




 
	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดตั้ง		
Call	Center	เบอร์	02-5077555	ของกรมฯ	ขึ้นมา	
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน	ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนที่ต้องการ
ทราบข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับผลการเจรจาของกรมฯ	
หรือมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการของกรมฯ	
โดยเฉพาะเรื่องที่ เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี	
(Free	Trade	Agreement	:	FTA)	
	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต้องขอ
ขอบคุณทุกท่านที่เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้องใจ	ได้ให้
โอกาสกรมฯ	ผ่านทาง	Call	Center	ในการไขปัญหา
ต่างๆ	เหล่านั้น	ดังนั้น	เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้
บรกิาร	Call	Center	และประชาชนทกุภาคสว่น	กรมฯ	
จึงได้รวบรวมคำถามต่างๆ	ที	่Call	Center	ไดต้อบเปน็
ประจำ	จัดพิมพ์เป็นเล่ม	เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้
รับทราบข้อมูลและความคืบหน้าในการดำเนินงาน
ของกรมฯ	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ท่านคงจะใช้
บริการ	Call	Center	ของกรมฯ	มากยิ่งขึ้นในอนาคต	
และโปรดอย่าลืมว่า	เมื่อท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ค้าเสรี	เราคือ Call Center 02-5077555 
 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	
																																																		กันยายน	2551	 	
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คำถาม1 ทำไมไทยตอ้งทำความตกลงการคา้เสร ี(Free Trade 
Agreement : FTA) ทำแลว้จะไดป้ระโยชนอ์ยา่งไรบา้ง 
 

	 ปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันในตลาดโลกได้ทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น	ไทยต้องพึ่งพิงการค้าระหว่าง
ประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ	การส่งออกถือเป็นจักรกล
สำคญัทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยนำรายไดเ้ขา้ประเทศ
กว่า	3	ล้านล้านบาทต่อปี	คิดเป็นครึ่งหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมด	การทำ	
FTA	จึงมีเหตุผลสำคัญเพื่อประโยชน์ต่างๆ	ดังนี้	
	 	ช่วยรักษาตลาดเดิม	และขยายการค้าสู่ตลาด
ใหม่	เพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าและบริการของ
ไทยที่มีศักยภาพ	
	 	ลดอุปสรรคด้านภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี
ระหว่างกัน	
	 	ลดการพึง่พาสทิธพิเิศษดา้นภาษี	(Generalized	
System	of	Preference	:	GSP)	ซึ่งมีความไม่แน่นอน	
	 	ดงึดดูตา่งชาตใิหย้า้ยฐานการผลติและการลงทนุ
มาไทยมากขึน้	ขณะเดยีวกนัสนบัสนนุคนไทยไปลงทนุ
ต่างประเทศ	
	 	ผลกัดนัใหม้กีารขยายความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
ในสาขาทีม่ศีกัยภาพ	

คำถาม2 มีหลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกประเทศ 
ที่จะทำ FTA 

	 รฐับาลไดเ้ลอืกประเทศทีจ่ะทำ	FTA	โดยมเีหตผุล
สำคัญ	เพื่อรักษาสถานภาพและศักยภาพในการส่ง
ออกของไทยในการขยายโอกาสการสง่ออก	และเพิม่
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าไทย	
โดยมหีลกัเกณฑใ์นการเลอืกประเทศทีท่ำ	FTA	ดงันี	้
	 	เป็นตลาดการค้าดั้งเดิมของไทย	เช่น	สหรัฐฯ	
และญี่ปุ่น	ฯลฯ	
	 	ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ	เช่น	จีน	อินเดีย	
ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	ฯลฯ	
	 	แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาต่ำ	เช่น	จีน	
อินเดีย	ฯลฯ		
	 	ประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน	
เช่น	เปรู	สมาคมการค้าเสรียุโรป	(European	Free	
Trade	Association	:	EFTA)	และเปน็ประตเูชือ่มโยง
การคา้และการลงทนุไปสูป่ระเทศในภมูภิาคใกลเ้คยีง	
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	 รัฐบาลได้พิจารณาทบทวนการทำ	FTA	แล้วมี
มติให้ดำเนินการ	ดังนี้		
	 	การเจรจาในกรอบอาเซยีนใหเ้จรจาตอ่ไป	เชน่	
อาเซียน-จีน	อาเซียน-อินเดีย	ฯลฯ			
	 	สำหรับการจัดทำ	FTA	ระหว่างสองประเทศ	
หากไทยได้ประโยชน์ก็ให้เจรจาต่อไป			
	 	หาก	FTA	ใด	ประเทศไทยเสียเปรียบหรือยัง
ไม่พร้อม	ให้ชะลอ	/	ระงับการเจรจาไปก่อน	
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดทำ	FTA	กับ	8	
ประเทศ	และ	2	กลุม่เศรษฐกจิ	(ASEAN,	BIMSTEC)		
โดยแบ่งตามสถานะการเจรจาเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้	
	 1)	FTA	ที่เจรจาเสร็จและมีผลใช้บังคับแล้ว	
ได้แก่	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	ญี่ปุ่น	จีน	อินเดีย	
(82	รายการ)	อาเซียน-จีน			
	 2)	FTA	ที่ลงนามแล้ว	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้	
ได้แก่	เปรู	(Early	Harvest)	และอาเซียน-ญี่ปุ่น	
	 3)	FTA	ที่สรุปผลได้แล้ว	รอการลงนาม	ได้แก่		
อาเซียน-เกาหลี	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	
อาเซียน-อินเดีย	
	 	 	
	 	

คำถาม4 สถานะการเจรจา FTA ของไทยกับประเทศ
ต่างๆ เป็นอย่างไร 

คำถาม3 มีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลได้ – ผลเสีย 
ในการทำ FTA หรือไม่ 

	 ในการเจรจา	FTA	ไดม้กีารดำเนนิการดว้ยความ
โปรง่ใสและรอบคอบ	โดยมกีารศกึษาลว่งหนา้อยา่งเปน็
ขัน้ตอน	ทัง้กอ่นและหลงัการเจรจา	
	 ก่อนการเจรจา	ได้จัดจ้างสถาบันการศึกษาและ	
นกัวชิาการศกึษา	วเิคราะหเ์บือ้งตน้ถงึความเปน็ไปได	้
และประเมนิผลด	ีผลเสยีในการจดัทำ	FTA	กบัประเทศ
ตา่งๆ	กวา่	20	ฉบบัรวมทัง้รว่มศกึษากบับางประเทศ	
ที่แสดงความสนใจอยากทำ	FTA	กับไทย	เช่น	
ออสเตรเลยี	นวิซแีลนด	์และชลิ	ีเปน็ตน้	ซึง่หากกลุม่
ประเทศ	/	ประเทศใดในภาพรวมได้มากกว่าเสีย	
กจ็ะเจรจาตอ่ไป	
	 ระหวา่งการเจรจา	ไดม้กีารประชมุหารอืกบัภาค
เอกชนรวมทัง้ศกึษาวเิคราะหเ์พิม่เตมิและประเมนิผล
เปน็ระยะๆ	ควบคูก่นัไป	หากมปีระเดน็ตอ้งแกไ้ขกจ็ะ		
ศกึษาทบทวน	
	 หลงัการเจรจา	ตดิตามและประเมนิผลภายหลงัความ
ตกลงมผีลบงัคบัใช	้รวมถงึแนวทางการขยายประโยชน์
จากการจดัทำ	FTA	
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ไทย-ออสเตรเลีย 

รายการ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การค้า	
การส่งออก	
การนำเข้า	
ดุลการค้า	

2548 
6,428	
3,175	
3,253	
-78	

2549 
7,760	
4,350	
3,410	
940	

2550 
9,526	
5,725	
3,800	
1,925	

2548 
37.8	
28.6	
48.0	
-	

2549 
20.7	
37.0	
4.8	
-	

2550 
22.8	
31.6	
11.4	
-	

คำถาม5
หลังจากการจัดทำ FTA กับ 5 ประเทศ  
(ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น)  
ทำให้การค้าขยายตัวมากขึ้นหรือไม่ 

	 4)	FTA	ที่อยู่ในระหว่างการเจรจา	ได้แก่		
	 -	อนิเดยี	(สนิคา้ทีเ่หลอื	บรกิารและการลงทนุ)		
	 -	เปรู	(สินค้าที่เหลือ	บริการและการลงทุน)		
		 -	BIMSTEC		
	 -	EFTA		
	 -	อาเซียน-จีน	(การลงทุน	และการเปิดตลาด
การค้าบริการชุดที่	2)				
	 5)	FTA	ที่มีการชะลอการเจรจา	ได้แก่	สหรัฐ
อเมริกา	และบาห์เรน	

	 หลังจากที่ไทยได้จัดทำ	FTA	กับ	5	ประเทศ	
(ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	จีน	อินเดีย	และญี่ปุ่น)	
ทำใหก้ารคา้ระหวา่งไทย	กบัประเทศดงักลา่วขยายตวั
เพิม่ขึน้มาก	
	 สำหรับในปี	2550	มูลค่าการค้าระหว่างไทย
กับประเทศคู่สัญญา	FTA	5	ประเทศ	มีมูลค่า
รวม	92,866	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นจากปี	2549	16.9%	และไทยเป็นฝ่ายเกิน
ดุลการค้ากับทุกประเทศ	ยกเว้นจีน	และญี่ปุ่น	

	 ในป	ี2550	การคา้ระหวา่งไทยและออสเตรเลยี
มมีลูคา่	9,526	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้	22.8%	
จากปี	2549	โดยไทยส่งออกเป็นมูลค่า	5,725	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	31.6%	นำเข้าเป็น
มลูคา่	3,800	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้	11.4%	
ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลมูลค่า	1,925	ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ			

	 สนิคา้สำคญัทีไ่ทยสง่ออกเพิม่ขึน้	ไดแ้ก	่รถยนต	์
อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ	อญัมณแีละเครือ่งประดบั	
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ	เม็ดพลาสติก	
อาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรปู	เปน็ตน้	
	 สนิคา้สำคญัทีไ่ทยนำเขา้เพิม่ขึน้	ไดแ้ก	่นำ้มนัดบิ	
ถา่นหนิ	สว่นประกอบ	และอปุกรณย์านยนต	์กระดาษ
และผลิตภัณฑ์กระดาษ	และเนื้อสัตว์สำหรับการ
บริโภค	เป็นต้น	
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ไทย-นิวซีแลนด์ 

	 	ในปี	2550	การค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์
มมีลูคา่	1,028	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้	21.4%	
จากป	ี2549	โดยสง่ออกเปน็มลูคา่	616	ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	17.1%	นำเข้ามูลค่า	412	ล้าน	
เหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	28.5%	โดยไทยยังได้ดุล	
การคา้กบันวิซแีลนดม์ลูคา่	204	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	

	 สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกได้เพิ่มขึ้น	ได้แก่	
รถยนต์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	เม็ดพลาสติก	
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	เหล็ก	เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์	เครื่องสำอาง	สบู่	และผลิตภัณฑ์
รักษาผิว	เครื่องปรับอากาศ	เป็นต้น	
	 สนิคา้สำคญัทีไ่ทยนำเขา้เพิม่ขึน้	ไดแ้ก	่นำ้มนัดบิ	
นมและผลิตภัณฑ์นม	กระดาษและเยื่อกระดาษ	
ไม้ซุง	ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์	ผัก	ผลไม้	และ	
ของปรุงแต่งที่ทำจากผัก	ผลไม้	เป็นต้น	

ไทย-อินเดีย 

	 ในป	ี2550	การคา้ระหวา่งไทยและอนิเดยีมมีลูคา่	
4,731	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้	38.0%	จากป	ี
2549	โดยสง่ออกเปน็มลูคา่	2,664	ลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	47.2%		นำเข้ามูลค่า	2,066	
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้	27.7%	โดยไทยเกนิ
ดลุการคา้กบัอนิเดยีมลูคา่	598	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ		
	 สำหรบัการคา้สนิคา้เรง่ลดภาษ	ี82	รายการทีไ่ด้
เปดิเสรแีลว้ระหวา่งไทยกบัอนิเดยี	มมีลูคา่ขยายตวั
จาก	364	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	ในป	ี2549	เปน็	451	
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	ในป	ี2550	คอืเพิม่ขึน้	23.9%	

รายการ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

การค้า	
การส่งออก	
การนำเข้า	
ดุลการค้า	

2548 
774	
521	
253	
268	

2549 
847	
526	
321	
205	

2550 
1,028	
	616	
	412	
	204	

2548 
36.6	
58.0	
6.8	
-	

2549 
9.4	
0.8	
27.0	
-	

2550 
21.4	
17.1	
28.5	
-	

รายการ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

การค้า	
การส่งออก	
การนำเข้า	
ดุลการค้า	

2548 
2,806	
1,530	
1,276	
254	

2549 
3,428	
1,810	
1,618	
192	
	

2550 
4,731	
2,664	
2,066	
598	

2548 
37.0	
67.5	
12.4	
-	

2549 
22.2	
18.3	
26.8	
-	

2550 
38.0	
47.2	
27.7	
-	

	 	 สนิคา้สำคญัทีไ่ทยนำเขา้เพิม่ขึน้	ไดแ้ก	่เครือ่ง
เพชรพลอย	อัญมณี	เงินแท่งและทองคำ	สินแร่
โลหะอืน่ๆ	เศษโลหะและผลติภณัฑ	์พชืและผลติภณัฑ์
จากพืช	เคมีภัณฑ์	เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน	เป็นต้น	
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ไทย-จีน   

รายการ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

การค้า	
การส่งออก	
การนำเข้า	
ดุลการค้า	

2548 

20,326	
9,168	
11,158	
-1,990	

2549 
25,332	
11,728	
13,604	
-1,876	

2550 

31,062	
14,836	
16,226	
-1390	

2548 

33.2	
28.9	
37.0	
-	

2549 

24.6	
27.9	
21.9	
-	

2550 

22.6	
26.5	
19.3	
-	

	 สนิคา้สำคญัทีไ่ทยสง่ออกไปจนีเพิม่ขึน้	ไดแ้ก	่เครือ่ง
คอมพวิเตอร	์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบ	ยางพารา	
เมด็พลาสตกิ	นำ้มนัสำเรจ็รปู	เคมภีณัฑ	์เปน็ตน้	
	 สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น	ได้แก่	
เครื่องคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน	ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ของเครือ่งจกัร	เคมภีณัฑ	์ปุย๋และยากำจดัศตัรพูชื
และสัตว์	เป็นต้น	

ไทย – ญี่ปุ่น 

	 ในป	ี2550	การคา้ระหวา่งไทยและญีปุ่น่มมีลูคา่	
46,519	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นจากปี	2549	
10.6%	โดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นเป็นมูลค่า	18,119	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	10.6%	และนำเข้า
จากญี่ปุ่นเป็นมูลค่า	28,400	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
เพิม่ขึน้	10.7%	ไทยเปน็ฝา่ยขาดดลุการคา้	10,282	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

รายการ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

การค้า	
การส่งออก	
การนำเข้า	
ดุลการค้า	

2548 
41,123	
15,090	
26,033	
-10,943	

2549 
42,054	
16,386	
25,668	
-9,282	

	

2550 
46,519	
18,119	
28,400	
-10,281	

2548 
14.9	
11.9	
16.8	
-	

2549 
2.3	
8.6	
-1.4	
-	

2550 
10.6	
10.6	
10.7	
-	

	 ในป	ี2550	การคา้ระหวา่งไทยและจนีมมีลูคา่	
31,062	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้จากปี	2549	
22.6%	โดยสง่ออกเปน็มลูคา่	14,836	ลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ	เพิม่ขึน้	26.5%	นำเขา้เปน็มลูคา่	16,226	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น	19.3%	ไทยขาดดุล	
การคา้กบัจนีมาโดยตลอดตัง้แตก่อ่นทำ	FTA	แลว้	
ในชว่งป	ี2548	-	2550	ขาดดลุเฉลีย่ปลีะประมาณ		
1,752	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	อยา่งไรกต็ามการขาดดลุ	
การค้ามีแนวโน้มลดลง		
	 โดยปี	2550	ไทยขาดดุลการค้าจีนลดลงจาก	
1,876	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	ในป	ี2549	เปน็	1,390	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในปี	2550	
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			 สนิคา้สำคญัทีไ่ทยสง่ออกไปญีปุ่น่เพิม่ขึน้	ไดแ้ก	่
แผงวงจรไฟฟ้า	เครื่องคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบรถยนต์	อุปกรณ์และส่วนประกอบ	
เลนซ์	เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ	เป็นต้น	
	 สนิคา้สำคญัทีไ่ทยนำเขา้จากญีปุ่น่เพิม่ขึน้	ไดแ้ก	่
เครื่องจักรและส่วนประกอบ	เหล็ก	เหล็กกล้าและ
ผลติภณัฑ	์เครือ่งจกัรไฟฟา้และสว่นประกอบ	แผง	
วงจรไฟฟา้	และเคมภีณัฑ	์เปน็ตน้	ซึง่เปน็สนิคา้ทุน
และวตัถดุบิทีน่ำเขา้มาเพือ่ผลติเปน็สนิคา้สำเรจ็รปู	
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้ส่งออกต่อไป	
	 อยา่งไรกต็าม	การคา้ระหวา่งไทยและญีปุ่น่	ยงัมี
ปัญหาต่างๆ	ที่ต้องแก้ไข	คือ		
	 	-	สินค้าปลาทูน่ากระป๋อง	ยังไม่สามารถใช้สิทธิ
ทางภาษีได้	เนื่องจากไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตาม
เกณฑ์ที่กำหนด	ซึ่งจะต้องเจรจากับญี่ปุ่นเพื่อหา
ช่องทางที่จะสามารถใช้สิทธิได้ในอนาคตต่อไป	
	 	-	สินค้าเหล็กที่ไทยกำหนดโควตานำเข้าปลอด	
ภาษี	เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์	ยงันำ
เขา้ไมไ่ด	้เนือ่งจากตอ้งรอการแกไ้ขประกาศกระทรวง
การคลัง	ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว	
	 -	สินค้าสับปะรดสดที่ญี่ปุ่นกำหนดโควตานำ
เข้าปลอดภาษี	ไทยยังไม่มีการใช้สิทธิ	เนื่องจากมี
ขอ้กำหนดไวว้า่จะตอ้งเปน็สบัปะรดทัง้ผลทีม่นีำ้หนกั
ไม่เกิน	900	กรัมต่อผล	ซึ่งสับปะรดสดไทย	มี	
น้ำหนักต่อผลเกิน	900	กรัม	 	

