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สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาตั้งแต่วิกฤต 

สินเชื่อซับไพรม์ (subprime mortgage crisis) ส่งผลต่อ

สถาบันการเงินท่ัวโลก และท�าให้อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของประเทศไทยโดยเฉพาะ

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปลดลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว ความล้มเหลวของประเทศญี่ปุ่น

ในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจออกจากภาวะถดถอย ประกอบ

กับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้อัตราการขยาย

ตัวของภาคการส่งออกของประเทศไทยลดต�่าลงอย่างต่อ

เนื่องจากร้อยละ 26.8 ในปี 2553 เป็นติดลบร้อยละ 5.8 ใน

ปี 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่เปิดและ

มีขนาดเล็ก (small open economy) จึงจ�าเป็นต้องพึ่งพา

การส่งออกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีก

เล่ียงไม่ได้ การชะลอตัวของภาคส่งออกจึงท�าให้เศรษฐกิจ

ไทยไม่สามารถขยายตัวในอัตราท่ีสูงเช่นในอดีต แม้รัฐจะมี 

นโยบายกระตุ้นการลงทุนและการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ

มาโดยตลอดก็ตาม 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับสภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว 4 ประการ (Megatrends) ได้แก่ การขยายตัวของ

เมือง (urbanization) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging 

ยุทธศาสตร์การเป็นชาติการค้า

society) พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนและ

ความผันผวนของสภาพอากาศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นชาติการค้า 

เนื่องจากมีผลต่อวิวัฒนาการของตลาดสินค้าและบริการใน

ตลาดโลก รวมถงึต่อลักษณะช่องทางในการค้าขายสินค้าด้วย 

ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นท้ังภยัคุกคามและโอกาสส�าหรับธรุกิจไทยใน

เวลาเดียวกัน ทัง้นี ้ธรุกิจหลากหลายในประเทศไทยมีโอกาส

ที่จะตักตวงประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ว่าจะ

เป็นธุรกิจผลิตสินค้าหรือบริการท่ีเก่ียวกับผู้สูงอายุ คนใน

เมือง เทคโนโลยีการสื่อสาร หรือสิ่งแวดล้อมก็ดี โดยเฉพาะ

การทีป่ระเทศไทยมีตลาดภายในประเทศท่ีมีขนาดใหญ่เพยีง

พอท่ีจะรองรับพัฒนาการของสินค้าหรือบริการเหล่านี้เพื่อ

ต่อยอดไปสู่ตลาดสากล

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะ

ต้องปฏิรูประบบการบริหารจดัการภายในประเทศเพือ่ทีจ่ะให้

ประเทศไทยสามารถผนัตวัไปสูก่ารเป็น “ชาตกิารค้า (trading 

nation)” ที่มีศักยภาพในการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การ

ส่งออกของประเทศสามารถพลิกฟื้นกลับมาเป็นหัวจักรใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้งหนึ่ง อนึ่ง ยุทธศาสตร์

ชาต ิ20 ปี (2560-2579) ก�าหนดว่าในปี พ.ศ. 2579 นัน้ ระบบ
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ยุทธศาสตร์ชาติการค้า

วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การเป็นชาติการค้า: 

ประเทศไทยเป็นชาติการค้าท่ีมีฐานการผลิตสินค้าท่ี

เป็นที่ต้องการของตลาดโลกและที่มีคุณภาพ รวมทั้งมี

ระบบและช่องทางการกระจายสนิค้าหรือบริการสูต่ลาด

ต่างๆ ท่ัวโลกที่มีประสิทธิภาพและมีระบบเศรษฐกิจ

ที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อให้

มูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศไทยสามารถขยาย

ตัวได้ในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี และการส่งออก

บริการไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 

เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์การเป็นชาติการค้ามียุทธศาสตร์หลัก 

4 ข้อ ได้แก่

ยุทธศาสตร์หลักที่ 1: การส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่
ตรงกับความต้องการของตลาดโลก

สนิค้าทีผ่ลิตจะต้องได้มาตรฐานสากลและสอดคล้อง

กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด จึงจะสามารถพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าในตลาดโลกได้ 

ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมและความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีแม่นย�าและทันการณ์จึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญอย่าง

ยิ่งส�าหรับชาติการค้า กล่าวคือ ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการใน

ประเทศต้องให้ความส�าคัญแก่ด้านการตลาดมากข้ึนจาก

เดิมที่เน้นเพียงด้านการผลิต ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ผู้

ผลติสนิค้าในประเทศไทยสามารถผลิตสนิค้าให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดมากขึ้นมีดังต่อไปนี้

1.1 การให้ข้อมูลตลาดใน “เชิงลึก” แก่ผู้ส่งออก

จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่ีมี

ข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึกที่สามารถให้การสนับสนุนภาค

เศรษฐกิจไทย “มีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัว

ของการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น”

การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทย

การจัดท�ายุทธศาสตร์การเป็นชาติการค้ามีการ

ประเมินจุดอ ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของ

ประเทศไทยเพื่อที่จะสามารถก�าหนดนโยบายและมาตรการ

ที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าประสงค์ได้ จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่า เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านจะเป็น

หัวจักรส�าคัญที่ช่วยขับเคล่ือนการค้าระหว่างประเทศของ

ไทย ซึ่งหมายความว่า ประเทศไทยควรจะให้ความส�าคัญ

แก่การค้าชายแดน การอ�านวยความสะดวกทางการค้า 

การส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการ

พัฒนาโครงสร้างด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน

บ้าน นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจไทยมีขนาดที่ไม่เล็กเกินไป

เนื่องจากจ�านวนประชากรมีกว่า 60 ล้านคน และมีระดับราย

ได้ปานกลางค่อนไปทางสูง หมายความว่าในการพัฒนารูป

แบบสินค้าใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าเพือ่สขุภาพ หรือเพือ่ผูส้งู

วัยตาม megatrend ที่กล่าวมาเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคนั้น ธุรกิจไทยสามารถใช้ตลาดในประเทศเป็น

ฐานในการก้าวสู่ตลาดโลกได้ ยิ่งกว่านั้น การท่ีไทยเป็น

ประเทศที่ยังคงมีค่าครองชีพต�่าหมายความว่าหากมีการ

ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการลงทุนแล้วจะสามารถดึงดูดเงิน

ทนุระหว่างประเทศเพือ่ช่วยในการยกระดับขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศได้

ในส่วนของปัจจยัทางลบนัน้ ประเทศไทยต้องเตรียม

ตั้งรับภัยคุกคามต่างๆ เช่น การเจรจาความตกลงการค้าเสรี

ต่างๆ เพื่อเปิดตลาดให้แก่ผู้ส่งออกไทยและเพื่อที่จะพัฒนา

กฎกติกาภายในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การ

พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การค้า การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การรับมือ

กับมาตรฐานการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ตลอดจนการ

จูงใจให้วิสาหกิจขนาดย่อมของไทยเข้ามาในระบบมากขึ้น
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เอกชนได้ ซึง่ส�านกังานพาณชิย์ในต่างประเทศจะต้องพฒันา

องค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดในรายสินค้า ทั้งนี้ อาจจ�าเป็นต้อง

เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (การส�ารวจตลาด) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกหรือผู้ลงทุนไทย กรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศอาจก�าหนดค่าบริการในการจัดท�า

รายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดส�าหรับบริษัท แต่ถ้าหาก

ท�ารายงานส�าหรบัสมาคมการค้าก็จะไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจาก

นี้ หากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้บริการ

บริษทัทีป่รึกษาเอกชน ควรให้หกัค่าใช้จ่ายบางส่วนจากกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

1.2 การส่งเสรมิการส่ือสารข้อมูลด้านการตลาดระหว่าง

ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต

สถาบันในเครืออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิของ

กระทรวงอุตสาหกรรมท้ัง 11 แห่งเป็นองค์กรท่ีน่าจะมี

บทบาทส�าคัญในการส่งเสรมิการเช่ือมโยงระหว่างผูป้ระกอบ

การในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเนื่องจากมิได้เป็นผู้มีส่วนได้

เสียและมีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน�้า ตลอดจน

ปลายน�้า แต่ควรปรับโครงสร้างการท�างานของมูลนิธิ คณะ

กรรมการสถาบันและผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อให้สามารถ

ท�างานได้อย่างมืออาชีพ และเป็นอิสระจากการเมือง

1.3 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศ

ส�านักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศควร

พัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลทางการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศที่มีข้อมูลเชิงลึกของประเทศคู่ค้าในรายประเทศ ดัง

