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ที า รายงานวิจัยโครงการเพิ่มขีดความ
สามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะท่ี 
6) โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ
คณะ เสนอส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม เม่ือเดอืนสงิหาคม 2558

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
(ทดีอีาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีอีาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีด ี
อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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ท า

ประเทศไทยได้จัดท�ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี 
(Free Trade Agreement: FTA) หลำยฉบับ โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดแต้มต่อทำงกำรค้ำให้กับสินค้ำของไทยในตลำด
คู่คำ้ที่ส�ำคัญ นอกจำกนี้ FTA แต่ละฉบับที่ประเทศไทย
ได้จัดท�ำนั้น บำงฉบับจะต้องมีกำรเจรจำทบทวน/เพิ่ม
เติม ภำยหลังจำกที่ควำมตกลงมีผลบังคับใช้แล้ว ภำยใน
ระยะเวลำตำมพนัธกรณทีีไ่ด้ก�ำหนดไว้ใน FTA ฉบับนัน้ๆ 
เรียกว่ำ “Living Agreement” ซึ่งส่งผลให้เกิดประเด็น
ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และน�ำ
ไปสู่กำรใช้สิทธิประโยชน์จำก FTA ฉบับต่ำงๆ ลดลง 
หรือไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ในบำงสำขำ
อุตสำหกรรม ดังนั้น กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์และ 
ผลกระทบตลอดจนปัญหำและอุปสรรคจำก FTAs ต่ำงๆ 
ของไทยที่มีผลบังคับใช้แล้ว รวมถึง FTAs บำงฉบับที่มี
กำรเจรจำทบทวน/เพิ่มเติม ภำยหลังจำกที่ควำมตกลงมี
ผลบังคับใช้แล้ว จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิง เพื่อให้ FTA 
เป็นประโยชน์ต่อภำคอุตสำหกรรมไทยอย่ำงแท้จริง
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รำยงำนทีดีอำร์ไอฉบับนี้สรุปจำกส่วนหนึ่งของ
ผลกำรวิจัยในโครงกำรวิจัยเพิ่มขีดควำมสำมำรถภำค
อุตสำหกรรมภำยใต้นโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
ของไทย (ระยะที่ 6) ในประเด็นกำรใช้ประโยชน์และ
ผลกระทบจำกกำรเจรจำและโครงกำรร่วมมือทำงกำรค้ำ
ต่ำงๆ ดังนี้

าร ร ์ดา า ี า ร า

รอ ด รา ์ าร ท ร ์ดา
า า ร

ในทำงวิชำกำร ประโยชน์ของกำรให้สิทธิพิเศษ
ทำงภำษีศุลกำกรภำยใต้ควำมตกลงทำงกำรค้ำหรือ
ระบบสิทธิพิเศษใดๆ สำมำรถวัดได้จำกสวัสดิกำรสังคม 
(social welfare) ท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่ำงไรก็ตำม ใน
ทำงปฏิบัติ กำรวัดสวัสดิกำรสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปไม่
สำมำรถท�ำได้ง่ำยนัก ในกำรศึกษำนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ 

“มลูค่ำภำษศีลุกำกรทีป่ระหยัดได้” (tariff saving) มำเป็น
ตัวชี้วัดประโยชน์ของ FTA แทน เนื่องจำกภำษีศุลกำกร
เป็นอุปสรรคทำงกำรคำ้ที่ส�ำคัญ กำรลดภำษีศุลกำกรลง
จึงมีผลในกำรช่วยเพิ่มปริมำณกำรค้ำ (trade creation) 
และเพิ่มสวัสดิกำรของสังคม หำกไม่เกิดปรำกฏกำรณ์
กำรเบี่ยงเบนทำงกำรคำ้ (trade diversion)

มูลค่ำภำษีศุลกำกรที่ประหยัดได้อุปมำได้กับ
ปริมำณน�ำ้ทีกั่กเกบ็ไว้ในแทงก์น�ำ้ ปริมำณน�ำ้ทีอ่ยูใ่นแทงก์ 
น�้ำจะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประกำร คือ ควำม
กว้ำงของแทงก์น�้ำ ควำมสูงของแทงก์น�้ำ และอัตรำกำร
กักเก็บน�้ำ ในท�ำนองเดียวกัน มูลค่ำภำษีศุลกำกรที่ผู้
ประกอบกำรภำคเอกชนประหยัดได้จะมำกหรือน้อยขึ้น
อยู่กับปัจจัย 3 ประกำร คือ ควำมครอบคลุมของ FTA 
(เปรียบได้กับควำมกว้ำงของแทงก์น�้ำ) แต้มต่อด้ำนภำษี
ศุลกำกร (เปรียบได้กับควำมสูงของแทงก์น�้ำ) และอัตรำ
กำรใช้ประโยชน์ (เปรียบได้กับอัตรำกำรกักเก็บน�้ำ) โดย
มูลค่าภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนประหยัด
ได้จะมีค่ามาก หาก FTA มีความครอบคลุมสนิค้าทีค้่าขาย
ระหว่างกันมาก อัตราภาษีศุลกากรภายใต้ FTA ต�่ากว่า
อัตราภาษี MFN มาก และมีผู้ประกอบการภาคเอกชน
จ�านวนมากไปขอใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ศุลกากร ดังสูตรกำรค�ำนวณนี้

น�้ำในแทงก์ = กว้ำง X สูง X อัตรำกำรกักเก็บน�้ำ
ภำษีที่ประหยัดได้ = ควำมครอบคลุม X แต้มต่อ X 

