
 

บทท่ี 4 
สถาบนัภาครฐับาลท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมการส่งออก 

 
 ภาครฐับาลนับว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นผู้นําในการส่งเสริมการส่งออก 
เน่ืองจากภาครฐับาลมศีกัยภาพในการเจรจาต่อรองทางการคา้กบัประเทศต่างๆ ไดม้ากกว่า
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครฐัทีม่บีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิการสง่ออกม ีดงัน้ี 
 

สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) 4.1  
 

 4.1.1 ความเป็นมา 
  หลงัจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 เป็นต้นมา รฐับาลไทยได้เป็นผู้ริเริ่มทําการ
ลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม การเกษตรและการส่งออก เน่ืองจากภาคเอกชนยงัมคีวาม
ออ่นแอทางเศรษฐกจิ ขณะเดยีวกนัความตอ้งการสนิคา้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศมมีากขึน้ 
รฐับาลไทยจงึถอืเป็นนโยบายหลกัในการเร่งส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
ผ่อนคลายปญัหาต่างๆ ทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ อนัได้แก่ ปญัหาความยากจน 
การวา่งงาน ตลอดจนปญัหาการขาดดุลทางการคา้และดุลการชาํระเงนิของประเทศ 
  เพื่อใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนของภาคเอกชนบรรลุผล รฐับาลจงึไดป้ระกาศใช ้
“พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497” ขึน้ นับเป็นกฎหมายฉบบัแรกของประเทศ
ไทย ทีไ่ดแ้สดงถงึเจตนารมณ์ในการสง่เสรมิการลงทุนของเอกชนในประเทศและการลงทุนจาก
ต่างประเทศ พรอ้มทัง้ก่อตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิอุตสาหกรรมขึน้ ทําหน้าทีพ่จิารณาใหส้ทิธิ
ประโยชน์แก่ผูล้งทุนโดยรฐับาลไดร้ะบุถงึความมุง่หวงัในการปรากฏหมายฉบบัน้ีวา่ 
  “กจิการอุตสาหกรรมเป็นสิง่สาํคญัอย่างหนึง่ในการเศรษฐกจิของชาต ิซึง่จะต้อง
สง่เสรมิใหเ้กดิขึ้นและกา้วหน้าต่อไปโดยด่วน แต่รฐัยอ่มไมอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะทํากจิการอุตสาหกรรม
เสียเองหมดทุกอย่าง ในการทีเ่อกชนจะทํากิจการอุตสาหกรรมนัน้ บางอย่างถ้ารฐัไม่เข้าไป
ช่วยเหลอืคํ้าชู เอกชนกไ็ม่อาจจะกระทําใหส้ําเรจ็ตลอดไปได.้..  นอกจากน้ี เมือ่เอกชนโดยเฉพาะ
ชาวต่างประเทศมาทํากจิการอุตสาหกรรมแลว้ไมม่อีะไรเป็นหลกัประกนัว่า เขาจะถอนทุนคนืและ
แบ่งกาํไรกลบัประเทศของเขาไดเ้ชน่น้ีกย็อ่มไมม่กีารลงทุนของต่างประเทศในประเทศเรา” 
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  อย่างไรก็ตาม พระราชบญัญตัิฉบบัน้ีไม่ประสบผลสําเรจ็ในการส่งเสรมิการ
ลงทุนภาคเอกชน โดยระหว่างปี 2497 - 2501 มกีจิการขอยื่นรบัสทิธแิละส่งเสรมิการลงทุน
เพยีง 9 ราย และไดร้บัการอนุมตัเิพยีง 4  ราย เน่ืองจากพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีกําหนดขัน้ตอน
การอนุมตัคิ่อนขา้งยุง่ยากประกอบกบัปญัหาทางเศรษฐกจิของประเทศไทยไดท้วคีวามรุนแรง
ขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2498 ขอรับความช่วยเหลือจาก
ธนาคารโลก ซึ่งไดจ้ดัส่งผูเ้ชี่ยวชาญมาสํารวจเศรษฐกจิประเทศไทยระหว่างเดอืนกรกฎาคม 
2500 - มถุินายน 2501 และรายงานเสนอต่อรฐับาลไทยในปี 2502 โดยมขีอ้เสนอแนะประการ
หน่ึงวา่ ใหย้กเลกิ พ.ร.บ. สง่เสรมิอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 และใหอ้อกกฎหมายใหมท่ัง้ฉบบั 
  รายงานของคณะสาํรวจของธนาคารโลกเสรจ็สิน้ลงเป็นเวลาในขณะเดยีวกนั
กบัที่จอมพล สฤษดิ ์ธนรชัต์ ได้ทําการรฐัประหารเมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม 2501 รฐับาลใหม่จงึ
ได้รบัคําแนะนําของธนาคารโลกมาใช้ โดยมนีโยบายสําคญัประการหน่ึง คอื สนับสนุนการ
ลงทุนของภาคเอกชน รฐัไดป้รบับทบาทของภาครฐัจาก “การลงทุนในอุตสาหกรรมเอง” มา
เป็น “การสนบัสนุนภาคเอกชนใหป้ระกอบการอุตสาหกรรม” พรอ้มกนัน้ีไดอ้อก “ประกาศคณะ
ปฏวิตัฉิบบัที ่33” ลงวนัที ่5 ธนัวาคม 2501 โดยมสีาระสาํคญัของการปรบัปรงุแกไ้ข เชน่  

(1) แต่งตัง้ “คณะกรรมการทีป่รกึษาเศรษฐกจิ” มอีาํนาจหน้าทีใ่หก้ารสง่เสรมิ
การลงทุน 

(2) กาํหนดระยะเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 2 - 5 ปี 
(3) ใหห้ลกัประกนัว่า รฐัจะไม่ตัง้โรงงานอุตสาหกรรมขึน้ใหม่เพื่อแขง่ขนัและ

จะไมโ่อนกจิการอุตสาหกรรมของเอกชนมาเป็นของรฐั 
ต่อมา ไดม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงกฎหมายส่งเสรมิการลงทุนอกีหลายครัง้ 