คำถาม6 การทำ FTA รฐับาลใหค้วามสำคญักบัการม ี
สว่นรว่มของประชาชนในทกุภาคสว่นหรอืไม ่อยา่งไร 
 

	 ในการเจรจาจัดทำ	FTA	รัฐบาลได้ดำเนินการ
ดว้ยความโปรง่ใส	ยดึหลกัการมสีว่นรว่มกบัทกุฝา่ย	
โดยไดม้กีารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเปดิโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนทั้งกลุ่มที่มีส่วนได้เสีย	และกลุ่มที่
อาจได้รับผลกระทบจากการทำ	FTA	ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอ	
แนะต่างๆ	เกี่ยวกับการเจรจา	โดยกรมเจรจาการ
คา้ระหวา่งประเทศ	กระทรวงพาณชิยไ์ด	้ดำเนนิการ
ดังนี้	

	 การสร้างความรู้ความเข้าใจ		
	 (1)	จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการเจรจาต่อกลุ่ม
เป้าหมาย	โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง	(SMEs)	เกษตรกร	และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	เพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ	
ซึง่กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ	และหนว่ยงาน
ต่างๆ	ของกระทรวงพาณิชย์	ได้ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
	 (2)	เผยแพร่ข้อมูลผลการเจรจา	FTA	อย่าง
กว้างขวาง	ผ่านสื่อวิทยุ	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์		
	 (3)	ไดจ้ดัทำ	Website	http://www.thaifta.com	
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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่อง	FTA	ซึ่งรวมถึง
ความคืบหน้า	/	สถานะการเจรจา	FTA	ต่างๆ		
	 (4)	จัดตั้ง	Call	Center	เพื่อตอบข้อซักถาม
ทางโทรศัพท์ที่	หมายเลข	02-507-7555	และ	
ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกในการให้บริการ
ข้อมูลแก่ประชาชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ	FTA	ณ	ศูนย์	One	Stop	
Service	กรมส่งเสริมการส่งออก	ถนนรัชดาภิเษก	

	 การมสีว่นรว่ม	กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ	
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการประชุมหารือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด	ทั้งก่อน	
ระหว่าง	และหลังการเจรจา	ทั้งนี้ได้มีการดำเนิน
การดังนี้	
	 (1)	ได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของทุกภาคส่วนดังนี้		
	 	 -	กรอบการเจรจาการค้าเสรีของไทย	:	
อาเซียน-คู่เจรจา	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2550	ณ	
โรงแรมอโนมา	กรุงเทพฯ	
	 	 -	ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่น่	
ในวันที่	8	สิงหาคม	2551	ณ	โรงแรมอมารี	
วอเตอร์เกท	กรุงเทพฯ	
	 	 -	ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี	เมื่อ
วันที่	22	สิงหาคม	2551	ณ	โรงแรมโซฟิเทล	
เซ็นทารา	แกรนด์	กรุงเทพฯ	 	

	 (2)	จัดประชุมหารือกับผู้ผลิต	ผู้ส่งออกสินค้า
เกษตรและอตุสาหกรรมกวา่	30	สาขา	และหนว่ย
งานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด	
ทั้งก่อน	/	ระหว่าง	/	และหลังการเจรจา	เพื่อรับ
ฟังปัญหาอุปสรรค	ความพร้อมในการเปิดตลาด
สินค้าของไทย	รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับตัว	
	 (3)	ชี้แจงข้อมูลสถานะการเจรจา	และรับฟัง
ขอ้คดิเหน็จากคณะกรรมาธกิารชดุตา่งๆ	ของรฐัสภา
ตลอดจนสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	
ฯลฯ	เป็นระยะๆ		
	 (4)	เข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
ที่จัดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่อง	
	 (5)	จดัทำแบบสอบถามความเหน็เกีย่วกบั	FTA	
เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชนในการประชมุ/	
สัมมนาของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศผ่าน
ระบบ	Internet	และสื่อต่างๆ	ตลอดจนการเข้า
ร่วมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล	โดยผ่าน	
4	ช่องทางของ	1111	สำนักนายกรัฐมนตรี	
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	 วิธีการดำเนินการ	-	ศึกษาวิจัยและกำหนด
มาตรการชว่ยเหลอืปรบัตวัรองรบั	พจิารณาจดัสรร
เงินกองทุนให้การสนับสนุนโครงการ/แผนงาน/
กิจกรรม	ต่างๆ,	ติดตาม/ประเมินผล/ควบคุมการ
ใชจ้า่ยเงนิกองทนุ	
	
	 แหลง่เงนิทนุ	-	ใชเ้งนิงบประมาณภาครฐั	โดยภาค
เอกชนทีไ่ดร้บัประโยชนจ์า่ยเงนิสมทบบางสว่น	

	 สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งจาก	Call	Center	
ของกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ	หรอืจากทาง	
Web	site	ของกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศดงันี	้

คำถาม8 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขตการค้าเสรีไทย 
กับประเทศต่างๆ จะหาได้จากที่ไหนบ้าง 
 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Call Center 

โทรศัพท์	:	02-507-7555	
http://www.dtn.go.th/		
http://www.thaifta.com	

	 นอกจากนี้	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ยังได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก	ในการให้
บรกิารขอ้มลูและตอบขอ้ซกัถามเกีย่วกบัเรือ่ง	FTA	
ณ	ศนูย	์One	Stop	Service	กรมสง่เสรมิการสง่ออก	
ถนนรัชดาภิเษก	

	 ในยคุโลกาภวิตัน	์การเปดิเสรกีารคา้เปน็สิง่ทีห่ลกี	
เลี่ยงได้ยาก	เนื่องจากการค้ามีภาวะการแข่งขันสูง	
สนิคา้ไทยหลายชนดิไมว่า่จะเปน็สนิคา้เกษตรกรรม
หรืออุตสาหกรรมประสบปัญหา	ขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนัและมสีว่นแบง่ตลาดลดลง	แมว้า่จะมี
การทำ	FTA	หรอืไมก่ต็าม	ซึง่ภาครฐัจะเรง่ใหค้วาม
ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	
โดยการจดัตัง้กองทนุปรบัโครงสรา้งรองรบัการเปดิ
เสรีทางการค้า	ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการ
เพือ่ยกรา่งแนวทางในการจดัตัง้กองทนุดงักลา่วแลว้	
โดยมีวัตถุประสงค์	และวิธีดำเนินการในเบื้องต้น	
ดงันี	้
	 วัตถุประสงค์ของกองทุน	-	ปรับโครงสร้างการ
ผลติและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัรองรบั
โลกาภวิตัน	์โดย		
	 (1)	ช่วยเหลือผู้ประกอบการปรับตัวรองรับเปิด
เสรกีารคา้		
	 (2)	ชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบใหม้รีายไดร้องรบั
ในชว่งปรบัเปลีย่นงาน	/	การผลติ		
	 (3)	สนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนในต่าง
ประเทศ	

คำถาม7 รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการทำ FTA อย่างไรบ้าง 
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ที่ทำ	FTA	กับไทย	โดยอาศัยอำนาจตามพระราช

บัญญัติการส่งออกและการนำเข้าในราชอาณาจักร	

พ.ศ.	2522	เป็นต้น	

	 2.	เท่าที่ผ่านมา	ความตกลงเขตการค้าเสรีที่มี

ผลบังคับใช้แล้ว	4	ประเทศ	คือ	จีน	ออสเตรเลีย	

นวิซแีลนด	์และอนิเดยี	การดำเนนิการเพือ่ใหค้วาม

ตกลงมผีลบงัคบัใชท้ำไดภ้ายใตข้อบเขตของกฎหมาย

ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งสิ้น	รัฐบาลไม่ได้ทำความตกลง

เปดิเสรทีางการคา้กบัประเทศตา่งๆ	เกนิกวา่กฎหมาย

ที่มีอยู่อนุญาตให้ทำได้		

	 3.	หากความตกลงเขตการค้าเสรีที่จะทำให้กับ

ประเทศอื่นๆ	ในอนาคต	มีประเด็นที่ต้องเปิดเสรี

ในดา้นการคา้สนิคา้	บรกิาร	หรอืการลงทนุ	เกนิกวา่

ทีก่ฎหมายปจัจบุนักำหนดไว้	หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามกระบวนการที่

กำหนดไว้	สำหรับกฎหมายแต่ละประเภท	เช่น	

พระราชบัญญัติ	พระราชกำหนด	เป็นต้น	

	 1.	ในการจัดทำเขตการค้าเสรี	เมื่อสรุปผลการ

เจรจาและมีการลงนามความตกลงแล้ว	จะต้อง

ดำเนินการภายในประเทศ	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายในเรือ่งตา่งๆ	ทีม่อียูใ่นความตกลง	ทีห่ลาย

หน่วยงานดูแลอยู่	เช่น	ในเรื่องการลดอัตราอากร

ขาเขา้ของสนิคา้	กระทรวงการคลงั	จะออกประกาศ	

กระทรวงการคลัง	เพื่อลดหรือยกเลิก	อัตราอากร

สำหรับสินค้านำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่

ทำ	FTA	กับไทย	และแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมฉบับ

ตา่งๆ	กระทรวงพาณชิยอ์อกประกาศระเบยีบเกีย่วกบั

การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ

ยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ความตกลง

เขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ	สำหรับสินค้าที่ได้

รับการกำหนดปริมาณการนำเข้า(ทั้งในและนอก

โควตา)	และออกประกาศเกีย่วกบัการออกหนงัสอื

รบัรองถิน่กำเนดิสนิคา้	และการตรวจคณุสมบตัขิอง

สินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทาง

ดา้นภาษศีลุกากรในการสง่ออกสนิคา้ไปยังประเทศ

คำถาม

9 การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีมีผลกระทบ 
ต่อกฎหมายภายในประเทศอย่างไร 
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ช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับโครงสร้างและเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลติ	แตมุ่ง่เนน้ใหค้วามชว่ยเหลอื

แก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปขั้น

ตน้เทา่นัน้	ขณะนีย้งัขาดการใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่

ปรบัตวัรองรบัการเปดิเสรแีกก่ลุม่สนิคา้อตุสากรรม

การเกษตร	สนิคา้อตุสาหกรรมและธรุกจิภาคบรกิาร	

ซึง่ยงัไมม่หีนว่ยงานใดดำเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอื

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าโดยตรง	

ดงันัน้	จงึจำเปน็ตอ้งมกีองทนุเพือ่ทำหนา้ทีใ่หค้วาม

ช่วยเหลือแก่กลุ่มดังกล่าวให้สามารถปรับตัวและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเปิด

เสรีได้	ซึ่งจะเป็นประโยนช์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม	

	 4.	นอกจากนัน้	การจดัตัง้ในรปูกองทนุจะแสดง

ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการให้ความ

ชว่ยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปดิเสรกีารคา้

ทุกภาคส่วนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง		

คำถาม

10
ทำไมต้องจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ภาคการผลติและบรกิารทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการ 
เปิดเสรีทางการค้า 

	 1.	ในการเจรจาเปดิเสรกีารคา้ทัง้ในระดบัพหภุาค	ี

ภูมิภาค	และทวิภาคีในรูป	FTA	แม้ว่าจะมีผลให้	

การค้าขยายตัวเพิ่มขึ้น	แต่สินค้าบางรายการก็ได้

รับผลกระทบ	เช่น	โคเนื้อ	โคนม	ผลิตภัณฑ์นม	

หอม	กระเทียม	เครื่องใช้ไฟฟ้า	เซรามิก	เป็นต้น	

ซึง่สว่นใหญเ่ปน็เกษตรกรรายยอ่ยและผูผ้ลติสนิคา้

อุตสาหกรรม	ที่เป็น	SMEs	

	 2.	ในการเจรจาแม้ได้สร้างภูมิคุ้มกันไว้ในตัวข้อ

ตกลง	โดยสินค้า/บริการ	ใดที่จะได้รับผลกระทบ

ก็ได้เจรจาให้มีระยะเวลาการลดภาษีก่อนเปิดเสรี

ทีย่าวนานทีส่ดุเทา่ทีเ่ปน็ไปได	้เชน่	15-20	ป	ีรวมทัง้

มีมาตรการปกป้องพิเศษ	(Special	safeguard)	

แต่ในระหว่างนี้มีความจำเป็นที่รัฐต้องเร่งให้ความ

ช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวให้อยู่รอดได้	

	 3.	แม้ปัจจุบันมีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต

ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ของประเทศ	ของกระทรวงเกษตรฯ	ซึ่งให้ความ
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	 3.	ความชว่ยเหลอืของกองทนุ	จะอยูใ่นรปูของ

เงนิทนุเพือ่สนบัสนนุในดา้น	การศกึษา/วจิยัพฒันา	

การจัดหาที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการปรับปรุงธุรกิจ	

การฝึกอบรมอาชีพใหม่ให้กับคนงาน	กิจกรรมที่มี

ผลโดยรวมต่อการสนับสนุนการบริโภค/การตลาด

ในสาขา/กลุ่มสินค้านั้น	การเสริมสร้างสมรรถนะ

โดยการจัดฝึกอบรม	สัมมนา	ดูงาน	เป็นต้น	โดย	

ให้ความช่วยเหลือแต่ละโครงการเป็นระยะเวลาไม่

เกิน	3	ปี	

	 4.	มีการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทุน	

ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการค้า

ต่างประเทศทำหน้าที่ในการติดต่อ	ตรวจสอบและ

ควบคุมใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุ	

ประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ	และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน

เป็นระยะ	

คำถาม

11 ประโยชน์ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตร 

	 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ	

กระทรวงเกษตรฯ	ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใน

การปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โดยมุง่เนน้ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ผ้ลติสนิคา้เกษตร

และสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น	

คำถาม

12 กองทุนมีวิธีการให้ความช่วยเหลือภาคการผลิต 
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีอย่างไร 
 

	 1.	ภาคการผลิตกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต้องจัด

ทำโครงการขอรบัความชว่ยเหลอืเสนอตอ่กองทนุ	

โดยผ่านสถาบันการค้าตามที่กองทุนกำหนด	เช่น	

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง	

	 2.	ใหม้คีณะกรรมการบรหิารกองทนุ	ซึง่ประกอบ	

ด้วยผู้แทนจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถาบันเกษตร	

และนกัวชิาการทำหนา้ทีพ่จิารณาอนมุตัโิครงสรา้ง

ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุน	
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	 ความตกลงเขตการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
ทั้ง	4	ประเทศ	คือ	จีน	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	
และอินเดีย	ในทางปฏิบัติดำเนินการได้ภายใน
ขอบเขตของกฏหมายทีม่อียูใ่นปจัจบุนัทัง้สิน้	โดยมี
บางหน่วยงาน	เช่น	กรมศุลกากร	ออกประกาศ	
กระทรวงการคลัง	เพื่อลดหรือยกเว้นอัตราอากร
สำหรับสินค้านำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่
ทำ	FTA	กับไทยและประกาศกรมศุลกากรใน
เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรโดยอาศัย
อำนาจตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร	
พ.ศ.	2530	กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศ	/	
ระเบียบเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน	
โดยอาศัยอำนาจตาม	พรบ.	การส่งออกและการ
นำเข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2522	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้		ในส่วนของการเปิดเสรีด้านการค้า
บริการและการลงทุนก็เป็นการดำเนินการภายใต้
ขอบเขตของ	พรบ.การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว	พ.ศ.	2542	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสิ้น	

13 ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีของไทยกับ 
ต่างประเทศมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
 

คำถาม
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	 ระงับการเจรจาชั่วคราวเนื่องจากปัญหาด้าน
การเมืองของฝ่ายไทย	ซึ่งหากจะมีการเจรจากัน
ต่อจะต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลใหม่ของไทยทีม่า
จากการเลือกตั้ง	ซึ่งทั้งนี้ต้องดูการผ่านกฎหมาย	
Trade	Promotion	Authority	ของสหรฐัฯ	ประกอบด้วย
ว่ารัฐสภาสหรัฐฯ	ให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีใน
การเจรจาการค้าเสรีหรือไม่	 	
	 	

ประเทศสหรัฐฯ 

คำถาม

14 ปจัจบุนั FTA ไทย-สหรฐัฯ มคีวามคบืหนา้อยา่งไร 
 

ประเทศออสเตรเลีย คำถาม

15
จะส่งแรงงานไปออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้า
เสรไีทย – ออสเตรเลยี (Thailand – Australia Free 
Trade Agreement : TAFTA) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

	 1.	ต้องได้รับสัญญาการว่าจ้างจากนายจ้างใน
ออสเตรเลียให้เข้าไปทำงาน	และนายจ้างใน
ออสเตรเลียได้แสดงหลักฐานต่อกระทรวงตรวจ
คนเข้าเมืองออสเตรเลีย	ณ	ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย 

ว่าจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการว่าจ้างเพื่อธุรกิจ	
แล้วนำหลักฐานนั้นมายื่นขอวีซ่านักธุรกิจผ่าน
สถานทูตออสเตรเลีย	ณ	กรุงเทพฯ			
	 2.	หลังจากได้รับวีซ่าแล้ว	ก่อนวันเดินทางไม่
นอ้ยกวา่	10	วนั	จะตอ้งมาแสดงตวั	ณ	สำนกังาน
บริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ	กรมการจัดหา
งานที่สำนักงานใหญ่	หรือที่สำนักงานจัดหางาน
จังหวัด	และกรอกแบบแจ้งการเดินทางไปทำงาน
ต่างประเทศด้วยตนเอง	(แบบ	จง.39)	เมื่อกรม
การจดัหางานตรวจสอบหลกัฐานและแบบ	(จง.39)	
แล้ว	จะออกแบบรายงานการเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักร	(จง.12)	ให้กับคนงาน		
	 3.	นำ	จง.12	และหนงัสอืเดนิทาง	แจง้เจา้หนา้ท่ี
ประจำด่านตรวจคนหางานที่ท่าอากาศยาน	เมื่อ
เจ้าหน้าที่ฯ	ประทับตราอนุญาตแล้วจึงนำไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนเดินทางออก
นอกประเทศ		
	 4.	เมือ่เดนิทางไปถงึออสเตรเลยี	จะตอ้งรายงานตวั
ตอ่สำนกังานแรงงานในตา่งประเทศ	/	สถานกงศลุ	
หรือสถานทูต	
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คำถาม

16
ขั้นตอนการส่งออกเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ทาง 
ภาษศีลุกากรภายใต ้FTA ไทย-ออสเตรเลยี 
(TAFTA) 

ผูส้ง่ออก 

1. ขอรับการตรวจและรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิด(ตรวจต้นทุน)  
จากกรมการค้าต่างประเทศ 

 โดยวิธี 

กรมการค้าต่างประเทศกองสิทธิประโยชน์
ทางการค้า	ชั้น	6	(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)	
เอกสารปกติ	ต้องมีดังนี้	
1.	คำขอตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า	
2.	คำรบัรองและรายละเอยีดตน้ทนุการผลติสนิคา้	
3.	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล	
4.	สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือสำเนา	
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี	
5.	สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	
6.	สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนของผูล้งนามและ
ผูย้ืน่เอกสาร	
	

ทาง	Internet	
1.เข้าไปที่	
www.dft.moc.go.th	
2.ลงทะเบียนเพื่อขอ	
User	Name	และ	Password	
3.ทำการยื่นขอ	
	

30	นาที	

พิกัด	01-08	ใช้เวลา	1	ชม.พิกัดอื่นๆ	1วัน	

ผู้ส่งออกได้รับผลการพิจารณาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด (2) 

	 ขั้นตอนการส่งออกภายใต้	TAFTA	นั้นจะมี
การดำเนินการตามขั้นตอนปกติ	โดยจะเพิ่มขั้น
ตอนการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	
ดังต่อไปนี้	
	 1.	ขอรับการตรวจและขอรับรองคุณสมบัติถิ่น
กำเนดิ	(ตรวจตน้ทนุ)	จากกรมการคา้ตา่งประเทศ	

ผูส้ง่ออก 

2. ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 
จากกรมการค้าต่างประเทศ 

 โดยวิธี 

ทาง	Internet	(ระบบ	EDI)	
1.เขา้ไปที	่www.dft.moc.go.th	
2.อ่านประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศเรื่องหลักเกณฑ์	
เงื่อนไข	และวิธีการขอหนังสือ
รับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วย
ระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	(EDI)	
3.	ทำการยื่นขอโดยคลิก	
ที่	“ขอหนังสือรับรองแหล่ง
กำเนิดสินค้า”	
	

1	ชม.	

