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กรอบการบรรยาย

บทบาทภารกจิกรมการค้าต่างประเทศ

สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน

บทบาทกระทรวงพาณชิย์และกรมการค้าต่างประเทศ 
ในการผลกัดันการค้าชายแดน

บทบาทกระทรวงพาณชิย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เพ่ือลดความเส่ียงด้านการค้าระหว่างประเทศ
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กรอบการบรรยาย

บทบาทภารกจิกรมการค้าต่างประเทศ

สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน

บทบาทกระทรวงพาณชิย์และกรมการค้าต่างประเทศ 
ในการผลกัดันการค้าชายแดน

บทบาทกระทรวงพาณชิย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เพ่ือลดความเส่ียงด้านการค้าระหว่างประเทศ
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บทบาทภารกจิกรมการค้าต่างประเทศ

4

หนังสือส าคญั
ส่งออก-น าเข้า  /
หนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้า

1. อ านวยความสะดวกทางการค้าเช่ือมโยง NSW / 
ASW

การใช้ประโยชน์
จาก FTA / GSP

2. เพิม่ขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการใช้ประโยชน์จาก

ความตกลงทางการค้า

ส่งเสริมการค้าชายแดน
สินค้าเกษตร 

(ข้าว มนัฯ) / API

AD / CVD / SG 3. ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศป้องกนัการแอบอ้าง
ถิ่นก าเนิดสินค้า

มาตรฐานสินค้า 
(ข้าว ข้าวโพด มนัฯ)

สินค้าทีต้่องขออนุญาต / 
ขึน้ทะเบียน

4. บริหารการน าเข้า – ส่งออก 
สินค้าที่มีมาตรการ

การน าเข้าสินค้าตาม
พนัธกรณคีวามตกลง
ระหว่างประเทศ



กรอบการบรรยาย

บทบาทภารกจิกรมการค้าต่างประเทศ

สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
1.1 ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
1.2 ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนทีส่ าคญั
1.3 ปัจจัยสนับสนุนการค้าชายแดนและผ่านแดน

บทบาทกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศ 
ในการผลกัดนัการค้าชายแดน

บทบาทกระทรวงพาณิชย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เพ่ือลดความเส่ียงด้านการค้าระหว่างประเทศ
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2.1 ภาพรวมการค้า
ชายแดนและผ่านแดน
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

66



2.1 ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
มูลค่าการค้ารวม  ปี 2564

การค้าชายแดนและผ่านแดน

การค้าชายแดนกับ 
4 ประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMM)

สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดน
กับ 4 ประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMM)

ชายแดน
36.36%

23.25%

22.09%

18.30%
มาเลเซีย

สปป.ลาว

เมียนมา

กัมพูชา

สัดส่วนมูลค่าการค้าผ่านแดน
(ไปประเทศที่สาม)

ผ่านแดน

46.37%

15.41%
9.53%

28.67%
จีน

สิงคโปร์

เวียดนาม

อื่นๆ

การค้าผ่านแดน 
(ไปประเทศที่สาม)

CLMM คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ มาเลเซีย 
7



สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนเทียบกับการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 

มูลค่า
การค้า

ชายแดน
214,814 ลบ.

สัดส่วน
การค้า
ช่ยแดน

93.57%
ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ
ไทย-สปป.ลาว

204,167 ลบ.

93.33%
ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ
ไทย-เมียนมา

169,104 ลบ.

67.32%
ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ

ไทย-กัมพูชา

335,996 ลบ.

43.97%
ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ
ไทย-มาเลเซีย

มูลค่าการค้าชายแดน 
ปี 2564

ส่งออก

570,003 ลบ. (+27.25%)
เทียบปี 63

น าเข้า

354,078 ลบ. (+13.40%)
เทียบปี 63 

924,081 ลบ.
(+21.56%) เทียบปี 63 

รวม

2.1 ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน : 
การค้าชายแดน ปี 2564
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2560 2561 2562 2563 2564

มูลค่าการค้าชายแดนไทยปี 2560 - 2564 (รายเดือน)
สินค้าส่งออก – น าเข้าส าคัญ

การค้าชายแดน ปี 2564

➢ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
➢ ยางพารา
➢ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอส์
➢ รถยนต์นั่ง
➢ น  ามันดีเซล

สินค้าส่งออก

สินค้าน าเข้า

➢ เชื อเพลิงอื่น ๆ
➢ ก๊าซธรรมชาติ
➢ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์
➢ ผักและของปรุงแต่งจากผัก
➢ ธัญพืช

2.1 ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
มูลค่าการค้าชายแดน ปี 2560 - 2564 (รายเดือน) และ สินค้าส่งออก – น าเข้าส าคัญ
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สัดส่วนมูลค่าการค้าผ่านแดนเทียบกับการค้าระหว่างประเทศ

366,968 ลบ.

11.12%
ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ

ไทย-จีน

122,011 ลบ.

23.49%
ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ
ไทย-สิงคโปร์

75,412 ลบ.

12.26%
ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศ
ไทย-เวียดนาม

มูลค่าการค้าผ่านแดน
ปี 2564 (ม.ค. – ธ.ค.)

น าเข้า

329,937 ลบ. (+37.05%) เทียบปี 63

ส่งออก

461,327 ลบ. (+44.94%) เทียบปี 63 

791,264 ลบ.
(+41.55%) เทียบปี 63 

รวม

มูลค่า
การค้า

ผ่านแดน

สัดส่วน
การค้า
ช่ยแดน

2.1 ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน : 
การค้าผ่านแดน ปี 2564
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มูลค่าการค้าผา่นแดน ปี 2560 - 2564 (รายเดือน) สินค้าส่งออก – น าเข้าส าคัญ
การค้าผ่านแดน ปี 2564

➢ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
➢ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
➢ ยางพารา
➢ ผลิตภัณฑ์ยาง
➢ ไม้แปรรูป

สินค้าส่งออก

สินค้าน าเข้า
➢ เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์
➢ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
➢ เครื่องรับวิทยุโทรศพัท์ โทรเลข โทรทัศน์
➢ เคมีภัณฑ์อื่น ๆ
➢ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและ

อุปกรณ์ติดตั ง
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2.1 ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน : 
มูลค่าการค้าผ่านแดน ปี 2560 - 2564 (รายเดือน) และ สินค้าส่งออก – น าเข้าส าคัญ
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• ไทยมีจุดผา่นแดนประเภทต่างๆ กบัประเทศเพื่อนบา้น 4 ประเทศ เมียนมา สปป.ลาว กมัพชูา และมาเลเซีย รวม 97 แห่ง (ไม่รวมช่องทางธรรมชาติ) แบ่งเป็น
จุดผา่นแดนถาวร 42 แห่ง จุดผอ่นปรนพิเศษ 1 แห่ง และจุดผา่นแดนประเภทอ่ืนๆ 54 แห่ง  

• การมีพรมแดนติดกนัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบส าคญัของสินคา้ไทยในการเขา้สู่ตลาดประเทศเพื่อนบา้น ดว้ยตน้ทุนการขนส่งและการตลาดท่ีต ่ากวา่สินคา้จาก
ประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ

ดา้น

จ านวนจงัหวดั
ท่ีมีพ้ืนท่ี

ติดชายแดน

จ านวน 
จงัหวดัท่ีมี
จุดผา่นแดน

จ านวนช่องทาง

รวม
จุดผา่นแดน

ถาวร
จุดผอ่นปรน

การคา้
จุดผอ่นปรนพิเศษ

จุดผอ่นปรน
เพื่อการท่องเท่ียว

จุดผา่นแดน
ชัว่คราว

เมียนมา 10 7 6 13 1 - 1 21
ลาว 12 11 20 29 - - - 49

กมัพชูา 7 7 7 9 - 1 1 18
มาเลเซีย 4 4 9 - - - - 9
รวม 311/ 271/ 42 51 12/ 13/ 24/ 97

หมายเหตุ 1/ จงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัอุบลราชธานีมีพื้นท่ีติดกบัประเทศเพื่อนบา้น ๒ ประเทศ
2/ จุดผอ่นปรนพิเศษ 1 แห่ง คือ ด่านสิงขร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
3/ จุดผอ่นปรนเพื่อการท่องเท่ียว 1 แห่ง คือ ช่องทางข้ึนเขาพระวหิาร 
4/ จุดผา่นแดนชัว่คราว 2 แห่ง คือ จุดผา่นแดนชัว่คราวเพื่อการท่องเท่ียว ด่านพระเจดียส์ามองค ์และจุดผา่นแดนชัว่คราวเพื่อการก่อสร้างสะพานหนองเอ่ียน - สตึงบท

ทีม่า กระทรวงมหาดไทย

2.1 ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : 
จุดผ่านแดน ไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน
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1. ศุลกากรแม่สอด
2. ศุลกากรสังขละบุรี       
3. ศุลกากรระนอง           
4. ศุลกากรแม่สาย 

1. ศุลกากรมุกดาหาร
2. ศุลกากรนครพนม
3. ศุลกากรหนองคาย
4. ศุลกากรเชียงของ

1. ศุลกากรสะเดา จ.สงขลา
2. ศุลกากรปาดังเบซาร์
3. ศุลกากรเบตง
4. ศุลกากรสุไหง โก-ลก

182,466 ลบ.
104,640 ลบ.
64,554 ลบ.
33,059 ลบ.

