 
 ผูส้ง่ออกเครือ่งจกัรกลทีส่ง่ออกไปจนีและญีปุ่่ น 

 
7.2  ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความชดัเจนในกระบวนการพิจารณาการใช้สิทธิ

ประโยชน์ 
 

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัความสะดวกในการใชป้ระโยชน์จากความตกลง FTA ต่างๆ เพิม่มาก
ขึน้ กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากร ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์ในฝัง่
สง่ออกและนําเขา้ ควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
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 กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรควรกําหนดตวัชี้วดัประสทิธภิาพการดําเนินงาน 
ตามระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและจํานวนข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ซึ่งอาจ
แตกต่างกนัในแต่ละ FTA เชน่ ตวัชีว้ดัระยะเวลาทีใ่ชใ้นการออกใบรบัรองถิน่กาํเนิดสนิคา้ใน
การส่งออกไปประเทศสมาชกิอาเซยีน ควรมคีวามสอดคลอ้งกบัระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนส่ง
สนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่มกัใชเ้วลาเพยีง 1-3 วนั 

 กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรควรพฒันาและปรบัปรุงคู่มอืปฏิบตัิการสําหรบั
เจา้หน้าที ่ตลอดจนเพิม่การฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่ป็นระยะๆ เพื่อลดปัญหาดุลยพนิิจของ
เจา้หน้าที ่

 กรมการคา้ต่างประเทศควรเรง่พฒันาระบบงานใหบ้รกิารออกหนงัสอืรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้
ดว้ยระบบลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(digital signature) ใหค้รอบคลุม FTA ฉบบัต่างๆ มาก
ขึน้  รวมทัง้ประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้ระกอบการทราบ 

 กรมศุลกากรควรประชาสมัพนัธก์ารใชร้ะบบการขอใหห้น่วยงานศุลกากรพจิารณาล่วงหน้า 
(advanced ruling) สําหรบัการตรวจสอบพกิดัศุลกากร อตัราศุลกากร และกฎว่าดว้ย
แหล่งกําเนิดสนิคา้  เพื่อลดปัญหาการตคีวามพกิดัศุลกากรไมต่รงกนัระหว่างผูป้ระกอบการ
กบัหน่วยงานศุลกากร 

 รัฐบาลไทยควรให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการใชส้ทิธปิระโยชน์ในประเทศอาเซยีนใหม ่

 
7.3  ข้อเสนอแนะในการให้ข้อมลูและคาํปรึกษาแบบจดุเดียว (one-stop service) แก่ผูป้ระกอบการ 
 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถหาขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและวางแผนการเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ดา้น
ภาษศุีลกากรจากความตกลง FTA ต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ทีม่ากขึน้ หน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งควรดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควรร่วมกนั
จดัทาํเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการแบบจุดเดยีว (one-stop service) ทีส่ามารถใชง้านไดง้า่ย
และมขีอ้มูลอตัราภาษีและกฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้ภายใต้ความตกลงต่างๆ แยกตาม
รายประเทศ  เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมขีอ้มูลอย่างเป็นทางการที่มคีวามถูกต้องและทนัสมยั 
สาํหรบัการตดัสนิใจวา่จะเลอืกใชป้ระโยชน์จาก FTA ฉบบัใด 

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศ และกรมศุลกากร ควรร่วมกนั
ปรบัปรงุตารางการลดภาษขีองทัง้ไทยและประเทศภาค ีรวมทัง้กฎวา่ดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้
ตามรหสัพกิดัศุลกากร HS 2012  เพื่อใหผู้ป้ระกอบการมขีอ้มลูทีถู่กตอ้งสาํหรบัใชอ้า้งองิใน
การทําเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง  ทัง้น้ี เน่ืองจากตารางการลดภาษีและกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิด
สนิคา้ทีเ่ผยแพรอ่ยูใ่นปัจจุบนัยงัอา้งองิตามรหสัพกิดัศุลกากร HS 2002 หรอื HS 2007 
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 กรมการค้าต่างประเทศควรให้ขอ้มูล คําปรกึษา และจดัทําคู่มอืเกี่ยวกบักระบวนการขอ
ใบรบัรองถิน่กําเนิดสนิคา้ (C/O) ผ่านช่องทางปกตแิละอนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทราบ  ทัง้น้ี เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการหลายรายเหน็วา่กระบวนการขอใบ C/O มคีวามยุง่ยากซบัซอ้น  