ใช้เวลา	1	วัน	

ผู้ส่งออกได้รับหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Form FTA เพื่อทำการส่งออกสินค้าต่อไป 

*กรมการค้าต่างประเทศ	สำนักบริการการ
ค้าต่างประเทศ	ชั้น	3	(ค่าฟอร์ม	30	บาท)	
*สำนักงานบริการฯ	สาขา	
-	ท่าเรือคลองเตย	โทร	0-2240-2232		
		โทรสาร	0-2240-2232	
-	สนามบินดอนเมือง	โทร	0-2504-2713-4		
		โทรสาร	0-2504-2713	
-	ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ	
		โทร	0-2512-0123	ต่อ	817-81	
*สำนักงานการค้าในภูมิภาค	6	แห่ง	
	(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)	
เอกสารปกติ	ต้องมีเอกสารดังนี้	
1.	คำขอหนังสือรับรอง	Form	FTA	
2.	ใบกำกับสินค้า	(Invoice)	
3.	ใบตราส่งสินค้า	(Bill	of	lading	
หรือ	Airway	Bill)	
4.	สำเนาแบบคำขอให้ตรวจและรับรอง
คุณสมบัติทางด้านแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้	
FTA	ที่ผ่านการตรวจและรับรองแล้ว	
5.	แบบ	Form	FTA	ทีพ่มิพข์อ้ความเรยีบรอ้ยแลว้	
	

	 2.	ยื่นของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจาก
กรมการค้าต่างประเทศ	 	
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17 ภายใต ้FTA ไทย-ออสเตรเลยี 
ไทยไดร้บัสทิธปิระโยชนใ์นการเขา้ไปทำงานอยา่งไร 
 

	 ธรุกจิทีอ่อสเตรเลยีเปดิตลาดใหไ้ทยไปทำธรุกจิ
และทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร	ผู้จัดการและ	
ผู้เชี่ยวชาญ	มีดังต่อไปนี	้
	 (1)	บริการธุรกิจ	
	 ที่ปรึกษากฎหมาย	บัญชี	ภาษี	สถาปัตยกรรม	
วิศวกรรม	วางผังเมือง	ทันตแพทย์	สัตวแพทย์	
การวิจัยและการพัฒนาทางสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร	์บรกิารอสงัหารมิทรพัย	์เชา่ยานพาหนะ
และเครื่องจักร	โฆษณา	วิจัยตลาดและสำรวจ
ความคิดเห็น	ที่ปรึกษาด้านการจัดการ	ที่ปรึกษา
ด้านการจัดการปศุสัตว์และเพาะปลูก	ที่ปรึกษา
ด้านการประมง	จัดหางาน	รักษาความปลอดภัย	
ทำความสะอาด	ถ่ายภาพ	จัดประชุม	รับโทรศัพท์	
อัดสำเนา	ล่ ามและแปล	รวบรวมจดหมาย	
ที่ปรึกษาออกแบบภายใน	บริการสถาปัตยกรรม
ภมูิทศัน์	บริการคอมพวิเตอร์	บริการเกี่ยวกับการ
ทำเหมือง	ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค	
และบริการซ่อมบำรุงรถยนต์	
	 (2)	บริการสื่อสาร	
	 โทรศัพท์	บริการรับ-ส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
แบบ	Packet-switched	บริการรับ-ส่งข้อมูลโดย

ใช้เทคโนโลยีแบบ	Circuit-switched	โทรเลข	
เทเล็กซ์	โทรสาร	บริการให้เช่าวงจรสำหรับใช้
เฉพาะกลุ่ม	และบริการมูลค่าเพิ่มอื่นๆ	(ได้แก่	
Digital	Cellular,	Paging,	Personal	Communications,	
Trunked	Radio	System	Services,	Mobile	Data	
Services,	Electronic	Mail,	On-line	information	
and	database,	EDI,	Value-added	Facsimile	
Services	และ	Code	&	Protocol	Conversion	
	 (3)	บริการก่อสร้าง	
	 งานกอ่สรา้งทัว่ไปสำหรบัอาคาร	งานกอ่สรา้งทัว่ไป
สำหรับวิศวกรรมโยธา	งานติดตั้งและประกอบ	
และงานทำใหอ้าคารเสรจ็สมบรูณ์	
	 (4)	บริการจัดจำหน่าย	
	 นายหน้าตัวแทน	ค้าส่ง	ค้าปลีก	(ยกเว้นยา)	
และเฟรนไชส์	
	 (5)	บริการศึกษา	
	 มธัยมศกึษา	วทิยาลยั	มหาวทิยาลยั	สถาบนัสอน
ภาษาองักฤษ	สถาบันสอนภาษาไทย	
	 (6)	สถาบันสอนทำอาหารไทย	และสถาบัน
สอนนวดไทย	
	 (7)	บริการสิ่งแวดล้อม	
	 การจัดการนำ้เสีย	การจัดการขยะ	การจัดการ
ขยะอันตราย	มลพิษทางอากาศ	มลพิษทางเสียง	
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คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิทัศน	์
และบรกิารสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ	
	 (8)	บริการสุขภาพ	
	 การรักษาความผิดปกติของมือและเท้า	
	 (9)	บริการท่องเที่ยว	
	 โรงแรม	ภัตตาคาร	ตัวแทนเดินทาง	ผู้ประกอบ
การนำเที่ยว	และมัคคุเทศก์	
	 (10)	บรกิารนนัทนาการ	วฒันธรรม	และกฬีา	
	 บริการจำหน่ายหนังสือพิมพ์	บริการกีฬา	และ	
บริการสวนสาธารณะและชายหาด	
	 (11)	บริการขนส่ง	
	 	การขนส่งทางทะเล	
	 การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ	
การให้เช่าเรอืระหวา่งประเทศ	คลงัสนิคา้	ตวัแทนรบั
จดัการขนสง่	ตรวจสอบสนิคา้กอ่นขนสง่	ขนถา่ยสนิคา้	
พธิกีารทางศลุกากร	และตวัแทนเรอื	
	 	การขนส่งทางอากาศ	
	 ซอ่มบำรงุเครือ่งบนิ	ระบบสำรองทีน่ัง่ทางคอมพวิเตอร	์
และบริการภาคพื้น	
	 	การขนส่งทางบก	
	 การขนส่งผู้โดยสาร	การขนส่งสินค้า	
	 	การขนส่งทางท่อ	
	 การขนส่งน้ำมันและสินค้าอื่นๆ	
	 	บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทุกรูปแบบ	

	 คลงัสนิคา้	ตวัแทนรบัจดัการขนสง่	และตรวจสอบ
สินค้าก่อนขนส่ง	
	 (12)	ธุรกิจที่มิใช่บริการ	
	 การผลติสนิคา้ทกุประเภท	
การทำเหมอืงแรท่กุประเภท	
	 	
	 	
มกีำหนดระยะเวลาการ
อนญุาตใหท้ำงาน	ดงัน้ี	

	 	กรณีที่กิจการที่มีสำนักงานใหญ่ในไทยไปตั้ง
สาขาหรือบริษัทในเครือในออสเตรเลียจะอนุญาต
โอนย้ายคนไทยที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้บริหาร	
ผู้จัดการ	หรือผู้เชี่ยวชาญในกิจการที่มีสำนักงาน
ใหญ่ในไทยไปทำงานในสาขาหรือบริษัทในเครือใน
ออสเตรเลีย	ได้คราวละ	4	ปี	ต่ออายุได้รวมเป็น	
10	ปี	
	 	กรณทีีไ่ดร้บัการวา่จา้งจากกจิการในออสเตรเลยี	
จะอนญุาตใหค้นไทยไปทำงานเปน็ผูบ้รหิาร	ผูจ้ดัการ	
หรือผู้เชี่ยวชาญตามสัญญาจ้างงานหรือสัญญาจ้าง
บริการได้คราวละ	3	ปี	รวมทั้งให้พ่อครัว/แม่ครัว	
ที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา	
ผู้ประกอบการอาหารไทยจากกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานและมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่	3-5	ปี	
เข้าไปทำงานได้คราวละ	4	ปี	
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	 	อนญุาตใหคู้ส่มรสและบตุรของคนไทยทีท่ำงาน
เปน็ผูบ้รหิาร	ผู้จัดการ	หรือผู้เชี่ยวชาญของกิจการ
ไทยทีไ่ปตัง้สาขาหรอืกจิการในเครือในออสเตรเลีย
สามารถทำงานประเภทใดก็ได้ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย
ในระยะเวลาเดียวกับคนไทยผู้นั้น	
	

18
การทำ FTA กบัออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์
เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ และโคนม ไดร้บัความ 
เดอืดรอ้นมาก รฐับาลไดม้กีารดำเนนิการอยา่งไรบา้ง 
 

ประเทศนิวซีแลนด์ 

ประเทศออสเตรเลีย 

	 โคเนื้อโคนมและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเกษตรที่
คอ่นขา้งออ่นไหว	และเกีย่วขอ้งกบัเกษตรกรจำนวน
มาก	ในการเจรจากบัออสเตรเลยี	รฐับาลกไ็ดด้ำเนนิ	
มาตรการบรรเทาผลกระทบโดยเจรจาให้มีระยะ
เวลาในการเปิดตลาดนาน	15-20	ปี	และมีการ	
กำหนดโควตาเฉพาะใหก้บัออสเตรเลยี	และนวิซแีลนด	์
รวมทั้งมีมาตรการปกป้องพิเศษด้วย	โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้	

คำถาม

	 	นมผงขาดมันเนย	เป็นสินค้าที่มีโควตาภาษี
ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก	(World	Trade	Organization	
:	WTO)	โดยมขีอ้ผกูพนัใหต้อ้งเปดิตลาดใหส้มาชกิ	
WTO	ในปริมาณโควตา	55,000	ตัน/ปี	ภาษีใน
โควตา	20%	ส่วนภาษีนอกโควตาสูงถึง	216%	
แตใ่นทางปฏบิตั	ิมกีารนำเขา้จรงิประมาณ	70,000	
ตนั/ป	ีซึง่เปน็การนำเขา้เกนิโควตาประมาณ	15,000	
ตัน	โดยเก็บภาษีนำเข้าเพียง	5%	เนื่องจากเป็น
สินค้าที่ผลิตได้ไม่พอเพียงกับความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ		
	 ภายใต้	FTA	ไทย-ออสเตรเลีย	ไทยเปิดโควตา
เฉพาะให้กับออสเตรเลียประมาณ	2,200-3,500	
ตนัในแตล่ะป	ีรวมระยะเวลา	20	ป	ี(2548	-	2568)	
ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ	15,000	
ตนัขา้งตน้ทีไ่ทยตอ้งนำเขา้อยูแ่ลว้	แมจ้ะไมม่	ีFTA	
เกษตรกรจงึมเีวลาปรบัตวัยาวนานถงึ	20	ปกีอ่นที่
จะยกเลกิโควตาภาษ	ีและเกบ็ภาษ	ี0%	ในปทีี	่20	
	 สำหรับนิวซีแลนด์	ไทยไม่ได้มีการเปิดโควตา
นมผงขาดมนัเนยใหเ้ปน็พเิศษเหมอืนกบัออสเตรเลยี	
แต่ทยอยลดภาษีโดยใช้เวลา	20	ปี	
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19  ขั้นตอนการทำ FTA ไทย-อินเดีย 

ประเทศอินเดีย 

	 การทำ	FTA	ไทย-อินเดียมีขั้นตอนเรียงลำดับ
ดังนี้	

	 เนื้อโคแช่เย็นแช่แข็ง	ไทยได้ขอเวลาในการ
ปรับตัวนานถึง	15	ปี	และมีมาตรการปกป้อง
พิเศษ	(Special	Safeguard)	รวมทั้งมีการกำหนด
โควตาการนำเขา้	ดงันัน้หากมกีารนำเขา้เกนิปรมิาณ
ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี	(ปี	2548	ปริมาณ	776	
ตนั	และทยอยเพิม่ขึน้เปน็	1,613	ตนั	ในป	ี2563)	
จะต้องกลับไปเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้น	คือ	51%	
หรอื	MFN	ทัง้นี	้มาตรการปกปอ้งในสนิคา้ดงักลา่ว
นี้ใช้กับนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกัน	
	 รัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือในการจัดทำ
โครงการรองรับการปรับตัวแก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อและ
โคนมในโครงการนาหญ้า	และโครงการผลิตเนื้อ
โคขุนคุณภาพ	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เลี้ยงโคนมและการรณรงค์บริโภคนมโคสด	
	 นอกจากนี้ไทยยังได้เสนอโครงการความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์กับนิวซีแลนด์	6	โครงการ	

	 (1)	มกีารจดัตัง้คณะทำงานรว่ม	(Joint	Working	
Group:	JWG)	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดทำเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย	โดยทั้งสองฝ่าย
ผลัดกันเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม	JWG	ไทย-
อนิเดยี	รวม	4	ครัง้	ในชว่งเดอืนเมษายน-ธนัวาคม	
2545	สรุปผลได้ว่าการจัดทำ	FTA	ไทย-อินเดีย
จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการขยายความ
สัมพันธ์ทางการค้า	การลงทุน	และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ	เช่น	การท่องเที่ยว	
การศึกษา	การเงินและการธนาคาร	การบิน	การ	
สาธารณสขุ	และการขนสง่ระหวา่งประเทศ	เปน็ตน้	
นอกจากนี้	ไทยจะได้รับประโยชน์จากการปรับลด
ภาษีนำเข้าของอินเดีย	ทำให้การส่งออกขยายตัว	
โดยเฉพาะสนิคา้สิง่ทอ	ผลติภณัฑจ์ากหนงั	เคมภีณัฑ	์
ยาง	และพลาสตกิ	โลหะอืน่ๆ	ยานยนตแ์ละชิน้สว่น	
และอปุกรณไ์ฟฟา้	ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	
	 (2)	ไทยและอินเดียได้	
จัดตั้งคณะเจรจาร่วม	(Joint	
Negotiating	Group:JNG)	
เพื่อจัดทำกรอบความตกลงวา่
ดว้ยการจดัตัง้	FTA	ไทย-อนิเดยี	
ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการเปิด
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เสรีการค้าสินค้า	การค้าบริการและการลงทุน	
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สลับ
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม	JNG	รวม	6	ครั้ง	ในช่วง
เดือนธันวาคม	2545	-	เดือนตุลาคม	2546	
และทัง้สองฝา่ยไดร้ว่มลงนามความตกลงฯ	เมือ่วนัที	่
9	ตลุาคม	2546	โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์
ไทย	(นายอดศิยั	โพธารามกิ)	และรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งอินเดีย	
(H.E.Mr.Arun	Jaitley)	โดยในระยะแรกไดก้ำหนด
ให้มีการเร่งลดภาษีบางส่วน	(82	รายการ)	
	 (3)	ไทยและอนิเดยีไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการเจรจา
เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย	(India-Thailand	
Trade	Negotiating	Committee	:	TNC)	ขึ้น	
เพื่อเจรจารายละเอียดตามมาตราต่างๆ	ภายใต้
กรอบความตกลง	FTA	ไทย-อินเดีย	และจัดทำข้อ
ตกลงอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกจิ	ทัง้ดา้นการคา้และการลงทนุระหวา่ง
กนั	และได้จัดตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อย	(Working	
Groups)	เพื่อเจรจาในรายละเอียดเฉพาะเรื่องและ
รายงานผลต่อ	TNC	เช่น	กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด
สินค้า	กลไกระงับข้อพิพาท	การค้าบริการ	และ	
การลงทุน	เป็นต้น	
	 	
	 	

	 ปัจจุบัน	ภาษีสินค้า	82	รายการได้ลดลงเหลือ	
0%	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2549	

