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1. การใชสทิธิประโยชน FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ป 2556

2. ยุทธศาสตรประเทศไทยในฐานะศูนยกลางอนุภูมิภาคของอาเซียน
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การใชประโยชนของอุตสาหกรรมไทยภายใต FTA
ป 2556
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ประเทศภาคี แนวทางการใชประโยชนป 2556

อาเซียนเดมิ
• อัตราภาษีสินคาใน IL ภายใต AFTA = 0%

• ผูประกอบการเลือกใชประโยชนจาก AFTA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรือ AANZFTA ได

• ผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนสามารถรับรองแหลงกําเนิดสินคาไดดวยตนเอง (โครงการนํารอง)

อาเซียนใหม
• อัตราภาษีสินคาใน IL ภายใต AFTA กําลังลดลง

• ผูประกอบการเลือกใชประโยชนจาก AFTA, ACFTA, AJCEP, AKFTA, AIFTA หรือ AANZFTA ได

ญ่ีปุน
• อัตราภาษีสินคาปกติสวนหนึง่ภายใต JTEPA และ AJCEP = 0%

• ผูประกอบการเลือกใชประโยชนจาก JTEPA, GSP หรือ AJCEP ได

FTA ป 2556

• ผูประกอบการเลือกใชประโยชนจาก JTEPA, GSP หรือ AJCEP ได

จีน • อัตราภาษีสินคาใน NT ภายใต ACFTA = 0%

เกาหลีใต • อัตราภาษีสินคาใน NT ภายใต AKFTA = 0%

อินเดีย
• อัตราภาษีสินคาใน EHS ภายใต TIFTA = 0%

• ผูประกอบการเลือกใชประโยชนจาก TIFTA หรือ AIFTA ได

ออสเตรเลีย
• อัตราภาษีสินคาปกติภายใต TAFTA = 0%

• ผูประกอบการเลือกใชประโยชนจาก TAFTA หรือ AANZFTA ได

นิวซีแลนด
• อัตราภาษีสินคาปกติภายใต TNZCEP = 0%

• ผูประกอบการเลือกใชประโยชนจาก TNZCEP หรือ AANZFTA ได

เปรู • อัตราภาษีสินคาในกลุมเรงลดภาษีภายใต TPCEP = 0% 4



กรอบการวิเคราะหการใชประโยชนจาก FTA

มีสิทธิใช FTA ได 

และมีการย่ืนใบ C/O เพ่ือขอใช

ไมจําเปนตองใชสิทธิ FTA
เนื่องจากอัตรา FTA เทากับอัตรา MFN

อัตราการใชสิทธิA
D

E

A

=

มีสิทธิใช FTA ได 

แตไมมีการย่ืนใบ C/O

ใชสิทธิ FTA ไมได 
เนื่องจากอยูนอกความตกลง

ใชสิทธิอื่นๆ 
เชน BOI

อัตราการใชสิทธิ
ประโยชน FTA

B

C

D =
A B+
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ประเทศภาคี

มูลคาภาษีท่ีผู
นําเขาในประเทศ
ภาคีประหยัดได 

(ลบ.)

สัดสวนภาษีท่ีผู
นําเขาในประเทศ

ภาคีประหยัด*
(รอยละ)

อัตราการใช
สิทธิ์ฯ

(รอยละ)

การเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิ์ฯ

จากป 2555
(จุด)

อาเซยีน 83,720 4.6 41 6.19

จีน 26,340 3.2 63 18.92

ออสเตรเลีย 10,159 3.2 74 1.08

ป 2556 ภาคสงออกไทยไดรับประโยชนจาก FTA
รวมกวา 1.3 แสนลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 2.5 หม่ืนลานบาท

135,855 ลบ.

52.8
อัตราการใชสิทธ์ิฯ ป 2556

%

มูลคาภาษีท่ีประหยัดได

ออสเตรเลีย 10,159 3.2 74 1.08

ญี่ปุน 7,342 1.1 58 2.96

เกาหลีใต 5,050 3.6 57 6.35

อินเดยี 3,236 2 43 9.30

เปรู 9 0.1 42 33.31

รวม 135,855 3.4 52.8 6.04

135,855 ลบ.

25,013
การเปลี่ยนแปลงจากป 2555

ลบ.

อุตสาหกรรมที่ประหยัดภาษีมากที่สุด(ลบ.) เชน
ยานยนต 39,569
อาหาร 18,327
พลาสติก 11,291
เครื่องจักรกล 8,328
ช้ินสวนยานยนต 8,249

* สัดสวนตอมูลคาการสงออกท้ังหมด
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ประเทศภาคี

มูลคาภาษีท่ีผู
นําเขาในประเทศ
ภาคีประหยัดได 

(ลบ.)

สัดสวนภาษีท่ีผู
นําเขาในประเทศ

ภาคีประหยัด*
(รอยละ)

อัตราการใช
สิทธิ์ฯ

(รอยละ)

การเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิ์ฯ

จากป 2555
(จุด)

อินโดนีเซีย 30,313 9.1 71 13.1

มาเลเซีย 18,793 4.7 35.7 3.2

เวียดนาม 15,908 7.2 51.4 11.5

กรณีตลาดอาเซียน ป 2556 สินคาสงออกไทยประหยัดภาษี
รวมกวา 8.3 หม่ืนลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 1.8 หม่ืนลานบาท

41
อัตราการใชสิทธ์ิฯ ป 2556

%

มูลคาภาษีท่ีประหยัดได

อาเซียน

เวียดนาม 15,908 7.2 51.4 11.5

ฟลิปปนส 14,314 9.3 60.9 9.0

สิงคโปร 2,193 0.6 78.8 17.0

ลาว 875 0.8 3.8 0.1

กัมพูชา 727 0.6 5.7 1.6

เมียนมาร 537 0.5 7.4 4.4

บรูไน 62 1.2 38.5 4.8

อาเซียน 83,720 4.6 41 6.19

83,720 ลบ.