อัตรำกำรใช้สิทธิประโยชน์

ร าร า อ า ที า า
อ ไท

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ท�ำควำมตกลงกำร
ค้ำเสรีทั้งท่ีเป็นในระดับทวิภำคีและในระดับภูมิภำคกับ
ประเทศคู่ค้ำต่ำงๆ รวม 11 ฉบับ ดังนี้
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คณะผูว้จิยัได้วิเครำะห์ประโยชน์จำกควำมตกลง 
FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้วของไทย 10 ฉบับ กับประเทศ
ภำคี 16 ประเทศ โดยไม่ได้วิเครำะห์ประโยชน์ท่ีได้รับ
จำกควำมตกลงว่ำด้วยกำรเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหวำ่งไทยกับนิวซีแลนด์ (Thailand-New 
Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
เนื่องจำกไม่มีข้อมูลกำรใช้สิทธิประโยชน์จำกกำรท่ีผู้ส่ง
ออกสำมำรถออกหนงัสอืรับรองแหล่งก�ำเนดิสนิค้ำได้เอง
โดยไม่ต้องขออนุญำตจำกหน่วยงำนภำครัฐ ทัง้นี ้จำกกำร
ศกึษำวเิครำะห์ควำมตกลง FTA และกำรใช้ประโยชน์ด้ำน
ภำษศีลุกำกรจำก FTA 10 ฉบบัดงักล่ำวโดยผูส่้งออกและ
ผูน้�ำเข้ำไทยใน 20 อตุสำหกรรม ในประเดน็ตำมกรอบกำร
วิเครำะห์ข้ำงต้น ปรำกฏผลกำรศึกษำดังนี้

การลดอัตราภาษีศุลกากร ในช่วงที่ผ่ำนมำ 
ทั้งประเทศไทยและประเทศภำคีได้ทยอยลดอัตรำภำษี
ศุลกำกรภำยใต้ควำมตกลง FTA ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่
กันมำโดยตลอด จนกระทัง่ในปี 2553 อตัรำภำษศีลุกำกร
ของสินค้ำปกติ (normal track หรือ inclusion list) ภำย
ใต้ควำมตกลงหลำยฉบับ ไม่ว่ำจะเป็นควำมตกลง AFTA 
ACFTA TAFTA TIFTA และ AKFTA ลดลงเหลือร้อยละ 

0 ซึ่งท�ำให้ด้านการส่งออก สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำส่งออก
ของไทย (ที่มีอัตรำภำษีศุลกำกรภำยใต้ควำมตกลง FTA 
ที่ประเทศคู่ค้ำเป็นร้อยละ 0 แล้ว) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 56.9 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 82.3 ในปี 2556 และ
ด้านการน�าเข้า สัดส่วนมูลค่ำสินค้ำน�ำเข้ำของไทย (ที่มี
อัตรำภำษีศุลกำกรภำยใต้ควำมตกลง FTA เป็นร้อยละ 
0 แล้ว) ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 56.9 ในปี 2548 
เป็นร้อยละ 87.86 ในปี 2555 

กฎว่าด้วยแหล่งก�าเนดิสินค้า ในช่วงท่ีผ่ำนมำ 
แม้จะมคีวำมพยำยำมในกำรเจรจำร่วมกนัระหว่ำงหน่วย
งำนที่เก่ียวข้อง แต่ในปัจจุบัน กฎว่ำด้วยแหล่งก�ำเนิด
สินค้ำภำยใต้ควำมตกลง FTA ต่ำงๆ ยังมีควำมแตกต่ำง
กันในหลำยประเด็น มีเพียงควำมตกลง AFTA เทำ่นั้นที่
อนุญำตให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้วัตถุดิบน�ำเข้ำจำก
ประเทศในภำคีมำสะสมต่อได้บำงส่วน แม้ว่ำวัตถุดิบนั้น
จะไม่ได้แหล่งก�ำเนิดสินค้ำก็ตำม (partial cumulation)

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่น
ก�าเนิดสินค้า หลังจำกท่ีมีควำมพยำยำมในกำรเจรจำ
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในช่วงท่ีผ่ำนมำ 
ปัจจุบันระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิด
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สินค้ำ (operational certification procedure: OCP) ภำย
ใต้ควำมตกลง FTA ตำ่งๆ ก็มีควำมสอดคล้องกันมำกขึ้น 

าร ร ์ดา า า ร า า
า รา อ า รร

ผลกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ด้ำนภำษีศุลกำกร
จำกควำมตกลง FTA ปี 2557 ของผู้ประกอบกำรภำคส่ง
ออกและน�ำเข้ำไทยในแต่ละสำขำจ�ำนวน 20 อตุสำหกรรม 
พบว่ำ ในภำพรวมอุตสำหกรรมยังได้รับประโยชน์จำก

ควำมตกลง FTA ต่ำงๆ ไม่เต็มที่ โดยเห็นได้จำกข้อมูล
สรปุด้ำนควำมครอบคลุมของสนิค้ำ แต้มต่อด้ำนภำษ ีและ
อตัรำกำรใช้ประโยชน์ด้ำนภำษขีองแต่ละอตุสำหกรรมดงั
ตำรำงที่ 1

าร ร ์ดา า า ร า ด
ออ ไท

ความครอบคลมุของความตกลง FTA ในการ
ส่งออกไปประเทศในภาค ีในปี 2557 ประเทศในภำคีท่ี

ารา ที อ ร ดา า รอ อ า อดา า อ รา าร ร ์ดา า อ อ า รร
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มีกำรท�ำควำมตกลง FTA กับไทยท้ังหมดน�ำสินค้ำทีร่ะดับ
พกิดัศุลกำกร 6 หลกั จ�ำนวน 75,153 รำยกำรจำกทัง้หมด 
78,060 รำยกำร มำไว้ในรำยกำรลดภำษีศุลกำกรภำยใต้ 
FTA สดัส่วนกำรส่งออกสนิค้ำในรำยกำรลดภำษนีีค้ดิเป็น
ร้อยละ 98.9 ของมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมด อยำ่งไรก็ตำม 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ สินค้ำในรำยกำรลดภำษี
ศุลกำกรร้อยละ 5.4 ของมูลค่ำกำรส่งออกท้ังหมดไม่ได้
รับแต้มต่อดำ้นภำษีศุลกำกร และอีกร้อยละ 33 มีอัตรำ
ภำษี MFN1 อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว ควำมตกลง FTA ใน
ภำพรวมจงึมคีวำมครอบคลุมของมลูค่ำกำรส่งออกสนิค้ำ
ที่ได้รับกำรลดภำษีศุลกำกรไปประเทศในภำคีทั้งหมด
ร้อยละ 60.4