คำถาม

20 ขอทราบอัตราภาษีของสินค้า 82 รายการ  
ของ FTA ไทย-อินเดีย 

	 ในปีงบประมาณ	2006	-2007	ของอินเดีย	
อินเดียได้ปรับลดอัตราภาษีสินค้าอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ลงเหลือร้อยละ	7.5-10	และมีแนวโน้ม
ลดอัตราภาษีอย่างต่อเนื่อง	แต่มีการเก็บอากร
เพิ่มเติมร้อยละ	4	สำหรับการนำเข้าสินค้า	และ	
ยังคงมาตรการที่มิใช่ภาษีที่สำคัญคือมาตรการ
ตอบโตก้ารทุม่ตลาด	(Anti-dumping)	และมาตรการ
ปกปอ้ง	(Safeguard)	ในกลุม่สนิคา้เกษตรและสิง่ทอ	

คำถาม

21 อัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยภายในประเทศอินเดีย 

	 	1.	ขยายมูลค่าการค้า	ในการเจรจา	FTA	กับ	
อินเดีย	ได้มีการตกลงรายการสินค้าเร่งลดภาษี	
(Early	Harvest	Scheme	:EHS	)	จำนวน	82	รายการ	

คำถาม

22 สิทธิและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากข้อตกลง 
เขตการค้าเสรี ไทย – อินเดีย 
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ครอบคลุมสินค้าส่งออกสำคัญของไทย	เช่น	เงาะ	
มังคุด	ทุเรียน	ลำไย	อัญมณี	และ	เครื่องประดับ	
เครื่องปรับอากาศ	ชิ้นส่วนยานยนต์	เป็นต้น	โดย	
ปจัจบุนัภาษไีดล้ดเหลอื	0%	แลว้	ตัง้แต	่1	ก.ย.	49	
เป็นต้นมา	นับตั้งแต่มีการเริ่มลดภาษีสินค้า	EHS	
ทำให้การค้ารวมของสินค้าดังกล่าวขยายตวัเพิม่ขึน้
ตลอด	สง่ผลใหไ้ทยไดเ้ปรยีบดลุการค้าอินเดียเป็นครั้ง
แรกในปี	2548	และ	การค้ารวมในปี	2549	
มมีลูคา่สงูถงึ	3,428	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	ป	ี2550	
มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นจากปี	2549	ถึงร้อยละ	38	
คอืมมีลูคา่	การคา้รวม	4,730	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	
ดงันัน้	การเจรจาลดภาษสีนิคา้ทีเ่หลอือกีกวา่	5,000	
รายการ	จะทำใหม้ลูคา่ระหวา่งสองประเทศขยายตวั
เพิ่มขึ้นอีกมาก	

	 2.	ขยายการส่งออก	เศรษฐกิจอินเดียขยายตัว
อยา่งตอ่เนือ่ง	ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ	(GDP)	
ใน	3	ปีที่ผ่านมา	มีอัตราเฉลี่ย	8%	ในไตรมาส
แรกของปี	2549	อยู่ที่	9.3%	และการผลิตภาค
อุตสาหกรรมของอินเดียยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
ทำให้ต้องการวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปใช้ใน
การผลิตมากขึ้นกลุ่มชนชั้นกลางของอินเดียมีอยู่
ประมาณ	300	ร้อยล้านคน	มีอำนาจซื้อสูงและมี
ความต้องการบริโภคมากขึ้น	ดังนั้นการทำ	FTA	

กับอินเดีย	จะช่วยสนับสนุนให้สินค้าไทยมีโอกาส
ขยายการส่งออกไปยังตลาดอินเดียได้มากขึ้น	
โดยเฉพาะรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ	
เคมีภัณฑ์	เครื่องจักรกล	และส่วนประกอบของ
เครือ่งจกัร	เครือ่งรบัวทิยโุทรทศัน์และสว่นประกอบ	
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ	ผลิตภัณฑ์
พลาสตกิ	ของทีท่ำดว้ยทองแดง	เปน็ตน้	
	 3.	เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั	โครงสรา้ง
อตัราภาษนีำเขา้ของอนิเดยียงัอยูใ่นระดบัสงู	ดงันัน้
การเจรจาเพื่อให้อินเดียเปิดเสรีการค้าสินค้าให้
มากขึ้นจะส่งผลให้อัตราภาษีนำเข้าลดลง	ทำให้
สนิคา้ไทยสามารถเขา้ไปแขง่ขนัในตลาดอนิเดยีได	้
	 4.	เสริมสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ	ในการ
เจรจา	FTA	กับอินเดีย	มีการจัดตั้งคณะทำงาน
กลุ่มย่อยเพื่อหารือประเด็นการเสริมสร้างความ
รว่มมอืในดา้นตา่งๆ	ไมว่า่จะเปน็การจดัทำมาตรการ
เยยีวยาทางการคา้	ความรว่มมอืทางดา้นมาตรการ
สุขอนามัย	ความร่วมมือด้านมาตรฐาน	ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ง่าย	เนื่องจากมีกลไก
การเจรจาทีป่ระกอบดว้ยหนว่ยงานภาครฐัตา่งๆ	ที	่
เกี่ยวข้องทั้งหมด	ทำให้ความร่วมมือระหว่างสอง
ประเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว	
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	 5.	ขยายการค้าบริการและการลงทุน	ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำร่างความตกลงการค้า
บริการและการลงทุน	และจะมีการเจรจาเพื่อเปิด
เสรีสาขาที่มีความพร้อม	ในส่วนของการลงทุนจะ
สร้างภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนระหว่างสอง
ประเทศ	ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าไป
ลงทุนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ	เช่นการก่อสร้าง
สาธารณปูโภคขั้นพื้นฐาน	อาหารแปรรูป	เป็นต้น	

23
FTA ไทย-ญีปุ่น่ (Japan – Thailand Economic 
Partnership Agreement : JTEPA) มผีลกระทบ 
ตอ่อตุสาหกรรมยานยนตไ์ทยแคไ่หน อยา่งไร 
 

ประเทศญี่ปุ่น 

คำถาม

	 	ไมส่ง่ผลกระทบมากนกัตอ่ผูป้ระกอบการไทย	
	 	สินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์	จะทยอยลด
อัตราอากรขาเขา้แบบมรีะยะเวลาปรบัตวั	ชิน้สว่นที่
สงูกวา่รอ้ยละ	20	จะลดลงเหลือร้อยละ	20	และ	
ทยอยลดลงเป็น	0%	ในปีที่	6	หลังความตกลงมี
ผลบังคับใช้	
	 	สนิคา้เครือ่งยนต์	จะคงภาษเีดมิไว้	7	ป	ีและ	
ยกเลกิในปทีี	่8		

	 ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ	1	ของประเทศไทย	โดย	
ไทยนำเข้าจากญี่ปุ่นมากเป็นอันดับ	1	และส่งออก
ไปญีปุ่น่เปน็อนัดบั	2	ในขณะทีไ่ทยเปน็คูค่า้ทีส่ำคญั
ของญี่ปุ่นคือ	ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยเป็นอันดับ	10	
และส่งออกมาไทยเป็นอันดับ	6	
	 	ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับ	1	ของไทย	
	 	เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น	
และสร้างความมั่นใจให้กับญี่ปุ่นที่จะต้องค้าขาย
และลงทุนในไทยมากขึ้น	
	 	ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างเจรจา	FTA	กับประเทศใน
อาเซียน	ไทยไม่ทำจะเสียเปรียบประเทศในกลุ่ม
อาเซียนอื่นๆ		

คำถาม

24 ทำไมต้องทำ FTA กับญี่ปุ่น 

	 	การลดภาษีนี้จะจำกัดเฉพาะชิ้นส่วนที่นำมา
ประกอบเป็นรถยนต์	ในขณะที่ชิ้นส่วนอะไหล่	จะ	
คงภาษีไว้ไม่มีการลดให้ญี่ปุ่นเลย	และการนำเข้าที่
จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว	ต้องได้รับอนุญาต
จากกระทรวงอุตสาหกรรม	
	 	การยกเลิกอัตราอากรขาเข้าในปีที่	6	และ	8	
ดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งขึน้กบัเงือ่นไขของ	(Asean	Free	
Trade	Area	:	AFTA)	ด้วย	 	
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คำถาม

25 FTA ไทย-ญี่ปุ่น ฝ่ายไทยมีข้อผูกพันการค้า  
บริการ และการลงทุนอย่างไรบ้าง 
 

	 	ไทยรับที่จะผูกพันให้บริษัทญี่ปุ่นเข้ามาจัดตั้ง
กิจการให้บริการเพิ่มเติมจากที่ผูกพันไว้ที่	WTO	
โดยมีเงื่อนไข	ดังนี้	
	 ด้านบริการ		
	 	บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการทั่วไป	เป็น	
สาขาเดียวที่ญี่ปุ่นเปิดให้เป็นเจ้าของ	100%	
	 	บริการที่ปรึกษาการจัดการด้านการตลาด	
คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้มากที่สุด	49%	
	 	บริการที่ปรึกษาจัดการด้านทรัพยากรบุคคล	
49%	
	 	บรกิารทีป่รกึษาการจดัการดา้นการผลติ	49%	
	 	บรกิารจดัการโครงการยกเวน้ดา้นการกอ่สรา้ง	
49%	
	 	บริการที่ปรึกษาด้านโลจิสติก	51%	
	 	บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ผลิต
ในไทยและขายส่งเองโดยบริษัทญี่ปุ่นที่ให้บริการ
ซ่อมบำรุงและขายส่งนั้นหรือบริษัทในเครือที่ยี่ห้อ
เดียวกันและที่ผลิตในญี่ปุ่นโดยบริษัทในเครือที่
ยี่ห้อเดียวกัน	60%	
	 	

	

	 	บริการขายส่งและขายปลีกสินค้าที่ผลิตใน
ไทย	โดยบริษัทญี่ปุ่นที่ให้บริการขายส่ง/ขายปลีก
นั้น	หรือบริษัทในเครือที่ยี่ห้อเดียวกันและรถยนต์
ที่ผลิตในญี่ปุ่น	โดยบริษัทในเครือที่ยี่ห้อเดียวกัน	
75%		
	 	โรงแรม	5	ดาว	60%	
	 	ร้านอาหารที่มีพื้นที่อย่างน้อย	450	ตาราง
เมตร	60%	
	 	บริการโฆษณา	50%	
	 	บริการท่าเรือมารีน่า	49%	 	
	 	บริการคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวข้อง	
น้อยกว่า	50%	
	 	บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา	น้อยกว่า	
50%	

	 การลงทุนที่ไม่ใช่ภาคบริการ	
	 	ไทยรับที่จะผูกพันเฉพาะในภาคการผลิต
รถยนต์ให้บริษัทญี่ปุ่น/คนญี่ปุ่นถือหุ้นได้น้อยกว่า	
50%	(หุ้นที่เหลือต้องถือโดยผู้ลงทุนไทย)	
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คำถาม

26 พ่อครัวแม่ครัวไทยได้สิทธิพิเศษอะไร 
จาก FTA ไทย-ญี่ปุ่น 
 

	 ก่อนที่จะมี	FTA	ไทย	–	ญี่ปุ่น	พ่อครัวไทยต้อง
มปีระสบการณใ์นการทำงานไมต่ำ่กวา่	10	ป	ีจงึจะ
ทำงานในญี่ปุ่นได้	เมื่อมี	FTA	ไทย	–	ญี่ปุ่น	ญี่ปุ่น
ให้พ่อครัวไทยเข้าเมืองและอยู่ทำงานได้ภายใต้
เงื่อนไขว่า	
	 	จะตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานฝมีอืแรงงาน
อย่างต่ำ	คือ	ระดับ	1	(ขั้นต้น)	จากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน	
	 	มปีระสบการณท์ำงานไมต่ำ่กวา่	5	ป	ี(นบัรวม	
ประสบการณ์การศึกษาก่อนได้รับรองมาตรฐานฯ	
ด้วย)	
	 	ตอ้งมปีระสบการณท์ำงานกับร้านอาหารหรือ
โรงแรมในฐานะพ่อครัว
มาแล้วอย่างน้อย	1	ปี	
ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น	
และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำ
กว่าระดับที่กำหนด	

	 ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนจะตกอยู่กับเกษตรกร
ของไทยและประชาชนผู้บริโภค	ทั้งจากการที่ญี่ปุ่น
จะยอมลด/ยกเลิก	ภาษี	นำเข้าสำหรับสินค้า
เกษตรไทยมากมายหลายรายการ	การให้โควตา
นำเข้าปลอดภาษี	และความร่วมมือเพื่อยกระดับ
สินค้าเกษตรไทย			
	 การลด/ยกเลิก	ภาษีนำเข้า	ได้แก่		
	 1)	กลุ่มที่ยกเลิกภาษีทันท	ีได้แก่	
	 	กุง้สด	กุง้ตม้	กุง้แชเ่ยน็	แชแ่ขง็และกุง้แปรรปู	
(ลดภาษจีากประมาณ	5%)		
	 	ผลไม้เมืองร้อนสด	เช่น	ทุเรียน	มะละกอ	
มะม่วง	มังคุด	มะพร้าว	ผลไม้แช่เย็น	แช่แข็ง	
หรอืแชใ่นนำ้ตาล	(ลดภาษจีากประมาณ	10-12%)		
	 	ผกัและผลไมแ้ปรรปู	ผลไมก้ระปอ๋ง	(ลดภาษี
จากประมาณ	15%)		
	 	ผกัสดแช่เยน็แชแ่ขง็ประเภทฟักทอง	ถัว่ตา่งๆ	
เห็ด	มะกอก	กระเจี๊ยบ	
	 2)	กลุ่มที่ญี่ปุนยอมลดภาษีให้แต่ไม่เปนศูนย์
หรอืไมไ่ดเ้ปนศูนย์ทันที	ได้แก่	
	 	 	

	

คำถาม

27 ไทยจะไดป้ระโยชนอ์ยา่งไรจากการลงนาม JTEPA 
กับญี่ปุ่น โดยเฉพาะในเรื่องสินค้าเกษตร   
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	 	 	ไกป่รงุสกุ	–	ลดภาษจีาก	6%	เปน็	3%	ใน	
5	ปี		
	 	 	ไกส่ดแชเ่ยน็	แชแ่ขง็	–	ลดภาษจีาก	11.9%	
เป็น	8.5%	ใน	5	ปี		
	 	 	อาหารทะเลสาํเรจ็รปู	–	ลดภาษจีาก	9.6%	
เป็น	0	ใน	5	ปี		
	 	 	ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น	แช่แข็ง	–	ลดภาษี
จาก	3.5%	เป็น	0	ใน	5	ปี		
	 	 	อาหารสนุขัและแมว	–	ลดภาษจีากประมาณ	
36-60	เยนต่อกิโลกรัม	เหลือ	0	ใน	10	ปี	
	 			 	ปลาแชเ่ยน็แชแ่ขง็	เนือ้ปลาฟลิเล	ปลากระปอ๋ง	ปู	
หอย	–	ส่วนใหญ่	ยกเลิกภาษีใน	5	ป	ี
	 	 	ปลาปรงุแตง่	(รวมปลาแซลมอน)	–	ยกเลกิ
ภาษีใน	7	ปี	
	 	 	ผักสด	แช่เย็น	แช่แข็ง	(นอกเหนือจาก
รายการที่กล่าวถึงข้างต้น)	ปรุงแต่งและทําไว้ไม่
ให้เสีย	(preserved	vegetables)	–	ส่วนใหญ่	
ยกเลิกภาษีใน	7-15	ปี	
	 	 	ผลไม้สด	(นอกเหนือจากรายการที่กล่าว	
ถึง	ข้างต้น)	–	ส่วนใหญ่ยกเลิกภาษีใน	7-10	ปี	
	 	 	ซอส	–	ยกเลิกภาษีใน	5-7	ปี	
	 	 	เครือ่งปรงุและซปุตา่งๆ	–	ยกเลกิภาษใีน	5	ป	ี
	 	 	นำ้สลดั	ซอสถัว่เหลอืง	–	ยกเลกิภาษใีน	7	ปี	

	 	 	นำ้มันรําข้าว	–	ลดภาษีจาก	8.5	เยน/กก.	
เหลือ	ประมาณ	4	เยน/กก.	ใน	5	ปี	
	 	 3)	กลุ่มที่ญี่ปุนให้โควตาปลอดภาษ ี	เช่น	
	 	 	กล้วย	–	ให้โควตาปลอดภาษี	4,000	ตนั	
ในปแีรก	และทยอยเพิม่เปน็	8,000	ตนัในปทีี	่5	
	 				แปง้มนัสาํปะหลงัแปรรปูทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม	
(Esterified	Starch)	–	ใหโ้ควตาปลอดภาษ	ี200,000	ตนั		
	 	 	กากนำ้ตาล	–	ให้โควตา	4,000	ตันในปีที	่
3	และเพิ่มเป็น	5,000	ตันในปีที่	4	(ลดภาษีใน
โควตาจาก	15.3	เยน/กก.	เหลือ	7.65	เยน/กก.)	
	 	 	สับปะรดสด	–	ให้โควตาปลอดภาษี	100	
ตนัในปแีรกและเพิ่มเป็น	300	ตันในปีที่	5	
	 	 4)	กลุ่มที่ต้องนํากลับมาเจรจาใหม่ในอีก	
5	ปหรือน้อยกว่า	ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยสามารถ
เจรจาเพื่อให้ญี่ปุ่นเปิดตลาดให้ไทยในอนาคต	เช่น	
นำ้ตาลทรายดบิ	สบัปะรดกระปอ๋ง	แปง้มนัสาํปะหลงั
ดิบ	
	 	 ความร่วมมือด้านการเกษตร	เป็นครั้งแรกที่
ญี่ปุ่นยอมตกลงที่จะมีความร่วมมือในสาขานี้กับ
ประเทศอื่น	โดยทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันใน	
2	ด้านหลัก	คือ		
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	 	 (1)	ความปลอดภัยทางอาหาร	(Food	
Safety)	
	 	 โดยเฉพาะในด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุข
อนามยัพืช	(Sanitary	and	Phytosanitary:	SPS)	
ที่สินค้าเกษตรของไทยและผู้ประกอบการไทยมัก
ประสบปัญหามาโดยตลอด	โดยความร่วมมือใน
ด้านนี้	จะช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตร	
และอาหารของไทยเป็นหลัก	โดยมีกิจกรรม
สนับสนุน	อาทิ	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การ	
พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี	ระบบการควบคุม	
การตรวจและรับรองคุณภาพ	และการวิเคราะห์
ความเสี่ยง	การส่งเสริมการลงทุนของเอกชนใน
การตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร	และการ
พัฒนาเครือข่ายระหว่างห้องปฏิบัติการในทั้งสอง
ประเทศ	ตลอดจนการปรึกษาหารือบนพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา	SPS			
	 	 (2)	ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น	(Local-
to-local	linkage)		
	 	 ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์	
จะช่วยขยายเครือข่ายในระดับท้องถิ่นระหว่างสอง
ประเทศ	และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
โดยตรง	กจิกรรมดงักลา่วนีร้วมถงึการพฒันาพืน้ที	่
การส่งเสริมการตลาดและการซื้อขายระหว่าง