เช่นเว็บไซต์ของ International Enterprise (IE) ของสิงคโปร์

และ Austrade ของออสเตรเลีย ที่ประกอบด้วยข้อมูลโอกาส

ทางการค้า ข้อมลูเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ ฐานข้อมูลสถิติที่

เป็นประโยชน์ต่อการค้าที่จ�าแนกเป็นรายประเทศ

ยุทธศาสตร์หลักที่ 2: การส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่
ได้มาตรฐานสากล 

ความตกลงเขตการค้าเสรใีนระดับทวิภาคีและระดับ

ภูมิภาคซึ่งมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตรา

ภาษศีลุกากรในการน�าเข้าสนิค้าลดลงอย่างมาก ท�าให้หลาย

ประเทศทัว่โลกหนัมาให้ความส�าคญัแก่การก�าหนดมาตรฐาน

ของสินค้าในการควบคุมการน�าเข้าสินค้า ดังนั้น ชาติการค้า

ทีต้่องพึง่พาการส่งออกเป็นหวัจกัรในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

จะต้องสามารถปรับปรุงมาตรฐานของสินค้าส่งออกของตน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประเทศและธุรกิจท่ีน�าเข้าก�าหนด

ไว้ ดังนี้

2.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐในการ

รับรองมาตรฐานสินค้า

 ต้องบูรณาการเร่ืองการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ซึ่งรัฐ

จ�าเป็นต้องสร้างหน่วยงานกลางท่ีเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง/

ความปลอดภัยของสินค้าอาหารและวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต

อาหารแบบบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน�้าจนปลายน�้า เช่นเดียวกับ

สหภาพยุโรปที่มี European Food Safety Authority: EFSA 

หรือที่สหรัฐอเมริกามี Food and Drug Administration 

2.2 การอ�านวยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบ

มาตรฐานของสินค้าให้แก่ผู้ส่งออกรายย่อย

ปรับโครงสร้างและท่ีมาของกรรมการบริษัท ห้อง

ปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยเน้นการสรรหา

กรรมการจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เพื่อให้

แนวนโยบายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาคธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะ

สมและความเป็นไปได้ในการโอนถ่ายงานในการให้บริการแก่

มหาวิทยาลัยในพื้นที่

2.3 การวางระบบการบรหิารความเส่ียงส�าหรบัมาตรการ

ที่ไม่ใช่ภาษี (non-tariff measures: NTM)

จัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก

มาตรการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีระยะ 10 ปี

ข้างหน้า และจัดตั้ง one-stop NTM helpdesk เพื่อให้ข้อมูล

และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผูป้ระกอบการทีต้่องการส่งออกสินค้า

ไปต่างประเทศ 
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2.4 การพฒันาระบบการตรวจสอบย้อนกลบั หรอื trace-

ability

ระบบการผลิตของประเทศไทยจะต้องเป็นระบบที่

มีการบันทึกเป็นเอกสารทุกขั้นตอน ตั้งแต่การท�าการเกษตร 

การผลติสนิค้าในโรงงานอตุสาหกรรม ตลอดจนการบรรจเุพือ่

จ�าหน่าย โดยเฉพาะการพฒันาสญัญามาตรฐานส�าหรับ con-

tract farming ซึ่งจะช่วยควบคุมมาตรฐานสินค้าได้ ในขณะที่

ภาครัฐเองจะต้องมีการวางระบบฐานข้อมูลท่ีรวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบย้อนกลบัจากผูผ้ลิตในขัน้ต่างๆ เพือ่ใช้ส�าหรับการ

ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบ และยับยั้งการจ�าหน่ายสินค้า

ที่มีอันตรายต่อผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที

ยุทธศาสตร์หลักที่ 3 : การพัฒนาตลาดและส่งเสริมช่อง
ทางการจำาหน่ายสินค้าและบริการ

การมีสนิค้าหรอืบริการทีไ่ด้มาตรฐานหรือคุณภาพที่

เป็นทีย่อมรบัในระดับสากลและมีคุณลักษณะทีส่อดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคก็ยังอาจไม่สามารถสร้างรายได้