มูลคาภาษีท่ีประหยัดได

17,863
การเปลี่ยนแปลงจากป 2555

ลบ.

* สัดสวนตอมูลคาการสงออกท้ังหมด
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ถาภาคสงออกไทยสามารถใชสทิธิประโยชนเต็มที่ 
จะประหยัดไดอีกเกือบเทาตัว

ประเทศ
ภาคี

การประหยัดภาษีใน
ปจจุบัน

ความครอบคลุมเทาเดมิ 
ผูประกอบการใชสิทธิ์ 100%

มูลคา  
(ลานบาท)

สัดสวน*
(%)

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน*
(%)

อาเซยีน 83,720 4.6 159,562 8.8
ออสเตรเลีย 10,159 3.2 13,885 4.4

116,934 ลบ.

ถาผูประกอบการใชสิทธ์ิเต็มท่ี จะประหยัดเพ่ิมขึน้

อุตสาหกรรมท่ีจะประหยัดเพ่ิมขึ้นไดมากท่ีสุด (ลบ.) เชน

อาหาร 24,116
เครื่องใชไฟฟา 8,938 ออสเตรเลีย 10,159 3.2 13,885 4.4

จีน 26,340 3.2 49,703 5.9
อินเดยี 3,236 2 8,630 5.4
ญี่ปุน 7,342 1.1 12,965 1.9
เกาหลีใต 5,050 3.6 8,024 5.7
เปรู 9 0.1 21 0.1
รวม 135,855 3.4 252,789 6.4
* สัดสวนตอมูลคาการสงออกท้ังหมด

เครื่องใชไฟฟา 8,938
เครื่องจักรกล 8,810
ยานยนต 8,622
ช้ินสวนยานยนต 8,005
อิเล็กทรอนิกส 7,054
ยาง 6,543
เหล็ก/เหล็กกลา 4,928
พลาสติก 4,756
สิ่งทอ 3,384
เคมีภณัฑ 2,977
กระดาษ 1,743 8



สินคาสงออกป 2556 ท่ีสามารถประหยัดภาษีไดสูงสุด

พิกัด
ศุลกากร

รายการ
ประเทศ
ผูนําเขา

มูลคาสงออก
(ลบ.)

ภาษีท่ีผู
นําเขา

ประหยัดได
(ลบ.)

อัตราการใช
สิทธิ์ฯ 

(รอยละ)

แตมตอ 
(%)

อุตสาหกรรม

1 870322 motor cars for the transport of persons > 1.000 cm3

but <= 1.500 cm3
INA 17,376 6,950 100 40 ยานยนต

2 071410 fresh, chilled, frozen or dried roots and tubers of

manioc "cassava"
CHN 39,988 3,999 100 10 เกษตร

3 870421 motor vehicles for the transport of goods "diesel or

semi-diesel engine" <= 5 t
AUS 76,287 3,450 90 5 ยานยนต

motor vehicles for the transport of goods"diesel or4 870421 motor vehicles for the transport of goods"diesel or

semi-diesel engine" <= 5 t
MYS 10,749 3,225 100 30 ยานยนต

5 870421 motor vehicles for the transport of goods "diesel or

semi-diesel engine" <= 5 t
INA 8,189 3,126 95 40 ยานยนต

6 870332
motor cars and other motor vehicles for the

transport of persons "diesel or semi-diesel engine"

> 1.500 cm3

INA 7,691 3,076 100 40 ยานยนต

7 870421 motor vehicles for the transport of goods “diesel or

semi-diesel engine" <= 5 t
PHI 9,682 2,784 96 30 ยานยนต

8 870332 motor cars transport of persons "diesel or semi-

diesel engine" > 1.500 cm3 but <= 2.500 cm3
PHI 9,170 2,751 100 30 ยานยนต

9 870421 motor vehicles for the transport of goods "diesel or

semi-diesel engine" <= 5 t
VIE 3,939 2,399 97 63 ยานยนต

10 870323 motor cars and other motor vehicles for the

transport of persons > 1.500 cm3
INA 7,146 2,269 79 40 ยานยนต9



สินคาสงออกป 2556 ท่ีสามารถประหยัดภาษีไดสูงสุด (ตอ)

พิกัด
ศุลกากร

รายการ
ประเทศ
ผูนําเขา

มูลคาสงออก
(ลบ.)

ภาษีท่ีผู
นําเขา

ประหยัดได
(ลบ.)

