
   



เขตการค้าเสรอีาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กบัสินค้าประมง 
 
ความเป็นมา  

ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of  South East Asia 
Nation : ASEAN)  หรือ อาเซียนเดิม 6 ประเทศ อันได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม   อินโดนีเซีย     ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย    ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 ผู้นําอาเซียนโดยความริเริ่มของนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทย ได้ประกาศจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียนขึ้น(ASEAN Free Trade Area ) หรือ AFTA   ตามกรอบ
ความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreement on 
Enhancing ASEAN Economic Cooperation) ที่ใช้เป็นกรอบการดําเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง 
ๆ และความตกลงว่าด้วยอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือเรียกสั้นๆ ว่า ความตกลง 
CEPT [Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN 
Free Trade Area (AFTA)] ที่ใช้เป็นประกาศเริ่มต้นการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยกําหนดให้เริ่มลดภาษีใน
ปี 2536 และต่อมาได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 4 ประเทศ คือ เวียดนามในปี 2538 ลาวและพม่าในปี 2540 
และกัมพูชาในปี  2542   

 
วัตถุประสงค์ของ AFTA    เพื่อให้การค้าภายในอาเซียนเป็นไปโดยเสรี โดยปราศจากการกีดกันทั้งมาตรการ
ภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี  และใช้อัตราภาษีศุลกากรต่ํา ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในภูมิภาค
อาเซียน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน และสร้างอํานาจต่อรองเพื่อรับกับสถานการณ์
เศรษฐกิจการค้าของโลกที่จะเสรีย่ิงขึ้น  
 
รูปแบบและการลดภาษี 

การลดภาษีสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ
เรียกสั้นๆ ว่า ความตกลง CEPT   แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. สินค้าในบัญชีลดภาษี (Inclusion List: IL) สินค้าที่ต้องนํามาลดภาษีเหลือร้อยละ 0-5 ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดสําหรับประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ  

2. สินค้าบัญชียกเว้นลดภาษีช่ัวคราว (Temporary Exclusion List: TEL) เป็นสินค้าที่ประเทศสมาชิก
สามารถขอยกเว้นการลดภาษีสินค้าเกษตรไม่แปรรูปเป็นการชั่วคราวได้โดยให้มีระยะเวลาเริ่มลดภาษีช้ากว่าสินค้า
ในบัญชี IL จากนั้นจะต้องนํามาลดภาษีในบัญชี IL  

3 สินค้าบัญชีอ่อนไหว (Sensitive List: SL) จะนําเข้ามาลดภาษีช้าที่สุด และต้องลดภาษีเหลือร้อยละ 0-5 
ภายในเวลา 10 ปี รวมทั้งมีมาตรการพิเศษอื่น ๆ ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List: HSL) ซึ่งให้มี
อัตราภาษีสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ 5 ได้  

4. สินค้ายกเว้นทั่วไป (General Exception List: GE) กําหนดให้มีสินค้าบางรายการที่ประเทศสมาชิกไม่
ต้องนํามาลดภาษี ซึ่งได้แก่ สินค้าที่มีผลต่อการปกป้องความมั่นคง ศีลธรรม ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และ
พืช คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี 
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สมาชิกอาเซียน Inclusion List (IL) (Temporary List (TEL) Sensitive List / Highly 
sensitive List  

ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น เ ดิ ม  6 
ประ เทศ  ( เ ริ่ ม ลดภา ษี  1 
มกราคม 2536)  

ลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 
ภายใน 1 มกราคม 2546  

สินค้าในกลุ่มนี้จะเริ่มลดภาษี
ช้ากว่าสินค้าในบัญชี IL 1-3 
ปี จากนั้นให้นํามาทยอยลด
ภาษีในบัญชี IL คือ ลดภาษีลง
เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 1 
มกราคม 2546 

สมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (ให้
ความยืดหยุ่นในการลดภาษี
มากกว่าสมาชิกอาเซียนเดิม) 

ลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 
ภายใน 1 มกราคม 2546-
2553 

สินค้าในกลุ่มนี้จะเริ่มลดภาษี
ช้ากว่าสินค้าในบัญชี IL 1-3 
ปี จากนั้นให้นํามาทยอยลด
ภาษีในบัญชี IL ลดภาษีลง
เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 1 
มกราคม 2546-2553 