เป็นต้นว่าไดอ้อก พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 ซึ่งสมบูรณ์
มากขึน้ โดยแต่งตัง้ “คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเพือ่กจิการอุตสาหกรรม” และกําหนด
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงนิได้ใหม้คีวามยดืหยุ่นน้อยลง คอื จากเดมิ 2 - 5 ปี ใหม้รีะยะเวลา
เหมอืนกนัทัง้หมด คอื 5 ปี ผลการปรบันโยบาย ทาํใหม้กีารสง่เสรมิการลงทุนเพิม่มากขึน้ 

เพื่อเป็นการจูงใจในการลงทุนมากขึน้ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ
การลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 จําแนกกจิการที่อยู่ในข่ายส่งเสรมิการลงทุน
ออกเป็น 3 ประเภท 

- ประเภท ก. ยกเวน้อากรขาเขา้และภาษกีารคา้วตัถุดบิเป็นเวลา  5  ปี 
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- ประเภท ข. ลดหย่อนอากรขาเขา้และภาษีการค้าวตัถุดบิกึ่งหน่ึงในสาม
เป็นเวลา 5 ปี 

- ประเภท ค. ลดหย่อนอากรขาเขา้และภาษกีารคา้วตัถุดบิหน่ึงในสามเป็น
เวลา 5 ปี 

  ต่อมาปี 2508 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.บ. สง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2505 บญัญตัิ
ให้ทัง้หน่วยราชการมีฐานะเทียบเท่ากรมสงักดัสํานักนายกรฐัมนตรี เน่ืองจากเห็นว่าการ
บรหิารงานส่งเสรมิการลงทุนที่ดนิที่เดมิอยู่ในรูปคณะกรรมการบรหิารไม่มฐีานะเป็นกรมใน
ราชการ อาศยัการยมืตวัขา้ราชการจากหน่วยงานอื่นๆ มาทํางานเป็นเหตุให้เกิดความไม่
สะดวกแก่การบรหิารราชการ ทัง้น้ี สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนถูกจดัตัง้ขึน้ เมื่อ
วนัที่ 26 มกราคม 2509 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทุนเพื่อกจิการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2508 
ในระยะแรกไดใ้ชช้ื่อวา่ “สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเพือ่กจิการอุตสาหกรรม”  
  ในปี 2511 ได้แก้ไขเพิม่เตมิอกีครัง้หน่ึง เพื่อกําหนดใหก้จิการนิคมหรอืเขต
อุตสาหกรรมอยู่ในเขตไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน เน่ืองจากไดพ้จิารณาเหน็ว่า การหาที่ดนิ
เพื่อการอุตสาหกรรมในท้องที่ ที่เหมาะสมและในราคาพอสมควรเป็นปญัหาสําคัญของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จึงสมควรส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชนในเรื่องก่อสร้างเขต
อุตสาหกรรมขึน้ 
  นโยบายดา้นส่งเสรมิการลงทุนได ้เริม่เปลีย่นมาเน้นการผลติเพื่อสง่ออก และ
เน้นการกระจายอุตสาหกรรมออกไปสูส่ว่นภูมภิาคโดยไดอ้อกกฎหมายสง่เสรมิการลงทุนฉบบั
ใหม่ขึน้ เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2515 คอื “ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่227” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ทศิทางการพฒันาประเทศในแนวทางใหม ่และปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์มากยิง่ขึน้ เชน่ 

(1) กาํหนดสทิธแิละประโยชน์เป็นกรณพีเิศษสาํหรบัเขตสง่เสรมิการลงทุน 
(2) กาํหนดสทิธแิละประโยชน์เป็นกรณพีเิศษสาํหรบักจิการผลติเพือ่สง่ออก 
(3) ยดืหยุน่ยิง่ขึน้เกีย่วกบัการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเดมิกําหนดยกเวน้

เป็นเวลา 5  ปี ใหย้ดืหยุน่เป็น 3 - 8 ปี 
(4) เพิม่อาํนาจการคุม้ครองอุตสาหกรรมโดยกาํหนดคา่ธรรมเนียม 
(5) เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการและสํานักงานจากเดิม “คณะกรรมการการ

ส่งเสรมิการลงทุนเพือ่กจิการอุตสาหกรรม” และ “สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
เพือ่กจิการอุตสาหกรรม” โดยตดัคําว่า “เพือ่กจิการอุตสาหกรรม” ออกเพื่อใหส้อดคล้องกบั
บทบาทใหม่ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมกิจการอื่นๆ มากขึ้น เช่น เกษตรกรรม 
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บรกิาร ฯลฯ ต่อมาในปี 2520 ได้แก้กฎหมายส่งเสรมิการลงทุนครัง้สําคญัอกีครัง้หน่ึง โดย
ยกเลกิประกาศคณะปฏวิตัทิี ่227 และไดอ้อก “พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520” 
ขึน้มกีารแกไ้ขในประเดน็ต่างๆ เป็นตน้วา่ 

(1) ยกระดบัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนโดยบญัญตัใิห ้“นายกรฐัมนตร”ี 
และ “รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม” เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
โดยตําแหน่ง 

(2) ปรบัปรุงในด้านสทิธิและประโยชน์ให้มคีวามหลากหลาย และยดืหยุ่น
มากขึน้ เช่น กําหนดใหส้ามารถทัง้ยกเวน้และลดหย่อนภาษอีากรขาเขา้เครื่องจกัรจากเดมิที่
ยกเวน้อากรขาเขา้ไดเ้พยีงอยา่งเดยีว ซึง่ความหมายหลายและความยดืหยุน่น้ีมปีระโยชน์มาก
ในภายหลงั เพือ่กาํหนดสทิธแิละประโยชน์แตกต่างกนัตามความเหมาะสม 

(3) เพิม่การยกเว้นภาษีเงนิได้สําหรบัเงนิปนัผลที่ได้รบัจากกิจการที่ได้รบั
การสง่เสรมิ โดยเดมิยกเวน้เฉพาะภาษเีงนิไดบุ้คคลของกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิเทา่นัน้ 

