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บทคัดยอ 
 

การศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ผูศึกษาทําการศึกษาการจัดตั้งเขต
การคาเสรีของไทย กรอบขอตกลงทางการคาระหวางไทย-ออสเตรเลีย และวิเคราะหความไดเปรียบ
ในการแขงขันของสินคาไทยในการสงไปออสเตรเลีย สินคาที่นํามาวิเคราะหมี 9 หมวด เปนสินคา
ที่ไทยมีการสงออกไปตลาดออสเตรเลียมีมูลคาอยูในลําดับตนของการสงออก ในการวิเคราะหความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎในการศึกษา ระยะเวลาที่
ทําการศึกษาคือตั้งแตป 2544-2548 

การเจรจาตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เปนความตกลงเขตการคาเสรีฉบับแรก
ที่ไทยทํากับประเทศกําลังพัฒนา โดยครอบคลุมการเปดตลาดสินคา การบริการ การลงทุน และ
ความรวมมือกันแกปญหาและอุปสรรคทางการคา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการคาเสรี จาก
กรอบขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย สินคาที่ไทยลดภาษีใหกับออสเตรเลียในชวงแรกเปน
สินคาที่ไทยตองนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ ไมมีกระทบตอภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ของไทย สําหรับสินคาที่อาจจะมีผลกระทบตอผูผลิตของไทย ไดมีการยืดเวลาการลดภาษีเพื่อให
ผูผลิตสามารถปรับตัวเขากับการแขงขัน สวนออสเตรเลียมีการลดภาษีใหไทยเกือบทุกรายการที่มี
การตกลงกัน จะมีสินคาเพียงไมกี่รายการที่ออสเตรเลียขอเวลาในการปรับตัว 

ผลจากการวิเคราะห RCA ของการสงออกสินคาไทยไปออสเตรเลีย โดยพิจารณาดูในป
กอนที่ขอตกลงจะมีผลบังคับ และหลังจากมีผลบังคับใช คือในป 2547 กับ ป 2548 โดยสินคาที่ไทย
มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพิ่มมากขึ้นคือสินคาในหมวดของ ผลิตภัณฑโลหะ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟาภายในบานและอุปกรณ รถยนตนั่งขนาดเล็ก รถปกอัพ และชิ้นสวน
อะไหลรถยนต และสินคาที่ไทยมีความไดเปรียบลดลงคือสินคาในหมวด ปลา กุง หอย และอาหาร
ทะเลแปรรูปชนิดตางๆ เครื่องปรับอากาศและอะไหล และพลาสติก จากการศึกษาพบวา ไทยมี
ความไดเปรียบในการสงออกสินคาไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้น และประเทศคูแขงก็มีความไดเปรียบ
เพิ่มขึ้นเชนกัน 
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ABSTRACT 
 

Up consideration of FTA between Thailand and Australia, the writer of this thesis 
aims to study establishment of Thai FTA, the agreement framework on trade between Thailand 
and Australia, and analysis of beneficial advantage in exporting competition to Australia. Goods 
which are used in analysis can be divided into 9 catagoies. They are of higher values exporting 
goods to Australia, and they are in the primarily level of exporting. Through the analytical study 
of RCA by using RCA indexes which appear in the study, the study time period is from A.D. 
2001–2004 

The Thai-Australia FTA agreement is the first copy of FTA agreement which is done 
with developing country. This is to cover the opening of goods market, services, investment and 
co-operation in problem solving and interference of trade in order to reach the objectives of free 
trade. From Thai–Australia FTA agreement, Thai goods which have been reduced tax to Australia 
during the fist period of time are Thai goods which have to imported mostly. This is dued to the 
fact that they must not yield the results upon agricultural and industrial sections of Thailand. 
However, for the particular kinds of goods which might effect Thai industry, There is the 
extension of time to let that kind of industry to adjust themselves to competitive conditions. As 
the Australian tax reduction, there are tax reduction in almost every items which have been made 
agreement. Only very fews topics of items which Australia would like to spend more time on 
those industrial adjustment. 

The result of RCA analysis on Thai exporting goods to Australia, upon the 
consideration of mater during the year prior to the regulation of the agreement, and after the 
regularization within the year A.D. 2003 and A.D. 2004, Thai goods had more beneficial 
advantage by RCA in these goods catagories : metal products, electronic devices, electronic 
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household equipment and utensils, small private car, pick-up van and car spare parts. Thai goods 
which have lesser advantage are in the catagories of fish, pawn and various kinds of ready to cook 
and frozen foods, air-conditioners and spare-parts, and plastic items. This study finds out that 
Thailand has better advantage in exporting goods to Australia. On the other hand, the competitive 
country also gains increasing benefits. DPU



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคญัของปญหา 

การคาและการลงทุนระหวางประเทศมีการพัฒนาไปอยางกาวกระโดด การติดตอเพื่อ
คาขายกับตางประเทศมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหตองมีการ
นําเขาสินคาจากตางประเทศเขามาบริโภคภายในประเทศ การนําเขาสินคาจากตางประเทศมีตนทุน
ของคาขนสงและภาษีนําเขา สงผลทําใหสินคานําเขามีตนทุนสูง การคาและการลงทุนยังมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะถาหากประเทศใดสามารถสงออก
สินคาไปขายตางประเทศมากเทาใดก็จะสงผลดีตอเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น ดวยเทคโนโลยีและ
การพัฒนาที่ตอเนื่องทําใหเกิดการแขงขันทางเศรษฐกิจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกเปน
อยางมาก แมจะมีการตอตานและคัดคานการคาระหวางประเทศ ทวาแตละประเทศไมสามารถอยูได
โดยลําพังโดยมิไดมีการติดตอคาขายและลงทุนกับประเทศตางๆ ในโลก จึงสงผลใหมีการกอตั้ง
กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจดานตางๆ ขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบ ไดแก องคกรการคาโลก 
(World Trade Organization : WTO) สหภาพยุโรป (The European Union : EU) ขอตกลงการคาเสรี
อเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement : NAFTA) สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หรืออาเซียน (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) เขตการคาเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area : AFTA) และขอตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General 
Agreement on Tariffs and Trade : GATT) เปนตน โดยที่การรวมกลุมในแตละรูปแบบมี
วัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตั้งใจและคาดหวังในการ
จัดตั้งของแตละครั้ง 

ในชวงระยะเวลาที่ผานมา หลายๆ ประเทศไดมีการจัดใหมีการเจรจาการคาขึ้นเพื่อให
เกิดการเปดเสรีทางดานการคาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใชเปนกลยุทธในการบุกตลาดการคาระหวางประเทศ
ขึ้นมา ในหลายประเทศไดจัดใหมีการเจรจาการคาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อนํามาซึ่ง
ความไดเปรียบเชิงการคา เหตุผลที่ใชในการชักนําใหมีการเปดการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรี
ขึ้นมาก็คือ การคาเสรีจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ สรางความเติบโตทาง
เศรษฐกิจ มีตลาดที่กวางขึ้น กระตุนใหมีการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถใน
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การแขงขัน การเจรจาเพื่อเปดเขตการคาเสรีนอกจากจะมขีอดีแลวยังมีขอเสียอีกหลายประการ เชน 
ประเทศที่มีโครงสรางการสงออกสินคาเหมอืนกันจะแขงขันกันเอง การจัดทําเขตการคาเสรีคูหนึ่ง
จะไปกระตุนใหประเทศอื่นตองแขงที่จะทาํเขตการคาเสรีเพิ่มขึ้น ประเทศใหญจะไดเปรียบประเทศ
เล็ก ฝายประเทศเล็กจะเขาสูภาวการณพึ่งพาทางเศรษฐกิจประเทศใหญมากขึ้นไปอกี และทําใหเกิด
การเบี่ยงเบนทศิทางการคา 

สภาวการณเศรษฐกิจของโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลาดการคา
ระหวางประเทศมีการเปดเสรีกันมากขึ้น องคกรการคาโลกมีบทบาทลดลง ดังนั้นเพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพการณปจจุบัน ประเทศไทยตองเรงปรับตัวเพื่อการอยูรอดในโลกปจจุบัน จึงจําตองใชเขต
การคาเสรีในการขยายโอกาสทางการคา สรางพันธมิตรทางการคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดโลก สินคาภายใตเขตการคาเสรีจะถูกเก็บภาษีขาเขาในอัตราที่ต่ํากวาสินคาที่ผลิตจาก
ประเทศที่ไมใชสมาชิก  

เขตการคาเสรีสะทอนแนวคิดสําคัญทางเศรษฐศาสตรที่วา "ประโยชนจากการคา
ระหวางประเทศจะเกิดขึ้นสูงสุดเมื่อประเทศตางๆ ผลิตสินคาที่ตนมีตนทุนในการผลิตต่ําที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แลวนําสินคาเหลานั้นมาคาขายแลกเปลี่ยนกัน" ซ่ึงในโลกแหงความ
เปนจริงนั้น ประโยชนสูงสุดดังกลาวจะไมเกิดขึ้น หากยังมีการเก็บภาษีขาเขาและมีการใชมาตรการ
กีดกันทางการคาตางๆ ซ่ึงสงผลบิดเบือนราคาที่แทจริงของสินคา และทําใหการคาขายไมเปนไป
อยางเสรีและมีประสิทธิภาพ 

ปจจุบันการเจรจาเพื่อเปดเขตการคาเสรีของประเทศไทย ไดมีการเปดเขตการคาเสรีกับ
ประเทศตางๆ หลายประเทศแลว ไดแก จีน ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย เปรู สหรัฐอเมริกา 
บารเรน และยังมีอีกหลายประเทศที่อยูในระหวางรอการพิจารณาเพื่อเปดเขตการคาเสรี การเจรจา
เพื่อเปดเขตการคาเสรีตองพิจารณาใหไทยไดประโยชนสูงสุด 

ไทยกับออสเตรเลียมีการคาขายติดตอกนัมานาน มีมูลคาการคาระหวางกันอยูในลําดบั
ตนๆ ของการสงออกและนําเขาของประเทศ การคาโดยรวมขยายตัวเพิม่ขึ้นทุกป ในระยะเวลา 5 ป
ที่ผานมา (2545-2549) มีมูลคาการคาโดยรวมเฉลี่ย 7753.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

สินคาสงออกของไทยที่สําคัญ ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ  เหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภัณฑ อัญมณีและเครื่องประดับ  เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ น้ํามันดิบ 
อาหารทะเลกระปองและแปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง  เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ  และผลิตภัณฑพลาสติก เปนตน 

สินคานําเขาที่สําคัญของไทยสวนใหญเปนสินคาประเภทวัตถุดิบและสินคาทุน ไดแก 
สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ น้ํามันดิบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา 
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เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ดายและเสนใย พืชและผลิตภัณฑจากพืช เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ ถานหิน นมและผลิตภัณฑนม และเคมีภัณฑ  เปนตน  
 
ตารางที่ 1.1 การคาของไทยกับออสเตรเลีย 

          มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ป ปริมาณการคารวม การสงออกของไทยไป

ออสเตรเลีย 
นําเขาจาก
ออสเตรเลีย 

ดุลการคา 

2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

2,285.2 
2,800.5 
2,708.0 
3,135.5 
3,728.6 
4,666.4   
6,434.4 
7,748.1 

1,316.3 
1,636.1  
1,361.7 
1,641.7 
2,160.2 
2,468.2 
3,181.4 
4,351.5 

969.2 
1,164.4 
1,346.3 
1,495.8 
1,568.0 
2,198.2  
3,253.0 
3,396.7 

347.0 
471.7 
  15.4 
147.9 
592.1 
270.5 
-78.4 
954.8 

 
ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

 
ประเทศไทยลงนามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand - Australia Free 

Trade Agreement : TAFTA) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ณ กรุงแคนเบอรรา ประเทศ
ออสเตรเลีย ความตกลงนี้จะสงผลใหสามารถขยายการคาทั้งในดานสินคา บริการ และการลงทุน
ระหวางกันเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธทางเศรษฐกิจของไทยกับออสเตรเลียแนบแนน
ยิ่งขึ้น และยังชวยสรางความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจการคาในสายตาของชาวโลกอีกดวย ความตกลง
การคาเสรีฉบับนี้เปนความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีฉบับแรกของไทยที่ทํากับประเทศกําลัง
พัฒนา โดยครอบคลุมการเปดตลาดการคาสินคา บริการ การลงทุน และความรวมมือกันแกปญหา
อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี  

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ไทยเริ่มลดภาษลีงเหลือ 0% ทันที 2,722 รายการ จาก 5,505 
รายการ ซ่ึงสวนใหญเปนวัตถุดิบที่ไทยไมมีศักยภาพในการผลิต หรือสินคาที่นําเขามาไมกระทบตอ
การแขงขันกับสินคาในประเทศ และจะเริม่ทยอยลดลดภาษีในสินคาที่พรอมใหเหลือ 0% ภายใน 5 
ป สวนสินคาออนไหวจะคอยๆ ทยอยลดภาษีเปน 0% ภายใน 10-20 ป  

ในการเจรจาเปดเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ มีทั้งขอไดเปรียบและเสียเปรียบจาก
ขอตกลงเขตการคาเสรี การทําขอตกลงเขตการคาเสรีที่ดีจะยังประโยชนใหกับประเทศไทยเปน
อยางมาก เพราะจะเปนการสงเสริมและพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานา
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ประเทศ จึงเปนประเด็นสําคัญที่จะตองมีการศึกษาและวิเคราะหถึงความไดเปรียบและเสียเปรียบที่
เกิดจากการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีของไทยกับประเทศตางๆ ในการศึกษานี้จะศึกษาใน
ประเทศที่ไดมีการเปดเขตการคาเสรีกับไทยคือ ออสเตรเลีย ซ่ึงมีการลงนามขอตกลงเขตการคาเสรี
ที่มีกรอบการตกลงที่กวาง ครอบคลุมสินคาและบริการตลอดจนขอตกลงในการลดอุปสรรคทาง
การคาใหลดลง ในการศึกษาจะมุงประเด็นศึกษาการสงออกสินคาของไทยเปนอยางไรบางหลังจาก
ที่ขอตกลงฯ มีผลบังคับใช 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1  ศึกษาการจัดตั้งเขตการคาเสรีของประเทศไทย 
 1.2.2  ศกึษากรอบขอตกลงทางการคาเสรีระหวางไทย-ออสเตรเลีย 
 1.2.3  วิเคราะหความไดเปรยีบในการแขงขันของไทยกบัประเทศคูแขงในตลาด 

           ออสเตรเลีย  
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1  ศึกษาเฉพาะการทําเขตการคาเสรีระหวางไทย-ออสเตรเลีย  
 1.3.2  ศึกษาระหวางภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทย 
 1.3.3  ศึกษาในชวงกอนและหลังการทํา FTA 

 
1.4 วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษานี้จะใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเนนการ
วิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) ที่เปนเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Document) เปน
รูปแบบหลัก โดยในการศึกษาจะทําการคนควาจากตําราทางวิชาการ งานวิจัย รายงานประจําปของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลจะใชวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) มาทําการวิเคราะหประเด็นปญหาที่ศึกษาดังนี้ 

1.4.1  ขั้นตอนและกระบวนการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
1.4.2  ขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทย-ออสเตรเลีย 
1.4.3  ความไดเปรียบในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดออสเตรเลีย 
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 แหลงขอมูลท่ีใชศึกษา 
การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ โดยทําการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวกับสถิติเชิง

ปริมาณเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศของไทยและขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทําเขตการคาเสรี โดย
จะทําการคนควาและศึกษาจากแหลงขอมูลดังนี้ 

-  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
-  กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (WWW.FTAWATCH.ORG) 
-  โครงการ WTO WATCH (จับกระแสองคกรการคาโลก) สํานักงานกองทุน 
    สนับสนุนการวิจัย (สกว.) (WWW.THAILANDWTO.ORG) 
-  สํานักงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 -  ขอมูลการคาระหวางประเทศจาก UN (United Nations Commodity Trade Statistics  
    Database) 

 
แบบจําลองที่ใชในการศึกษา 
การศึกษานีจ้ะใชทฤษฎีการคาระหวางประเทศในการวิเคราะหการจดัทาํเขตการคาเสรี 

โดยจะศึกษาขัน้ตอนและขบวนการในการจัดทําเขตการคาเสรี การวิเคราะหขอมูลจะคํานวณจากคา
ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ในสินคา
ของไทยและออสเตรเลีย ในชวงป 2544-2548 ซ่ึงคาที่ไดจากการคํานวณ RCA บอกใหทราบถึง
ความไดเปรยีบโดยเปรียบเทียบในสินคาของไทยในตลาดออสเตรเลีย 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.5.1  ทําใหทราบความเปนมาของกระบวนการความรวมมือทางเศรษฐกจิระหวาง 

          ประเทศในรูปแบบตางๆ 
 1.5.2  ทําใหทราบถึงกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีของไทย-ออสเตรเลีย 
 1.5.3  สามารถวิเคราะหและเปรียบเทียบการจัดทําเขตการคาเสรีที่มีตอประเทศไทย 
 1.5.4  นําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชในการอางอิงเพื่อคนควาตอไปในอนาคต 
 
1.6 นิยามศัพท 

Free trade area (FTA) หมายถึง เขตการคาเสรี พื้นที่ที่ประเทศตางๆ ตั้งแตสอง
ประเทศขึ้นไปตกลงกันใหมีการคาเสรีระหวางกัน โดยตกลงในขอบเขตเงื่อนไขวาจะอนุญาตใหมี
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การคาเสรีในสินคาหรือบริการใดบาง โดยไมมีการกีดกัน ไมเก็บภาษี ขณะเดียวกันก็กีดกันประเทศ
อ่ืนๆ โดย เก็บภาษี หรือ มีเงื่อนไขตางๆ กีดกัน 

Revealed Comparative Advantage (RCA) หมายถึง ดัชนีวัดความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ โดยการเปรียบเทียบสวนแบงการสงออกของสินคาชนิดหนึ่งจากการสงออก
ทั้งหมดของประเทศนั้นกับสวนแบงของการสงออกของสินคาชนิดดังกลาวจากการสงออกทั้งหมด
ของโลก 

General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) หมายถึง องคการความตกลง
ทัว่ไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยไมมีกฎหมายรองรับ มีสํานักเลขาธิการตั้งอยูที่
นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เพื่อทําหนาที่บริหารความตกลง 

World Trade Organization (WTO) หมายถึง องคกรการคาโลก เปนองคกรระหวาง
ประเทศที่ดูแลรับผิดชอบดานกฎระเบียบเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ กฎระเบียบเหลานี้สวน
ใหญปรากฏในรูปของขอตกลงที่เกิดจากการเจรจาโดยประเทศที่เปนสมาชิกของ WTO อาทิ 
ขอตกลงวาดวยการเกษตร ความตกลงวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ความ  
ตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา เปนตน 
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บทที่ 2 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 งานศึกษาทั่วไปเก่ียวกับเขตการคาเสร ี

จันทรลอย  เลขทิพย (2544) ทําการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบตามขอตกลงเขตการคาเสรี
อาเซียนที่มีตอตลาดสินคาเกษตรไทย” จากการศึกษาพบวา การรวมกลุมทางเศรษฐกิจจะเกิดการ
เบี่ยงเบนทางการคา รวมทั้งอาจจะเกิดผลกระทบตอตลาดภายในประเทศได โดยเฉพาะสินคาที่
ตนทุนการผลิตสูง เมื่อมีการนําเขาสินคาจะทําใหสินคาภายในประเทศเสียเปรียบ เนื่องจากสินคาที่
มีศักยภาพสูงกวายอมยึดครองตลาดภายในได การจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนไดกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจอยางมาก ทําใหเกิดผลกระทบตอตลาดสินคาเกษตรของไทย
ดวยเชนกัน  ซ่ึงไทยและกลุมประเทศอาเซียนสวนใหญตางก็ เปนประเทศที่สงออกสินคา
เกษตรกรรมเชนกัน ในระบบการคาเสรี “คูคา” คือ “คูแขง” หากเปดเสรีการคาโดยการลดอัตราภาษี
ศุลกากร ลดอุปสรรคทางการคาลง สินคาในภูมิภาคเดียวกันตองแขงขันกันเอง ทําใหสินคาเกษตร
บางรายการราคาถูกลง เกษตรกรและตลาดสินคาเกษตรภายในประเทศไดรับผลกระทบอยางมาก 
โดยเฉพาะสินคาประเภทที่มีแรงงานราคาถูก ตนทุนและวัตถุดิบอื่นๆ ราคาถูกกวาไทย สามารถใช
โอกาสจากการเปดตลาดและความรวมมือในการลดอุปสรรคทางการคาอ่ืนๆ เขามายึดครองตลาด
ภายในของประทศไทย ในสวนภาครัฐบาล การดําเนินนโยบายการคาระหวางประทศ ตองให
ความสําคัญกับการรวมกลุมในระดับภูมิภาค ตองสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนเขาสูตลาด 
เพราะกระแสเศรษฐกิจการคาในปจจุบันไดกลายเปนการคาเสรีที่กลไกการตลาดเปนตัวผลักดันและ
กําหนดการแขงขันในเวทีการคาในระดับภูมิภาคที่สําคัญ นอกจากประโยชนที่ไทยจะไดรับใน
การคาแลวความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจะนําไปสูความรวมมือระหวางประเทศใน
ทุกๆ ดาน หากมีปญหาทางเศรษฐกิจ สมาชิกในภูมิภาคสามารถรวมมือกันแกปญหาที่เกิดขึ้นได 
รวมทั้งรวมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศใหเปนเศรษฐกิจรวมของภูมิภาคเพื่อที่จะ
แขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ไดอยางมีศักยภาพ ซ่ึงจะหมายถึงความมั่งคั่งและเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอยางมั่นคง 
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สิทธิกร  นิพภยะ (2546) ทําการศึกษาเรื่อง “ศึกษาผลกระทบการเปดเสรีทางการคาตอ
การกระจายรายไดในประเทศไทย” ผลจากการศึกษาพบวา การเปดเสรีทางการคาโดยการลดภาษี
ศุลกากรลง จะสงผลตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที่และการกระจายรายไดมีไม
มากนัก โดยเมื่อรัฐบาลเลือกที่จะชดเชยการเปลี่ยนแปลงดุลงบประมาณ โดยการเพิ่มอัตราภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา และการเพิ่มอัตราภาษีทางออมทําใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคา
คงที่เพิ่มขึ้น ทําใหการกระจายรายไดมีความไมเทาเทียมกันเพิ่มมากขึ้น แตหากรัฐบาลเลือกที่จะเพิ่ม
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงดุลงบประมาณ จะทําใหผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ลดลง แตทําใหการกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 

 
กนกอร  แกวศักดา (2547) ทําการศึกษาเรื่อง “ศึกษาผลกระทบจากการตั้งเขตการคาเสรี

ไทย-จีน ตอรูปแบบการคาสินคาผักผลไมของไทย” ผลจากการศึกษาพบวา การคาระหวางไทยและ
จีนมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสินคาในกลุมผักและผลไม โดยไทยเปนประเทศที่ครอง
ตลาดเปนอันดับหนึ่งของจีน สําหรับการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังและผลไมเมืองรอน
ขณะเดียวกันไทยก็มีการนําเขาผักและผลไมเมืองหนาวที่สําคัญกับจีน การเปดเสรีการคาระหวางกัน
ดวยการลดภาษีนําเขาสินคาผักและผลไมลงเหลือรอยละ 0 จะทําใหมาตรการกีดกันทางการคาใน
รูปแบบภาษีในสินคาผักและผลไมหมดไป ชวยใหเกิดการขยายตัวของการคาสินคาผักและผลไม
ระหวางกันมากขึ้น 
 ภายหลังจากเปดเสรีทางการคา จีนมีการสงออกสินคาผักและผลไมมาไทยเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 220 วิเคราะหไดวา มูลคาการนําเขาที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากนี้มีสาเหตุมาจากความไดเปรียบ
ดานภาษี โดยสินคาจากจีนมีตนทุนการผลิตที่ต่ําอยูแลว เมื่อยกเลิกภาษีนําเขาสินคาจากไทย ทําให
จีนสามารถสงออกสินคามายังไทยไดมากขึ้น ทําใหเกิดการทดแทนการนําเขาสินคาจากประเทศ     
คูคารายอื่นๆ ในสินคาที่ไทยผลิตเองไมได และยังทําใหมูลคาการคาระหวางประเทศมีมูลคาเพิ่ม
มากขึ้น และไทยจะมีความไดเปรียบทางดานภาษีกับประเทศคูคารายอื่นๆ ทั้งประเทศที่ไดรับสิทธิ
พิเศษจากจีนกรณีที่มีพรมแดนติดตอกันกับจีน ผลประโยชนในระยะยาวจะตกแกผูบริโภคที่
สามารถบริโภคสินคาไดหลากหลายประเภทมากขึ้นในราคาที่ต่ําลง ดานผูประกอบการสงออกผัก
และผลไมของไทย คาดวาจะไดรับประโยชนจากการเปดเขตเสรีเต็มที่ เมื่อจีนนํามาตรการกีดกัน
ทางการคาที่มิใชภาษีมาใช ตลาดสินคาภายในประเทศไดถูกกําจัดไปและยังควบคุมปญหาการ
ลักลอบนําเขาสินคาหนีภาษีจากจีนตามชายแดนได เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบการคาที่
ถูกกฎหมาย แตส่ิงที่ตามมานั้นภาครัฐบาลจะสูญเสียรายไดจากการเก็บภาษีนําเขาและเกษตรกรราย
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ยอยไมสามารถผลิตสินคาแขงกับจีนได โดยเปนสินคาในกลุมกระเทียม หอมหัวใหญ และมันฝร่ัง 
จะไดรับผลกระทบจนอาจตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตไปผลิตสินคาชนิดอื่นทดแทน 

 
2.2 งานศึกษาเกี่ยวของ 

สุลักษณา  เลาจเวชกุล (2542) ทําการศึกษาเรื่อง “ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบและ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความไดเปรียบเชิงแขงขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ” จาก
การศึกษาพบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบต่ํากวาประเทศอินเดียและมีแนวโนม
จะลดระดับลงเรื่อยๆ อันเปนผลจากสภาวะปจจัยการผลิตในประเทศดานแรงงานที่มีฝมือมีนอย 
และอัตราคาจางสูงกวา ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูง และอุปสงคภายในประเทศมีนอย การแขงขัน
ในประเทศมีนอย และรัฐบาลก็ไมไดใหการคุมครองอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  

 
สายฝน  ตระกลสุทรัพย (2543) ทําการศึกษาเรื่อง “ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบการ

สงออกขาวของประเทศไทยในป 2529-2539” จากการวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่
ปรากฏ (RCA) โดยภาพรวมในประเทศที่ทําการศึกษาปรากฏวามีคา RCA มากกวา 1 ถือไดวาทุก
ประเทศมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ แตไมสามารถบอกไดวาคา RCA ที่คํานวณไดจะแสดงให
เห็นวาประเทศมีความไดเปรียบหรือเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวากัน เนื่องจากมีปจจัยอีก
หลายอยางที่จะสงเสริมและชวยใหการสงออกมีคามากขึ้น 

 
เพ็ญศรี  คาเจริญ (2544) ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาถึงความสามารถในการสงออก

สินคาของไทยไปญี่ปุน” ศึกษาความสามารถของการสงออกสินคาของไทยไปญี่ปุนโดยอาศัยการ
วิเคราะหดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) และสวนแบงตลาดคงที่ (CMS) จาก
การศึกษาคา RCA ปรากฏวาไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมากกวา สําหรับคา CMS การ
สงออกสินคาไทยไปญี่ปุนมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุจากปจจัยการขยายตัวของตลาด
ญี่ปุนเปนสําคัญ 

 
ชัยยันต  กิตติวิศิษฎ (2546) ทําการศึกษาเรื่อง “ความสามารถในการแขงขันทางการ

สงออกของอุตตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางไทยกับจีน” ศึกษาความสามารถของการ
สงออกสินคาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยกับจีน  ในสินคา  13 ชนิด  โดย
ทําการศึกษาตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ในชวงระยะเวลา
ตั้งแตป 2538-2543 ทําการศึกษาวิเคราะหโดยศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก
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สินคาไอที ดวยดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัว
ของมูลคาการสงออกสินคา โดยใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่ในการศึกษา ผลจากการศึกษา
พบวา ความสามารถในการแขงขันทางการสงออกของไทยลดลง ขณะเดียวกันจีนก็มีความสามารถ
ในการแขงขันเพิ่มขึ้น 

 
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2548) ไดทําการวิเคราะหเร่ือง “เปรียบเทียบ

ผลกระทบการคาไทยกับออสเตรเลีย กอนและหลังการเปด FTA” ผลจากการวิเคราหพบวา หลังจาก
เปดเขตการคาไทย-ออสเตรเลียแลว ในชวง 4 เดือนแรกของป พ.ศ. 2548 ไทยสงออกสินคาไป
ออสเตรเลียมูลคารวม 900.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 24.3 จากชวงเวลาเดียวกันของป
กอน และไทยนําเขาสินคาจากออสเตรเลียรวม 1,138.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นรอยละ 76.5 
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จากชวงเวลาดังกลาวไทยขาดดุลออสเตรเลียรวม 238.1 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เมื่อพิจารณาโครงสรางสินคาสงออกของไทยไปออสเตรเลีย พบวา ไทยสงออกสินคา
อุตสาหกรรมรอยละ 86.2 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด รองมาไดแก สินคาอุตสาหกรรมเกษตรรอย
ละ 8.9 สินคาเกษตรกรรมรอยละ 3.8  และสินคาแรและเชื้อเพลิงรอยละ 0.4  

หมวดสินคาสงออกที่ขยายตวั ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบรถยนต อาหาร
ทะเลกระปองและสําเร็จรูป เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 
เครื่องคอมพิวเตอร ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องจักรและสวนประกอบ เปนตน สวนหมวดสินคา
สงออกที่หดตวั ไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก ตูเยน็ ตูแชแข็งและสวนประกอบ 
ผลิตภณฑเซรามิก เครื่องโทรสาร มอเตอรและเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน 

โครงสรางสินคานําเขาของไทยจากออสเตรเลีย พบวา ไทยนําเขาสินคาวัตถุดิบและกึ่ง
สําเร็จรูปมากที่สุดรอยละ 84.8 รองมาเปน สินคาเชื้อเพลิงรอยละ 7.2 สินคาอุปโภคบริโภครอยละ 
4.1 สินคาทุนรอยละ 3.4 และยานพาหนะและอุปกรณขนสงรอยละ 0.3 รายสินคานําเขาที่ขยายตวั 
ไดแก ทองคํา อัญมณี เศษโลหะและผลติภัณฑ เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ น้ํามันดิบพืชและ
ผลิตภัณฑจากพืช เปนตน สวนสินคานําเขาที่หดตัว ไดแก ดายและเสนใย เคมภีณัฑ สัตวและ
ผลิตภัณฑจากสัตว นมและผลิตภัณฑนม เปนตน 

 
สําหรับงานศึกษาขางตนที่ผูศึกษาไดทําการศึกษามานี้ เนื้อหาโดยรวมเปนการวิเคราะห

และนําเสนอผลที่เกิดจากขอตกลงเขตการคาเสรีที่มีการเจรจาตกลงเขตการคาเสรี โดยในกลุมแรก
เปนงานศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของเขตการคาเสรีที่ประกอบภาพรวมที่มีการศึกษากันไวกอนหนานี้ 
และยังมีขอคิดและขอกังวลในการเปดเขตการคาเสรีที่จะเกิดผลตามมาหลังจากที่ไดมีการนํามาใช
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จริง ในกลุมที่สองเปนงานที่ศึกษาวิเคราะหในรายสินคาที่ไทยสงออกไปขายยังตลาดตางประเทศ 
ซ่ึงเปนการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาวิเคราะหหาดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ ของสินคาในแตละชนิดที่ทําการศึกษา และยังศึกษาถึงการขยายตัวของสินคา
ในตลาดนั้นๆ วาสินคามีความสามารถเพียงใด เมื่อสงออกไปยังตลาดของตางประเทศ การวิเคราะห
ศึกษาในงานของผูศึกษาไดนําแนวความคิดและวิธีการวิเคราะหของการศึกษาในกลุมที่สองมาเปน
แบบสําหรับการศึกษาในงานของผูศึกษา DPU



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 กรอบแนวคิด และแบบจําลองในการศกึษา 

3.1.1 แนวคิดการคาระหวางประเทศ 
การคาระหวางประเทศเปนการเคลื่อนยายหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่เปนปจจยัพื้นฐาน

ในการพัฒนาประเทศ การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเกิดขึน้เนื่องจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
การผลิตที่แตกตางกัน เชน ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ทุน และเทคโนโลยี โดยมีการใชเงินตรา
และสินคา ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน ลักษณะรูปแบบการคาระหวางประเทศไดรับ
แนวความคิดจากนักเศรษฐศาสตรในแตละยุคสมัย รวมทั้งการไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาทางดานเทคโนโลย ี ทฤษฎีการคาระหวางประเทศแบงตามสํานักคิดได 3 
สํานัก ดังนี้ (อางใน วนัรักษ มิ่งมณีนาคิน, 2545: 14-16) 

1. ทฤษฎีการคาระหวางประเทศสํานักคลาสสิก (The Classical Theory of International 
Trade) Adam Smith ผูนําแนวความคิดที่เรียกวา “หลักการแบงงาน” (The Principle of Division of 
Labor) สาระสําคัญคือ กระบวนการผลิตสินคาอาจแบงไดหลายขั้นตอน แรงงานแตละคนควรทํา
หนาที่ในการผลิตเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแทนที่จะทําคนเดียวหมดทุกขั้นตอน การแบงงาน
จะทําใหเกิดความชํานาญและสามารถผลิตสินคาไดมากขึ้น การผลิตเฉพาะสิ่งที่ตนถนัดหรือชํานาญ
แลวนําไปแลกสิ่งที่ตองการจากผูผลิตอ่ืนๆ ทุกฝายก็จะไดรับประโยชนจากการที่มีผลผลิตรวม
เพิ่มขึ้น ทฤษฎีการคาระหวางประเทศที่สําคัญคือ  