 กรมการคา้ต่างประเทศควรเพิม่การประชาสมัพนัธว์่า การเปิดเผยโครงสรา้งตน้ทุนการผลติ
เพือ่ขอใบ C/O จะไมท่าํใหก้รมสรรพากรเรยีกเกบ็ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเพิม่เตมิ เน่ืองจากทัง้
สองหน่วยงานไมม่กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูดงักล่าวกนั 

 กรมศุลกากรควรประสานกบัหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคต่ีางๆ ในการแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูอตัราภาษแีละขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ภายใตค้วามตกลงต่างๆ  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูที่
มคีวามถูกตอ้งและทนัสมยั 

 
7.4  ข้อเสนอแนะในการเจรจาต่อรองด้านภาษีศลุกากร กฎว่าด้วยแหล่งกาํเนิดสินค้า และ

ระบบการรบัรองถ่ินกาํเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
 
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลง FTA 

ต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ทีม่ากขึน้ หน่วยงานภาครฐัควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศควรผลกัดนัใหป้ระเทศภาคนํีาสนิคา้ทีอ่ยู่นอกรายการลด

ภาษี หรือสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่มีความอ่อนไหวและยงัไม่ลดภาษี เข้ามาอยู่ใน
รายการลดภาษ ีเชน่ 

o อนิโดนีเซยีภายใต ้AFTA: ขา้ว (HS 1006) น้ําตาลทีไ่ดจ้ากออ้ย (HS 1701) 
o �ฟิลปิปินสภ์ายใต ้AFTA: ขา้ว (HS 1006) น้ําตาลทีไ่ดจ้ากออ้ย (HS 1701) 
o �เวยีดนามภายใต ้AFTA: น้ํามนัปิโตรเลยีม (HS 2710) 
o �จนีภายใต ้ACFTA: ขา้ว (HS 1006) น้ําตาลทีไ่ดจ้ากออ้ย (HS 1701) โพลเิอธิ

ลนี (HS 3901) ยางธรรมชาต ิ(HS 4001) กระดาษเคลอืบ/อาบซมึ (HS 4811) 
o �ญี่ปุ่ นภายใต้ JTEPA: ขา้ว (HS 1006) สตารช์ทําจากมนัสําปะหลงั (HS 

110814) น้ําตาล (HS 1701) ไก่แปรรปู (HS 160232) 
o �อนิเดยีภายใต ้AIFTA: น้ําตาลอื่นๆ (HS 170199) กรดและเกลอืของกรดเทเรฟ

ทาลกิ (HS 291736) ยางธรรมชาต ิ(HS 4001) เครื่องยนตด์เีซล (HS 840820) ถงั
เชือ้เพลงิ (HS 870899) 

 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศควรผลกัดนัใหม้กีารขยายโควตาการส่งออกสนิค้า เช่น  
โมลาสส ์(HS 170310) เน้ือสุกรแปรรปู (HS 160241 และ HS 160249) ทีส่ง่ออกไปญีปุ่่ น
ภายใต ้JTEPA 
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 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศควรผลกัดนัให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ อนัได้แก่ 
กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม ลดภาษศุีลกากรภายใต ้AFTA ใหไ้ดต้ามกาํหนด 

 รฐับาลไทยควรสนบัสนุนขอ้บทวา่ดว้ยการอนุญาตใหนํ้ามลูคา่เพิม่ทีม่แีหล่งกาํเนิดสนิคา้จาก
ประเทศคู่เจรจาของอาเซยีนอกี 6 ประเทศ มานับรวมไดใ้นความตกลง ATIGA  เพื่อให้
ผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยการผลติสามารถใชป้ระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากรไดง้า่ยขึน้ 

 รฐับาลไทยควรผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชกิ โดยเฉพาะอนิโดนีเซยี นําระบบการรบัรองถิ่น
กาํเนิดสนิคา้โดยผูส้ง่ออกทีไ่ดร้บัการรบัรอง (self-certification by approved exporters) มา
ใช ้