สินค้าในกลุ่มนี้จะนําเข้ามาลด
ภาษีช้าท่ีสุด และต้องลดภาษี
เหลือ ร้อยละ 0-5 ภายใน
เวลา 10 ปี รวมทั้งมี
มาตรการพิเศษอื่น ๆ ยกเว้น
สิ น ค้ า อ่ อ น ไห วสู ง ( Highly 
Sensitive List : HSL) ซ่ึงให้มี
อัตราภาษีสุดท้ายสูงกว่าร้อย
ละ 5 และมีมาตรการคุ้มกัน
พิเศษได้ โดยมี 3 ประเทศที่มี
สิ น ค้ า อ่ อ น ไ ห ว สู ง  ไ ด้ แ ก่ 
อินโดนีเซีย (ข้าว และน้ําตาล) 
มาเลเซีย (ข้าว) และฟิลิปปินส์ 
(ข้าว)  

 

 
เป้าหมายการลดภาษี    ได้มีการปรับปรุงเป้าหมายการลดภาษีภายใต้ความตกลง CEPT เพื่อนําไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) ภายในปี 2558  คือ 

 
•  สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ  
 
1 มกราคม 2546 1 มกราคม  2550 1 มกราคม 2553 

ร้อยละ 60 ของรายการสินค้า
ทั้งหมดในบัญชีลดภาษี(IL) มีอัตรา
ภาษี ร้อยละ 0 

ร้อยละ 80 ของรายการสินค้า
ทั้งหมดในบัญชีลดภาษี(IL) มีอัตรา
ภาษีร้อยละ 0 

รายการสินค้าทั้งหมด ในบัญชีลด
ภาษี(IL) อัตราภาษีร้อยละ 0 

 

•  สมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (CLMV)  
 ให้พยายามลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ให้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้  

- ภายในปี 2546 สําหรับเวียดนาม 
- ภายในปี 2548 สําหรับลาวและพม่า 
- ภายในปี 2550 สําหรับกัมพูชา  

  ทั้งนี้ กําหนดเป้าหมายให้สมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ ลดภาษีสินค้าในบัญชีลดภาษี(IL) 
ทั้งหมด เหลือร้อยละ 0 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2558  
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 จากเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สมาชิกอาเซียนเห็นชอบในการปรับปรุงความ
ตกลง CEPT โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้าให้ทันสมัยเข้ากับกฎเกณฑ์ทางการค้าในระดับสากล   จึงได้จัดทําความ
ตกลงด้านการค้าสินค้าฉบับใหม่ขึ้น คือ ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in 
Goods Agreement) หรือความตกลง ATIGA ซึ่งเป็นความตกลงด้านการค้าสินค้าที่สมบูรณ์ในฉบับเดียว 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความตกลงการค้าสินค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆ  โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิและพันธกรณีที่มีอยู่เดิม    วัตถุประสงค์สําคัญเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างอาเซียน ให้
มีความชัดเจน โปร่งใสมากขึ้น และครอบคลุมเรื่องมาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี  เพื่อทําให้การค้าสินค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันน้อยที่สุด และนําไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558  โดยมีเป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือโดยปราศจากอุปสรรค   ความตกลง ATIGA มีผลบังคับใช้ต้ังแต่               
17 พฤษภาคม 2552  สาระความสําคัญของความตกลง ATIGA หลักๆ ครอบคลุม เรื่อง การลดหรือยกเลิกภาษี
ศุลกากรนําเข้า กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดของสินค้า การลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี การอํานวย
ความสะดวกทางการค้า ขั้นตอนและพิธีการด้านศุลกากร  มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการ
ตรวจสอบและรับรอง มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  มาตรการเยียวยาทางการค้า    กระบวนการระงับ
ข้อพิพาทของอาเซียน หน่วยงานและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความตกลงฉบับนี้ เป็นต้น  
  
  การลดและยกเลิกภาษีศุลกากรสินค้านําเข้าภายใต้ความตกลง ATIGA กําหนดให้ประเทศสมาชิก
จะต้องลดภาษีสินค้านําเข้าทุกรายการเหลือร้อยละ 0 ภายในปี 2553 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม         
6 ประเทศ และสําหรับประเทศสมาชิกใหม่ CLMV ภายในปี 2558 โดยยืดหยุ่นให้ถึงปี 2561 (ยกเว้นบาง
รายการที่ระบุไว้ในความตกลงที่ไม่ต้องลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ตามกําหนดดังกล่าว) ส่วนการยกเลิกโควตาอัตรา
ภาษี (Tariff Rate Quotas : TRQs) ในความตกลงนี้ประเทศที่ระบุว่าจะต้องยกเลิกโควตาอัตราภาษี (TRQs) มี 2 
ประเทศด้วยกัน คือ ไทยและเวียดนาม โดยไทยจะทยอยยกเลิกเป็น 3 ระยะ คือภายในปี 2551 ปี 2552 และปี 
2553  ส่วนเวียดนามจะทยอยยกเลิกเป็น 3 ระยะ คือภายในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 และยืดหยุ่นได้
จนถึงปี 2561  
 