ทฤษฎีการไดเปรียบโดยสมบูรณ (Absolute Advantage) เปนทฤษฎีการคาระหวาง
ประเทศในยุคแรกๆ โดย Adam Smith ไดเขียนไวในหนังสือช่ือ The Wealth of Nations (1976) เปน
การสนับสนุนการคาเสรีวาเปนนโยบายที่ดีสําหรับทุกประเทศในโลก เมื่อการคาเปนไปอยางเสรี 
แตละประเทศก็ทําการผลิตดวยความรูความชํานาญเปนพิเศษเฉพาะในสินคาที่มีความไดเปรียบโดย
สมบูรณ และนําเขาสินคาที่มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ ดังนั้นการคาระหวางประเทศจึงเกิดขึ้น
จากการที่ตางฝายไดเปรียบโดยเด็ดขาดจากการผลิตสินคาแตละชนิดแลวนํามาแลกเปลี่ยนกัน 
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ตอมา David  Ricardo  ไดนําเสนอทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Theory of 
Comparative Advantage) เขาไมไดปฏิเสธแนวความคิดของ Adam Smith แตยังคงขอสมมติใน
การศึกษาทฤษฎีการคาระหวางประเทศเหมือนเดิม คือ แรงงานเปนปจจัยเดียวที่ใชกําหนดตนทุนใน
การผลิต เขาแสดงขอเท็จจริงวาการคาระหวางประเทศเกิดขึ้นได แมวาประเทศผูสงออกจะไมมี
ความไดเปรียบโดยสมบูรณในการผลิตสินคาที่สงออกนั้น แนวคิดของทฤษฎีนี้กลาววา ตนทุนของ
การคาระหวางประเทศมิไดขึ้นอยูกับความไดเปรียบโดยสมบูรณที่ประเทศผูสงออกมีเหนือประเทศ
คูคา  แตขึ้นอยูกับความแตกตางโดยเปรียบเทียบในตนทุนการผลิตของประเทศทั้งสอง 

2. ทฤษฎีการคาระหวางประเทศสํานักนีโอคลาสสิก (The Neo-Classical Theory of 
International Trade) Gottfried Harberler เปนผูริเริ่มนําแนวคิดคาเสียโอกาสมาเปนหลักในการ
พิจารณาการคาระหวางประเทศ โดยอธิบายวาระหวางการผลิตสินคา 2 ชนิด ในระยะยาว ถา
ตองการผลิตสินคาชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะตองลดการผลิตสินคาอีกชนิดหนึ่งลงเทาใด โดยใช
เสนการผลิตที่เปนไปได (Production Possibility Curve: PPC) มาอธิบายความชันของเสนความ
เปนไปไดในการผลิต  

3. ทฤษฎีการคาระหวางประเทศสมัยใหม (The Modern Theory of International Trade)
มีการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาอธิบายทฤษฎีการคาระหวางประเทศในมุมมองใหมๆ อยาง
ตอเนื่อง เชน เสนเสนอซื้อขาย และภาพกลอง เอจเวิรธ-เบาลีย (Edgeworth-Bowley Box Diagram) 
เปนตน ทฤษฎีการคาระหวางประเทศที่โดดเดนเสนอโดย นักเศรษฐศาสตรชาวสวีเดน 2 ทาน คือ 
เฮคเชอร กับ โอหลิน เรียกวา “ทฤษฎีการคาที่พิจารณาปริมาณทรัพยากร”  ซ่ึงพิจารณาวาปริมาณ
ปจจัยการผลิตและทรัพยากรที่ประเทศตางๆ มีอยู ทําใหเสนการผลิตที่เปนไปไดของแตละประเทศ
แตกตางกัน ในความแตกตางกันของเสนการผลิตที่เปนไปไดนี้ทําใหเกิดการคาระหวางประเทศขึ้น
ตามทฤษฎีการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศที่ไดนําเสนอมานี้ เปนทฤษฎีที่สนับสนุนใหมีการคาเสรี 
โดยใหประเทศตางๆ เลือกผลิตสินคาที่ตนสามารถผลิตไดดวยตนทุนที่ต่ํากวา แลวสงออกจําหนาย
ตามหลักการแบงงานกันทํา เปนการใชทรัพยากรของโลกอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหประชากร
โลกมีสินคาสนองความตองการไดดวยราคาต่ําและมีคุณภาพดี 

การคาเสรี ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หมายถึง การซื้อขายสินคาและบริการระหวาง
ประเทศโดยไมมีการเก็บภาษีศุลกากร และการกีดกันทางการคาอ่ืนๆ รวมไปถึงการเคลื่อนยาย
แรงงานและทุนขามเขตแดนระหวางประเทศอยางอิสระ ไมมีการกีดกันใดๆ โดยรัฐบาลทําการคา
ระหวางปจเจกบุคคลหรือบริษัทที่อยูคนละประเทศ แตการคาระหวางประเทศมักถูกจํากัดดวยภาษี 
คาธรรมเนียมในการนําเขาและสงออกสินคา และกฎเกณฑที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรในการนําเขา 
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ในทางทฤษฎีการคาเสรีตองทําการยกเลิกขอจํากัดเหลานี้ทั้งหมด ในความเปนจริงแลวขอตกลง
ทางการคาที่เรียกวา "การคาเสรี" นั้น อาจสรางขอกีดกันบางอยางขึ้นมาก็ได การกระทําดังกลาว
เกิดขึ้นเพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศตน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, http://th.wikipedia.org) 
 

3.1.2 ทฤษฎีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) 

คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฏ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) ใชสําหรับวัดความสามารถในการแขงขันของสินคาของประเทศหนึ่งเทยีบกับประเทศอืน่ๆ 
หลักการวเิคราะหความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบที่ปรากฏ คือ การวิเคราะหตนทนุการผลิตสินคา
โดยเปรียบเทยีบกับตนทุนการผลิตสินคาชนิดเดยีวกันจากประเทศอื่น ซ่ึงการวิเคราะหตนทุนนัน้มี
ความยาก มักประสบปญหาดานขอมลูตนทุนสินคาในอตุสาหกรรมตางๆ ของแตละประเทศ ซ่ึง
มักจะหาไดยาก  และปญหาในเรื่องความไมสอดคลองกันในวิธีการวดัขอมูล ดังนั้น Balassa (1965) 
จึงเสนอวา การดูสัดสวนของสินคาสงออกของประเทศหนึ่งๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนโดยเฉลี่ย
ของสินคาในตลาดโลกนาจะ แสดงถึงความไดเปรียบในระดับหนึ่ง ดังนั้นดัชนีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบทีป่รากฏ จึงเปนดัชนีทีใ่ชวัดความสามารถในการแขงขนั หาก RCA ของสินคาใดของ
ประเทศหนึ่งๆ มีคา มากกวา 1 แสดงถึงความไดเปรยีบในสินคาของประเทศนั้นๆ ในตลาดโลก 
โดยมีสูตรในการคิดดังนี ้(ชัยยันต  กิตตวิิศษิฎ, 2546: 12-14) 

 
RCA = (Xi / X) / (Wi / W) 

 
โดย Xi / X คือ อัตราสวนระหวางมูลคาการสงออกสินคา i โดยประเทศ X  

      กับมูลคาการสงออกทั้งหมดของประเทศ X 
 Wi / W คือ อัตราสวนระหวางมูลคาการสงออกสินคา i ของโลกกับ 

      มูลคาการสงออกทั้งหมดของโลก 
 

การวัดความสามารถในการแขงขันโดย RCA เปนการวัดที่สามารถแสดงถึงความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคาไดในระดับหนึ่ง โดยอาศัยหลักที่วาถาประเทศใดสามารถผลิต
สินคาไดในตนทุนที่ต่ํากวาประเทศอื่นๆ ประเทศนั้นก็ควรจะสงออกสินคานั้นๆ ในสัดสวนเฉลี่ย
ของโลก ถา RCA มากกวา 1 แสดงถึงวาประเทศนั้นมีความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบในสินคา
นั้นๆ ถา RCA นอยกวา 1 แสดงวาประเทศนั้นไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคานั้น  
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หากเรานําตัวเลขที่ไดไปเปรียบเทียบกับคา RCA ของประเทศคูแขงก็จะสามารถรูถึงขีด
ความสามารถในการแขงขันของผูผลิตภายในประเทศเปรียบเทียบกับผูผลิตในประเทศคูแขงขันได 

การศึกษาโดยใชคา RCA จะทําใหเห็นภาพกวางๆ ของการสงออกสินคา i ของประเทศ
หนึ่งเมื่อเปรยีบเทียบกับการสงออกของสินคา i ของทั้งโลก แตเนื่องจาก RCA เปนแบบจําลองงายๆ 
เทานั้น จึงมีขอจํากัดบางประการคือ 

1. ประเทศ 2 ประเทศที่มีคา RCA > 1 ทั้งคู ไมสามารถสรุปไดแนนอนวาประเทศที่มีคา 
RCA ที่มากกวานั้นมีความสามารถในการสงออกสินคานั้นมากกวาอีกประเทศหนึ่งที่มีคา RCA 
นอยกวา ทั้งนี้เพราะตัวเลขที่นํามาคํานวณคา RCA นั้นอยูในรูปสัดสวนทั้งตัวตั้งและตัวหาร  

2. RCA ของการสงออกสินคาของประเทศที่มีการสงออกสินคาเกษตรเปนหลักจะมีคา 
RCA สูงกวาประเทศที่มีการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก เพราะมูลคาของการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมโดยปกติจะมากกวามูลคาการสงออกสินคาเกษตร 

3. คา RCA ที่ไดนั้นไมสามารถระบุไดแนชัดวาเกิดจากปจจัยใด เนื่องจากคา RCA ได
รวมเอาปจจัยตางๆ รวมไวดวยกัน เชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแตละประเทศ การดําเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในแตละประเทศ อัตราภาษีศุลกากรของแตละประเทศ เปนตน 

แมวาคาของ RCA จะมีขอจํากัดอยูพอสมควร แตก็เปนจุดเริ่มตนที่ดีของการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของการสงออกสินคาของประเทศหนึ่งๆ ได โดยการคํานวณหาคา RCA ของ
ประเทศและประเทศคูแขงที่สําคัญในสินคาที่ศึกษา แลวนําคาที่ไดจากการคํานวณมาเปรียบเทียบ
กันเพื่อพิจารณาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สําหรับการนําคา RCA ของสินคาที่ทําการศึกษามา
เปรียบเทียบกันนั้น ตองคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ของ RCA มาประกอบการพิจารณาดวย 
 

3.1.3 มาตรการปกปองทางการคาระหวางประเทศ 
การคาระหวางประเทศแมจะมีประโยชนอยางมากเมื่อพิจารณาในภาพรวม แตในทาง

ปฏิบัติ ประเทศตางๆ ไมวาจะเปนประเทศเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมมักมีเหตุผลในการไม
ปฏิบัติตามหลักการคาเสรี โดยใชเหตุที่วาเมื่อปลอยใหเกิดการคาเสรีจะทําใหผูผลิตภายในประเทศ
ไมมีความไดเปรียบ และการผลิตแตเฉพาะสินคาบางอยาง จะเปนเหตุใหทรัพยากรที่มีอยูไมไดรับ
การสนับสนุนใหมีการนํามาใชใหเกิดประโยชน ทําใหแตละประเทศหาเหตุตางๆ มาใชในการ
ปองกันการคาเสรี สําหรับการนํามาตรการปองกันทางการคาที่นิยมใชกัน มีดังนี้ (อางใน วันรักษ 
มิ่งมณีนาคิน, 2545: 54-74) 
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มาตรการทางภาษี คือ มาตรการกีดกันทางการคาที่มีการเรียกเก็บภาษีนําเขาในอัตราที่
สูงเพื่อปกปองผูผลิตภายในประเทศ ดังจะเห็นไดจากอัตราภาษีนําเขาสินคาที่สําคัญบางชนิดของ
บางประเทศที่เปนขอมูลที่แจงไวตอองคกรการคาโลก เพื่อใชเปนฐานในการลดภาษีนําเขาตาม
ขอตกลงวาดวยสินคา การเก็บภาษีนําเขาในอัตราสูงทําใหสินคาที่นําเขามีตนทุนสูงขึ้น เปนผลใหมี
ความสามารถในการแขงขันกับสินคาที่ผลิตภายในประเทศผูนําเขาลดลง ทําใหปริมาณการนําเขา
ลดลง ซ่ึงหมายถึงการสงออกของประเทศผูสงออกยอมลดลงนั่นเอง 

การใชมาตรการเก็บภาษีทําใหปริมาณการนําเขาลดลง ปริมาณการสงออกของประเทศ
ผูสงออกก็ลดลง ในทางตรงกันขามหากมีการลดอัตราภาษีนําเขาลงหรือยกเวนการเก็บภาษีนําเขา
ใหแกประเทศผูสงออกสินคา เชน ในกรณีของการใหสิทธิพิเศษทางการคา ก็จะทําใหประเทศผู
สงออกสามารถสงสินคาไปขายยังประเทศผูนําเขาไดมากขึ้น 

ในการทําขอตกลงเขตการคาเสรี การลดภาษีสินคาจะถูกหยิบยกขึน้มาอยูเสมอวาเปน
ผลสําเร็จและใหเหตุผลวาการทําขอตกลงเขตการคานั้นด ี มีประโยชนตอการสงออกอยางไร เมื่อ
ภาษีสินคาที่จะเขาสูตลาดของประเทศคูเจรจาลดลงเหลือ “ศูนยเปอรเซ็นต” ทําใหคาดการณวาจะทํา
ใหการสงออกเพิ่มขึ้นนั้น  

การลดภาษีศุลกากรนําเขาลงเหลือศูนยเปอรเซ็นต ยังมีประเด็นเกี่ยวของกับความเปน
ธรรมในการดําเนินนโยบายอีกดวย  ในทางความเปนจริงตัวภาษีมิไดแสดงถึงตัวเลขการขึ้นลงแต
อยางเดียว แตยังสะทอนถึงนโยบายและความเปนธรรมที่รัฐบาลสามารถนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การนํานโยบายทางภาษีมาใชกับการจัดการระบบเศรษฐกิจเพื่อใหสังคม
บรรลุถึงนโยบายที่จะพัฒนาสงเสริมการผลิตทองถ่ิน หรือการสนับสนุนและประยุกตมาตรการทาง
ภาษีมาใชกับนโยบายทางสังคมหรือส่ิงแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง    หากมีการลดภาษีหรือยกเลิกภาษี
ที่ทําใหสินคาจากตางประเทศไหลทะลักเขาสูตลาดอันจะสงผลใหผูผลิตสินคาในทองถ่ินไดรับ
ความเสียหายจากความสามารถที่ไมอาจแขงขันกับผูผลิตในตางประเทศได 

การลดภาษีสินคาในการเจรจาทําขอตกลงเขตการคาเสรี มีการแบงประเภทสินคาเปน
ประเภทตางๆ ดังนี้ 

1. สินคาออนไหว (Sensitive) 
2. สินคาที่ลดภาษีกนัตามปกติ เปนสินคาที่แขงขันได แตตองใชเวลาปรับตัว (Normal) 
3. สินคาที่ลดภาษีพรอมกนั 2 ฝายซึ่งเปนสินคาที่แขงขันได (Reciprocal) 
4. สินคาที่พรอมลดภาษี ซ่ึงเปนสินคาที่แขงขันได (Unilateral) 
5. สินคาที่ไมมีปญหาสามารถตกลงกันไดกอน (Early Harvest) 
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การที่สินคาตางๆ ถูกจัดเขาบัญชีประเภทสินคาในแตละประเภท เพื่อนําไปสูการเจรจา   
ลดภาษี ปญหาที่ควรพิจารณาคือ การนําสินคาที่ผลิตในประเทศเขาบรรจุในแตละประเภท
นั้น   กําหนดบนพื้นฐานอะไร มาจากพื้นฐานวิธีการศึกษาอยางไร ใครคือผูมีอํานาจตัดสินวาสินคา
ใดควรจะอยูในประเภทสินคาประเภทหรือกลุมใด การจะกําหนดประเภทสินคาเขาสูแตละประเภท
ของสินคาในการเจรจาทําขอตกลงเขตการคาเสรีเปนเรื่องละเอียดออนที่ไมอาจตัดสินใจกันงายๆ ยิ่ง
ไปกวานั้นในประเด็นวิธีการศึกษาเองก็มีปญหาขอถกเถียงที่ใชจะหาขอยุติไดงายๆ  

 
มาตรการที่ไมใชภาษ ี เปนมาตรการที่ประเทศตางๆ กําหนดขึ้นมาเพือ่เปนอุปสรรคตอ

การสงออกของประเทศคูคา หรือใชเปนเครื่องมือสําหรับกีดกนัทางการคา เพื่อคุมครองผูผลิตและ
ผูบริโภคในประเทศ มาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีที่ใชกนัแพรหลาย ไดแก  

1. การจํากัดปริมาณการนําเขา คือ การกําหนดโควตาการนําเขาสินคาใหนอยกวา
ปริมาณการนําเขาที่ควรจะเปน หากปลอยใหทําการคาแบบเสรี มาตรการนี้ใชเพื่อปกปองผูผลิต
ภายในประเทศใหสามารถแขงขันกับสินคานําเขาไดมากขึ้น การใชมาตรการจํากัดปริมาณการ
นําเขาเพื่อกีดกันการคาสินคา ซ่ึงแมจะมีขอตกลงขององคกรการคาโลก ใหยกเลิกมาตรการกีดกัน
ทางการคาที่ไมใชภาษีแลวก็ตาม ในหลายประเทศก็ยังคงมีการใชมาตรการที่ไมใชภาษีอยู  

2. มาตรการสนับสนุนการสงออก การคุมครองผลประโยชนของประเทศ รัฐบาลของ
แตละประเทศจะตองใหความชวยเหลือแกผลผลิตที่ประเทศตนผลิตขึ้นมาโดยมีการคุมครองการ
สงออกของสินคาในประเทศใหสามารถสงออกไปขายยังตางประเทศเพื่อใหประเทศของตนมี
รายได มาตรการที่ใชในการสนับสนุนการสงออก มีดังนี้ 

      2.1 การอุดหนุน หมายถึง มาตรการที่รัฐบาลชวยเหลือผูผลิตภายในประเทศ มีหลาย
วิธี ไดแก ใหเงินชวยเหลือการผลิต ใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา งดเวนการเก็บภาษี ใหการสนับสนุนใน
ดานตางๆ ที่รัฐบาลจะชวยลดตนทุนการผลิตลงได ผลจากการที่รัฐบาลอุดหนุน ทําใหสินคา
ภายในประเทศสามารถแขงกับสินคาตางประเทศได แตอุตสาหกรรมการผลิตที่ไดรับการอุดหนุน
อาจเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดการผลิตในอุตสาหกรรมชนิดนั้นมากเกินไป และเมื่อ
สงสินคาแขงขันในตลาดโลก ประเทศตางๆ จะเห็นวาเปนการคาที่ไมเปนธรรมทํา เพราะไมไดเกิด
จากการแขงขันกันระหวางผูผลิตในประเทศอยางแทจริง เปนผลใหหลายประเทศหันมาใชมาตรการ
ตอบโตการอุดหนุนได 

      2.2 การจัดตั้งเขตการคาระหวางประเทศ หมายถึง เขตภูมิศาสตรที่รัฐบาลกําหนด
เปนเขตการคาที่ไดรับสิทธิพิเศษ เชน การยกเวนภาษีศุลกากร ทําใหสงออกไปขายไดโดยไมตอง
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เสียภาษี ทําใหสินคาของประเทศสามารถแขงขันกับสินคาของประเทศอื่นๆ ได เกิดการขยายตัวใน
สินคานั้น 

      2.3 โครงการเงินทุนเพือ่การสงออก คือ การที่รัฐบาลจัดตั้งธนาคารเพื่อการสงออก
และนําเขา (Export-Import Bank: EXIM BANK) ขึ้นเพื่อใหสินเชื่อแกธุรกิจสงออกในประเทศ โดย
มีการรับประกนัการสงออกเพื่อลดความเสีย่ง เปนตน 

มาตรการจํากัดการสงออกที่กระทําไดภายใตขอตกลงของแกตตและองคกรการคาโลก 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Standard: SPS)  
หมายถึง การที่ประเทศผูนําเขากําหนดมาตรฐานสินคานําเขาเพื่อปองกันมิใหมีการนําเขาสินคาที่
เปนอันตรายตอสุขอนามัย สุขภาพของมนุษย สัตว พืชภายในประเทศ โดยมาตรการดังกลาวอาจอยู
ในรูปของการหามนําเขา หรือการกําหนดใหมีใบรับรองสุขอนามัย สุขภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือ
ไดวาสินคาดังกลาวมีสารตกคาง สารปนเปอน สารเจือปน ไมเกินกวามาตรฐานที่กําหนดไวซ่ึง
มาตรฐานดังกลาวคือ ระดับที่ไมเปนอันตรายตอมนุษย แตบางประเทศไดใชมาตรฐานดังกลาวใน
ลักษณะที่เปนการกีดกันทางการคาคือ ใชเฉพาะกับบางประเทศ หรือ ใชมาตรฐานที่สูงกวา
มาตรฐานทั่วไปโดยไมมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรมาสนับสนุน ดังนั้นแกตตหรือองคการการคาโลก
จึงไดจัดทําความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อใหการใช
มาตรการดังกลาวไมเปนอุปสรรคเกินควรตอการคาระหวางประเทศ กลาวคือ ตองใชอยางไมเลือก
ปฏิบัติทั้งตอสินคานําเขาดวยกันและกับสินคาชนิดเดียวกันที่ผลิตในประเทศนําเขานั้นเอง  

2) อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical Barrier to Trade: TBT) การกําหนด
กฎเกณฑในเร่ืองตางๆ เชน มาตรฐานสินคา การตรวจสอบ การปดฉลาก การออกใบรับรองสินคา 
หากสินคานําเขาไมไดเกณฑตามที่กําหนดไว จะถูกหามนําเขาหรือสงกลับไปยังประเทศผูผลิต ใน
บางกรณี ประเทศผูนําเขาอาจกําหนดมาตรฐานหรือสวนประกอบทางเทคนิคเปนการเฉพาะสําหรับ
ใชประกอบกับสินคาภายในประเทศ หากประเทศผูสงออกตองการสงสินคาไปขายก็ตองปรับปรุง
การผลิตของตนใหสอดคลองกับมาตรฐานทางเทคนิคของประเทศผูนําเขา ซ่ึงอาจทําใหตนทุนใน
การผลิตเพิ่มขึ้น ถือไดวาเปนอุปสรรคทางการคาที่สําคัญอยางหนึ่ง แกตตหรือองคกรการคาโลกจึง
จัดทําความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา เพื่อกําหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑตางๆ 
ของประเทศผูนําเขาใหดําเนินการดวยความโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ 

3)  มาตรการตอบโตการทุมตลาด คือ การที่ผูสงออกสงสินคาไปยังประเทศผูนําเขาใน
ราคาที่ต่ํากวามูลคาปกติของสินคา ซ่ึงเปนการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรมตอประเทศผูนําเขา 
แกตตหรือองคกรการคาโลกไมไดหามใหผูสงออกทําการทุมตลาด แตอนุญาตใหผูนําเขาใช
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มาตรการตอบโตการทุมตลาดได หากประเทศผูนําเขาพิสูจนไดวา มีการทุมตลาดโดยผูสงออกมายัง
ประเทศผูนําเขา ทําใหเกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมของผูนําเขา ประเทศผูนําเขาจะตอง
ดําเนินการไตสวน ตามกระบวนการและขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดไวในความตกลงวาดวยการปฏิบัติ
ตามมาตรตรา VI ของแกตต 1994 (Agreement on Implementation of Article VI of the General 
Agreement on Tariffs and Trade 1994) 

4) มาตรการตอบโตการอุดหนุน หมายถึง การที่รัฐ หนวยงานของรัฐหรือองคกรที่รัฐ
มอบหมายใหความชวยเหลือสนับสนุนแกผูประกอบการหรือผูผลิตในประเทศใหมศีักยภาพในการ
แขงขันมากขึน้ ทําใหเกิดประโยชนตอผูที่ไดรับการอุดหนนุ นอกเหนือจากประโยชนที่เอกชนพึง
ไดรับตามกลไกตลาด โดยอาจอยูในรูปการใหความชวยเหลือดานการเงิน การสนบัสนุนโดยตรง
การสนับสนุนโดยออม การจัดหาสินคาหรือใหบริการเกินกวาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การที่รัฐ
จัดซื้อจัดหาสินคาจากเอกชนในราคาที่สูงกวาความเปนจริง และสนับสนุนอุดหนนุดานราคา 

5) การขออนุญาตนําเขา คือ กรณีที่รัฐบาลประเทศผูนําเขาตองการควบคุมการนําเขา
สินคาบางประเภท ผูส่ังนําเขาสินคาจะตองไดรับใบอนุญาตนําเขากอนจึงจะนําเขาสินคานั้นได โดย
ปกติการขออนุญาตนําเขาจะเปนการขออนุญาตแบบอัตโนมัติ คือ มีการกรอกแบบฟอรมเพื่อขอ
อนุญาตนําเขา โดยอาจมีการเสียคาธรรมเนียมพิเศษ หากการกรอกแบบฟอรมนั้นเปนเพียงการแจง
ขอมูลแกหนวยงานราชการสําหรับเก็บขอมูลสถิติการนําเขาเทานั้น การขออนุญาตนําเขาเปนแบบ
อัตโนมัติ แตหากการขออนุญาตนําเขานี้ รัฐใชเพื่อควบคุมและจัดสรรโควตา หรือใชเพื่อ “เลือก
ปฏิบัติ” ระหวางประเทศผูสงออก เชน ประเทศผูสงออกบางประเทศอาจไดรับอนุญาตใหนําเขาได
มากกวาประเทศอื่น การกระทําเชนนี้ถือวา เปนมาตรการที่กีดกันทางการคา ดังนั้น แกตตหรือ
องคกรการคาโลกจึงไดจัดทําความตกลงวาดวยกระบวนการขออนุญาตนําเขา ขึ้นเพื่อปองกันมิให
ประเทศผูนําเขาใชกฎเกณฑ กฎระเบียบเกี่ยวกับการนําเขาในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติหรือกีด
กันทางการคา โดยพยายามใหกฎเกณฑ กฎระเบียบเกี่ยวกับการนําเขามีลักษณะแบบอัตโนมัติให
มากที่สุดคือ ไมกอใหเกิดความลาชาเกินควร ไมเลือกปฏิบัติตอสินคานําเขา กระบวนการในการ
อนุญาตมีความโปรงใสและไมเปนภาระแกผูนําเขาเกินควร  

6) มาตรการดานสิ่งแวดลอม เปนมาตรการที่ประเทศผูนําเขาหามนําเขาสินคาที่ผลิต
โดยไมคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยเหตุผลที่ประเทศเหลานี้นํามาใชสวนใหญคือ ประเทศ
พัฒนาแลวนํามาใชสนับสนุนมาตรการของประเทศ คือ ผลกระทบจากการทําลายสิ่งแวดลอม
ภายในประเทศหนึ่งจะมีผลในเชิงกวางกระจายไปยังประเทศอื่นๆ ในโลก เชน การตัดไมทําลายปา
ในประเทศหนึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Green House Effect) มีผลตอช้ันบรรยากาศ 
กอใหเกิดภาวะโลกรอน อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นสงผลใหน้ําแข็งในขั้วโลกละลาย และนําไปสูการ
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เกิดน้ําทวมในที่ตางๆของโลกในที่สุด และเมื่อเกิดผลกระทบแลว การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะมี “ตนทุน” สูงกวาการปองกันมิใหเกิดผลกระทบนั้น ประเทศตางๆ จึงควรใชหลัก “ปองกัน
ลวงหนา” เพื่อปองกันมิใหเกิดผลดังกลาว ดังนั้น แมการใชมาตรการดานสิ่งแวดลอมจะมี
ผลกระทบตอการคาบาง แตทุกประเทศตางใหการยอมรับ 

7) มาตรการดานแรงงาน เปนกรณีที่ประเทศผูนําเขากําหนดใหสินคานําเขาจะตองผลิต
จากแรงงานที่ไดรับการคุมครองตามสิทธิขั้นพื้นฐาน หากสินคานําเขาชนิดใดมีการใชแรงงานที่
ไมไดรับการคุมครองหรือไมไดมาตรฐาน เชน การใชแรงงานเด็กและสตรีโดยบังคับ การใช
แรงงานเกินกวาชั่วโมงทํางานปกติโดยไมมีการจายคาลวงเวลาหรือจายแตในอัตราที่ไมเปนธรรม 
หามมิใหผูใชแรงงานรวมตัวกันเพื่อตอรองเร่ืองคาจางที่เปนธรรมกับนายจาง เปนตน ประเทศผูนํา
เขาจะหามมิใหมีการนําเขาสินคานั้น โดยประเทศผูนําเขามักจะอางวา การกําหนดเชนนี้เพื่อ
สนับสนุนใหทุกประเทศคุมครองแรงงานภายในประเทศ โดยมนุษยทุกคนจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงประเทศผูนําเขาเหลานี้จะอางหลักเกณฑตามที่กําหนดในอนุสัญญาฉบับ
ตางๆ ขององคกรแรงงานระหวางประเทศที่วาดวยมาตรฐานแรงงานหลัก คือ 

(1) หามการใชแรงงานโดยบังคบั (Forced labor) 
(2) อนุญาตใหผูใชแรงงานมีสิทธิในการชุมนมุ (Association) 
(3) อนุญาตใหผูใชแรงงานมีสิทธิรวมตัวกนัเพือ่เจรจาตอรองกับนายจาง 
(4) การใชแรงงานเด็กตองมีกฎเกณฑทีเ่ปนธรรมและชัดเจน 
(5) การทํางานในสถานที่ทํางานเสี่ยงภัย จะตองมีกฎระเบียบเพื่อปองกันอันตรายท่ี

อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน 
การที่ประเทศผูนําเขากําหนดมาตรฐานแรงงานไว นอกจากเพื่อยกระดับมาตรฐาน

แรงงานในประเทศอื่นใหสูงขึ้นแลว อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจเปนแรงจูงใจใหประเทศผูนําเขากําหนด
เชนนี้ก็คือ เมื่อประเทศผูนําเขามีมาตรฐานแรงงานสูง ในขณะที่ประเทศผูสงออกมีมาตรฐาน
แรงงานที่ดอยกวา ประเทศผูสงออกจะมีความไดเปรียบเพราะมีตนทุนที่ต่ํากวา ทางเลือกของผูผลิต
ในประเทศผูนําเขาคือ ลดมาตรฐานแรงงานของตนลงเพื่อลดตนทุนการผลิตหรือยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศที่มีตนทุนดานแรงงานที่ต่ํากวา ซ่ึงหากเปนกรณีหลังจะไมเปนผลดีตอประเทศผูนําเขา
เอง ประเทศผูนําเขาจึงตองเลือกที่จะใชมาตรการดานแรงงานเพื่อกีดกันมิใหสินคาที่ใชมาตรฐาน
แรงงานต่ํากวาเขามาแขงขันในตลาดภายในประเทศ 
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3.1.4 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศที่ไดนําเสนอมาขางตน เปนทฤษฎีที่สนับสนุนนโยบาย

การคาเสรี แตในทางปฎิบัติรัฐบาลของแตละประเทศจะเขาแทรกแซงการคาระหวางประเทศ มี
นโยบายกีดกันการนําเขา และสนับสนุนการสงออก ทําใหเกิดผลเสียแกประเทศหลายประการ เชน 
ผูบริโภคซื้อสินคาในราคาแพง สินคาไมมีการพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัย และอาจไดรับการตอบโต
จากหลายประเทศ เปนตน ปจจุบันการแขงขันในตลาดโลกมีความรุนแรงมากขึ้น ทําใหประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคเดียวกันรวมกลุมทางเศรษฐกิจเพื่อเอื้อประโยชนทางการคากับประเทศตางๆ 
ภายในกลุม โดยกีดกันการคากับประเทศนอกกลุม และทําใหเกิดการขยายตัวทางการคาการลงทุน
ของประเทศสมาชิกภายในกลุม การรวมกลุมทางเศรษฐกิจแบงได ดังนี้ (วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน, 
2545: 75-77) 

1. การใหสิทธิพิเศษทางการคา (Preferential Trade Arrangement) มีการใชภาษีศุลกากร
ในหมูประเทศสมาชิกในอัตราต่ํากวาที่ใชกับประเทศนอกกลุม แตภายในกลุมยังไมไดใชภาษี
ศุลกากรอัตราเดียวกัน โดยมากเกิดจากประเทศที่เคยเปนเจาอาณานิคม และภายหลังยังคงรักษาสาย
สัมพันธกับอดีตอาณานิคมของตนดวยการใหสิทธิพิเศษทางการคา 

2. เขตการคาเสรี (Free Trade Area) มีการใชภาษีศุลกากรในหมูประเทศสมาชิกใน
อัตราต่ํากวาที่ใชกับประเทศนอกกลุม ภายในกลุมมีการใชพิกัดอัตราภาษีรวมคือ ใชภาษีอัตราเดียว
ในสินคารายการเดียว 

3. สหภาพภาษีศุลกากร (Custom Union) ภายในกลุมประเทศสมาชิกมีการใชอัตราภาษี
เดียวกันในสินคารายการเดยีว และใชโครงสรางอัตราภาษีเดยีวกันตอประเทศนอกกลุม 

4. ตลาดรวม (Common Market) ครอบคลุมลักษณะสหภาพภาษีศุลกากร มีการ
เคล่ือนยายแรงงาน เงินทุน และการประกอบการ ที่เสรีภายในกลุมประเทศสมาชิก 

5. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) ครอบคลุมลักษณะของตลาดรวม และมีการใช
สถาบันทางเศรษฐกิจอื่นๆ รวมกันหรือแบบเดียวกัน มกีารสรางเงินตราชนิดใหมขึ้นมาใชรวมกนั 

6. การรวมกลุมทางเศรษฐกจิสมบูรณแบบ (Complete Economic Integration) มกีารใช
สถาบันเศรษฐกิจชุดเดียวกนั 
 

3.1.5 การจัดตัง้เขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA) 
WTO มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหการคาของโลกดําเนินไปอยางเสรีบนพื้นฐานของความ

เทาเทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติระหวางประเทศภาคีสมาชิก พิจารณาไดจากบทบัญญัติของ 
GATT ที่กําหนดหลักการสําคัญไว 2 หลักการ ไดแก หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง และ
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หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติเดียวกัน การรวมกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไมวาจะอยูในรูปการ
เจรจาระดับทวิภาคี (Bilateral Agreement) หรือ พหุภาคี (Multilateral Agreement) ขอตกลงกําหนด
ขึ้นเพื่อสรางความเปนเสรีทางการคาระหวางประเทศใหมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม ไมอาจหลีกเลี่ยง
การกีดกันการคาตอประเทศนอกกลุมขอตกลงไปได หากพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวา WTO อนุญาต
ใหมีการรวมกลุมหรือทําความตกลงทางการคาระดับภูมิภาคได โดยถือวาเปนขอยกเวนของ WTO 
ที่ประเทศสมาชิกสามารถเลือกปฏิบัติไดระหวางประเทศในกลุม แตตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับเงื่อนไขที่กําหนดไวใน GATT ป 1994 ซ่ึงยินยอมใหประเทศที่เขารวมในการจัดตั้งกลุม
เศรษฐกิจนี้ไมตองปฏิบัติตามพันธกรณีบางประการของ GATT ได 

การจัดตั้งเขตการคาเสรี กําหนดวาจะตองขจัดอัตราภาษี คาธรรมเนียม และขอจํากัด
ทางการคาทั้งหลายระหวางประเทศสมาชิกเขตการคาลงอยางมากเทานั้น แตละประเทศสามารถ
กําหนดอัตราภาษี คาธรรมเนียม และจํากัดทางการคาที่ใชกับประเทศที่มิไดเปนสมาชิกเขตการคา
ไดโดยอิสระ แตระดับของอัตราภาษี คาธรรมเนียมและขอจํากัดทางการคา จะตองไมสูงหรือ
เขมงวดกวาเดิมกอนที่จะเขามารวมกันจัดตั้งเขตการคาเสรี 

 
หลักการและขั้นตอนการจัดทําเขตการคาเสรี 
จากกระแสการเจรจาเขตการคาเสรีในอดีต ประเทศสมาชิก GATT หรือ WTO 

ตระหนักถึงประโยชนของการเปดเสรีทางการคาในระดับกลุมประเทศจึงยอมใหประเทศสมาชิก
เขตการคาเสรีมีการการเลือกปฏิบัติในดานการเก็บภาษีศุลกากร เกิดผลกระทบที่จะทําใหมีการ
เบี่ยงเบนการคาและการลงทุนจากประเทศนอกกลุม ซ่ึงเปนประเทศสมาชิกสวนใหญ หรืออาจจะมี
การกีดกันการคาเพิ่มขึ้น จึงไดมีการกําหนดกฎเกณฑและเงื่อนไข ในการเจราจาเขตการคาเสรีของ
ประเทศสมาชิก เพื่อปองกันผลกระทบตอประเทศอื่นๆ เงื่อนไขสําคัญของการจัดตั้งเขตการคาเสรี
ระหวางประเทศสมาชิกองคกรการคาโลก คือ  

- กรณีสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาไดรับความยดืหยุนตาม Enabling Clause (The 
1979 Decision on Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity, and Fuller 
Participation of Developing Countries) ของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา และ
ประเทศที่พัฒนาแลวจะตองไมมีการเลือกปฏิบัติในการใหสิทธิประโยชนทางการคาแกประเทศ
กําลังพัฒนา   

- กรณีสมาชิกที่เปนประเทศที่พัฒนาแลวตองปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 24 ของใน
การทําความตกลงที่ครอบคลุมดานการคาสินคาและปฏิบัติตามมาตรา 5 ของความตกลงทั่วไปวา
ดวยการคาบริการ กลาวคือ ในเขตการคาเสรีจะตองมีการขจัดอุปสรรคดานภาษีนําเขาและมาตรการ
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ที่ไมใชภาษีใหครอบคลุมการคาสินคาใหมากพอ ซ่ึงเกณฑที่ใชคือ ขจัดอุปสรรคดังกลาวให
ครอบคลุมสินคาไมต่ํากวารอยละ 90 ของยอดรวมมูลคาการคาสินคาระหวางกัน สวนในดานการคา
บริการนั้น ก็ตองมีการขจัดขอจํากัดตางๆ เพื่อเปดเสรีในสาขาบริการตางๆ ใหมากพอซึ่งก็คือการ
เปดเสรีที่ครอบคลุมสาขาบริการเปนจํานวนที่มากกวาที่ไดทําขอผูกพันไวในองคกรการคาโลก 
ทั้งนี้จะตองแจงเรื่องการเจรจาเขตการคาเสรีใหองคกรการคาโลก พิจารณาวาสอดคลองกับกฎเกณฑ
ขององคกรการคาโลกวาความเกี่ยวของกันหรือไม 

 
แนวทางในการทําความตกลงเขตการคาเสรีมีดังนี ้
1. ทําใหกรอบกวาง เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดทั้งสองฝาย (Win-Win) ความตกลงเขต

การคาเสรีเปนความตกลงที่มีกรอบกวางกวากรอบขอผูกพันภายใตองคกรการคาโลก นอกจากการ
เปดเสรีทางการคา (สินคาและบริการ) และการลงทุนแลวยังรวมถึงการขยายความรวมมือใน
ลักษณะที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจการคาและการลงทุน การให
ความสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของประเทศที่รวมทําความตกลง ตลอดจนประสานแนวนโยบาย
ดานตางๆ นับวาเปนการทําขอผูกพันที่สูงกวาขอผูกพันในองคกรการคาโลก และครอบคลุมสาขาที่
อยูนอกกรอบขององคกรการคาโลก เชน การลงทุน การคาแบบไรกระดาษ การใหความสนับสนุน
วิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก การพัฒนาบุคลากร การยกระดับมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดลอม 
เปนตน เพื่อใหทั้งสองฝายไดรับผลประโยชนรวมกันอยางเต็มที่ 

2. ทําใหสอดคลองกับกฎองคกรการคาโลก มีการกําหนดเงื่อนไขใหมีการเปดเสรีโดย
ครอบคลุมการคาสินคาและบริการระหวางประเทศที่เขารวมกันทําเขตการคาเสรีกันอยางมากพอ 
และสรางความโปรงใสโดยแจงตอ WTO กอนและหลังการทําความตกลงตั้งเขตการคาเสรี รวมทั้ง
เปดใหประเทศสมาชิกอื่นตรวจสอบความตกลง 

3. แลกเปลี่ยนผลประโยชนตอบแทนกนั 
- กรณีที่คูเจรจาเปนประเทศพัฒนาแลว การเจรจาจะมุงแลกเปลี่ยนผลประโยชนตอบ

แทนกนัอยางเต็มที่ 
- กรณีฝายหนึง่เปนประเทศกําลังพัฒนาและอีกฝายเปนประเทศพัฒนาแลว ประเทศ

ที่พัฒนาแลวควรใหความยดืหยุน ไมควรเรียกรองใหอีกฝายตองใหผลประโยชนตอบแทนทัดเทยีม
กัน เชน ใหมีระยะเวลายาวนานกวาในการปรับตัว หรือทาํขอผูกพันในระดับที่ต่ํากวา เปนตน 

4. กําหนดกลไกและมาตรการปองกันผลกระทบตออุตสาหกรรมภายใน การเจรจา
จัดตั้งเขตการคาเสรีจะรวมเรื่องกฎเกณฑและขั้นตอนการใชมาตรการปองกันผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมภายใน เชน การเก็บภาษีตอตานการทุมตลาด ภาษีตอบโตการอุดหนุน และมาตรการ
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คุมกัน ซ่ึงใช กฎเกณฑของ WTO เปนพื้นฐาน และปรับปรุงเนื้อหาใหตรงตามความประสงคของ
ประเทศที่รวมเจรจากัน 

การจัดตั้ง FTA มีขั้นตอนการดําเนินการทั้งภายในประเทศ และการดําเนินการรวมกับ
ประเทศที่เปนคูเจรจา ซ่ึงแบงเปน 2 ขั้นตอนสําคัญ คือ การศึกษารวมกันเพื่อประเมินประโยชน 
และผลกระทบจากการทําเขตการคาเสรี ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับหลายหนวยงานทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน การจัดทําเขตการคาเสรีทวิภาคี ในกรณีทั่วไป จะใชเวลาประมาณ 2 - 3 ป กอนที่จะมี
การปฏิบัติตามความตกลงเขตการคาเสรี และในกรณีเรงดวนจะใชเวลาประมาณ 1 – 1 ปครึ่ง 

 
ผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรี  
ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากการเจราตกลงเขตการคาเสรี จากการศึกษาเอกสารของกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย สรุปความไดดังนี ้
1. ผลทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ประเทศที่เขารวมกระแสการทํา FTA ยอมมีเปาหมายที่จะใหไดรับประโยชนทั้งดาน

การเมืองและเศรษฐกิจ วัตถุประสงคสองดานนี้อาจจะขัดแยงกันในบางกรณี ทําใหตองเลือก
ประโยชนดานหนึ่งมากกวาอีกดานหนึ่ง เชน  ในระหวางการเจรจาบางประเทศอาจมีการ
ประนีประนอมเพื่อใหการเจรจาประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายทางการเมือง โดยไดรับ
ประโยชนทางเศรษฐกิจที่นอยลง หรืออาจเจรจาอยางแข็งกราวโดยไมประนีประนอมเพื่อใหได
ประโยชนทางเศรษฐกิจสูงสุดเทาที่จะทําได อยางไรก็ตาม การตัดสินใจใหน้ําหนักทางการเมือง
หรือทางเศรษฐกิจ ยอมขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานะและอํานาจการตอรอง
ของแตละประเทศ และเปาหมายในภาพรวมของการทํา FTA 

2. ผลตอประเทศกําลังพัฒนา 
ปจจุบันประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศไดรวมทํา FTA ไมวาจะเปนผูริเร่ิมหรอืไดรับ

การทาบทามใหเขารวม หรือขอเขารวม แตประเทศกําลังพัฒนาโดยทั่วไป ยังอยูในสถานะที่
คลายคลึงกันคือ ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ ยังคงปกปองตลาดของตนในระดับที่สูงกวาประเทศ
ที่พัฒนาแลว การทําความตกลง FTA ในปจจุบันซึ่งเปน WTO-plus ทําใหตองทําขอผูกพันเปดตลาด
ที่กวางและลึกกวาและดําเนินการเร็วกวาในกรอบ WTO ซ่ึงจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศกําลัง
พัฒนาตองปรับตัวมากกวากรณีของประเทศที่พัฒนาแลว ผลที่เกิดมีดังนี้ 

- ขาดอํานาจการตอรองในการเจรจากับประเทศที่พัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศที่ตองพึ่งพาการคาและการลงทุน เชน ชิลี และสิงคโปร ยอมรับขอเสนอของสหรัฐฯ ให
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รวมเรื่องมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดลอม และการงดเวนไมควบคุมการไหลของเงินทุนในความ
ตกลง FTAs ที่ทํากับสหรัฐฯ  

- ขาดความพรอมในการเจรจา เนื่องจากขอจํากัดในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดาน
จํานวนและทกัษะ/ประสบการณของบุคลากรที่จะเปนผูเจรจา  

- ขาดความพรอมในการเตรียมการปรับตวัรับผลการเจรจา ทําใหอุตสาหกรรมบาง
ประเภทไดรับความกระทบกระเทือนจากการแขงขันของประเทศที่เปนพันธมิตร FTA 

- ขาดความพรอมในการใชโอกาสและสิทธิประโยชนที่ไดรับตามความตกลงที่เปน
ผลจากการเจรจาทําใหใชสิทธิประโยชนในการเขาตลาดของอีกฝายหนึ่งไดนอย 

การเจรจาทําความตกลง FTA ในระดับทวิภาคีและ/หรือระดับภูมิภาค ในระหวางที่การ
เจรจาระดับโลกคือการเจรจารอบใหมของ WTO (Doha Development Round) กําลังดําเนินอยูยอม
เพิ่มแรงกดดันแกประเทศที่รวมการเจรจาในทั้งสองหรือสามระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลัง
พัฒนา ซ่ึงมีขอจํากัดดานบุคลากรมากกวาปกติ จึงจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการเจรจาในทั้ง
สองดานอยางรอบคอบ เพื่อใหการใชบุคลากรมีประสิทธิผลสูงสุดและไดรับประโยชนจากการ
เจรจาทุกระดับอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี เนื่องจากการเจรจา FTA เปนทางเลือกที่เปนสวนเพิ่มพิเศษ
จากการเจรจาเปดเสรีภายใต WTO การจัดการทรัพยากรของประเทศกําลังพัฒนาจึงอาจโนมไปใน
ทิศทางที่ใหความสําคัญลําดับตนแกการเจรจา FTA ซ่ึงเปนการทําขอผูกพันการเปดตลาดที่สูงกวา 
WTO  

3. ผลตอระบบการคาพหุภาคี 
FTA มีผลที่สําคัญสองดานพรอมๆ กัน คือ การเปดเสรีทางการคาและการลงทุน

ระหวางสองประเทศหรือในกลุมประเทศ จะเปน Building Blocks ที่สงเสริมการเปดเสรีในระดับ
โลกตอไป และกระตุนใหมีการขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศที่เปนภาคีสมาชิก FTA 

การเลือกปฏิบัติระหวางประเทศที่เปนภาคี FTA และประเทศที่ไมใชภาคี (ไมไดรับ
สิทธิประโยชนทางการคา) ทําใหมีการเบี่ยงเบน (Diversion) การคาและการลงทุนจากประเทศที่
ไมใชภาคี ซ่ึงอาจเปนประเทศผูผลิตสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงกวาประเทศภาคีสมาชิก 
แตตองเสียเปรียบในการแขงขันเพราะไมไดรับสิทธิประโยชนดังเชนประเทศภาคีสมาชิก 

จํานวน FTA ทีเ่พิ่มสูงขึ้นและกระจายในภูมภิาคตางๆ ของโลกอยางรวดเร็วในระยะ
ยี่สิบปที่ผานมา และมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นอีกมาก ทําใหนักวิชาการที่มีช่ือเสียงระดับโลกหลายราย 
กังวลวาสถานการณและแนวโนมดังกลาวนี้ จะมีผลกระทบตอ WTO ดังนี ้

- ประเทศสมาชิก WTO หันเหความสนใจและลดการใชทรัพยากรในการเจรจาในเวที 
WTO โดยไปทุมเทใหการเจรจาทําความตกลง FTA ซ่ึงอาจทําใหการเจรจารอบใหมไมกาวหนา 

DPU



 26

(แมวาจะมีปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของดวย) เทากับไมไดสงเสริมการเปดเสรีและการปรับปรุงกฎเกณฑ
การคาในระดับโลก และการทํา FTA อาจกลายเปนกระแสหลักแทน WTO 

- สรางความยุงเหยิงในระบบการคาโลก เพราะมีการใหหรือแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน
ที่ซอนทับกันทั้งในหลายระดับและหลายกรอบความตกลง และประเทศที่เปนภาคคีวามตกลง FTA 
จะใชกฎวาดวยแหลงกําเนดิสินคาที่แตกตางกัน Professor Jagdish Bhagwati นักเศรษฐศาสตรช้ัน
นําเปรียบเทยีบสถานการณนี้วาเหมือนกบั Spaghetti Bowl ซ่ึงเขาเห็นวาเปนการสรางปญหาตอ
ระบบระยะยาว และสงผลกระทบตอประเทศที่ไมใชภาคีสมาชิก FTA 

 
การทําเขตการคาเสรีจะทําใหเกิดผลดีกับประเทศ สรุปได ดังนี ้
1) แนวคิดทางเศรษฐศาสตรกลาวไววา การใชนโยบายการคาเสรีจะกอใหเกิดความมี

ประสิทธิภาพ และหลักการไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ การแบงงานกันทํา และการประหยดัตอขนาด
การผลิตจํานวนมากจะทําใหตนทุนถูกลง ผูบริโภคสามารถเลือกบริโภคสินคาที่ดี มีคุณภาพ ราคา
เปนไปตามกลไกตลาดอยางแทจริง หลักการเหลานี้จะเกดิประโยชนตอการจัดทําเขตการคาเสรี 

2) เขตการคาเสรีจะทําใหมีตลาดกวางขึ้น การสงออกงายขึ้น สะดวกขึ้น การคาระหวาง
กันเพิ่มมากขึ้น เมื่อคูสัญญาตกลงกันแลว การเจรจาขจัดอุปสรรคทางการคานอกเหนือจากภาษีจะมี
มากและงายขึ้นในการเจรจา มีการกระจายแหลงวัตถุดิบมากขึ้น ทําใหวัตถุดิบที่ใชมีการนําเขาใน
ระดับราคาถูกลง และตนทุนการผลิตต่ําลง 

3) ผลพลอยไดจากการทําเขตการคาเสรี คอื กระตุนใหมีการลงทุนจากตางประเทศมาก
ขึ้น เมื่อมีประเทศใดประเทศหนึ่งจัดทําเขตการคาเสรีแลว จําเปนตองลดภาษีลงมา หมายความวา 
ในอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่กอนหนารัฐบาลมีการปกปอง จะตองพยายามปรับตัวเพื่อที่จะใหสามารถ
ตอสูแขงขันได กรณีนี้จะเปนผลดีทางออม คือ ทําใหอุตสาหกรรมตางๆ ของเขตการคาเสรีนั้นมี
ความสามารถในการแขงขันมากขึ้น 

4) เขตการคาเสรีในลักษณะพหุภาคี เชน กลุม AFTA หรือกลุม EU มีผลที่ทําใหกลุม
นั้นๆ นอกจากจะมีตลาดการคาที่กวางขึ้น สินคาสามารถตอบสนองความตองการในกลุมไดแลวยัง
ทําใหมีอํานาจในการตอรองและอํานาจในการเจรจาระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น เพราะถารอ WTO 
หรือจะหวังพึ่ง WTO ที่จะมาเปนกลไกในการเปดตลาดการคาเสรี คงจะตองรออีกนาน 

5) เขตการคาเสรี มีนัยทางดานการเมืองระหวางประเทศอยูดวย คือการที่ประเทศหนึ่ง
จะเขาไปใกลชิดกับอีกประเทศหนึ่ง เทากับวาเปนการถวงดุลอํานาจกับอีกประเทศหนึ่ง ตัวอยางเชน 
จีนจะทําเขตการคาเสรีกับอาเซียนมีนัยทางการเมืองคือ จีนจะมีบทบาท มีอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจ 
ทางดานการเมืองเพิ่มขึ้นในอาเซียน และถาสหรัฐอเมริกาตองการจะถวงดุลอํานาจจีนก็ตองเขามา

DPU



 27

ทําเขตการคาเสรีกับประเทศในภูมิภาคนี้ดวย ซ่ึงเปนเหตุผลทางการเมืองที่แทรกอยูในเรื่องของการ
จัดทําเขตการคาเสรี ซ่ึงจะตองนํามาพิจารณาดวย 

 
การทําเขตการคาเสรีจะทําใหเกิดผลเสียกับประเทศ สรุปได ดังนี ้
1) มีผลกระทบตออุตสาหกรรมใหม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เราเรียกวาอุตสาหกรรม

แรกเริ่ม คือ อุตสาหกรรมที่ยังตองการใหรัฐบาลปกปองอยูเปนอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดใหมไมมี
ความสามารถในการที่จะไปแขงขันในเวทีโลกอยางเพียงพอ เพราะฉะนั้น ถาหากมีการจัดทําเขต
การคาเสรี อุตสาหกรรมเหลานี้จะถูกกระทบจากสินคาราคาถูกจากประเทศคูตกลงเขตการคาเสรี 
และอาจตองลมหายไปได 

2) ประเทศที่เปนคูตกลงจัดทําเขตการคาเสรี ที่มีโครงสรางการสงออกสินคาเหมือนกัน 
จะกลายมาเปนแขงขันกนัเอง เกิดการนําเขาสินคาประเภทเดียวกันมาตตีลาดสินคาในประเทศที่ดอย
กวา เพราะฉะนั้น โครงสรางการผลิตประเภทเดยีวกันจะทําใหเกิดการแขงกัน ไมเกือ้หนุนกนั 

3) การจัดทําเขตการคาเสรีแบบทวิภาคีหรือแบบภูมภิาค จะเปนการทาํลายระบบการคา
ของโลก เปนการทําลาย WTO และเปนการทําลายระบบพหุภาคนีิยม ซ่ึงที่จริงแลวตามหลักของนัก
เศรษฐศาสตรระบบที่ดีที่สุด คือ WTO คือถาจะมีเขตการคาเสรีนั้นกค็วรจะเปนเขตการเสรีของทั้ง
โลกรวมกัน ถามีการจัดทําเขตการคาเสรีแบบ FTA ตามหลักของนักเศรษฐศาสตรก็ถือวาเปน 
second best option แตจริงแลว the best option คือ WTO 

4) การจัดทําเขตการคาเสรีจะไปกระตุนใหประเทศอื่นตองแขงที่จะจดัทําเขตการคาเสรี
เพิ่มขึ้นมาดวย เพราะฉะนั้น FTA ที่มากขึ้นจะนําไปสูความขัดแยงทางการคา เพราะวาการจดัทําเขต
การคาเสรี อยางเชน ประเทศ A กับประเทศ B สองประเทศจะไดประโยชน แตวาประเทศนอกกลุม
ประเทศที่ไมเปนสมาชิกเขตการคาเสรีนั้นจะถูกกดีกัน เรียกวาเปนการกีดกนัทางการคา 

5) ในการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีระหวางกัน สวนใหญแลวประเทศใหญจะไดเปรียบ
ประเทศเล็กจะเสียเปรียบ เพราะวาจะไมมอํีานาจในการตอรอง ตองระมัดระวังในการที่จะไปเจรจา
กับประเทศใหญ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เปนตน 

6) การจัดทําเขตการคาเสรีอาจจะทําใหประเทศหนึ่งเขาสูสภาวะการพึง่พาทางเศรษฐกิจ
ประเทศหนึ่งมากเกินไปเรียกวา Over Dependency นอกจากนั้นยงัมีผลในการเบี่ยงเบนทิศทาง
การคา (Trade Diversion) ทําใหประเทศคูตกลงเขตการคาเสรีหันมาคาขายกันเองมากขึ้น หลังจากมี
การเปดเสรีใหแกกนั แตยังคงมีอุปสรรคทางการคากับประเทศอื่นๆ จึงอาจจะทําใหไมมกีารนําเขา
จากประเทศทีต่นทุนการผลิตต่ํากวาไดดวย 
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3.2 วิธีการศึกษาและขอมูล 
ตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษาที่กลาวมาขางตน วิธีการศึกษาวิเคราะหจะ

เปนไปตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
3.2.1 ศึกษาการจัดตั้งเขตการคาเสรีของประเทศไทย โดยศึกษาการคาระหวางประเทศ

ของไทยและขั้นตอนการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีของไทยกับประเทศตางๆ และศึกษากรอบการเจ
ราจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เพื่อทราบถึงขอตกลงที่ไดมีการเจรจาตกลงกัน 

3.2.2 ศึกษาความสามารถในการสงออกสินคาของไทยไปออสเตรเลีย ทําการวเิคราะห
เชิงปริมาณ ศกึษาถึงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ โดยใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทยีบที่
ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลที่
เผยแพรโดย United Nations Commodity Trade Statistics Database เปนขอมูลของสินคาที่ใชเปน
รหัส SITC Rev.3 ผูศึกษาไดทําการสืบคนจากเวบไซด http://comtrade.un.org/db ขอมูลที่ใชศึกษา
แบงเปนชวงเวลาตั้งแตป 2544 ถึงป 2548 เปนระยะเวลา 5 ปที่ทําการศกึษา และทําการเปรียบเทียบ
คา RCA กับประเทศอืน่ๆ ที่เปนคูแขงทางการคาในตลาดออสเตรเลียในแตละรายสินคาที่ได
ทําการศึกษา สินคาที่นํามาศึกษาเปนสนิคาที่มีมูลคาของป 2548 อยูในลําดับตนในการสงออกสินคา
ไทยไปออสเตรเลีย โดยมีมูลคาการสงออกรวม 9 หมวดสินคาเทากับ 2,198 ลานเหรียญสหรัฯ จาก
มูลคาการสงออกรวมทั้งส้ิน 3,161 ลานเหรียญสหรัฐฯ รายการที่นํามาศกึษาคิดเปนรอยละ 69.5 ของ
การสงออกทั้งหมด และพจิารณาเลือกคูคาที่มีการสงออกสินคาชนิดเดียวกันไปออสเตรเลีย โดย
เลือกจากประเทศที่มูลคาการสงออกในป 2548 มมีูลคาอยูในลําดับตนของการสงออกสินคาไป
ออสเตรเลีย รายละเอียดของสินคาและประเทศคูแขง มดีังนี ้

รหัสสินคา 03 (Fish Crustaceans Mollusks and preparations thereof) ประเทศที่
ทําการศึกษา คอื ไทย จีน เวยีดนาม และนิวซีแลนด 

รหัสสินคา 69 (Manufactures of metal nes) ประเทศที่ทําการศึกษา คือ ไทย 
สหรัฐอเมริกา จีน และมาเลเซีย 

รหัสสินคา 741 (Heating and cooling equipment and parts thereof, nes) ประเทศที่
ทําการศึกษา คอื ไทย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และจีน 

รหัสสินคา 752 (Automatic data processing machines and units thereof) ประเทศที่
ทําการศึกษา คอื ไทย มาเลเซีย สิงคโปร และจีน 

รหัสสินคา 775 (Household-type electrical and non-electrical equipment, nes) 
ประเทศที่ทําการศึกษา คือ ไทย จีน เกาหลใีต และนิวซีแลนด 
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รหัสสินคา 781 (Car, other motor vehicles principally designed for the transports of 
persons) ประเทศที่ทําการศึกษา คือ ไทย ญีปุ่น เกาหลใีต และสหรัฐอเมริกา 

รหัสสินคา 782 (Motor vehicles for transport of goods; special-purpose motor 
vehicles) ประเทศที่ทําการศกึษา คือ ไทย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเยอรมันน ี

รหัสสินคา 784 (Parts and accessories of the motor vehicles of 722, 781, 782 and 783) 
ประเทศที่ทําการศึกษา คือ ไทย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และจีน 

รหัสสินคา 893 (Articles, nes, of plastics) ประเทศที่ทําการศึกษา คือ ไทย จีน 
สหรัฐอเมริกา และนวิซีแลนด DPU



บทที่ 4 
เขตการคาเสรีของไทย 

 
4.1 เขตการคาเสรีของไทย 

ปจจุบันบทบาทของการคาเสรีระหวางประเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆ และตลาดไมไดเปดเสรี
อยางแทจริง ระบบกลไกตลาดซึ่งมีราคาเปนตัวจัดสรรทรัพยากรถูกเบียดเบียนอยางรุนแรง โดย
มาตรการทางดานภาษีและมาตรการที่มิใชภาษีที่แตละประเทศนํามาใช และยังมีการรวมกลุมทาง
การคาเพื่อสรางอํานาจตอรองทางการคา ซ่ึงกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติกับประเทศที่มีผลประโยชน
ตอกัน เพื่อใหผูผลิตภายในประเทศสามารถดํารงอยูตอไป เปนผลใหหลายๆ ประเทศมีการรวมกลุม
เพื่อคาขายกันภายในกลุมประเทศเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยก็มีการรวมกลุมกับประเทศคูคาที่สําคัญ
มากขึ้น จากการศึกษาเอกสารของกรมเจราการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย สรุปการคา
ระหวางประเทศของไทยมีรายละเอียดไดดังนี้ 

กระทรวงพาณิชยกําหนดใหเขตการคาเสรีเปนยุทธศาสตรสําคัญในการขยายการคาและ
การลงทุน สรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจและการเมือง และเพื่อใหไทยเปนศูนยกลางของอาเซียนใน
การเชื่อมโยงกับประเทศนอกกลุมทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นทั่วโลก โดยมุงความสําคัญที่
ตลาดขนาดใหญและตลาดเกิดใหมเพื่อขยายตลาดสงออก นโยบายดานเศรษฐกิจระหวางประเทศมุง
ยกระดับนโยบายดานการคาตางประเทศ จากที่เนนเพียงเรงรัดการสงออกในทุกระดับสูการพัฒนา
เครือขายการตลาดระดับโลก สามารถสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไดอยาง
ทันเวลา เพื่อใหเศรษฐกิจของไทยเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก รัฐบาลไดกําหนดแนวทางดังนี้ 

(1) สนับสนุนการคาเสรีในการคาระหวางประเทศ สงเสริมการคาและการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบาน แกไขปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศ 

 (2)   เพิ่มบทบาทเชิงรุกในเวทีการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
 (3)  สงเสริมผูประกอบการใหมีสวนในขอมูลดานการคาและการลงทุน สําหรับนําไป

วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขอบังคับทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ เพื่อประโยชน
ในการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรของนโยบายตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรแนวทางการทําเขตการคาเสรีของไทย ที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดเปน
นโยบาย แบงออกไดเปน 4 สวน คือ  

1) กําหนดเปาหมายที่จะเปน "HUB" ทางดานการคาและการลงทุนในเอเชีย โดยตั้งเปา
จะเปน 1 ใน 5 ของจุดหมายสําหรับการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย และเปน 1 ใน 20 ของผูสงออกโลก  

2) ยุทธศาสตรรายสาขา ดานเกษตร เนนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป โดย
กําหนดบัญชีสินคาออนไหวใหมีเวลาปรับตัวนานขึ้น ปญหาที่เกิดกับสินคาเกษตร คือ การใช
มาตรการที่ไมใชภาษี เชน มาตรฐานสุขอนามัย ความปลอดภัยดานอาหาร และสิ่งแวดลอม ฉะนั้น
การเจรจาตองเนนใหประเทศคูเจรจาลด ยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนเพื่อไมใหเปนอุปสรรคการคา 

ดานอุตสาหกรรม เนนอุตสาหกรรมเปาหมายและกลุมคลัสเตอร ที่ผลิตแบบใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ เชน แฟชั่น (เสื้อผา อัญมณี รองเทา เครื่องหนัง) ยานยนตและชิ้นสวน สินคา
อิเล็กทรอนิกส เฟอรนิเจอร เครื่องใชในบาน ของแตงบาน สวนมาตรการที่ประเทศคูคาใชกีดกัน
สินคาจากไทย ไดแก มาตรการที่ไมใชภาษี เชน มาตรฐานสินคา ส่ิงแวดลอม แนวทางแกไขคือ 
เจรจาใหลด ยกเลิก หรือปรับเพื่อไมใหเปนอุปสรรคการคา 

การคาบริการ เปดแบบคอยเปนคอยไป ในสาขาที่มีความพรอม เชน ทองเที่ยว สุขภาพ 
กอสราง ออกแบบ สนับสนุนธุรกิจที่มีอนาคต เชน สินคาไอที การทําลอจิสติก บันเทิง และซอม
บํารุง สวนกลุมธุรกิจบริการที่ไมพรอม เชน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม ขนสง กําหนดใหมี
ระยะเวลาปรับตัวประมาณ 10 ป  

ทรัพยสินทางปญญา การเจรจาตองอิงมาตรฐานการคุมครองในระดับสากล ภายใต
ความตกลง WTO เนนความรวมมือเพื่อสรางนวัตกรรม การใชประโยชนในเชิงพาณิชย และอํานวย
ความสะดวกในการจดทะเบียนและลดคาใชจาย 

3) ยุทธศาสตรรายประเทศ มหีัวหนาคณะเจรจารับผิดชอบในการเจรจาแตละเขตการคา
เสรี โดยอยูภายใตคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ และมีคณะทํางานประสานงานยทุธศาสตรและ
นโยบายการเจรจาการคาระหวางประเทศดวย 

4) ดานการรองรับผลการเจรจา กําหนดใหมีคณะทํางานรองรับผลการเจรจา มีการปรบั
โครงสรางในดานตางๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อรองรับการเปดเสรี ในดานการตลาด 
เนนพัฒนาเชิงรุก โดยตั้ง Thailand Market Place ในประเทศคูเจรจาของไทย พัฒนาระบบขอมูล
การตลาด พัฒนาบุคลากร พัฒนาสินคา พัฒนาระบบการคาอิเล็กทรอนิกส ในดานการผลิต ใหความ
ชวยเหลือผูผลิตที่ไดรับผลกระทบ 
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ประโยชนที่กระทรวงพาณิชยคาดวาจะไดรับจากการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีของ
ไทย คือ สามารถขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ลดปญหาและอุปสรรคทางการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศ  สรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจ และใชเปน Gateway ไปสูภูมิภาคอื่น 

 
การจัดทําเขตการคาเสรีของไทยกับประเทศตางๆ 
ไทย-จีน ลงนามในความตกลงเรงลดภาษีสินคาผักและผลไม สาระสําคัญของความ   

ตกลงครอบคลุมเรื่องการลดภาษีสินคาผัก และผลไมทุกรายการตามพิกัดศุลกากรตอนที่ 07-08 (116 
รายการ ตามพิกัดศุลกากร 6 หลัก) ใหเหลือ 0% ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2546 และใหใชกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา กําหนดใหสินคาตองผานกระบวนการผลิตในประเทศโดยใชวัตถุดิบในประเทศ
ทั้งหมด  

ไทย-บาหเรน ลงนามกรอบความตกลงการเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจไทย-บาหเรน มี
ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2545 ทั้งสองฝายไดตกลงกันในรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการในเรื่อง Operational Procedures ที่จะใชกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา รวมทั้ง
กําหนดใหมีการแลกเปลี่ยน Notices of Fulfillment ภายใต Article 10  

ไทย-อินเดีย จัดทํากรอบความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย มีการแลกเปลี่ยนรายการ
สินคา ที่จะนํามาลดภาษีในเบื้องตน ภายใต Early Harvest Scheme มีรายการสินคารวมจํานวน 123 
รายการ ครอบคลุมสินคาในกลุมอาหารทะเลกระปอง (ซารดีน ทูนา) ผลไมและน้ําผลไมกระปอง 
เคมีภัณฑ ยางพาราและผลิตภัณฑ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต เครื่องปรับอากาศและเครื่องทํา
ความเย็น ตูเย็น เครื่องจักรกล และแผงวงจรไฟฟา 

ไทย-ญ่ีปุน ไดเจรจาจัดทํา Closer Economic Partnership ครอบคลุม FTA และความ
รวมมือทางวิชาการ  

ไทย-สหรัฐฯ ไดลงนามกรอบความตกลงดานการคาและการลงทุน (Trade and 
Investment Framework Agreement: TIFA) กรอบความตกลงนี้แกไขปญหาทางการคาและการ
ลงทุน ตลอดจนการใหความรวมมือชวยเหลือ 