อัตราการใช
สิทธิ์ฯ 

(รอยละ)

แตมตอ 
(%)

อุตสาหกรรม

11 220300 beer made from malt SGP 244 2,193 82 1,092 อาหาร

12 110814 manioc starch KOR 458 1,855 91 446 อาหาร

13 110814 manioc starch CHN 16,554 1,618 98 10 อาหาร

motor cars for the transport of persons> 1.500 cm314 870323 motor cars for the transport of persons> 1.500 cm3

but <= 3.000 cm3
AUS 34,444 1,588 92 5 ยานยนต

15 870323 motor cars for the transport of persons> 1.500 cm3

but <= 3.000 cm3
PHI 5,068 1,520 100 30 ยานยนต

16 081090
fresh tamarinds, cashew apples, jackfruit, lychees,

sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya

and other edible fruit

CHN 4,660 1,398 100 30 เกษตร

17 870322 motor cars for the transport of persons> 1.000 cm3 PHI 4,394 1,318 100 30 ยานยนต

18 220290 non-alcoholic beverages (excl. water, fruit or

vegetable juices and milk)
VIE 6,511 1,284 79 25 อาหาร

19 841510 window or wall air conditioning machines, self-

contained or "split-system"(2002-2500)
VIE 5,077 1,211 95 25 เคร่ืองจักรกล

20 870899 parts and accessories, for tractors, motor vehicles

for the transport of ten or more
INA 12,814 1,168 91 10 ชิ้นสวนยานยนต10



สินคาสงออกป 2556 ท่ียังสามารถประหยัดภาษีไดอีกสูงสุด

พิกัด
ศุลกากร

รายการ
ประเทศ
ผูนําเขา

มูลคา
สงออก
(ลบ.)

ภาษีท่ีผู
นําเขา

ประหยัดได
(ลบ.)

อัตราการ
ใชสิทธิ์ฯ 
(รอยละ)

แตมตอ 
(%)

ภาษีท่ี
ประหยัดได
อีก (ลบ.)

อุตสาหกรรม

1 852580
television cameras, digital cameras and

video camera recorders CHN 10,436 183 5 35 3,469 อิเล็กทรอนิกส

2 870899
parts and accessories, for tractors, motor

vehicles for the transport of persons MYS 14,049 1,083 26 30 3,131 ชิ้นสวนยานยนต

3 271019
medium oils and preparations

LAO 20,165 0 0 15 3,025 อ่ืนๆ3 271019 LAO 20,165 0 0 15 3,025 อ่ืนๆ

4 400599
compounded, unvulcanised rubber in

primary forms CHN 41,139 606 18 8 2,685 ยาง

5 100630
semi-milled or wholly milled rice, whether

or not polished or glazed CHN 5,817 5 0 45 2,613 อาหาร

6 850110
motors of an output <= 37,5 w

CHN 10,391 94 4 24.5 2,451 เคร่ืองใชไฟฟา

7 271019
medium oils and preparations

MYS 49,060 14 1 5 2,439 อ่ืนๆ

8 271019
medium oils and preparations

CAM 17,633 0 0 10 1,763 อ่ืนๆ

9 151110
crude palm oil

IND 4,539 0 0 36 1,634 อาหาร

10 271019
medium oils and preparations

VIE 16,170 0 0 10 1,617 อ่ืนๆ
11



พิกัด
ศุลกากร

รายการ
ประเทศ
ผูนําเขา

มูลคา
สงออก
(ลบ.)

ภาษีท่ีผู
นําเขา

ประหยัดได
(ลบ.)

อัตราการ
ใชสิทธิ์ฯ 
(รอยละ)

แตมตอ 
(%)

ภาษีท่ี
ประหยัดได
อีก (ลบ.)

อุตสาหกรรม

11 870421 motor vehicles for the transport of goods,

"diesel or semi-diesel engine" <= 5 t
LAO 7,461 1 0 20 1,491 ยานยนต

12 271020 petroleum oils and oils obtained from

bituminous minerals
CHN 22,401 0 0 6 1,344 อ่ืนๆ

13 870323
motor cars and other motor vehicles for

the transport of persons> 1.500 cm3 but

<= 3.000 cm3

MYS 6,384 1,070 48 35 1,164 ยานยนต

สินคาสงออกป 2556 ท่ียังสามารถประหยัดภาษีไดอีกสูงสุด (ตอ)

<= 3.000 cm3

14 220290 non-alcoholic beverages CAM 3,662 11 1 30 1,088 อาหาร

15 271012 light oils and preparations, of petroleum

or bituminous minerals which >= 90%
LAO 6,568 0 0 15 985 อ่ืนๆ

16 220300 beer made from malt MYM 2,860 0 0 30 858 อาหาร

17 100640 broken rice CHN 1,891 0 0 45 851 อาหาร

18 271012 light oils and preparations, of petroleum

or bituminous minerals
MYS 17,018 0 0 5 851 อ่ืนๆ

19 732690 articles of iron or steel, n.e.s. MYS 4,240 9 1 20 839 เหล็ก/เหล็กกลา

20 871410 parts and accessories of motorcycles, VIE 2,568 0 0 30 770 อ่ืนๆ
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ประเทศภาคี

มูลคาภาษีท่ีผู
นําเขาในประเทศ
ภาคีประหยัดได 

(ลบ.)

สัดสวนภาษีท่ีผู
นําเขาในประเทศ

ภาคีประหยัด*
(รอยละ)

อัตราการใชสิทธิ์ฯ
(รอยละ)

การเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิ์ฯ

จากป 2555
(จุด)

อาเซยีน 39,383 4.3 52.2 0.6

ออสเตรเลีย 2,561 2.1 72.2 5.1

จีน 33,908 4.3 66 2.3

อินเดยี 616 0.8 39.1 2.1

ป 2556 ภาคนําเขาไทยไดรับประโยชนจาก FTA
รวมกวา 9.1 หม่ืนลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนเพียงเล็กนอย

91,310 ลบ.

54.6
อัตราการใชสิทธ์ิฯ ป 2556

%

มูลคาภาษีท่ีประหยัดได

อินเดยี 616 0.8 39.1 2.1

ญี่ปุน 11,651 1.6 45.2 5.9

เกาหลีใต 2,854 1.6 57.8 4

เปรู 337 8.4 98.6 20.2
รวม 91,310 3.2 54.6 2.5

91,310 ลบ.