แต้มต่อที่ได้จากความตกลง FTA ในการส่ง
ออกไปประเทศในภาคี หำกพิจำรณำสินค้ำในรำยกำร
ลดภำษีศุลกำกรเฉพำะท่ีได้รับแต้มต่อด้ำนภำษีศุลกำกร 
พบว่ำ ควำมตกลง FTA ท�ำให้ในปี 2557 สินค้ำส่งออก
ของไทยได้เปรยีบสนิค้ำจำกประเทศคู่แข่งท่ีไม่ได้รับสิทธิ
พเิศษจำกควำมตกลง FTA คิดเป็นแต้มต่อเฉลีย่แบบถ่วง
น�้ำหนักร้อยละ 11.2 จุด 

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความ
ตกลง FTA ในการส่งออกไปประเทศในภาคี หำก
พิจำรณำสินคำ้ในรำยกำรลดภำษีศุลกำกรเฉพำะที่ได้รับ
แต้มต่อด้ำนภำษีศุลกำกร ในปี 2557 ผู้ประกอบกำรใน
ไทยขอใช้สิทธส่ิงออกภำยใต้ควำมตกลง FTA ไปประเทศ
ภำคีที่มีกำรท�ำควำมตกลง FTA กับไทยทั้งหมดรวมเป็น
มูลค่ำทั้งสิ้นประมำณ 1.3 ล้ำนลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 31.2 ของมูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปประเทศในภำคี
ทั้งหมด เม่ือพิจำรณำในด้ำนอัตรำกำรใช้สิทธิประโยชน์ 
ผู้ส่งออกในไทยในภำพรวมมีอัตรำกำรใช้ประโยชน์ภำย

1 Most-Favored Nation Treatment คือ การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
อนุเคราะห์ยิ่ง เน้นหลักการในความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ที่ก�าหนดให้ประเทศภาคีความตกลงต้องให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่
ประเทศอื่นๆท่ีเป็นภาคีความตกลงนั้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ 

ใต้ควำมตกลง FTA ในกำรส่งออกไปประเทศในภำคีใน
ระดับปำนกลำง 

ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรที่ผู ้น�าเข้าใน
ประเทศภาคีประหยัดได้จากความตกลง FTA ในปี 
2557 ควำมตกลง FTA ช่วยท�ำให้สินค้ำไทยท่ีส่งออก
ไปประเทศในภำคีที่มีกำรท�ำควำมตกลง FTA กับไทย
ทั้งหมดได้ประโยชน์จำกกำรประหยัดภำษีคิดเป็นมูลค่ำ 
1.46 แสนลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ
มูลคำ่กำรส่งออกทั้งหมดจำกไทยไปประเทศในภำคี 

าร ร ์ดา า า ร า ด
า า ไท

ความครอบคลุมของความตกลง FTA ใน
การน�าเข้าจากประเทศในภาค ีในปี 2557 ประเทศไทย
น�ำเข้ำสนิค้ำทีร่ะดับพกัิดศลุกำกร 8 หลัก จ�ำนวน 138,917 
รำยกำรจำกท้ังหมด 143,355 รำยกำร มำไว้ในรำยกำรลด
ภำษีศุลกำกรภำยใต้ FTA สัดส่วนกำรน�ำเข้ำสินค้ำใน
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รำยกำรลดภำษีนี้คิดเป็นร้อยละ 99.4 ของมูลค่ำกำรน�ำ
เข้ำทั้งหมด อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบวำ่ 
สินค้ำในรำยกำรลดภำษีศุลกำกรร้อยละ 6.6 ของมูลค่ำ
กำรน�ำเข้ำทัง้หมดไม่ได้รับแต้มต่อด้ำนภำษศีลุกำกร และ
อีกร้อยละ 39.5 มีอัตรำภำษี MFN อยู่ที่ร้อยละ 0 อยู่แล้ว 
ควำมตกลง FTA ในภำพรวมจึงมีควำมครอบคลุมของ
มูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำท่ีได้รับกำรลดภำษีศุลกำกรจำก
ประเทศในภำคีทั้งหมดร้อยละ 53.1

แต้มต่อที่ได้จากความตกลง FTA ในการน�า
เข้าจากประเทศในภาคี หำกพิจำรณำสินค้ำในรำยกำร
ลดภำษีศุลกำกรเฉพำะท่ีได้รับแต้มต่อด้ำนภำษีศุลกำกร 
พบว่ำ ควำมตกลง FTA ท�ำให้ในปี 2557 สินคำ้น�ำเข้ำ
ของไทยภำยใต้ควำมตกลง FTA มีอัตรำภำษีต�่ำกว่ำ
อัตรำภำษี MFN คิดเป็นแต้มต่อเฉล่ียแบบถ่วงน�้ำหนัก
ร้อยละ 9.1 จุด

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความ
ตกลง FTA ในการน�าเข้าจากประเทศในภาคี หำก
พิจำรณำสินค้ำในรำยกำรลดภำษีศุลกำกรเฉพำะที่ได้รับ
แต้มต่อด้ำนภำษีศุลกำกร ในปี 2557 ผู้ประกอบกำรใน
ไทยขอใช้สทิธิน�ำเข้ำภำยใต้ควำมตกลง FTA จำกประเทศ
ในภำคีที่มีกำรท�ำควำมตกลง FTA กับไทยทั้งหมดรวม
เป็นมูลคำ่ทั้งสิ้นประมำณ 8.3 แสนลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 28.4 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำของไทยจำกประเทศ
ในภำคีทั้งหมด ส่วนกำรขอใช้สิทธิน�ำเข้ำจำกประเทศ
อำเซยีนท่ีเหลอืมีมูลค่ำต�ำ่กว่ำหม่ืนล้ำนบำท เมือ่พจิำรณำ
ในด้ำนอตัรำกำรใช้สทิธปิระโยชน์ ในภำพรวมผูน้�ำเข้ำใน
ไทยมีอัตรำกำรใช้ประโยชน์ภำยใต้ควำมตกลง FTA ใน
กำรน�ำเข้ำจำกประเทศในภำคีในระดับปำนกลำง คือที่
อัตรำร้อยละ 53.4

ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรที่ผู ้น�าเข้าใน
ประเทศไทยประหยัดได้จากความตกลง FTA ใน
ปี 2557 ควำมตกลง FTA ช่วยท�ำให้สินคำ้ที่น�ำเข้ำจำก
ประเทศในภำคีที่มีกำรท�ำควำมตกลง FTA กับไทย
ทั้งหมดได้ประโยชน์จำกกำรประหยัดภำษีคิดเป็นมูลค่ำ 

9.7 หมื่นล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับ
มูลค่ำกำรน�ำเข้ำทั้งหมดของไทยจำกประเทศในภำคี 

แม้ว่ำในภำพรวม ผูป้ระกอบกำรภำคเอกชนไทย
จะได้รบัประโยชน์ด้ำนภำษศีลุกำกรจำก FTA ฉบบัต่ำงๆ 
ในระดับหลำยหมื่นล้ำนบำท แต่หำกมีกำรแก้ไขอุปสรรค
ต่ำงๆ ประโยชน์ที่จะได้รับก็จะสูงขึ้นอีกมำก

า อ รร าร ร ์ า
ผลกำรศกึษำจำกมุมผูป้ระกอบกำรพบว่ำ ปัญหำ

และอุปสรรคในกำรใช้ประโยชน์จำก FTA แบ่งได้เป็น 6 
สำเหตุหลัก ดังนี้ 

1) กระบวนการขอใช้สิทธิ์มีความไม่สะดวก เช่น 
กำรตีควำมพิกัดระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับเจ้ำหน้ำที่ไม่
ตรงกัน ควำมไม่แน่นอนเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มีดุลยพินิจ
ต่ำงกัน กระบวนกำร/เอกสำรขอใช้สิทธิ์ยุ่งยำก/ซับซ้อน 
และกระบวนกำรขอใช้สิทธิ์ใช้เวลำนำนเกินไป

2) การขอใช้สิทธิ์มีความไม่คุ้มที่จะด�าเนินการ 
เช่น แต้มต่อด้ำนภำษีไม่จูงใจพอ ต้องปรับกระบวนกำร
ผลิต/แหล่งวัตถุดิบ/ระบบบัญชี และพนักงำนที่ท�ำหน้ำที่
ในกำรขอใช้สิทธิ์ไม่เพียงพอ เป็นต้น

3) คุณสมบัติของผู้ประกอบการขอใช้สิทธิ์ไม่
ผ่านเกณฑ์ เช่น กระบวนกำรผลิตไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
เอกสำรส�ำคัญในกำรพิสูจน์ถิ่นก�ำเนิดสินค้ำไม่ครบ และ
ใช้วัตถุดิบน�ำเข้ำมำกกว่ำเกณฑ์ เป็นต้น

4) ผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลเก่ียวกับการขอใช้
สทิธิ ์เช่น ผูป้ระกอบกำรไม่รู้ข้อมูลเกีย่วกับสิทธปิระโยชน์
จำก FTA และผู้ประกอบกำรไม่รู้ขั้นตอนกำรขอใช้สิทธิ์ 
FTA เป็นต้น

5) การขอใช้สิทธิ์ไม่มีความจ�าเป็น เช่น ลูกค้ำ
ไม่ได้ขอให้ผู้ประกอบกำรออกใบรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ 
(Certificate of Origin: C/O) มูลค่ำส่งออกไม่สูง กำร
ด�ำเนินงำนขอใช้สิทธิ์อำจจะมีต้นทุนที่สูง และไม่คุ้มกับ
ภำษีที่ได้ลดหย่อนและค่ำเสียเวลำที่เกิดขึ้น เป็นต้น

6) ปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ที่ส�ำคัญมีสอง
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ประกำร คือ ประการแรก ควำมพร้อมของประเทศเพื่อน
บ้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรขอใช้สิทธิ์ และประการที่สอง 
สินค้ำหลำยตัวอยู ่นอกรำยกำรลดภำษีหรือถูกจ�ำกัด
โควตำ

าร ร ์ า ร าร า ร อ
า อ ร ร า

นอกจำกกำรเจรจำด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
FTA ยังมีควำมร่วมมือในรูปแบบอื่นที่ส�ำคัญ ได้แก่ 

ร าร า ร อ า า
ร ไท ี ร อ ด

ร าร า อ า รร ร ท ด ี
1) โครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อ 

‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’ (Trade and Investment Promotion 
for ‘Kitchen of the World’s Project’) มีวัตถุประสงค์คือ 
กำรส่งเสริมกำรส่งออกผลิตภณัฑ์อำหำรของไทย ซึง่รวม
ถึงวัตถุดิบ อำหำรเตรียมส�ำเร็จ อำหำรพร้อมปรุง และ
อำหำรพร้อมรบัประทำน เนือ้หำหลกัของโครงกำรคอื กำร
ปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภณัฑ์ให้สำมำรถ
ส่งออกไปตลำดญี่ปุ่นและตลำดโลก รวมทั้งกำรส่งเสริม
กำรตลำด เพื่อขยำยช่องทำงกำรค้ำในตลำดญี่ปุ่น 

นบัตัง้แต่ควำมตกลง JTEPA มีผลบังคับใช้จนถงึ
ปี 2553 ที่ผ่ำนมำ โครงกำรมีควำมคืบหน้ำอย่ำงเป็นรูป
ธรรมโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับมำตรฐำนควำมปลอดภยัด้ำนอำหำร
และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในกำรส่งออกสินค้ำอำหำร
ไปญี่ปุ่น รูปแบบของกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรจัดอบรม
สัมมนำเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบกำรท่ีสนใจ รวมทั้งกำร
เดินทำงไปศึกษำงำนด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรที่
ประเทศญี่ปุ่น 

หลงัจำกครบก�ำหนด 5 ปีของกำรด�ำเนนิโครงกำร 
กำรสนับสนุนงบประมำณจำก JETRO ได้หยุดชะงักลง 