ไทย-เปร ู จัดทํากรอบความตกลงเพื่อเปนพื้นฐานในการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี
ไทย-เปรู โดยครอบคลุมในเรื่องการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน รวมทั้งความรวมมือดาน
อ่ืนๆ 

ไทย-ออสเตรเลีย เจรจาจัดทําความตกลงวาดวยความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด
ยิ่งขึ้น (CER-FTA) ไทย-ออสเตรเลีย เปนความตกลงเขตการคาเสรีฉบับแรกที่ไทยทํากับประเทศ
พัฒนาแลว โดยครอบคลุมในสินคาหลายชนิด มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2505 
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ประเทศอื่นๆ  สําหรับประเทศที่ไทยกําลังอยูในระหวางปรึกษาหารือและทําการศึกษา
เพื่อทําเขตการคาเสรี ไดแก เม็กซิโก สหภาพยุโรป นิวซีแลนด แอฟริกาใต และ BIMST-EC  
 
4.2 การคาระหวางไทยและออสเตรเลีย 

ไทยกับออสเตรเลียมีการคาขายกันมานาน ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (2545-2549) 
การคาโดยรวมรวมมีมูลคาเฉลี่ย 5,142.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ในป 2549 การคาสองฝายมีมูลคารวม 
7,748.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยไทยสงออกไปออสเตรเลียมูลคา 4,351.5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และนําเขาจากออสเตรเลีย 3,396.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงไทยเปนฝายเกินดุล
การคา 954.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 
ตารางที่ 4.1 การคาระหวางไทย - ออสเตรเลีย 

    มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ป 
ปริมาณการคารวม
ไทย- ออสเตรเลีย 

สงออกไทยไป
ออสเตรเลีย 

นําเขาสินคาจาก
ออสเตรเลีย ดุลการคา 

2542  
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

2,285.2 
2,800.5 
2,708.0 
3,135.5 
3,728.6 
4,666.4  

 6,434.4 
7,748.1 

1,316.3 
1,636.1 
1,361.7 
1,641.7 
2,160.2 
2,468.2 
3,181.4 
4,351.5 

969.2 
1,164.4 
1,346.3 
1,495.8 
1,568.0 
2,198.2 
3,253.0 
3,396.7 

347.0 
471.7 

15.4 
147.9 
592.1 
270.5 
-78.4 
954.8 

           
ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
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ตารางที่ 4.2 สินคาสงออกที่สําคัญไปออสเตรเลีย 
                                  มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 
1. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 362.3 615.9 752.0 1,250.6 1,517.2 
2. เหล็ก เหล็กกลาเเละผลิตภัณฑ 59.0 84.8 103.3 216.0 312.6 
3.  อัญมณี และเครื่องประดับ 83.2 83.4 95.0 55.6 286.4 
4. เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 107.3 152.1 230.7 202.4 271.9 
5. น้ํามันดิบ 158.0 79.0 79.6 77.9 181.5 
6. อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 87.7 106.9 122.6 147.6 154.0 
7. เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ 29.6 24.2 22.2 36.1 114.3 
8. ผลิตภัณฑยาง 37.8 44.3 51.5 58.4 92.7 
9. เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ 50.6 60.1 27.0 81.2 90.8 
10. เม็ดพลาสติก 49.3 50.0 58.6 57.5 90.4 
รวมสินคา 10 รายการ 
สินคาอื่นๆ 
มูลคารวม 

1,024.8 
616.9 

1,641.7 

1,300.8 
859.2 

2,160.0 

1,571.8 
896.2 

2,468.1 

2,181.6 
993.0 

3,174.6 

3,111.9 
1,239.6 
4,351.5 

 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
 
การสงออกจากไทยไปออสเตรเลีย  ในป 2545-2549 การสงออกมีมูลคาเฉลี่ย 

2,759.18 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมแีนวโนมขยายตวัเพิ่มขึ้นตลอดโดยในป 2549 ไทยสงออกสินคา
ไปออสเตรเลีย มูลคา 4,351.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้จากปกอนหนา  

สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ  เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ อัญมณีและเครือ่งประดับ  เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ น้ํามนัดิบ อาหารทะเล
กระปองและแปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทศันและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง  เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ  และผลิตภัณฑพลาสติก เปนตน 
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ตารางที่ 4.3 สินคานําเขาที่สําคัญจากออสเตรเลีย 
                                                มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 
1. สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ 332.8 386.9 536.6 763.9 1,067.2 
2. น้ํามันดิบ 52.8 76.0 186.8 516.1 550 
3. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา 365.4 296.1 500.2 926.8 540 
4. เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 78.2 121.8 212.6 189.9 215.6 
5. ดายและเสนใย 172.9 140.0 161.3 152.8 171.4 
6. พืชและผลิตภัณฑจากพืช 75.1 94.7 100.6 160.1 139.6 
7. เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 29.5 55.3 59.9 69.6 92.1 
8. ถานหิน - - - - 90.9 
9. นมและผลิตภัณฑนม 70.9 43.8 50.8 79.5 89.2 
10. เคมีภัณฑ 48.8 53.9 69.2 60.8 73.3 
รวมสินคา 10 รายการ 
สินคาอื่นๆ 
มูลคารวม 

1,226.4 
267.4 

1,493.8 

1,268.4 
299.5 

1,567.9 

1,878.1 
319.5 

2,197.6 

2,919.4 
333.6 

3,253.0 

3,029.3 
367.4 

3,396.7 
 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
 
การนําเขาสินคาจากออสเตรเลีย ในป 2545-2549 การนําเขามีมูลคาเฉลี่ย 2,381.8 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2549 ไทยนําเขาสินคาจากออสเตรเลีย มูลคา 3,396.7 ลานเหรียญสหรฐัฯ 
โดยมีมูลคาเพิม่ขึ้นจากปกอนหนา  

สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ น้ํามันดิบ เครื่อง
เพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ดายและเสนใย พืชและ
ผลิตภัณฑจากพืช เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ถานหิน และนมและผลิตภัณฑนม เปนตน 

 
ในการศึกษานี้ผูศึกษาไดเลือกกลุมสินคามาทําการศึกษา 9 รายการ เปนสินคาที่ไทย

สงออกไปยังออสเตรเลียอยูในระดับตนๆ ขอการสงสินคาออกไปออสเตรเลีย ใชรหัสสินคาเปน 
SITC Rev.3 โดยไดมีการสืบคนขอมูลจากเวบไซด http://comtrade.un.org/db สินคามีรายละเอียด
ดังนี้ (ดูขอมูลประกอบจากตารางภาคผนวกที่ 1) 

รหัสสินคา 03 (Fish crustaceans Mollusks and preparations thereof) เปนสินคาใน
หมวด ปลา กุง และอาหารทะเลแปรรูปชนิดตางๆ โดยไทยมกีารสงออกสินคาในหมวดนี้ออกไป
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ขายยังออสเตรเลียมีมูลคาประมาณ 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2548 โดยมีมลูคาการสงออก
มากกวาป 2547 ในสวนของประเทศที่มีการสงออกสินคาชนิดนี้ไปยงัออสเตรเลียประกอบดวย จนี 
เวียดนาม และนิวซีแลนด โดยไทยเปนผูสงออกรายใหญในการสงออกสินคาไปออสเตรเลีย รองมา
เปนนวิซีแลนด 

รหัสสินคา 69 (Manufactures of metal nes) เปนสินคาในหมวดผลิตภัณฑโลหะ 
ประเทศไทยมกีารสงออกสินคาในกลุมนีม้ีมูคาสูงถึง 108 ลานเหรียญสหรฐัฯ ในหมวดสินคานีม้ีผู
สงออกไปขายยังออสเตรเลียประกอบดวย สหรัฐอเมริกา จีน และมาเลเซีย โดยมีจนีเปนผูสงออก
รายใหญ 

รหัสสินคา 741 (Heating and cooling equipment and parts thereof, nes) เปนสินคาใน
หมวดเครื่องปรับอากาศและอะไหล โดยมลูคาการสงออกของไทยมีมลูคา 247 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมูลคาการสงออกของไทยลดลงจากป 2547 โดยมีไทยเปนผูสงออกรายใหญ รองมาคือจีน 

รหัสสินคา 752 (Automatic data processing machines and units thereof) เปนสินคา
หมวดอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประเทศไทยมีการสงออกสนิคานี้มีมูลคา 121 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยการสงออกมีมูลคามากกวาป 2547 โดยมีจนีเปนเปนคูคารายใหญมีมูลคาการสงออกถึง 1,836 
ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาเปนญี่ปุน  

รหัสสินคา 775 (Household-type electrical and non-electrical equipment, nes) เปน
สินคาในหมวดเครื่องใชไฟฟาภายในบานและอุปกรณ ไทยมกีารสงออกสินคาหมวดนี ้ 54 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลคาการสงออกสินคาในหมวดนี้ของไทยเพิ่มขึ้นทุกป มีจีนเปนคูคารายใหญ 
และรองมาเปนเกาหล ี 

รหัสสินคา 781 (Car, other motor vehicles principally designed for the transports of 
persons) เปนสินคาหมวดรถยนตนั่งขนาดเล็ก การสงออกสินคาในหมวดนี้ของไทยมีมูลคา 201 
ลานเหรียญสหรัฐฯ มูลคาการสงออกสินคาหมวดนมีมูลคาเพิ่มจากป 2547 กวาเทาตัว สินคาใน
หมวดนี้มีญี่ปุนเปนคูคารายใหญ มีมูลคาสูงถึง 5,107 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองมาเปนเกาหลี ที่มีการ
สงออกสินคาหมวดนี้ไปออสเตรเลีย 

รหัสสินคา 782 (Motor vehicles for transport of goods; special-purpose motor 
vehicles) เปนสินคาในหมวดของรถปกอัพ สินคาในหมวดนี้ไทยมีการสงออกไปออสตรเลียมูลคา 
1,160 ลานเหรียญสหรัฐฯ มูลคาการสงออกมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากป 2547 เกือบเทาตัว สินคาในหมวดนี้
ไทยเปนคูคารายใหญที่สงออกไปออสเตรเลีย รองมาเปน ญี่ปุน โดยมูลคาการสงออกของญี่ปุนในป 
2548 มีมูลคาลดลงจากป 2547 
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รหัสสินคา 784 (Parts and accessories of the motor vehicles of 722, 781, 782 and 783) 
เปนสินคาหมวดชิ้นสวนอะไหลรถยนต มูลคาการสงออกของไทยในสินคาหมวดนี้เทากับ 58 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ มูลคาการสงออกของไทยในสินคาหมวดนี้มีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป แตมูลคาการสงออก
ของไทยในสินคาหมวดนี้มีมูลคาไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุน และสหรัฐ ที่มีมูลคาการสงออก
ในป 2548 เทากับ 389 และ 384 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ แตที่นาสนใจอยูที่ประเทศจีน ที่มี
ยอดการสงออกเพิ่มขึ้นทุกป และมีมูลคามากกวาไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการสงออกสินคาหมวดนี้ 

รหัสสินคา 893 (Articles, nes, of plastics) เปนสินคาในหมวดพลาสติก มูลคาการ
สงออกของไทยในหมวดนี้มีมูลคา 45 ลานเหรียญสหรัฐฯ การสงออกสินคาในหมวดนี้ของไทยมี
มูลคาไมสูงมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศคูคารายอื่นของออสเตรเลีย โดยมีจีนเปนรายใหญ รองมา
เปนสหรัฐฯ โดยยอดการสงออกของทั้งสองประเทศเทากับ 364 และ 152 ลานเหรียญสหรัฯ 
ตามลําดับ แตมูลคาการสงออกของไทยในสินคาหมวดนี้มีมูลคาสูงขึ้นทุกป  

 
4.3 กรอบความตกลงการคาเสรีไทย–ออสเตรเลีย (Thailand–Australia Free Trade Agreement: 
TAFTA)  

ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียเปนความตกลงการคาเสรีฉบับแรกของไทย
ที่ทํากับประเทศพัฒนาแลว มีขอบเขตการเจรจากวางขวางครอบคลุมในเรื่องการเปดเสรีดานการคา
สินคา บริการและการลงทุน รวมถึงความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาตางๆ ที่มีความสนใจรวมกัน 
เชน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา   การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ และนโยบายการแขงขัน 
เปนตน เนื้อหาสรุป มีดังนี้ 

1. ความตกลงการคาเสรีไทย–ออสเตรเลีย  
ความตกลงการคาเสรีไทย–ออสเตรเลีย มีทั้งหมด 19 บท (รายละเอียดภาคผนวก ข)

นอกจากบทที่เกี่ยวกับการคาสินคา การคาบริการ การลงทุนและการเขาไปทํางานของคนตางชาติ
แลว ยังมีเรื่องที่เกี่ยวของกับขอกําหนดทางการคา ไดแก พิธีการศุลกากร กฎแหลงกําเนิดสินคา 
มาตรการปกปอง มาตรการสุขอนามัยและมาตรฐานอาหาร  อุปสรรคทางเทคนิคตอสินคา
อุตสาหกรรม พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นโยบายการแขงขัน ทรัพยสินทางปญญา กฎระเบียบเรื่อง
ความโปรงใส การจัดซื้อโดยรัฐ การระงับขอพิพาท โดยทําตามหลักการความตกลงภายใต WTO 
และ APEC โดยปรับปรุงใหชัดเจนยิ่งขึ้น เนนความรวมมือในการพัฒนาขีดความสามารถและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน 
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2. การเปดตลาดสินคา 
2.1  การลดภาษี ครอบคลุมสินคาทุกรายการ เร่ิมลดภาษวีันแรกที่ความตกลงการคาเสรี

ไทย-ออสเตรเลีย มีผลบังคับใช ในวันที่ 1 มกราคม 2005 
ไทย จะลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคาที่นาํเขาจากออสเตรเลียเกือบ 50% ของรายการ 

สินคาทั้งหมด (ดูตาราง 4.4 ประกอบ) สวนใหญเปนสินคาวัตถุดิบที่ไทยตองนําเขา เชน สินแร 
เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ หนังดบิและหนังฟอก และทยอยลดภาษีเปนศนูยสําหรับรายการสินคาที่เหลือ
อีก 45% ภายในป 2010 สวนที่เหลือซ่ึงเปนสินคาออนไหวจะทยอยลดเปนศูนยในป 2558 – 2563 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงรายการลดภาษตีามขอตกลงฯ ของไทยใหกับออสเตรเลีย 
 

ตารางแสดงการลดภาษีของไทยใหออสเตรเลีย 
ไทย จํานวนรายการ เปอรเซ็นต ประเภทสินคา 

รายการสินคาทั้งหมด 5,505 100  

0 ทันที 2,919 53 
ธัญพืช โกโก และของปรุงแตงที่ทําจากโกโก สินแร 
เช้ือเพลิง เคมีภัณฑ หนังดิบ หนังฟอก เยื้อไม ไหม 
เสนใยทอจากพืช อัญมณี ตะกั่ว โลหะ 

0 ภายในป 2010 2,245 40.8 
ผัก ผลไม พลาสติก กระดาษ  สิ่งทอ  เสื้อผา เหล็ก 
เครื่องจักร อุปกรณไฟฟา 

0 ภายในป 2015 299 5.4 
นมขน buttermilk น้ําผึ้ง สม องุน มันฝรั่งปรุงแตง 
ไวน แอลบูมิน สิ่งพิมพ แผงคอนโซล และฐานรองรับ
อื่นๆ สิ่งทอ เสื้อผา เหล็ก 

0 ภายในป 2020 39 0.7 
เนื้อ นม หางนม เนย เนยแข็ง เครื่องในสัตว  มันฝรั่ง 
น้ําตาล กาแฟ ขาวโพด 

0 ภายในป 2025 3 0.1 นมและครีม 
 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย 
 
ออสเตรเลีย เร่ิมลดภาษีเปนศนูยสําหรับสินคา 83% ของรายการสินคาทัง้หมด (ดูตาราง

ที่ 4.5 ประกอบ) เชน สินคาผักและผลไมสด สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรด กระดาษ อัญมณี
และเครื่องประดับ รถยนตขนาดเล็กและรถปกอัพ สําหรับรายการสนิคาที่เหลือทั้งหมด จะลดภาษี
เปนศูนยภายในป 2553 ยกเวน เส้ือผาสําเร็จรูป ออสเตรเลียจะทยอยลดภาษีเปนศูนยในป 2558 
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ตารางที่ 4.5 แสดงรายการลดภาษตีามขอตกลงฯ ของออสเตรเลียใหกบัไทย 
 

ตารางแสดงการลดภาษีของออสเตรเลียใหไทย 
ออสเตรเลีย จํานวนรายการ เปอรเซ็นต ประเภทสินคา 
รายการสินคาทั้งหมด 6,108 100  
0 ทันที 5,083 83 ทุกรายการยกเวนที่เหลือ 0 ใน ป2010 และ ป 2015 

0 ภายในป 2010 786 13 
สิ่งทอ รองเทา ช้ินสวนยานยนต เหล็ก เคมีภัณฑ 
พลาสติก ทูนากระปอง 

0 ภายในป 2015 239 4 เสื้อผา 
 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงรายการลดภาษแีบงตามประเภทสินคาของประเทศออสเตรเลียตอไทย 
 

แสดงรายการลดภาษีแบงตามประเภทสินคา 
0 % ทันที 

สินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม 
ผักสด ผักแหง ผักกระปองและแปรรูป ผลไม
กระปองและแปรรูป น้ําผลไมกระปอง พาสตา 
อาหารปรุงแตงอื่นๆ ผลไมสด/แหง กุง อาหาร
ทะเลสด ชา กาแฟ เครื่องเทศ ธัญพืช น้ําตาลและ
ขนมจากน้ําตาล โกโกและของปรุงแตงจาก
โกโก ของปรุงแตงจากธัญพืชและนม ยาสูบและ
ผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบ 

สินแร รถยนตนั่งขนาดเล็ก รถปคอัพ แชมพู เครื่องสําอาง
และบํารุงผิว โทรทัศนสี ตูเย็น เครื่องซักผา ผลิตภัณฑ
เซรามิค เครื่องประดับแท เครื่องประดับเทียม เกลือ หิน
และของทําดวยหิน ปูนขาว ซีเมนต เช้ือเพลิงที่ไดจากแร 
น้ํามัน ไมและของทําดวยไม เยื่อไม กระดาษและเยื่อ
กระดาษ หนังสือและสิ่งพิมพ อลูมิเนียมและของทําดวย
อลูมิเนียม นาฬิกาและสวนประกอบ ของเลน 

0 % ภายใน 5ป 
สินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

 

เคมีภัณฑ (คงที่ไว 5% ในป 2548) เม็ดพลาสติก (คงที่ไว 
5% ในป 2548) สบู สิ่งปรุงแตงที่ใชซักลาง เทียน (คงที่ไว 
4% ในป 2548) กระสอบและถุงที่ใชบรรจุ (ลดเหลือ 
12.5% ในป 2548) รองเทาและชิ้นสวน (ลดเหลือ 9% ในป 
2548) ช้ินสวนยานยนต (ลดเหลือ 5% ในป 2548) เหล็กขึ้น
รูปตางๆ (คงไวที่ 4% ในป 2548) ผลิตภัณฑเหล็ก (คงที่ไว 
5% ในป 2548) เครื่องปรับอากาศ (เหลือ 5% ในป 2548) 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ) 
 

0 % ภายใน 5ป 
สินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม 

 เครื่องรับวิทยุ (ลดเหลือ 5% ในป 2548) ยางรถยนต (ลด
เหลือ 5% ในป 2548) ถุงมือยาง (ลดเหลือ 5% ในป 2548) 
เฟอรนิเจอรและช้ินสวน (ลดเหลือ 5% ในป 2548) 
เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด (ลดเหลือ 5% ในป 2548) ฝาย เสนใย
ยาวและใยสั้นประดิษฐ (ลดเหลือ 5% ในป 2548) 
สักหลาดและผาไมทอ (ลดเหลือ 5% ในป 2548) แกวและ
เครื่องแกว (ลดเหลือ 5% ในป 2548) เครื่องจักร (ลดเหลือ 
5% ในป 2548) อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณทัศน
ศาสตร (ลดเหลือ 9% ในป 2548 ลดเหลือ 8% ในป 2551 
และเหลือ 5% ในป 2552 

0 % ภายใน 6 – 10 ป 
สินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม 

 
 

เสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ (ลดเหลือ 12.5% ในป 2548 
และลดเหลือ 5% ในป 2553) ผลิตภัณฑพลาสติก (ลดเหลือ 
12.5% ในป 2548 และลดเหลือ 5% ในป 2553) 

สินคาที่มีมาตรการปกปองพิเศษ 
สินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม 

ทูนากระปอง สับปะรดแปรรูปและน้ําสับปะรด 
(เปนสินคาที่อยูในหมวด Special Safeguards ซึ่งจะ
ลดภาษีเหลือ 2.5%  ในวันที่ 1 มกราคม 2548 และ
ลดเหลือ 0% ในป 2551) 

 
 

 
ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย 

 
2.2  มาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguards Measure: SSG) ในกรณีที่ผลของการ

ลดภาษีกอใหเกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมภายใน สามารถนํามาตรการปกปองของ WTO มา
ใชไดช่ัวคราว และสามารถใชมาตรการปกปองพิเศษสําหรับสินคาเกษตรบางรายการที่ระบุไว คือ 
หากมีการนําเขาสินคาดังกลาวเกินปริมาณที่กําหนด สามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อัตราเดิมกอนเริ่มลด 
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ไทย ระบุสินคาไว 23 สินคา เชน เนื้อโค กระบือ เนือ้สุกร เครื่องในสัตว  นม เนย     
เนยแข็ง สม องุน มันฝร่ัง น้ําผ้ึง เปนตน  

ออสเตรเลีย ระบุสินคาไว 2 สินคา ไดแก ทูนากระปอง และสับปะรดกระปอง 
2.3  กฎแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin) ใชกฎการแปรสภาพอยางเพียงพอใน

กระบวนการผลิต เวนสินคาบางหมวดที่ตกลงใหมีการใชวัตถุดิบในประเทศไมนอยกวา 40-45% 
ของราคา F.O.B. ดวย สําหรับสินคาสงออกที่สําคัญของไทยสวนใหญกําหนดไว 40% ไดแก 
เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรยานยนตและชิ้นสวน 

ส่ิงทอและเสื้อผา ใหใชวัตถุดิบในประเทศไมนอยกวา 30% และตองเปนวัตถุดิบจาก
ประเทศกําลังพัฒนา 25% เปนเวลา 20 ป ซ่ึงสอดคลองกับการผลิตและสงออกของไทย 

2.4  มาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว สินคาผักและผลไมของไทยไมสามารถสงออกไป
ตลาดออสเตรเลียได เนื่องจากติดขั้นตอนปญหาสุขอนามัย ซ่ึงใชเวลานานมาก ออสเตรเลียจะจัดตั้ง
คณะกรรมการดานมาตรการสุขอนามัยขึ้นมาเพื่อดําเนินการแกไขปญหานี้ และพิจารณาเปดตลาด
ใหกับสินคาไทย ไดแก ผัก ผลไม (ล้ินจี่ ลําไย มังคุด ทุเรียน สับปะรด มะมวง) เนื้อไก กุง ปลา
สวยงาม สินคาประมง และสัตวปก 

2.5  มาตรการดานมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม มีการพิจารณาจัดทําความตกลงรวมกัน
ในอนาคต โดยจะปรับมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรมใหมีความสอดคลองกัน 

3. การบริการและการลงทุน 
ออสเตรเลียเปดตลาดใหนักลงทุนของไทยเขาไปดําเนินธุรกิจในออสเตรเลียทุกประเภท

ได 100% ยกเวนหนังสือพิมพ การกระจายเสียง การบินระหวางประเทศ และทาอากาศยาน โดยตอง
ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตางประเทศและกฎหมาย Foreign Acquisitions and Takeovers Act 
โดยระบุใหการลงทุนที่เขาขายนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของตางชาติ  

- ผูลงทุนตางชาติลงทุนในธุรกิจออสเตรเลียที่จัดตั้งอยูแลวซ่ึงมีมูลคาสินทรัพย รวมกัน
มากกวา 50 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

- ผูลงทุนตางชาติจัดตั้งธุรกิจใหมซ่ึงมีมูลคาการลงทุนตั้งแต 10 ลานเหรียญออสเตรเลีย 
- การลงทุนทางตรงของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลในตางประเทศ 
- การซื้อกิจการหรือสินทรัพยของธุรกิจออสเตรเลียที่ต้ังอยูในตางประเทศ มีมูลคาการ

ซ้ือตั้งแต 50 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือมีสัดสวนเกิน 50% ของสินทรัพยรวมทั้งหมดของธุรกิจ 
- การที่ผูลงทุนตางประเทศไดรับผลประโยชนในที่ดินเขตเมือง (รวมทั้งผลประโยชน

จากการเชา การใหสินเชื่อ การแบงปนผลกําไร และการถือหุนในบริษัทหรือกองทุนที่รวมบริการ
ที่ดินในเขตเมือง) ในกรณี การไดประโยชนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยที่ไมไดใชอยูอาศัย 
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ตั้งอยูในบัญชี Heritage Listing และมีมูลคาตั้งแต 5 ลานเหรียญออสเตรเลีย การไดประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยที่ไมไดใชอยูอาศัย และมีมูลคาตั้งแต 50 ลานเหรียญออสเตรเลีย 
การไดประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการอยูอาศัย การไดประโยชนในอสังหาริมทรัพยที่
ยังไมไดใชประโยชนในเขตเมือง การไดประโยชนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัย และ 
ขอเสนอการลงทุนใดๆ ที่อยูในขายตองสงสัย (เชน กองทุนที่จัดตั้งเพื่อปลอยกู) 

ออสเตรเลียเปดตลาดในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้นนอกจากที่เปดใหแลวใน WTO ไดแก การ
ซอมรถยนต บริการโทรศัพทมือถือและดาวเทียม สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษาไทย 
สถาบันสอนทําอาหารไทย สถาบันสอนนวดไทย เหมืองแร และอุตสาหกรรมการผลิตสินคาทุก
ประเภท 

ไทยเปดตลาดใหชาวออสเตรเลียลงทุนทางตรงไดไมเกิน 50% ในธุรกิจทุกประเภทที่
ไมอยูในบัญชี 1 และ 2 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 อีกทั้ง
กําหนดใหการประกอบธุรกิจทุกประเภทและการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองจดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา และไทยไดเปดตลาดใหออสเตรเลียมากกวาสมาชิกอื่นๆ ใน WTO โดย
เปดตลาดในบางธุรกิจที่ระบุไวใหคนออสเตรเลียถือหุนไดไมเกิน 60% โดยมีเงื่อนไขวาตองเปน
ธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทยและมีสัดสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 3 ตอ 1 ซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจ
ขนาดใหญ และใชเงินลงทุนสูง โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับภายในประเทศ ดังนี้  

1. สาขาบริการธุรกิจ ไดแก ที่ปรึกษาดานการจัดการทั่วไป (เฉพาะที่จัดตั้งเปน
สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคใหบริษัทในเครือหรือสาขา) หอประชุมขนาดใหญ และศูนยแสดง
สินคานานาชาติขนาดใหญ 

2. สาขาบริการสื่อสาร แบงเปน  
-  บริการที่ออสเตรเลียถือหุนไดไมเกิน 50% ไดแก บริการขายอุปกรณโทรคมนาคม  
    เชาอุปกรณสถานีโทรคมนาคม และที่ปรึกษาดานโทรคมนาคม 
-  บริการที่ออสเตรเลียถือหุนไดไมเกิน 40% ไดแก Domestic Very Small Aperture  
   Terminal เฉพาะที่ใชบริการระบบเครือขายภายใตกํากบัของคณะกรรมการกิจการ 
   โทรคมนาคม  
- บริการที่ออสเตรเลียถือหุนไดไมเกิน 25% ไดแก Database Access Services เฉพาะ 
   บริการระบบเครือขายภายใตการกํากับของ กทช.  

3. สาขาบริการกอสราง ไดแก บริการกอสรางโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค 
4. สาขาบริการจัดจําหนาย ไดแก ใหออสเตรเลียถือหุนได 100% ในบริการจัดจําหนาย

และติดตั้งผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานออสเตรเลียในไทย 
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5. สาขาบริการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการสอนและวิจัยดานวิทยาศาสตร
ส่ิงมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีนาโน 

6. สาขาบริการทองเที่ยวและเดินทาง ไดแก โรงแรมหรูหราขนาดใหญ และภัตตาคาร
เต็มรูปแบบ  

7. สาขาบริการนันทนาการ วัฒนธรรม และกฬีา ไดแก สวนสาระ และอุทยานสัตวน้าํ 
8. สาขาบริการขนสง ไดแก ที่จอดเรือทองเที่ยว  
9. สาขาการลงทุนเหมืองแร ไดแก การทําเหมืองแรบนบกและในทะเล  
การอนุญาตใหนักธุรกิจตางชาติเขามาทํางานในประเทศ 
ออสเตรเลีย ยกเลิกเงื่อนไขที่ตองทดสอบตลาดแรงงานในประเทศกอนจางคนจาก

ตางประเทศใหไทยเปนการถาวร และอนุญาตใหคนไทยไปทํางานในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ 
และผูเชี่ยวชาญในออสเตรเลียไดภายใตเงื่อนไขตอไปนี้  

-  ผูเขามาติดตอธุรกิจ เขาไปทํางานไดไมเกิน 3 เดือน 
-  ผูขายบริการ เขาไปทํางานไดไมเกิน 6 เดือน ตออายุได รวมเวลาทั้งส้ินไมเกนิ 12   
    เดือน 
-  ผูโอนยายภายในกิจการ เขาไปทํางานไดไมเกิน 4 ป ตออายุได รวมเวลาทั้งส้ินไม 
    เกิน 10 ป 
-  ผูใหบริการตามสัญญา เขาไปทํางานไดไมเกิน 3 ป ยกเวนผูเชีย่วชาญที่เปนพอครัว 
    ไทย ที่ไดรับการวาจางจากกิจการในออสเตรเลียเขาไปทํางานไดไมเกิน 4 ป 
- ผูบริหารและผูจัดการของธุรกิจที่มีบริษัทแมตั้งอยูในไทย ที่ประสงคจะจัดตั้งสาขา 
   หรือบริษัทในเครือในออสเตรเลียเขาไปทํางานไดไมเกิน 4 ป 

นอกจากนี้ยังอนุญาตใหคูสมรสและผูติดตามของผูโอนยายภายในกิจการเขาไปทํางาน
ในตําแหนงใดก็ไดในระยะเวลาเดียวกับที่กําหนดไวในวีซาของผูโอนยายภายในกิจการ อีกทั้งจะ
สนับสนุนองคกรวิชาชีพของออสเตรเลียและไทยใหมีการยอมรับมาตรฐานผูประกอบอาชีพนวด
แผนไทย 

ไทย เปดตลาดใหคนออสเตรเลียเขามาทํางานในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ และ
ผูเชี่ยวชาญในไทยไดยกเวน 39 อาชีพที่หามคนตางชาติทําตามพระราชกําหนดงานในอาชีพและ
วิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 โดยแบงประเภทคนออสเตรเลียที่อนุญาตใหมาทํางานดังนี้  

1. ผูโอนยายภายในกิจการเขามาทํางานได 1 ป ตออายุไดไมเกิน 5 ป ทั้งนี้กิจการที่
วาจางตองนําเงินตราตางประเทศเขามาในไทยไมนอยกวา 3 ลานบาทตอลูกจางคนตางชาติ 1 คน 
และจะมีลูกจางคนตางชาติรวมทั้งหมดไดไมเกิน 10 คน 
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2. ผูใหบริการตามสัญญา ตองไดรับการวาจางใหมาใหบริการแกธุรกิจไทยหรือ
ออสเตรเลียในไทย โดยอนุญาตใหเขาไปทํางานได 1 ป ตออายุไดไมเกิน 3 ป ทั้งนี้ธุรกิจดังกลาว
ตองมีทุนชําระแลวไมนอยกวา 2 ลานบาทตอลูกจางคนตางชาติ 1 คน และจะมีลูกจางคนตางชาติ
รวมทั้งหมดไดไมเกิน 10 คน 

3. ผูเขามาติดตอธุรกิจ เขาไปทํางานไดไมเกิน 90 วัน ตออายุได และมรีะยะเวลารวมกัน
ทั้งหมดไมเกนิ 1 ป 

4. คูสมรสและผูติดตามของผูโอนยายภายในกิจการและผูใหบริการตามสัญญาสามารถ
ทํางานในตําแหนงผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญในไดในระยะเวลาเดียวกับที่กําหนดไวใน
สัญญาจางของผูโอนยายภายในกิจการและผูใหบริการตามสัญญา 

นอกจากนี้ ไทยยังอํานวยความสะดวกใหคนออสเตรเลียสามารถใชบริการศูนยบริการ 
วีซาและใบอนุญาตทํางาน (One Stop Service for Visa and Work Permit) และนักธุรกิจผูถือบัตร 
APEC Business Travel Card สามารถมาประชุมและติดตองานในไทยไดไมเกิน 90 วัน โดยไมตอง
นอกจากนี้ ทั้งสองฝาย ไดตกลงใหมีการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางกันดวย โดยมี
สาระสําคัญทํานองเดียวกับความตกลงสงเสริมและคุมครองการลงทุนที่ไทยทํากับประเทศอื่นๆ 

4. การอนุญาตใหนักธุรกิจตางชาติเขามาทาํงานในประเทศ 
ออสเตรเลีย อนุญาตใหผูบริหาร ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งผูติดตาม (คูสมรสและ

บุตร) เขาไปทํางานไดคราวละ 4 ป ตออายุไดไมเกิน 10 ป และยกเลิกขอจํากัดที่กําหนดใหนายจาง
ในออสเตรเลียตองประกาศหาคนในประเทศมาสมัครเขาทํางานในตําแหนงที่วางกอนเปนเวลา 4 
สัปดาห  หากไมมีผูใดมาสมัคร จึงจะอนุญาตใหวาจางคนงานจากตางประเทศได   นอกจากนี้   ยัง
อนุญาตใหพอครัวไทยที่ไดรับใบประกาศนียบัตรของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเขาไปทํางานได โดย
มีสัญญาจางงาน 