สปป.ลาว

ด่านศุลกากร มูลค่าการค้า

ส่งออก น าเข้า

185,602 ลบ.
22,194 ลบ.
11,657 ลบ.
9,593 ลบ.

เมียนมา

ด่านศุลกากร มูลค่าการค้า

ส่งออก น าเข้า

84,333 ลบ.
625 ลบ.

22,745 ลบ.
12,048 ลบ.

22,854 ลบ.
55,526 ลบ.
8,672 ลบ.
1,875 ลบ.

228,517 ลบ.
110,793 ลบ.

3,532 ลบ.
1,547 ลบ.

มาเลเซีย

มูลค่าการค้า

ส่งออก น าเข้า

ด่านศุลกากร

217,389 ลบ.
61,517 ลบ.

112 ลบ.
1,463 ลบ.

1. ศุลกากรอรัญประเทศ
2. ศุลกากรคลองใหญ่
3. ศุลกากรจันทบุรี
4. ศุลกากรช่องจอม

กัมพูชา

ด่านศุลกากร มูลค่าการค้า

ส่งออก น าเข้า

87,940 ลบ.
27,981 ลบ.
17,871 ลบ.
9,631 ลบ.

21,557 ลบ.
3,692 ลบ.
3,908 ลบ.
1,486 ลบ.

2.1 ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน : 
ช่องทางการค้าส าคญั (ส่งออก/น าเข้า) ปี 2564
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2.2 ปัญหาอุปสรรค
การค้าชายแดนที่ส าคัญ
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มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศ CLMM

Cambodia Lao PDR Myanmar Malaysia มูลค่ารวม จ านวนด่านที่เปิด

2.2 ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ส าคัญ : ผลกระทบโควิด-19 ต่อการค้าชายแดน

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลการค้าชายแดน กรมการค้าต่างประเทศ

ก่อน COVID-19 หลัง COVID-19

❑ ก่อนโควิด-19 : มีจุดผ่านแดนที่เปิดท า
การรวม 93 แห่งจากทั้งหมด 97 แห่ง

❑ ช่วงโควิด-19 : จังหวัดระงับการเข้า
ออกทางชายแดน ยกเว้นการส่งออก
น าเข้าสินค้า โดยในหลักการให้เปิดจุดผ่าน
แดนถาวรเพื่อขนส่งสินค้าจังหวัดละ 1 แห่ง 
ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือน ม.ีค. 63 มีจุดผ่านแดน
ที่เปิดเพื่อขนส่งสินค้าเพียง 24 แห่ง

❑ ปัจจุบัน : มีจุดผ่านแดนที่เปิดเพื่อขนส่ง
สินค้า 46 แห่ง

▪ ช่องทางการขนส่งสนิค้าลดลง

▪ มูลค่าการค้าชายแดน ปี 2563 ลดลง 
ก่อนปรับตัวเพิ่มขึ นในปี 2564
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ที่มา: ศูนย์ข้อมูลการค้าชายแดน กรมการค้าต่างประเทศ
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มูลค่าการค้าผ่านแดนไทยกับประเทศที่สาม (จีน เวียดนาม สิงคโปร์)

China Vietnam Singapore อื่นๆ มูลค่ารวม จ านวนด่านที่เปิด

ก่อน COVID-19 หลัง COVID-19

2.2 ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ส าคัญ : ผลกระทบโควิด-19 ต่อการค้าชายแดน

▪ การค้าผ่านแดนกลับ
ขยายตัวจากผลกระทบ
โควิด-19 เนื่องจากมี
ความต้องการสินค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับ Work 
From Home และการ
ป้องกันโรค ตลอดจน
สินค้าอุปโภคบริโภค

16



สรุปสถานการณ์เปดิท าการของจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ เพื่อการส่งออก-น าเขา้สินค้า

ประเภทจุดผ่านแดน
ไทย-เมียนมา ไทย-สปป.ลาว ไทย-กัมพูชา ไทย-มาเลเซีย รวมทั งประเทศ

ทั งหมด เปิด ทั งหมด เปิด ทั งหมด เปิด ทั งหมด เปิด ทั งหมด เปิด

จุดผ่านแดนถาวร 6 4 20 12 7 7 9 9 42 32

จุดผ่อนปรนการค้า/ทท. 13 5 29 2 10 5 - - 52 12

จุดผ่อนปรนพิเศษ 1 1 - - - - - - 1 1

จุดผ่านแดนชั่วคราว 1 1 - - 1 0 - - 2 1

รวม (ทุกประเภท) 21 11 49 14 18 12 9 9 97 46

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 17

2.2 ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ส าคัญ : ผลกระทบโควิด-19 ต่อการค้าชายแดน



ผลกระทบโควิด-19 ต่อการค้าชายแดน เช่น การปิดด่าน การขนส่งข้ามแดน
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2.2 ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ส าคัญ : ผลกระทบโควิด-19 ต่อการค้าชายแดน

✓ การห้ามไม่ให้คนขับรถขนสินค้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาใน
ประเทศ หรือก าหนดจุดขนถ่ายสินค้า
บริเวณชายแดน ส่งผลให้จราจรติดขัด/
รถสินค้าตกค้างบริเวณด่านชายแดน 
โดยเฉพาะด่านชายแดนเวียดนาม – จีน

✓ มาตรการการตรวจคัดกรองโรค COVID-
19 ที่ เข้มข้น การตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขยังเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้ระยะเวลาในการขนส่ง
สินค้าในช่วงการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น

1. ผลกระทบด้านระยะเวลาและ
ขั นตอนในการขนส่งสินค้า

✓ จากมาตรการห้ามการเดินทางเข้า -
ออก ของบุคคล ณ ด่านชายแดนทั่ว
ประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบ
ทางตรงต่ อ เ ศรษฐกิ จ ในจั งหวั ด
ชายแดน ผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก 
ร้ านอาหาร และโรงแรมที่ อยู่ ใน
จังหวัดชายแดนขาดรายได้

✓ ภาคการท่องเที่ยว จากเดิมเคยสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัดชายแดน ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด –19 จ านวนนักท่องเที่ยวใน
แต่ ล ะภ าค และ ร า ย ไ ด้ จ า กก า ร
ท่องเที่ยวลดลง

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจใน
พื นที่จังหวัดชายแดน

✓ ธุรกิจหลายประเภทมีการปิดตัวลง เช่น โรงแรม 
การบริการด้านท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม 
และสถานบันเทิงต่าง ๆ ส่งผลให้การบริโภคใน
ประเทศเกิดการชะลอตัวลงจากการเน้นใช้ชีวิตที่
บ้านเป็นหลัก

✓ ความต้องการสินค้าผลไม้สด แช่เย็น แช่เข็ง จาก
จีนเพิ่มมากขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวจีนไม่
สามารถเดินทางมาไทยได้

✓ ความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เพิ่มมากขึ้น การไลฟ์สไตล์ที่
เปลี่ยนเป็นการท างานแบบ Work From Home 

✓ ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มลูกค้า
ในประเทศเพื่อนบ้านมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น 

3. ผลกระทบด้านโครงสร้างและ
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า



จากเหตุการณร์ัฐประหารในเมียนมา เม่ือวันที่ 1 ก.พ. 2564 โดยพล.อ. อาวุโส มิน อ่อง หล่าย

สถานการณ์ภายในประเทศ สถานการณ์การคว่ าบาตรจากต่างประเทศ

➢ มีการประท้วงและอารยะขัดขืนกระจายตวัเป็นกลุ่ม
เล็กๆ ทั่วประเทศ และมีการสลายการชุมนมุอย่าง
ต่อเนื่อง

➢ ภาครัฐขาดความน่าเชื่อถือจากประชาชน ส่งผลต่อ
การด าเนินนโยบายด้านต่างๆ

➢ เกิดภาวะขาดแคลนเงนิสดของธนาคาร ท าให้มีการ
จ ากัดการถอนเงินของประชาชน

➢ รัฐบาลเริ่มมีการผอ่นคลายมาตรการ Lockdown 
จากการระบาดของ Covid-19 และมาตรการ
ควบคุมสัญญาณอินเตอร์เนต็บางสว่น

➢ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรมีการ
ประกาศคว่ าบาตรเมียนมาเพิ่มเตมิอย่างตอ่เนื่อง

➢ สหรัฐฯ : อายัดทรัพย์สินในประเทศในประเทศซึ่งมี
หน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกคว่ าบาตรเป็นเจา้ของ

➢ สหภาพยุโรป : ระงับการเดินทางเข้าประเทศใน
สหภาพยุโรป ระงับธุรกรรมทางการเงนิไปยัง
หน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกคว่ าบาตร 

ท่ีมา: SCB Economic Intelligence Center
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2.2 ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ส าคัญ : สถานการณ์การเมืองในเมียนมา



สถานการณ์การเมืองในเมียนมา และผลกระทบต่อไทย

ด้านนโยบาย การเงินการธนาคาร การค้าชายแดนไทย-เมียนมา

ส่งเสริมการผลิตและการค้า
การลงทุนในเมียนมา

ขาดสภาพคล่อง
และปัญหาการช าระเงิน

ของภาคเอกชน

ประกาศระงับการน าเข้าสินค้า
บางประเภททางชายแดน

20

2.2 ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ส าคัญ : สถานการณ์การเมืองในเมียนมา
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2.2 ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ส าคัญ : สถานการณ์การเมืองในเมียนมา