ส่งผลให้กิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้และให้ค�ำแนะน�ำ
หยุดชะงักตำมไปด้วย อย่ำงไรก็ตำม ผลจำกโครงกำร
ควำมร่วมมือที่ผ่ำนมำ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น สถำบันอำหำรจงึสำมำรถ
ด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพของอุตสำหกรรมอำหำร
ในประเทศไทยได้เอง ในลักษณะเดียวกับเม่ือคร้ังยังได้
รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกประเทศญี่ปุ่น

2) โครงการความร่วมมืออตุสาหกรรมเหลก็ไทย-
ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Steel Industry Cooperation 
Programme) มีวัตถุประสงค์ในกำรเสริมสร้ำงรำกฐำน
เทคโนโลยีด้ำนงำนโครงสร้ำงเหล็ก กำรเสริมสร้ำง
เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญของ
ผู้เชี่ยวชำญภำคสนำม และกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ 
ที่ผ่ำนมำโครงกำรนี้เป็นหนึ่งในโครงกำรที่มีควำมคืบ
หน้ำและกำรใช้ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมภำยใต้แผนกำร
ด�ำเนินงำนที่ค่อนข้ำงชัดเจน รูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน กำรส่งผู้เชี่ยวชำญมำฝึก
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อบรม และกำรประเมนิควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐกจิของกำร
ก่อสร้ำงโดยผู้เชี่ยวชำญจำกญี่ปุ่น ปัญหำและอุปสรรค
ท่ีผ่ำนมำเป็นเรื่องกำรจ�ำกัดสิทธิ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
เฉพำะกับบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น และกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเชิงลึกจำกฝ่ำยญี่ปุ่น

3) โครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Human Resource 
Development Institute Project: AHRDIP) เป็นโครงกำร
ที่พัฒนำจำกโครงกำรพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ (AHRDP) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
นโยบำยดีทรอยท์แห่งเอเซียของไทยหรือฐำนกำรผลิต
ยำนยนต์ระดับโลกอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส�ำคัญที่กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทยในตลำดโลก บนพื้นฐำน
ควำมเป็นหุ้นส่วนที่เทำ่เทียมกันระหวำ่งไทยกับญี่ปุ่นทั้ง
ภำครฐัและเอกชน มีกำรพฒันำสำขำควำมรู้ตัง้แต่ปี 2555 
เพื่อพัฒนำบุคคลให้ทันสมัยถึง 5 วิชำ คือ (1) กำรฝึก
อบรมกำรวจิยัและพฒันำ (R&D) (2) หลักสตูรกำรทดสอบ 
(Testing: Material Evaluation) (3) กำรผลติ: กำรเตรยีม
กำรผลิต (Manufacturing: Production Preparation) (4) 
กำรบริหำรกำรผลิตแบบโตโยต้ำ (New Toyota Produc-
tion System) และ (5) หลักสูตรเทคโนโลยีเฉพำะด้ำน
เก่ียวกับเรื่องแม่พิมพ์ (Mold and Die) นอกจำกนี้ ยัง
จัดกำรอบรมทั่วไปและอบรมภำยในสถำนประกอบกำร
ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่ส่งคนเข้ำอบรมด้วย
หัวข้อท่ีทันสมัยตำมกำรพัฒนำของวงกำรอุตสำหกรรม
และตลำดยำนยนต์

อย่ำงไรก็ดี ยังมีปัญหำอุปสรรคหลำยประกำร 
เช่น วิชำกำรทดสอบ และกำรฝึกอบรมกำรวิจัยและ
พัฒนำมักมีจ�ำนวนผู้สมัครน้อย กำรไม่มีอุปกรณ์ส�ำหรับ
ฝึกทักษะหรือได้ใช้งำนควำมรู้ที่ผ่ำนกำรอบรมไปจริง 
ตลอดจนไม่สำมำรถส่งผ่ำนควำมรู้ต่อให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่ง
กำรส่งต่อควำมรู้หรือขยำยองค์ควำมรู้นับเป็นหัวใจหลัก
ของกำรด�ำเนินงำนของ AHRDIP รวมท้ังข้อจ�ำกัดด้ำน

งบประมำณในกำรจัดหำอุปกรณ์ส�ำหรับกำรฝึกอบรม 
ท�ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำศักยภำพของคนในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์อย่ำงเต็มที่ 

4) โครงการความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมสิง่ทอ
และเครื่องนุ่งห่ม (Textile and Apparels Cooperation) 
มีวัตถุประสงค์ด้ำนควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่มระหว่ำงทั้งสองประเทศ โดยมีจุดมุ่ง
หมำย 3 ประกำร คือ (1) การเข้าถึงตลาด ได้แก่ กำร
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของอุตสำหกรรมสิ่งทอและเคร่ือง
นุง่ห่มไทยในตลำดญีปุ่่นตัง้แต่กำรให้ข้อมูลเพือ่วจิยัตลำด 
แนวโน้มแฟชั่นและกำรออกแบบรวมทั้งกำรพัฒนำเครือ
ข่ำยกำรขำยในตลำดญี่ปุ่น (2) การลงทุน ได้แก่ ควำม
ร่วมมือในกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่กำรลงทุนด้ำน
เทคโนโลยีโดยอุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่มห่มญี่ปุ่น
ในประเทศไทย และ (3) การผลติ การวจิยัและการพฒันา 
ได้แก่ กำรพฒันำกำรจดักำรธรุกจิ กำรเสรมิสร้ำงขดีควำม
สำมำรถทำงเทคโนโลยขีองอตุสำหกรรมสิง่ทอและเครือ่ง
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นุม่ห่มไทย กำรปรบัปรงุโครงสร้ำงพืน้ฐำนของห้องปฏิบัติ
กำรทดสอบ กำรส่งผู้เชี่ยวชำญเพื่อแนะน�ำกำรฝึกอบรม
เก่ียวกับกำรปรับปรุงกำรวิจัยและพัฒนำ รวมท้ังควำม
สำมำรถในกำรทดสอบ