225
การเปลี่ยนแปลงจากป 2555

ลบ.

อุตสาหกรรมที่ประหยัดภาษีมากที่สุด(ลบ.) เชน
อาหาร 12,052
เกษตร 10,135
ยานยนต 9,320
เหล็ก/เหล็กกลา 6,111
เครื่องจักรกล 6,059

* สัดสวนตอมูลคาการนําเขาท้ังหมด
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ประเทศภาคี

มูลคาภาษีท่ีผู
นําเขาในประเทศ
ภาคีประหยัดได 

(ลบ.)

สัดสวนภาษีท่ีผู
นําเขาในประเทศ

ภาคีประหยัด*
(รอยละ)

อัตราการใชสิทธิ์ฯ
(รอยละ)

การเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิ์ฯ

จากป 2555
(จุด)

อินโดนีเซีย 12,419 5.9 80.7 3.4

มาเลเซีย 11,471 4 58.5 2.7

เวียดนาม 6,854 7.7 79.2 1.7

ในกรณีอาเซียน ป 2556 สินคานําเขาของไทยประหยัดภาษีไป
รวมกวา 3.9 หม่ืนลานบาท ลดลงจากปกอนหนา 534 ลานบาท

52.2
อัตราการใชสิทธ์ิฯ ป 2556

%

มูลคาภาษีท่ีประหยัดได

อาเซียน

เวียดนาม 6,854 7.7 79.2 1.7

ฟลิปปนส 4,127 8.6 77.4 2

สิงคโปร 2,330 1.9 42.8 4.7

ลาว 872 5.9 84.6 0.02

กัมพูชา 801 13.3 72.8 1.8

พมา 510 0.4 2.1 0.6

บรูไน 0 - 55 14

อาเซียน 39,383 4.3 52.2 0.6

39,383 ลบ.

มูลคาภาษีท่ีประหยัดได

534
การเปลี่ยนแปลงจากป 2555

ลบ.

* สัดสวนตอมูลคาการนําเขาท้ังหมด
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ถาภาคนาํเขาไทยสามารถใชสทิธิประโยชนเต็มที่ 
จะประหยัดไดอีกราว 4 หม่ืนลานบาท

ประเทศ
ภาคี

การประหยัดภาษีใน
ปจจุบัน

ความครอบคลุมเทาเดมิ 
ผูประกอบการใชสิทธิ์ 100%

มูลคา  
(ลานบาท)

สัดสวน*
(%)

มูลคา
(ลานบาท)

สัดสวน*
(%)

อาเซยีน 39,383 4.3 49,841 5.5
ออสเตรเลีย 2,561 2.1 3,344 2.8

41,015 ลบ.

ถาผูประกอบการใชสิทธ์ิเต็มท่ี จะประหยัดเพ่ิมขึน้

อุตสาหกรรมท่ีจะประหยัดเพ่ิมขึ้นไดมากท่ีสุด (ลบ.) เชน

เครื่องจักรกล 6,681
ช้ินสวนยานยนต 5,008 ออสเตรเลีย 2,561 2.1 3,344 2.8

จีน 33,908 4.3 46,077 5.8
อินเดยี 616 0.8 1,645 2.1
ญี่ปุน 11,651 1.6 25,924 3.5
เกาหลีใต 2,854 1.6 5,153 2.9
เปรู 337 8.4 342 8.6
รวม 91,310 3.2 132,325 4.7
* สัดสวนตอมูลคาการนําเขาท้ังหมด

ช้ินสวนยานยนต 5,008
อื่นๆ 4,939
เครื่องใชไฟฟา 4,267
ยานยนต 3,236
เหล็ก/เหล็กกลา 2,920
อาหาร 2,259
เคมีภณัฑ 1,950
พลาสติก 1,866
อิเล็กทรอนิกส 1,347
เครื่องหนัง 1,031

15



สินคานําเขาป 2556 ท่ีสามารถประหยัดภาษีไดสูงสุด

พิกัด
ศุลกากร

รายการ
ประเทศผู
สงออก

มูลคานําเขา
(ลบ.)

ภาษีท่ีผู
นําเขา

ประหยัดได
(ลบ.)

อัตราการใช
สิทธิ์ฯ 

(รอยละ)

แตมตอ 
(%)

อุตสาหกรรม

1 87112059 motorcycles> 50 cm3 but <= 250 cm3 VIE 3,441 2,059 100 60 อ่ืนๆ

2 24022090 cigarettes, containing tobacco PHI 2,706 1,622 100 60 อาหาร

3 08052000 fresh or dried mandarins CHN 3,688 1,475 100 40 เกษตร

4 87032362 motor cars and other motor vehicles for the transport
of persons > 1.500 cm3 but <= 3.000 cm3

INA 1,726 1,380 100 80 ยานยนต

5 69079090 unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall
tiles

CHN 4,514 1,344 99 30 เซรามิก

6 87032392 motor cars and other motor vehicles for the transport
of persons> 1.500 cm3 but <= 3.000 cm3

MYS 1,677 1,341 100 80 ยานยนต

7 85287292 reception apparatus for television, colour MYS 5,028 1,004 100 20 อิเล็กทรอนิกส

8 87032219 motor cars and other motor vehicles for the transport
of persons > 1.000 cm3 but <= 1.500 cm3

INA 8,357 830 99 10 ยานยนต

9 87021090 motor vehicles for the transport of >= 10 persons
"diesel or semi-diesel engine"

JPN 2,065 747 90 40 ยานยนต

10 11071000 malt (excl. roasted) AUS 2,713 731 100 27 อาหาร
16



สินคานําเขาป 2556 ท่ีสามารถประหยัดภาษีไดสูงสุด(ตอ)

พิกัด
ศุลกากร

รายการ
ประเทศ  
ผูสงออก

มูลคานําเขา
(ลบ.)