 
7.5  ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือภายใต้ความตก

ลง JTEPA และความตกลงยอมรบัร่วมภายใต้ JTEPA และ ASEAN 
 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถเกบ็เกี่ยวประโยชน์จากโครงการความร่วมมอืภายใต้ความตกลง 
JTEPA และความตกลงยอมรบัร่วมภายใต ้JTEPA และ ASEAN ไดอ้ยา่งเตม็ทีม่ากขึน้ หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 ควรเรง่ผลกัดนัโครงการทีร่ะบุไวใ้นกรอบความตกลงแต่ยงัไมค่บืหน้าตามแผนทีว่างไวต่้อไป 
เช่น โครงการสถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องอุตสาหกรรมยานยนต ์(AHRDIP)  การ
ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารทดสอบของสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ (THTI) เป็นตน้ 

 สาํหรบักจิกรรมทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งเทคโนโลยขีองเกอืบทุกโครงการ หน่วยงานที่
รบัผดิชอบควรพจิารณาใหก้ารมสีว่นรว่มกระจายไปสูผู่ป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็มาก
ขึน้ รวมทัง้อาํนวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มน้ีเขา้รว่มไดง้า่ย  

 ในกรณีของความตกลงยอมรบัร่วม (MRA) สํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
(สมอ.) และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ ควรประชาสมัพนัธข์อ้มลูการบงัคบัใชค้วามตกลงว่า
ดว้ยการปรบัปรงุระบบดา้นกฎระเบยีบและการควบคุมบรภิณัฑไ์ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสข์อง
อาเซยีน (AHEEER)  

 สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์(EEI) ควรพจิารณาแกไ้ขปัญหารูปแบบองคก์ร เพื่อให้
สามารถไดร้บัการรบัรองเป็นหน่วยงานรบัรอง (CAB) จากกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และ
อุตสาหกรรม (METI) ของญีปุ่่ น 
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7.6 ข้อเสนอแนะในการลดผลกระทบจากมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี 
 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัผลกระทบจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีน้อยที่สุด และสามารถปรบัตวั
ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 กระทรวงพาณิชยค์วรรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบั NTMs แบบเบด็เสรจ็ในจุดเดยีว 
ผา่นทาง Export and Import Help Desk  และควรมกีารจดัทาํระบบแจง้เตอืน (auto alert) 
ใหส้มาชกิรบัทราบขา่วสารและความเคลื่อนไหวการบงัคบัใช ้NTMs อยา่งทนัทว่งท ี

 กระทรวงพาณิชยค์วรมรีะบบจดัการความรูใ้หเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้ (knowledge management) 
และนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกบั NTMs ให้สอดคล้องกบัมุมมองและความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ เชน่ สรปุขอ้มลูตามกลุ่มสนิคา้ 

 กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ควรศกึษา
ความเป็นไปได้ในการกําหนดมาตรฐานกลางร่วมกนัของอาเซยีน โดยอนุญาตใหส้นิค้า/
สถานประกอบการ ทีผ่่านการตรวจสอบรบัรอง (conformity assessment) ตามมาตรฐาน
ระหวา่งประเทศทีส่าํคญั ไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งตรวจสอบซํ้าอกี 

 กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ควรศกึษา
ความต้องการใช้หอ้งปฏบิตักิารของสนิคา้ส่งออกสําคญั และกําหนดลําดบัความสําคญัใน
การลงทุนดา้นหอ้งปฏบิตักิาร 

 รฐับาลไทยควรใหเ้งนิสนบัสนุน (grant) แก่ผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ทีต่อ้งการ
ปรบัมาตรฐานสนิค้าและการตรวจสอบรบัรองให้สอดคล้องกบัมาตรฐานระหว่างประเทศ 
เพือ่การยกระดบัอุตสาหกรรมไทย 

 รฐับาลไทย ควรเรง่พฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีวของประเทศ (NSW) และผลกัดนั
ใหเ้กดิการเชื่อมโยงภายใตร้ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์ณ จุดเดยีวของอาเซยีน (ASW) 

 รฐับาลไทยควรใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิคแก่หน่วยงานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบั NTMs ใน
ประเทศอาเซยีนใหม ่

 รฐับาลไทยควรผลกัดนัใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนออก ASEAN Directive ทีม่ผีลบงัคบัให้
ประเทศสมาชกิต้องทําการจดแจง้ใหส้ํานักเลขาธกิารอาเซยีนและประเทศสมาชกิทราบว่า 
จะมกีารออกกฎหมายทีเ่ขา้ขา่ยเป็น NTMs ก่อนทีก่ฎหมายนัน้จะมผีลบงัคบัใช ้