อย่ำงไรก็ดี กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรทดสอบ
และห้องปฏิบัติกำรทดสอบยังอยู ่ระหว่ำงกำรเจรจำ 
เพรำะมำตรฐำนสินค้ำสิ่งทอมีควำมหลำกหลำย กำรหำ
มำตรฐำนสินค้ำจึงเป็นเรื่องยำก ไทยกับญี่ปุ่นยังต้อง
เจรจำกันอีกหลำยคร้ังเพื่อก�ำหนดมำตรฐำนที่สำมำรถ
ยอมรับร่วมกันได้

า าด าร อ ร ร รา า า อ
อา า ร ร ์ ไ า อ ทรอ ์

ในปี พ.ศ. 2554 อำเซียนสำมำรถบรรลุควำม
ตกลงเพื่อยกระดับจำกควำมตกลงยอมรับร่วม (ASEAN 

EE MRA) ไปสู่กำรผสำนมำตรฐำนระหว่ำงกัน (Hamo-
nization) คือ ควำมตกลงว่ำด้วยกำรปรับระบบด้ำนกฎ
ระเบยีบและกำรควบคมุบริภณัฑ์ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์
ของอำเซียน (Agreement on the ASEAN Harmonized 
Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regula-
tory Regime: AHEEERR) มีใจควำมส�ำคัญคือ กำรปรับ
ระบบวำ่ด้วยกฎระเบยีบทำงเทคนิคหรอืมำตรฐำนบังคบั
ที่เก่ียวกับบริภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
ภำคีให้สอดคล้อง (Harmonization) โดยประเทศภำคี
จ�ำเป็นต้องแก้ไขกฎระเบียบทำงเทคนิคหรือมำตรฐำน
บังคับ รวมทั้งหน่วยงำนและกระบวนกำรให้สอดคล้อง
กับควำมตกลง ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลใน 3 เรื่อง ได้แก่ 
ข้อก�ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัย (Safety) ข้อก�ำหนดว่ำ
ด้วยสิ่งแวดล้อม (Environment) และข้อก�ำหนดวำ่ด้วย
กำรรบกวนทำงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic 
Compatibility: EMC)

ในส่วนของควำมตกลงยอมรับร่วมท้ังสองฉบับ 
AHEEERR ยังมีกำรใช้งำนไม่เต็มที่ด้วยเกณฑ์กำร
ทดสอบและยอมรับสินค้ำตำมมำตรฐำนที่มีกำรปรับ
ให้ตรงกันระหว่ำงประเทศสมำชิกยังมีรำยละเอียดท่ีไม่
เหมือนกัน ท�ำให้สินค้ำบำงตัวท่ีน่ำจะใช้สิทธิประโยชน์
จำก AHEEERR ได้ ยังไม่สำมำรถใช้ได้จริงในบำง
ประเทศสมำชกิภำคี และยงัมีมำตรฐำนบำงอย่ำงในหลำย
ประเทศท่ียังปรับให้ตรงกันไม่ได้และอยู่ในระหว่ำงกำร
ด�ำเนินกำร

า ารร รอ ร า
ควำมตกลงร่วมกันอีกฉบับที่มีควำมส�ำคัญต่อ

กำรเปิดกำรค้ำเสรีของทั้งสองประเทศคือ กำรตกลง
ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: 
MRA) มีหลักกำรและขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนคล้ำยกรณี
ของ ASEAN EE MRA คือ เป็นควำมตกลงยอมรับ
ร่วมระหว่ำงไทยและญี่ปุ่นเก่ียวกับกำรตรวจสอบและ
รับรองร่วมกันในสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและ
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อเิล็กทรอนกิส์ (Certificate Acceptance) ภำยใต้ข้อจ�ำกดั
ของกฎหมำยของแต่ละฝ่ำย ควำมตกลงยอมรับร่วมใน 
JTEPA ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
ตำมท่ีทั้งสองประเทศบังคับให้มีกำรรับรองมำตรฐำน 
โดยเป็นของฝ่ำยญี่ปุ่นจ�ำนวน 112 รำยกำร และฝ่ำยไทย
จ�ำนวน 19 รำยกำร 

ผลลัพธ์โดยตรงที่จะเกิดขึ้น คือ ลดกำรทดสอบ
และตรวจโรงงำนซ�้ำ ซึ่งครอบคลุมท้ังค่ำใช้จ่ำยและค่ำ
เสียโอกำส รวมทั้งสินค้ำสำมำรถเข้ำสู ่ตลำดได้อย่ำง
รวดเรว็ ผลลพัธ์ทำงอ้อม ได้แก่ เพิม่โอกำสทำงธรุกิจด้ำน
กำรทดสอบและรับรองมำตรฐำน อยำ่งไรก็ตำม ผลลัพธ์
ดังกล่ำวยังไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน เนื่องจำก
สถำบันไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์ของไทยยงัคงไม่สำมำรถ
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงำนรับรองมำตรฐำน (CAB) จำก
ญี่ปุ่นได้ หลังจำกเคยย่ืนหนังสือค�ำร้องขอขึ้นทะเบียน
คร้ังล่ำสดุแล้วไม่มีควำมคบืหน้ำจนค�ำร้องขอขึน้ทะเบียน
คร้ังล่ำสุดได้หมดอำยุลง และทำงญี่ปุ่นเองยังไม่มีหน่วย
งำนท่ีมำขอข้ึนทะเบียนเป็นผู ้ตรวจสอบกำรผลิตและ

ผลิตภัณฑ์กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบของไทย และยังไม่
อำจคำดเดำทิศทำงได้ว่ำจะมีกำรด�ำเนินกำรต่อ หรือยุติ
กำรด�ำเนินกำร

อ อ อ าร า ีด า า าร
อ า รร ไท

จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกำรค้ำและภำคกำรผลิตของอุตสำหกรรมไทย
ในภำพรวม โดยหน่วยงำนภำครฐัต่ำงๆ ควรมกีำรด�ำเนนิ
กำรดังต่อไปนี้

อ อ าร ท ร ์ดา า
า ร

1.1 การกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการใช้สทิธปิระโยชน์
ด้านภาษีศุลกากรจาก FTAs ของไทยมากขึ้น