การระงับการน าเข้าสินค้าทางชายแดนเป็นการชั่วคราว

สินค้าเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ และนมข้น 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคล 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 (ทุกช่องทางการ
ขนส่ง)

สินค้าสบู่ ผงซักฟอก และยาสีฟัน 
เฉพาะกรณีน าเขา้ดว้ยบตัรการคา้เฉพาะบุคคล 
(Individual Trading Card: ITC Card) เม่ือวนัท่ี 4 
มิถุนายน 2564 

ปูนซีเมนต์ เม่ือวนัที่ 21 ตุลาคม 2564
ผอ่นปรนใหรั้ฐบาลทอ้งถ่ินสามารถน าเขา้ปูนซีเมนต์
ทางชายแดนส าหรับการก่อสร้างในพื้นท่ีใกลช้ายแดน
และห่างไกลทะเลได ้เช่น ท่าข้ีเหลก็ และเชียงตุง 



2.3 ปัจจัยสนับสนุนการค้า
ชายแดน/ผ่านแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

22 22



ท่ีมา กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF)

ท่ีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย
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โลก จนี มาเลเซยี สงิคโปร์ กัมพชูา ลาว เมยีนมา เวยีดนาม

2020 -3.1 2.3 -5.6 -5.4 -3.1 -0.4 3.2 2.9

2021 5.9 8.1 3.5 6.0 1.9 2.1 -17.9 3.8

2022 4.4 4.8 5.7 3.2 5.7 4.2 -0.1 6.6
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คาดการณ์เศรษฐกจิโลก  (Real GDP) โดย IMF 

❑ ค่าเงินบาทในระดบัท่ีเอ้ือต่อการส่งออก
❑ เศรษฐกิจโลก / ประเทศเพื่อนบา้น เร่ิมฟ้ืนตวั 
❑ ค่าระวางเรือท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง แมจ้ะมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนก็

ตาม คาดวา่ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2565 ผูส่้งออกบางส่วนยงัคง
หนัมาใชก้ารขนส่งทางบกแทนการขนส่งทางเรือ

❑ ความตอ้งการสินคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั Work From Home
❑ การเปิดใชร้ถไฟ ลาว-จีน สร้างโอกาสเขา้ถึงตลาดจีนตอนกลาง

และตะวนัตก

ที่มา Shanghai Shipping Exchange (SSE) : https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp

(หน่วย: USD/TEU) ต.ค.63 ธ.ค.64

ไทย-เซีย่งไฮ ้ 200 850

ไทย-ฮอ่งกง 100 600

ไทย-ทา่เรอืกลาง 

(Klang) มาเลเซยี
300 550

ไทย-สงิคโปร์ 80 500

ปัจจยัสนับสนุนการค้าชายแดน/ผ่านแดนระหว่างไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 23



2.4 โอกาสและข้อจ ากัดของ
ไทยในการใช้ประโยชน์จาก
การเปิดใช้รถไฟ ลาว - จีน

24 24



สถานการณ์การค้าผ่านแดนไทย-จีน ปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.)

25

การค้าผ่านแดนไทย - จีน (ผ่านประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ)

มูลค่าการค้ารวม 366,968 ลบ.

ส่งออก

น าเข้า

194,820 ลบ.

172,148 ลบ.

การค้าผ่านแดนไทย - จีน (ผ่าน สปป.ลาว)

282,024 ลบ.

ส่งออก

น าเข้า

130,139 ลบ.

151,916 ลบ.

ด่านศุลกากรส าคัญและเส้นทางการค้าส าคัญไทย - จีน

1. ด่านศุลกากรมุกดาหาร (เส้นทาง R9)

2. ด่านศุลกากรนครพนม (เส้นทาง R12)

3. ด่านศุลกากรเชียงของ (เส้นทาง R3A)

4. ด่านศุลกากรหนองคาย (เส้นทางรถไฟลาว - จีน)

มูลค่าการค้ารวม

มูลค่าการค้ารวม 171,284 ลบ. 

82,766 ลบ. 

37,857 ลบ.

มูลค่าการค้ารวม

มูลค่าการค้ารวม

มูลค่าการค้ารวม 411.78 ลบ.

76.85%

สัดส่วนการค้าผ่านแดนไทย-จีน (ผ่าน สปป.ลาว)

คิดเป็น 76.85% ของการค้าผ่านแดนไทย-จีน (ผ่านประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ)

สินค้าส่งออก – น าเข้าส าคัญ ผ่านแดนไทย – จีน ปี 2564 (ม.ค. – ธ.ค.)

ส่งออก

น าเข้า

(1) ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
(3) ยางพารา
(4) ผลิตภัณฑ์ยาง
(5) ไม้แปรรูป

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
(2) เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็กส าหรับคอมพิวเตอร์
(3) เคมีภัณฑ์อื่น ๆ
(4) เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั ง



การค้าผ่านแดนไทย - จีน (ผ่านด่านศุลกากรหนองคาย)

26

➢ ก่อนการเปิดใช้รถไฟลาว - จีน : ในช่วงปี 2564 (ม.ค.-พ.ย.) ด่านศุลกากรหนองคาย จ.หนองคาย ยังไม่ได้รับความนิยมในการขนส่งสินค้าผ่านแดนไทย - จีน 

มูลค่าการค้ารวม 0.87 ลบ. เป็นการน าเข้า 100%

➢ หลังการเปิดใช้รถไฟลาว - จีน (วันที่ 3 ธันวาคม 2564) : ในช่วงเดือน ธ.ค. 64 เพียงเดือนเดียว การค้าผ่านแดนไทย - จีน ที่ผ่านด่านศุลกากรหนองคาย เพิ่มขึ นอย่างมีนัยส าคัญ

มูลค่าการค้ารวม 411.77 ลบ. 
ส่งออก

น าเข้า

90.41 ลบ. 
321.36 ลบ. 
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ด่านศุลกากรหนองคาย

มูลค่ารวม ส่งออก น าเข้า

สินค้าส่งออก – น าเข้าส าคัญ (ด่านศุลกากรหนองคาย)

ส่งออก

น าเข้า

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
(2) ยางพารา
(3) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ
(4) ไฟเบอร์บอร์ด
(5) ไม้อัด

(1) ปุ๋ย
(2) แผ่นฟิล์ม ฟอยด์
(3) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปอื่นๆ
(4) ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั งโครงรถและตัวถัง

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ด่านศุลกากรเชียงของ

มูลค่ารวม ส่งออก น าเข้า



การเช่ือมโยงรถไฟ ไทย – ลาว กบั รถไฟลาว – จนี
รถไฟไทย – ลาว 
- ขนาดราง 1 เมตร
- เส้นทาง จากท่าเรือแหลมฉบงั –
หนองคาย – ท่าบกท่านาแลง้ 
(สปป.ลาว) ภายในเวยีงจนัทน์โล
จิสติกส์ปาร์ค

รถไฟ ลาว – จีน 
- ขนาดราง 1.435 เมตร
- เส้นทาง เวยีงจนัทน์ใต ้(สปป.ลาว) 

– บ่อเตน็ – โมฮาน –
คุนหมิง

การเช่ือมโยง รถไฟทั้งสองเส้นทาง
- Missing Link ช่วงสถานี 
เวยีงจันทน์ใต้  - ท่าบกท่านาแล้ง
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่ จะ
แลว้เสร็จ เดือนมีนาคม 2565
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โอกาส

➢เพ่ิมโอกาสการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน โดยเฉพาะ
พื นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และตะวันตกของจีน ซึ่งการ
ขนส่งจากท่าเรือด้านตะวันออกของจีนต้องใช้เวลาการ
ขนส่งที่นานกว่า

➢เพ่ิมช่องทางการขนส่งสินค้าผลไม้ไปจีน โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูกาลผลไม้ และช่วยลดความแออัด ณ ด่าน
น าเข้าผลไม้ของจีนที่มีอยู่เดิม

➢สร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัด
หนองคาย ทั งด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ (สุขภาพ 
โลจิสติกส)์ และการลงทุน

➢สร้างโอกาสการลงทุนใน สปป.ลาว เพ่ือผลิตสินค้าป้อน
ตลาดจีน และ ประเทศท่ีสาม
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โอกาส

➢ เพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน 
โดยเฉพาะพื นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้และ
ตะวันตกของจีน ซึ่งการขนส่งจากท่าเรือ
ด้านตะวันออกของจีนต้องใช้เวลาการขนส่ง
ที่นานกว่า

➢ เพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้าผลไม้ไปจีน 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลผลไม้ และช่วยลด
ความแออัด ณ ด่านน าเข้าผลไม้ของจีนที่มี
อยู่เดิม

➢ สร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
ด้านจังหวัดหนองคาย ทั งด้านการท่องเที่ยว 
ธุรกิจบริการ (สุขภาพ โลจิสติกส)์ และการ
ลงทุน