ภาษีท่ีผู
นําเขา

ประหยัดได
(ลบ.)

อัตราการใช
สิทธิ์ฯ 

(รอยละ)

แตมตอ 
(%)

อุตสาหกรรม

11 87054000 concrete-mixer lorries CHN 1,780 712 100 40 ยานยนต

12 87084026 gear boxes and parts thereof motor vehicles for the
transport of ten or more persons

INA 6,869 686 100 10 ชิ้นสวนยานยนต

13 87033259
motor cars and other motor vehicles for the transport
of persons"diesel or semi-diesel engine" > 1.500 cm3
but <= 2.500 cm3

INA 870 684 98 80 ยานยนต13 87033259
but <= 2.500 cm3

INA 870 684 98 80 ยานยนต

14 87043129 motor vehicles for the transport of goods<= 5 t INA 1,709 684 100 40 ยานยนต

15 87032362 motor cars and other motor vehicles for the transport
of persons> 1.500 cm3 but <= 3.000 cm3

MYS 1,000 662 83 80 ยานยนต

16 69079010 unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall
tiles

CHN 2,094 618 98 30 เซรามิก

17 87084027 gear boxes and parts thereof motor vehicles for the
transport of ten or more persons

PHI 6,718 587 87 10 ชิ้นสวนยานยนต

18 87032361 motor cars and other motor vehicles for the transport
of persons> 1.500 cm3 but <= 3.000 cm3

INA 701 551 98 80 ยานยนต

19 84151010 window or wall air conditioning machines, self-
contained or "split-system"(2002-2500)

MYS 1,834 550 100 30 เคร่ืองจักรกล

20 07061010 fresh or chilled carrots and turnips CHN 1,316 526 100 40 เกษตร
17



สินคานําเขาป 2556 ท่ียังสามารถประหยัดภาษีไดอีกสูงสุด

พิกัด
ศุลกากร

รายการ
ประเทศ
ผูสงออก

มูลคา
นําเขา
(ลบ.)

ภาษีท่ีผู
นําเขา

ประหยัดได
(ลบ.)

อัตราการ
ใชสิทธิ์ฯ 
(รอยละ)

แตมตอ 
(%)

ภาษีท่ี
ประหยัดได
อีก (ลบ.)

อุตสาหกรรม

1 87089970 parts and accessories, for tractors, motor
vehicles

JPN 14,427 367 25.4 10 1,076 ชิ้นสวนยานยนต

2 73269099 articles of iron or steel CHN 8,089 112 13.8 10 697 เหล็ก/เหล็กกลา

3 85437090 electrical machines and apparatus CHN 6,514 127 19.5 10 525 เคร่ืองใชไฟฟา

parts and accessories of bodies for tractors,4 87082999 parts and accessories of bodies for tractors,
motor vehicles

KOR 1,927 129 22.2 30 450 ชิ้นสวนยานยนต

5 85437090 electrical machines and apparatus JPN 4,602 30 6.6 10 430 เคร่ืองใชไฟฟา

6 87032361 motor cars and other motor vehicles for the
transport of persons > 1.500 <=3.000 cm3

MYS 920 314 42.7 80 422 ยานยนต

7 21011110 extracts, essences and concentrates, of
coffee

MYS 1,252 95 19 40 406 อาหาร

8 82072000 interchangeable dies for drawing or extruding
metal

JPN 3,803 15 3.9 10 366 อ่ืนๆ

9 87029095 motor vehicles for the transport of >= 10
persons > 2.500 cm3

CHN 891 0 0 40 356 ยานยนต

10 90328990 regulating or controlling instruments and
apparatus

JPN 7,404 412 55.6 10 329 เคร่ืองจักรกล18



พิกัด
ศุลกากร

รายการ
ประเทศ
ผูสงออก

มูลคา
นําเขา
(ลบ.)

ภาษีท่ีผู
นําเขา

ประหยัดได
(ลบ.)

อัตราการ
ใชสิทธิ์ฯ 
(รอยละ)

แตมตอ 
(%)

ภาษีท่ี
ประหยัดได
อีก (ลบ.)

อุตสาหกรรม

11 87042119 motor vehicles for the transport of goods,
"diesel or semi-diesel engine" <= 5 t

SGP 719 0 0 40 288 ยานยนต

12 87033253
motor cars and other motor vehicles for the
transport of persons"diesel or semi-diesel
engine" > 1.500 cm3 but <= 2.500 cm3

MYS 680 270 49.6 80 274 ยานยนต

13 87085099
drive-axles with differentialfor tractors, motor
vehicles for the transport of ten or more
persons

JPN 3,427 82 23.8 10 261 ชิ้นสวนยานยนต

สินคานําเขาป 2556 ท่ียังสามารถประหยัดภาษีไดอีกสูงสุด

persons

14 39269099 articles of plastics and articles of other
materials

CHN 4,002 140 35 10 260 พลาสติก

15 02102000 meat of bovine animals, salted, in brine, dried
or smoked

IND 862 0 0 30 259 อาหาร

16 87033353
motor cars and other motor vehicles for the
transport of persons "diesel or semi-diesel
engine" of a cylinder capacity > 2.500 cm3

INA 293 0 0 80 235 ยานยนต

17 90015000 spectacle lenses of materials other than glass VIE 2,328 0 0 10 233 เคร่ืองจักรกล