ส�ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรมและหน่วยงำนท่ี
เกีย่วข้องควรเพิม่กำรประชำสมัพนัธ์กำรใช้สทิธปิระโยชน์
จำก FTAs แก่ผู้ประกอบกำร ทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค โดยเน้นท่ีอุตสำหกรรมท่ียังมีอัตรำกำรใช้สิทธิ
ประโยชน์ต�ำ่หรือยงัสำมำรถเก็บเกีย่วประโยชน์จำกควำม
ตกลงกำรค้ำเสรีได้อีกมำก เช่น อุตสำหกรรมอำหำร ชิ้น
ส่วนยำนยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟำ้ เป็นต้น โดยหน่วยงำน
ภำครัฐทีเ่กีย่วข้องควรให้ควำมสนใจเป็นพเิศษแก่ผูน้�ำเข้ำ
และส่งออกท่ีมีอตัรำกำรใช้สทิธปิระโยชน์ยังไม่เตม็ท่ี โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มผู้น�ำเข้ำและส่งออกดังต่อไปนี้

• ผูส่้งออกไปอำเซยีนในกลุ่มเครือ่งหนงั อญัมณี
และเครื่องประดับ เหล็ก และอิเล็กทรอนิกส์

• ผู ้ ส ่ ง อ อ ก ไ ป จี น ใ น ก ลุ ่ ม เ ค ร่ื อ ง ห นั ง 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟำ้ ยำ กระดำษ 
ไม้และเฟอร์นิเจอร์ และยำนยนต์

• ผู้ส่งออกไปญี่ปุ่นในกลุ่มกระดำษ เครื่องจักร
กล และซีเมนต์
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• ผูส่้งออกไปออสเตรเลยีในกลุ่มอเิลก็ทรอนกิส์
• ผู้ส่งออกไปเกำหลีใต้ในกลุ่มกระดำษ ไม้และ

เฟอร์นิเจอร์ ยำนยนต์ และชิ้นส่วนยำนยนต์
• ผู้ส่งออกไปอินเดียในกลุ่มเหล็ก เครื่องหนัง 

อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องนุ่งห่ม
• ผู ้ส ่งออกไปเปรูในกลุ ่มเหล็ก กระดำษ 

สิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม เคมีภัณฑ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์

• ผูน้�ำเข้ำจำกอำเซยีนในกลุ่มอญัมณแีละเคร่ือง
ประดบั ไม้ เซรำมิก เหล็ก และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ

• ผู ้น�ำเข้ำจำกจีนในกลุ่มอัญมณีและเคร่ือง
ประดับ เคมีภัณฑ์ กระดำษและปิโตรเคมี

• ผู้น�ำเข้ำจำกญี่ปุ่นในกลุ่มอัญมณีและเคร่ือง
ประดับ ชิ้นส่วนยำนยนต์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ 
พลำสติก ซีเมนต์ และยำนยนต์

• ผูน้�ำเข้ำจำกออสเตรเลยีในกลุม่ยำนยนต์ ชิน้
ส่วนยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟำ้ 
เครื่องหนัง และเซรำมิก

• ผูน้�ำเข้ำจำกเกำหลีใต้ในกลุ่มชิน้ส่วนยำนยนต์ 
เครื่องหนัง เซรำมิก และปิโตรเคมีภัณฑ์

• ผู้น�ำเข้ำจำกอินเดียในกลุ่มเครื่องหนัง เครื่อง
ใช้ไฟฟ้ำ อญัมณแีละเคร่ืองประดับ เคร่ืองจกัร
กล ยำ ยำนยนต์ และกระดำษ

• ผูน้�ำเข้ำจำกเปรูในกลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ ส่ิงทอ
และเครื่องนุ่งห่ม ยำ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน
ยำนยนต์ ยำง และเคมีภัณฑ์

1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนใน
กระบวนการพิจารณาการใช้สิทธิประโยชน์

·	 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศและกรมศุลกำกร
ควรก�ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน ตำม
ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรพจิำรณำและจ�ำนวนข้อร้องเรยีนจำก
ผู้ประกอบกำร ซึ่งอำจแตกต่ำงกันในแต่ละ FTA และควร
มีตัวชี้วัดระยะเวลำท่ีใช้ในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำต
รับรองโครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิตสินค้ำตำมหลักเกณฑ์ที่

ระบุไว้ในกฎว่ำด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้ำ
·	 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศและกรมศุลกำกร

ควรพัฒนำและปรบัปรงุคู่มอืปฏบิตัิกำรส�ำหรบัเจำ้หน้ำที่ 
ตลอดจนเพิม่กำรฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำทีเ่ป็นระยะๆ เพือ่
ลดปัญหำดุลยพินิจของเจำ้หน้ำที่

·	 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศควรเร่งประชำ- 
สัมพันธ ์ให ้ผู ้ประกอบกำรตระหนักถึงประโยชน์ ท่ี 
ผู้ประกอบกำรจะได้รับ พร้อมทั้งขั้นตอนในกำรเตรียม
ควำมพร้อมหำกผู้ประกอบกำรต้องกำรออกใบรับรอง 
ถิ่นก�ำเนิดสินค้ำด้วยตนเอง

·	 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศควรเร่งพฒันำระบบ
กำรจดัเก็บ และ/หรอื เชือ่มโยงข้อมูลกำรออกใบรับรองถิน่
ก�ำเนดิสนิค้ำด้วยตนเองของผูป้ระกอบกำรแบบออนไลน์
เพือ่ประโยชน์ในกำรตดิตำมผลกำรใช้ประโยชน์จำกควำม
ตกลง FTA โดยให้เกิดภำระต่อทั้งผู้ประกอบกำรและ 
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐน้อยที่สุด

·	 กรมศุลกำกรควรประชำสัมพันธ์กำรใช้
ระบบกำรขอให้หน่วยงำนศุลกำกรพิจำรณำล่วงหน้ำ  
(advanced ruling) ส�ำหรับกำรตรวจสอบพิกัดศุลกำกร 
อัตรำศุลกำกร และกฎว่ำด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้ำ เพื่อ
ลดปัญหำกำรตีควำมพิกัดศุลกำกรไม่ตรงกันระหว่ำง 
ผู้ประกอบกำรกับหน่วยงำนศุลกำกร