จากการส่งออกให้แก่ประเทศได้มากเท่าท่ีควรหากขาดช่อง

ทางการจ�าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาระบบ

และช่องทางการจ�าหน่ายจงึมีความส�าคญัยิง่ส�าหรับชาตกิาร

ค้า ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ส�าคัญดังนี้

3.1 การเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ

หากไทยต้องการเป็นชาติการค้า รัฐจะต้องมีนโย

บายท่ีส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลงเขตการค้า

เสรีกับประเทศคู่ค้าท่ีส�าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและ

สหภาพยุโรป ตลอดจนจัดท�ารายงานประเมินผลดีและผล

เสียของความตกลงการค้าเสรี และจัดท�าแผนรองรับภาค

ส่วนธุรกิจหรือกลุ่มประชาชนที่จะได้รับผลกระทบในทางลบ

3.2 การพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์

รัฐควรด�าเนินการให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ส�าหรับ

สนิค้าขายส่งท่ีมีรายละเอยีดเกีย่วกับรูปร่างลักษณะ คุณภาพ

และประวัติการจ�าหน่ายตัวสินค้า ผู้ประกอบการ และสินค้า

ตวัอืน่ๆ ทีผู่ป้ระกอบการดังกล่าวเสนอขาย ในส่วนของตลาด

ขายปลีกนัน้ ควรมีบริการก�าหนดราคาของสนิค้า การจ่ายเงนิ

ออนไลน์ การส่งสนิค้าทีไ่ด้มาตรฐานสากล ซึง่ควรด�าเนนิการ

โดยภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมให้สินค้าไทย

ไปจ�าหน่ายในเว็บไซต์ e-commerce ต่างๆ ทั่วโลก

3.3 การพ่วงการส่งออกสินค้าไทยไปกบัห้างค้าปลกีและ

แฟรนไชส์ไทยในต่างประเทศ

ในปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าและแฟรนไชส์ของ

ไทยจ�านวนมากที่ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเฉพาะใน

ประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีน ในขณะเดียวกันแฟรนไชส์ไทย

จ�านวนมากก็ได้รับความส�าเร็จในต่างประเทศด้วย รัฐจึงควร

ส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้าหรือบริการแบบ “เป็นกลุ่ม” ที่

พ่วงไปกับธุรกิจไทยที่ออกไปท�าธุรกิจยังต่างประเทศ

3.4 การส่งเสริมบริษัทการค้า หรือ trading firm

ส่งเสริมบริษัทการค้าของไทยโดยจะต้องมีการ

บริการด้านการตลาดให้แก่ SMEs เช่น ให้ข้อมูลด้านการ

ตลาดในเชิงลึก ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการพัฒนาสินค้า

แก่ผู้ผลิต SMEs และช่วยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของ

สินค้า โดยประเมินมาตรการส่งเสริม International Trading 

Center ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการรวมตัวกันของผู้

ประกอบการในประเทศในการส่งออกสินค้าหรือท่ีเรียกว่า 

“Consortium”

3.5 การปรับปรุงและพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน

พัฒนาบริการด่านศุลกากรชายแดนให้ตอบสนอง

ความต้องการของภาคธรุกิจในการขนส่งสนิค้าข้ามพรมแดน

มากข้ึน ทัง้ในเร่ืองของการขยายพืน้ทีเ่พือ่ลดความแออดั การ

ขยายระยะเวลาในการด�าเนินการ การเพิ่มบริการ Single 

National Window ให้ครอบคลุมด่านชายแดนให้ครบทกุด่าน 

การยกระดับด่านชัว่คราวเป็นด่านถาวร และการพฒันาระบบ 

Common border control area

3.6 การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าตามแนวชายแดน

จัดตั้งศูนย์การกระจายสินค้าแบบดิจิตอลเพื่อส่ง
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เสริมการค้าข้ามพรมแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

บริการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

3.7 การสร้าง brand ในระดับประเทศที่ SMEs สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้

รัฐควรส่งเสริมการสร้างแบรนด์ไทยแลนด์ให้ติด

ตลาด โดยมุ่งเป้าไปที่สินค้าอาหารโดยเฉพาะและที่ตลาด

อาเซียนในเบ้ืองต้น ซึง่สนิค้าอาหารไทยเป็นทีย่อมรับอยู่แล้ว

ยุทธศาสตร์หลักที่ 4 : การปรับปรุงกฎ ระเบียบของภาค
รัฐให้เอื้อต่อการประกอบธุรกรรมการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศมากขึ้น