ไทย  อนุญาตใหนักธุรกิจออสเตรเลีย เขามาทํางานในไทยไดเฉพาะตําแหนงผูบริหาร 
ผูจัดการ และผูเชี่ยวชาญ เขามาทํางานไดคราวละ 1 ป ตออายุไดไมเกิน 5 ป และสามารถใชบริการ 
One stop service   ได โดยไมจํากัดวาตองเปนบริษัทที่มีสินทรัพยรวมเกินกวา 30 ลานบาท รวมทั้ง
ใหนักธุรกิจผูถือบัตร APEC Business Travel Card เขามาประชุมและติดตองานในไทยไดไมเกิน 90 
วัน โดยไมตองขอใบอนุญาตทํางาน 

5.  ความรวมมือดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการคา 
ไทยและออสเตรเลียรวมมือกันพัฒนาในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการคาใหมีความโปรงใส

และสนับสนุนใหการคาระหวางสองประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น เชน พิธีการดานศุลกากร 
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการคา
ระหวางกัน การจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากร 

 
สินคาท่ีคาดวาไทยและออสเตรเลียจะไดรับประโยชนจากการเจรจาเขตการคาเสร ี
จากการศึกษาเอกสารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศในเรื่องขอตกลงเขตการคา

เสรีไทย-ออสเตรเลีย ในรายสินคาที่ไดมีการคาระหวางกัน พอจะสรุปเปนรายการสินคาที่ไทยและ
ออสเตรเลียจะไดรับประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรีที่ทําขึ้นในรายสินคา ดังนี้ 

สินคาท่ีไทยจะไดรับประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสรีกับออสเตรเลีย 
รถยนตปกอัพและรถยนตขนาดเล็ก  
ไทยเปนฐานการผลิตรถยนตขนาดเล็กที่สําคัญในภูมิภาค มีการสงออกหมวดรถยนต 

อุปกรณ และสวนประกอบ ถึงประมาณ 1 ใน 4 ของการสงออกของไทยไปยังออสเตรเลีย การลด
ภาษีลง 0% ทันที จึงเปนโอกาสใหออสเตรเลียนําเขาจากไทยมากขึ้น  

อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป  
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปเปนอุตสาหกรรมการผลิตและสงออกสําคัญของไทย แต

การสงออกไปออสเตรเลียไมมากนัก เปนตลาดสงออกอันดับที่ 16 ของไทย ในตลาดออสเตรเลีย
สินคาเสื้อผาไทยเสียเปรยีบในการแขงขันกบัสินคาจากจนี อินเดยี และอินโดนีเซียซ่ึงมีคาแรงต่ํา  

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา (เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองรับโทรทัศน) 
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมียอดสงออกมากที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา

โดยไทยไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรในการเปนศูนยกลางของภูมิภาค ออสเตรเลียเปนตลาดสําคัญ
ลําดับที่ 2 รองจากญี่ปุนของการสงออกเครื่องปรับอากาศ  

สําหรับเครื่องรับโทรทัศน ออสเตรเลียเปนตลาดสําคัญลําดับที่ 9 ของการสงออก
เครื่องรับโทรทัศนของไทย  

เม็ดพลาสติก 
ไทยเปนผูผลิตและสงออกเม็ดพลาสติกที่สําคัญของโลก ออสเตรเลียเปนตลาดสงออก

อันดับ 7 ของไทย ออสเตรเลียมีการผลิตเม็ดพลาสติก แตไมเพียงพอตอความตองการใชพลาสติกใน
อุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เชน ในการกอสราง เฟอรนิเจอร และบรรจุภัณฑ ตองพึ่งการ
นําเขา การที่ภาษีนําเขาเม็ดพลาสติกลดลงจาก 5% เปน 0% ในป พ.ศ. 2551 ทําใหไทยมีความ
ไดเปรียบคูแขงสําคัญ ไดแก จีน และมาเลเซีย ที่ปจจุบันขายสินคาในราคาต่ํากวา เปนโอกาสให
ออสเตรเลียเลือกที่จะซื้อจากไทยเพิ่มมากขึ้น 
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ปลาทูนากระปอง 
ไทยเปนผูผลิตปลาทูนากระปองที่สําคัญของโลก ออสเตรเลียเปนตลาดสงออกอันดับ 3 

ของไทย ในขณะที่ออสเตรเลียนําเขาจากไทยมากเปนอันดับ 1 แสดงใหเห็นวาปลาทูนากระปอง
ของไทยเปนสินคาที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพมากในตลาดออสเตรเลีย การที่ออสเตรเลียจะลดภาษี
ลงทันทีจาก 5% เปน 2.5% และจะเปน 0 ในอีก 3 ปถัดไป จะทําใหราคาสินคาจากไทยถูกลง สินคา
ไทยจะยิ่งมีศักยภาพในตลาดออสเตรเลียมากขึ้นไปอีก 

สับปะรดกระปอง 
สับปะรดกระปองเปนสินคาสงออกที่สําคัญของไทยในตลาดโลก ออสเตรเลียเปน

ตลาดที่มีศักยภาพตลาดหนึ่ง แมวาจะมีสัดสวนการสงออกเพียงรอยละ 3 ของการสงออกทั้งหมด 
โดยมีฟลิปปนสเปนคูแขงที่สําคัญ ออสเตรเลียจะตองลดภาษีจากรอยละ 5 เปนศูนยทันทีในปแรก 
ดังนั้น ไทยจะมีโอกาสที่จะขยายตลาดสงออกสับปะรดกระปองในออสเตรเลีย 

การคาบริการและการลงทุน 
แมวาออสเตรเลียจะเปนประเทศท่ีมีนโยบายเปดเสรีดานการลงทุนและการคาบริการอยู

แลวก็ตาม ก็ไมมีหลักประกันวาจะใชนโยบายนี้ตลอดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการอนุญาตให
คนตางชาติเขาไปทํางานชั่วคราวในออสเตรเลีย ความตกลง TAFTA ใหหลักประกันวาคนไทยจะ
สามารถเขาไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทในออสเตรเลียได 100% ยกเวนธุรกิจประเภทที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง เชน หนังสือพิมพ การกระจายเสียง การขนสงทางอากาศ 

ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพและจะไดประโยชน ไดแก ภัตตาคาร ซอมรถยนต ตกแตงภูมิ
ทัศน โรงแรม สถาบันสอนภาษไทย ทําอาหารไทย นวดแผนไทย และการผลิตสินคาทุกประเภท 
โดยนอกจาก จะเขาไปลงทุนไดแลว ออสเตรเลียยังผอนคลายกฎเกณฑในเรื่องการเขาไปทํางานของ
คนไทยใหสะดวกขึ้น โดยเลิกเงื่อนไขที่จะตองประกาศหาคนทํางานในออสเตรเลียกอน ถาไมมีจึง
จะจางคนไทยเขาไปทํางาน อนุญาตใหผูติดตาม (คูสมรสและบุตร) ของผูบริหาร ผูจัดการ 
ผูเชี่ยวชาญเขาไปทํางานไดดวย และยังยอมรับพอครัวไทยที่มีประกาศนียบัตรของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน สามารถเขาไปทํางานได โดยไมจําเปนตองจบการศึกษาขั้นอาชีวะอยางที่เคยกําหนดไว 

 
สินคาท่ีออสเตรเลียจะไดประโยชนไทยในการเปดเขตการคาเสรี 
นมและผลิตภณัฑจากนม 
นมและผลิตภัณฑจากนมเปนสินคาที่ออสเตรเลียมีศักยภาพในการผลิตสูง มีการสงออก

มาก ขณะที่การผลิตของไทยมีตนทุนสูงกวา ตองพึ่งพาการนําเขา โดยออสเตรเลียเปนแหลงนําเขา
สําคัญ การลดภาษีจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมไทย แตขณะเดียวกันก็จะเปน
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ประโยชนแกผูบริโภค และอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ราคาสินคาดังกลาวจะถูกลงดวย นอกจากนี้ใน
ภาวะที่มีการแขงขันที่มากขึ้นจะทําใหเกษตรกรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมีความตื่นตัวในการ
พัฒนาและปรับปรุงการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพดีและตนทุนต่ํา และมี
การกําหนดมาตรการปกปองพิเศษเพื่อปกปองความเสียหายจากการเขามาของสินคาจากออสเตรเลีย
จนเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมภายในในปริมาณนําเขาที่สูงเกินปริมาณที่กําหนด สวนที่เกินก็จะ
ไมไดรับประโยชนจากอัตราภาษีที่ลดนั้น 

เนื้อวัวแชเย็นแชแขง็ 
ไทยเลี้ยงวัวเนื้อเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน เปนพันธุพื้นเมืองที่ใหผลผลิตต่ํา ในขณะที่

สินคาเนื้อวัวจากออสเตรเลียเปนเนื้อคุณภาพดีและราคาต่ํา การนําเขาเนื้อวัวจากออสเตรเลียสวน
ใหญใชในอุตสาหกรรมอาหารสงออกและใชในภัตตาคารระดับสูง จึงไมมีผลกระทบตอการผลิต
สินคาเนื้อวัวในประเทศมากนัก 

การลดภาษีสินคาเนื้อวัวเปนไปอยางคอยเปนคอยไป โดยลดภาษีเปนศูนยภายใน 15 ป 
ซ่ึงมากพอที่จะทําใหการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการผลิตแขงขันกับเนื้อวัวนําเขาจาก
ออสเตรเลีย และก็มีมาตรการปกปองพิเศษเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดตลาด 
หากมีการนําเขาเกินกวาปริมาณที่กําหนดไวในแตละป ก็สามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อัตราเดิมกอน
เร่ิมลดภาษี 

 
ลําดับขั้นตอนในการเจรจาทําขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
- 14 พฤศจิกายน 2544 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของประเทศไทย นายอดิศัย  

โพธารามิก และรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศและการคาของออสเตรเลีย Mr. Mark Vaile 
แถลงการณรวมกันวาทั้งสองประเทศตกลงจะดําเนินการศึกษารวม (Joint Scoping Study) เกี่ยวกับ
การทําขอตกลงการคาเสรีระหวางกัน ในระหวางการประชุมองคการการคาโลกในระดับรัฐมนตรี 
(World Trade Organization Ministerial Conference) ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร 

- 20 พฤษภาคม 2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของประเทศไทยกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศและการคารวมลงนามใน Joint Scoping Study 

- 30 พฤษภาคม 2545 นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ประกาศอยางเปนทางการ
เร่ิมตนการเจรจาขอตกลงการคาเสรี หลังจากนั้นไดมีการเจรจารวมกัน 10 คร้ัง โดยครั้งสุดทายมีการ
เจรจาที่กรุงเทพฯ ในวันที ่22-23 มีนาคม 2547 

- 11 พฤษภาคม 2547 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบผลการเจรจาความตกลงเสรี 
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- 5 กรกฎาคม 2547 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยของประเทศไทย นายวัฒนา เมือง
สุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคาของประเทศออสเตรเลีย Mr. Mark 
Vaile รวมลงนามในขอตกลงการคาเสรี โดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร และ Mr. John Howard รวมเปนสักขีพยาน 

- 1 มกราคม 2548 ขอตกลงการคาเสรีของไทยและออสเตรเลีย เร่ิมมีผลบังคับใช DPU



บทที่ 5 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบ โดยใชคาดัชนีความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบทีป่รากฏ (RCA) ทําการศกึษาในชวงระยะเวลาระหวาง ป 2544 ถึงป 2548 การคํานวณ
คา RCA ของแตละสินคาทีศ่ึกษานอกจากจะคํานวณของประเทศไทยแลว ยังมกีารคํานวณคา RCA 
ของประเทศคูแขงที่สงออกสินคาชนิดเดยีวกันไปตลาดออสเตรเลียดวย โดยถาคา RCA มากกวา 1 
แสดงวามีความไดเปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏในสินคานั้น หากคา RCA มีคานอยกวา 1 แสดง
วาไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฏในสินคาชนิดนั้น สําหรับสูตรที่ใชในการศึกษาคอื 
 

RCA = ( Aij / Aj ) / ( Wi / W ) 
 

โดย Aij คือ มูลคาการนําเขาสินคา i ของประเทศ j ของออสเตรเลีย  
 Aj คือ มูลคาการนําเขาสินคาทั้งหมดของประเทศ j ของ 

      ออสเตรเลีย 
  Wi คือ มูลคาการนําเขาสินคา i จากโลกของออสเตรเลีย 
  W  คือ มูลคาการนําเขาสินคาทั้งโลกของออสเตรเลีย 

 
สูตรนี้ใชเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยกบัประเทศคูแขงใน

ตลาดออสเตรเลีย รายละเอียดสินคาและผลการคํานวณคา RCA แสดงไวในตาราง 5.1 ดังนี ้
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ตารางที่ 5.1 ผลการคํานวณคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฏ (RCA) ของประเทศ 
 ตางๆ ในตลาดออสเตรเลีย ตั้งแตป 2544- 2548 
 

รหัส (SITC  Rev.3) สินคา / ประเทศ 2544 2545 2546 2547 2548 
03 (FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSC.)  

ไทย 12.88 11.21 9.94 10.58 9.97 
จีน 0.52 0.67 0.94 0.99 1.00 
เวียดนาม 2.96 3.56 4.86 6.74 5.78 
นิวซีแลนด 4.21 4.55 4.49 4.65 4.44 

      
69 (METALLIC STRUCTURES NES.)  

ไทย 0.66 0.90 0.92 0.97 1.36 
เยอรมันนี 1.30 1.27 1.31 1.26 1.21 
จีน 3.11 3.23 2.99 2.93 2.67 
นิวซีแลนด 1.15 1.31 1.37 1.29 1.16 

      
741 (HEATNG, COOLNG EQUIP,PART.)  

ไทย 8.26 7.25 7.59 8.69 7.30 
ญี่ปุน 1.17 1.10 1.17 0.97 0.97 
สหรัฐอเมริกา 0.51 0.58 0.57 0.83 0.83 
จีน 0.93 0.95 1.15 1.74 1.61 

      
752 (AUTOMATC. DATA PROC. EQUIP.)  

ไทย 0.78 0.96 0.97 0.91 1.01 
มาเลเซีย  4.59 4.35 4.82 4.01 3.95 
สิงคโปร 2.86 3.28 2.04 1.35 0.87 
จีน 2.07 2.64 3.13 3.69 4.36 

      
775 (DOM.ELEC, NON-ELEC. EQUIPT.)  

ไทย 0.64 0.60 1.23 1.62 1.79 
จีน 3.72 3.51 3.22 3.30 3.53 
เกาหลีใต 2.25 3.05 3.45 4.05 3.61 
นิวซีแลนด 3.12 2.80 2.75 2.94 2.58 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 
 

รหัส (SITC  Rev.3) สินคา / ประเทศ 2544 2545 2546 2547 2548 
781 (PASS. MOTOR VEHCLS.EX.BUS.) 

ไทย 0.44 0.51 0.51 0.46 0.82 
ญี่ปุน 4.43 4.71 4.90 5.18 5.27 
เกาหลีใต 2.06 1.68 1.21 1.82 2.34 
สหรัฐอเมริกา 0.22 0.26 0.25 0.28 0.26 

      
782 (GOODS, SPCL TRANSPORT VEH.) 

ไทย 9.67 7.74 10.13 10.30 13.70 
ญี่ปุน 3.81 4.23 3.84 3.76 2.79 
สหรัฐอเมริกา  0.72 0.63 0.60 1.07 0.96 
เยอรมันนี 0.80 0.65 0.68 0.75 1.01 

      
784 (PARTS, TRACTORS, MOTOR VEH.)  

ไทย 0.43 0.75 1.22 1.16 1.24 
ญี่ปุน 3.10 2.79 2.52 2.13 2.12 
สหรัฐอเมริกา  1.36 1.40 1.51 1.76 1.65 
จีน 0.34 0.39 0.35 0.39 0.43 

      
893 (ARTICLES, NES, OF PLASTICS.)  

ไทย 1.56 1.43 1.30 1.70 1.51 
จีน 4.11 3.90 3.62 3.46 3.45 
สหรัฐอเมริกา  0.93 0.83 0.94 0.96 1.01 
นิวซีแลนด 2.52 2.46 2.45 2.46 2.49 

 

ที่มา: คํานวณจากตารางภาคผนวก ก ที่ 1, 2 และ 3 
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5.1 ผลการการศึกษาโดยใชดชันีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) 
1. สินคารหัส 03 (Fish crustaceans Mollusks and preparations thereof) เปนสินคาใน

หมวด ปลา กุง หอย และอาหารทะเลแปรรูปชนิดตางๆ สําหรับคา RCA ของเวลาที่ทําการศึกษามีคา
มากกวา 1 หมายความวาไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกไปตลาดออสเตรเลีย 
คือในป 2544-2548 มีคา RCA เทากับ 12.88, 11.21, 9.94, 10.58 และ 9.97 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
จากตัวเลขที่คํานวณไดพบวา แมวาไทยจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคา
หมวดนี้และมีคา RCA มากกวาประเทศที่ศึกษารวมกัน แตคา RCA มีแนวโนมลดลงทุกป ปจจัยที่
อาจสงผลตอการลดลงของสินคาในหมวดนี้อาจเกิดจากการที่ออสเตรเลียนํามาตรการดาน
สุขอนามัยมาใชในการควบคุมการนําเขา “โดยใชมาตรการ/ขออาง ที่ไมชอบธรรมที่เรียกวา
มาตรการวิเคราะหความเสี่ยงจากการนําเขา หรือ ไออารเอ (Import Risk Analysis-IRA) เพื่อจะ
ปกปองเกษตรกรผูเล้ียงกุงในประเทศออสเตรเลีย” (โพสตทูเดย วันที่ 8 ก.พ. 2550)  

สําหรับคา RCA ของประเทศที่ทําการศึกษารวม พบวาเวียดนามและนิวซีแลนดมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนี้ไปออสเตรเลีย เพราะมีคา RCA มากกวา 1 คา 
RCA มีการเปลี่ยนแปลงไมแนนอน และจีนไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออก
สินคาชนิดนี้ไปออสเตรเลียในสี่ปแรก แตในป 2548 จีนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา
ชนิดนี้ คา RCA มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น จีนมีแนวโนมของการเพิ่มขึ้นของคา RCA ในทุกป แม
ขอตกลงของไทย-ออสเตรเลียจะมีผลบังคับใช แตการปองกันที่ออสเตรเลียนํามาใชนั้นเปนการกีด
กันทางการคาที่สงผลตอผูสงออกในทุกประเทศที่สงสินคาหมวดนี้เขาไปยังออสเตรเลีย ทําใหหลาย
ประเทศตองมีการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตที่จะสงออกไปยังออสเตรเลีย และยังเปนการชวยสราง
ศักยภาพในการผลิตในสินคาหมวดนี้ใหดีขึ้น  

สินคาในหมวด 03 มกีารลดภาษีทันทีที่ขอตกลงฯ มีผลบังคับใช การสงออกของไทยใน
หมวดนี้ไปออสเตรเลียมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป และประเทศคูแขงก็มีการสงออกไปออสเตรเลียเพิ่มขึ้น
ดวยเชนกนั ผลจากการลดภาษีไมมีผลตอการสงออกของไทยในสินคาหมวดนี้มากนกั เพราะมีการ
สงออกสินคามีมูลคาที่ไมมากและคาที่คํานวณความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบในตลาดของไทยใน
สินคาหมวดนีก้็ลดลง 

 
2. รหัสสินคา 69 (Manufactures of metal nes) เปนสินคาหมวดผลิตภัณฑโลหะ 

สําหรับคา RCA ของไทยในการสงออกสินคาหมวดนี้ไปออสเตรเลียใน 4 ปแรก ไทยไมมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบคือไทยมีคา RCA ตั้งแตป 2544-2547 ดังนี้ 0.66, 0.90, 0.92 และ 0.97 
ตามลําดับ คา RCA ที่ไดมีนอยกวา 1 แตในป 2548 ไทยมีคา RCA มากกวา 1 คือ 1.36 หมายความวา
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ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในป 2548 การสงออกสินคาในหมวดนี้ของไทยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นทุกป แมวาไทยจะไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาชนิดนี้ สําหรับคา RCA ของ
ประเทศที่ทําการศึกษารวม คือ เยอรมันนี จีน และนิวซีแลนด ทุกประเทศมีคา RCA มากวา 1 
หมายความวา ทั้งสามประเทศมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาไปออสเตรเลีย 
แตเมื่อดูจากคา RCA ที่คํานวณได ทั้งสามประเทศมีแนวโนมลดลง  

สินคาในหมวด 69 มีการลดภาษีของสินคาทันทีที่ขอตกลงฯ มีผลบังคับใช การสงออก
ของไทยไปออสเตรเลียมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป โดยมูลคาการสงออกในป 2548 มีมูลคาการสงออก
เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวจากป 2547 การลดภาษีในสินคาหมวดนี้ทําใหการสงออกของสินคาไทยเพิ่มขึ้น
และคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบก็เพิ่มขึ้น 

 
3. รหัสสินคา 741 (Heating and cooling equipment and parts thereof, nes) เปนสินคา

หมวดเครื่องปรับอากาศและอะไหล สําหรับคา RCA ของเวลาที่ทําการศึกษามีคามากกวา 1 
หมายความวาไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกไปตลาดออสเตรเลีย คือในป 
2544–2548 มีคา RCA เทากับ 8.26, 7.25, 7.59, 8.69 และ 7.30 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากคาที่
คํานวณได ไทยมีแนวโนมของการลดลงในการสงออกสินคาในหมวดนี้ แมวาจะมีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ สําหรับคา RCA ของประเทศที่ทําการศึกษารวม คือ ญี่ปุน สหรัฐฯ และจีน พบวา
ญี่ปุนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสามปแรก แตหลังจากป 2547 ญี่ปุนไมมีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบในสินคาชนิดนี้ เพราะคา RCA ที่ไดมีคานอยกวา 1 สวนสหรัฐอเมริกาไมมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนี้ไปออสเตรเลีย เพราะคา RCA ที่ไดมีคานอย
กวา 1 สําหรับจีนไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาชนิดนี้ในสองปแรก แตหลังจากป 
2546 จีนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาชนิดนี้เพราะคา RCA ที่ไดมีคามากกวา 1 มี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในสี่ปแรก แตในป 2548 มีแนวโนมลดลง จากการพิจารณาพบวา
ในป 2548 ทุกประเทศมีการลดลงของ คา RCA ทุกประเทศ  

สินคาหมวด 741 การลดภาษีจะมีผลหลังจากขอตกลงฯ มีผลบังคับใช 5 ป การสงออก
ของไทยไปออสเตรเลียมีมูลคาเพิ่มขึ้นมาตลอด แตในป 2548 มูลคาการสงออกของไทยไป
ออสเตรเลียมีมูลคาลดลงจากป 2547 การที่ภาษีลดเปนศูนยในอีก 5 ป อาจสงผลดีกับไทยไดใน
อนาคต แตไทยตองมีการปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหดีขึ้น  

 
4. รหัสสินคา 752 (Automatic data processing machines and units thereof) เปนสินคา

หมวดอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณเก็บขอมูล สําหรับคา RCA ของไทยในการสงออกสินคา
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หมวดนี้ไปออสเตรเลียใน 4 ปแรก ไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาไป
ออสเตรเลีย คือไทยมีคา RCA ตั้งแตป 2544–2547 ดังนี้ 0.78, 0.96, 0.97 และ 0.91 ตามลําดับ โดย
คา RCA ที่ไดมีนอยกวา 1 แตในป 2548 ไทยมีคา RCA มากกวา 1 คือ 1.01 หมายความวาไทยมี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในป 2548 การสงออกสินคาในหมวดนี้ของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
แมวาในป 2547 จะลดลงแตในป 2548 คา RCA ของไทยก็มีความไดเปรียบ สําหรับคา RCA ของ
ประเทศที่ทําการศึกษารวม คือ มาเลเซีย สิงคโปร จีน พบวามาเลเซียและจีนมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกสินคาไปออสเตรเลีย เพราะคา RCA มากกวา 1 และสิงคโปรมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาไปออสเตรเลียตั้งแตป 2544-2547 แตในป 2548 ไมมี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคานี้เพราะคา RCA นอยกวา 1 จากการศึกษาพบวาจีนเปน
ประเทศที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป อาจเปนผลมาจากสินคาจีนมีมูลคาถูกกวาหลายประเทศเนื่องจาก
คาแรงในการผลิตที่ต่ํา และมีการลงทุนในจีนเพิ่มมากขึ้นในสินคาประเภทอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

สินคาหมวด 752 การลดภาษีจะมีผลบังคับใช 5 ปหลังจากขอตกลงฯ มีผลบังคับ เมื่อ
พิจารณาดูจากมูลคาการสงออกกับคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของไทย การสงออกของไทย
ไปออสเตรเลียมีมูลคาเพิ่มขึ้นมาตลอด แตในป 2548 มูลคาการสงออกขึ้นเกือบเทาตัวจากการ
สงออกในป 2547 ในสินคาชนิดนี้แมจะมีมาเลเซียและจีนเปนคูแขงที่สําคัญ แตในอนาคตถาอัตรา
ภาษีลดเปนศูนยเปอรเซ็นต อาจทําใหไทยมีมูลคาการสงออกที่มากขึ้น 

 
5. รหัสสินคา 775 (Household-type electrical and non-electrical equipment, nes.) เปน

สินคาหมวดเครื่องใชไฟฟาภายในบานและอุปกรณ สําหรับคา RCA ของการสงออกสินคาในรหัส 
775 ของไทยไปออสเตรเลียมีคานอยกวา 1 ในป 2544–2545 คือ 0.64 และ 0.60 หมายความวา ไทย
ไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาไปออสเตรเลีย และตั้งแตป 2546- 2548 คา 
RCA ของไทยมากกวา 1 คือ 1.23, 1.62 และ 1.79 ตามลําดับ หมายความวา ไทยมีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาไปออสเตรเลียในปดังกลาว การสงออกของไทยในสินคา
หมวดนี้มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สําหรับคา RCA ของประเทศที่ทําการศึกษารวม พบวาจีน เกาหลีใตและ
นิวซีแลนดมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนี้ไปออสเตรเลีย เพราะมีคา 
RCA มากกวา 1 ทุกประเทศ โดยในป 2548 มีจีนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และ เกาหลีใตและนิวซีแลนด
มีแนวโนมลดลงในป 2548  

สินคาหมวด 775 มีการลดภาษีมีผลทันทีทีข่อตกลงฯ มีผลบังคับใช การสงออกสินคา
ของไทยในหมวดนี้มีมูลคาไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง มูลคาการสงออกไปออสเตรเลียมี
มูลคาเพิ่มขึ้นทุกปในปริมาณที่ไมมาก และความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาของ
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ไทยไปออสเตรเลียมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยมี จีน เกาหลีใต และนิวซีแลนดเปนคูคารายใหญใน
สินคาหมวดนี้ การลดภาษีไมชวยใหการสงออกสินคาในหมวดนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเทาใดนัก เนื่องจาก
ไทยไมใชคูคารายใหญในสินคาหมวดนี้  

 
6. รหัสสินคา 781 (Car, other motor vehicles principally designed for the transports of 

persons) เปนสินคาหมวดรถยนตน่ังขนาดเล็ก สําหรับคา RCA ของการสงออกสินคาในรหัส 781 
ของไทยไปออสเตรเลีย ตั้งแตป 2544-2548 มีคาเทากับ 0.44, 0.51, 0.51, 0.46 และ 0.82 ตามลําดับ 
และมีคานอยกวา 1 หมายความวาไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิด
นี้ไปตลาดออสเตรเลีย จากการพิจารณาพบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แมจะลดลงในป 2547 แตก็เพิ่มขึ้น
ในป 2548 สําหรับคา RCA ของประเทศที่ทําการศึกษารวม คือ ญี่ปุน เกาหลีใต และสหรัฐฯ พบวา
ญี่ปุนและเกาหลีใต มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนี้ เพราะมีคา RCA 
มากกวา 1 โดยคา RCA ของญี่ปุนมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในสินคาหมวดนี้ และ    
เกาหลีใตมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในสามปหลัง สําหรับสหรัฐฯ ไมมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนี้เลย เพราะมีคา RCA นอยกวา 1 

สินคาหมวด 781 การลดภาษีมผีลทันทีที่ขอตกลงฯ มีผลบังคับใช การสงออกของไทย
ไปออสเตรเลียมีมูลคาเพิ่มขึน้ทุกป โดยมูลคาการสงออกในป 2548 มมีูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นเกือบ
สามเทาตัวจากป 2547 และคาความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบที่คํานวณไดมีคาเพิ่มขึ้นทุกป ในป 
2548 หลังจากลดภาษเีปนศูนยไทยมคีวามไดเปรยีบโดยเรียบเทยีบในการสงสินคาเพิ่มขึ้นมาก 
สินคานี้มีญี่ปุนและเกาหลีใตเปนคูคารายใหญ 

 
7. สินคารหัส 782 (Motor vehicles for transport of goods; special-purpose motor 

vehicles) เปนสินคาในหมวดรถปกอัพ สําหรับคา RCA ของการสงออกสินคาในรหัส 782 ของไทย
ไปออสเตรเลียตั้งแตป 2544-2548 มีดังนี้ 9.67, 7.74, 10.13, 10.30 และ 13.70 ตามลําดับ ซ่ึงมีคา
มากกวา 1 หมายความวา ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคานี้ไปออสเตรเลยี 
คา RCA มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สําหรับคา RCA ของประเทศที่ทําการศึกษารวม คือ ญี่ปุน สหรัฐฯ และ
เยอรมันนี พบวาญี่ปุนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนี้ เพราะคา RCA 
มีคามากกวา 1 ประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคานี้  ยกเวนในป  
2547 มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคานี้ เพราะมีคา RCA มากกวาหนึ่ง  และเยอรมันนีไม
มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคานี้ในสี่ปแรก แตในป 2548 คา RCA มีคามากกวา 1 ทําให
มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคานี้ และเยอรมันนียังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  
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สินคาหมวด 782 มีการลดภาษีทันทีที่ขอตกลงฯ มีผลบังคับใช มูลคาการสงออกของ
ไทยไปออสเตรเลียมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป การสงออกในป 2548 มีมูลคาเพิ่มขึ้นเกอืบเทาตัวจากป 
2547 ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการลดภาษีตามขอตกลงฯ ที่ทําใหการสงออกของไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้น 
สําหรับในสินคาชนิดนี้ ปจจุบันมีญี่ปุนที่เปนคูแขงทีสํ่าคัญของไทย และในอนาคตอาจมีจีนและ
อินเดียทีจ่ะเขามาแบงสวนแบงตลาดสินคานี้ดวย 

 
8. รหัสสินคา 784 (Parts and accessories of the motor vehicles of 722, 781, 782 and 

783) เปนสินคาหมวดชิน้สวนอะไหลรถยนต สําหรับคา RCA ของไทยในป 2544-2545 เทากับ 0.43 
และ 0.75 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 1 หมายความวาไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทยีบใน
การสงออกสินคาไปออสเตรเลีย และตั้งแตป 2546–2548 มีคา RCA เทากัน 1.22, 1.16 และ 1.24 
ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 1 หมายความวา ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทยีบในการสงออก
สินคาไปออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงคา RCA ของไทยมีแนวโนมเพิม่ขึ้นทุกปยกเวนในป 2547 ที่
ลดลง สําหรับคา RCA ของประเทศที่ทําการศึกษารวม คือ ญี่ปุน สหรัฐฯ และจนี พบวาญี่ปุนและ
สหรัฐอเมริกา มีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนี้ไปออสเตรเลีย เพราะมี
คา RCA มากกวา 1 และจีนไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทยีบในการสงออกสินคาชนิดนี้ไป
ออสเตรเลีย เพราะมีคา RCA นอยกวา 1 แตแนวโนมของจีนมีการเพิ่มขึ้นทุกปสําหรับสินคาใน
หมวดนี้ อาจเพราะจีนมแีรงงานและคาจางที่ถูกจึงทําใหจนีสามารถสงออกสินคาชนิดนี้ไดมากขึน้  

สินคาหมวด 784 การลดภาษีมีผลหลังจากขอตกลงฯ บังคับใชแลว 5 ป การสงออก
สินคาของไทยไปออสเตรเลียมีมูลคาไมมากเมื่อเปรียบเทยีบกับประเทศคูแขง และมูลคาการสงออก
ก็มีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป คาแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบมกีารเพิ่มขึ้นไมมาก สินคาชนิดนี ้
มีญี่ปุนและสหรัฐฯ เปนคูคารายใหญในตลาดออสเตรเลีย 

 
9. รหัสสินคา 893 (Articles, nes, of plastics) เปนสินคาในหมวดพลาสติก สําหรับคา 

RCA ของการสงออกสินคาในรหัส 893 ของไทยไปออสเตรเลียตั้งแตป 2544-2548 มีดังนี้ 1.56, 
1.43, 1.30, 1.70 และ 1.51 ตามลําดับ มีคามากกวา 1 หมายความวา ไทยมีความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนี้ไปตลาดออสเตรเลีย แตมีแนวโนมที่ไมแนนอน และลดลง
ในป 2548 สําหรับคา RCA ของประเทศที่ทําการศึกษารวม คือ จีน สหรัฐฯ และนิวซีแลนด พบวา
จีนและนิวซีแลนดมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาชนิดนีไ้ปออสเตรเลีย 
เพราะมีคา RCA มากกวา 1 และสหรัฐอเมริกาไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทยีบในการสงออก
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สินคาชนิดนี้ไปออสเตรเลียในสี่ปแรก แตในป 2548 คา RCA เทากับ 1.01 ซ่ึงมีคามากกวา 1 ทําใหมี
ความไดเปรยีบในปนี้ โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  

สินคาหมวด 893 การลดภาษีจะมีมีผลหลังจากขอตกลงฯ เร่ิมใชแลว 5 ป การสงออก
สินคาของไทยไปออสเตรเลียมีมูลคาเพิ่มขึ้นในปริมาณที่ไมมากนัก และแนวโนมความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบมีคาลดลงจากป 2547 การสงออกในสินคาหมวดนี้ของไทยมีมูลคามามากเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคูคารายใหญของออสเตรเลีย โดยมีจีนและสหรัฐฯ เปนคูคารายใหญใน
สินคานี้ 

เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบที่ปรากฏมาพิจารณา
เปรียบเทียบผลกอนและหลังจากที่ผลการตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียมีผลบังคับใช คือใน
ป 2547 และป 2548 สรุปความไดวา  

สินคาที่ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏลดลง ประกอบดวยสินคาใน
หมวด 03, 741 และ 893 

สินคาที่ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏเพิ่มขึ้น ประกอบดวยสินคาใน
หมวด 69, 752, 755, 781, 782 และ 784 