➢ สร้างโอกาสการลงทุนใน สปป.ลาว เพื่อผลิต
สินค้าป้อนตลาดจีน และ ประเทศที่สาม

ด่านฝั่งจีน จ านวน 10 ด่าน

(1) ด่านโม่ฮาน (Mohan) 
(2) ด่านโหย่วอี กวน (Youyiguan) 
(3) ด่านตงซิง (Dongxing) 
(4) ด่านรถไฟผิงเสียง (Pingxiang Railway) 
(5) ด่านรถไฟโม่ฮาน (Mohan Railway)
(6) ด่านเหอโขว่ (Hekou) 
(7) ด่านรถไฟเหอโข่ว (Hekou Railway) 
(8) ด่านหลงปัง (Longbang) 
(9) ด่านเทียนป่าว(Tianbao) 
(10) ด่านสุยโข่ว (Shuikou) 

(1) ด่านตรวจพืชเชียงของ 
(2) ด่านตรวจพืชบึงกาฬ 
(3) ด่านตรวจพืชนครพนม 
(4) ด่านตรวจพืชมุกดาหาร 
(5) จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด

ของด่านตรวจพืชจันทบุรี 
(6) ด่านตรวจพืชหนองคาย

ด่านฝั่งไทย จ านวน 6 ด่านด่านส่งออกน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่
สามทางบกระหว่างไทย-จีน
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มูลค่าการส่งออกสินค้าหมวดผลไม้ฯ ผ่าน สปป.ลาว ไปจีน
HS 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้ประเภทส้มหรือเปลือกแตง

2562 2563 2564

ด่านศุลกากรเชียงแสน (เรือ) เชียงราย ยนูนาน (ท่าเรือกวนเหล่ย) 201.16           79.45             31.60             
ด่านศุลกากรเชียงของ เชียงราย ยนูนาน (โมฮาน) 15,274.07      15,022.04      26,902.43      
ด่านศุลกากรนครพนม นครพนม 15,938.67      23,217.97      65,810.78      
ด่านศุลกากรมกุดาหาร มกุดาหาร 66.79             
ด่านศุลกากรบึงกาฬ บึงกาฬ 0.30               

31,480.99      38,319.46      92,744.82      

65,019.70      91,405.19      159,957.35   

48.42           41.92           57.98           

รวมมูลค่าการส่งออกผ่าน สปป.ลาว (HS 08)

มูลค่าการส่งออกไปจีนทั้งหมด (HS 08)

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปจีนผ่าน สปป.ลาว (HS 08) (ร้อยละ)

กว่างซีจว้ง
(โหยว่อ้ีกวน ตงซิง 

รถไฟผิงเสียง)

ด่านศุลกากร จังหวดั ปลายทาง
มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)

การส่งออกผลไม้ 3 ชนิดหลกั (ทุเรียน 
มงัคุด ล าไย ) ผ่าน สปป.ลาว ไปจีน
ปี 2564 มีมูลค่ารวม  91,060 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.18 ของ 
มูลค่าการส่งออกผลไมฯ้ ผา่น สปป.
ลาวไปจีน

ปี 2564 ส่งออกสินค้าหมวดผลไม้ฯ (HS08) ผ่าน สปป.ลาว ไปจีน มีมูลค่ารวม  92,745 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 57.98 ของ มูลค่าการส่งออกผลไมฯ้ ทั้งหมดจากไทยไปจีน (ทุกช่องทางการขนส่ง)



➢การเช่ือมโยงรถไฟ ไทย – ลาว – จีน อย่างไร้รอยต่อ ยงัไม่
สามารถท าได้ เน่ืองจากยงัม ีmissing link ช่วงสถานี
เวยีงจันทน์ใต้ – ท่าบกท่านาแล้ง ของ สปป.ลาว (อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง) และ สะพานมติรภาพไทย – ลาว จังหวดั
หนองคาย ไม่สามารถรองรับการขนส่งทางรถไฟในปริมาณ
มากได้ (รถบรรทุกกบัรถไฟใช้สะพานร่วมกนั) โดยสะพาน
รถไฟแห่งใหม่ จ.หนองคาย คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในอีก 
2 ปี ข้างหน้า

➢ไทยยงัอยู่ระหว่างการเตรียมพฒันา ย่านสถานีหนองคาย 
และ สถานีนาทา เป็นพืน้ที่เปลีย่นถ่ายสินค้า 

ข้อจ ากัดของไทยในการใช้ประโยชน์จากการเปิดใช้รถไฟลาว - จีน
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การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่ือมโยงการขนส่งผ่านทางรถไฟ ไทย – ลาว - จีน

มาตรการก ากบัดูแลและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ขนส่งสินค้าบนเส้นทางรถไฟจีน – ลาว
➢ในระยะแรก จีนจะอนุญาตให้มกีารน าเข้าเฉพาะสินค้า

ประเภทเทกอง ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลงั และสินแร่ 
➢ในอนาคต จีนมีแผนก าหนดให้ด่านรถไฟโม่ฮานเป็นด่าน

จ าเพาะน าเข้าสินค้าที่มีมาตรการก าหนดด่านน าเข้า 8 
ประเภท ได้แก่ (1) ผลติภัณฑ์เน้ือสัตว์ (2) ผลติภัณฑ์สัตว์
น า้แช่เยน็ (3) ธัญพืช (4) ผลไม้  (5) สัตว์น า้เพ่ือบริโภค 
(6) ต้นกล้า (7) ไม้ซุง และ (8) สินค้าสัตว์และพืชทีม่ีความ
เส่ียงสูง

➢ส าหรับสินค้าทั่วไปอ่ืน ๆ ยงัไม่มีข้อก าหนดการขนส่งที่
ชัดเจน จะพจิารณาเป็นรายกรณี



กรอบการบรรยาย

บทบาทภารกจิกรมการค้าต่างประเทศ

สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMV)

บทบาทกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศ 
ในการส่งเสริมการค้าชายแดน
3.1 การท างานเชิงบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน
3.2 การจัดกจิกรรมส่งเสริมการค้าชายแดน
3.3 การอ านวยความสะดวกทางการค้า
3.4 การส่งเสริมการค้ากบัประเทศเพ่ือนบ้านโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเขตการค้าเสรีอาเซียน

บทบาทกระทรวงพาณชิย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เพ่ือลดความเส่ียงด้านการค้าระหว่างประเทศ

1

3

4
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3.1 การท างานเชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน

3333



3.1 การท างานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน



3.1.1 การท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงพาณชิย์ (พณ.) กับ
ภาคเอกชนในรูปแบบ กรอ.พาณิชย์

นราธิวาส : ผลักดันมาเลเซียให้เปิดท าการด่านเป็งกาลันกูโบตรงข้ามกับด่านตากใบ    
และด่านบกูิตบุหงาตรงข้ามด่านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส

ตราด : ผลักดันการเปิดด่านท่าเส้นตามหลักมนุษยธรรม

เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร : ผลักดันเปิดด่านเพิ่ม 5 แห่ง คือ (1) ด่านบ้านแจมป๋อง           
(2) ด่านเชียงคาน (3) ด่านท่าเรือหนองคาย (4) ด่านท่าเทียบเรือเทศบาลนครพนม และ (5) ด่านท่าเทียบเรือ
มุกดาหาร

อุบลราชธานี : ผลักดันเปิดจุดผ่านแดนบ้านปากแซง อ.นาตาล

หนองคาย : (1) เร่งรัดการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อทางรถไฟแห่งใหม่ (สะพานหนองคายแห่งท่ี 2) 
(2) เร่งรัดการสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ผ่านด่านชายแดน จ .หนองคาย    
(3) เร่งรัดการเจรจากับฝ่าย สปป.ลาว เพื่อเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าใน จ.หนองคายเพิ่มเติม
จากแผนเดิมอีก 2 แห่ง (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านจุมพล และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านม่วง)



3.1.1 การท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กับภาคเอกชนในรูปแบบ 
กรอ.พาณิชย์ : การผลักดันการเปิดท าการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้าภายใต้โควิด - 19



ไทย : ด่านหนองคาย

จีน : ด่านรถไฟโม่ฮาน ด่านรถไฟเหอโข่ว 
ด่านเหอโข่ว ด่านเทียนเป่า ด่านหลงปัง 
และด่านสุยโข่ว

3.1.2 การท างานร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / 
ทูตพาณิชย์ และ ทูตเกษตร 

เพิ่มด่านส่งออกน าเข้าผลไม้ ผ่านประเทศที่สามทางบก ระหว่างไทย – จนี 
ภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ

ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไมไ้ทยผ่านประเทศที่สาม
เข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลงนาม 13 กันยายน 2564
เพ่ิมด่านส่งออกน าเข้าผลไม้

จาก 9 เป็น 16 แห่ง

ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกในการใช้เส้นทางขนส่งที่สะดวก
และเหมาะสมเพิ่มขึ้น น ามาซึ่งการลดต้นทุน และคงคุณภาพสินค้า

การแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ไปจีนอย่างบูรณาการระหว่างทูต
พาณิชย์กับทูตเกษตร เช่น ปัญหารถสินค้าตกค้างหน้าด่าน 



3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การค้าชายแดน
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3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดน

3.2.1 งานมหกรรมการค้าชายแดน

การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริม
การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

งานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า

การเจรจาจับคู่ธุรกิจ 
(Business Matching)

การสัมมนาการค้า/การลงทุน
ต่างประเทศ



3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดน

3.2.2 โครงการจับคู่กู้เงนิ สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก



3.3 การอ านวยความสะดวก
ทางการค้า  

4141



3.3.1 การส่งเสริมการใช้
สิทธิประโยชน์ทางการค้า

4242



“กระทรวงพาณิชย:์ บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ”
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“Facilitator”
• เจรจากบัประเทศสมาชิกความตกลง
ทางการคา้ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิ
ประโยชน์ทางการคา้

• เจรจาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบติัดา้นถ่ินก าเนิดสินคา้ใหท้นัสมยั 
อ านวยความสะดวกทางการคา้ และ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคการส่งออก

• ยกระดบัระบบใหบ้ริการทางการคา้
ระหวา่งประเทศดว้ยนวตักรรมดิจิทลั

“Regulator”
• จดัระเบียบ บริหารจดัการ ก ากบั
ดูแลสินคา้มาตรการ สินคา้
มาตรฐานส่งออก สินคา้เกษตร
ส าคญั

• ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ 
แกไ้ขขอ้พิพาททางการคา้ 

• ติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์ทาง
การคา้

“Mentor”
• สร้างเครือข่าย ขยายการคา้การ
ลงทุนกบัประเทศเพ่ือนบา้น

• สร้างความรู้ เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัใหผู้ป้ระกอบการ
ไทย

• ส่งเสริมการใชสิ้ทธิประโยชน์จาก
ความตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ

ปฏิบติัหน้าท่ีผูแ้ทนไทยเข้าร่วมประชุมเจรจากบัประเทศภาคีความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ  เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขด้าน
กฎถ่ินก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) และระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการออกหนังสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) 

ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัในการได้รบัสิทธิประโยชน์ทางการค้าในการลดหย่อน/ยกเว้นภาษีน าเข้าจากประเทศคู่ค้า
กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์



สิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร
(Preferential Tariff Treatments)
คือ สิทธิประโยชน์ทางการค้าสินค้า 

(Trade in Goods)
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ท่ีประเทศภาคี

ได้ให้ข้อผกูพนัไว้ว่าจะ “ลดหย่อน” 
หรือ “ยกเว้น” (0%) อากรขาเข้า

ระหว่างกนัแบบต่างตอบแทน (reciprocal)
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Boost ธรุกิจ...ลดค่าใช้จ่าย  เพ่ิมรายได้ 
จากสิทธิประโยชน์ทางการค้าเขตการค้าเสรีอาเซียน 
และอาเซียนกบัคู่เจรจา (ASEAN Plus)

WHAT
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Q: ท าไมต้องใช้สิทธิฯ? WHY

ลดต้นทุนสินค้าน าเข้า

• ผูผ้ลติไทยมตีน้ทุนการน าเขา้
วตัถุดบิถูกลง

• ผูบ้รโิภคไดซ้ือ้สนิคา้ราคาถูกลง

สร้างแต้มต่อให้กบัสินค้าส่งออก

• มแีตม้ต่อดา้นภาษี
• ลดตน้ทุนการน าเขา้สนิคา้ไทยไปยงั

ตลาดประเทศคูค่า้ทีไ่ทยไดส้ทิธฯิ FTA 
และ GSP

• ลกูคา้ผูน้ าเขา้ม ีmargin เพิม่ขึน้ จงูใจ
ใหซ้ือ้สนิคา้

• เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั

A: เพราะ FTA / GSP ช่วยประหยดัภาษี



ตวัอย่างการลดภาษีภายใต้ FTA 

46

อาเซียน อาเซียน-จีน (ACFTA)

พิกดั
ศลุกากร

(HS code)
รายการสินค้า

อตัราภาษี 
MFN 

ATIGA 
rate

อตัราภาษี
MFN 

ACFTA 
rate

0810.60 ทุเรยีนสด 3-10% 0-5% 20% 0%
4002.80 ผลติภณัฑย์างสงัเคราะหผ์สมยางธรรมชาติ 3-25% 0% 7.5% 0%
7113.11 เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณ 0-10% 0% 20% 0%
8415.10 เครือ่งปรบัอากาศ 10-30% 0-5% 15% 8%

8703.23 รถยนตเ์พือ่ขนสง่บุคคลความจุกระบอกสบู 
1,500-3,000 ซซีี

5-70% 0-70% 15% 0%

กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์

เปรียบเทียบใช้ vs. ไม่ใช้สิทธิฯ



FTA 14 ฉบบั ท่ีมีผลใช้บงัคบัในปัจจบุนัของไทยกบั 18 ประเทศคู่ค้า
กรอบความตกลง/Entry into Force รปูแบบการรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้า

1. อาเซียน (AFTA/ATIGA) 1 ม.ค. 2536 / 17 พ.ค. 2553 C/O FORM D, e-FORM D, Origin Declaration (AWSC)
2. อาเซียน-จีน (ACFTA) 1 ม.ค. 2547 C/O FORM E
3. ไทย-อินเดีย (TIFTA) 1 ก.ย. 2547 C/O FORM FTA
4. ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ) 1 ม.ค. 2548 C/O FORM FTA
5. ไทย-นิวซีแลนด ์(TNZCEP) 1 ก.ค. 2548 Self-declaration
6. ไทย-ญ่ีปุ่ น (JTEPA) 1 พ.ย. 2550 C/O FORM JTEPA
7. อาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP) 1 มิ.ย. 2552 C/O FORM AJ
8. อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) 1 ม.ค. 2553 C/O FORM AK
9. อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) 1 ม.ค. 2553 C/O FORM AI
10. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์(AANZFTA) 12 มี.ค. 2553 C/O FORM AANZ
11. ไทย-เปร ู(TPCEP) 31 ธ.ค. 2554 C/O FORM TP
12. ไทย-ชิลี (TCFTA) 5 พ.ย. 2558 C/O FORM TC
13. อาเซียน-ฮ่องกง (AHKFTA) 11 มิ.ย. 2562 C/O FORM AHK
14. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดบัภมิูภาค (RCEP) 1 ม.ค. 2565 C/O FORM RCEP / Declaration of Origin

47กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์
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ภาพรวม
FTA 

ท่ีมีผลบงัคบัใช้
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ในปี 2564 มีการขอใช้สิทธิฯ 
FTA ทัง้หมด 76,312.79 mil.$ 
คิดเป็นสดัส่วนการใช้สิทธิฯ 
78.17% จากสินค้าทัง้หมดท่ี

ได้รบัสิทธิฯ 
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ตลาด TOP 5



50

สินค้า TOP 5



“ใช้สิทธิฯ อย่างไร?: ส่ิงท่ีต้องรู้เพ่ือการใช้สิทธิฯ FTA”

51

Rules of Origin 
(ROO)

Consignment 
criteria

Origin 
Certification/
Procedural 

requirements

WHEN & HOW

ขอใช้สิทธิฯ ได้เม่ือท าได้ครบ 3 เงื่อนไข

กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า กฎการส่งตรง
/เกณฑก์ารส่งมอบ

ขัน้ตอนการขอรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
ระเบียบปฏิบติั และเง่ือนไขต่างๆ

กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์
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กฎถ่ินก าเนิดสินค้า = หวัใจของการใช้สิทธิฯ FTA

คือ หลกัเกณฑ ์และกติกา ในการใช้พิสจูน์ถ่ินก าเนิด (“สญัชาติ” ของสินค้า)
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า ผลประโยชน์ท่ีได้รบัจากการให้สิทธิพิเศษจะตกแก่

สินค้าผลผลิตท่ีแท้จริงของประเทศท่ีได้รบัสิทธิฯ

3. ขัน้ตอนการขอใช้สิทธิฯ2. เกณฑก์ารส่งมอบ1. Rules of Origin



หลกัการของกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า

53

กฎการผลิตขึน้ทัง้หมดหรอืใช้วตัถดิุบ
ท่ีได้มาทัง้หมดในประเทศสมาชิกผูส่้งออก

Wholly

Obtained or 
Produced

“WO”

กฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ 
(Substantial Transformation: ST)

“NOT-WO”
Not Wholly
Produced or 

Obtained

เป็นหลกัเกณฑส์ าหรบัสินค้าท่ีมีการน าเข้าวตัถดิุบท่ีไม่ได้ถ่ินก าเนิด มี 3 ลกัษณะใหญ่ๆ
i. เกณฑก์ารค านวณสดัส่วนมลูค่าการผลิตในภมิูภาค (RVC) 
ii. เกณฑก์ารเปล่ียนพิกดัศลุกากร (CTC) ในระดบั 2 หลกั (CC) 4 หลกั (CTH) หรือ 6 หลกั (CTSH)
iii. เกณฑก์ระบวนการผลิตเฉพาะ (SP) เช่น การกลัน่ การท าให้แห้ง การตดัและเยบ็

กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์



เกณฑก์ารส่งมอบ
Consignment criteria

• เกณฑก์ารส่งมอบ (Consignment criteria) หรือกฎการส่งตรง 
(Direct consignment) สนิคา้ทีจ่ะไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากร 
จะต้องส่งมอบโดยตรงจากประเทศสมาชกิผู้ส่งออกไปยงัประเทศ
สมาชกิผูน้ าเขา้ 

• ในกรณีจ าเป็นต้องส่งผ่านประเทศอื่น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนด เช่น มีเหตุผลจ าเป็นทางภูมิศาสตร์หรือด้านการขนส่ง 
สนิคา้ไมไ่ดผ้่านเขา้สูก่ารคา้หรอืการบรโิภคในประเทศที่สง่ผ่าน และ
สนิค้าไม่ได้ผ่านกระบวนการอื่นใด นอกเหนือจากที่จ าเป็นส าหรบั
การรกัษาสนิคา้นัน้ใหอ้ยูใ่นสภาพดี

54กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

3. ขัน้ตอนการขอใช้สิทธิฯ2.เกณฑก์ารส่งมอบ1. Rules of Origin



ขัน้ตอนการขอใช้สิทธิฯ

• การตรวจรบัรองคณุสมบติัของสินค้าด้านถ่ินก าเนิด
ก่อนการส่งออก (Pre-exportation examination) โดย 
กองบริหารการน าเข้าและรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้า

• ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
(Operational Certification Procedures: OCP)

• ประกาศกรมการค้าต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
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3.ขัน้ตอนการขอใช้สิทธิฯ2.เกณฑก์ารส่งมอบ1. Rules of Origin



56

ผูส่้งออก ผูน้ าเข้า

สินค้าอยู่ในบญัชีรายการท่ีได้รบัสิทธิพิเศษทางภาษี ?