(4) เพิม่หลกัประกนัแก่นกัลงทุน 4 ขอ้ คอื 
(4.1) รฐัจะไมค่วบคุมราคาผลติภณัฑข์องผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ 
(4.2) รฐัจะไมค่วบคุมราคาผลติภณัฑข์องผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ 
(4.3) รฐัจะอนุญาตใหส้ง่ออกผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิเสมอ 
(4.4) รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ  องค์การของรัฐบาล  หรือ

รฐัวสิาหกจินําผลติภณัฑช์นิดเดยีวกบัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิเขา้มาในราชอาณาจกัรโดยไดร้บัการ
ยกเวน้อากรขาเขา้และภาษกีารคา้ 

(5) เพิม่สทิธแิละประโยชน์การลดหย่อนภาษีอากรสําหรบัวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการ
ผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ (ที่เดิมยกเลิก) อีกครัง้หน่ึง โดยกําหนดไว้ในมาตรา 30 ปี 
ขอ้จาํกดั คอื จะลดหยอ่นใหไ้มเ่กนิ 90% อนุมตัใิหค้รัง้ละไมเ่กนิ 1 ปี และจะตอ้งเป็นวตัถุดบิที่
ไมส่ามารถผลติไดใ้นประเทศ 
  อยา่งไรกด็ ีในปลายปี 2524 ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ พ.ร.บ. สง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 
2520 โดย พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทุน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2534 ยกเลกิการยกเวน้หรอืลดหย่อน
ภาษกีารคา้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการทีร่ฐับาลชาํระภาษมีลูคา่เพิม่มาใชแ้ทนภาษกีารคา้ตัง้แต่ปี 
2535 เป็นตน้ไป และในวนัที ่1 สงิหาคม 2543 สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนได้
ประกาศนโยบายสง่เสรมิการลงทุนฉบบัใหม ่และปรบัปรงุเขตการสง่เสรมิการลงทุนใหมเ่พื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกจิในปจัจุบนั 
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 4.1.2  นโยบายของบีโอไอ (http://www.boi.go.th/thai/about/boi_policies.asp) 
นโยบายส่งเสริม สนับสนุนอตุสาหกรรมการเกษตรไทย  
BOI เพิม่สทิธปิระโยชน์ทางภาษพีเิศษเพื่อส่งเสรมิ สนบัสนุนและเสรมิสรา้ง

พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรไทยอยา่งครบวงจร  
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพฒันาทกัษะ เทคโนโลยี และนวตักรรม 

STI เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ BOI ปรบันโยบายสง่เสรมิการลงทุนเพื่อ
พฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (Skill Technology & Innovation-STI) โดยเพิม่สทิธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษแีก่โครงการทีม่กีารพฒันาดา้น STI 

แนวทางการส่งเสริมกิจการซอฟตแ์วร ์ 
 ปรบัประเภทกจิการซอฟต์แวรใ์หม่โดยเน้นการใหก้ารส่งเสรมิเป็นกลุ่มธุรกจิ 

แทนที่จะเป็นลกัษณะการทํางาน (Activity Group) เพื่อดงึดูดกลุ่มธุรกจิซอฟต์แวรท์ี่มี
ความสาํคญัต่อการพฒันาซอฟตแ์วรข์องประเทศในอนาคต เพิม่สทิธปิระโยชน์ ยกเลกิเงือ่นไข
ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิ 

นโยบายส่งเสริม สนับสนุน SMEs ไทย  
 BOI ปรบับทบาทการสง่เสรมิการลงทุนแก่ SMEs ไทย ตามยุทธศาสตรก์าร

พฒันา SMEs ของรฐับาล เพิม่สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและลดเงือ่นไขใหเ้อือ้แก่กจิการเกษตร
แปรรปู และอุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรคท์ีก่่อใหเ้กดิมลูคา่เพิม่ผลติภณัฑพ์เิศษสาํหรบั SMEs ที่
มสีนิทรพัยถ์าวรสุทธหิรอืขนาดการลงทุน (ไม่รวมทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) รวมทัง้บรษิทั ไม่
เกนิ 200 ลา้นบาท 
 4.1.3 พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2534  
  ผูป้ระกอบการซึง่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนแลว้ จะไดร้บัการใหห้ลกัประกนั 
การคุม้ครอง และการอนุญาตตาม พ.ร.บ. ดงัน้ี 
  (1) การให้หลกัประกนั 

- รฐัจะไมโ่อนกจิการของผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิมาเป็นของ รฐั (มาตรา 43) 
- รฐัจะไมป่ระกอบกจิการขึน้ใหมแ่ขง่ขนั (มาตรา 44) 
- รฐัจะไม่ผูกขาดการจําหน่ายผลติภณัฑช์นิดเดยีวกนักบั
ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิ 

(มาตรา 45) 

- รฐัจะไมค่วบคุมราคาผลติภณัฑข์องผูท้ีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ (มาตรา 46) 
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- รฐัจะอนุญาตใหส้ง่ออกเสมอไป (มาตรา 47) 
- รฐัจะไม่อนุญาตใหส้่วนราชการ องคก์ารของรฐับาลหรอื
รัฐวิสาหกิจนําผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ได้ร ับการ
สง่เสรมิเขา้มาโดยไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ 

(มาตรา 48) 

  (2) มาตรการคุ้มครอง (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
- การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมพเิศษขาเข้า ผลิตภณัฑ์
ชนิดเดียวกับที่ผลิตได้ในประเทศ แต่ไม่เกิน 50% 
ของราคารวมค่าประกนัภยัและค่าขนส่งโดยใชบ้งัคบั
ไมเ่กนิคราวละ 1 ปี 

(มาตรา 49) 

- ห้ามการนําเข้าผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกบัที่ผลิตได้ใน
ประเทศ 

(มาตรา 50) 

- ประธานกรรมการมอีํานาจสัง่ใหช้่วยเหลอืหรอืแก้ไข
วธิกีารจดัเกบ็ภาษอีากรทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกจิการของ
ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