เมื่อนําผลการวิเคราะหที่ไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบกับขอมูลที่กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศคาดวาสินคาไทยจะไดเปรียบจากการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
พบวาสินคาที่ผูศึกษาวิเคราะหในหมวดของรถยนตคือ 781, 782 และ 784  มีมูลคาของการสงออก
เพิ่มขึ้น ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของการสงออกของไทยมีเพิ่มขึ้นจากป 2547 กอนที่
ขอตกลงจะมีผล ซ่ึงเปนไปตามการคาดการณของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ในหมวดของ
เครื่องปรับอากาศคือ 741 การคาดการณของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศคาดวาจะเพิ่มขึ้น แต
จากการศึกษาพบวาการสงออกลดลง และความไดเปรียบในการสงออกของไทยก็ลดลงดวย ซ่ึงเปน
การคาดการณที่ไมจริง สวนในหมวดอื่นที่ทําการศึกษาพบมีการสงออกเพิ่มขึ้นในระดับที่ไมมาก 
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นนอย 
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บทที่ 6 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

การคาระหวางประเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน
อยางมาก เนื่องจากทําใหเกิดการลงทุน การจางงาน และการพัฒนาเทคโนโลยี ดวยปจจัยตางๆ ดังที่
ไดกลาวมานี้ ทําใหรัฐบาลมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการคา
ระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการคาระหวางประเทศที่เกิดขึ้นในแตละประเทศมุงเนนใหมีการ
เปดเขตการคาเสรีระหวางประเทศคูคา โดยมีองคการการคาโลกเขามามีบทบาทในการกําหนด
กฎเกณฑการคาระหวางประเทศใหมีรูปแบบการคาที่เสรี ลดการกีดกันทางการคาไมวาจะใน
รูปแบบของภาษีและไมใชภาษี เพื่อใหการคาดําเนินตอไปตามแนวคิดการคาเสรี แตถึงกระนั้นใน
แตละประเทศก็ยังไดมีการนําวิธีการกีดกันทางการคาเขามาชวยในการคาระหวางประเทศของตน
เพื่อใหการแขงขันมีความไดเปรียบเพิ่มมากขึ้น ทําใหสามารถแขงขันกับแตละประเทศได 

ไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธดานการคา การลงทุน และการบริการมานาน 
เพื่อใหการคาตอกันมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น ไทยและออสเตรเลียจึงไดจัดใหมีการลงนามในขอตกลงเขต
การคาเสรีระหวางกันขึ้น ในการเจรจาขอตกลงทางการคาของไทยและออสเตรเลียมีการกําหนด
อัตราการลดภาษีของทั้งสองประเทศเพื่อนําไปสูการสงออกและนําเขาที่เพิ่มขึ้น การเจรจาฉบับนี้
ของไทยเปนการกระทํากับประเทศที่พัฒนาแลวและกรอบการเจรจาครอบคลุมในสินคาหลายชนิด 
ในการศึกษากรอบขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียจากเอกสารและขอมูลการคา โดยไดนํา
ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ ใชดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่
ปรากฏชวยในการศึกษาในรายการสินคาที่มีมูลคาการสงออกของไทยไปออสเตรเลียในลําดับตนๆ 
จํานวน 9 หมวดสินคา (ดูภาคผนวก ก ประกอบ) สรุปไดดังนี้ 

1. รหัสสินคา 03 (Fish crustaceans. Mollusks and preparations thereof) ไทยมีความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกสินคาในหมวด 03 แตคา RCA ที่ไดมีแนวโนมลดลงทกุป 
แตมูลคาการสงออกของไทยมีมูลคามากกวาประเทศ จีน เวียดนาม และนิวซีแลนด 

2. รหัสสินคา 69 (Manufactures of metal nes) ไทยไมมคีวามไดเปรยีบโดยเปรียบเทียบ
ในสินคาหมวด 69 แตในป 2548 ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาหมวด 69 โดยมูลคา
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การสงออกของไทยมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นทุกป ในป 2548 มีมูลคาเพิ่มขึ้นมากกวาหนึ่งเทาตวั 
3. รหัสสินคา 741 (Heating and cooling equipment and parts thereof, nes) ไทยมีความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาหมวด 741 คา RCA มูลคาการสงออกสินคาในหมวด 741 มี
มูลคาเพิ่มขึ้นมาตั้งแตป 2544 แตในป 2548 มูลคาการสงออกในสินคาหมวด 741 ลดลง จากปกอน
หนา แตเมื่อทาํการเปรียบเทยีบกับประเทศที่ทําการศึกษาดวย มูลคาการสงออกสินคาในหมวด 741 
ก็ลดลงเชนกัน 

4. รหัสสินคา 752 (Automatic data processing machines and units thereof) ไทยไมมี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคาหมวด 752 แตในป 2548 ไทยไดความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบในสินคาหมวด 752 มูลคาการสงออกสินคาในหมวด 752 มีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกปโดยในป 
2548 หลังจากที่ขอตกลงมีผลบังคับใชมูลคาการสงออกของไทยมีมูลคาเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวเมื่อ
เทียบกับปกอนที่ขอตกลงฯ จะเริ่มมีผลบังคับใช 

5. รหัสสินคา 775 (Household-type electrical and non-electrical equipment, nes) ไทย
ไมมีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบในสนิคาหมวด 775 แตหลังจากป 2546 ไทยมีความไดเปรยีบ
โดยเปรียบเทยีบในสินคาหมวด 775 มลูคาการสงออกของไทยในสินคาหมวดนีม้ีมูลคานอยกวา
ประเทศที่ทําการศึกษา แตมลูคาการสงออกก็เพิ่มขึน้ทกุปแมจะไมมากนัก 

6. รหัสสินคา 781 (Car, other motor vehicles principally designed for the transports of 
persons) ไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบในสนิคาหมวด 781 และการสงออกในสินคา
หมวด 781 ก็มีมูลคาไมมากนักเมื่อเทียบกับประเทศทีท่ําการศึกษา แตการสงออกในสินคาหมวด 
781 ก็มีมูลคาการสงออกเพิม่ขึ้นทุกป เมือ่ดูจากมูลคาการสงออกในสินคาหมวด 781 หลังจากที่
ขอตกลงฯ มีผล มูลคาการสงออกของไทยขยายตวัเพิ่มขึน้เกือบสามเทาจากที่เคยสงออกในป 2547   

7. สินคาหมวด 782 (Motor vehicles for transport of goods; special-purpose motor 
vehicles) ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรยีบเทียบในสินคาหมวด 782 และเมื่อเปรียบเทียบคา RCA 
กับประเทศทีท่ําการศึกษา ไทยมีคา RCA มากกวาทุกประเทศ เมื่อดูจากมูลคาการสงออกสินคาใน
หมวด 782 ของไทยที่สงออกมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกป และเมื่อขอตกลงฯ มีผลบังคับมูลคาการสงออก
ของไทยมีมูลคาขยายตวัเพิม่ขึ้นเกือบเทาตัว ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการลดภาษีของออสเตรีย  

8. รหัสสินคา 784 (Parts and accessories of the motor vehicles of 722, 781, 782 and 
783) ไทยไมมคีวามไดเปรยีบโดยเปรยีบเทียบในชวงกอนป 2545 แตในป พ.ศ. 2546 เปนตนมาไทย
มีความไดเปรยีบโดยเปรยีบเทียบในสินคาหมวด 784 มูลคาการสงออกของไทยมกีารเพิ่มขึ้นทุกป 
แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ทําการศึกษาพบวาจีนเปนคูแขงที่มีอัตราการสงออกเพิ่มมากขึ้นโดย
มีการสงออกที่มีมูลคามากกวาประเทศไทย 
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9. รหัสสินคา 893 (Articles, nes, of plastics) ไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทยีบใน
สินคาหมวด 893 มูลคาการสงออกของไทยในสินคาหมวด 893 มีมลูคาการสงออกเพิ่มขึ้นทกุปแต
ในสินคาหมวดนี้ แตไทยมกีารสงออกนอยมูลคานอยกวาประเทศที่ไดทาํการศึกษาพอควร 

หมวดสินคาทีอ่ยูในกลุมลดภาษีเปน 0 ไดแก หมวด 03, 69, 775, 781 และ 782 คา RCA 
ในป 2548 เพิม่ขึ้น 4 หมวด ไดแก 69, 775,781 และ 782 สําหรับหมวด 03 มีคา RCA ลดลง 

กรอบขอตกลงเขตการคาเสรีที่ไทยไดทํากับออสเตรเลียนั้น สินคาที่ไทยทําการลดภาษี
ใหแกออสเตรเลียในชวงแรกเปนสินคาที่ไทยตองนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ และไมมี
ผลกระทบตออุตสาหกรรมของประเทศไทย แตสําหรับสินคาที่อาจจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรม
ไทย ก็ไดมีการยืดเวลาเพื่อใหสามารถปรับตัวกับการแขงขันได โดยในสินคาที่ไทยไมสามารถสูกับ
สินคาของออสเตรเลียไดและไทยมีการผลิตในประเทศ ก็ไดมีความพยายามสงเสริมและใชเวลาใน
การลดภาษีใหชาลง เพื่อหาทางชวยเหลือผูผลิตที่ทําการผลิตสินคาในหมวดที่ไมสามารถแขงขันได 
สวนในการลดภาษีของออสเตรเลียนั้นไดมีการลดภาษีใหไทยเกือบหมดทุกรายการที่มีการตกลงกัน 
และจะมีเพียงไมกี่รายการที่ออสเตรเลียขอเวลาในการปรับตัวเพื่อลดภาษี 

ขอมูลจากการวิเคราะหศกึษาไมสามารถบอกไดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากขอตกลง
เขตการคาเสรีระหวางไทย-ออสเตรเลียไดสมบูรณมากนัก เนื่องจากเพิ่งเริ่มมีการบังคับใช และจาก
ขอมูลการคาระหวางกัน พบวาการคาของไทยและออสเตรเลียมีมูลคาการคาโดยรวมเพิ่มขึ้นทุกป
ในชวงระยะ 5 ปที่ผานมา การสงออกและการนําเขามีมูลคาเพิ่มขึ้นในทุกป โดยไทยเปนฝายที่ได
ดุลการคามาโดยตลอด อยางไรก็ตามเฉพาะในป 2548 เทานั้นที่ไทยขาดดุลการคากับออสเตรเลีย 
การคาระหวางไทยและออสเตรเลียที่มีการคาขายระหวางกันมีมูลคาอยูในระดับตนของไทย  

 
6.2 ขอเสนอแนะ 

6.2.1 การศึกษาพบวาสินคาเกษตรของไทยบางชนิดเสียเปรียบในการแขงขันทั้งในดาน
ของราคาและคุณภาพในการผลิต ดังนั้นรัฐบาลควรมีสวนในการพัฒนาและสงเสริมสินคาใหมี
คุณภาพตลอดจนสงเสริมใหมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาชวยในการผลิตสินคานั้นๆ เพื่อให
สามารถแขงขันกับนานาประเทศได 

6.2.2 การเจรจาขอตกลงการคาระหวางประเทศ รัฐบาลควรใหความสําคัญแกการเจรจา
มากกวานี้ โดยมีการเปดใหมีประชาพิจารณ และนํากลุมผูผลิตสินคาในสินคาแตละรายเขามาหารือ
กัน และเปดเผยขอมูลการเจรจาใหทราบโดยทั่วถึง  

6.2.3 การศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนในระยะเวลาที่ขอตกลงเพิ่งเริ่มใชไมสามารถบอกได
ถึงผลกระทบและปญหาที่เกิดจากขอตกลงเจรจาการคาเสรีของประเทศคูคาไดชัดเจนมากนกั 
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6.2.4 ในการเจราจาตกลงเขตการคาเสรี ทําอยางไรที่จะใหเสียเปรียบนอยที่สุด  
6.2.5 การเจราจาเปดเขตการคาเสรีรัฐบาลตองใหการสนบัสนุนสงเสริม โดยมีกระทรวง

ตางประเทศ และกระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน 
 

6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
ในการศึกษานีม้ีขอจํากัดหลายประการโดยสังเขปดังนี ้
6.3.1 ขอมูลที่นําเสนอโดยหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ ไม

ทันสมัย ควรมีการจัดทําระบบขอมูลใหมีรูปแบบลักษณะเดียวกันกับตางประเทศ  
6.3.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการเจรจาควรมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับขอตกลงตางๆ 

ที่จะเปนประโยชนสําหรับนําไปเจรจาระหวางกัน กอนที่จะมีการเจรจาเพื่อใหมีการทักทวงและ
แนะนําขอดีขอเสียที่จะเกิดกับสินคากอนที่จะนําเขาไปอยูในขอตกลงการคาที่จะจัดทําขึ้นตอไป 
เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดทั้งสองฝาย 

6.3.3 เวลาที่ทําการศึกษาไมเอื้ออํานวยตอการศึกษา เนื่องจากขอตกลงฯ มีผลบังคับใช  
1 มกราคม 2548 ทําใหขอมูลที่มีไมมากเพียงพอตอความตองการสําหรับการศึกษาวิเคราะห 

จากขอจํากัดขางตน ผูศึกษาขอเสนอใหมีการศึกษาการทํา FTA ในรายละเอียดให
มากกวานี้ โดยเฉพาะที่มาของแหลงผลิต และเปรียบเทียบ FTA ของประเทศอื่นๆ เชน อินเดีย และ
จีน เปนตน 
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ตารางภาคผนวก ก ที่ 1 มูลคาการนําเขาสินคาของออสเตรเลียจากประเทศตางๆ 
มูลคา : เหรียญสหรัฐฯ 

รหัส (SITC  Rev.3) 
สินคา / ประเทศ 

2544 2545 2546 2547 2548 

03 (FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSC.)  
ไทย  134,958,603 132,400,804 157,315,482 169,872,339 200,051,400 
จีน  14,291,002 21,963,444 43,087,744 57,078,183 70,375,249 
เวียดนาม 24,774,031 31,780,852 53,646,736 79,379,731 94,250,814 
นิวซีแลนด 84,422,083 94,352,152 116,854,407 128,704,016 131,017,301 
โลก 468,066,777 498,379,936 617,190,400 677,026,003 754,894,104 

69 (METALLIC STRUCTURES NES.)  
ไทย  20,852,375 34,591,128 47,828,544 59,122,141 108,435,653 
จีน  256,547,414 346,221,920 448,740,512 644,645,532 744,836,616 
เยอรมันน ี 96,153,546 109,835,296 149,725,344 180,038,617 190,475,973 
นิวซีแลนด 69,361,998 88,194,784 116,736,112 135,450,760 135,690,870 
โลก 1,403,526,470 1,620,902,144 2,025,669,504 2,578,912,625 2,996,696,558 

741 (HEATNG, COOLNG EQUIP,PART.)  
ไทย  116,897,031 131,148,392 194,103,968 266,352,522 247,493,841 
จีน 34,733,258 47,908,904 85,279,968 191,726,734 190,934,771 
สหรัฐอเมริกา  57,758,301 83,813,544 87,429,504 148,027,242 140,278,987 
ญี่ปุน 93,744,529 100,974,448 137,578,336 142,569,137 129,443,797 
โลก 632,115,074 763,750,336 997,026,368 1,292,575,802 1,275,022,211 

752 (AUTOMATC. DATA PROC. EQUIP.)  
ไทย  43,357,721 61,790,544 78,432,944 87,233,660 121,481,570 
จีน  304,347,692 474,292,000 731,113,152 1,276,328,040 1,836,730,260 
มาเลเซีย 387,726,692 363,764,128 470,095,040 651,393,833 717,110,925 
สิงคโปร 371,731,753 433,393,504 356,002,304 348,149,240 277,930,858 
โลก 2,495,448,610 2,713,043,456 3,152,170,240 4,057,715,521 4,527,646,832 

775 (DOM.ELEC, NON-ELEC. EQUIPT.)  
ไทย  8,506,183 10,573,146 30,091,490 43,569,915 54,381,324 
จีน  130,592,751 174,138,688 228,021,136 319,436,587 374,097,673 
เกาหลีใต  69,401,600 77,163,520 127,810,496 149,737,123 131,793,576 
นิวซีแลนด 79,748,165 87,426,704 110,694,208 136,507,323 114,900,278 
โลก 597,093,304 749,255,680 956,468,864 1,134,907,426 1,139,798,529 
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ตารางภาคผนวก ก ที่ 1 (ตอ) 
มูลคา : เหรียญสหรัฐฯ 

รหัส (SITC  Rev.3) 
สินคา / ประเทศ 

2544 2545 2546 2547 2548 

781 (PASS. MOTOR VEHCLS.EX.BUS.) 
ไทย  44,352,359 63,074,608 90,865,312 89,921,806 201,754,179 
ญี่ปุน  2,517,728,596 2,963,711,232 4,017,610,752 4,807,411,581 5,107,968,275 
เกาหลีใต  331,833,835 297,216,064 327,359,456 483,225,029 697,195,355 
สหรัฐอเมริกา 181,878,954 256,684,048 273,679,904 316,318,865 322,219,735 
โลก 4,488,716,735 5,248,843,776 6,984,680,960 8,157,491,143 9,275,567,125 

782 (GOODS, SPCL TRANSPORT VEH.) 
ไทย  245,753,188 273,747,328 489,328,864 647,759,884 1,160,680,138 
ญี่ปุน  547,424,787 756,762,944 850,221,248 1,134,667,898 928,460,285 
สหรัฐอเมริกา  148,238,690 178,341,488 174,958,048 391,316,442 407,275,136 
เยอรมันน ี 47,534,376 51,435,900 71,813,360 110,737,088 169,450,987 
โลก 1,134,615,658 1,492,558,976 1,883,834,496 2,650,289,662 3,186,496,129 

784 (PARTS, TRACTORS, MOTOR VEH.)  
ไทย  10,920,564 21,374,892 45,626,496 44,012,474 58,077,973 
ญี่ปุน  448,333,299 400,343,328 433,321,952 386,840,982 389,063,154 
สหรัฐอเมริกา  280,826,862 317,245,920 342,018,784 387,548,838 384,188,280 
จีน 23,064,150 31,274,692 38,366,812 53,678,675 71,203,782 
โลก 1,141,810,289 1,196,028,416 1,463,588,608 1,596,923,817 1,761,013,440 

893 (ARTICLES, NES, OF PLASTICS.)  
ไทย  21,407,289 23,391,392 27,186,030 40,096,170 45,702,743 
จีน  148,579,833 177,947,248 219,130,320 292,880,059 364,083,280 
สหรัฐอเมริกา  103,160,511 107,385,328 118,527,016 131,145,247 152,611,378 
นิวซีแลนด 66,215,860 70,616,080 84,153,488 99,816,138 110,355,579 
โลก 614,127,808 688,425,728 816,512,000 992,636,231 1,135,335,556 

 
ที่มา: United Nations Commodity Trade Statistics Database  
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ตารางภาคผนวก ก ที่ 2 มูลคาการนําเขาทั้งหมดในทุกสินคาของประเทศออสเตรเลีย 
มูลคา : เหรียญสหรัฐฯ 

รหัส (SITC  Rev.3) 
สินคา / ประเทศ 

2544 2545 2546 2547 2548 

03 (FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSC.)  
ไทย  3,569,445,889 4,585,039,229 6,263,578,991 8,838,251,022 11,061,500,935 
จีน  3,569,445,889 4,585,039,229 6,263,578,991 8,838,251,022 11,061,500,935 
เวียดนาม 1,086,083,107 1,240,918,636 1,501,836,730 1,804,530,231 2,569,039,913 
นิวซีแลนด 2,597,522,062 2,883,203,840 3,560,932,042 4,239,474,535 4,648,897,534 
69 (METALLIC STRUCTURES NES.)  
ไทย  1,358,598,241 1,640,319,462 2,166,932,360 2,461,476,561 3,161,225,959 
จีน  3,569,445,889 4,585,039,229 6,263,578,991 8,838,251,022 11,061,500,935 
เยอรมันน ี 3,196,680,000 3,694,849,000 4,760,082,000 5,767,556,000 6,243,205,000 
นิวซีแลนด 2,597,522,062 2,883,203,840 3,560,932,042 4,239,474,535 4,648,897,534 

741 (HEATNG, COOLNG EQUIP,PART.)  
ไทย  1,358,598,241 1,640,319,462 2,166,932,360 2,461,476,561 3,161,225,959 
จีน 3,569,445,889 4,585,039,229 6,263,578,991 8,838,251,022 11,061,500,935 
สหรัฐอเมริกา  10,944,903,665 13,083,521,831 13,092,309,399 14,271,028,208 15,770,889,165 
ญี่ปุน 7,685,090,622 8,306,917,389 9,923,957,802 11,814,727,312 12,418,294,285 

752 (AUTOMATC. DATA PROC. EQUIP.)  
ไทย  1,358,598,241 1,640,319,462 2,166,932,360 2,461,476,561 3,161,225,959 
จีน  3,569,445,889 4,585,039,229 6,263,578,991 8,838,251,022 11,061,500,935 
มาเลเซีย 2,052,044,785 2,133,765,894 2,611,562,809 4,156,722,821 4,762,746,388 
สิงคโปร 3,160,140,074 3,370,655,619 4,678,728,116 6,609,680,688 8,432,112,065 

775 (DOM.ELEC, NON-ELEC. EQUIPT.)  
ไทย  1,358,598,241 1,640,319,462 2,166,932,360 2,461,476,561 3,161,225,959 
จีน  3,569,445,889 4,585,039,229 6,263,578,991 8,838,251,022 11,061,500,935 
เกาหลีใต  2,173,193,472 2,339,584,512 3,272,140,800 3,378,459,968 3,812,063,148 
นิวซีแลนด 2,597,522,062 2,883,203,840 3,560,932,042 4,239,474,535 4,648,897,534 
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ตารางภาคผนวก ก ที่ 2 (ตอ) 
มูลคา : เหรียญสหรัฐฯ 

รหัส (SITC  Rev.3) 
สินคา / ประเทศ 

2544 2545 2546 2547 2548 

781 (PASS. MOTOR VEHCLS.EX.BUS.) 
ไทย  1,358,598,241 1,640,319,462 2,166,932,360 2,461,476,561 3,161,225,959 
ญี่ปุน  7,685,090,622 8,306,917,389 9,923,957,802 11,814,727,312 12,418,294,285 
เกาหลีใต  2,173,193,472 2,339,584,512 3,272,140,800 3,378,459,968 3,812,063,148 
สหรัฐอเมริกา 10,944,903,665 13,083,521,831 13,092,309,399 14,271,028,208 15,770,889,165 

782 (GOODS, SPCL TRANSPORT VEH.) 
ไทย  1,358,598,241 1,640,319,462 2,166,932,360 2,461,476,561 3,161,225,959 
ญี่ปุน  7,685,090,622 8,306,917,389 9,923,957,802 11,814,727,312 12,418,294,285 
สหรัฐอเมริกา  10,944,903,665 13,083,521,831 13,092,309,399 14,271,028,208 15,770,889,165 
เยอรมันน ี 3,196,680,000 3,694,849,000 4,760,082,000 5,767,556,000 6,243,205,000 

784 (PARTS, TRACTORS, MOTOR VEH.)  
ไทย  1,358,598,241 1,640,319,462 2,166,932,360 2,461,476,561 3,161,225,959 
ญี่ปุน  7,685,090,622 8,306,917,389 9,923,957,802 11,814,727,312 12,418,294,285 
สหรัฐอเมริกา  10,944,903,665 13,083,521,831 13,092,309,399 14,271,028,208 15,770,889,165 
จีน 3,569,445,889 4,585,039,229 6,263,578,991 8,838,251,022 11,061,500,935 

893 (ARTICLES, NES, OF PLASTICS.)  
ไทย  1,358,598,241 1,640,319,462 2,166,932,360 2,461,476,561 3,161,225,959 
จีน  3,569,445,889 4,585,039,229 6,263,578,991 8,838,251,022 11,061,500,935 
สหรัฐอเมริกา  10,944,903,665 13,083,521,831 13,092,309,399 14,271,028,208 15,770,889,165 
นิวซีแลนด 2,597,522,062 2,883,203,840 3,560,932,042 4,239,474,535 4,648,897,534 

 
ที่มา: United Nations Commodity Trade Statistics Database  

 
ตารางภาคผนวก ก ที่ 3 สินคาทั้งหมดของโลกสงไปออสเตรเลีย 

มูลคา : เหรียญสหรัฐฯ 
ป 2544 2545 2546 2547 2548 

มูลคารวม 60,674,721,896 69,240,511,327 84,492,169,265 103,759,185,898 118,921,904,469 
 

ที่มา: United Nations Commodity Trade Statistics Database  
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สรุปขอตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
ไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธฉันทมิตรมายาวนาน การคาระหวางประเทศมีการ

พัฒนาทางดานการคาทวภิาคีตามความตกลงการคาระหวางประเทศไทยกับออสเตรเลีย เพื่อดําเนิน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจใหมีความเข็มแข็ง (โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) 

บทท่ี 1 Objectives and Definitions 
ความตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีสอดคลองกับความตกลงทั่วไปวาดวยพกิัดศุลกากรและ

การคา 1994 ขอ XXIV (GATT 1994) และความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการขอ V (GATS) 
การเปดเสรีการคาสินคาและบริการระหวางกันภายใตขอผูกพนัขององคกรการคาโลก 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการแขงขันทางเศรษกิจใหมีการเปดเสรีอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เปาหมายโบกอรของเอเปก 

บทท่ี 2 Trade in Goods 
ครอบคลุมสินคาในทุกรายการของไทยและออสเตรเลีย การเรียกเก็บคาธรรมเนียม

สินคานําเขาและสงออกจะเปนไปตาม GATT 1994  
มาตราการทางภาษ ี
- เร่ิมลดภาษใีนวันที่ความตกลงฯ มีผลใชบังคับใหเหลือ 0% ทันที และทยอยลดภาษี

เหลือ 0% ตามที่กําหนดไวในตารางการลดภาษ ี
-  อนุญาตใหใชมาตรการนําเขาเกี่ยวกับการจัดสรรโควตาและโควตาภาษีได 
-  เปดโอกาสใหมีการหารือการบริหารนําเขาสินคาโควตาภาษ ี
-  เปดโอกาสใหมีการเรงลดภาษีไดโดยสมคัรใจ 
มาตราการทางการคาอื่นๆ 
- มาตรการตอบโตการทุมตลาด เปนไปตามขอผูกพัน WTO และ GATT 1994 กําหนด

ระยะเวลาที่ใชในการหา volume of dumped imports โดยปกตจิะเปน 12 เดือนและไมนอยกวา 6 
เดือน เวนแตกรณีที่จําเปน 

- มาตรการอุดหนุนและตอบโตการอุดหนนุ เปนไปตามขอผูกพัน WTO 
- มาตรการอุดหนุนสินคาเกษตรเพื่อสงออก เปนไปตามขอผูกพัน WTO ที่ใหยกเลิกการ

อุดหนุนสินคาเกษตรเพื่อสงออก 
- มาตรการที่มใิชภาษ ีหามใชมาตรการจํากัดการนําเขา เวนแตที่สอดคลองกับมาตรา 11 

ของ GATT 1994 และเนนความโปรงใสในการใชมาตรการที่มิใชภาษ ี
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บทท่ี 3 Customs Procedures 
- สงเสริมการใชพิธีการศุลกากรที่เรียบงายและสอดคลองกัน 
- การประเมนิราคาศุลกากรของสินคาจะเปนไปตาม GATT 1994 
- พิธีการทางศุลกากรตองสอดคลองกับกฎระเบียบภายในประเทศ และมาตรฐานสากล 

มีความโปรงใสและอํานวยความสะดวกทางการคา 
- สงเสริมความรวมมือ และการใหความชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อปองกันการละเมิด

กฎระเบยีบทางศุลกากร 
- มกีระบวนการอยางงายที่ทัง้สองฝายสามารถเขาถึงการบริหาร  การทบทวนและการ

อุทธรณทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับศุลกากรระหวางกันได 
- มกีารใหขอมลูลวงหนาแกผูสงออกและนําเขาเกี่ยวกับพิกดัอัตราศุลกากร 
- อํานวยความสะดวกแกสินคานําเขาที่ไดรับใบรับรองแหลงกําเนิด คอื ใหนําสินคาเขา

มากอนโดยไมถกเถียงเกีย่วกบัภาษีที่ตองจายในขณะทีน่ําเขา แตอาจกระทําไดหลังจากนั้น โดยใหมี
การวางหลักประกันไว  

- เนนการคาไรกระดาษตามที่ตกลงกันในกรอบ APEC และ WCO และการใชวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 

- มีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกบักฎระเบยีบ และพิธีการทางศุลกากรทางอินเตอรเน็ตหรือ
ส่ิงพิมพ และแตงตั้งหนวยตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องศุลกากร 

บทท่ี 4 Rules of Origin 
- กําหนดหลกัเกณฑสําหรับการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาของสินคา ดังนี้ 
1) Wholly-obtained goods  
2) ขอกําหนดของกฎแหลงกําเนิดสินคาสําหรับสินคาแตละรายการสินคาที่ปรากฏใน

ภาคผนวก 4.1 ของขอบทนี้ ซ่ึงประกอบดวย 2 กฎ คือ 
1. การเปลี่ยนพิกัด (Change of Tariff Classification: CTC) และ/หรือ 
2. การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศไทย/ออสเตรเลีย 

- สําหรับสินคาทุกรายการจะมีการกําหนดกฎการเปลี่ยนพิกัด เพื่อใชเปนหลักเกณฑใน
การพิจารณาแหลงกําเนิดสนิคา และมสิีนคาบางรายการที่กําหนดใหมีการใชกฎการเปลี่ยนพิกดั
ควบคูไปกับการกําหนดมูลคาขั้นต่ําของวตัถุดิบภายในประเทศไทย/ออสเตรเลีย ซ่ึงไดแก สินคาสิ่ง
ทอและเสื้อผา พลาสติก ผลิตภัณฑทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ตะกัว่ สังกะสี ดีบุก เครื่องจักร เครื่อง
อีเล็กทรอนิกส รถยนตและสวนประกอบ นาฬิกา เครื่องดนตรี ของเลน และเฟอรนิเจอร เปนตน 
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- การคํานวณ RVC 
 

RVC   =    FOB – Value of Non-Originating Materials   x 100  
           FOB 

การลงทะเบียนผูสงออก (Registration of Exporter) 
หนวยงานทีไ่ดรับมอบอํานาจในการออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาจะพิจารณาใบ

ขอรับการเปนผูสงออกสินคาที่ไดแหลงกําเนิดสินคา โดยจะดําเนนิการตรวจสอบเอกสารตางๆ และ
การผลิต สินคา เพื่อใหไดขอสรุปวาสินคานั้นมีคุณสมบัติไดแหลงกําเนิดสินคาจริงตามที่ผูรองขอ
แสดงไวในใบรองขอ ภายในระยะเวลา 60 วัน 

หากสินคาที่ไดรับดําเนินการตรวจสอบนัน้มีคุณสมบตัไิดตามขอกําหนดของ
แหลงกําเนิดสนิคาจริง หนวยงานดังกลาวจะทําการจดทะเบยีนผูสงออกรายนั้น รวมทั้งระบุถึง
ลักษณะของสินคาดังกลาว 

บทลงโทษตอผูสงออก (Exporter Sanctions) 
ผูสงออกที่ใหขอมูลที่เปนเท็จหรือทําใหเกดิความเขาใจผิด รวมทั้งการละเวนการให

ขอมูลอ่ืนๆ   เพื่อพยายามรักษาสถานะของการเปนผูสงออกที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับ
ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา จะถูกลงโทษโดยการยกเลกิการเปนผูสงออกที่ไดรับการจดทะเบยีน 
และจะไมไดรับการพิจารณาคํารองขอเปน ผูสงออกจดทะเบียนหรือการขอใบรับรองแหลงกําเนิด
สินคาแกผูสงออกนั้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

การตรวจสอบการไดแหลงกาํเนิดสินคาของประเทศผูนําเขา 
ประเทศผูนําเขาสินคาสามารถดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของสินคาของประเทศผู

สงออกที่ไดแหลงกําเนิดและไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ตามกระบวนการตอไปนี้ 
1) กําหนดมาตรการในการตรวจสอบความถูกตองของใบรับรองแหลงกาํเนิดสินคา 
2) ออกแบบสอบถามเพื่อใหผูผลิต  ผูสงออก  และผูนําเขาใหขอมูลสินคาที่ได

แหลงกําเนิดสินคาและไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
3) สอบถามขอมูลในเรื่องกระบวนการผลิตสินคาที่ไดแหลงกําเนิดและไดรับสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากร 
4) ตรวจสอบโรงงานหรือสํานักงานของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

ในสวนทีเ่กีย่วของกับกระบวนการผลิตสินคา 
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จัดตั้งคณะกรรมการแหลงกําเนิดสินคา ภายหลังจากที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช เพื่อ
ทําหนาที่พิจารณาตรวจสอบการดําเนินงานตามบทบัญญัติตางๆ รวมกันหารือถึงประเด็นปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไข  

บทท่ี 5 Safeguard Measures 
เปนการใชมาตรการปองกันสินคา โดยใชมาตราการดังนี้ 
มาตรการปกปองสองฝาย (Bilateral safeguards) 
- ดําเนนิตามความตกลงของ WTO 
- ใชกับสินคาอุตสาหกรรมและเกษตรที่ไมไดเปนสินคาออนไหว 
- ใชเพื่อแกไขปญหาทะลักเขามาของสินคานําเขาที่เปนผลจากการลดภาษีภายใต FTA 

และการนําเขาที่เพิ่มขึ้นกอใหเกิดความเสียหาย (serious damage) ตออุตสาหกรรมภายใน หากไต
สวนแลวพบวามีมูลจะสามารถกลับไปใชอัตราภาษีนําเขาเดิมเมื่อความตกลงฯ บังคับใช หรืออัตรา 
MFN ที่เรียกเก็บอยูในขณะนั้น อัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ํากวา 

- ใชไดไมเกนิ 6 ป ใชคร้ังแรก 2 ป และตออายุอีกครั้งละ 2 ป 
- มกีารให Compensation เมือ่ใชเกิน 3 ป  
- เมื่อยกเลิกมาตรการปกปองแลว อัตราภาษีสินคาจะตองกลับมาอยูในอัตราที่กําหนด

ไวในแผนการลดภาษี ในวันที่ยกเลิกมาตรการดังกลาว 
- ตองมีการแจงขอมูล มีกระบวนการตรวจสอบและตองมีการหารือกันกอนที่จะใช