ผลิตถกูต้องตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้า ? 
(ย่ืนขอตรวจต้นทนุและรบัรองคณุสมบติัด้านถ่ินก าเนิด)

มีเอกสารประกอบการใช้สิทธิฯ ?

เม่ือทราบพิกดัฯ สินค้าของประเทศปลายทางแล้ว...

ขัน้ตอนการขอหลกัฐานการรบัรองถ่ินก าเนิดเพ่ือใช้สิทธิฯ
3.ขัน้ตอนการขอใช้สิทธิฯ2.เกณฑก์ารส่งมอบ1. Rules of Origin
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Proof of Origin



การอ านวยความสะดวกทางการค้า
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

ช่วยลดค่าใช้จ่าย  เพ่ิมรายได้ 
• การใช้ลายมือช่ือและตราประทบัอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Signature and 

Seal) ก ากบัดว้ยลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) ในการออกหนงัสอื
รบัรองถิน่ก าเนิดสนิคา้ภายใต ้FTA หลายฉบบั เชน่ Form D ภายใตก้รอบ
อาเซยีน Form E ภายใตอ้าเซยีน-จนี 

• เป็นการลดขัน้ตอน ลดระยะเวลาในการออกหนงัสอืรบัรองฯ รวมถงึลดปัญหาการ
ปฏเิสธสทิธฯิ จากการทีล่ายมอืชือ่ทีเ่ซน็ดว้ยมอืแตกต่างเลก็น้อยจากตวัอยา่ง
ลายมอืชือ่ทีไ่ดเ้วยีนใหก้บัประเทศสมาชกิไว้

• นอกจากนี้ ภายใตก้รอบอาเซยีน มกีารปรบัปรุงระเบยีบปฏบิตัฯิ ใหเ้พิม่รปูแบบ
การออกหลกัฐานการรบัรองถ่ินก าเนิด ออกเป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
(1) Form D (2) e-Form D และ (3) Origin declaration ภายใต้ AWSC 
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หน่วยงานท่ีให้บริการ
ออกหนังสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้า

• ส่วนกลาง
oกรมการค้าต่างประเทศ @สนามบินน ้า

oอาคารตรวจสอบสินค้าขาออกสวุรรณภมิู

oศนูยบ์ริการส่งออกแบบเบด็เสรจ็ (ถนนรชัดาฯ)

• ส่วนภมิูภาค ณ ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดั
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WHO



3.3.2 การตรวจสอบย้อนหลัง

5959



➢ Rule 18 Retroactive Check การตรวจสอบยอ้นหลงั

60

ขอ้บทที่เกีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบยอ้นหลงั

ภายใตร้ะเบยีบปฏิบติัในการออกหนงัสือรบัรองฯ ของอาเซียน

(Operational Certification Procedure Under : OCP)

๏ หนงัสือรบัรองถิน่ก าเนิดสินคา้ Form D

๏ เอกสารการรบัรองถิน่ก าเนิดสินคา้ดว้ยตนเองของผูส่้งออก

(Self - Certification)

➢ Rule 17 Record Keeping Requirement

๏ ขอ้ก าหนดในการเก็บรกัษาค าขอ



➢ หน่วยงานศุลกากรทีข่อตรวจสอบตอ้งด าเนนิการดงันี้

✓ มีหนงัสือแจง้เป็นทางการมายงัหน่วยงานทีอ่อกหนงัสือรบัรองฯ

✓ พรอ้มแนบ Form D หรือเอกสารการรบัรองถิน่ก าเนิดสินคคา้ดว้ย

ตนเองของผูส่้งออก (Self – Certification) 

✓ ระบุเหตุผลทีข่อตรวจสอบ (อาจเป็นการสุ่มตรวจ)

➢ หน่วยงานทีอ่อกหนงัสือรบัรองฯ ตอ้งแจง้ผลการตรวจสอบภายใน 90 วนั

นบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสือจากหน่วยงานศุลกากรประเทศผูน้ าเขา้

ทีข่อตรวจสอบ
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ขอ้ก าหนดตาม Rule 18 Retroactive Check

ภายใต ้OCP ของอาเซียน



➢ หน่วยงานทีอ่อก Form D 

➢ ผูผ้ลิต และ/หรือผูส่้งออก

ทีย่ืน่ค าขอ Form D

➢ ผูส่้งออกทีอ่อกเอกสาร

รบัรองตนเอง
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ขอ้ก าหนดตาม Rule 17 Record Keeping Requirement

ภายใต ้OCP ของอาเซียน

จะตอ้งเก็บรกัษาค าขอใหอ้อก Form D 

หรือเอกสารสนบัสนุนทีใ่ชใ้นการ

ยืน่ค าขอใหอ้อก Form D เพือ่การ

ตรวจสอบยอ้นหลงั ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี

นบัจากวนัทีอ่อก Form D หรือ

ออกเอกสารรบัรองตนเอง โดยให้

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบ

ภายในประเทศผูส่้งออก



อาศยัอ านาจตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์

เรือ่ง การออกหนงัสือรบัรองถิน่ก าเนิดสินคา้ตามความตกลง

ทางการคา้ระหว่างประเทศหรือการปฏิบติัทางการคา้ระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2548 
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ขอ้ 5. ก าหนดใหผู้ส่้งออกตอ้งอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ

1) เอกสารหลกัฐาน

2) การด าเนนิธุรกิจ

3) โรงงานผลิตสินคา้

การด าเนินการของกรมการคา้ต่างประเทศ

ในฐานะหน่วยงานที่ออก Form D
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1) ความถูกต้องแท้จริง (Authenticity and validity) ของ Form D ฉบับที่

ถูกตรวจสอบย้อนหลัง

✓ ตรวจสอบว่า Form D ฉบับนั้น ออกโดยกรมฯ จริงหรือไม่

✓ ไม่มีการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อความใด ๆ ใน Form D ฉบับนั้น

2) ความถูกต้องของถิ่นก าเนิดสนิค้า (Accuracy) ตาม Form D ฉบับที่

ถูกตรวจสอบย้อนหลัง

✓ตรวจสอบว่าสนิค้าตาม Form D ผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสนิค้า 

(Rule of Origin) หรือไม่

✓ แจ้งให้ผู้ส่งออกที่มีช่ือระบุใน Form D ช้ีแจงข้อมูลกระบวนการผลิตสนิค้า

การด าเนินการของกรมการคา้ต่างประเทศ
กรณีท่ีศุลกากรปลายทางขอตรวจสอบยอ้นหลงั Form D

กรมฯ จะด าเนินการตรวจสอบใน 2 ประเด็นเพือ่ใชป้ระกอบการแจง้ตอบ

ศุลกากรปลายทาง ไดแ้ก่
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การด าเนินการของกรมการคา้ต่างประเทศ

กรณีท่ีศุลกากรปลายทางขอตรวจสอบยอ้นหลงั

เอกสารรับรองตนเองของผูส่้งออก (Self – Certification)

✓ กรมฯ จะประสานผูส่้งออกทีอ่อกเอกสารรบัรองตนเอง ใหต้อบช้ีแจง

ในประเด็นขอ้สงสยัของศุลกากรปลายทาง

✓ สรุปขอ้มูลแจง้ตอบศุลกากรปลายทาง
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สถติิการตรวจสอบยอ้นหลงัโดยศุลกากรกลุ่มประเทศ CLMV

ปี
ประเทศ

2561 2562 2563 2564 2565
(ม.ค.-ก.พ.)