 
การลดภาษีสินค้าประมง1ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)  

- อัตราภาษีสินค้าประมงทุกรายการของไทย ภายใต้กรอบ AFTA อยู่ที่ร้อยละ 0-5 ต้ังแต่ก่อนปี 
2546 เช่นเดียวกับสมาชิกอาเซียนเดิมอีก 5 ประเทศ  

- ไทยลดภาษีสินค้าประมงเกือบทุกรายการเหลือร้อยละ 0 ต้ังแต่ 1 มกราคม 2550 ยกเว้นสินค้าบาง
รายการ เช่น ปลาทะเลอื่นๆ มีชีวิต ปลาแมกเคอเรล สด แช่เย็น แช่แข็ง ปลาและเนื้อปลาอื่นๆ สด 
แช่เย็น แช่แข็ง ปลาอื่นๆ แห้ง/ใส่เกลือ กุ้งแช่แข็ง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง/ปรุงแต่ง ปลาแมกเคอเรล 
กระป๋อง/ปรุงแต่ง กุ้งกระป๋อง/ปรุงแต่ง และสัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซียอ่ืนๆ ปรุงแต่ง ที่ยังคงภาษีไว้ที่

                                                 
1 สินค้าประมงในที่นี้ หมายถึง สินค้าประมงในพิกัดศุลกากร 03 (สินค้าประมงที่เป็นวัตถุดิบและแปรรูปเบื้องต้น) และพิกัด
ศุลกากร 16 (สินค้าประมงแปรรูป)  โดยประเทศสมาชิกเดิมท้ัง 6 ประเทศ จัดสินค้าประมงอยู่ในกลุ่มสินค้าในบัญชีลดภาษี (IL)  

 ๔



ร้อยละ 5 แต่ปัจจุบัน สินค้าประมงทั้งหมดได้นํามาลดภาษีเหลือร้อยละ 0 แล้วในปี 2553 ตาม
ความตกลง CEPT และแผนงานการเร่งการรวมกลุ่มสินค้าในสาขาประมง (Roadmap for 
Integration of Fisheries Sector) เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

- ไทยและสมาชิกอาเซียนเดิมลดภาษีสินค้าประมงทุกรายการเหลือร้อยละ 0 ต้ังแต่ 1 มกราคม 
2553  

 
ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน  ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีลดภาษีหรือ 

Inclusion List (IL) ของทั้งประเทศผู้ส่งออกและนําเข้า และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์แหล่งกําเนิดสินค้าของ
อาเซียน คือ สินค้าประมงส่งออกของประเทศสมาชิอาเซียนที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีสินค้านําเข้าของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นภายใต้ AFTA ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศตนเองโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
ทั้งหมด (Wholly Obtained) หรือ สินค้านั้นต้องมีสัดส่วนมูลค่าการใช้วัตถุดิบจากประเทศตนและประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าของสินค้านั้น     

 

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้กําหนดเกณฑ์แหล่งกําเนิดสินค้าเฉพาะสําหรับสินค้าแต่ละรายการ(Specific 
Rule) ซึ่งรวมถึงสินค้าประมง โดยเป็นทางเลือกนอกเหนือจากเกณฑ์แหล่งกําเนิดข้างต้น      สําหรับผู้ส่งออกไทย
ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์การลดภาษีสินค้านําเข้าอื่นๆ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน  ต้องยื่นขอใบรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้า (Form D / ATIGA Form D) จากกรมการค้าต่างประเทศ   สําหรับสินค้านําเข้าจากอาเซียน
อื่นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดภาษีนําเข้าของไทย จะต้องมีใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าที่ออกโดย
หน่วยงานที่มีอํานาจของประเทศนั้นๆ กํากับด้วย  ทั้งนี้ การลดภาษีเป็น 0 ไม่ได้หมายความว่านําเข้าสินค้าโดยไม่
ต้องเสียภาษี  แต่จะต้องดําเนินการผ่านพิธีการศุลกากรตามระเบียบของกรมศุลกากรซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 2 แห่งพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ด้วย 

 
 