 รฐับาลไทยควรใหค้วามสาํคญักบัการเจรจาแกไ้ขปัญหาในระดบัทวภิาคมีากขึน้ 
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ภาคผนวก ก  การเดินทางไปเกบ็ข้อมลูท่ีประเทศอินโดนีเซีย 

 
Objectives: To collect facts as well as opinions on the following issues: 

 Benefits from regional integration, especially ASEAN Economic 
Community (AEC) 

 Obstacles in reaping benefits from regional integration and how to 
tackle them, especially non-tariff measures that put burdens on firms 

 Industrial development in Indonesia and its role in regional 
production networks 

 
List of interviewees: 

 Indonesian government agencies responsible for the promotion of trade and 
investment, industrial development; 

o Ministry of Trade 
o Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) 

 
 Indonesian government agencies responsible for customs and the implementation of 

non-tariff measures; 
o Ministry of Trade 
o Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance 
o National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC) 

 
 International agencies responsible for the ASEAN integration; 

o ASEAN Secretariat Office 
 

 Business associations and firms; 
o Indonesian Chamber of Commerce & Industry (KADIN) 
o Indonesian Exporters Association (GPEI) 
o The Association of Indonesia Automotive Industries (GAIKINDO) 
o Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia (INAPLAS) 
o Federation of the Indonesian Chemical Industry (FIKI) 
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Interview topics: 
 

 Ministry of Trade responsible for the promotion of trade and investment, industrial 
development 

o Overview of international trade and investment, especially with ASEAN 
counterparts, and the related policies 

o Overview of industrial development and the related policies 
o Linkage between local and multi-national firms in the production networks 

and their roles in the value chains, especially in the automotives and auto-
parts, electronics and electrical appliance, chemicals, and textile and 
garment industries 

o Trend of the utilization of free trade agreements, especially ASEAN Free 
Trade Agreement, by firms in Indonesia 

o Policies and measures in reaping benefits from regional integration 
 

 Ministry of Trade responsible for the implementation of non-tariff measures 
o Overview of regulations imposed on imported products 
o Benefits and costs of the implementation of those regulations 
o Policies and measures in reforming the implementation of those regulations 

 
 Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) 

o Overview of industrial development and the related policies 
o Trend of direct investment, especially in the automotives and auto-parts, 

electronics and electrical appliance, chemicals, and textile and garment 
industries 

o Policies and measures in reaping benefits from regional integration 
 

 Directorate General of Customs and Excise 
o Trend of the utilization of free trade agreements, especially ASEAN Free 

Trade Agreement, by firms in Indonesia 
o Implementation of trade facilitation procedures and ASEAN single window 

system 
o Policies and measures in reforming customs procedures 
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 National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC) 
o Overview of regulations imposed on imported products 
o Benefits and costs of the implementation of those regulations 
o Policies and measures in reforming the implementation of those regulations 

 
 Business associations and firms 

o Overview of the industry of interest in Indonesia 
o Recent trend in international trade and investment and opportunities arising 

from AEC and free trade agreements 
o Regulations or non-tariff measures that put burdens on Indonesian firms, 

e.g. customs procedure, import licensing, product standard and conformity 
assessment 

o Recommendations for boosting the industry of interest in Indonesia and 
ASEAN, especially in the lights of AEC 

 
กาํหนดการ 
 
วนัองัคารที ่23 กรกฎาคม 2556 
08.00 น. – 11.35 น. เดนิทางสูส่นามบนิ Soekarno-Hatta Airport ในกรงุจาการต์า 

ประเทศอนิโดนีเซยี ดว้ยสายการบนิไทย TG 433 
14.00 น. – 15.30 น. สมัภาษณ์เจา้หน้าทีจ่าก Ministry of Trade 
 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 
 
วนัพธุที ่24 กรกฎาคม 2556 
10.00 น. – 11.30 น. สมัภาษณ์เจา้หน้าทีจ่ากสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรงุจาการต์า  และ

สาํนกังานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ ณ กรงุจาการต์า 
 JaIan Dr Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan 

Mega Kuningan, Jakarta 12950 
13.30 น. – 14.45 น. สมัภาษณ์เจา้หน้าทีจ่าก National Agency of Drug and Food Control 