CAMBODIA 3 - - 1 -

LAO - - - - -

MYANMAR - 7 2 - -

VIETNAM 18 14 16 - -

รวม CLMV 21 21 18 1 -

ผลการตรวจสอบ

✓ Form D ทุกฉบบัทีถู่กตรวจสอบยอ้นหลงั ออกจริงโดยกรมฯ

✓ สินคา้ทุกรายการตาม Form D ผลิตถูกตอ้งตามกฎว่าดว้ยถิน่ก าเนิดสินคา้
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สินคา้ตาม Form D ทีก่ลุ่มประเทศ CLMV ขอตรวจสอบยอ้นหลงั

CAMBODIA  รถจกัรยานยนต ์ยางรถแทรกเตอร์ กระดาษ

MYANMAR  รถยนต ์กระดาษ น ้ าผลไม้

VIETNAM  รถบรรทุก ช้ินส่วนรถยนต ์ตูเ้ยน็ น ้ าตาล 

เครือ่งใชพ้ลาสติก ผลไมส้ด ฯลฯ



 ศึกษารายละเอียดการกรอกขอ้มูล Form D ใหถู้กตอ้ง

ตามทีก่ าหนดใน OCP และใน Overleaf Notes

 ศึกษาวิธี/ขั้นตอนการขอรบั Form D จากหน่วยงานออก

หนงัสือรบัรองฯ

 เก็บเอกสารหลกัฐานทุกฉบบัที่เกีย่วขอ้งการผลิตสินคา้ทีข่อรบั

Form D ไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี

ขอ้ควรค านึงในการใชสิ้ทธิพเิศษทางภาษีศุลกากร
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3.3.3 การน าเข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลง
ระหว่างประเทศ
จ านวน 22 รายการ
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3.3.2 การน าเข้าสินค้าเกษตร
ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ

จ านวน 22 รายการ
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สินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ 23 รายการ 
ประกอบด้วย 

• นมและครีมและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง
• นมผงขาดมันเนย
• มันฝรั่ง (หัวพันธุ์ สดแปรรูป)
• หอมหัวใหญ่  
• เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
• กระเทียม (สด แห้ง)   
• เมล็ดกาแฟ (ดิบ คั่ว) 
• ผลิตภัณฑ์กาแฟ
• ชา (ใบ ผง)
• พริกไทย (บด ไม่บด)
• ล าไยแห้ง

• เส้นไหม (ดิบ ส าเร็จรูป) 
• มะพร้าวและมะพร้าวฝอย
• เนื้อมะพร้าวแห้ง
• น้ ามันมะพร้าว
• ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
• น้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
• น้ าตาล
• กากถั่วเหลือง
• ถั่วเหลือง
• น้ ามันถั่วเหลือง
• ข้าว
• ใบยาสูบ*

*อยู่ในการก ากับดูแลของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
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ความตกลงการค้าเสรีอื่น ๆ      
ที่มีการก าหนดมาตรการน าเข้า

ภายใต้ พ.ร.บ. 2522

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ น ไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP)

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี (AKFTA)

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซยีน (AFTA)

ความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี (TCFTA)

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEz9Td0q_JAhWOI44KHZ7bDssQjRwIBw&url=http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=37&psig=AFQjCNFSfaMC0JnP4fsv64tB_ID-KbhSlA&ust=1448680780258343
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22teezq_JAhVIkI4KHXSaDi8QjRwIBw&url=http://xn--m3ccc2arhac7bphg5a4d6b0ng.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3/&psig=AFQjCNG2sF9p1J5CZDxGN3DKdBS78lINVg&ust=1448679575765535
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidqLTC0K_JAhVQBo4KHe_fAKIQjRwICTAA&url=http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9530000133955&psig=AFQjCNF_JYWotI0c2OrghoYTGEwz2igrYg&ust=1448680224040287
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjShYiL2q_JAhVTGY4KHWLtBYYQjRwIBw&url=http://frynn.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/&psig=AFQjCNFYPPKcTXUbbX3bvaWm61ZeamiaGQ&ust=1448682607926621
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin1aLo06_JAhXLA44KHdn9DU0QjRwIBw&url=http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=363982&psig=AFQjCNFpl7Lw2nFHr6QvT8pwTPApc2M6xg&ust=1448681104323345
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG1q6L06_JAhVBwY4KHX26AgIQjRwIBw&url=http://www.vcharkarn.com/varticle/58912&psig=AFQjCNFT2wgM1O-WFBr3F5T0vl1wIXuZxg&ust=1448680896866538
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN07ex3K_JAhUMCI4KHZL_CNMQjRwIBw&url=http://frynn.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3/&psig=AFQjCNHmX-UawvUIlGm3kv_sWU5U_UC5gA&ust=1448683369631041
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip_LCp3a_JAhUCCI4KHSYrDscQjRwIBw&url=http://www.sacictmember.net/showroom/Default.asp?nSID=1763&LG=THAI&psig=AFQjCNHyXtNVahAzS9iaSp7Oo1RSqGEstA&ust=1448683613981964
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkgOPF26_JAhWCuo4KHcrHAtIQjRwIAw&url=http://happyespresso.net/2012/07/30/arabica-or-robusta/&psig=AFQjCNERfq0LhJ-Jh_dHWLjaUO_zKY3u-Q&ust=1448683183859389
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHsoOAzq_JAhULT44KHZjwCP8QjRwIBw&url=http://www.chilldjung.com/views/199&psig=AFQjCNH26RHiEUfV6VQHzq53CBMoKHwj4A&ust=1448679543481145
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm__342K_JAhWWBo4KHQHPDEAQjRwIBw&url=http://www.cwpalmoil.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-2/&psig=AFQjCNGAzEYavN_nkndyY7i3ASVRCRz13g&ust=1448682480769753
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEz9Td0q_JAhWOI44KHZ7bDssQjRwIBw&url=http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=37&psig=AFQjCNFSfaMC0JnP4fsv64tB_ID-KbhSlA&ust=1448680780258343
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22teezq_JAhVIkI4KHXSaDi8QjRwIBw&url=http://xn--m3ccc2arhac7bphg5a4d6b0ng.com/tag/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3/&psig=AFQjCNG2sF9p1J5CZDxGN3DKdBS78lINVg&ust=1448679575765535
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidqLTC0K_JAhVQBo4KHe_fAKIQjRwICTAA&url=http://www.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9530000133955&psig=AFQjCNF_JYWotI0c2OrghoYTGEwz2igrYg&ust=1448680224040287
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjShYiL2q_JAhVTGY4KHWLtBYYQjRwIBw&url=http://frynn.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/&psig=AFQjCNFYPPKcTXUbbX3bvaWm61ZeamiaGQ&ust=1448682607926621
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin1aLo06_JAhXLA44KHdn9DU0QjRwIBw&url=http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=363982&psig=AFQjCNFpl7Lw2nFHr6QvT8pwTPApc2M6xg&ust=1448681104323345
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG1q6L06_JAhVBwY4KHX26AgIQjRwIBw&url=http://www.vcharkarn.com/varticle/58912&psig=AFQjCNFT2wgM1O-WFBr3F5T0vl1wIXuZxg&ust=1448680896866538
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN07ex3K_JAhUMCI4KHZL_CNMQjRwIBw&url=http://frynn.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3/&psig=AFQjCNHmX-UawvUIlGm3kv_sWU5U_UC5gA&ust=1448683369631041
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkgOPF26_JAhWCuo4KHcrHAtIQjRwIAw&url=http://happyespresso.net/2012/07/30/arabica-or-robusta/&psig=AFQjCNERfq0LhJ-Jh_dHWLjaUO_zKY3u-Q&ust=1448683183859389
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHsoOAzq_JAhULT44KHZjwCP8QjRwIBw&url=http://www.chilldjung.com/views/199&psig=AFQjCNH26RHiEUfV6VQHzq53CBMoKHwj4A&ust=1448679543481145


การบริหารการน าเข้าสินค้า TRQ 22 รายการ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะออกกฎหมายก าหนดมาตรการน าเข้า
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละสินค้าก าหนด

โดยอาศัยอ านาจตามพระพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามา
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
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คณะกรรมการที่ก ากับดูแลการก าหนดมาตรการน าเข้าสินค้า TRQ 22 รายการ

มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ เมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ 
กระเทียม เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ 

พริกไทย ล าไยแห้ง และชา

มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื อมะพร้าวแห้ง 
น  ามันมะพร้าว ถ่ัวเหลือง น  ามันถั่วเหลือง 
และกากถ่ัวเหลืองเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม

ผลิตเพ่ือมนุษย์บริโภคและอื่น ๆ

คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการพืชน  ามันและน  ามันพืช

ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และกากถ่ัวเหลืองเพ่ือใช้
ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

คณะกรรมการนโยบายอาหาร
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คณะกรรมการที่ก ากับดูแลการก าหนดมาตรการน าเข้าสินค้า TRQ 22 รายการ

นมและครีม เครื่องด่ืมประเภทนมปรุงแต่ง 
และนมผงขาดมันเนย

น  าตาลทราย

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย

น  ามันปาล์มและน  ามันเนื อในเมล็ดปาล์มคณะกรรมการนโยบายปาล์มน  ามันแห่งชาติ

คณะกรรมการหม่อนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

เส้นไหมดิบ

ข้าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ
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การน าเข้าสนิค้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
1. สินค้าที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั งหมดหรือบางส่วน
ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (แบบ ต.2) ประกอบด้วย

(8) เมลด็พนัธ์ุหอมหัวใหญ่
(9) มะพร้าว*
(10) เน้ือมะพร้าว
(11) น า้มนัมะพร้าว
(12)  เมลด็ถั่วเหลือง
(13) พริกไทย
(14) เมลด็กาแฟคัว่
(15) ข้าว