(มาตรา 
51,52) 

  (3) การอนุญาต 
- อนุญาตใหนํ้าคนต่างดา้วเขา้มาเพือ่ศกึษาลู่ทางลงทุน (มาตรา 24) 
- อนุญาตใหนํ้าชา่งฝีมอื และผูช้าํนาญการเขา้มาทาํงาน
ในกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

(มาตรา 
25,26) 

- อนุญาตใหถ้อืกรรมสทิธิท์ีด่นิ (มาตรา 27) 
- อนุญาตใหนํ้าเขา้หรอืสง่ออกซึง่เงนิตราต่างประเทศ (มาตรา 37) 

 
 4.1.4 นโยบายและหลกัเกณฑก์ารส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2543 
  เน่ืองดว้ยนโยบายส่งเสรมิการลงทุนซึ่งใชต้ัง้แต่ พ.ศ. 2536 ไม่เหมาะสมกบั
วกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ช่วงกลางปี พงศ. 2540 ซึง่สง่ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิไทย 
ทําให้การจดัเก็บภาษีอากรของรฐัตํ่ากว่าเป้าหมาย และมภีาระหน้ีสาธารณะเพิม่ขึ้นส่งผล
กระทบต่อฐานะการคลงัของรฐับาล นอกจากน้ี สถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิและการลงทุนของ
โลกไดเ้ปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนจงึไดป้รบันโยบายส่งเสรมิการลงทุน
และหลักเกณฑ์การให้สิทธิผลประโยชน์ด้านภาษีอากรใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์และสอดคล้องกบัแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและการลงทุนในอนาคต โดยได้ออก
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ประกาศที ่1/2543 เรือ่งนโยบายและหลกัเกณฑก์ารสง่เสรมิการลงทุน ลงวนัที ่1 สงิหาคม 243 
ดงัน้ี 
  (1) นโยบายส่งเสริมการลงทุน 

เพื่อบรรเทาภาระดา้นการคลงัของรฐับาล และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกจิในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคต คณะกรรมการ ส่งเสรมิการลงทุนจงึไดก้ําหนด
นโยบายสง่เสรมิการลงทุนใหม ่ดงัน้ี  

1. เพิม่ประสทิธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้สทิธิและประโยชน์ภาษี
อากร โดยใหส้ทิธแิละประโยชน์แก่โครงการทีม่ผีล ประโยชน์ ต่อเศรษฐกจิอยา่งแทจ้รงิ และใช้
หลกัการบรหิารและการจดัการองคก์รทีด่ ี(Good Governance) ในการให ้สทิธแิละประโยชน์
ดา้น ภาษอีากร โดยกําหนดใหผู้ไ้ดร้บัการสง่เสรมิตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ
ทีไ่ดร้บั การสง่เสรมิ เพือ่ใหส้าํนกังาน ไดต้รวจสอบก่อนใชส้ทิธแิละประโยชน์ดา้นภาษอีากรใน
ปีนัน้ๆ  

2. สนับสนุนใหอุ้ตสาหกรรมพฒันาระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลติ
เพื่อแขง่ขนัในตลาดโลก โดยกําหนดใหผู้ไ้ดร้บัการ ส่งเสรมิ ทุกรายทีม่โีครงการลงทุนตัง้แต่ 
10 ลา้นบาทขึน้ไป (ไมร่วมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน) ตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บั ใบรบัรองระบบ 
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรอืมาตรฐานสากลอื่นทีเ่ทยีบเทา่  

3. ปรบัมาตรการสง่เสรมิการลงทุน ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดา้นการคา้
และการลงทุนระหว่างประเทศ โดยการยกเลกิเงื่อนไข การส่งออก และการใชช้ิ้นส่วนใน
ประเทศ  

4. สนบัสนุนการลงทุนเป็นพเิศษในภูมภิาคหรอืทอ้งถิน่ทีม่รีายไดต้ํ่า และ
มสีิง่เอือ้อาํนวยต่อการลงทุนน้อยโดยใหส้ทิธ ิและประโยชน์ดา้นภาษอีากรสงูสดุ  

5. ใหค้วามสาํคญักบัการสง่เสรมิอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
โดยไมเ่ปลีย่นแปลงเงือ่นไขเงนิลงทุนขัน้ตํ่าของ โครงการ ทีจ่ะไดร้บัการสง่เสรมิเพยีง 1 ลา้น
บาท (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน)  

6. ให้ความสําคญัแก่กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาเทคโนโลยีและทรพัยากรมนุษย์ กิจการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และบรกิารพื้นฐาน กิจการป้องกนัและรกัษาสิง่แวดล้อม และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 
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  (2) หลกัเกณฑก์ารอนุมติัโครงการ 
ในการพจิารณาความเหมาะสมของโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิการ

ลงทุน คณะกรรมการมแีนวทางการพจิารณา ดงัน้ี  
1. โครงการทีม่เีงนิลงทุนไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท (ไมร่วมค่าทีด่นิและทุน

หมนุเวยีน) จะใชห้ลกัเกณฑพ์จิารณาอนุมตัโิครงการ ดงัน้ี  
1.1 จะตอ้งมมีลูค่าเพิม่ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 20 ของรายได ้ ยกเวน้การ

ผลติผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกสแ์ละชิน้ส่วน กจิการ เกษตรกรรม และผลติผลจากการเกษตร 
และโครงการทีค่ณะกรรมการใหค้วามเหน็ชอบเป็นกรณพีเิศษ  

1.2 มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 3 ต่อ 1 สําหรบั
โครงการรเิริม่ สว่นโครงการขยายจะพจิารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป  

1.3 ใชก้รรมวธิกีารผลติทีท่นัสมยัและใชเ้ครื่องจกัรใหม่ ในกรณีทีใ่ช้
เครื่องจกัรเก่าจะตอ้งใหส้ถาบนัทีเ่ชื่อถอืได ้รบัรองประสทิธภิาพ และคณะกรรมการใหค้วาม
เหน็ชอบเป็นกรณพีเิศษ 