ประเทศที่เป็นชาติการค้าจะต้องพึ่งพาการค้าและ

การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อท่ีจะสามารถผลิตสินค้าหรือ

บริการท่ีเป็นที่ต้องการของตลาดโลกและมีเทคนิคการตลาด

และระบบการจ�าหน่ายที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

กฎระเบียบภายในประเทศจะต้องเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพือ่ทีจ่ะดึงดูดนกัลงทนุ

และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ

4.1 การยกระดับภาคบรกิารทีส่นบัสนนุธรุกจิการค้าและ

การลงทุนระหว่างประเทศ

ปรับปรุงบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยยกเลิกบัญชี 3(21) เพื่อให้

บัญชีรายชื่อธุรกิจที่สงวนมีลักษณะที่เป็น negative list

4.2 การเปิดให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบวิชาชีพที่

สนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ลดข้อจ�ากัดการเข้ามาท�างานของวชิาชพีท่ีสนบัสนนุ

การค้าระหว่างประเทศ เช่น ทบทวนบัญชีท้ายพระราช

กฤษฎกีาก�าหนดอาชพีและวชิาชพีทีห้่ามคนต่างด้าวท�า พ.ศ. 

2522 ซึง่ได้ก�าหนดอาชพีทีต้่องห้ามส�าหรับชาวต่างชาตไิว้ 39 

อาชีพ และค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 606/2549 เรื่อง 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขอ

อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

4.3 การปรับลดอัตราภาษีศุลกากรส�าหรับสินค้าที่เป็น

วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก

ปรบัลดอัตราภาษศุีลกากรส�าหรบัสินค้าวัตถดิุบและ

สนิค้าข้ันกลางท่ีใช้ในการผลิตสนิค้าส่งออก ให้มีค่าเฉลีย่แบบ

เลขคณิตและถ่วงน�้าหนักที่แข่งขันกับชาติอื่นได้

4.4 การปรบัจ�านวนพกิดัอตัราภาษีศุลกากรให้เหมาะสม

กับสถานการณ์การค้า

ปรับจ�านวนพกิดัอตัราภาษศีลุกากรส�าหรับสนิค้าใน

หมวดเดียวกันให้เหมาะสมเพือ่ลดการบิดเบือนการระบุพกิดั

สินค้าและท�าให้พิธีการทางศุลกากรมีความชัดเจนโปร่งใส

มากขึ้น

4.5 การปรับปรุงให้ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้า

แห่งประเทศไทยหรือ EXIM Bank มีบทบาทในการส่ง

เสริมการส่งออกและการส่งเสริมการไปลงทุนในต่าง

แดนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มากขึ้น

ให้การสนบัสนนุโครงการสนิเช่ือเพือ่ SMEs โดยการ

ก�าหนดขนาดของธุรกิจเป้าหมาย เงื่อนไขในการให้บริการ

เงินกู้หรือค�า้ประกัน วงเงินท่ีจัดสรรรายปี และจ�านวนธุรกิจ 

SMEs ที่ส่งออกครั้งแรกที่เป้าหมายที่ให้บริการ

4.6 การทบทวนการใช้ประโยชน์จากกองทนุส่งเสรมิการ

ค้าระหว่างประเทศ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนที่ให้

ความส�าคัญแก่โครงการระยะปานกลางและระยะยาวที่มีนัย

ส�าคญัในการส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศมากกว่าโครงการ

ระยะสั้น จัดท�าฐานข้อมูลโครงการและพัฒนาระบบประเมิน

ผลโครงการ

4.7 การทบทวนกฎระเบียบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการค้าและ

การลงทุนระหว่างประเทศ

ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่ เ ก่ียวข ้องกับ

กระบวนการและขัน้ตอนในการประกอบธรุกิจทีมี่การประเมิน

ใน Ease of Doing Business

4.8 การปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศเพ่ือรองรับ

ความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 

หรือ Trade Facilitation Agreement ภายใต้องค์การ

การค้าโลก

เตรียมการในการปฏิบัติตามข้อบัญญัติของความ

ตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้

บทบัญญตั ิ131 ข้อ เช่น ระบบวนิจิฉยัพกิดัอตัราศลุกากรล่วง

หน้า พธิกีารเก่ียวกับการน�าเข้า ส่งออกและการผ่านแดน และ

ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก เป็นต้น