การค้าสนิค้าประมงในกลุ่มอาเซียน 
 

การนําเขา้ 
การนําเข้าสินค้าประมงจากกลุ่มอาเซียน มากเป็นอันดับ 1 ของการนําเข้าสินค้าประมงทั้งหมดของไทย โดยสินคา้
ส่วนใหญ ่ นาํเข้ามาเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานเพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ โดยส่วนใหญ่จะ
นําเข้าจากอินโดนีเซียเฉลี่ยร้อยละ 48 ของมูลค่า(ค่าเฉลี่ยปี2550-2553) พม่าเฉลี่ยรอ้ยละ18  เวียดนามเฉลี่ย
ร้อยละ 15  และมาเลเซียเฉลี่ยร้อยละ 8 
 

                                                 
2 มาตรา 12  เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อความผาสุกของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศลดอัตราอากรสําหรับของใด ๆ จากอัตราท่ี
กําหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเว้นอากรสําหรับของใด ๆ  หรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสําหรับของใด ๆ ไม่เกินร้อยละ 
ห้าสิบของอัตราอากรที่กําหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับของนั้น   ท้ังนี้ โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 การประกาศ  การยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงประกาศในวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ๕



 
 
ปริมาณการนาํเขา้สนิคา้ประมงจากกลุ่มอาเชียนของไทย ปี 2550-2553 
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มูลค่าการนาํเข้าสนิคา้ประมงจากกลุ่มอาเชียนของไทย ปี 2550-2553 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2550 2551 2552 2553

มลูคา่(ล้านบาท)

INDONESIA

VIET NAM

MYANMAR

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

KAMPUCHEA

LAO
 

 
 
 
โดยสินค้าประมงที่นําเข้าจากกลุ่มอาเซียนสว่นใหญ่ได้แก่ ปลาทะเลสดแช่เย็นแช่แข็ง ทนู่า และหมึก แยกได้ดังนี้ 
 

1. ปลาทะเลสดแช่เยน็แชแ่ข็ง สินค้ากลุ่มนี้นําเข้ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณนําเข้าสินค้าประมง
ทั้งหมดจากอาเซียน โดยนําเข้าจากอินโดนีเชียมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 59 รองลงมาได้แก่พม่าเฉลี่ยร้อยละ 38 และ
มาเลเซียเฉลี่ยร้อยละ 2 ของปริมาณการนําเข้าปลาทะเลสดแช่เย็นทั้งหมดจากกลุ่มอาเซียน 
 

 ๖



ปริมาณการนาํเขา้ปลาสดแช่เย็นแช่แข็งจากกลุ่มอาเซียน ปี 2550-2553 
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2. ทูน่า  ปริมาณนําเข้าเฉลี่ย 63,097 ตันต่อปี(2550-2553) โดยส่วนใหญ่นําเข้าจากอินโดนีเซียเฉลี่ยร้อยละ 
60 ฟิลิปปินส์เฉลี่ยร้อยละ 29  เวียดนามและมาเลเซียเฉลี่ยร้อยละ 5 
 
ปริมาณการนาํเขา้ทูนา่จากกลุ่มอาเซียน ปี 2550-2553 
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3. หมกึ  ปริมาณนําเข้าเฉลี่ย 22,000 ตันต่อปี   โดยส่วนใหญ่นําเขา้จากพม่าเฉลี่ยร้อยละ 38  เวียดนามเฉลี่ย
ร้อยละ 22  อินโดนีเซียเฉลีย่ร้อยละ 21 และมาเลเซียเฉลี่ยร้อยละ 16 ของปริมาณนําเข้าหมึกทั้งหมดจากกลุ่ม
อาเซียนทั้งหมด 
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ปริมาณการนาํเขา้หมึกจากกลุ่มอาเซียน ปี 2550-2553 
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การส่งออก 
การส่งออกสินค้าประมงไปยังกลุ่มอาเซียนของไทยอยู่ในอันที่ 2 รองจากสหรัฐฯ ปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 
280,453 ตันต่อปี  แต่มูลค่าอยู่อันดับที่ 4 รองจากสหรัฐฯ  ญี่ปุ่น และกลุ่มสหภาพยุโรป เนื่องจากสินค้าประมง
ที่ส่งออกราคาค่อนข้างตํ่ากว่าประเทศดังกล่าว  โดยการส่งออกไปยัง มาเลเซียมากที่สดุเฉลี่ยร้อยละ 57 รองลงมา
ได้แก่เวียดนามเฉลี่ยร้อยละ 12   สิงคโปรเ์ฉลี่ยร้อยละ 9  และฟิลิปปินส์เฉลี่ยร้อยละ 7 ของปริมาณการส่งออก
ไปยังกลุ่มอาเซียน 
 