1.4 มรีะบบป้องกนัสภาพแวดล้อมเป็นพษิที่เพยีงพอ โครงการที่
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม คณะกรรมการจะพจิารณาเป็นพเิศษในเรื่อง
สถานทีต่ัง้และวธิกีารจดัการมลพษิ  

2. โครงการทีม่เีงนิลงทุนมากกว่า 500 ลา้นบาท (ไมร่วมค่าทีด่นิและทุน
หมุนเวยีน) จะใชห้ลกัเกณฑต์ามขอ้ 1 และจะตอ้งแนบรายงานศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

3. สําหรับกิจการที่ได้ร ับสัมปทานและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
คณะกรรมการจะใชแ้นวทางการพจิารณาตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 
2541 และวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ.2547 ดงัน้ี  

3.1 โครงการลงทุนของรฐัวสิาหกจิตามพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ 
พ.ศ. 2542 จะไมอ่ยูใ่นขา่ยทีจ่ะไดร้บัการสง่เสรมิ  

3.2 โครงการที่ได้รบัสมัปทานที่เอกชนดําเนินการ โดยจะต้องโอน
กรรมสทิธิใ์หแ้ก่รฐั (Build Transfer Operate หรอื Build Operate Transfer ) หน่วยงานของ
รฐัทีเ่ป็นเจา้ของโครงการดงักล่าว ทีป่ระสงคจ์ะใหผู้ไ้ดร้บัสมัปทานไดร้บัสทิธแิละประโยชน์การ
ส่งเสรมิการลงทุนจะต้องเสนอโครงการใหค้ณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน พจิารณาตัง้แต่
เริม่ต้นโครงการก่อนออกประกาศเชญิชวน เอกชนเขา้ร่วมประมูล และในขัน้การประมูล 
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จะต้องมปีระกาศระบุโดยชดัเจนว่าเอกชนจะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ใดบ้าง ในหลกัการ
คณะกรรมการ จะไม่ใหก้ารส่งเสรมิกรณีเอกชนต้องจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่รฐัในการรบั 
สมัปทานเวน้แต่เป็น ผลตอบแทนทีส่มเหตุสมผลกบัการลงทุนทีร่ฐัใชไ้ปในโครงการนัน้  

3.3 โครงการของรฐัทีใ่หเ้อกชนลงทุนและเป็นเจา้ของ (Build Own 
Operate) รวมทัง้ใหเ้อกชนเช่าหรอืบรหิาร โดยจ่ายผลตอบแทนใหร้ฐัในลกัษณะค่าเช่า 
คณะกรรมการจะพจิารณาใหก้ารสง่เสรมิตาม หลกัเกณฑป์กต ิ 

3.4 การแปรรปูรฐัวสิาหกจิ หากจาํเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐั 
ควรพจิารณาตัง้งบประมาณที่เหมาะสมภายหลงัจากการแปรรูปจากรฐัวสิาหกิจเป็นบรษิัท
จาํกดัตามพระราชบญัญตัทิุนรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 แลว้ หากตอ้งการขยายงาน จะขอรบัการ
สง่เสรมิไดเ้ฉพาะสว่นทีล่งทุนเพิม่ โดยจะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามหลกัเกณฑป์กต ิ
  (3) หลกัเกณฑก์ารถือหุ้นของต่างชาติ 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติในการลงทุนในกิจการ
อุตสาหกรรม คณะกรรมการจะผ่อนคลายมาตรการจํากดัการถอืหุน้ โดยใชแ้นวทางการ
พจิารณา ดงัน้ี  

1. โครงการลงทุนในกจิการเกษตรกรรม การเลีย้งสตัว ์การประมง การ
สาํรวจและการทําเหมอืงแร่และการใหบ้รกิาร  ตามทีป่รากฏในบญัชหีน่ึงทา้ยพระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 จะตอ้งมผีูม้สีญัชาตไิทยถอืหุน้ รวมกนัไม่น้อย
กวา่ รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน  

2. โครงการลงทุนในกจิการอุตสาหกรรม อนุญาตใหต่้างชาตถิอืหุน้ขา้ง
มากหรอืทัง้สิน้ไดไ้มว่า่ตัง้ในเขตใด  

3. เมื่อมเีหตุผลอนัสมควร คณะกรรมการอาจกําหนดสดัสว่นการถอืหุน้
ของต่างชาตเิป็นการเฉพาะสาํหรบักจิการทีใ่หก้าร สง่เสรมิ บางประเภท 
  (4) การแบง่เขตการลงทุน 
   1. คณะกรรมการได้แบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต ตามปจัจยัทาง
เศรษฐกจิโดยใชร้ายไดแ้ละสิง่อาํนวยความสะดวกพืน้ฐานของแต่ละจงัหวดัเป็นเกณฑ ์ดงัน้ี 

เขต 1 ประกอบดว้ย 6 จงัหวดั ในสว่นกลาง ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
นครปฐม นนทบุร ีปทุมธานี สมทุรปราการ และสมทุรสาคร 
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เขต 2 ประกอบด้วย 12 จังหวดั ได้แก่ กาญจนาบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุร ีนครนายก พระนครศรอียุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุร ี
สมทุรสงคราม สระบุร ีสพุรรณบุร ีและอา่งทอง 

เขต 3 ประกอบดว้ย 58 จงัหวดั 
   2. ในทอ้งทีทุ่กจงัหวดัในเขต 3 เป็นเขตสง่เสรมิการลงทุน 
  (5) หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร 

สทิธแิละประโยชน์สาํหรบัโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จะไดร้บั
ตามเขตการลงทุนทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ ยกเวน้ กรณีทีม่กีารกําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ
สาํหรบักจิการประเภทนัน้ ซึง่แบ่งออกเป็น  

- ตามกจิการทีใ่หค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ 
- ตามกจิการทีใ่หค้วามสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพเิศษ 
- ตามนโยบายส่งเสรมิการลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและ

นวตักรรม 
- ตามนโยบายสง่เสรมิ SMEs 
- ตามนโยบายสง่เสรมิอุตสาหกรรมการเกษตรไทย 
- ตามประเภทกจิการทีม่กีารกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะอื่นๆ 
ทัง้น้ี การใหส้ทิธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลจะ

กําหนดใหไ้ม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน ยกเวน้
โครงการตามนโยบายสง่เสรมิการลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม นโยบาย
ส่งเสรมิ SMEs นโยบายส่งเสรมิอุตสาหกรรมการเกษตรไทย และประเภทกจิการทีม่กีาร
กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะบางประเภท จะไมก่าํหนดสดัสว่นการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

 (5.1) สทิธปิระโยชน์สาํหรบักจิการทีใ่หค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ 
1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรไมว่า่ตัง้อยูใ่นเขตใด 
2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไมว่่าตัง้อยู่

ในเขตใด  
3. สทิธปิระโยชน์อื่นใหไ้ดร้บัตามเกณฑท์ีต่ ัง้ในแต่ละเขต 

(5.2) สทิธปิระโยชน์สําหรบักจิการที่ใหค้วามสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศเป็นพเิศษ 
1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรไมว่า่ตัง้อยูใ่นเขตใด 
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2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไมว่่าตัง้อยู่
ในเขตใด  

3. ไมก่าํหนดสดัสว่นการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 
4. สทิธปิระโยชน์อื่นใหไ้ดร้บัตามเกณฑท์ีต่ ัง้ในแต่ละเขต 

(5.3) นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม (Skill Technology & Innovation: STI)  
(1) กลุ่มทีส่ง่เสรมิการพฒันา STI โดยตรง ไดแ้ก่ 

 (1.1) กิจการผลิต เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย ์
(ประเภท 3.9) 

 (1.2) กจิการผลติเครือ่งมอืวทิยาศาสตร ์(ประเภท 3.14) 
 (1.3) กจิการผลติหรอืซ่อมอากาศยาน รวมทัง้ชิน้ส่วนอุปกรณ์

หรอืเครือ่งใชบ้นอากาศยาน (ประเภท 4.7) 
 (1.4) กจิการออกแบบทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ประเภท 5.7) 
 (1.5) กจิการการวจิยัและพฒันา (ประเภท 7.12) 
 (1.6) กจิการบรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร ์(ประเภท 7.13) 
 (1.7) กจิการสอบเทยีบมาตรฐาน (Calibration) (ประเภท 7.14) 
 (1.8) กจิการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(ประเภท 7.15) 

 (2) สทิธแิละประโยชน์ 
(2.1) ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครื่องจกัรไม่ว่าตัง้อยู่ใน

เขตใด 
(2.2) ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีไมว่่า

ตัง้อยูเ่ขตใด 
(2.3) ไมก่าํหนดสดัสว่นการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

(5.4) นโยบายสง่เสรมิ SMEs  
(1) กจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิ ไดแ้ก่ 

(1.1) ผลติภณัฑก์ารเกษตรแปรรปู 
- กจิการผลติหรอืถนอมอาหาร หรอืสิง่ปรุงแต่งอาหาร
โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั (ยกเวน้การผลติน้ําดื่ม ลูก
อม และไอศกรมี) (ประเภท 1.11) 
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- กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรกัษา พืช ผกั ผลไม ้
ดอกไม ้(ประเภท 1.13) 

- กจิการผลติภณัฑจ์ากพชืสมนุไพร (ประเภท 1.20) 
(1.2) อุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรค ์

- กจิการผลติผา้ (ประเภท 3.1.3) 
- กจิการผลติเครือ่งนุ่งหม่ (ประเภท 3.1.6) 
- กจิการผลติของเล่น (ประเภท 3.6) 
- กจิการผลติของชาํรว่ยและของทีร่ะลกึ (ประเภท 3.7.2) 
- กจิการผลติสิง่ประดษิฐ ์(ประเภท 3.7.3) 
- กจิการผลติเครือ่งเขยีน หรอืชิน้สว่น (ประเภท 3.10) 
- กจิการผลติเครือ่งเรอืน หรอืชิน้สว่น (ประเภท 3.11) 

 (1.3) สทิธแิละประโยชน์ 
- ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครื่องจกัรไม่ว่าตัง้อยู่
ในเขตใด 

- ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีไม่
วา่ตัง้อยูเ่ขตใด 

- ไมก่าํหนดสดัสว่นการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 
(1.4) เงือ่นไข 

- มเีงนิลงทุนไมน้่อยกว่า 500,000 บาท (ไมร่วมค่าทีด่นิ
และทุนหมนุเวยีน) 

- มีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบยีน 

- เ ป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ห น่ึงตํ าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์
(OTOP) และไดร้บัมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน หรอืเป็น
ผู้ ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภัณฑ์ ที่ ไ ด้ ร ับ ค ว า ม เ ห็น ช อบ จ า ก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 
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- จะใหก้ารส่งเสรมิทัง้ในส่วนทีด่ําเนินการอยู่เดมิ และ
ส่วนที่ลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มกําลังผลิตหรือปรับปรุง
ประสทิธภิาพการผลติ 

 (5.5) นโยบายสง่เสรมิอุตสาหกรรมการเกษตรไทย  
(1) กจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ 

กจิการผลติหรอืถนอมอาหารพรอ้มรบัประทานหรอือาหารกึง่
พรอ้มรบัประทาน (ประเภท 1.11.8) 

- 

- กจิการบรหิารจดัการฟารม์ (ประเภท 1.27) 
- กจิการผลติวสัดุบรรจุภณัฑส์าํหรบัอาหาร (ประเภท 1.28) 
- กจิการขนสง่หอ้งเยน็ (ประเภท 1.29) 
- กจิการอบพชืและไซโล (ประเภท 1.7) 
- กจิการหอ้งเยน็ (ประเภท 1.17) 
- กจิการตรวจ วเิคราะห ์และรบัรองคุณภาพมาตรฐานผลติผล 
การเกษตร (ประเภท 1.21) 