มาตรการ 
- ใหมีการใชมาตรการชั่วคราว (provisional measures) ได ในขณะที่ยังไมมีหลักฐาน

เพียงพอ แตเมื่อตรวจสอบแลววาใชไมได ประเทศที่ใชตองคืนภาษีที่เก็บเพิ่ม 
- เมื่อใชมาตรการปกปองสองฝายภายใต WTO แลว จะใชมาตรการ safeguards ภายใต

ความตกลงฯ นี้ไมได 
- ทั้งสองฝายสงวนสิทธิการใช Safeguards ภายใต WTO และในกรณีที่ใช safeguards 

ภายใต WTO อาจ exclude สินคาจากอีกฝายหนึ่งได ถาสินคานั้นไมไดเปนสาเหตุทีก่อใหเกิดความ
เสียหาย 

มาตรการปกปองพิเศษ (Special safeguards) 
- ใชกับสินคาเกษตรออนไหว ซ่ึงไทยกําหนดปริมาณนําเขาแตละปและระยะเวลาการ

ลดภาษีสินคาเกษตร จํานวน 41 พิกัดยอยเปนศูนยใน 10-15 ป ในขณะที่ออสเตรเลียกําหนด 5 พิกัด
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ยอย คือ ทูนา สคิปแจ็กและโบนิโต สับปะรดแปรรูปและสับปะรดกระปอง และน้ําสับปะรด ใน
เวลา 4 ป 

- กรณีที่มกีารนําเขาเกินปริมาณที่กําหนดไวในแตละป สวนที่เกินจะถูกเรียกเก็บภาษีใน
อัตรากอนที่ความตกลงฯ มผีลบังคับใช (base rate) หรือ MFN rate อัตราใดอัตราหนึง่ที่ต่ํากวา 

- ในกรณีที่มีการทําสัญญาซื้อขายกันแลว (Contract settled) และไดมีการสงออกมา
กอนที่จะประกาศเรียกเก็บภาษีในอัตราที่เพิ่มขึ้น จะตองอนุญาตใหนําเขาไดตามอัตรา preferential 
rate โดยใหหักโควตาภายใตปริมาณของปถัดไป 

- ใหมกีารแจงหลังจากที่ใชมาตรการปกปองพิเศษนีแ้ลวภายใน 10 วันทาํการ 
- เมื่อมีการใชมาตรการปกปองพิเศษแลว จะใชมาตรการปกปองอื่นๆ ไมไดอีก หรือ

ในทางกลับกนั 
- กําหนดใหมกีารทบทวนรายการสินคา trigger volumes และ อัตราเพิ่มแตละปเมือ่

ความตกลงฯ มีผลบังคับใชภายใน 3 ป 
บทท่ี 6 Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards 
- ครอบคลุมสินคาเกษตรและอาหาร 
- ยึดมัน่พันธกรณีภายใตความตกลง SPS และความตกลง TBT ของ WTO  
- จัดทํา Equivalence on SPS and Food standards สําหรับสินคาและอุตสาหกรรมที่มี

ปญหาการคาระหวางกัน 
- ใหมีความรวมมือในการทํา Product traces back system เพื่อแกไขปญหาเมื่อมีการ

ปฏิเสธการนําเขา 
- จัดตั้ง Expert Group on SPS and Food Standard เปนเวทีในการแกไขปญหาและ

ประสาน ความรวมมือดาน SPS and Food standards ระหวางกัน โดยกําหนดระยะเวลาให
ดําเนินการใหลุลวงภายใน 2 ป พรอมกําหนดสินคาที่เปน priority ของแตละประเทศไว 

บทท่ี 7 Industrial Technical Barriers to Trade 
- ครอบคลุมสินคาอุตสาหกรรม 
- ยึดมัน่พันธกรณีภายใตความตกลง TBT ของ WTO 
- พจิารณาการจัดทําการยอมรับรวม (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ใน

สินคาที่จะตกลงกัน 
- ดําเนนิการจดัทํา Harmonization and equivalence ของมาตรฐาน TBT ระหวางกนั  
- จัดตั้งหนวยประสาน(Contact points) 
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- ใหมีความรวมมือดานวิชาการ 
บทท่ี 8 Trade in Services 
ประกอบดวย 2 สวน คือ (1) บทบัญญัติความตกลง 5 ภาค 16 ขอ (2) ตาราง ขอผูกพัน 

(Schedule of Commitments) เปนการระบสุาขาที่ไทยและออสเตรเลียจะมีการเปดตลาดระหวางกนั  
เปนการอธิบายนิยาม ขอบเขต หลักการ และขอกําหนดในการเปดตลาดและเพิ่มความ

รวมมือดานการคาบริการระหวางกัน โดยเกือบทั้งหมดมสีาระเชนเดยีวกับความตกลงทั่วไป วาดวย
การคาบริการ ยกเวนในประเด็นเรื่องการเจรจาเปดเสรตีอจะมีขึ้นทกุๆ 3 ป แตใน GATS กําหนดให
มีขึ้นทุกๆ 5 ป 

บทท่ี 9 Investment 
กลาวถึงขอบเขตครอบคลุมการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment) และ นัก

ลงทุนของภาคีคูสัญญา แบงสาระสําคัญออกเปน 2 สวน ไดแก (1) การเปดเสรีการลงทุน และ (2) 
การสงเสริมและคุมครองการลงทุน  

- ในสวนของการเปดเสรีการลงทุนนั้น ใชหลักการเดยีวกับการเปดตลาดการคาบริการ 
กลาวคือ จะใหการปฏิบัติไมดอยไปกวาคนชาติตอการลงทุนและผูลงทุนของอีกประเทศในการเขา
มาลงทุน เฉพาะในสาขาธุรกิจที่ระบุไวในตารางขอผูกพัน (Pre-Establishment National Treatment 
Commitments) ยกเวนแตจะมีเงื่อนไขกําหนดไวเปนอยางอื่น 

- ในสวนของการสงเสริมและคุมครองการลงทุนนั้น ยึดหลักการเจรจาตามขอตกลงการ
สงเสริมและ คุมครองการลงทุน (Investment Promotion and Protection: IPPA) ที่ไทยทําไวแลวกับ
หลายประเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงชาติทีไ่ดรับการอนุเคราะหยิ่ง (MFN) 
การปฏิเสธผลประโยชน การเวนคืน คาทดแทนสําหรบัสูญเสีย การรับชวงสิทธิ การเขาสูกลไก
ระงับ   ขอพพิาท และการระงับขอพิพาทระหวางรัฐบาลกับผูลงทุนตางชาติ โดยเปดโอกาสใหนัก
ลงทุนสามารถเลือกใชกระบวนการยุติธรรมในประเทศหรืออนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ 

บทท่ี 10 Movement of Natural Persons 
  อธิบายนิยาม ขอบเขต หลักการ และขอกําหนดในการอํานวยความสะดวก ในการเขาเมือง มี
โครงสรางประกอบดวย 8 ขอ โดยมีวัตถุประสงคที่จะอํานวยความสะดวกแกนักธุรกิจของประเทศ
ภาคีคูสัญญาในการเขามาทํางานชั่วคราว และกําหนดคํานิยามของนักธุรกิจแตละประเภทไวอยาง
ชัดเจน โดยอนุญาตใหนักธุรกิจเขามาติดตอธุรกิจไดเปนการชั่วคราวครั้งละ 90 วัน สําหรับนักธุรกิจ
ประเภทอื่นใหเขามาประกอบธุรกิจไดในเวลาที่กําหนดตามตารางขอผูกพันของแตละประเทศ 
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บทท่ี 11 Electronic Commerce 
- หลีกเลี่ยงการใชกฎระเบยีบที่เปนอุปสรรคตอการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
- สงเสริมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางสองประเทศ 
- ไมเรียกเก็บอากรศุลกากรกบั Electronic transmission ระหวางกัน 
- ปฏิบัติเพื่อนําไปสูการยอมรับรวมของใบรับรองดิจิตอลในระดับรัฐบาล บนพื้นฐาน

ของมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลและจะสงเสริมการใชใบรับรองดิจิตอลระหวางกัน
ในภาคธุรกิจ 

- ใหความคุมครองผูบริโภคที่ใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และขอมูลสวนบุคคลทาง
อินเตอรเน็ต 

- สงเสริมใหมีการใชและยอมรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการคา 

- สงเสริมความรวมมือในการทําวิจัย กิจกรรมการอบรมและการแลกเปลี่ยนขอมูล
ตัวอยางในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

บทท่ี 12 Competition Policy 
- สงเสริมการแขงขันอยางยตุิธรรม และการลดการปฏิบัติที่ตอตานการแขงขัน  
- มาตรการที่แตละฝายจะใชเพื่อลดการปฏิบัติที่ตอตานการแขงขัน จะตองมีความ

โปรงใส เหมาะสมกับกาลเวลา ไมเลือกปฏิบัติ เขาใจไดงายและเปนไปอยางเสมอภาค 
- ทัง้สองฝายจะรวมมือกันในเรื่องการบังคับใชกฎหมายการแขงขัน โดยวิธีแลกเปลี่ยน

ขอมูล การแจงใหทราบ การปรึกษาหารือ และการประสานงานกนั  
- เปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือและทบทวนการบังคบัใชบทนี้ ภายใน 3 ปหลังจาก

การบังคับใช ความตกลงฯ 
บทท่ี 13 Intellectual Property 
- เปนไปตามความตกลง TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights) 
- ใหความคุมครองและปกปองทรัพยสินทางปญญา เพื่อกําจัดการละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาของสินคา ภายใตขอบเขตของกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ คําส่ังหรือนโยบาย
ของแตละประเทศ 

- ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล อํานวยความสะดวกเรื่องการติดตอและความรวมมือ
ระหวาง หนวยงานของรัฐบาล สถาบันการศึกษา องคกรและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
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ปองกันและการพัฒนาสิทธิทรัพยสินทางปญญา เพื่อพัฒนาและเพิ่มความแข็งแกรงของระบบ
จัดการ กระตุนใหเกิดการสรางสรรคและการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสของเจาของ
สิทธิเพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

บทท่ี 14 Transparent Administration of Laws and Regulations 
- เนนใหมีความโปรงใสของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และขั้นตอนพิธีการที่เกี่ยวของ

กับการคาสินคาและบริการ และการลงทุน ตลอดจนมาตรการตางๆ โดยการตีพิมพเผยแพรตอ
สาธารณะ 

- จัดตั้งหนวยประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกดานการติดตอส่ือสารระหวางกนั 
- ใหมีการแจงลวงหนาเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายที่ใชกับมาตรการตางๆ ของแต

ละประเทศ   ในกรณีที่กระบวนการดังกลาวกอใหเกดิผลกระทบตอบคุคลของอีกประเทศหนึ่ง โดย
บุคคลนั้นจะไดรับโอกาสใหแสดงขอเท็จจริงและขอโตแยง เพื่อเปนการปกปองสถานะของตนเอง 
กอนที่จะมีการดําเนินการขั้นสุดทาย และจะมีกระบวนการภายในที่เหมาะสมที่เพื่อใหสามารถ
ทบทวนและแกไข    ผลการดําเนินการขั้นสุดทายได 

บทท่ี 15 Government Procurement 
- ทั้งสองฝายจะจัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูแทนภาครัฐของแตละประเทศ และ

มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยจะพบปะกันอยางสม่ําเสมอเพื่อหารือถึง
ประเด็นที่เกี่ยวของ และรายงานตอ FTA Joint Commission ภายใน 12 เดือน หลังจากที่ความตกลง
ฯ มี   ผลบังคับใช พรอมทั้งเสนอแนะขอบเขตของการเริ่มตนเจรจาทวิภาคี เพื่อนําเรื่องการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐรวมไวภายใตความตกลงฯ ฉบับนี้ 

- สงเสริมและปฏิบัติเพื่อความโปรงใส ความคุมคาของเงิน การแขงขันอยางเปดกวาง
และมีประสิทธิผล การปฏิบัติอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบและกระบวนการที่เปนธรรม และการ
ไมเลือกปฏิบัติ สําหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

- ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องนโยบายและหลักการของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของภาคีแตละฝาย 

บทท่ี 16 General Exceptions 
คงสิทธิขอยกเวนทัว่ไปตามความตกลงของ GATT และ WTO ไว รวมทั้งในเรื่องความ

มั่นคง ดุลการชําระเงิน และมาตรการดานภาษภีายในประเทศ 
คงสิทธิที่จะใชมาตรการปกปองในกรณีที่มีปญหาดุลการชําระเงิน รวมท้ังมาตรการ 

Prudential measures 
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บทท่ี 17 Institutional Provisions 
- ทั้งสองฝายจะจัดตั้ง FTA Joint Commission ในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโส 

และจะประชุมครั้งแรกภายใน 1 ปนับจากวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช และหลังจากนั้นจะมกีาร
ประชุมกันทกุๆ ป หรือตามที่จะมีการตกลงกัน 

- FTA Joint Commission มหีนาที ่
-ทบทวนงานทั่วไปของความตกลงฯ นี ้
- ทบทวนและพิจารณาเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ และบังคับใช

ของความตกลงฯ นี ้
- พจิารณาขอเสนอแกไขความตกลงฯ 
- จัดตั้งองคกรยอยถาวรหรือเฉพาะกจิ (Permanent or ad hoc subsidiary 

bodies) หากตองการเพื่อใหคําแนะนําและพิจารณาเรือ่งที่เสนอโดยองคกรยอยตางๆ ที่
ถูกจัดตั้งขึ้นภายใตความตกลงฯ นี ้

- ขอคําแนะนําจากบุคคลหรือกลุมที่มิไดอยูในภาครัฐในเรื่องที่อยูในความ
รับผิดชอบเพื่อชวยในการพจิารณา 

- คนหามาตรการเพื่อขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศคูภาค ีและ
กําหนดสาขาความรวมมือที่เหมาะสมในดานการพาณิชย อุตสาหกรรม และความ
รวมมือทางวิชาการระหวางกนั 

- ดําเนนิการเรือ่งอื่นๆ ตามที่ทั้งสองประเทศจะตกลงกัน 
- กําหนดใหมีการทบทวนทั่วไปในระดบัรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดําเนนิการของความตก

ลงฯ ภายใน 5 ป  หลังจากทีค่วามตกลงฯ มีผลใชบังคับ และอยางนอยทุกๆ 5 ปหลังจากนั้น 
บทท่ี 18 Consultations and Dispute Settlement 
- ในกรณีที่ทัง้สองประเทศมีความขัดแยงในเรื่องการตีความ การบังคับใช หรือการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามความตกลงฯ ประเทศคูภาคจีะเขาสูกระบวนการระงับขอพพิาทที่จัดตั้งขึน้
ภายใตความตกลงฯ นี้ หรือภายใตความตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่ทั้งสองฝายเปนสมาชิกอยูได 
โดยเมื่อเลือกใชกระบวนการภายใตความตกลงใดแลว จะไมสามารถยอนกลับไปใชกระบวนการ
ภายใตอีกความตกลงหนึ่งได เวนเสียแตวาทั้งสองฝายจะยินยอมใหเปนไปตามนั้น 
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ขั้นตอนการดาํเนินการ  
- เปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือกันกอน เมื่อไดรับการรองขอจากอีกฝายหนึ่งได โดย

ประเทศที่ไดรับการรองขอจะตองตอบภายใน 7 วนั และเขาสูกระบวนการหารือภายใน 30 วนั เพือ่
หาทางไกลเกลี่ยและหาขอยตุิรวมกัน  

- หากไมสามารถหาขอยุติไดภายใน 60 วันหลังจากการรองขอ ประเทศที่รองขออาจยื่น
เร่ืองเพื่อขอใหมีการตั้ง Arbitral tribunal เพื่อระงับขอพิพาทได 

- arbitral tribunal จะประกอบดวยสมาชิก 3 คน โดยแตละฝายจะแตงตัง้สมาชิกของฝาย
ตนภายใน 30 วัน หลังจากที่ไดรับเรื่อง โดยตางฝายตางรับผิดชอบคาใชจายในการแตงตั้ง และทัง้
สองฝายจะรวมกันแตงตัง้สมาชิกคนที่ 3 ซ่ึงไมมีสวนเกี่ยวของกับภาคีใดภาคหีนึ่งภายใน 30 วนั 
หลังจากที่ไดแตงตั้งสมาชิกคนที่ 2 แลว และใหความเห็นชอบการแตงตั้งภายใน 7 วัน เพื่อให
สมาชิกคนที่ 3 เปนประธาน โดยรับผิดชอบคาใชจายในการแตงตั้งรวมกนั หากฝายใดฝายหนึ่งไม
เห็นชอบสมาชิกคนที่ 3 จะตองหารือกันเพื่อแตงตั้งสมาชิกคนที่ 3 ใหไดภายในอีก 30 วัน 

- Arbitral tribunal มีหนาที่หารือกับภาคีทั้งสองฝายเพื่อหาทางระงับขอพิพาทและ
พิจารณาหาผล คําตัดสินที่สอดคลองกับความตกลงนี้ หรือกฎระเบียบระหวางประเทศที่ทั้งสองฝาย
เปนสมาชิกอยู โดยใชมติเอกฉันท (consensus) หรือใชเสียงขางมาก (majority vote) และผลคํา
ตัดสินจะเปน     ขั้นสุดทายและผูกมัดภาคี 

- แตละฝายจะใหขอมูล ขอเท็จจริง ขอโตแยงเกี่ยวกับกรณีพิพาทภายใน 21 วัน หลังจาก
ไดแตงตั้ง Arbitral tribunal โดย arbitral tribunal จะประชุม (substantive meeting) 2 คร้ัง และภาคมีี
สิทธิเสนอขอโตแยงอยางเปนทางการ (formal rebuttal) ไดในการประชุมครั้งที่ 2  (ภาคีอาจเขารวม
ประชุมไดเมื่อไดรับเชิญจาก arbitral tribunal และ arbitral tribunal อาจระงับหรือยกเลิกการ
ดําเนินการ เพื่อใหภาคหีาขอยุติระหวางกันเองได) 

- Arbitral tribunal จะจดัทํารางผลคําตัดสินและเปดโอกาสใหภาคีทบทวนและให
ขอคิดเห็นไดภายใน 14 วนั หลังจากไดรับราง และ arbitral tribunal จะพิจารณาขอคิดเห็นเพื่อจัดทาํ
คําตัดสินขั้นสุดทายและเสนอตอภาคีภายใน 120 วัน หลังจากที่ไดรับการแตงตั้ง หากไมสามารถ
เสนอคําตัดสินขั้นสุดทายไดภายใน 120 วัน จะตองมีหนังสือแจงตอภาคีถึงเหตุผลที่ทําใหลาชาและ
ประมาณการระยะเวลาทีจ่ะเสนอได โดยจะตองเปดเผยผลคําตัดสินตอสาธารณะภายใน 10 วนั 
หลังจากที่ไดเสนอตอภาคีแลว 

- ภาคีจะตองปฏิบัติตามผลคําตัดสิน และแจงตอภาคีอีกฝายหนึ่งเปนลายลักษณอักษรถึง
วิธีการปฏิบัติภายใน 30 วนั หลังจากไดรับผลคําตัดสินขั้นสุดทาย 
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- หากภาคีที่เรยีกรองใหมีการจัดตั้ง arbitral tribunal (1) ไมไดรับแจงเปนลายลักษณ
อักษรจากภาคอีีกฝายหนึ่ง (2) ไมสามารถตกลงเกี่ยวกับวิธีชดเชยหรือวิธีอ่ืนไดภายใน 30 วัน หรือ 
(3) เห็นวาภาคอีีกฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามวิธีชดเชยหรือวิธีอ่ืนที่ไดตกลงกัน  ภาคีนัน้สามารถแจงเปน
ลายลักษณอักษรตอภาคีอีกฝายหนึ่งวาจะระงับสิทธิประโยชน (โดยเทากับระดับความเสยีหาย) และ
เร่ิมระงับสิทธิประโยชนไดใน 30 วันหลังจากนัน้ ทั้งนี้การระงับสิทธิประโยชนจะกระทําได
ช่ัวคราว จนภาคีอีกฝายหนึ่งไดปฏิบัติตามผลคําตัดสิน 

- หากภาคีที่ถูกระงับสิทธิประโยชนเห็นวาการระงับสิทธิประโยชนนั้นมากเกินความ
จําเปนหรือไดยกเลิกมาตรการที่ไมสอดคลองกับความตกลงฯ ตามคําตัดสินของ Arbitral tribunal 
แลว ภาคีนั้นอาจ เรียกรองให tribunal ประชุมอีกครั้งหนึ่ง (reconvene) ไดภายใน 30 วัน และ 
tribunal ตองเสนอผลคําตัดสินภายใน 90 วันหลังจากที่ไดประชุม โดยระบุการชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดจากการระงับสิทธิประโยชนที่มากเกินความจําเปนดวย 

บทท่ี 19  Final Provisions 
การแกไขความตกลงฯ จะตองทําเปนลายลักษณอักษร โดยความเห็นชอบของทั้งสอง

ฝาย โดยจะมีผลใชบังคับในวันที่ที่จะตกลงกัน 
- เปดโอกาสใหประเทศที่สามเขาเปนสมาชิกความตกลงฯ ได โดยความเห็นชอบของ

ทัง้สองฝาย 
- ในกรณีที่ความตกลงฯ นี้มีความขัดแยงกับความตกลงอื่นที่ทั้งสองฝายเปนภาคี 

จะตองหารือกันเพื่อหาทางแกไข 
- แตละภาคีสงวนสิทธิที่จะไมตองใหสิทธิประโยชนใดๆ ในสัญญาที่ตนเปนสมาชิกอยู

ในปจจุบันหรือในอนาคตแกอีกประเทศภาคีหนึ่ง 
- ความตกลงฯ นี้จะมีผลใชบังคับภายใน 30 วัน หลังจากที่ตางฝายไดแจงเปนลายลักษณ

อักษรตอกันวาไดดําเนินการภายในเพื่อปฏิบัติตามความตกลงฯ แลว 
- ความตกลงฯ นี้จะมีผลใชบังคับจนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะบอกเลิกเปนลายลักษณ

อักษรอยางนอย 12 เดือน 
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ตารางเปรียบเทียบขอผูกพันตามความตกลง 
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ตารางเปรียบเทียบขอผูกพนัตามความตกลง 
ภาคบริการ

ออสเตรเลีย ไทย 
เปดภาคบริการในสาขาตาง ๆ ดังนี้   
� สาขาอาชีพเฉพาะดานและบริการทางธุรกิจ  
� ดานการธนาคารและการประกันภัย   
� โทรคมนาคม  
� การบริการดานสิ่งแวดลอม 
� บริการดานการศึกษา/การฝกอบรมที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมไทย  
� การบริการรานอาหาร 
� การบริการดานการทําเหมืองแรและบริการที่
เกี่ยวของทั้ง 2 ประเทศจะจัดการเจรจารอบใหมโดยจะ
อาศัยฐานของขอผูกพันที่เกิดขึ้นแลว  นอกจากนี้ 
ออสเตรเลียและประเทศไทยไดตกลงกันวาหากประเทศ
ใดประเทศหนึ่งผูกมัดการเปดเสรีทางการคาภาคบริการ
ใหแกประเทศคูคาอื่นมากกวาที่ทั้งสองประเทศตกลงกัน   
ทั้งสองประเทศจะพิจารณาความเปนไปไดในการขยาย
การปฏิบัติใหเหมือนกับที่ประเทศคูคาอื่นไดรับ  เมื่อมี
การรองขอ 
 
ภาพรวม  
� ภายใตความตกลงเขตการคาเสรี ออสเตรเลียตกลง
ใหหลักประกันการเขาถึงตลาดแกผูใหบริการและนัก
ลงทุนของไทยในภาคสวนตางๆ   
� และไดดําเนินการลดการเลือกปฏิบัติที่ผูใหบริการ
และนักลงทุนของไทยอาจจะตองเผชิญในตลาดของ
ออสเตรเลียเมื่อเปรียบเทียบกับผูใหบริการและนักลงทุน
ชาวออสเตรเลียใหเหลือนอยที่สุด     
� ภาคสวนตางๆ ที่ออสเตรเลียใหหลักประกันสวน
ใหญเปนภาคสวนที่ออสเตรเลียไดแสดงความยินดีที่จะ
ผูกพันกับสมาชิกอื่นๆ ของดับเบิลยูทีโออยูแลว  
� ภาคสวนตางๆ ดังกลาวมีดังตอไปนี้    

เปดภาคบริการในสาขาตาง ๆ ดังนี้   
� บริการที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการและ
บริการทางธุรกิจเฉพาะดาน  
� บริการดานการกอสรางและการสื่อสาร
เฉพาะดาน 
� บริการคาปลีกและคาสงสําหรับผลิตภัณฑที่
ผลิตโดยบริษัทของออสเตรเลียที่อยูในประเทศ
ไทย  
� บริการดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เฉพาะดาน  
� โรงแรม รานอาหาร และบริการสันทนาการ
เฉพาะดาน   
� บริการการขนสงทางทะเลเสริม (auxiliary 
maritime transport  services)  
 

DPU



 85

 

ภาคบริการ (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

� ออสเตรเลียไมเปดตลาดโสตทัศน (audio-visual) 
ภาคกระจายเสียงหรือสื่อมวลชน 
� ออสเตรเลียไมไดดาํเนินการใดๆ ที่จะอนุญาตให
ไทยเปนเจาของสายการบินภายในและระหวางประเทศ
ของออสเตรเลีย  รวมทั้งสนามบินหรือเทลสตรา (Telstra) 
ของออสเตรเลียมากไปกวาที่อนุญาตอยูในปจจุบัน    
� การเปดการลงทุนใหแกไทยลวนแตสอดคลองกับ
นโยบายในปจจุบันของรัฐบาลออสเตรเลีย   
� ความตกลงเขตการคาเสรีไมครอบคลุมการอุดหนุน
หรือเงินใหเปลาที่รัฐบาลใหแกผูใหบริการ  ผูบริโภค
บริการ หรือนักลงทุนของออสเตรเลีย   
� รัฐบาลยังคงมีอิสระที่จะคงไวหรือต้ังเงื่อนไขการให
การอุดหนุนหรือเงินใหเปลาตามที่เห็นวาเหมาะสม   
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ภาษีศุลกากร 
ออสเตรเลีย ไทย 

ภาพรวม 
� ลดภาษีสินคาจากไทยจํานวน 3,080 รายการใหเหลือ 
0%  ซึ่งรวมแลวคิดเปน 36% ของสินคานําเขาจาก
ประเทศไทยในปจจุบัน  
� ยกเลิกภาษีสินคาจากไทยที่อยูในรายการสินคาตอง
เสียภาษีในป 2003 ซึ่งคิดเปน 47%  ของสินคานําเขาจาก
ประเทศไทย   
� ทยอยลดภาษีสินคาจากไทยที่อยูในรายการสินคา
ตองเสียภาษี 786 ลงเหลือ 0% ภายในป 2553  ซึ่งรายการ
นี้คิดเปน 13% ของการคาในปจจุบัน   
� สําหรับภาษีสินคาที่เหลือทั้งหมด  ซึ่งประกอบดวย
รายการสินคาที่เปนเครื่องแตงกายและสิ่งทอสําเร็จรูป
บางอยางจํานวน  239 รายการที่ในปจจุบันตองเสียภาษี 
25% จะทยอยลดลงจนเหลือ 0% ในป 2558  ซึ่งสินคาใน
รายการเหลานี้คิดเปน 4% ของการคาในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รถยนต 
� ยกเลิกความตกลงภาษีศุลกากรในปจจุบันวาดวย
พาหนะที่มีผูโดยสาร  พาหนะขับเคลื่อนสี่ลอ  พาหนะ
ขนสงสินคา และพาหนะเพื่อการคา  อื่นๆ ที่ทําใน
ประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งในปจจุบันเก็บ 15% (แมวาอัตรา
ทั่วไปจะกําหนดใหลดลงเหลือ  10% ในวันที่ 1 ม.ค. 
2548)  และ 5% สําหรับพาหนะอื่นๆ  
� สินคาอีก 146 รายการซึ่งครอบคลุมช้ินสวนรถยนต
และสวนประกอบ และในปจจุบันเสียภาษี 10% หรือ  

ภาพรวม 
� ยกเลิกภาษี 2,934 รายการลงประมาณ 53% 
ทุกรายการ คิดเปน  78% ของสินคานําเขาจาก
ออสเตรเลีย  ซึ่งในจํานวนนี้มีเพียง 206 รายการ
เทานั้นที่เปนสินคาปลอดภาษีในปจจุบัน 
� ภาษีอีก 41% จะทยอยลดลงภายในป 2553 
ซึ่งรายการเหลานี้คิดเปน 17%  ของการคาใน
ปจจุบัน   
� สําหรับภาษีสินคาที่เหลือทั้งหมด ซึ่งรวมถึง
โควตาภาษี (tariff rate quotas)  จะทยอยลดลง
เหลือ 0% ในป 2558 หรือ 2563 ยกเวนนมผงที่
เปนหางนม  น้ํานม และครีม ซึ่งโควตาภาษีจะ
ถูกยกเลิกในป 2568  
� สําหรับสินคาเกษตรที่ในปจจุบันอยูใน
ระบบโควตาภาษี ไทยจะยกเลิกขอกําหนดภาษี
ศุลกากรและโควตา  หรือขยายเวลาให
ออสเตรเลียในชวงเปลี่ยนผานแตกตางกันไป
ขึ้นกับสินคา  กอนที่จะยกเลิกระบบโควตาอัตรา
ภาษีนี้ไปในที่สุด     
� เวลาที่กลาวถึงการยกเลิก “ทันที”  หรือการ
ลดภาษีศุลกากร หมายถึงทันทีที่มีการบังคับใช
ความตกลง  
รถยนต 
� ไทยจะยกเลิกภาษีพาหนะขนาดใหญที่มี
ผูโดยสาร (สูงกวา 3,000 ซีซ)ี และพาหนะขนสง
สินคา ที่ปจจุบันเก็บอยู 80% และ60% ตามลําดับ
ทันที่   สําหรับพาหนะที่มีผูโดยสาร ไทยจะลด
ภาษีที่เก็บอยูในปจจุบัน 80% เหลือ 30% กอนจะ
ทยอยลดลง 6% ทุกปจนเหลือ 0% ในป 2553  
ภาษีช้ินสวนรถยนต  สวนประกอบและ 
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ภาษีศุลกากร (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

15 % ในจํานวนรายการทั้งหมดนี้  ภาษีของ 98 รายการจะ
ลดเหลือ  5% เมื่อมีการบังคับใชความตกลง และจะคง
อัตรานี้ไปจนถึงป 2553 จึงยกเลิก สําหรับ 48 รายการที่
เหลือ  ออสเตรเลียและไทยจะยกเลิกภาษีที่เกี่ยวของเมื่อมี
การบังคับใชความตกลง   
� ออสเตรเลียจะยกเลิกภาษีช้ินสวนรถยนตและ
สวนประกอบที่ทําในไทยที่เก็บอยูในปจจุบัน 5% หรือตํ่า
กวา  เมื่อมีการบังคับใชความตกลง   
สิ่งทอ  เสื้อผา และรองเทา 
� ออสเตรเลียจะลดภาษีที่เก็บอยู 25% ประกอบดวย
เครื่องนุงหมและสิ่งทอสําเร็จรูปบางอยางจํานวน 239 
รายการที่ทําในไทยเมื่อมีการบังคับใชความตกลง  
ออสเตรเลียจะคงอัตราภาษี 12.5% ถึงป  2553 ซึ่งจะมีการ
ลดภาษีลงเหลือ  5%  และในป 2558 จะยกเลิกภาษีนี้ไป  
� สําหรับสิ่งทอ  เสื้อผา เครื่องหนัง และผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ แตไมรวมพรม ซึ่งรายการทั้งหมดในปจจุบัน
เสียภาษี 10% หรือ 15%, จะลดลงเหลือ 5%  เมื่อมีการ
บังคับใชความตกลงกับสินคาจากประเทศไทย  อัตราภาษี 
5% จะยกเลิกในป 2553 อยางไรก็ดี สําหรับรายการภาษี 5 
รายการ ไดแก 5007.10.10, 5607.90.00, 5608.19.90, 
5608.90.90, 5911.10.00. ออสเตรเลียจะยกเลิกเมื่อมีการ
บังคับใชความตกลง   
� สําหรับเสนดายและผลิตภัณฑสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งใน
ปจจุบันถูกเก็บภาษี 5% หรือตํ่ากวา  จะมีการลดลงเหลือ 
3% เมื่อมีการบังคับใชความตกลง ภาษีนี้จะลดลงเหลือ  
2% ในป 2549 และ 1%  ในป 2550 จากนั้นจะยกเลิกในป 
2551 อยางไรก็ดี สําหรับรายการภาษี 5902.20.00 
ออสเตรเลียจะยกเลิกภาษีเมื่อมีการบังคับใชความตกลง   
สําหรับพรม ซึ่งในปจจุบันถูกเก็บภาษี 15% ออสเตรเลีย
จะลดภาษีลงเหลือ 10% เมื่อมีการบังคับใชความตกลง 
อัตรานี้จะลดลงเหลือ 8% ในป 2551 และ 5% ในป 2552 

เครื่องตกแตง ซึ่งเก็บอยูถึงระดับ 42% จะลดลง
ทันทีโดยมีเพดาน 20% และลดลงเหลือ 0% ในป 
2553  ภาษีเครื่องยนตจะลดลงทันทีจากที่เก็บอยู 
30% เหลือ 15% สวนภาษีอื่น ๆ ที่ในปจจุบันเก็บ
อยู 20% หรือตํ่ากวาจะลดลงทันทีและทยอย
ลดลงไปเรื่อย ๆ   
อุตสาหกรรมโดยรวม  
� ไทยจะลดภาษีสินคาอุตสาหกรรมที่ไมตอง
ยกเลิกภาษีทั้งหมดในทันทีลงทันทีโดยมีเพดาน
ไมเกิน  20% (ยกเวนพาหนะที่มีผูโดยสารขนาด
เล็กและกลาง), กอนจะทยอยลดลงเหลือ 0%.  
ภาษีสินคาอุตสาหกรรมซึ่งออสเตรเลียสนใจ แต
ยังไมไดยกเลิกในทันทีจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
ทันทีกอนที่จะทยอยลดลงเหลือ 0%  
เคร่ืองจักรกลและเครื่องมือ   
� ภาษีที่จัดเก็บอยูหลายอัตราถึงระดับ 30% 
จะถูกยกเลิกในทันทีหรือ   ทยอยลดลงเหลือ 0% 
ภายในป 2553 ยกเวนภาษีที่เก็บจาก 3 รายการที่
เปนบอรดไฟฟา (electric power boards) ซึ่งจะ
ยกเลิกในป 2558.  
� ยกเลิกภาษี 20% ที่เก็บจากหมอแปลงไฟฟา
และตัวเหน่ียวนําทันที   
� ยกเลิกภาษี 30% ที่เก็บจากเครื่องซักผา
อัตโนมัติ และตูเย็นที่มีเครื่องแชแข็งประกอบ
ทันที 
โลหะที่ไมเปนสนิม (Non-ferrous metals) 
คาโทดทองแดงที่ยงัไมไดขึ้นรูป (unwrought 
copper cathode) ไทยจะยกเลิกภาษีในป 2553  
กอนป 2553 ไทยจะยึดอัตราไมเกิน 5% และจะ
เก็บภาษีไมเกินอัตราที่เก็บจากประเทศสมาชิก
อาเซียน   
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ภาษีศุลกากร (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