สหกรณ์	สินค้า	OTOP	การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาสหกรณ	์การส่งเสริมการวิจัยร่วมด้านการ
ตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์	และการ
ส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ		

	 	 ทั้งนี้	จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษ
เพื่อเป็นเวทีหารือในเรื่องดังกล่าวด้วย		
คำถาม

28 การลงนามใน JTEPA ไทยจะได้ประโยชน์อะไร 
ในด้านการค้าบริการและการลงทุน 
 

ผลประโยชน์ด้านการค้าบริการ	
	 	 	ญี่ปุ่นได้ยอมเปิดตลาดเพิ่มให้แรงงานฝีมือ
ไทยเข้าไปทำงานในญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นใน	65	สาขา	
ย่อย	และปรับปรุงข้อผูกพันจากกรอบ	WTO	ให้	
อีก	70	สาขาย่อย	ขณะที่ฝ่ายไทยเปิดให้ญี่ปุ่นเข้า
มาให้บริการเพิ่มในอีก	14	สาขาย่อย	
	 	 	ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย	เช่น	ธนาคาร	
บริษัทขนส่งทางทะเล	โรงแรม	โทรคมนาคม	
สามารถเขา้ไปประกอบกจิการในญีปุ่น่ได	้แตป่ระโยชน์
ส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ที่ธุรกิจขนาดย่อม	เช่น	
ร้านอาหาร	บริษัททัวร์	บริการนำเที่ยว	โรงเรยีน
สอนภาษา	สอนทำอาหารไทย	การจดัเลีย้ง	การจดั
แสดงสินค้า	บริการโฆษณา	โรงเรียนสอนรำไทย	
ดนตรีไทย	มวยไทย	นอกจากนี้	สิ่งที่น่าสนใจ	คือ	
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ธรุกจิสปา	ซึง่ผูป้ระกอบการไทยมศีกัยภาพ	และเปน็
ธรุกจิใหมท่ีญ่ีปุ่น่ใหค้วามสนใจ	และอนญุาตใหไ้ทยไป
ตัง้กจิการไดภ้ายใต	้JTEPA	
	 	 	นอกจากนี้	ญี่ปุ่นยังได้เปิดช่องทางให้คน
ไทยเข้าไปทำงานในญี่ปุ่นได้หลากหลาย	เช่น	
	 ๐	พ่อครัว-แม่ครัวไทย	ซึ่งต้องการเดินทางไป
ทำงานที่ญี่ปุ่นนั้น	ญี่ปุ่นได้ลดเงื่อนไขจากเดิม	
ที่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน	10	ปี	ให้เหลือ	
5	ปี	(ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี	แต่ขอให้มี
ประสบการณ์ทำงานและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ศึกษารวม	5	ปี)			
	 ๐	ผูท้ีจ่บปรญิญาตรี	อาท	ิครสูอนนาฎศลิปไ์ทย	
ครูสอนมวยไทย	ครูสอนดนตรีไทย	ครูสอนภาษา
ไทย	จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เข้าไปทำงาน
ในประเทศญี่ปุ่นได้โดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
ของญี่ปุ่น	จะให้การยอมรับวุฒิปริญญาที่ได้รับใน
ประเทศไทย	เทียบเท่าวุฒิปริญญาในญี่ปุ่น	ซึ่งจะ
ทำให้ง่ายต่อการพิสูจน์ว่าเป็นผู้ที่จะเข้าไปทำงาน
ระดับปัญญาชน	ทั้งหมดนี้จะทำให้คนไทยได้รับค่า
ตอบแทนและสวสัดกิารสงัคมทีท่ดัเทยีมกบัคนญีปุ่น่	
ซึ่งน่าจะช่วยแก้ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายที่
ตอ้งอยูอ่ยา่งหลบๆ	ซอ่นๆ	และถกูเอารดัเอาเปรยีบ
ในญี่ปุ่น	

ผลประโยชน์ด้านการลงทุน	
	 	 ญี่ปุ่นจะรับประกันให้บริษัทไทย/คนไทยเข้าไป
ลงทุนในทุกสาขาการลงทุนที่ไม่ใช่ภาคบริการ	
คือเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกประเภท	
โดยมขีอ้ยกเวน้ทีส่ำคญั	อาท	ิอตุสาหกรรมผลติยา	
อตุสาหกรรมอวกาศ	และยานอวกาศ	อตุสาหกรรม
ผลิตน้ำมัน	อุตสาหกรรมพลังงาน	อุตสาหกรรม
การกระจายเสียง	การทำเหมืองแร่	การประมง	
การเกษตร	ป่าไม้	และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง	 	
	 	 ความตกลง	JTEPA	จะเป็นความตกลงด้าน
การลงทุนซึ่งครอบคลุมทั้งการเปิดเสรีและการ
คุ้มครองการลงทุนฉบับแรกที่ไทยมีกับญี่ปุ่น	
	 	 ทั้งนี้	ความตกลงนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ไทย
ขยายการลงทุนกับญี่ปุ่น	อย่างไรก็ตาม	ผลดีที่
ไทยจะได้รับขึ้นกับความพร้อมและความสามารถ
ในการเข้าไปใช้ประโยชน์ของฝ่ายไทย	
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คำถาม

29 JTEPA จะเปิดโอกาสให้มีขยะพิษจากญี่ปุ่น 
เข้ามาในไทยมากขึ้นหรือไม่ 
 

	 1.	ข้อเท็จจริงพื้นฐาน	
	 	 ไม่มีข้อบทใดใน JTEPA ที่บังคับให้ไทยต้อง

ยอมรับหรืออนุญาตหรือส่งเสริมให้ญี่ปุ่นส่ง ขยะ” 

เข้ามาทิ้งในไทย	ตรงกันข้าม	JTEPA	ยืนยันสิทธิ
โดยสมบรูณข์องไทยทีจ่ะรกัษามาตรฐานสิง่แวดลอ้ม
ไว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ		
	 	 คำว่า	“กาก”	หรือ	“ของเสีย”	ที่ปรากฏอยู่
ในความตกลงฯ	นัน้	ถกูใชเ้พยีงเพือ่ใหค้ำจำกดัความ
ของ	“สินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิด”	เท่านั้น	ไม่ได้หมาย	
ความว่าไทยมีพันธกรณีต้องนำเข้าสินค้าเหล่านั้น	
ส่วนคำว่า	“กาก”	หรือ	“ของเสีย”	ที่ปรากฏอยู่ใน
ตารางภาษีในภาคผนวกก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
จำแนกพิกัดอัตราภาษีศุลกากรตามระบบฮาร์โม
ไนซ์	ไม่ได้เป็นการกำหนดพันธกรณีให้ไทยต้องนำ
เข้าของเสียใดๆ	จากญี่ปุ่นเช่นกัน			
	 2.	มาตรการห้ามและควบคุมการนำเข้าของ
ไทย	
	 	 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535	
ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการวตัถอุนัตรายที่
จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตั	ิระบชุือ่หรอืคณุสมบตัิ
ของวัตถุอันตราย	ชนิดของวัตถุอันตราย	กำหนด

เวลาการใช้บังคับ	และหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
การควบคุมวัตถุอันตราย	รวมทั้งการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับผู้ที่ประสงค์จะผลิต	
นำเข้า	ส่งออก	หรือครอบครองวัตถุเหล่านั้น	
หน่วยงานหลักๆ	ที่เกี่ยวข้องได้แก่	กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม	กรมวิชาการเกษตร	กรมควบคุม
มลพิษ	และสำนักงาน	คณะกรรมการอาหารและ
ยา	นอกจากนี้กรณีที่มีการฝ่าฝืน	พระราชบัญญัติ
ได้กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ทั้งจำและปรับ	
ตลอดจนได้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัย
ของสาธารณะอืน่ๆ	เชน่	การยดึหรอือายดัของกลาง
ที่เกี่ยวข้อง		
	 	 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการ
นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า	พ.ศ.	2522	
มาตรา	5	กำหนดวา่	“ในกรณ	ีที่จำเป็นหรือสมควร
เพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ	สาธารณะประโยชน์	
การสาธารณสุข	...	หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของ
รฐั	ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย	์โดยอำนาจ
ของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดสินค้าใดให้เป็น
สินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือในการนำ
เขา้…”	หมายความวา่	หากสนิคา้ใดจะมผีลกระทบ
เสียหายต่อสาธารณสุข	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์สามารถห้ามการนำเข้าสินค้านั้นได้	
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	 	 3.	อนุสัญญาบาเซล	
	 	 ขอ้	11	วรรค	1	ของ	JTEPA	บญัญตัวิา่	คูภ่าคี
ยนืยนัสทิธแิละพนัธกรณขีองตนภายใตค้วามตกลง	
WTO	หรือความตกลงอื่นใดซึ่งภาคีทั้งสองฝ่าย
เปน็ภาคอียู	่ไทยและญีปุ่น่ตา่งเปน็ภาคขีองอนสุญัญา
บาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและ
การกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน	ซึ่งควบคุม
การนำเข้า	ส่งออก	และนำผ่านของเสียอันตราย	
รวมทั้งป้องกันการขนส่งที่ผิดกฎหมาย	(ภายใต้
อนุสัญญาบาเซล	หากพบว่ามีการลักลอบนำของ
เสียอันตรายมาทิ้งในประเทศ	ภาคีผู้ส่งออกจะ
ต้องนำกลับไปภายใน	30	วัน	และต้องจ่ายค่า
ชดเชยด้วย)	หมายความว่าการที่ญี่ปุ่นจะส่งของ
เสียอันตรายมาไทยก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขภาย
ใต้อนุสัญญาบาเซล	JTEPA ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

สิทธิหรือพันธกรณีใดๆ ที่ไทยและญี่ปุ่นมีอยู่ใน

ฐานะภาคีอนุสัญญาบาเซล  

	 			4.	ความตกลงแกตต	์(General	Agreement	
on	Tariff	and	Trade)		
				คน	พืช	และสัตว์	และเรื่องสิ่งแวดล้อม	
ภายใต	้JTEPA	ซึง่สอดคลอ้งกบั	WTO	บทบญัญตัิ
ข้อ	10	ของ	JTEPA	กำหนดให้ใช้บังคับข้อยี่สิบ
ของความตกลงแกตต์โดยอนุโลมซึ่งหมายความว่า	
ไทยสามารถใช้มาตรการใดๆ	ที่จำเป็นในการ
ปกป้องชีวิต	หรือสุขภาพมนุษย์	สัตว์	หรือพืช	

(ขอ้ยีส่บิ	อนวุรรค	บ	ีของแกตต)์	หรอืมาตรการที่
จำเปน็ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ	(ขอ้ยีส่บิ	
อนุวรรค	จี	ของแกตต์)		
	 	 5.	ในการเจรจา	JTEPA	NGOs	มักอ้างถึง	
2	พิกัด	คือ	
	 	 พิกัด 2621	(ขี้แร่และขี้เถ้า	รวมถึงเถ้าและ
กากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	–	ภาษี	1%	
และไทยยกเลิกภาษีทันที)	ซึ่งไทยนำเข้าจากญี่ปุ่น

มากที่สุด	มูลค่าปีละประมาณ	7	ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	รองลงมาคือนำเข้าจากประเทศอังกฤษ	
ออสเตรเลีย	อินเดีย	แต่ไทยก็มีการส่งออกไปยัง
ประเทศอื่น	เช่น	เยอรมัน	จีน	เนเธอร์แลนด์	
เบลเยี่ยม		
	 	 การนำไปใช้ประโยชน	์
	 	 	นำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต	Table	
Ware	เป็นขี้เถ้าที่ผ่านการเผาในอุณหภูมิสูงและ
สกัดพิษออกแล้ว	เป็นวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูง	
ไม่มีการผลิตภายในและราคานำเข้าสูงมาก	
	 	 	นำเข้าเพื่อการผลิตทรายพ่นในการทำ	
ความสะอาดเรือ	เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่า
ทรายแม่น้ำที่จัดหาได้ในประเทศ		
	 	 พิกัด 3825	(ขยะเทศบาล	–	เดิมภาษี	5%	
และจะยกเลิกภายใน	3	ปี)	ขณะนี้แทบจะไม่มี
การนำเข้าจากญี่ปุ่น	
	



�2 �3

คำถาม

30  ขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีน 

	 1.	ผู้นำเข้าจีนเปิดใบสั่งซื้อให้ผู้ส่งออกไทยกรณ	ี
ผลไม้	เช่น	ลำไย	ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ตลอดเวลา	การเสนอราคาขายจะยืนราคาไว้ช่วง
เวลาหนึ่ง	อาจเป็นระยะ	1	สัปดาห์	หากผู้นำเข้า
จีนยอมรับ	ก็จะตกลงซื้อขายกัน	
	 2.	การเตรียมการของผู้ส่งออกไทย	สินค้าต้อง
ผ่านการตรวจสอบด้านสุขอนามัยจากกระทรวง
เกษตรฯ	ก่อน	เพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยกำกับ
ผลไม้บางชนิด	เช่น	ลำไย	ต้องตรวจสอบสาร	
Sulfur	dioxide	ด้วย	หรือตะพาบน้ำ	ต้องผ่านการ
สุม่ตรวจเชือ้โรคกอ่นเชน่กนั	(กรณผีลไม	้ขัน้ตอนนี้
ใช้เวลาประมาณ	3	วัน)	
	 3.	เอกสารจำเป็นที่ผู้ส่งออกต้องจัดเตรียม	เช่น	
Invoice,	B/L,	Packing	List,	Health	Certificate	
และอืน่ๆ	ในกรณผีกัผลไม	้ตอ้งแนบใบรบัรองแหลง่
กำเนิดสินค้าฟอร์ม	E	ที่ออกโดยกรมการค้าต่าง
ประเทศ	กระทรวงพาณชิยด์ว้ย	เพือ่ยกเวน้ภาษนีำ
เขา้จากจนีภายใตข้อ้ตกลง	FTA	ไทย-จนี		

ประเทศจีน 
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การทำ FTA กบัจนี สง่ผลใหเ้กษตรกรผูป้ลกูกระเทยีม 
ไดร้บัความเดอืดรอ้นมาก รฐับาลไดม้กีารดำเนนิการ
อยา่งไรบา้ง 

	 กระเทยีมเปน็สนิคา้ทีห่ลายฝา่ยมคีวามกงัวลวา่จะได้
รบัผลกระทบจาก	FTA	อาเซยีน-จนี	ทำใหม้กีารนำ
เข้ากระเทียมจากจีนมากขึ้น	และส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมของไทย	แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว	การที่ไทยนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นไม่ได้
มีสาเหตมุาจากการทีจ่นีใชส้ทิธพิเิศษดา้นภาษภีายใต	้
FTA	เพราะกอ่นที่จีนเป็นสมาชิก	WTO	การนำเข้า
กระเทียมจากจีนเป็นการลักลอบนำเข้าแต่เมื่อจีน
เป็นสมาชิก	WTO	เมื่อปลายปี	2544	จึงมีสถิติ
การนำเข้ากระเทียมจากจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยมา	ซึ่งเป็น	
การนำเข้าตามพนัธกรณภีายใต	้WTO	โดยสามารถ
อธบิายรายละเอยีดได	้ดงันี	้
	 	กระเทยีมเปน็สนิคา้ทีม่โีควตา	(Tariff	Quota)	
ภาษภีายใต	้WTO	ปจัจบุนักำหนดปรมิาณนำเขา้ใน	
โควตา	65	ตัน/ปี	โดยเก็บภาษีในโควตา	27%	
อัตราภาษีนอกโควตา	57%	สามารถไม่จำกัด
ปริมาณ	
	 	องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้าในโควตาตาม
ระเบียบของกรมการค้าต่างประเทศ	แต่ที่ผ่าน
มายงัไมเ่คยมกีารนำเขา้ภายใตโ้ควตาเลย	เปน็การ
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นำเขา้นอกโควตาทัง้สิน้	และเสยีภาษใีนอตัรา	57%	
	 	ไทยไดล้ดภาษนีำเขา้กระเทยีม	(ภายใต	้Early	
Harvest)	เหลอื	0%	ใหจ้นีตัง้แต	่1	ตลุาคม	2546	
โดยเป็นการลดให้เฉพาะภาษีในโควตาเท่านั้น	
อัตราภาษีนอกโควตายังเท่าเดิม	
	 	ในป	ี2550	ไทยนำเขา้กระเทยีมทัง้สิน้	17,308	
ตัน	มูลค่า	222.5	ล้านบาท	ตัวเลขการนำเข้านี้
เป็นการนำเข้านอกโควตาทั้งสิ้นและต้องเสียภาษี
เช่นเดียวกับประเทศสมาชิก	WTO	อื่นๆ	ในอัตรา	
57%	
	 	อย่างไรก็ตาม	รัฐบาลได้ใช้เงินกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร	เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขันของประเทศ	ดำเนินการปรับ
โครงสร้างสินค้ากระเทียม	ตั้งแต่การผลิตจนถึง
การตลาด	โดยลดพื้นที่เพาะปลูกกระเทียมและ
สรา้งทางเลอืกใหมส่ำหรับเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชที่มีศักยภาพมากกว่า	ได้แก่	พริกหวาน	
มันฝรั่งและยางพารา	โดยทำ	Contract	Farming	
กับผู้ประกอบการ	
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หน่วยงานต่างๆ	จำนวน	47	หน่วยงาน	(ตามคำ
สัง่	กนศ.	ที	่1/2550	ลงวนัที	่14	มถินุายน	2550)	
และได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ	ครั้งแรกเมื่อ
วันที่	2	กรกฎาคม	2550	
	 (3)	เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	เพื่อ
ปรบัตวัใหท้นักบัสภาพการณท์ีก่ำลงัจะเปลีย่นแปลง
ไป	และสามารถใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิของอาเซียนได้อย่างเต็มที่	
	 มาตรการรองรับ	
	 1)	ในการเจรจาเพื่อร่างแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC	Blueprint)	
ไทยได้ยืนยันและผลักดันให้มีการใช้หลักการ
ยืดหยุ่นใน	Blueprint	กล่าวคือ	ในกรณีที่เห็นว่า
อุตสาหกรรมประเภทใดของไทยมีความอ่อนไหว
สงูและไมส่ามารถทีจ่ะปฏิบตัติามพนัธกจิทีก่ำหนด
ใน	Blueprint	ได	้ไทยกส็ามารถทีจ่ะนำไปเจรจาขอ
ความยืดหยุ่นล่วงหน้าเอาไว้ได้	
	 2)	ในกรณีที่การดำเนินการเปิดเสรีภายใต้	
AEC	Blueprint	ส่งผลให้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจน
กระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน	ก็จะมีมาตรการ
ป้องกันผลกระทบ	ซึ่งได้แก่	มาตรการปกป้องการ
นำเขา้ทีเ่พิม่ขึน้	(Safeguard	Measure)	ซึง่กระทรวง
พาณชิยไ์ดเ้สนอเปน็พระราชบญัญตัมิาตรการปกปอ้ง
จากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น	พ.ศ.	2550	และ	
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อาเซียนจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) 
ภายในปี 2015 ไทยจะต้องเตรียมตัวและมีมาตรการ 
รองรับอย่างไรบ้าง 