(Badan Pengawas Obat dan Makanan: BPOM) 
 Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta 10560 
15.15 น. – 16.30 น. สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการจาก Indonesian Exporters Association (GPEI) 
 Graha Bip Plaza Kanindo 8th fl., Jalan Gatot Subroto KAV. 23, Jakarta 
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วนัพฤหสับดทีี ่25 กรกฎาคม 2556 
08.00 น. – 09.15 น. สมัภาษณ์เจา้หน้าทีจ่าก Directorate-General of Customs and Excise 
 Jalan Jendral Ahmad Yani PO Box 108, Jakarta 13230 
10.15 น. – 11.30 น. สมัภาษณ์เจา้หน้าทีจ่าก ASEAN Secretariat Office 
 70A Jalan Sisingamangaraja • Jakarta 12110 
12.30 น. – 13.30 น. สมัภาษณ์ประธาน Indonesian Chamber of Commerce & Industry (KADIN) 
 Menara Kadin, 29th fl., Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 
14.45 น. – 16.00 น. สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการจาก Federation of the Indonesian Chemical 

Industry (FIKI)  และ Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia 
(INAPLAS) 

 PT Petrokimia Gresik - Jakarta Representattive Office Building, 3rd fl. 
 Jalan Tanah Abang III No. 16, Jakarta Pusat 10160, Indonesia 
17.00 น. – 18.15 น. สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการจาก Association of Indonesia Automotive 

Industries (GAIKINDO) 
 Jalan Teuku Cik Ditiro I No. 11 D-E-F, Menteng, Jakarta 10350 
 
วนัศุกรท์ี ่26 กรกฎาคม 2556 
09.00 น. – 10.15 น. สมัภาษณ์เจา้หน้าทีจ่าก Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) 
 Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 
11.00 น. – 12.15 น. สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการจาก Indonesia Automotive Parts and Components 

Industries Association (GIAMM) 
 Jalan Kelapa Hybrida Raya Blok QH XII No.2 Kelapa Gading, Jakarta 
 
วนัเสารท์ี ่27 กรกฎาคม 2556 
12.35 น. – 16.05 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ จากสนามบนิ Soekarno-Hatta Airport 
 ดว้ยสายการบนิไทย TG 433 
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ภาคผนวก ข  การสมัมนาเผยแพรก่ารศึกษา 

 

   
รายละเอียดการสมัมนา 

เรือ่ง “ภาษีใกล้ศนูยแ์ล้ว แต่อปุสรรคการค้ายงัอยู่?” 
ภายใต้โครงการวิจยั “การเพ่ิมขีดความสามารถภาคอตุสาหกรรม ภายใต้นโยบาย

เศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 4)” 
จดัโดย  สาํนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม   

ร่วมกบัสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 

วนัศกุรที์ ่6 กนัยายน 2556 เวลา 08.30 - 12.30 น. 
ณ โรงแรมเซน็จรีูพ่ารค์ (ถนนราชปรารภ) 

 

1. หลกัการและเหตผุล 
 
ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยกําลงัประสบกบัความทา้ทายหลายประการ ไม่ว่า

จะเป็นการปรบัขึน้ค่าจา้งแรงงาน ตน้ทุนวตัถุดบิสงูขึน้ รวมไปถงึความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก  ยิง่ไป
กวา่นัน้ ประเทศคูค่า้ทีส่าํคญัมแีนวโน้มนํามาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษ ี(non-tariff measures) มาบงัคบัใชม้ากขึน้ 
เพือ่กดีกนัสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศ 

 
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมจงึไดม้อบหมายใหค้ณะผูว้จิยัจาก

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) ดาํเนินโครงการวจิยัเรือ่ง “การเพิม่ขดีความสามารถ
ของภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศของไทย” เพื่อศกึษาผลกระทบจากการ
บงัคบัใชม้าตรการทางภาษศุีลกากรและมาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษศุีลกากรทีม่ต่ีอภาคอุตสาหกรรมไทย และ
หาแนวทางในการชว่ยเหลอืใหผู้ป้ระกอบการสามารถปรบัตวัตามความทา้ทายดงักล่าวไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี 
บดัน้ี โครงการวจิยัดงักล่าวได้สําเรจ็ลุล่วงแล้ว  สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ภายใต้การ
สนบัสนุนของสาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) จงึร่วมกนัจดัการสมัมนาเรื่อง “ภาษใีกลศู้นยแ์ลว้ 
แต่อุปสรรคการคา้ยงัอยู่?” ขึน้  เพื่อนําเสนอผลการศกึษาจากโครงการวจิยัดงักล่าว และรวบรวมความ
คดิเหน็ที่ได้จากผู้เขา้ร่วมสมัมนาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ภาครฐัที่
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เกี่ยวขอ้ง และนักวชิาการ ไปสงัเคราะหต่์อ  เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งมาตรการและนโยบายในการสนับสนุนให้
ภาคอุตสาหกรรมไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ 