18 87084027 gear boxes and parts thereof, for tractors,
motor vehicles

CHN 2,310 0 0 10 231 ชิ้นสวนยานยนต

19 82079000 interchangeable tools for hand tools JPN 2,473 26 10.5 10 221 อ่ืนๆ

20 69149000 ceramic articles, n.e.s. (excl. of porcelain or
china)

JPN 699 0 0.1 30 209 เซรามิก
19



สิ่งทอ

เคร่ืองนุงหม

เคร่ืองหนัง

อัญมณี

พลาสติก
ไม

เคร่ืองจักรกล

25

50

ปโตรเคมี

อุตสาหกรรมที่ไดรับประโยชนจาก AFTA ใน
ระดับสูงและมีแนวโนมใชประโยชนมากข้ึน

อุตสาหกรรมท่ีเดิมมีอัตราการใชสิทธิฯ 
ไมสูงนัก แตมแีนวโนมใชประโยชนมาก
ขึ้น

2

1

อัตราการใชสิทธิฯ ท่ีเปล่ียนแปลง (จุด)

แนวโนมการใชประโยชนจาก AFTA ของภาคสงออกไทย
ในชวงป 2548-2556

ยา

เคมีภัณฑ

ยาง

ซิเมนต

เซรามิกเหล็ก

ยานยนต

ชิ้นสวนยานยนตอิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองใชไฟฟา

เคร่ืองจักรกล

-50

-25

0

0 25 50 75 100

เคร่ืองใชไฟฟา

อาหาร
กระดาษ

ยาง

อุตสาหกรรมท่ีควรเรงกระตุนใหใช
ประโยชน

3

อัตราการใชสิทธิฯ ป 2556 (%)
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สาเหตุเบื้องตนของการไมใชสิทธิประโยชน FTA

135,855 116,934ภาคสงออก
28.6 %

ภาษีท่ีประหยัดเพ่ิมข้ึนไดอีก

ลูกคา (ผูนําเขาในประเทศคูคา) ไมไดขอมา 

ผลสํารวจสาเหตุท่ีไมใชสิทธิ FTA
จากกลุมตัวอยางผูประกอบการ*ในป 2556 พบวา

28.6 %
กระบวนการ เอกสารขอใชสิทธิ์ยุงยากซับซอน

ภาษีท่ีประหยัดได

ป 2556

91,310 41,015ภาคนําเขา

ภาษีท่ีประหยัดเพ่ิมข้ึนไดอีกภาษีท่ีประหยัดได

25.7 %
การตีความพิกัดสนิคาไมตรงกนั 

25.7 %
กระบวนการ เอกสารขอใชสิทธิ์ยุงยากซับซอนป 2556

ท่ีมา: จากการสมัภาษณผูประกอบการจํานวน 35 รายท่ีสามารถใชสิทธิ FTA
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ยุทธศาสตรประเทศไทย
ในฐานะศูนยกลางอนุภูมิภาคของอาเซียน
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ในฐานะศูนยกลางอนุภูมิภาคของอาเซียน



ยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีผานมาเผชิญกับ

ทรัพยากรนอยลง ขอจํากัดในการปลอย CO2

Technology Shift ในบางอุตสาหกรรม

สภาพแวดลอมใหม
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โมเดลใหมเพ่ือยกระดับประเทศไทยใหหลุดพนจาก 

“กับดักของประเทศรายไดปานกลาง”

Technology
upgrading

24

utilizing
Connectivity

utilizing
Connectivity

Enhancing

Labor
Productivity



•การถายทอดเทคโนโลยี

• การยกระดบัเทคโนโลยี
• การขยับไปสูธุรกิจที่มมีลูคาเพ่ิมสูงข้ึน

Technology
upgrading

โมเดลใหมกับยุทธศาสตร 
“ประเทศไทยในฐานะศูนยกลางของอาเซียน”(Heart of GMS, Hub of ASEAN)

การถายทอดเทคโนโลยี

25

utilizing
Connectivity

utilizing
Connectivity

Enhancing

Labor
Productivity

•การลดอุปสรรคการคา (ภาษีศุลกากร, คาตรวจสอบรับรอง, การ
ขนสง, กระบวนการศุลกากร



• เครือขายการผลิตในอาเซียน (โดยเฉพาะใน GMS) จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร?
o จะมีกระบวนการผลิตใดยายฐานการผลิตออกจากไทย?
o จะมีกระบวนการผลิตท่ีทําใหเกิดมูลคาสูงใดเกิดข้ึนในไทย?
o ปจจัยใดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเครอืขายการผลิต?

• ยุทธศาสตร “ประเทศไทยในฐานะศูนยกลางของอาเซียน”จะชวยหนุนเสริมให

ยุทธศาสตร “ประเทศไทยในฐานะศูนยกลางของอาเซียน” (Heart of GMS, Hub of ASEAN)

กับเครือขายการผลิตในอาเซียน

26

• ยุทธศาสตร “ประเทศไทยในฐานะศูนยกลางของอาเซียน”จะชวยหนุนเสริมให
เกิดการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยไดอยางไร?
o อุปสรรคการคาระหวางประเทศจะลดลงอยางมีนัยสําคัญหรือไม?
o จะมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางบริษัทขามชาติเจาของเทคโนโลยีกับบริษัทในไทยเพ่ิมข้ึนหรือไม?