	 การที่อาเซียนตั้งเป้าหมายเร่งรัดการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	ภายในป	ี2015	
(พ.ศ.	2558)	เพือ่ใหม้กีารเคลือ่นยา้ยสนิคา้	บรกิาร	
การลงทุน	แรงงานฝีมืออย่างเสรี	และการเคลื่อน
ยา้ยเงนิทนุทีเ่สรมีากขึน้ไทยจำเปน็ตอ้งเตรยีมความ
พร้อมและมีมาตรการรองรับ	ดังนี้	
	 การเตรียมความพร้อม	
	 (1)	กำหนด/ปรับปรุงกฎเกณฑ์/กฎระเบียบที่
รับผิดชอบโดยกระทรวง	ทบวง	กรมต่างๆ	ให้	
สอดคลอ้งกบัพนัธกรณตีามทีไ่ดต้กลงกนัไว	้ทัง้ใน
ด้านการเปิดตลาดการค้าสินค้า	การเปิดเสรีภาค
บริการ	และการเปิดตลาดด้านการลงทุนให้กับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน	
	 (2)	สรา้งกลไกการประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน
ภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิงานตามแผนงาน
ไปสู	่AEC	ซึง่ขณะนี	้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ	(กนศ.)	ได้เห็นชอบตามข้อเสนอ
ของกระทรวงพาณชิยใ์นการจดัตัง้คณะอนกุรรมการ
ดำเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
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ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเปน	AEC		
	 1)	การเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วน	อาเซียนจะ
เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนที่สำคัญของไทย	และจะ
ช่วยส่งเสริมเป้าหมายการเป็น	gateway	ของไทย
ทัง้ดา้นการคา้และการลงทนุ	ซึง่ไทยจะตอ้งปรบัเปลีย่น
แนวคิดการมองอาเซียนจากคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจ	โดยการสร้างความไว้วางใจให้เกิด
ขึ้น	ทั้งแก่คนไทยและผู้ประกอบการไทย		
	 2)	การเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ	ไทยจะต้อง
ใชป้ระโยชนจ์ากความแตกตา่งของประเทศสมาชกิ
อาเซยีนแตล่ะประเทศใหเ้ปน็ประโยชน	์โดยพจิารณา	
competitive	advantage	เป็นสำคัญ	เนื่องจาก	
ประเทศในอาเซียนมีความหลากหลายและความ
พร้อมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป	มีทั้งกลุ่มที่มี
ความชำนาญในด้านเทคโนโลยี	กลุ่มที่เป็นฐาน
การผลติ	และกลุม่ทีม่ทีรพัยากรและแรงงานสำหรบั
การผลติ	ดงันัน้	ไทยจงึจำเปน็ตอ้งพจิารณาเลอืกใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ของแต่ละประเทศให้
เหมาะสม				
	 3)	การเป็นฐานการผลิตให้อุตสาหกรรมไทย	
ไทยอาจพิจารณาเคลื่อนย้ายฐานการผลิตในบาง
อุตสาหกรรมออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	โดยเฉพาะ

สามารถนำมาใช้ในการระงับการนำเข้าชั่วคราวได้	
	 3)	ภายหลังการเปิดเสรี	หากมีภาคการผลิต
หรือบริการใดที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง
หรือป้องกันล่วงหน้าไม่ได้	ในทางปฏิบัติก็ยังจะมี
หนทางช่วยเหลือโดยอาศัยกองทุน	เพื่อการปรับ
ตัวที่ได้จัดตั้งขึ้น	โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงพาณิชย์	
	 4)	นอกจากนั้น	ยังได้มีการเตรียมกลไกในการ
พิจารณาและเตรียมการรองรับผลกระทบไว้	โดย	
การตั้งอนุกรรมการดำเนินการตามแผนงานไปสู่
การเป็น	AEC	ซึ่ งประกอบด้วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งสิ้น	
47	หน่วยงาน	
	 	
	
	
คำถาม

33 ไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการเป็น AEC ในทาง 
กลับกัน ไทยมีพันธกรณีต้องดำเนินการด้านใดบ้าง 
 

	 การเป็น	AEC	จะช่วยลดอุปสรรคในด้านการ
ค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก	รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ	
ระหว่างกัน	เช่น	ด้านพิธีการศุลกากร	มาตรฐาน
และความสอดคล้อง	การอำนวยความสะดวกด้าน
การเดินทาง	เป็นต้น	
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	 	 	ยอมรับกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่มี
ความงา่ยมาใชใ้นอาเซยีน	ซึง่ประเดน็ปญัหาขณะนี	้
คอื	อาเซยีนยอมใชก้ฎ	ROO	ทีง่า่ยกวา่กบัประเทศ
คู่เจรจา	แต่กลับใช้	ROO	ที่ยากกว่าในอาเซียน	
เท่ากับให้สิทธิประเทศอื่นมากกว่าสมาชิกอาเซียน
ด้วยกัน	ควรต้องปรับให้สอดคล้องกัน		
	 	 	เรง่จดัตัง้	National	Single	Window	ใหเ้สรจ็
ภายในวันที่	31	ธันวาคม	2551	เพื่อเชื่อมต่อกับ
ประเทศ	ASEAN-6	เป็นระบบ	ASEAN	Single	
Window	(ASW)	ตอ่ไป	โดย	ASW	เปน็การอำนวย
ความสะดวกด้านศุลกากรเพื่อให้เอกสารทุกอย่าง
อยูใ่นรปูอเิลก็ทรอนกิส	์และมกีารเชือ่มโยงระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	เพือ่ให้
มกีารยืน่เอกสารเพยีงครัง้เดยีว	และสามารถตดัสนิใจ
ในการตรวจปล่อยได้ในคราวเดียว	

	 2)	Free	Flow	of	Services	
	 	 การเปิดเสรี	:		
	 สำหรับแผนการเปิดเสรีด้านการค้าบริการได้มี
การกำหนดเป้าหมายซึ่งสรุปได้	ดังนี้	

	 	 	การใหบ้รกิารแบบขา้มพรมแดน	(Mode	1)	
และการให้คนในประเทศเดินทางไปบริโภคบริการ
ในต่างประเทศ	(Mode	2):	จะต้องยกเลิกข้อ
จำกัดทั้งหมด	แต่ทั้งนี้	หากมีเหตุผลจำเป็นที่จะ

อตุสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงาน	และแรงงานกึง่ฝมีอื	เชน่	
อุตสาหกรรม	แปรรูปอาหาร	สิ่งทอ	เฟอร์นิเจอร์	
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้	หรือการไปร่วมลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน		
	 4)	การเปน็ตลาดทีม่ปีระชากรกวา่	550	ลา้นคน	
การรวมกลุ่มของอาเซียนจะทำให้ตลาดการค้าของ
ไทยในอาเซยีนขยายออกไปมากขึน้	และมแีนวโนม้
ที่จะเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันเนื่องจากการลด
อุปสรรคในด้านต่างๆ	ลง	
	
	 พันธกรณีที่ไทยจะต้องดำเนินการ	
	 1)	Free	flow	of	goods			
	 	 Liberalization	
	 	 	ยกเลกิภาษสีนิคา้ทกุรายการสำหรบัสมาชกิ
อาเซียนเดิม	6	ประเทศ	ภายในปี	2010	(พ.ศ.	
2553)	ยกเวน้สนิคา้ออ่นไหว	(sensitive	list:	SL)	
ซึ่งไทยมี	4	ประเภทสินค้า	ได้แก่	กาแฟ	มันฝรั่ง	
มะพร้าว	และไม้ตัดดอก	ซึ่งสามารถคงภาษีไว้ได้
ไม่เกิน	5%	
	 	 	ยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษ	ี(NTBs)	ท่ีไม่
สอดคล้องกับพันธกรณี	ซึ่งในส่วนของไทย	ได้แก	่
สินค้าเกษตร	23	รายการ	ที่จะต้องยกเลิกโควตา	
(TRQs)	ทั้งหมด	ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน	
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	 	 	การเปิดให้บุคคลธรรมดาเดินทางเข้ามาให้
บริการ	(Mode	4):	ให้สมาชิกผูกพันเปิดตลาด
มากขึน้	และสง่เสรมิในเรือ่งการเคลือ่นยา้ยบคุลากร
อาเซียนให้สามารถเดินทางและทำงานในประเทศ
สมาชิกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	
	 	 	อยา่งไรกต็าม	เปา้หมายตา่งๆ	ขา้งตน้อาจม	ี
ความยืดหยุ่นได้บ้างในระดับหนึ่งซึ่งจะต้องมีการ
หารอืระหวา่งประเทศสมาชิกต่อไป	
	 	 3)	Free	Flow	of	Investment	
	 	 	ทบทวนกรอบความตกลงเขตการลงทุน
อาเซยีน	(AIA)	ใหเ้ปน็	Comprehensive	Investment	
Agreement	ที่ครอบคลุมเรื่องการเปิดเสรี	การ	
อำนวยความสะดวก	การส่งเสริมและการคุ้มครอง
การลงทุนด้วย	โดยสาระสำคัญ	คือ	การให้สิทธิ
พิเศษภายใต้กรอบความตกลง	AIA	จะต้องขยาย
ให้ครอบคลุม	ASEAN-based	investors	หรือ	
นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในอาเซียน	
เพื่อทำให้อาเซียนเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่น่า
ดึงดูดมากขึ้น	และจะส่งผลให้ได้รับประโยชน์จาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับชั้นนำของโลกด้วย	
	 	 	
	

ตอ้งคงเงือ่นไขบางประการสำหรบัสาขาบรกิารนั้นๆ	
ก็อาจสามารถทำได้	

	 	 	การให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ	
(Mode	3):	ได้มีการกำหนดให้ประเทศสมาชิก
ต้องเปิดให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาจัดตั้งธุรกิจโดย
ถอืหุน้ไดม้ากขึน้จนถงึ	70%	ซึง่จะเปดิอยา่งเปน็ขัน้ๆ	
ดังนี้:	
	 	 	 o	สำหรับสาขาที่เป็น Priority services 

sectors (ซึ่งได้แก่ E-ASEAN (บริการที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม), Tourism, และ 

Healthcare): 49%	(ป	ี2006),	51%	(ป	ี2008),	
และ	70%	(ปี	2010)	
	 	 	 o	สำหรบัสาขา Logistics: 49%	(ป	ี2008),	
51%	(ปี	2010)	และ	70%	(ปี	2013)	
	 	 	 o	สำหรับสาขาบริการอื่นๆ ที่เหลือ (ซึ่ง

ได้แก่ บรกิารดา้นวชิาชพี กอ่สรา้ง การจดัจำหนา่ย 

การศึกษา สิ่งแวดล้อม ขนส่ง และอื่นๆ):	49%		
(ป	ี2008),	51%	(ป	ี2010)	และ	70%	(ป	ี2015)	

	 	 นอกจากนี้	ต่อไปสมาชิกจะได้มีการหารือ
เพื่อลด/ยกเลิกข้อจำกัดอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจอีกด้วย	ทั้งนี้	สำหรับสาขาการเงิน	และการ
ขนสง่ทางอากาศ	จะไดม้กีารกำหนดเปน็การเฉพาะ
แตกต่างไป	
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34 กระทรวงพาณชิยม์กีารประชาสมัพนัธส์รา้งความรู ้
ความเข้าใจในเรื่อง AEC อย่างไรบ้าง 
 

	 หน่วยงานต่างๆ	ในกระทรวงพาณิชย์ได้ทำการ
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื่อง	AEC	หรือ	การก้าวสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	ให้แก่สาธารณชนและกลุ่มที่มี
ส่วนได้เสียทราบเพี่อเตรียมปรับตัวรองรับและใช้
ประโยชน์จากการเป็น	AEC	โดยมีการดำเนินงาน
ในหลายรปูแบบ	ดังนี้	
	 การจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ให้สาธารณชน	
รับทราบ	ในปี	2550	ได้จัดการสัมมนาใหญ่และ
กจิกรรมไปแลว้	3	ครัง้	
	 วันที่	15	พฤษภาคม	2550	การสัมมนาเรื่อง											
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน:	ผลประโยชน์
และนยัตอ่ประเทศไทย”	ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาประมาณ	
500	คน	
	 วันที่	20	มิถุนายน	2550	การสัมมนาเรื่อง				
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:	ก้าวใหม่ที่ท้าทาย	
หรือความฝันที่ไกลเกินจริง”	ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประมาณ	700	คน	
	 	
	

	 	 4)	 Freer	Flow	of	Capital	
	 	 	ดา้นตลาดทนุ	-	จะเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่
ในการพฒันาและการรวมตวัของตลาดทนุในอาเซยีน
โดยสรา้งความสอดคลอ้งในมาตรฐานดา้นตลาดทนุใน
อาเซยีน	ความตกลงสำหรบัการยอมรบัซึง่กนัและกนั
ในคณุสมบตัแิละคณุวฒุกิารศกึษาและประสบการณ์
ของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นตลาดทนุ	และสง่เสรมิใหใ้ช้
ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างความเชื่อมโยง
ระหวา่งกนัเองในตลาดทนุอาเซยีน	
	 	 	ดา้นเงนิทนุเคลือ่นยา้ย	-	จะเปดิใหม้าเคลือ่นยา้ย
เงนิทนุทีเ่สรยีิง่ขึน้อยา่คอ่ยเปน็คอ่ยไป	โดยใหส้มาชกิ
มีมาตรการปกป้องที่เพียงพอเพื่อรองรบัผลกระทบ
จากปญัหาความผนัผวนของเศรษฐกจิมหภาค	และ	
ความเสีย่งเชงิระบบ	รวมถงึการมสีทิธทิีจ่ะใชม้าตรการ
ที่จำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค	 	
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จะจดัขึน้เปน็ประจำทกุเดอืน	ในสว่นของกระทรวงพาณชิย์	
มีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงาน
หลักเข้าร่วมประชุม		
	 	การเผยแพร่การดำเนินงานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	
วิทยุและโทรทัศน์	ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตาม
แผนงานประชาสัมพันธ์ของกรมฯ	และกระทรวงฯ	

35 ความคืบหน้าในการเจรจา FTA ระหว่าง 
ASEAN กับคู่เจรจา 
 

	
ความคบืหนา้การเจรจาในแตล่ะกรอบสรปุได	้ดงันี	้
	 1)		อาเซียน-จีน	
	 	 การค้าสินค้า:	อาเซียนและจีนลงนามความ
ตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าแล้ว	เมื่อปี	2547	และ	
เริม่ลดภาษสีนิคา้มาตัง้แตว่นัที	่1	กรกฎาคม	2548	
	 	 การค้าบริการ:	ได้มีการลงนามความตกลง
การคา้บรกิารและขอ้ผกูพนัการเปดิตลาดรายสาขา
ชดุที	่1	เมือ่วนัที	่14	มกราคม	2550	และความตกลง
มีผลบังคับใช้แล้ว	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2550	
						 ในขอ้บทความตกลงดา้นการคา้บรกิารระบุ
ให้มีการเจรจาจัดทำข้อผูกพันชุดที่สองให้เสร็จ
ภายใน	1	ปีหลังจากความตกลงด้านบริการมีผล
ใช้บังคับ	(คือภายในวันที่	1	กรกฎาคม	2551)	

	 วันที่	8	สิงหาคม	2550	ได้จัดงานครบรอบ	
40	ปีอาเซียนประกอบด้วยนิทรรศการการพัฒนา
ของอาเซียนจากอดีตจนถึงการก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน	ซึ่งประกอบด้วย	3	ด้านหลัก	
คือความมั่นคงเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	
และการเสวนากลุ่มย่อย	นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องในการประกวดภาพวาดของเด็กนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษาตอนปลาย
เกี่ยวกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	(AEC)		
	 สำหรบัในป	ี2551	กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ	
ได้มีกำหนดที่จะจัดสัมมนาในเรื่อง	AEC	และการ
คา้บรกิาร	ในเดอืนพฤษภาคมและกรกฎาคม	2551	
ณ	จังหวัดเพชรบุรีและชลบุรี	
	 นอกจากนัน้กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศยงัได้
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ	อีก	ดังนี้	
	 	การสง่วทิยากรออกไปบรรยายเผยแพรใ่หค้วามรู้
กบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ	อาท	ิโครงการ
อบรมคร	ูของศนูยศ์กึษาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์(ศูนย์เอเปคศึกษาเดิม)		
	 	การประชมุหารอืรว่มกบัภาคเอกชนภายใตก้รอบ
คณะกรรมการเขตการคา้เสรอีาเซยีน	ซึง่เปน็กรอบ
การหารือของภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐ	โดยปกติ
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การเจรจาการค้าสินค้า	(โต๊ะอินเดียแก้ไขแล้ว)		
	 กลไกการระงับข้อพิพาท:	อยู่ระหว่างการเจรจา		
	 3)	อาเซียน-ญี่ปุน	
	 	 อาเซียนและญี่ปุ่นได้สรุปผลการเจรจาได้แลว้
เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2550	และคณะรัฐมนตรีฯ	
ได้มีมติเมื่อวันที่	25	มีนาคม	2551	เห็นชอบให้
ประเทศไทยลงนามในความตกลง		
	 4)	อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหล	ี
	 การค้าสินค้า:	สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศ
สมาชกิอาเซยีน	(ยกเวน้ไทย)	ลงนามในความตกลง
วา่ดว้ยการคา้สนิคา้เมื่อปี	2549		
	 การค้าบริการ:	สรุปผลการเจรจาแล้วแต่ยังไม่
ลงนาม	
	 การลงทุน:	อยู่ระหว่างการเจรจา	โดยมีกำหนด
เสร็จสิ้นปลายปี	2551	
	 กลไกการระงับข้อพิพาท:	อาเซียนและเกาหลี
ลงนามในความตกลงวา่ดว้ยกลไกการระงบัขอ้พพิาท
เมื่อปี	2549	
	 5)	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์	
	 	 อาเซยีนกบัออสเตรเลยี-นวิซแีลนด	์อยูร่ะหวา่ง
การเจรจาดา้นการคา้สนิคา้	การคา้บรกิาร	การลงทนุ	
กลไกการระงบัขอ้พพิาท	ความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิ	
Technical	Barriers	to	Trade	(TBT)	มาตรการดา้น