จากนั้นจะยกเลิกในป 2553.  
� สําหรับรองเทา ซึ่งถูกเก็บภาษี 15% ออสเตรเลียจะ
ลดภาษีลงเหลือ 9% เมื่อมีการบังคับใชความตกลง อัตรานี้
จะลดลงเหลือ 8% ในป 2008 และ 5% ในป 2552 จากนั้น
จะยกเลิกในป 2553.  
� สําหรับช้ินสวนรองเทาภายใตรายการภาษี 
6406.20.00 และ 6406.99.99 ซึ่งสวนใหญเปน soles และ
ถูกเก็บภาษี 5% ออสเตรเลียจะคงอัตรานี้ไปจนถึงป 2552 
จึงจะยกเลิก  สําหรับช้ินสวนรองเทาอื่น ๆ ซึ่งถูกเกบ็ภาษี 
5% หรือ 10% ออสเตรเลียจะยกเลิกภาษีเมื่อมีการบังคับ
ใชความตกลง   
 ทูนากระปอง  
� ลดภาษีที่เก็บอยูในปจจุบัน 5% เหลือ 2.5% เมื่อมีการ
บังคับใชความตกลง  และยกเลิกในป 2550 
เหล็กกลา  
� คงอัตราภาษีที่เก็บอยูในปจจุบัน 4%  จนถึงป 2553 
จึงจะยกเลิก   
� ยกลิกภาษีรายการเหล็กกลาอื่น ๆ ที่เก็บอยูใน
ปจจุบัน 5% หรือตํ่ากวาเมื่อมีการบังคับใชความตกลง   
 
อ่ืนๆ  
� ภาษีในปจจุบันของทุกรายการในภาคสวนอื่นๆ อยูที่ 
5% หรือตํ่ากวา  ซึ่งออสเตรเลียจะยกเลิกภาษีเหลานี้เมื่อมี
การบังคับใชความตกลง     
 
พลาสติกและเคมี    
� คงภาษี 5% ที่เก็บอยูในปจจุบันกับรายการสินคา 71 
รายการจนถึงป 2551 ซึ่งจะมีการยกเลิกภาษีสินคาที่ผลิต
ในไทย 
� ยกเลิกภาษี 5% หรือนอยกวาที่เก็บจากรายการ
พลาสติกและสารเคมีอื่น ๆ เมื่อมีการบังคับใชความตกลง 

� สําหรับทอและทอนทองแดง  ซึ่งปจจุบัน
เก็บอยู 10% ไทยจะยกเลิกภาษีทันทีหรือลดลง
ทันทีใหเหลือ 5% และยกเลิกในป 2550  
� ทอนอะลูมิเนียม  แผนและฟอลย  ซึ่ง
ปจจุบันเก็บภาษี 10% ไทยจะลดภาษีรายการที่
สนใจเปนพิเศษทันทีหลือ 5% และยกเลิกในป 
2550 สําหรับภาษีที่เหลือจะทยอยลดเหลือ 0% 
ในป 2552. สําหรับอะลูมินั่มที่ยังไมไดขึ้นรูป 
(unwrought aluminium) ไทยจะยกเลิกภาษีที่เก็บ
อยู 1% ทันที  
� ตะกั่วและสังกะสีที่ยังไมไดขึ้นรูป 
(unwrought lead and zinc)  ซึ่งเก็บภาษีอยู 10%, 
ไทยจะยกเลิกภาษีทันทีหรือลดภาษีลงทันทีเหลือ 
5% และยกเลิกภาษีในป 2550  
� ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเปน
มวนอยางไมเปนระเบียบ  
เหล็กกลา 
� ยกเลิกภาษี 1% ที่เก็บจากเหล็กแผน (slab 
steel) ทันที 
� ลดภาษีผลิตภัณฑแผนเหล็กกลามวน ( flat-
rolled steel products) ที่ออสเตรเลียสนใจ  
รวมทั้งเหล็กที่ไดจากการรีดรอนและขดเปน
มวนอยางไมเปนระเบียบ (hot-rolled coil)  
(ปจจุบันเก็บ 10%)  เหล็กที่ไดจากการรีดเย็น
และขดเปนมวนอยางไมเปนระเบียบ (cold-
rolled coil) (ปจจุบันเก็บ 12%) และเหล็กฉาบ 
(ปจจุบันเก็บ 15%). ภาษีจะยกเลิกไปในป 2558  
ยกเวนผลิตภัณฑเหล็กฉาบสวนใหญ  ซึ่งภาษีจะ
ทยอยลดเหลือ 0% ในป 2551 
� สินคาที่เปนเหล็กแทงยาว (long products) 
ไทยจะลดภาษีเหลือ 0% ในป 2553 สําหรับ 
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ภาษีศุลกากร (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

 ผลิตภัณฑบางรายการ  ซึ่งรวมถึงเหล็กที่ใชใน
งานโครงสราง  (structural sections) และ 
merchant bar  ไทยจะลดภาษีลงครึ่งหนึ่ง  และ
จะยกเลิกในป 2558 
� สําหรับสิ่งที่ทําจากเหล็กกลา (steel articles) 
ซึ่งโดยทั่วไปไทยเก็บภาษี 20%, ไทยจะยกเลิก
ภาษีบางตัวทันที  สวนที่เหลืออยูจะทยอยลดลง
เหลือ 0% ในป 2553.  
พลาสติก  
� ลดภาษีสินคาพลาสติกที่เก็บอยู 30% ลง
เหลือ 20%  ทันที และทยอยลดลงจนเหลือ 0% 
ในป 2553  สําหรับรายการที่สําคัญที่สุดใน
การคาปจจุบัน  สินคาพลาสติกอื่น ๆ ซึ่งไมได
แยกกําหนดไวในรายการภาษี  ไทยจะยกเลิก
ภาษีที่เก็บอยู 30% ทันที   
� ทยอยลดภาษีโพลีเมอรที่เก็บอยูในอัตรา
ตางๆ ถึง 20% ลงเหลือ  5% ในป 2008 และ
เหลือ 0% ในป 2553  
เภสัชกรรม 
� จะทยอยลดภาษีที่เก็บอยู 10% หรือ 20% ให
เหลือ 0% ในป  2552  สําหรับผลิตภัณฑที่
ออสเตรเลียใหความสนใจเปนพิเศษ จะลดภาษี
ลงเหลือครึ่งหนึ่งของ 10% ทันที  และจะยกเลิก
ไปในป 2550  
ปุย 
� ยกเลิกภาษีปุย 5% ทันที และลดภาษีที่เก็บ
อยู 10% ลงเหลือครึ่งหนึ่ง กอนจะยกเลิกในป 
2550 
ผลิตภัณฑสําหรับการถายภาพ  
ยกเลิกภาษี 20%  ที่เก็บจากฟลมถายรูป  กระดาษ
อัดรูปและสารเคมีทันที  
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ภาษีศุลกากร (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

 อ่ืน ๆ  
� ยกเลิกภาษีช้ินสวนสําหรับสนามกอลฟที่
เก็บอยู 10% ทันที   
� ยกเลิกภาษีช้ินสวนที่นั่งที่เก็บอยู 20% ทันที   
� ยกเลิกภาษีเรือขามฟากต่ํากวา 1,000 ตันที่
เก็บอยู 20% ทันที  และคงภาษี 0% สําหรับเรือ
ขามฟากขนาดมากกวา 1,000 ตัน  
การเกษตร 
เนื้อสัตว 
� ทยอยลดภาษีเนื้อแกะที่เก็บอยู 32% ลง
เหลือ 0% ในป 2553  
� ลดภาษีเนื้อสัตวจาก 51% เหลือ 40%  และ
สําหรับสวนอื่นของเนื้อ (beef offal)  จาก 33% 
เหลือ  30% และทยอยภาษีเหลานี้ลงเหลือ 0% 
ในป 2563 
� ทยอยลดภาษีเนื้อหมูที่เก็บอยู 33% เหลือ 
0% ในป 2563  
นม  
� ยกเลิกภาษีนมเด็กทารก (เก็บอยู 5%) แล็ค
โตส (เก็บอยูหลายอัตราถึง 20%) คาเซอินและ
นมแอลบูมิน (milk albumin) (10%), ทันที  และ
ทยอยลดภาษีไขมันเนย  อาหารที่มีนมเปน
สวนประกอบ อาหารนม  โยเกิรต  เดรีสเปรด
และไอสครีมเหลือ 0% ในป 2553 
� ใหโควตาเพิ่มเติมแกนมผงพรองมันเนยของ
ออสเตรเลีย 2,200 ตัน และน้ํานมและครีม 120 
ตัน  โดยขยาย 17% ทุกชวง 5 ป จนถึงป  2568 
เมื่อมีการยกเลิกภาษีและโควตาทั้งหมด   
� ทยอยยกเลิกภาษีเนยและเนยแข็ง นมผง
อื่นๆ และนมผงและนมเขมขน เหลือ 0% ในป 
2563  
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ภาษีศุลกากร (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

 ธัญพืชและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ  
� ยกเลิกภาษีขาวสาลี (เก็บตามมูลคาของ
สินคาระหวาง 12-20%), ขาวบาเลย, ขาวไรย 
และขาวโอต  (เก็บตามมูลคาของสินคาถึงระดับ 
25%), และภาษีรวมทั้งโควตาภาษีขาวทันที 
(tariff and tariff rate quota on rice)  
� ยกเลิกภาษีมอลตที่ไมไดคั่ว (เก็บตามมูลคา
ของสินคา 28%) และกลูเทนจากขาวสาลี (31%) 
ทันที  และทยอยลดภาษีแปงสาลี (32.6%) และ
สตารช (31%) เหลือ 0% ในป 2553  
ผลไมและผักตางๆ  
� ทยอยลดภาษีผลไมและผักสดตาง ๆ สวน
ใหญ (ปจจุบันเก็บอยูในอัตรา 33% หรือ 42% 
เปนสวนใหญ เหลือ 0 ในป 2553 ลดภาษีสม 
(42%) และองุน (33%) เหลือ 30% ทันที และ
เหลือ 0% ในป 2558 
� ยกเลิกภาษีผลไมเมืองรอนสวนใหญทันที   
� ใหโควตาเพิ่มสําหรับมันฝรั่งสดทันที  ขยาย
โควตาทุกปจนถึงป  2563, ซึ่งเปนปที่จะยกเลิก
ภาษีและโควตาทั้งหมด  ภาษีมันฝรั่งแปรรูปที่
เก็บอยู 30% จะทยอยลดลง 0% ในป 2558  
� ลดภาษีน้ําผลไมและผลไมกระปองจาก 
30% เหลือ 24%  ทันที และทยอยลดภาษีลง
เหลือ 0% ในป 2553  ยกเลิกภาษีผลไมผสม
กระปองและสับปะรดกระปองทันที  
น้ําตาล 
� ใหโควตาน้ําตาลเพิ่มแกออสเตรเลียทันที 
โดยเพิ่มใหปละ 10% และปลอดภาษีและโควตา
ในป 2563   
ไวน  เบียร และสุรา 
ลดภาษีไวนจากที่เก็บอยู 54% เหลือ 40% ทันที 
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ภาษีศุลกากร (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

 และทยอยลดลงเหลือ 0% ในป 2558  
� สําหรับเบียรและสุรา ลดภาษีจากที่เก็บอยู 
60% เหลือ 30%, ทันที  กอนที่จะทยอยลดลง
เหลือ 0% ในป 2553  
อาหารแปรรูปอ่ืนๆ  
� ยกเลิกภาษีขนมที่ทําจากช็อกโกแลตที่เก็บ
อยู 10% ทันที และทยอยลดภาษีขนมที่ทําจาก
น้ําตาลที่เก็บอยู 30% เหลือ 0% ในป 2553  
� สําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่  ไทยจะทยอยลด
ภาษีที่เก็บอยู 25-30% สวนใหญเหลือ 0% ในป 
2553 และยกเลิกภาษีขนมปงกรอบ และซีเรียล
บางรายการทันที  
อ่ืนๆ  
� ยกเลิกภาษีหนังสัตวที่เก็บอยูในอัตราตางๆ 
ถึง 10% ทันที   
� ยกเลิกภาษีขนสัตวที่เก็บอยู 1% ทันทีและ
คงภาษีฝายที่ 0% 
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ขอผูกมัดในเรื่องการลงทุน 
ออสเตรเลีย ไทย 

� อนุญาตใหมีการลงทุนของไทยเฉพาะในบางภาค
สวนของตลาดออสเตรเลียซึ่งสอดคลองกับนโยบายการ
ลงทุนจากตางประเทศของออสเตรเลีย  (ดูรายการภาค
สวนตางๆ ขางลางนี้)   
� อนุญาตใหมีการลงทุนในธุรกิจในภาคสวนตางๆ 
เหลานั้นโดยไมตองไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล
ออสเตรเลีย  ยกเวนในสถานการณตอไปนี้   
� ทําใหได  “ประโยชนอยางมีนัยสําคัญ” (“substantial 
interests”) ในธุรกิจของออสเตรเลียที่มีสินทรัพยรวม 50 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือมากกวา   
� ขอเสนอที่จะซื้อกิจการนอกประเทศ (offshore 
companies) ซึ่งบริษัทหรือสินทรัพยของขาวออสเตรเลียมี
มูลคา 50 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือมากกวา หรือมีมูลคา
มากกวา 50% ของยอดขายระดับโลกของบริษัทที่ตองการ
เขาไปซื้อกิจการ   
� ขอเสนอเพื่อต้ังธุรกิจใหมในออสเตรเลียโดยมีการ
ลงทุนรวมมากกวา 10 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
� การลงทุนโดยรัฐบาลไทย   
� จะอนุญาตใหไทยลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ไมได
จัดอยูในประเภทตอไปนี้ :  
� อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยท่ีไมใชที่พักอาศัย  
ซึ่งเปนทรัพยสินที่อยูในรายการมรดกของออสเตรเลีย 
(heritage listing) และมีมูลคามากกวา 5 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ  
� อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยท่ีไมใชที่พักอาศัยซึ่ง
ไดรับการพัฒนาแลวและไมไดอยูในรายการมรดกของ  

� อนุญาตใหออสเตรเลียเปนผูถือหุนใหญใน
การทําเหมืองแร (สูงถึง 60%) ปจจุบันจํากัดอยูที่ 
49.9%  
� อนุญาตใหบริษัทของออสเตรเลียซึ่งผลิต
สินคาในประเทศไทยใหบริการดานการจัด
จําหนายที่เกี่ยวของกับสินคานั้นได  โดยไมจํากัด
การถือหุนของคนออสเตรเลีย (เชน สูงถึง 100%) 
ปจจุบันจํากัดอยูที่ 49.9%  
� อนุญาตใหคนออสเตรเลียถือหุนสวนใหญ
ในบริษัทที่ใหบริการดานการกอสรางบางชนิด
ได 1  ปจจุบันจํากัดอยูที่ 49.9%    
� อนุญาตใหคนออสเตรเลียถือหุนสวนใหญ
ในบริษัทที่ปรึกษาดานบริหารจัดการผาน
สํานักงานใหญระดับภูมิภาคหรือบริษัทที่
เกี่ยวของหรือสาขา (ถึง 60%)  ปจจุบันจํากัดอยูที่ 
49.9%  
� อนุญาตใหคนออสเตรเลียถือหุนสวนใหญ
ในภัตราคารหรือโรงแรม  (ถึง 60%) ปจจุบัน
จํากัดอยูที่ 49.9%.  
� อนุญาตใหคนออสเตรเลียถือหุนสวนใหญ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เช่ียวชาญเรื่อง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ถึง 60%) (แตตอง
อยูนอกกรุงเทพ ฯ)  ปจจุบันจํากัดอยูที่ 49.9%  
� อนุญาตใหคนออสเตรเลียถือหุนสวนใหญ
ในบริษัทที่ใหบริการขนสงทางทะเลบางอยาง 
(ถึง 60%) 2 ปจจุบันจํากัดอยูที่ 49.9%  

                                                 
1 เกี่ยวของกับการใหบริการแกสาธารณะในเรื่องสาธารณูปโภค  (น้ํา ไฟฟา ประปา) หรือการขนสงที่

ตองอาศัยเครื่องไมเครื่องมือพิเศษ  เครื่องจักรกล เทคโนโลยี หรือความเชี่ยวชาญ 
2 การใหบริการทาเรือและทางน้ํา  ซึ่งครอบคลุมสิง่อํานวยความสะดวกในการเก็บเรือสวนตัว รวมที่ยก

เรือ ทาจอดเรือบนบก  และโรงเก็บเรือเพื่อการดูแลและซอมแซม   
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ขอผูกมัดในเรื่องการลงทุน 
ออสเตรเลีย ไทย 

ออสเตรเลีย  รวมทั้งมีมูลคา $50 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
หรือมากกวา   
� สิ่งอํานวยความสะดวกดานที่พัก   
� อสังหาริมทรัพยในเมืองที่ยังวางอยู 
� อสังหาริมทรัพยดานที่อยูอาศัย 

� ความตกลงนี้ผนวกรวมขอกําหนดเรื่องการ
ใหความคุมครองการลงทุนซึ่งใหหลักประกัน
สิทธิหลายประการของนักลงทุนโดยตรงของ
ออสเตรเลียในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงสิทธิใน
การนําเงินออกนอกประเทศไดตลอดเวลา 
นอกจากนี้ยงัใหสิทธิแกนักลงทุนออสเตรเลียใน
การหาทางแกปญหาขอพิพาทกับรัฐบาลไทยใน
เรื่องการลงทุนอยางเปนธรรม ( to seek impartial 
resolution of any disputes with the Thai 
government over their investments) 

 
 
ขอผูกพันเรื่องการเขาประเทศแบบชั่วคราวของนักธุรกิจ

ออสเตรเลีย ไทย 
� ดําเนินการใหพลเมืองไทยเขาประเทศเพื่อ
วัตถุประสงคทางธุรกิจ โดยสอดคลองกับนโยบาย
ปจจุบันชองออสเตรเลียเรื่องการเขาประเทศแบบชั่วคราว  
� การผกูพันการเขาประเทศแบบชั่วคราวใชไดกับ
พลเมืองไทยทุกคน โดยไมคํานึงวาบุคคลนั้นจะทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรมหรือบริการใด ๆ ก็ตาม  ซึ่งตางจากขอ
ผูกพันอื่น ๆ ที่ออสเตรเลียผูกพันไวภายใตเอฟทีเอ  
� ภายใตเอฟทีเอ  ออสเตรเลียจะอนุญาตใหพลเมือง
ไทยเขาประเทศไดช่ัวคราวโดยไมตองผานการทดสอบ
ของตลาดแรงงาน (without labour market testing) ใน
สถานการณตอไปนี้   
� นักธุรกิจจะไดรับอนุญาตใหเขาประเทศและพักอยู
ไดถึง 3 เดือน   
� ผูใหบริการ (service sellers) จะไดรับอนุญาตใหเขา
ประเทศและครั้งแรกจะพักอยูได6 เดือน และอยูไดสูงสุด 
12 เดือน   

� ไทยจะใหวีซาและใบอนุญาตทํางานแก
พลเมืองออสเตรเลียที่ถูกยายเขาไปทํางานใน
บริษัทเดียวกันในประเทศไทย  ใหสามารถอยูใน
ไทยไดถึง 5 ป  (ตองตออายุทุกป) (ในปจจุบัน
อนุญาตใหอยูไดเพียง 1 ป)   
� ไทยจะใหวีซาและใบอนุญาตทํางานแก
พลเมืองออสเตรเลียที่มีสัญยาทํางานกับบริษัท
อื่นซึ่งไมใชบริษัทเดิม   ใหสามารถอยูในไทยได
ถึง 3 ป  (ตองตออายุทุกป) (ในปจจุบันอนุญาต
ใหอยูไดเพียง 1 ป)   
� ไทยจะใหวีซาและใบอนุญาตทํางานแก
พลเมืองออสเตรเลียทุกคนที่เขาประเทศโดยมี
สัญญาทํางานกับบริษัทอื่นที่ไมใชนายจางใน
ออสเตรเลีย  ใหสามารถพักอยูในประเทศไดถึง 
3 ป  (จะตองตอทุกป ปจจุบันอนุญาตเพียง 1 ป)    
พลเมืองออสเตรเลียซึ่งเปนนักธุรกิจที่เขามา  
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ขอผูกพันเรื่องการเขาประเทศแบบชั่วคราวของนักธุรกิจ (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

� คนทํางานที่ถูกโอนยายระหวางบริษัทเดียวกัน 
(intra-corporate transferees) จะไดรับอนุญาตใหเขา
ประเทศและครั้งแรกจะพักอยูไดถึง 4 ปและอยูไดรวมกัน
ทั้งหมด 10 ป   
� ผูใหบริการที่มีสัญญาวาจางจะไดรับอนุญาตใหเขา
ประเทศและพักอาศัยอยูไดถึง 3 ป  หัวหนากุกที่เช่ียวชาญ
อาหารไทยที่มีสัญญาวาจางจะไดรับอนุญาตใหเขา
ประเทศและพักอยูไดถึง 4 ป   
� ผูบริหารอิสระจะไดรับอนุญาตใหเขาประเทศและ
พักอยูไดครั้งแรกถึง 4 ป   
� คูสมรสและผูที่คนทํางานที่จะตองถูกโอนยาย
ระหวางบริษัทตองดูแล (dependants)  จะไดรับอนุญาต
ใหเขาประเทศและพักอยูไดตลอดชวงเวลาที่บุคคลนั้น
ไดรับวีซาใหอยูในประเทศ   
ในการขอวีซาตามประเภทตางๆ   พลเมืองไทยที่เขา
ประเทศภายใตเอฟทีเอจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด  
ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับระดับคุณสมบัติ
และความเชี่ยวชาญ 

จัดการประชุมธุรกิจในประเทศไทยและคนที่ถือ
บัตรเดินทางของเอเปกสามารถพักอยูในไทยได
ภายใน 15 วันและ 90 วันตามลําดับ โดยไมตองมี
ใบอนุญาตทํางาน   
� ไทยจะพิจารณาใบสมัครของวีซาและ
ใบอนุญาตทํางานที่นายจางยื่นแทนผูสมัครและ
จะแจงลวงหนาวาไดรับอนุญาตหรือไม (โดยจะ
ใหวีซาเมื่อเดินทางถึงไทย  เมื่อมีการพิสูจนแลว
วาเปนคนๆ เดียวกันกับที่ขอ)    
� ไทยจะอนุญาตใหนักธุรกิจออสเตรเลียทุก
คนสามารถทําวีซาและใบอนุญาตทํางานโดยใช
บริการจุดเดียวเสร็จ (one-stop visa and work 
permit service)  (ปจจุบันจํากัดเฉพาะคนเขา
ประเทศที่เปนตัวแทนหรือเปนลูกจางของนัก
ลงทุนสําคัญๆ )   
� ไทยจะอนุญาตใหคนออสเตรเลียทุกคนที่มี
ใบอนุญาตทํางานสามารถเขารวมการประชุม
ดานธุรกิจที่จัดขึ้นทุกแหงในประเทศไทย 
รวมทั้งสถานที่ที่ไมไดระบุไวในใบอนุญาต
ทํางานเปนการเฉพาะ  (ในปจจุบัน จะตองมีการ
เปลี่ยนใบอนุญาตทาํงานหากงานบางอยางจัดใน
สถานที่ที่ไมไดระบุไวในใบอนุญาต).  
� ไทยจะลดจํานวนเอกสารที่เรียกจากคน
ออสเตรเลียที่ขอใบอนุญาตทํางานและการตอ
ใบอนุญาตลง  
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มาตรการของรัฐบาลแหงรัฐและรัฐบาลของเขตปกครอง 
ออสเตรเลีย ไทย 

� การดําเนินการของออสเตรเลียในเรื่องการคาบริการ
ภายใตเอฟทีเอใชกับมาตรการโดยทั่วไปของรัฐบาลแหง
รัฐและรัฐบาลของเขตปกครอง และมาตรการของรัฐบาล
ออสเตรเลีย   เชนเดียวกับความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการของดับเบิลยูทีโอ  
� การดําเนินการดานบริการของออสเตรเลียไม
ครอบคลุมมาตรการของรัฐบาลแหงรัฐและรัฐบาลของ
เขตปกครองที่ไมสอดคลองกับการดําเนินการโดยทั่วไป
ของรัฐบาลที่เปดใหผูใหบริการของไทยสามารถเขาถึง
ตลาดของออสเตรเลียและลดการเลือกปฏิบัติตอผู
ใหบริการของไทย  
� การดําเนินการเรื่องการลงทุนของออสเตรเลียไม
ครอบคลุมมาตรการของรัฐบาลแหงรัฐและรัฐบาลของ
เขตปกครองที่เกี่ยวของกับการทําเหมืองแรและการผลิต   

 

 
มาตรการของรัฐบาลทองถิ่น 

ออสเตรเลีย ไทย 
� เอฟทีเอไมมีผลกระทบตอสิทธิของรัฐบาลทองถิ่นที่
จะคงหรือลดมาตรการที่มีผลกระทบตอผูใหบริการหรือ
นักลงทุนของไทย  หากมาตรการดังกลาวไมไดต้ังใจที่จะ
ลบลางผลประโยชนในการเขาถึงตลาดของออสเตรเลีย      
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การครอบคลุมภาคสวนตาง ๆ (Sectoral coverage) 
ออสเตรเลีย ไทย 

� ภายใตเอฟทีเอ  ออสเตรเลียไดดําเนินการใหมๆ ที่จะ
ใหหลักประกันในการเขาถึงตลาดแกผูใหบริการและนัก
ลงทุนของไทยในภาคสวนตางๆ ที่ระบุไวในสวนนี้   
� ดงัที่กลาวแลวขางตน  ภาคสวนตาง ๆ เหลานี้เปนสิ่ง
เดียวกับที่ออสเตรเลียเสนอไวแกสมาชิกของดับเบิลยูทีโอ
ในการเจรจาในปจจุบันในดับเบิลยูทีโอ  
� ออสเตรเลียดําเนินการเรื่องบริการดานธุรกิจตอไปนี้   
� บริการทางกฎหมาย : ออสเตรเลียจะอนุญาตใหผูให
บริการของไทยใหบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายไทย  
กฎหมายประเทศที่สามและกฎหมายระหวางประเทศ 
รวมทั้งบริการอนุญาโตตุลาการดานการคาระหวาง
ประเทศและบริการการแกไขขอพิพาทที่เปนทางเลือก
อื่นๆ (international commercial arbitration services and 
other alternative dispute resolution services) นอกจากนี้
ออสเตรเลียจะอนุญาตใหทนายไทยทํางานกับบริษัท
กฎหมายในทองถิ่นในทุกรัฐและเขตการปกครอง  ยกเวน
ออสเตรเลียตะวันตกและออสเตรเลีย  
� บริการดานสถาปตยกรรมภูมิทัศน : ออสเตรเลียจะ
อนุญาตใหผูใหบริการของไทยใหบริการดานการวางแผน
และการออกแบบเพื่อสุนทรียภาพทางภูมิทัศนของ
สวนสาธารณะ  ที่ดินเพื่อการพาณิชยและที่พักอาศัย   
� บริการคอมพิวเตอรและสิ่งที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร :  ออสเตรเลียจะอนุญาตใหผูใหบริการไทย
ใหบริการดานฐานขอมูลและบริการคอมพิวเตอรอื่นๆ  
แตขอผูกมัดนี้ไมครอบคลุมเรื่องเนื้อหา  (content)  
� บริการเหมืองแรและที่เกี่ยวของ : ออสเตรเลียจะ
อนุญาตใหผูใหบริการของไทยใหบริการดานที่ปรึกษาใน
เรื่องที่มีผลกระทบตอการทําเหมืองแร (incidental to 
mining) และบริการอื่นๆ ที่มีผลตอการทําเหมืองแร  
รวมถึงบริการขุดเจาะ  ซอมแซม รื้อถอน และ well-
casing services  นอกจากนี้  ออสเตรเลียจะอนุญาตให  
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การครอบคลุมภาคสวนตาง ๆ (Sectoral coverage) (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

ผูใหบริการของไทยใหบริการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร
และทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับการทําเหมืองแร  รวมทั้ง
การเตรียมสถานที่ที่จะทําเหมือง (เชนการวางทอ)  
� ในสวนที่เกี่ยวกับบริการดานการสื่อสาร ออสเตรเลีย
จะไมจํากัดโควตาจํานวนดาวเทียมและบริการมือถือ  และ
จะอนุญาตใหไทยลงทุนในบริษัท Optus (บริษัท
โทรคมนาคมชั้นนําของออสเตรเลียซึ่งบริษัทแมคือบริษัท
โทรคมนาคมสิงคโปร) และบริษัท Vodafone (บริษัท
เครือขายโทรคมนาคมที่ใหญที่สุดของโลกของอังกฤษ) 
ไดโดยไมจํากัด  แตออสเตรเลียไมผูกพันการใหคน
สัญชาติไทยเปนเจาของเทลสตาร (Telstra)  
� ออสเตรเลียจะอนุญาตใหผูใหบริการไทยใหบริการ
ดานสิ่งแวดลอมตอไปนี้ : การคุมครองอากาศ  (ambient 
air) และภูมิอากาศ ;  การฟนฟูและทําความสะอาดดิน
และน้ํา ; การบรรเทาเสียงและความสั่นสะเทือน ; และ
การคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิทัศน   
� ออสเตรเลียไดดําเนินการที่เกี่ยวกับบริการดาน
การเงินตอไปน้ี:  
� ประกันภัย :   ออสเตรเลียจะอนุญาตใหบริษัท
ประกันชีวิตที่จดทะเบียนของไทยดําเนินการไดโดยไม
ตองมีเจาหนาที่ที่สําคัญอยูในออสเตรเลีย (principal 
officer resident) และบริษัทประกันภัยของไทยที่ไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการในออสเตรเลีย ในฐานะเปน non-
incorporated entity ตองแตงตั้งผูพํานักอาศัยอยูใน
ออสเตรเลียเปนตัวแทน    
� การธนาคาร : ออสเตรเลียจะอนุญาตใหธนาคาร
กลางและสถาบันการเงินของรัฐบาลของไทยลงทุนใน
ออสเตรเลียไดโดยไมตองประกันกับธนาคารชาติวา
จะตองถือดอลลารออสเตรเลีย  หรือจะตองปรึกษา
ธนาคารชาติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินดอลลาร
ออสเตรเลียที่ถืออยู  
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การครอบคลุมภาคสวนตาง ๆ (Sectoral coverage) (ตอ) 
ออสเตรเลีย ไทย 

� ออสเตรเลียจะอนุญาตใหผูใหบริการไทยใหบริการ
ดานการศึกษา :  จัดฝกอบรมเรื่องการทําอาหารไทย  
ภาษาไทย และการนวดแผนไทยในสถาบันฝกอบรม   
� ออสเตรเลียดําเนินการเกี่ยวของกับบริการดานการ
ขนสงตอไปนี้ :  
� บริการทางอากาศ – การจัดการภาคพื้นดิน : 
ออสเตรเลียจะอนุญาตใหผูบริการไทยใหบริการดานการ
จัดการภาคพื้นดิน ซึ่งรวมถึง บริการการดําเนินงานของ
สนามบิน  การจัดการคารโก และบริการสนับสนุนอื่น ๆ 
สําหรับเครื่องบิน  แตไมครอบคลุมบริการการดับไฟที่
สนามบินและเทอรมินอล   
� บริการทางทะเล : ออสเตรเลียจะอนุญาตใหผูบริการ
ไทยจัดการเรื่องคารโก  การเคลียรกับศุลกากรและบริการ
ของบริษัทเดินทะเล (ไมรวมการขนสงบริเวณชายฝง -
cabotage) ออสเตรเลียยังอนุญาตใหผูดําเนินการขนสง
ทางทะเลระหวางประเทศของไทยรับความชวยเหลือการ
ลากจูง  (tug assistance) และเติมน้ํามันในทาเรือของ
ออสเตรเลีย และมีสิทธิที่สมเหตุสมผลและไมเลือกปฏิบัติ
ที่จะสงสินคาตอจากทาเรือไดโดยใชการขนสงรูปแบบ
อื่น  
� ออสเตรเลียจะอนุญาตใหผูใหบริการไทยใหบริการ
ซอมรถยนต 
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ขอผูกพันในอนาคต 
ออสเตรเลีย ไทย 

 � ไทยไดดําเนินการเพื่อเปดการเจรจาดาน
บริการและการลงทุนเพิ่มขึ้นภายใน 3 ปเพ่ือ
ขยายขอผูกมัดในทุกดาน  นอกจากนี้ไทยยังตก
ลงที่จะดูลูทางที่จะปรับปรุงขอผูกมัดในดาน
ตางๆ ที่ออสเตรเลียใหความสนใจ ซึ่งรวมถึง   
– การเจรจาเรื่องบริการการเงิน  
– การเจรจาเรื่องบริการโทรคมนาคม  
– การขยายระยะเวลาเบื้องตนในการใหวีซาและ
ในอนุญาตทํางานใหแกผูที่ถูกโอนยายมาทํางาน
ในไทย  (intra-corporate transferees) เปน 3 ป 
และสามารถอยูไดรวมทั้งหมด 10  ป  
– มีกระบวนการดําเนินการและใหวีซาและ
ใบอนุญาตทํางานนอกประเทศ   (offshore 
processing and granting of visas and work 
permits)  
– การใหสิทธิแกคูสมรสของผูที่ถูกโอนยาย
ในทันที  
– การยกเลิกการทดสอบเรื่องตลาดแรงงาน 
(labour market testing)  

 
ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย 
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