ปริมาณการสง่ออกสนิค้าประมงไปยังกลุม่อาเซียน ปี 2550-2553 
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สินค้าส่งออกที่สําคัญได้แก่  
 

1. ปลาสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง ปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 115,954 ตันต่อปี  โดยส่งออกไปมาเลเซียมากที่สุดเฉลี่ย
ร้อยละ 82  รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์เฉลี่ยรอ้ยละ 9  และเวียดนามเฉลี่ยร้อยละ 6  
 ๘



 
ปริมาณการสง่ออกปลาสดแชเ่ย็นแชแ่ข็งไปกลุ่มอาเซียน ปี 2550-2551 
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2. ปลาแหง้ ปริมาณการส่งออกเฉลี่ย 40,379 ตันต่อปี โดยส่งออกไปมาเลเซียมากที่สุดเฉลีย่ร้อยละ 71 
รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซียเฉลี่ยร้อยละ 27  และสิงคโปรร์้อยละ 1 
 
ปริมาณการสง่ออกปลาแห้งไปกลุ่มอาเซียน ปี 2550-2551 
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3. กุ้งสดแชเ่ยน็แช่แข็ง ปริมาณส่งออกเฉลี่ย 7,767 ตันต่อปี  โดยส่งออกไปเวียดนามมากที่สุดเฉลีย่ร้อยละ 43 
รองลงมาได้แก่ มาเลเซียเฉล่ียร้อยละ 30 สิงคโปร์เฉลี่ยร้อยละ 24  และพม่าเฉลี่ยร้อยละ 3 
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ปริมาณการสง่ออกกุ้งสดแชเ่ย็นแชแ่ข็งไปกลุ่มอาเซียน ปี 2550-2551 
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การใชส้ทิธปิระโยชนภ์ายใตเ้ขตการค้าเสรอีาเซียน (AFTA)  มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับไทยเฉลี่ยประมาณ 
20,00 ล้านบาทต่อปี  โดยเป็นมูลค่าการนําเข้าเฉลี่ยประมาณ 12,000 ล้านบาทต่อปี และมลูค่าการส่งออก
เฉลี่ยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปี  ในปี 2553 มูลค่าการนําเข้า 12,714 ล้านบาท สว่นการส่งออก 
11,950 ล้านบาท  
 การใช้สิทธินําเข้าสินค้าประมงภายใต้ AFTA ในปี 2551 กลุ่มพิกัด 03 3 คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของ
มูลค่าการนําเข้าสินค้ากลุ่ม 03 ทั้งหมดจากกลุ่มอาเซียน  ส่วนกลุ่มพิกัด 16 4 ใช้สิทธิการนําเข้า คิดเป็นร้อยละ 
49.28  ในปี 2552 กลุม่พิกัด 03 ใชส้ทิธิการนําเข้าภายใต้ AFTA ร้อยละ 5.45  และกลุม่พิกัด 16 ร้อยละ 
62.95 
 
                                                 
3 พิกัด 03 ได้แก่  ปลามีชีวิต,  ปลาสดแช่เย็น,  ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง,  เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง,  ปลาแห้ง ใส่เกลือ รมควัน,  
สัตว์น้ํากลุ่มครัสตาเซีย สด แช่เย็นแช่แข็ง  ต้ม ใส่เกลือ  แห้ง,  หอย  หมึก สดแช่เย็นแช่แข็ง  ต้ม ใส่เกลือ  แห้ง ( รวมพิกัด 
0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307) 
 
4

 พิกัด 16 ได้แก่ ปลาปรุงแต่ง,  ปแูละกุ้งปรุงแต่ง  (รวมพิกัด 1604 และ 1605) 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๐



การใชส้ทิธนิําเข้าสินค้าประมงภายใต้ AFTA ปี 2551-2553 
                                                        หน่วย : ล้านบาท 

การนําเข้ารวม การใช้สิทธิ สัดส่วนการใช้สิทธิ(%)  
ปี พิกัด03 พิกัด16 พิกัด03 พิกัด16 พิกัด03 พิกัด16 

2551 14,238 934 460 548 3.23 49.28 
2552 12,361 1,235 674 778 5.45 62.95 
2553 10,995 1,203     