	 	 การลงทนุ:	ประเดน็สำคญัทีอ่าเซยีนพยายาม
ทีจ่ะผลกัดนัอยา่งมาก	คอืเรือ่งการรวมการเปดิเสรี
การลงทุนไว้ในความตกลง	แต่เนื่องจากจีนไม่
พร้อมที่จะผูกพันกฎระเบียบด้านการลงทุนใน
ปัจจุบัน	จึงหันไปให้ความสำคัญกับการให้การ
ส่งเสริม/อำนวยความสะดวก	และการคุ้มครอง
การลงทุน	
	 	 อย่างไรก็ดีทั้งอาเซียนและจีนยังคงมีความ
ต้องการที่จะมีความตกลงนี้	จึงตกลงที่จะดำเนิน
การเจรจาต่อไป	ซึ่งจีนได้ขอให้อาเซียนเข้าใจในข้อ
จำกดัของจนีและแสดงความยดืหยุน่มากกวา่นี	้	
	 	 กลไกการระงับข้อพิพาท:	อาเซียนและจีน
ลงนามความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท
แล้ว	เมื่อปี	2547	
	 	 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ:	จะมีการตั้ง
คณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	
แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่อง	ขอบเขตหน้าที่ของ
คณะทำงานฯ	โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ	
	 2)	อาเซียน-อินเดีย	
	 	 การค้าสินค้า:	อาเซียนและอินเดียยังอยู่
ระหวา่งการเจรจา		
	 	 การค้าบริการและการลงทุน:	ยงัมไิดเ้ปดิการ
เจรจาในขณะนี	้และจะเปิดการเจรจาหลังเสร็จสิ้น
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ในกรอบอาเซียนมีการเจรจาทำ FTA กับประเทศ 
ใดบ้างหรือไม่ และจะได้รับประโยชน์อย่างไร  
 

คำถาม

36
	 ปัจจุบันอาเซียนยังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำ
เขตการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ	ได้แก่	จีน	
ญีปุ่น่	เกาหล	ีอนิเดยี	ออสเตรเลยี	และนวิซแีลนด์	
และสหภาพยุโรป	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อขยาย
ตลาดการค้าและการลงทุน	รวมทั้งสร้างอาเซียน
ให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค		

สขุอนามยัพชืและสตัว	์พธิกีารศลุกากร	และทรพัยส์นิ
ทางปัญญา	โดยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถสรุป
ผลการเจรจาได้ภายในปี	2551	
	 6)	อาเซียน-สหภาพยุโรป	
	 	 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ที่จะจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างกัน	
เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2550	โดยได้มีการตั้ง
คณะกรรมการร่วมจัดทำกรอบเจรจาการค้าเสรี
อาเซียน-สหภาพยุโรป	เพื่อพิจารณากำหนดรูป
แบบ	แผนงาน	และตารางเวลาสำหรับการเจรจา
เขตการค้าเสรี	
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กลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทในการเจรจาสินค้าเกษตร 
ภายใต้องค์การการค้าโลกมีกลุ่มอะไรบ้าง 
 

คำถาม

37
	 ในการเจรจาสินค้าเกษตรของ	WTO	นอกจาก

ประเทศมหาอำนาจ	เชน่	สหรฐัฯ	และสหภาพยโุรป	

ที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาแล้ว	ยังมีประเทศ

ตา่งๆ	ทีร่วมตวักนัเนือ่งจากมผีลประโยชนส์อดคลอ้ง

กัน	เพื่อผลักดันผลประโยชน์ร่วมกัน	เช่น	

	 	กลุ่ม	G-10	เป็นกลุ่มของประเทศผู้นำเข้า

สินค้าเกษตรสำคัญ	ประกอบด้วย	ไอซ์แลนด์	

อิสราเอล	ญี่ปุ่น	เกาหลี	ลิเคนสไตน์	มอริเชียส	

นอร์เวย์	สวติเซอรแ์ลนด	์และไตห้วนั	โดยประเทศ

ทีม่บีทบาทคอ่นขา้งเดน่ในกลุม่นีค้อืญีปุ่น่	โดยกลุม่	

G-10	มีท่าทีไม่ต้องการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของ

ตนในระดบัสงู		โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสนิคา้ออ่นไหว	

เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร

ในประเทศ	

	 	กลุ่ม	G-33	เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่

เป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร	ประกอบด้วยบาร์บาโดส	

เบเนิน	จีน	อินเดีย	อินโดนีเซีย	จาไมก้า	เคนยา	

เกาหลี	มอริเชียส	ไนจีเรีย	ปากีสถาน	ฟิลิปปินส์	

และแซมเบยี	กลุม่	G-33	มทีา่ทคีลา้ยคลงึกบั	G-10	

คอืไมต่อ้งการเปดิตลาดสนิคา้ออ่นไหว	เนือ่งจากอาจ

เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศที่มีเป็น

จำนวนมาก	

	 	กลุ่ม	G-20	เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาผู้

ส่งออกสินค้าเกษตร	ประกอบด้วยอาร์เจนตินา	

โบลเิวยี	บราซลิ	ชลิ	ีจนี	ควิบา	อยีปิต	์กวัเตมาลา	

อินเดีย	อินโดนีเซีย	เม็กซิโก	ไนจีเรีย	ปากีสถาน	

ปารากวยั	ฟลิปิปนิส	์แอฟรกิาใต	้แทนซาเนยี	ไทย	

อุรุกวัย	เวเนซูเอลา	และซิมบับเว	โดยกลุ่ม	G-20	

รวมตัวกันเพื่อผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตร	

และเรยีกรอ้งใหป้ระเทศพฒันาแลว้ลดการอดุหนนุ

ภายในสินค้าเกษตรลงเพื่อให้การค้าสินค้าเกษตร

มีความเป็นธรรมมากขึ้น			

	 	กลุ่ม	Cairns	เป็นกลุ่มประเทศผู้ส่งออก

สนิคา้เกษตร	ประกอบดว้ยอารเ์จนตนิา	ออสเตรเลยี	

โบลเิวยี	บราซลิ	แคนาดา	ชลิ	ีโคลอมเบยี	คอสตารกิา	

กวัเตมาลา	อนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	นวิซแีลนด	์ปากสีถาน	

ปารากวยั	ฟลิปิปนิส	์แอฟรกิาใต	้ไทย	และอรุกุวยั	
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โดยกลุ่ม	Cairns	มีท่าทีเช่นเดียวกับกลุ่ม	G-20	

คอืตอ้งการใหม้กีารเปิดตลาดสินค้าเกษตรและการ

ลดการอุดหนุนภายในลงในระดับสูง			

	 จะเหน็ไดว้า่กลุม่ประเทศตา่งๆ	ทีร่วมตวักนัขา้งตน้	

บางประเทศเขา้รว่มกลุม่มากกวา่หนึง่กลุม่	และเปน็	

กลุ่มที่มีท่าทีขัดแย้งกัน	เช่น	อินเดีย	ฟิลิปปินส์	

และอินโดนีเซีย	อยู่ทั้งในกลุ่ม	G-20	และ	G-33		

ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้	เนื่องจากประเทศดังกล่าว

ต้องการใช้กลุ่ม	G-20	ผลักดันให้สหรัฐฯ	ลดการ

อดุหนนุภายในลงอย่างมาก	และก็ใช้กลุ่ม	G-33	

เป็นพลังในการต้านการเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหว

ของตน	ซึ่งทำให้ที่ผ่านมากลุ่ม	G-20	แม้จะมีท่าที

ผลกัดนัการเปดิตลาดสนิคา้เกษตรทัว่ไปในระดบัสงู	

แต่ก็ไม่สามารถมีท่าทีในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า
ออ่นไหวของประเทศกำลงัพฒันาได้	

คำถาม

38 สถานะล่าสุดของการเจรจารอบปัจจุบัน  
(รอบโดฮา) เป็นอย่างไร  
 

		 (1)ความเปนมา	
	 	องคก์ารการคา้โลก	(World	Trade	Organization	
:	WTO)	เปน็องคก์ารระหวา่งประเทศทีม่พีฒันาการ
มาจากการทำความตกลงทัว่ไป	วา่ดว้ยภาษศีลุกากร
และการคา้	หรอืแกตต	์(General	Agreement	on	
Tariffs	and	Trade	:	GATT)	เมื่อปี	พ.ศ.	2490	
แตม่สีถานะเปน็สถาบนั	จนกระทัง่ประเทศสมาชกิ
ได้เปิดการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย	(พ.ศ.	2529)	
และผลการเจรจาส่วนหนึ่ง	คือการก่อตั้ง	WTO	
ขึ้นเมื่อวันที่	1	มกราคม	2538	มีสมาชิกเริ่มแรก	
81	ประเทศ	และมีที่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา	ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด	์โดยสิน้เดอืนกนัยายน	พ.ศ.	2551	
มีสมาชิกทั้งสิ้น	153	ประเทศ	
	 (2)	สถานะล่าสุด	
	 การเจรจารอบโดฮา	ประเทศสมาชกิไดป้ระกาศเปดิ
การเจรจาการค้ารอบใหม่	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	
2544	ณ	กรงุโดฮา	ประเทศการต์า	ซึง่เรยีกการเจรจา
การคา้รอบนีว้า่	Doha	Development	Agenda	(DDA)	
เนือ่งจากกำหนดใหม้กีารเจรจาลดภาษสีนิคา้เกษตร	
สินค้าอุตสาหกรรมและประมง	โดยให้ความสำคัญ
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กระบวนการระงับข้อพิพาท	ซึ่งบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก	จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
เล็กๆ	เช่น	ไทยที่จะไม่ถูกประเทศใหญ่ใช้อำนาจ
ทางเศรษฐกจิบบีบงัคบัแตข่า้งเดยีว	ในขณะเดยีวกนั	
การเข้าเป็นสมาชิกก็ทำให้ไทยต้องมีพันธกรณีที่จะ
ตอ้งปฏบิตัติามกฏระเบยีบเชน่เดยีวกนั	และจะตอ้ง
ปรบัตวัเพือ่สูก้บัการแขง่ขนัทีจ่ะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้	

เปน็พเิศษกบัสง่ออกสำคญัของประเทศกำลงัพฒันา	
และกำหนดใหม้กีารยกเลกิการอดุหนนุการสง่ออก	
และการลดการอดุหนนุภายในสำหรบัสนิคา้เกษตร
ของประเทศพัฒนาแล้ว	ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญ
สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศกำลัง
พัฒนาให้มีการเจรจาเปิดเสรีด้านการค้าบริการให้
มากยิง่ขึน้ซึง่ครัง้แรกไดก้ำหนดเปา้หมายใหป้ดิรอบ
การเจรจาภายในป	ี2547	อยา่งไรกต็าม	ในขณะนี้
การเจรจายังดำเนินต่อไป	(รายละเอียดโปรดดูได้
จาก	www.dtn.go.th)		
	
	 (3)ประเทศไทยกับองค์การการค้าโลก	
	 ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ	WTO	เมื่อ
วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2538	โดยเป็นสมาชิก
ลำดับที่	59	และมีสถานะเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง	
	 ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์จากการเป็น
สมาชิก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจากการลดภาษี
ศุลกากร	และการยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี
ศลุการกรของประเทศคูค่า้สำคญัของไทย	และจาก
การเปิดเสรีตลาดการค้าบริการระหว่างประเทศ	
อนัเปน็ผลมาจากการเจรจารอบอรุกุวยั	นอกจากนี	้
กฎระเบียบการค้าที่ได้รับการปรับปรุงให้ชัดเจน
รัดกุมและเป็นธรรมมากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

หากการเจรจารอบโดฮาสำเร็จ และมีผลบังคับใช้ 
ไทยคาดว่าจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง  
 

คำถาม
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	 ผลประโยชน์หลักที่ไทยคาดว่าจะได้รับในเรื่อง
สำคัญๆ	3	เรื่อง	เช่น		 	 	
	 1)	โอกาสขยายตลาดจะมมีากขึน้	เนือ่งจากอตัรา
ภาษีนำเข้าจะลดลง	โดยเฉพาะในสินค้าสำคัญๆ	
ของประเทศคู่ค้าหลักทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและ
สินค้าเกษตร	เนื่องจากในปัจจุบัน	อัตราภาษีนำ
เข้ายังอยู่ในอัตราที่สูง	เช่น		
	 	 	สหรฐัฯ	สนิคา้รองเทา้	60%	สิง่ทอ	30%	
อาหารทะเลกระป๋อง	20%		
	 	 	ญี่ปุ่น	สินค้าข้าว	1,000%		
	 	 	คานาดา	เนื้อไก่	150%		
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	 	 	 เกาหลี	มันสำปะหลัง	887%		
	 	 	ไต้หวัน	น้ำตาล	143%	เป็นต้น		
	 ดงันัน้	หากภาษนีำเขา้ลดลง	โอกาสในการขยาย
ตลาดสนิคา้ของไทยในตลาดหลกัจะมมีากขึน้อยา่ง
ชัดเจน	
	 นอกจากนี	้จะทำใหไ้ทยมโีอกาสเปดิตลาดใหม่ๆ 	
โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในกลุ่มแอฟริกา	
ลาตินอเมริกา	และเอเซีย	เนื่องจากประเทศกำลัง
พัฒนาในกลุ่มเหล่านี้ยังมีอัตราภาษีเฉลีย่ในระดบัที่
สูงมากโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ศกัยภาพ	อาท	ิสนิคา้อเิลค็ทรอนกิส์	สิง่ทอ	เครือ่ง	
ประดบั	เปน็ตน้	ทัง้นี	้ประเทศกำลงัพฒันาในปจัจบุนั
มอีตัราภาษเีฉลีย่อยูท่ี	่35	%		
	 2)	ด้านการแข่งขันทางการค้าจะมีความเปน
ธรรมมากขึ้น	เนื่องจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
บดิเบอืนทางการคา้จะลดลง	หรอืหมดไป	โดยเฉพาะ	
การอดุหนนุการผลติสนิคา้ภายใน	และการสนบัสนนุ
การส่งออกของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าส่งออก
สำคญัของไทย	(มลูคา่สง่ออกกวา่	3	พนัลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ)	ทั้งนี้	ในปัจจุบันประเทศใหญ่ๆ	ได้ให้การ
อุดหนุนอยู่มากโดยเฉพาะสินค้าข้าว	น้ำตาล	ไก่		

	 ทั้งนี้	การอุดหนุนภายใน	และการอุดหนุนการ
ส่งออก	เป็นการก่อให้เกิดการบิดเบือนทางการค้า	

อันส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรในตลาดโลกมี
มาก	และก่อให้เกิดภาวะราคาสินค้าเกษตรใน
ตลาดโลกตกต่ำ	(OECD	ระบุว่าการอุดหนุนส่ง
ออกทำให้ราคาสินค้าข้าวในตลาดโลกต่ำกว่าราคา
ต้นทุนถึง	ร้อยละ	35)	ผลที่ตามมาคือ	ไทยไม่
สามารถแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรดังกล่าวไปยัง
ตลาดโลกได้อย่างที่ควรจะเป็น	อนึ่ง	ในการเจรจา
สินค้าเกษตรที่ผ่านมา	สมาชิก	WTO	ตกลงที่จะ
ยกเลกิการสนบัสนนุการสง่ออกสนิคา้เกษตรภายใน
ปี	2013	ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการตกลงกันเช่นนี้	
	 3)	โอกาสทีค่นไทยจะสามารถเดนิทางไปทำงาน
หรอืดำเนนิธรุกจิในตา่งประเทศมากขึน้	โดยเฉพาะ
ในสาขาทีม่คีวามชำนาญ	เชน่	การโรงแรม	รา้นอาหาร	
เปน็ตน้						
	 จากการคาดการณข์อง	World	Bank	ความสำเรจ็
ของการเจรจารอบโดฮาจะสง่ผลใหม้ลูคา่การคา้ของ
โลกเติบโตถึง	300,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และ	
รวมถงึมลูคา่การคา้ของประเทศกำลงัพฒันาทีค่าดวา่
จะเตบิโตถงึ	90	พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	ในป	ี2015	
และ	ในส่วนของประเทศไทยรายได้แท้จริง	(real	
income)	จะเพิม่ขึน้เปน็	7,700	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ
ในป	ี2015	
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ลำดับขั้นการฟ้องร้องคดีใน WTO เป็นอย่างไร 
คำถาม
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	 กระบวนการระงับข้อพิพาทของ	WTO	ถือเป็น	
ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ	WTO	
นบัตัง้แตก่อ่ตัง้	WTO	ในป	ี2538	จวบจนปัจจุบัน
ได้มีคดีฟ้องร้องไปแล้วกว่า	360	คดี	ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าสมาชิก	WTO	มีความเชื่อมั่นว่า	การตัดสิน
คดขีอง	WTO	เปน็ไปตามขอ้กฎหมายและหลกัฐาน	
โดยการเมืองไม่สามารถแทรกแซงได้	จึงมีความ
เป็นธรรมสูง		
	 การฟอ้งรอ้งคดใีน	WTO	ผูท้ีส่ามารถใชส้ทิธฟิอ้งรอ้ง
ไดจ้ะตอ้งเปน็ประเทศสมาชกิเทา่นัน้	ซึง่การฟอ้งรอ้ง
คดใีน	WTO	ม	ี2	ลำดบัขัน้	คอื	การฟอ้งคดตีอ่คณะ
ผู้พิจารณา	หรือ	Panel	ซึ่งเปรียบเสมือนศาลการ
ค้าของโลก	และองค์กรอุทธรณ์	ซึ่งเปรียบเสมือน
ศาลสูง		
	 ผลจากการพจิารณาและตดัสนิคดโีดยคณะผูพ้จิารณา	
ถ้าหากประเทศคู่กรณีไม่อุทธรณ์	สมาชิก	WTO	
ก็จะรับรองคำตัดสินดังกล่าว	และถือว่าคำตัดสิน
นั้นเป็นที่สุดและมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณี	เว้นแต่
ว่าสมาชิกทั้งหมด	153	ประเทศจะมีมติเอกฉันท์
ไมร่บัรองคำตดัสนิ	ซึง่เปน็เรือ่งทีเ่กดิขึน้ไดย้ากมาก	

และหากประเทศคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำตัดสิน
ของคณะผู้พิจารณา	ก็สามารถอุทธรณ์ต่อองค์กร
อุทธรณ์ได้	และประเทศที่แพ้คดีจะต้องยกเลิก
การกระทำที่ถูกตัดสินว่าขัดกับความตกลง	WTO	
ทันที	หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด	
	 	

	 	
	 ตลอด	22	ปี	นับแต่	WTO	ได้ก่อตั้งมา	ได้มี
การคดีฟ้องร้องใน	WTO	ไปแล้วกว่า	360	คดี	
แสดงให้เห็นว่าสมาชิก	WTO	มีความเชื่อมั่นใน
การตัดสินคดีของ	WTO	ว่ามีความเป็นธรรมสูง	
สำหรับประเทศไทยนั้นได้เคยฟ้องร้องประเทศ
สมาชิกอื่นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ	
โดยใช้	WTO	เป็นเวทีฟ้องร้องประเทศที่ทำผิดกฎ
เกณฑ์ของ	WTO	และทำให้ผลประโยชน์ทางการ
ค้าระหว่างประเทศของไทยได้รับความเสียหาย	
ซึ่งมีอยู่หลายกรณีที่เป็นคดีสำคัญที่ไทยฟ้องร้อง	
เช่น	คดีไก่หมักเกลือ	ทีไ่ทยรว่มกบับราซลิฟอ้งรอ้ง
สหภาพยุโรป	หรือ	EU	ที่เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตรา
ศุลกากรสินค้าไก่หมักเกลือ	เรียกเก็บอากรขาเข้า
เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ	15	เป็นร้อยละ	53	

คดีสำคัญที่ไทยฟ้องชนะใน WTO มีอะไรบ้าง  
คำถาม

41
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42 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้ 
องค์การการค้าโลกคืออะไร 
 

	 โดยปกติแล้วรัฐบาลแต่ละประเทศมีสิทธิ์ที่จะ
กำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยของพืชและสัตว์	
เพื่อความปลอดภัยต่อชวีติหรอืสขุภาพของคน	สตัว	์
หรือพืช	โดยความตกลงมาตรฐานสุขอนามัยและ	
สุขอนามัยพืชภายใต้ของ	WTO	เป็นหลักการ
พื้นฐานกำกับให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการดัง
กลา่วตามความจำเปน็	และเปน็ไปเพือ่วตัถปุระสงค์
ดา้นความปลอดภยัตอ่สขุภาพและชวีติของคน	สตัว	์

ทำให้ไก่หมักเกลือจากไทยต้องเสียภาษีสูงขึ้น
อย่างไม่เป็นธรรม	และส่งผลให้ไทยต้องยกเลิก
การส่งออกสินค้าไก่หมักเกลือไปสหภาพยุโรป	
นับตั้งแต่ปี	2545	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	5,400	
ล้านบาทต่อปี	การกระทำของสหภาพยุโรปครั้งนี้	
เป็นการละเมิดพันธกรณีภายใต้	WTO	โดยเรียก
เก็บภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ผูกพันไว้	
องค์กรระงับข้อพิพาทของ	WTO	จึงได้ตัดสินให้
ไทยชนะคดี	ทำให้สหภาพยุโรปต้องลดภาษีนำ
เขา้ทีเ่รยีกเกบ็จาก	ไกห่มกัเกลอืของไทยเปน็รอ้ยละ	
15	ตามอตัราทีผ่กูพนัไวแ้ตเ่ดมิ	

หรือพืชเท่านั้น	และไม่เป็นไปเพื่อกีดกันทางการ
ค้าในลักษณะแอบแฝง	โดยความตกลงฯ	กำหนด
ให้สมาชิกจะต้องไม่เลือกปฏิบัติระหว่างประเทศ
สมาชกิทีม่ปีญัหาในลกัษณะเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั	
เช่น	ประเทศ	A	และ	B	ประสบปัญหาไข้หวัดนก	
หากจะประเทศ	C	ไม่อนุญาตใหน้ำเขา้สตัวป์กีจาก
ประเทศ	A	กจ็ะตอ้งหา้มนำเขา้จากประเทศ	B	ดว้ย	
เป็นต้น	
	 ทั้งนี้	ความตกลงดังกล่าวสนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกใช้มาตรการโดยอิงกับมาตรฐานสากล	
อย่างไรก็ตาม	สมาชิกสามารถใช้มาตรฐานที่สูง
กว่ามาตรฐานสากลได้	หากมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์สนับสนุนอย่างเพียงพอ	หรือมีการ
ประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า	หากไม่ใช้มาตรฐาน
ในระดับสูงอย่างเพียงพอ	ก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อ
สขุภาพหรอืชวีติคน	สตัวห์รอืพืช		
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		 ปจัจบุนัประเทศตา่งๆ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศ
พัฒนาแล้วได้พยายามนำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาใช้
เป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอีกประการหนึ่ง	ทั้งนี้
เพราะผูบ้รโิภคทัว่โลกเริม่ตระหนกัถงึเรือ่งสิง่แวดลอ้ม
และให้ความสำคัญมากขึ้นในหลายๆ	ด้านรวมไป
ถึงการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าด้วย	จึงส่งผลให้
สิ่งแวดล้อมมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น	ทั้งในการผลิต
และการค้าสินค้า	WTO	เองก็ให้ความสำคัญเกี่ยว
กับเรื่องนี้เช่นกัน	โดยได้มีประเด็นการเจรจาอยู่		
3	เรื่องคือ		
	 1.	ความสัมพันธ์ระหว่างกฎเกณฑ์	WTO	กับ	
มาตรการการค้าภายใต้ความตกลงสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ			 	 	
	 2.	กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่าย
เลขาธิการของความตกลงพหุภาคีเรื่องสิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ	(Multilateral	Environmental	Agreements:	
MEAs)	และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของ	WTO	
และหลักเกณฑ์ในการให้สถานะผูส้งัเกตการณ์แก่	
MEAs	
	 3.	ลดหรอืยกเลกิมาตรการภาษแีละมาตรการที่
มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม	

การค้าและสิ่งแวดล้อมภายใต้ WTO 
มีความสำคัญอย่างไร 
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43 ซึง่ประเดน็สดุทา้ยนี	้เปน็ประเดน็ทีป่ระเทศสมาชกิ
ให้ความสำคัญมากที่สุด	เนื่องจากสามารถเห็นผล
ในเชิงรูปธรรมได้ชัดเจน		
	 ที่ผ่านมา	ในการเจรจาเรื่องสิ่งแวดล้อมภายใต	้
WTO	ประเทศสมาชกิมคีวามตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนั
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการให้คำจำกดัความของสนิคา้	
สิง่แวดลอ้ม	หรอืวธิกีารลดภาษปีระเทศพัฒนาแล้ว	
โดยเฉพาะสหภาพยุโรปได้พยายามผลักดันให้มี
การเจรจาเรื่องสิ่งแวดล้อม	เพราะต้องการรักษา
สภาพแวดล้อมไปพร้อมกับขยายการค้า	และให้มี
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของโลก	ในขณะทีป่ระเทศกำลงัพฒันาตา่งมขีอ้จำกดั
ในหลายๆ	ด้าน	เช่น	ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ดา้นสิง่แวดลอ้ม	และยงัไมม่กีฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม	
ทีเ่ขม้งวด	อกีทัง้ยงัเกรงวา่ประเทศพฒันาแลว้	อาจใช้
เรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้า	
จึงทำให้การเจรจาไม่สามารถตกลงกันได้จนถึง
ปัจจุบันนี้	และยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการเจรจากัน	
ต่อไป		
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44 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ภายใต้ WTO 
มีประโยชน์อย่างไร 
 

	 ในการประกอบการคา้ระหวา่งประเทศ	อาจมกีรณี	
การทุม่ตลาด	ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่
เปน็ธรรม	เพราะมผีลใหอ้ตุสาหกรรมภายในประเทศ	
ผูน้ำเขา้ไดร้บัความเสยีหาย	เกดิผลกระทบตอ่ระบบ
เศรษฐกิจ	และการค้าของประเทศคู่แข่งขันด้วย
เหตุนี้	WTO	จึงอนุญาตให้ประเทศผู้นำเข้าที่ถูก
ทุ่มตลาดสามารถเก็บอากรเพื่อตอบโต้ได้	แต่ต้อง
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่	WTO	กำหนดไว้เท่านั้น	
ไมส่ามารถเรยีกเกบ็อากรตามอำเภอใจได	้ซึง่ประเทศ
ผูน้ำเขา้จะตดัสนิใจเกบ็อากรตอบโต	้ตอ่เมือ่พจิารณา
ได้ว่า		
	 1.	มีการทุ่มตลาดในสินค้าที่ถูกยื่นขอให้ไต่สวน
จริง		
		 2.	มคีวามเสยีหายเกดิขึน้ตอ่อตุสาหกรรมภายใน
ประเทศผู้นำเข้า	
	 3.	ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุ่มตลาด		
	 การเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารทุม่ตลาดนี้	WTO	
กำหนดใหเ้รยีกเกบ็ไดไ้มเ่กนิ	5	ป	ีและผูม้สีว่นไดเ้สยี	
ซึ่งได้แก่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า	หรือผู้ผลิตสินค้า
ประเภทเดียวกันของประเทศผู้นำเข้า	สามารถยื่น
ขอให้ประเทศผู้นำเข้าทบทวนเพื่อยุติการเก็บ

ความตกลงเกษตรในรอบอุรุกวัยมีสาระสำคัญ 
อย่างไร 
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อากรตอบโต้การทุ่มตลาด	หรือลด	หรือเพิ่มภาษี
อากรการตอบโต้ที่เรียกเก็บได้	แต่จะต้องมีเหตุผล
และขอ้มลูสนบัสนนุดว้ย	ซึง่ในกรณขีองประเทศไทย	
ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน	จากสินค้า
นำเข้าที่ทุ่มตลาด	หรือสินค้าของตนถูกเก็บอากร
ตอบโตโ้ดยไมเ่ปน็ธรรม	สามารถรอ้งเรยีนไดท้ีก่รม
การค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	

	 ประเทศไทยเรานัน้มคีวามสามารถในการสง่ออก
สนิคา้เกษตรเปน็อนัดบัตน้ 	ๆของโลก	จงึไดใ้หค้วามสำคญั
กบัการเจรจาสนิคา้เกษตรภายใต	้WTO	มาโดยตลอด	
ทำใหม้กีารเจรจาเรือ่งสนิคา้เกษตรอยา่งเปน็ทางการ
ในการเจรจารอบอรุกุวยั	ทีป่ระเทศอรุกุวยั	เมือ่เดอืน
กันยายน	2529	และสามารถสรุปข้อตกลงได้ที่
การประชุมรัฐมนตรีที่เมืองมาราเคช	ประเทศ
โมรอคโค	ในปี	2537	ซึ่งความตกลงเกษตรนี้มี
ข้อผูกพันที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกจะ
ต้องปฏิบัติอยู่	3	หัวข้อหลักๆ	คือ		
	 	 หนึ่ง	:	การเจรจาเปิดตลาด		
	 	 สอง	:	การลดการอุดหนุนภายใน	และ		
	 	 สาม	:	การลดการอุดหนุนส่งออก		



��

	 โดยขอ้ผกูพนัเรือ่งการเจรจาเปดิตลาดนัน้	จะแบง่
การเจรจาเป็นเรื่องลดภาษีศุลกากร	และเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรที่ใช้กับ
สนิคา้เกษตร	ทัง้นี	้ประเทศสมาชกิตกลงใหป้ระเทศ
พฒันาแลว้ตอ้งลดภาษลีงเฉลีย่รอ้ยละ	36	ภายใน	
6	ปี	และสินค้าแต่ละรายการจะต้องลดลงอย่าง
น้อยรอ้ยละ	15	สว่นประเทศทีก่ำลงัพฒันาตอ้งลด
ภาษลีงเฉลีย่รอ้ยละ	24	ภายใน	10	ปี	และสินค้า
แต่ละรายการจะต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ	10	
สำหรับเรื่องการปรับเปลี่ยนมาตรการที่มิใช่ภาษี
ศุลกากร	อาทิเช่น	ห้ามการนำเข้า	และห้ามขยาย
โควตานำเข้า	เป็นต้น		
	 ในส่วนการลดการอุดหนุนการผลิตภายใน
ประเทศสมาชกิตอ้งลดการอดุหนนุภายในทีบ่ดิเบอืน
ตลาด	โดยประเทศพัฒนาแล้วยอมลดการอุดหนุน
ภายในลงร้อยละ	20	ภายใน	6	ปี	และประเทศ
กำลังพัฒนาลดลงในอัตราร้อยละ	13	ภายใน	10	
ปี	ส่วนการลดการอุดหนุนส่งออก	ประเทศพัฒนา
ต้องลดปริมาณสินค้าเกษตรลงร้อยละ	21	และลด
จำนวนเงนิอดุหนนุลงรอ้ยละ	36	ภายใน	6	ป	ีทัง้นี	้
ประเทศกำลงัพฒันาตอ้งลดปรมิาณทีใ่หก้ารอดุหนนุ
ส่งออกลงร้อยละ	14	และลดจำนวนเงินอุดหนุน
ลงร้อยละ	24	ภายใน	10	ปี		
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จะทราบภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ 
ได้อย่างไร 
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จะทราบรหัสพิกัดภาษีศุลกากร (HS – CODE) 
ของสินค้าที่ต้องการนำเข้า/ส่งออกได้อย่างไร 
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	 ทราบภาษีนำเข้าจากประเทศต่างๆ	ได้โดยนำ
รหัสสินค้า	HS-CODE	ที่ท่านต้องการทราบภาษี
ใสใ่นชอ่ง	search	จากเวป็ไซต	์www.depthai.go.th	
และเข้าไปยังหัวข้อ	ความรู้เพื่อการส่งออก	และ	
เขา้ไปทีห่วัขอ้	ภาษนีำเขา้ของประเทศตา่งๆ	จากนัน้
เลือกประเทศที่ท่านต้องการทราบภาษี	

	 1.	สามารถสอบถามได้ที่	FTA	Call	Center	
โทร.	02-507-7555	(ในกรณีขอทราบเพียง	1-2	
รายการ)								
	 2.	สามารถเข้ารับบริการได้ที่ห้องสมุดพิสูจน์
พาณิชยลักษณ์	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	
	 3.	สามารถค้นหารหัสพิกัดภาษีศุลกากร		
(HS	–	CODE)	ได้ด้วยตัวท่านเองจากเว็บไซต์	
กรมศลุกากร	www.customs.go.th	หรอืสอบถาม	
ได้ที่กรมศุลกากร	02-2490431-40	

รายชื่อของผู้นำเข้าและ ส่งออก ไปยังประเทศ 
ต่างๆ จะสามารถหาได้จากที่ใด 48

	 สามารถติดต่อขอรับรายชื่อดังกล่าวได้จากห้อง	
สมดุพสิจูนพ์าณชิยลกัษณ	์กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ	ในวนัจนัทร	์-	ศกุร	์เวลา	8.30	-	12.00	น.	
และ	13.00	-	16.30	น.	

	 สามารถทราบข่าวงานสัมมนาต่างๆ	ได้จากทาง	
เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	
(www.dtn.go.th)	และทางวทิยขุองกรมประชาสมัพนัธ์	
หนังสือพิมพ์ต่างๆ	หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่	Call	Center	02-507-7555	
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ขอทราบรายละเอียดงานสัมมนาต่างๆ 
ที่ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้น 
ได้จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง 
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อยากทราบวา่ทำไมดลุการคา้ของไทยกบัจนีในป ี 
2549 ของแตล่ะฝา่ย จงึบอกวา่ตา่งฝา่ยตา่ง 
ขาดดลุซึง่กนัและกนั เปน็อยา่งไร 
 

	 ดุลการค้าปี	2549	ของทั้งสองฝ่ายต่างขาดดุล

ซึ่งกันและกัน	สาเหตุสำคัญที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่อง

มาจาก		

	 1.	การแจ้งราคาสินค้า	ในบางครั้งเมื่อผ่านด่าน

ศลุกากรเขา้อกีประเทศหนึง่	อาจมบีางสนิคา้ทีเ่จา้หนา้ท่ี

ของประเทศนั้นขอให้ทำการประเมินราคาใหม่	

เนือ่งจากราคาตามใบขนเจา้หนา้ทีค่ดิวา่ตำ่เกนิความ

เป็นจริง	ซึ่งหากมีกรณีนี้เกิดขึ้นก็เป็นสาเหตุหนึง่ที่

ทำให้มูลค่านำเข้าของสินค้านั้น	ต่างจากมูลค่าที่	

ประเทศผู้ส่งออกบันทึก	

	 2.	เวลาทีบ่นัทกึ	อาจมสีว่นทีเ่หลือ่มกนั	อนัเกดิ

จากระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง	

	 3.	การสง่สนิคา้อาจเปน็การสง่จากประเทศที่	3	

(เช่น	สิงค์โปร์)	ไม่ใช่เป็นการส่งโดยตรงแต่ในใบ	

ขนสง่จะระบวุา่ประเทศไทยเปน็	country	of	origin	

ทำให้บางครั้งอาจลงสถิติว่านำเข้าจากประเทศไทย	

ในขณะที่จากไทยจะเป็นส่งไปประเทศที่	3	แล้ว	

ประเทศที	่3	สง่ตอ่ไปไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอะไร

เกี่ยวกับสินค้าเลย		

	



ส่วนประชาสัมพันธ์และประสานการมีส่วนร่วม สำนักบริหารกลาง 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 