- กจิการตรวจ วเิคราะหโ์รคพชื ปศุสตัว ์หรอืสตัวน้ํ์า (ประเภท 
1.22) 

- กจิการตรวจ วเิคราะหด์นิหรอืน้ํา เพื่อการเกษตร (ประเภท 
1.23) 

- กจิการปลกูปา่ (ประเภท 1.24) 
- กิจการผลิตเครื่องจกัรและอุปกรณ์สําหรบัใช้ในการเกษตร 
(Farm Machinery) และอุตสาหกรรมผลติอาหาร (Food 
Processing Machinery) (ประเภท 4.2) 

(2) สทิธปิระโยชน์ 
- ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครื่องจกัรไม่ว่าตัง้อยู่ในเขต
ใด 

- ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีไม่ว่า
ตัง้อยูเ่ขตใด 

- ไมก่าํหนดสดัสว่นการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 
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(5.6) กจิการทีม่กีารกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะอื่นๆ  
กจิการทีม่กีารกําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะอื่นๆ เช่น กจิการซอฟตแ์วร ์

กจิการผลติ HARD DISK DRIVE กจิการผลติ SEMICONDUCTOR กจิการทีเ่กีย่วกบัการ
ประหยดัพลงังาน กจิการทีต่ ัง้สถานประกอบการในนิคมหรอืเขตอุตสาหกรรมฟอกยอ้ม นิคม
หรอืเขต อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั และนิคมหรอืเขตอุตสาหกรรมการพมิพ ์เป็น
ตน้ ซึง่จะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์แตกต่างจากหลกัเกณฑป์กต ิ นอกจากน้ียงัมกีจิการบาง
ประเภททีไ่มใ่หไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล เช่น กจิการตดัและแปรรปูโลหะแผน่ กจิการ
ศูนยจ์ดัหาจดัซือ้ชิน้สว่นและผลติภณัฑร์ะหว่างประเทศ กจิการสนบัสนุนการคา้และการลงทุน 
เป็นตน้ 

 (5.7) หลกัเกณฑก์ารสง่เสรมิการโยกยา้ยสถานประกอบการ  
เพื่อสนบัสนุนการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมภิาค คณะกรรมการ

จะใหก้ารสง่เสรมิแก่กจิการทีด่าํเนินการอยูแ่ลว้ในสว่นกลาง ไมว่า่จะเป็นผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิอยู่
เดมิหรอืไม่เคยไดร้บัการส่งเสรมิกต็าม โยกยา้ยสถานประกอบการไปสู่ภูมภิาค โดยมแีนว
ทางการพจิารณา ดงัน้ี 

1. จะตอ้งยา้ยสถานประกอบการจากเขต 1 ไปเขต 2 หรอืจากเขต 1 
หรอืเขต 2 ไปเขต 3 

2. จะต้องยา้ยสถานประกอบการเขา้ไปตัง้ในนิคมอุตสาหกรรมหรอื
เขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 

3. จะต้องเป็นประเภทกจิการที่คณะกรรมการใหก้ารส่งเสรมิและมี
ขนาดการลงทุนตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด 

4. จะตอ้งปิดกจิการในทีต่ ัง้เดมิและพรอ้มทีจ่ะเปิดดาํเนินการในทีต่ ัง้
แหง่ใหมภ่ายใน 2 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกบตัรสง่เสรมิ 
ใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วกบัภาษอีากร และสทิธแิละ
ประโยชน์ดา้นภาษอีากรตามหลกัเกณฑใ์นทีต่ ัง้แหง่ใหม ่

5. 

 
กระทรวงพาณิชย ์4.2  

 

 กระทรวงพาณิชย์เริม่ก่อตัง้ใน พ.ศ. 2463 มหีน้าที่และบทบาทในการส่งเสรมิการ
สง่ออก ดงัน้ี 
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หน้าท่ีกระทรวงพาณิชย ์ 4.2.1 
มอีาํนาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการคา้ ธุรกจิบรกิาร ทรพัยส์นิทางปญัญา และราชการ

อื่นตามทีม่กีฎหมายกําหนด ใหเ้ป็นอํานาจหน้าทีข่องกระทรวงพาณิชย ์ หรอืส่วนราชการที่
สงักดักระทรวงพาณชิย ์ 

บทบาทและหน้าท่ีหลกั 
1.ภารกจิดา้นในประเทศ 
- การดแูลราคาสนิคา้เกษตรและรายไดเ้กษตรกร 
- ดแูลผูบ้รโิภคภายใตก้รอบกฎหมายของกระทรวงพาณชิย ์
- สง่เสรมิและพฒันาธุรกจิการคา้ ทัง้การคา้สนิคา้และธุรกจิบรกิาร รวมทัง้
ธุรกจิประกนัภยั 

- คุม้ครองดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา 
2. ภารกจิดา้นต่างประเทศ 
- เจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบดว้ยการเจรจาภายใต้กรอบ 
WTO  FTA อนุภมูภิาค ภมูภิาค ฯลฯ 

- จัดระเบียบและบริหารการนําเข้าส่งออก รวมทัง้การขายข้าวรฐัต่อรฐั 
การคา้มนัสาํปะหลงั สนิคา้ขอ้ตกลงต่างๆ 

- แกไ้ขปญัหา และรกัษาผลประโยชน์ทางการคา้ เช่น การดูแลเรื่อง GSP 
การเกบ็ภาษตีอบโตก้ารทุม่ตลาด 

- สง่เสรมิและเรง่รดัการสง่ออก 
 4.2.2 วิสยัทศัน์ 
  "เป็นกระทรวงผูนํ้าในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิการค้าทัง้ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศใหเ้จรญิเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื   เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามอยู่ดกีนิดใีน
ทุกระดบั"  
 4.2.3 พนัธกิจ 

1. สรา้งรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ 
2. สรา้งความแขง็แกรง่ใหร้ะบบเศรษฐกจิการคา้ภายในประเทศ 
3. สรา้งความเขม้แขง็และพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูบ้รโิภค 
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 4.2.4 หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย ์
  หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ที่มีบทบาทในด้านการส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศมดีงัน้ี 
  1) สาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์(Office of the Permanent 
Secretary Ministry of  Commerce) (http:/www.ops.moc.go.th/) 