ที่มา : กรมศุลกากร  
 

จากตารางจะพบว่า การใช้สิทธิในกลุ่มพิกัด 03 นั้นอยู่ในระดับตํ่า เนื่องจากการนําเข้าสินค้าในกลุ่มนี้
เลือกที่จะใช้สิทธิตามมาตรา 12 ซึ่งเป็นสัตว์น้ําที่นําเข้ามาเลี้ยงหรือค้าเพื่อส่งออก หรือที่จับได้โดยเรือประมงที่มี
ช่ือระบุในหนังสือรับรองของกรมประมงภายใต้ความร่วมมือทางการประมงกับต่างประเทศ 5 เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันกับการใช้สิทธินําเข้าภายใต้ AFTA 
 การใช้สิทธิส่งออกสินค้าประมงภายใต้ AFTA  ในปี 2551 กลุ่มพิกัด 03 คิดเป็นร้อยละ 29.13 ของ
มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่ม 03 ทั้งหมดไปกลุ่มอาเซียน ส่วนกลุ่มพิกัด 16 ใช้สทิธิส่งออกคิดเป็นร้อยละ 36.51  
ในปี 2552 ใช้สิทธิในกลุ่มพิกัด 03 ร้อยละ 28.46 และกลุ่มพิกัด 16 ร้อยละ 37.68 
 
การใชส้ทิธสิ่งออกสนิคา้ประมงภายใต้ AFTA ปี 2551-2553 
                                             หน่วย :  ล้านบาท 

การส่งออกรวม การใช้สิทธิ สัดส่วนการใช้สิทธิ(%)  
ปี พิกัด03 พิกัด16 พิกัด03 พิกัด16 พิกัด03 พิกัด16 

2551 3,828 2,135 718 764 18.77 35.77 
2552 4,033 2,171 1,149 818 28.48 37.66 
2553 4,518 2,357 1,288 712 28.51 30.20 

ที่มา : กรมศุลกากร และ กรมการค้าต่างประเทศ 
 
 จะพบว่า การส่งออกสินค้าประมงที่ขอใช้สิทธิภายใต้ AFTA อยู่ในระดับตํ่า โดยในปี 2553  การส่งออก
โดยใช้สิทธิในพิกัด 03 และ 16 ประมาณ 1,995 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิประมาณร้อยละ 29 ของ

                                                 
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นอากร  กรณี 

ก. เฉพาะที่นําเข้ามาเพื่อผลิต เลี้ยงหรือค้า เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ได้ส่งออก ผู้นําขอเข้าต้องเสียอากร
โดยถือเป็นการนําเข้าตามปกติ 

ข. เฉพาะที่จับได้โดยเรือประมงภายใต้สัญญาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการประมงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศ จะต้องเป็นการจับได้โดยเรือประมงที่มีชื่อระบุในสัญญาความร่วมมือเท่านั้น 

ค. เฉพาะที่จับได้ภายใต้ความร่วมมือทางการประมง  จะตอ้งเป็นการจับได้โดยเรือประมงหรือเรือบรรทุกสัตว์น้ําท่ีมีชื่อ
เข้าร่วมโครงการของนิติบุคคลซ่ึงระบุในหนังสือรับรองของกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น 

ง. ผู้นําของเข้าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกําหนด 
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การส่งออกในพิกัดดังกล่าวโดยการส่งออกไปมาเลเซียมีมูลค่าการใช้สิทธิมากที่สุดประมาณ 994 ล้านบาท  
รองลงมาคือเวียดนามและอินโดนีเซีย  แต่เมื่อพิจารณาการใช้สิทธิในการส่งออกเมื่อเทียบกับการส่งออกแต่ละ
ประเทศในพิกัด 03 และ 16  การส่งออกไปอินโดนีเซียจะใช้สิทธิมากกว่ามาเลเซียเกือบเท่าตัว คือร้อยละ 84 
และ 47  ตามลําดับ  แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะพิกัด 16  การส่งออกไปเวียดนามใช้สิทธิถึงร้อยละ 90   ส่วนการ
ส่งออกไปพม่าและกัมพูชาไม่มีการใช้สิทธิ   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติทางศุลกากรของแต่ละประเทศในทางปฏิบัติ
ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการส่งออก ผู้ส่งออกควรจะศึกษาวิธีการเพื่อที่จะใช้สิทธิฯ ดังกล่าวให้มากขึ้น 
เนื่องจากภาษีนําเข้าปกติของกลุ่มอาเซียนในบางประเทศยังอยู่ในอัตราที่สูง 
 