 
2.  วตัถปุระสงค ์
 

1) เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการไดท้ราบถงึผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจรงิ  และตระหนกัถงึโอกาสทีจ่ะไดร้บัสงูสดุ
จากความตกลงการคา้เสรฉีบบัต่างๆ   

2) เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการไดท้ราบถงึผลกระทบและแนวทางในการปรบัตวัจากการบงัคบัใชม้าตรการ
ทีไ่มใ่ชภ่าษทีีบ่งัคบัใชใ้นประเทศไทยและประเทศสมาชกิอาเซยีน 

3) เพื่อรบัฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เกี่ยวกบัมาตรการและ
นโยบายในการสนับสนุนใหภ้าคอุตสาหกรรมสามารถใชป้ระโยชน์จากความตกลงการคา้เสรไีด้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย 

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดนโยบายด้านการพฒันา
อุตสาหกรรมและการคา้ระหวา่งประเทศมากขึน้ 

 
3.  ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 

 
1) ผูป้ระกอบการเอกชนในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่สาขาอาหาร ยา สิง่ทอและเครื่องนุ่มห่ม 

รองเทา้และเครื่องหนัง อญัมณีและเครื่องประดบั เคมภีณัฑ์ ปิโตรเคม ีพลาสติก ยาง ไมแ้ละ
เฟอรนิ์เจอร ์กระดาษและสิง่พมิพ ์ปนูซเิมนต ์เซรามกิ เหลก็และเหลก็กลา้ ยานยนตแ์ละชิน้สว่น 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์และเครือ่งจกัรกล 

2) เจา้หน้าทีภ่าครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสรมิการค้า
ระหวา่งประเทศ กรมศุลกากร สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน สาํนกัสง่เสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐาน
สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร แ ล ะ อ า ห า ร แ ห่ ง ช า ติ  สํ า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สถาบนัอาหาร สถาบนัยานยนต ์สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

3) นกัวชิาการและผูท้รงคุณวุฒ ิ
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กาํหนดการสมัมนา 
เรือ่ง “ภาษีใกล้ศนูยแ์ล้ว แต่อปุสรรคการค้ายงัอยู่?” 

จดัโดย  สาํนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม   
ร่วมกบัสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 

 
 

08.30 - 09.00 น.   ลงทะเบียน 

09.00 - 09.10 น. กล่าวเปิดการสมัมนา 

 โดย: คณุศิริรจุ  จลุกะรตัน์ 
   ผูอ้าํนวยการสาํนกัเศรษฐกจิอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ 

   สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

09.10 - 10.30 น. นําเสนอผลการศกึษา “ภาษใีกลศ้นูยแ์ลว้ แต่อุปสรรคการคา้ยงัอยู?่” 
 ผูนํ้าเสนอ:   ดร. สมเกียรติ  ตัง้กิจวานิชย ์
    คณุณัฐวฒิุ  ลกัษณาปัญญากลุ 
    คณุสนุทร  ตนัมนัทอง 

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีารไ์อ) 

10.30 - 12.00 น. เสวนา “ภาษใีกลศ้นูยแ์ลว้ แต่อุปสรรคการคา้ยงัอยู?่”  
 ผูร่้วมอภิปราย:  คณุอมัพวนั  พิชาลยั 

รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 
    คณุสภุาษิณี  สมบติัทวี 

ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
    คณุไพบลูย ์ พลสวุรรณา 

ทีป่รกึษา  สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย 

คณุอชัณา  ลิมป์ไพฑูรย ์

นายกสมาคมผูผ้ลติชิ้นสว่นยานยนตไ์ทย 
ผูด้าํเนินการอภปิราย: ดร. สมเกียรติ  ตัง้กิจวานิชย ์

    ประธานสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอารไ์อ) 

12.00 - 12.30 น. เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเหน็    

12.30  น. ร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั 