ผลิตหัวตอ
ฉะเชิงเทราTHAI ARROW PRODUCTs หัวตอ

ภาพตัวอยางการเปลี่ยนแปลงเครือขายการผลิตชุดสายไฟในอนาคต

การรอยสายไฟบางสวนจะยายไปท่ีกัมพูชา และไทยมีบทบาทในการการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ มากขึ้น

ออกแบบผลิตภัณฑ
กรุงเทพฯYIC ASIA PACIFIC

ผลิตสายไฟ
ฉะเชิงเทราTHAI METAL PROCESSING

ฉะเชิงเทราTHAI ARROW PRODUCTs

ผลิตชุดสายไฟ
สมุทรปราการTHAI YAZAKI ELECRTRIC

ผลิตชุดสายไฟ
พนมเปญYAZAKI CAMBODIA

โรงงานประกอบรถยนต
สมุทรปราการ

แบบ

สายไฟ

ชุดสายไฟ

สงออก
หมายเหตุ: แผนภาพขางตนเปนเพียงภาพจาํลองที่อยูระหวางการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

27



ผลิตผาคลุมเบาะ
สะหวันนะเขตTOYOTA BOSHOKU LAO

ผลิตเบาะ
ฮานอยTOYOTA BOSHOKU HANOI

แบบ

ภาพตัวอยางการเปลี่ยนแปลงเครือขายการผลิตเบาะรถยนตในอนาคต

การเย็บผาคลุมเบาะบางสวนจะยายไปท่ีลาว และไทยมีบทบาท
ในการการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ มากขึ้น

ออกแบบผลิตภัณฑ
กรุงเทพฯTOYOTA BOSHOKU ASIA

ผลิตโครงเบาะ
ชลบุรีTOYOTA BOSHOKU SIAM METAL

ผลิตผาคลุมเบาะ
ชลบุรี/ระยองSTB Textile Industry

ผลิตเข็มขัดนิรภัย
ชลบุรีTHAI SEAT BELT

ผลิตเบาะ
ชลบุรีTOYOTA BOSHOKU GATEWAY

(THAILAND)

โครงเบาะ

ผาคลุมเบาะ

เข็มขัดนิรภัย

ผา

ผา
คล

ุมเ
บา

ะ

เบาะ

หมายเหตุ: แผนภาพขางตนเปนเพียงภาพจาํลองที่อยูระหวางการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

ประกอบรถยนต
สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ระยอง

สงออก 28



ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเครือขายการผลิต

• ตนทุนการผลิต เชน คาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาเชาท่ีดิน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหาร

จัดการระบบโลจิสติกสภายในบริษัท

• ตนทุนการเชื่อมโยง เชน อัตราภาษีศุลกากร คาใชจายท้ังทางตรงและทางออมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ

ศุลกากร คุณภาพและคาบริการระบบโทรคมนาคม คุณภาพและคาบริการระบบขนสง คาใชจายในการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกสกสระหวางบริษัทกับลูกคา/ซัพพลายเออร

• ความพรอมในการรับการถายทอดเทคโนโลยี
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• ความพรอมในการรับการถายทอดเทคโนโลยี
• ความเขมแข็งของคลัสเตอร
• ขนาดตลาดและอํานาจการซ้ือของประชากรในประเทศที่จะเปนแหลงรับการลงทุน

• สิทธิประโยชนท่ีจะไดรับจากการลงทุนและประกอบการ

• สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและระบบกฎหมาย เชน เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

นโยบายการแขงขันทางการคา ความนาเช่ือถือของผูรวมลงทุน ปญหาการคอรัปช่ัน



เอกชนควรเรงปรับตัว และหนวยงานภาครัฐควรเรงปรับกฎระเบียบ/
นโยบายและใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน
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สัดสวนการลงทุนดาน R&D ตอ GDP ป 2554: รอยละ

ไทย

จีน

ฮองกง

เยอรมนี

อินเดีย

ญ่ีปุน

มาเลเซีย
สิงคโปร

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

ท่ีมา: การสาํรวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศไทย และ UNESCO Institute for Statistics



ภาษีศุลกากร มาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษี กระบวนการศุลกากรและ
การขนสงเปนตนทุนท่ีสําคัญของการคาสินคาระหวางประเทศ 

14%

FTA ชวยลดตนทุน
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ภาษีและ
มาตรการท่ีไมใช

ภาษี 

คาเสียโอกาส
ระหวางรอ
เคลียรของ 

คาขนสง
การใชเงินตรา
ตางสกุลกัน

ตนทุนในการคาสินคา
ระหวางประเทศ 

การใชภาษา
ตางกัน

8%
9%

11%

14%

7%

ท่ีมา: Anderson and van Wincoop (2004)



ภาษีศุลกากร “ในทางทฤษฎี” ลดลง
จนเกือบเหลือศูนยแลว

o สิทธิประโยชนตางๆ เชน BOI เขต
เศรษฐกิจพิเศษ คลังสนิคาทัณฑบน ฯลฯ

o สิทธิประโยชนภายใต FTAs

อุปสรรคดานภาษีศุลกากรในปจจุบัน

แต ภ า ษีศุ ล ก าก ร  “ ใ นทา ง
ปฏิบัติ” ยังคงอยู
oผูประกอบการบางรายไมสามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มท่ี
oหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลัง
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oหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒนาและดอยพัฒนา ยังพ่ึงพารายได
จากการจัดเก็บภาษีศุลกากร



สิทธิฯ ภายใต GSP จะลดบทบาทลงไป
o สิทธิฯ GSP ในการสงออกไปสหภาพยุโรป จะถูกตัด ตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.2558 สงผลกระทบตอสินคา

ประมาณ 1 ใน 3
o สิทธิฯ GSP ในการสงออกไปสหรัฐฯ มีความไมแนนอน เน่ืองจากโครงการ GSP ของสหรัฐฯ ยังไมได