(1) กาแฟส าเร็จรูป
(2) ชา (ชาใบและชาผง) 
(3) นมและครีมและเคร่ืองด่ืม

ประเภทนมปรุงแต่ง
(4) นมผงขาดมนัเนย
(5) หอมหัวใหญ่
(6) กระเทยีม
(7) ล าไยแห้ง

ภาษีร้อยละ 0

(1) เมลด็กาแฟดบิ
(2) มนัฝร่ัง
(3) เน้ือมะพร้าวแห้ง

ภาษีร้อยละ 5

หมายเหตุ: *มะพร้าว พกิดัฯ 0801.12.00 0801.19.10 และ 0801.19.90 ก าหนดให้น าเข้าได้ 2 ด่าน คือ 
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพฯ และส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเท่าน้ัน
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เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรอง แบบ ต.2

1) ส าเนาใบก ากับสินค้า (Invoice)
2) ส าเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading: B/L) หรือส าเนาใบตราส่งสินค้า

ทางอากาศ (Air Waybill) หรือ เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า
3) ส าเนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสนิค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) จากประเทศต้นทาง 



1. ต้องน าเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชหรือด่านอาหารและยา หรือทั้งสองด่าน แล้วแต่กรณี หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มี
อ านาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่

2. ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) จากประเทศต้นทาง
3. ต้องมีหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือเอกสารหลักฐานอื่นใด ซึ่งแสดงว่าสินค้าที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นสินคา้ที่มี

ความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช จากประเทศต้นทาง
4. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศก าหนด เช่น

4.1 ต้องขึ้นทะเบียนเปน็ผู้น าเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี (ยกเว้นเมล็ดกาแฟ)
4.2 ต้องน าเข้าตามช่วงเวลาที่ก าหนด ดังน้ี

1) มะพร้าวผล ให้น าเข้าช่วง ม.ค.-ก.พ. และ ก.ย.-ธ.ค. ของแต่และปี
2) มะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ ามันมะพร้าว ให้น าเข้าช่วง ม.ค.-พ.ค. และ พ.ย.-ธ.ค. ของแต่และปี
3) มั่นฝรั่ง ให้น าเข้าช่วง พ.ค.-ธ.ค. ของแต่ละปี
4) หอมหัวใหญ่ ให้น าเข้าช่วง ส.ค.-ต.ค. ของแต่ละปี
5) กระเทียม ให้น าเข้าช่วง ก.ค.-ต.ค. ของแต่ละปี

4.2 รับซื้อผลผลิตภายในประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรในประเทศ มีดังนี้
1) มะพร้าวผล
2) เมล็ดกาแฟดิบ
3) เมล็ดถั่วเหลือง

หลักเกณฑ์การน าเข้าภายใต้กรอบความตกลง AFTA
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2.สินค้าทีไ่ม่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั งหมด
หรือบางส่วนตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (แบบ ต.2) ประกอบด้วย

(1) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ (ปี 64-66 ผู้น าเข้าทั่วไปน าเข้าได้ระหว่าง 1 ก.พ.-31 ส.ค. ของแต่ละปี)
(2) กากถ่ัวเหลือง
(3) น  ามันถั่วเหลือง
(4) น  ามันปาล์มและน  ามันเนื อในเมล็ดปาล์ม * (ให้องค์การคลังสินค้าน าเข้าแต่เพียงผู้เดียว)
(5) น  าตาลทราย (ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของส านักงานอ้อยและน  าตาลทราย)

ภาษีร้อยละ 0

การน าเข้าสนิค้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

หมายเหตุ: *สินค้าน า้มันปาล์มฯ พกิดัฯ 1511 และ 1513 ก าหนดด่านน าเข้าและด่านน าผ่าน ดงันี้
1. การน าเข้า ให้น าเข้าได้ 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านศุลกากรมาบตาพุด ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ 
และส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

2. การน าผ่าน จุดเร่ิมต้นของการน าผ่านที่ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และจุดส้ินสุดของการ
น าผ่านที่ด่านศุลกากรจนัทบุรี ด่านศุลกากรหนองคาย และด่านศุลกากรแม่สอด
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กรอบการบรรยาย

บทบาทภารกจิกรมการค้าต่างประเทศ

สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

บทบาทกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศ 
ในการผลกัดนัการค้าชายแดน

บทบาทกระทรวงพาณชิย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เพ่ือลดความเส่ียงด้านการค้าระหว่างประเทศ

1

2

4
80

3



การช าระเงนิ

ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

อตัรา
แลกเปลีย่น

จริยธรรม

การขนส่ง
สินค้า

เศรษฐกจิ สังคม 
และการเมืองความไม่แน่นอน

บทบาทกระทรวงพาณชิย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เพ่ือลดความเส่ียงด้านการค้าระหว่างประเทศ

ความเส่ียง
ทีเ่กีย่วข้องกบั
การค้าระหว่าง

ประเทศ

ความเส่ียง

บริหาร
ความเส่ียง

ลดความเสียหาย
เพ่ิมรายได้



บทบาทกระทรวงพาณชิย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เพ่ือลดความเส่ียงด้านการค้าระหว่างประเทศ

ความเส่ียง
ทีอ่าจเกดิขึน้

แนวทาง
การบริหาร
ความเส่ียง

ใครช่วย
ท่านได้ ?

การช าระเงิน

• ไม่ไดรั้บการช าระเงินค่า
สินคา้

• ถูกฉอ้โกง

• ตรวจสอบคู่ค้าก่อนท าธุรกจิ
• ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน
เช่น L/C มดัจ าค่าสินคา้/ช าระ
ค่าสินคา้ล่วงหนา้

• ท าประกนัการส่งออก

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
• ถูกละเมิด IP ในต่างประเทศ 

เช่น เคร่ืองหมายการคา้
• ถูกผูอ่ื้นน าเคร่ืองหมายการ

การคา้ปจดทะเบียนก่อน

• จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า
ก่อนเข้าสู่ตลาด

• ก าหนดเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขาย/
แต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายใหรั้ดกมุ

อตัราแลกเปลีย่น

• ความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน / ขาดทุนอตัรา
แลกเปล่ียน

• ท าสญัญาซ้ือชายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ / ประกนั
ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน

• ซ้ือขายดว้ยเงินบาท 
(การคา้ชายแดน)

• เครือข่ายของกระทรวงพาณชิย์
ในต่างประเทศ (สคต. สพต.)

• ธนาคารพาณิชย ์/ EXIM Bank
• ท่ีปรึกษากฎหมาย/ธุรกิจ

• กรมทรัพย์สินทางปัญญา
• เครือข่ายของกระทรวงพาณชิย์

ในต่างประเทศ (สคต. สพต.)
• ท่ีปรึกษากฎหมาย /ธุรกิจ

• ธนาคารพาณิชย์



บทบาทกระทรวงพาณชิย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เพ่ือลดความเส่ียงด้านการค้าระหว่างประเทศ (ต่อ)

ความเส่ียง
ทีอ่าจเกดิขึน้

แนวทาง
การบริหาร
ความเส่ียง

ใครช่วย
ท่านได้ ?

จริยธรรม

• ประเดน็ดา้นส่ิงแวดลอ้ม / สิทธิ
มนุษยชน ฯลฯ ต่อสินคา้และ
บริการของบริษทั

• รักษามาตรฐานทางจริยธรรม
ของธุรกิจ เช่น เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใชแ้รงงานเดก็

• สร้างความเช่ือมัน่แก่คู่คา้ 
• จดัหา Suppliers ท่ีเช่ือถือได้

การขนส่งสินค้า

• ความเสียหายจากการขนส่ง
สินคา้/อุบติัเหตุ

• การขนส่งล่าชา้
• ปิดด่านเน่ืองจากโควดิ-19

• ท าประกนัภยัการขนส่งสินคา้
• ก าหนดเง่ือนไขการส่งมอบ
สินคา้ท่ีเหมาะสม
• ตรวจสอบการเปิด-ปิดด่าน
ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน

เศรษฐกจิ สังคม และการเมือง
• อุปสรรคทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี เช่น 

สินคา้ท่ีมีมาตรการน าเขา้/หา้มน าเขา้
• การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ
• สินคา้/บริการถูกสงัคม/ผูบ้ริโภคต่อตา้น

• ศึกษากฎระเบยีบ/มาตรการทางการค้า 
กฎระเบยีบทางการเงนิของประเทศคู่ค้า

• ศึกษาระเบยีบสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค
• ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

• การบริหารจดัการภายใน
องคก์ร

• ท่ีปรึกษากฎหมาย/ธุรกิจ

• บริษทัประกนัภยั / ชิปป้ิง
• ทูตพาณขิย์ / ทูตเกษตร / 
สค. / คต.

• เครือข่ายของกระทรวงพาณชิย์ใน
ต่างประเทศ (สคต. สพต.) / สค. คต.

• ธนาคารพาณิชย ์/ EXIM Bank
• ท่ีปรึกษากฎหมาย/ธุรกิจ



ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) 58 แห่ง ใน 41 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษทั่วโลก (สค.)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (Honorable Trade Ambassadors :HTAs) 34 ราย ใน 23 ประเทศ (สค.)
Trade Representative 4 ราย

Beijing

D.C.

||
|
|
|

Geneva

Brussel     
|    
|   

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ (สพต.) 4 แห่ง (สป.)

เครือข่ายส านักงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์
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Thank you for your attention

ช่องทางติดต่อ กรมการค้าต่างประเทศ
DFT Hotline 1385

@dft-thailand @gsp_helper

www.facebook.com/dft2go/



THANK YOU

8686