·	 รัฐบำลไทยควรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
เทคนคิและงบประมำณตำมควำมเหมำะสมแก่หน่วยงำน
ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรใช้สิทธิประโยชน์ใน
ประเทศอำเซียนใหม่ที่มีข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินกำร

1.3 การให้ข้อมูลและค�าปรึกษาแบบจุดเดียว 
(one-stop service) แก่ผู้ประกอบการ

·	 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรม
กำรคำ้ต่ำงประเทศ และกรมศุลกำกร ควรร่วมกันจัดท�ำ
เว็บไซต์อย่ำงเป็นทำงกำรแบบจุดเดียว (one-stop ser-
vice) ที่สำมำรถใช้งำนได้ง่ำยและมีข้อมูลอัตรำภำษีและ
กฎว่ำด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้ำภำยใต้ควำมตกลงต่ำงๆ 
แยกตำมรำยประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรมีข้อมูลอย่ำง



18 รายงานทีดีอาร์ไอ

เป็นทำงกำรที่มีควำมถูกต้องและทันสมัย ส�ำหรับกำร
ตัดสินใจว่ำจะเลือกใช้ประโยชน์จำก FTA ฉบับใด

·	 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรมกำร
ค้ำต่ำงประเทศ และกรมศุลกำกร ควรร่วมกันปรับปรุง
ตำรำงกำรลดภำษีของทั้งไทยและประเทศภำคี รวมทั้ง
กฎว่ำด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้ำตำมรหัสพิกัดศุลกำกร HS 
2012 เพื่อให้ผู้ประกอบกำรมีข้อมูลที่ถูกต้องส�ำหรับใช้
อ้ำงองิในกำรท�ำเอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้เนือ่งจำกตำรำง
กำรลดภำษีและกฎว่ำด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้ำที่เผยแพร่
อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอ้ำงอิงตำมรหัสพิกัดศุลกำกร 
HS 2002 หรือ HS 2007

·	 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศควรให้ข้อมูล ค�ำ
ปรกึษำ และจดัท�ำคู่มือเก่ียวกบักระบวนกำรขอ C/O ผ่ำน
ช่องทำงปกติและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ประกอบกำร โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) ทรำบ ท้ังนี้ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรหลำยรำย
เห็นวำ่กระบวนกำรขอใบ C/O มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน 

·	 กรมกำรค ้ำต ่ำงประเทศควรเพิ่มกำร
ประชำสัมพันธ์ว่ำ กำรเปิดเผยโครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิต
เพื่อขอใบ C/O จะไม่ท�ำให้กรมสรรพำกรเรียกเก็บภำษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม เนื่องจำกทั้งสองหน่วยงำนไม่มี
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่ำวกัน

·	 กรมศุลกำกรควรประสำนกับหน่วยงำน
ศุลกำกรของประเทศภำคีต่ำงๆ ในกำรแลกเปลี่ยนข้อมลู
อัตรำภำษีและข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ภำยใต้ควำมตกลง
ต่ำงๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและทันสมัย

1.4 การเจรจาต่อรองด้านภาษีศุลกากร กฎว่า
ด้วยแหล่งก�าเนิดสินค้า และระบบการรับรองถิ่นก�าเนิด
สินค้าด้วยตนเอง

·	 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศควรผลัก
ดันให้ประเทศภำคีน�ำสนิค้ำทีอ่ยู่นอกรำยกำรลดภำษ ีหรอื
สนิค้ำทีอ่ยูใ่นรำยกำรสินค้ำทีมี่ควำมอ่อนไหวและยงัไม่ลด
ภำษ ีหรอืสนิค้ำทีถ่กูจ�ำกดัโควตำกำรน�ำเข้ำ ให้เข้ำมำอยู่
ในรำยกำรลดภำษี

·	 หำกไม่สำมำรถเจรจำให้สินค้ำที่ถูกจ�ำกัด
โควตำกำรน�ำเข้ำเข้ำมำอยู่ในรำยกำรลดภำษีได้ กรม
เจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศควรผลักดันให้มีกำรขยำย
โควตำดังกล่ำวในกำรส่งออกสินค้ำไปประเทศในภำคี

·	 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศควรผลัก
ดันให้ประเทศสมำชกิอำเซยีนใหม่ อนัได้แก่ กัมพชูำ ลำว 
เมียนมำร์ และเวียดนำมลดภำษีศุลกำกรภำยใต้ AFTA 
ให้ได้ตำมก�ำหนด

·	 รัฐบำลไทยควรผลักดันให้ประเทศสมำชิก
อำเซียนทั้งหมด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอินโดนีเซีย ใช้ระบบ
กำรรับรองถิน่ก�ำเนดิสินค้ำโดยผูส่้งออกทีไ่ด้รับกำรรับรอง 
(self-certification by approved exporters) แบบเดยีวกนั
ทุกประเทศ
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·	 ควรเร่งผลักดันโครงกำรท่ีระบุไว้ในกรอบ
ควำมตกลงแต่ยังไม่คืบหน้ำตำมแผนที่วำงไว้ต่อไป เช่น 
โครงกำรสถำบันพัฒนำทรพัยำกรมนษุย์ของอตุสำหกรรม
ยำนยนต์ (AHRDIP) กำรปรับปรุงห้องปฏบิตักิำรทดสอบ
ของสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ (THTI) เป็นต้น

·	 ส�ำหรับกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม
สร้ำงเทคโนโลยขีองเกอืบทกุโครงกำร หน่วยงำนทีร่บัผดิ
ชอบควรพจิำรณำให้กำรมส่ีวนร่วมกระจำยไปสูผู่ป้ระกอบ
กำรขนำดกลำงและเล็กมำกขึ้น รวมทั้งอ�ำนวยควำม
สะดวกให้ผู้ประกอบกำรกลุ่มนี้เข้ำร่วมได้ง่ำย 

·	 ในกรณีของควำมตกลงยอมรับร่วม (MRA) 
ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ควรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำร
บังคับใช้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรปรับปรุงระบบด้ำนกฎ
ระเบยีบและกำรควบคมุบรภิณัฑ์ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์
ของอำเซียน (AHEEERR)