รับการตออายุ ตั้งแตวันท่ี 1 ส.ค.2556

ควรเจรจา FTAs ท่ีสําคัญเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

อุปสรรคดานภาษีศุลกากรในอนาคต
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ควรเจรจา FTAs ท่ีสําคัญเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เชน ความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรป  และความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย-
แปซิฟก (TPP)



• ดําเนินการภายใตหลายกรอบความรวมมือ แต GMS
มีความคืบหนามากที่สุด

• ขับเคลื่อนรวมกับองคกรระหวางประเทศ เชน ADB
ERIA JETRO JICA

• สรางใหมและปรับปรุง เพ่ือรองรับการขนสงหลาย

GMS

ระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคในปจจุบัน
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• สรางใหมและปรับปรุง เพ่ือรองรับการขนสงหลาย
รูปแบบ (multi-modal regional connectivity)

– ทางถนน: โครงขาย ASEAN Highway Network (AHN)

– ทางรถไฟ: สายสิงคโปร-คุนหมิง (SKRL)

– ทางเรือ: ทาเรืออยางนอย 47 แหง



ยังมี missing link อีกหลายจุด

missing link

35ท่ีมา: ASEAN Secretariat (2010) ASEAN Strategic Transport Plan (Brunei Action Plan) 2011-2015

ถนน รถไฟ



ระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคในอนาคต

36
ท่ีมา: Oizumi (2013). The Potential of the “Thailand-Plus-One” Business Model, Pacific Business and Industries 13 (50).



ความตกลงดานการขนสงขามพรมแดนยังมีความคืบหนาไมมากนัก

• ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (CBTA)

– รถขนสงไทยและกัมพูชา เดินทางขามพรมแดนผานดานอรัญประเทศ-ปอยเปตไดโดยไมตอง
เปลี่ยนถายสินคา/คน เม่ือเดือน ก.ค.55

• กรอบความตกลงดานการขนสงภายในอาเซียน 3 ฉบับ: ASEAN Framework
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT), ASEAN
Framework. Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) และ ASEAN
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Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT), ASEAN
Framework. Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) และ ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport
(AFAFIST)

– ยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจากประเทศภาคียังไมใหสัตยาบัน/ไมออกกฎหมายรองรบั



การอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน
โดยการตรวจจุดเดียว (SWI) และครั้งเดียว (SSI)*

ศุลกากร
(customs: C)

ตรวจคนเขาเมือง 
(immigration: I)

ควบคุมพืช/สัตว 

ศุลกากร
(customs: C)

ตรวจคนเขาเมือง 
(immigration: I)

ควบคุมพืช/สัตว 

ไมมี SWI และ SSI
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ควบคุมพืช/สัตว 
(quarantine: Q)

ควบคุมพืช/สัตว 
(quarantine: Q)

C.I.Q.

มี SWI และ SSI

* single window inspection (SWI) และ single stop inspection (SSI)



เวลาท่ีใชปจจุบัน เวลาท่ีใชหากมี SSI เวลาสะสมท่ีใชปจจุบัน เวลาสะสมท่ีใชหากมี SSI

การพัฒนา/ปรับปรุงการเชื่อมโยง
ชวยลดเวลาในการขนสงไดอยางมีนัยสําคัญ ...

ชั่วโมง
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• การขนสงทางรถ (74 ชั่วโมง) จากกรุงเทพฯ ถึงฮานอย ใชเวลานอยกวาทางเรือ (213 ชั่วโมง)

• หากมีการใช SSI จะใชเวลา 49 ชั่วโมงครึ่ง ลดลงถึง 33%

• หากมีการใช SWI และขยาย/ปรับปรงุสภาพถนน จะใชเวลาลดลงไดอีก

ท่ีมา: JETRO, ASEAN logistics network map 2nd edition



• คนหา/เขาถึงขอมูลสําคัญ เชน อัตราภาษีศุลกากร 
ไดยาก
o บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมาร

• ปรับตามระบบพิกัดศุลกากร AHTN 2012 ลาชา
o กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย

• ขาดความพรอมในการนําระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกสมาใช

กระบวนการศุลกากรในปจจุบัน
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อิเล็กทรอนิกสมาใช
o กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม

• ระบบศุลกากรอิเลก็ทรอนิกส ณ จุดเดียวของประเทศ 
(National Single Window: NSW) ยังคบืหนาไปได
ไมมาก
o ไทย เชื่อมโยงได 5 หนวยงาน (กรมศลุกากร 

กรมอุตสาหกรรมทหาร กรมศิลปากร สํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ และกรมการปกครอง)
(สถานะ ณ กุมภาพันธ 2556)



กระบวนการศุลกากรในอนาคต

• ประเทศ CLMV นําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสมาใช ?
• ประเทศอาเซียนเดิม (ยกเวนสิงคโปร) ยกระดับระบบ 

NSW ใหเทียบเคียงระดับสากลได ?
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• เกิดการเช่ือมโยงระหวางระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวของทุกประเทศในอาเซยีน (ASEAN
Single Window: ASW) ?

• เกิดการเช่ือมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสในการขนสงสินคาผานประเทศท่ีสาม (ASEAN
Customs Transit System: ACTS) ?
o สหภาพยุโรป มีโครงการชวยเหลือพัฒนาระบบฯ เช่ือมโยงไทย มาเลเซีย สิงคโปร และ

อินโดนีเซีย ภายใตวงเงิน 3 ลานยูโร
o หากโครงการสําเร็จ มแีผนจะขยายระบบฯ ใหครอบคลมุเมียนมาร ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ดวย