ความตกลงวา่ด้วยการลงทนุอาเซียน (ACIA) 

อาเซียนได้จัดทําความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement : ACIA) โดยการทบทวนกรอบความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (the Framework agreement 
on ASEAN Investment Area : AIA) ที่ว่าด้วยการเปิดเสรีการลงทุน และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการ
ลงทุน (ASEAN Investment Guarantee Agreement: ASEAN IGA) โดยผนวกให้เป็นความตกลงเต็มรูปแบบ
ด้านการลงทุนฉบับเดียว ตามแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศได้ร่วมกันลงนามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ในระหว่าง
การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 14 ที่ ประเทศไทย  ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวจะมีผล
บังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้สัตยาบันความตกลงฯ ครบทั้ง 10 ประเทศ   
 

สาระสาํคญัของความตกลงว่าด้วยการลงทนุอาเซียน (ACIA)  
ประกอบด้วยหลักสําคัญ  4 ประการ ได้แก่ การเปิดเสรี การให้ความคุ้มครอง การส่งเสริม และการ

อํานวยความสะดวกด้านการลงทุน ทั้งนี้ ความตกลง ACIA ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ 5 สาขา คือ เกษตร 
ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 5 สาขาดังกล่าว ครอบคลุม
การลงทุนทางตรง (FDI) และการลงทุนในหลักทรัพย์ (portfolio)  
  1) การเปิดเสรี - การเปิดเสรีให้เป็นไปตามความสมัครใจ ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเลือก
เปิดในสาขา/เวลาที่พร้อม ตามกรอบเวลาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยลดหรือเลิกข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่
เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน หรือไม่ออกกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เข้มงวดกว่าระดับที่ผูกพันไว้ตามพันธกรณีว่าด้วยการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติ6  และการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ย่ิง7  โดยการเปิดเสรีให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจ เลือกเปิดในสาขา/เวลาที่พร้อม ทั้งนี้ การเปิดเสรีจะต้องไม่น้อยกว่าพันธกรณีที่ผูกพันไว้ภายใต้ความ
ตกลง AIA เดิม  

                                                 
6
 การประติบัติเยี่ยงคนชาต ิ (National Treatment : NT) หมายถึงประเทศสมาชิกจะต้องให้การปฎิบัติต่อนัก

ลงทุนอาเซียนเท่าเทียมกับที่ปฏิบัติต่อนักลงทุนที่เป็นคนชาติตน 
7
 การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ย่ิง  (Most-Favored - Nation Treatment : MFN หมายถึง
ประเทศภาคีความตกลงฯ ต้องให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือการลงทุนแก่ประเทศอื่น ๆ     สินค้าทีน่ําเข้าหรือการ
ลงทุนจากประเทศอื่น ๆ ที่เป็นภาคีความตกลงนั้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ) 
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  2) การคุ้มครอง – เพื่อเป็นหลักประกันให้นักลงทุนมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างยุติธรรม
และพอเพียง ประเด็นหลักๆ ครอบคลุมเรื่องการประติบัติต่อการลงทุนอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ ครอบคลุมเรื่อง
การชดเชยค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์ เวนคืน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ การเคลื่อนย้ายเงินโดยเสรี การอนุญาตให้
นักลงทุนสามารถฟ้องร้องรัฐได้หากทําผิดพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนนั้นภายใต้กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ  
  3) การส่งเสริมการลงทุน - ให้การสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ของ
อาเซียน โดยขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการของอาเซียน และพัฒนาเครือข่ายการ
ผลิตระดับภูมิภาค รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน และกฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
  4) การอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน - โดยปรับปรุงกระบวนการยื่นขอลงทุนและการอนุญาตให้ง่าย
ขึ้น จัดตั้งศูนย์ One-Stop เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน พัฒนาฐานข้อมูลด้านการลงทุนให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ ให้คําแนะนําด้านการลงทุนแก่นักลงทุนของอาเซียน และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนนโยบายการลงทุน 
 
 

กรอบการเปดิเสรภีายใตค้วามตกลงวา่ด้วยการลงทนุอาเซียน  
 ตามกําหนดการเปิดเสรีตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) แบ่งเป็น 3 
ระยะ ดังนี้คือ  
   ระยะที่ 1 สาขากิจการหรือมาตรการที่จะต้องนํามาเปิดเสรีภายในปลายปี 2553 
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ และภายในปลายปี 2554 สําหรับลาวและพม่า  
   ระยะที่ 2 สาขากิจการหรือมาตรการที่จะต้องนํามาเปิดเสรีภายในปลายปี 2555 
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ และภายในปลายปี 2556 สําหรับลาวและพม่า 
   ระยะที่ 3 สาขากิจการหรือมาตรการที่จะต้องนํามาเปิดเสรีภายในปลายปี 2557 
สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ และภายในปลายปี 2558 สําหรับลาวและพม่า  
แนวทางการเปดิเสรกีารลงทนุสาขาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ํา ภายใตก้รอบความตกลง ACIA 

 ภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน หรือความตกลง AIA ซึ่งผูกพันไว้ต้ังแต่ปี 2541ไทยมี
พันธกรณีจะต้องเปิดเสรีการลงทุนในกิจการ 3 สาขา คือ สาขาการทําประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การทํา
ไม้จากป่าปลูก และการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธ์ุพืช ซึ่งไทยผูกพันไว้ในรายการสงวนชั่วคราว (Temporary 
Exclusion List-TEL) โดยจะต้องเปิดให้นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเข้ามาลงทุน    ถือหุ้นในการ
ประกอบกิจการทั้ง 3 สาขา ได้สูงสุดร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553  

 อาเซียนได้เห็นชอบให้สมาชิกอาเซียนนํารายการยกเว้นช่ัวคราว (TEL) ที่ผูกพันต้องนํามาเปิดเสรีการลงทุน
ภายใน 1 มกราคม 2553 ภายใต้ความตกลง AIA  มาทยอยเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA ตามกรอบเวลา
ข้างต้น ซึ่งการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA ไม่จําเป็นที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องนําสาขา
กิจการ/มาตรการที่จํากัดการลงทุนมาเปิดเสรีให้กับนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเข้าถือหุ้นประกอบ
กิจการ 100% หรือยกเลิกมาตรการนั้นๆ ไปเท่านั้น แต่ยังให้สมาชิกสามารถนําสาขากิจการ/มาตรการมาปรับปรุง
การเปิดเสรีที่เพิ่มขึ้น โดยผ่อนปรนข้อจํากัดต่างๆ ให้กับนักลงทุนอาเซียนมากขึ้น ซึ่งการดําเนินการปรับปรุงและ
ผ่อนปรนสาขากิจการ/มาตรการดังกล่าว ถือว่าได้เป็นการเปิดเสรีการลงทุนให้กับนักลงทุนอาเซียนเช่นกัน  
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 จากแนวทางการเปิดเสรีดังกล่าว ถือเป็นแนวทางที่ผ่อนปรนสําหรับไทยในการเปิดเสรีการลงทุนทั้ง 3 
สาขา โดยทยอยปรับปรุงการเปิดเสรีตามกรอบและระยะเวลาข้างต้น แต่ในที่สุดแล้วอาจต้องเปิดเสรีการลงทุนร้อย
ละ 100 ภายในปี 2557 ซึ่งในระหว่างนี้จําเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีการลงทุน และการ
จัดเตรียมแนวทางและมาตรการรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดเสรีดังกล่าว  

  กรณีการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีความเห็น
ร่วมกันว่า ไทยอาจจะเปิดเสรีการลงทุนกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับนักลงทุนอาเซียนได้  2 สาขาย่อย คือ       
1) สาขาการเพาะเลี้ยงทูน่าในกระชังน้ําลึก (Tuna Deep Sea Cage Culture) และ 2) การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร 
(Spiny Lobster) เฉพาะชนิดพันธ์ุท้องถิ่นในประเทศไทยที่ได้จากการเพาะพันธ์ุ โดยอาจจะขยายสัดส่วนการถือ
หุ้นให้นักลงทุนอาเซียนจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 51  แต่ภายในปี 2557       อาจจะต้องเปิดเสรีให้
นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาถือหุ้นประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ร้อยละ 100  
 

การศกึษาผลกระทบจากการเปดิเสรีการลงทนุในสาขาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้าํ  

 กรมประมงได้จัดจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษาผลกระทบจากการเปิด
เสรีการลงทุนในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําภายใต้กรอบอาเซียน โดยใช้งบประมาณของกรมประมง ประจําปี
งบประมาณ 2553   ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ต้ังแต่ ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการกําหนดทิศทาง และนโยบายในการตัดสินใจเปิดเสรีการลงทุนของประเทศไทย รวมทั้งการจัดทํา
มาตรการการจัดการรองรับ และมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการเปิดเสรีดังกล่าว  รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนัย
ของมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
 

............................ 
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