บริการของหน่วยงาน 
สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์ มวีสิยัทศัน์  “เป็นองค์กรหลกัในการ

จดัทําและบรหิารยุทธศาสตรก์ารพาณิชยเ์ชงิบูรณาการ” โดยมพีนัธกจิในการศกึษา  วจิยั  
วเิคราะห ์  เสนอแนะ  ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิการพาณิชยเ์พื่อการจดัทาํนโยบายและยุทธศาสตร์
ทีช่ดัเจนและสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้ จดัทาํ ผลกัดนั ตดิตาม ประเมนิผลยุทธศาสตร ์ เพื่อให้
สมัฤทธผิล บูรณาการการทาํงานของหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงใหเ้กดิเอกภาพ 
สง่เสรมิ พฒันา  และแกไ้ขปญัหาดา้นการพาณิชยใ์นประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัและความเป็นธรรมทางการคา้ และเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูเศรษฐกจิ
การพาณชิยเ์พือ่ใหบ้รกิารแก่ภาครฐัและเอกชนโดยมกีารบรกิารขอ้มลู   ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูดชันีเศรษฐกจิการคา้  (http://www.price.moc.go.th/)  โดยสาํนกั
ดชันีเศรษฐกจิการคา้  ซึ่งบรหิารจดัการการจดัทําขอ้มูลราคาและดชันีเศรษฐกจิการคา้ใหไ้ด้
มาตรฐานสากล  จดัทาํขอ้มลูราคาและดชันีเศรษฐกจิการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชข้อ้มลู  และยทุธศาสตรก์ารคา้ในประเทศ  และประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน  ผูป้ระกอบการ  
และบุคคลากรในกระทรวงพาณิชย์  รูจ้กัตระหนักถึงความสําคญัของดชันีเศรษฐกจิการค้า  
และนําไปใชอ้ยา่งแพรห่ลาย 

2. ขอ้มลูสถติกิารคา้ระหว่างประเทศของไทย (http://www2.ops2.moc. 
go.th/index.asp)  โดยศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร บรกิารขอ้มลูเกีย่วกบัสถติิ
การคา้ระหวา่งประเทศของไทย   ดงัน้ี 

สรปุการคา้ระหวา่งประเทศของไทย 1.  
2.  มลูคา่การสง่ออก นําเขา้ และดุลการคา้ของไทย (รายเดอืน) 
3.  Menucom (Thai) 
4.  Menucom (Eng) 
5.  Harmonize System 

EC 454 106 

http://www.ops.moc.go.th/
http://www.price.moc.go.th/


 

3. ศูนยข์อ้มูลเศรษฐกจิการคา้จงัหวดั (PCOC) (http://pcoc.moc. 
go.th/pcoc/)  โดยกองบรหิารพาณิชยภ์ูมภิาคบรกิาร  เป็นศูนยร์วมขอ้มลูเศรษฐกจิการคา้จาก
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์  เพื่อเผยแพร่ให้แก่
ผู้ประกอบการและประชาชนทัว่ไป  ประกอบด้วยขอ้มูลจากสํานักงานพาณิชย์จงัหวดั (75 
จงัหวดั) เชน่ ขอ้มลูเศรษฐกจิการคา้จงัหวดั ขอ้มลูการตลาด ขอ้มลู OTOP 

4. ศูนยข์อ้มลูการตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์(CIM)  (http://www.organic. 
moc.go.th/)  โดยกองบรหิารพาณิชยภ์ูมภิาคบรกิาร  ใหค้ําปรกึษา แนะนําในการกําหนด
กรอบ แนวทาง และแผนการพฒันาศกัยภาพดา้นการผลติ การตลาด และการส่งออกสนิค้า
เกษตรอนิทรยีข์องจงัหวดัหรอืกลุ่ม จงัหวดั ร่วมกบัคณะทํางาน บรหิารศูนยป์ฏบิตักิารขอ้มูล
การตลาดสนิค้าเกษตรอนิทรยี์  รวมทัง้กําหนดการจดักิจกรรม  เพื่อส่งเสรมิด้านการตลาด 
และประชาสมัพนัธ์  รณรงค์การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ตรงตามมาตรฐานและความ
ตอ้งการของตลาด 

2) กรมการค้าต่างประเทศ (Department of Foreign Trade) 
(http://www.dft.moc.go.th/) 

บริการของหน่วยงาน 
กรมการคา้ต่างประเทศ  มวีสิยัทศัน์  “เป็นองคก์รหลกัในการกํากบั  ดูแล  

สง่เสรมิ  ปกป้องและรกัษาผลประโยชน์ทางการคา้ของประเทศ”   โดยมพีนัธกจิในการบรหิาร
จดัการการนําเขา้สง่ออกและอาํนวยความสะดวกทางการคา้   สง่เสรมิการคา้และสรา้งโอกาส
ทางการตลาดสนิคา้สําคญั   แก้ไขปญัหาอุปสรรคและขอ้กดีกนัทางการคา้   รวมทัง้ปกป้อง
และรกัษาผลประโยชน์ทางการคา้   โดยมกีารบรกิารขอ้มลูต่างๆ  ดงัน้ี 

(1) สนิคา้ แบ่งเป็น สนิคา้หลกั เช่น มนัสาํปะหลงั ขา้ว สิง่ทอ สนิคา้
มาตรฐานและมาตรฐานสนิคา้ สนิคา้มาตรการนําเขา้ - สง่ออก และบญัชรีายชื่อผูป้ระกอบการ 

(2) การคา้ แบ่งเป็น การคา้ชายแดน สถติกิารคา้ชายแดน การคา้ชายแดน
รายประเทศ การคา้ระหวา่งประเทศในภมูภิาค (อาเซยีนและจนีภาพรวม) และสถานการณ์ขา่ว 

(3) การสง่ออก - นําเขา้ แบ่งเป็น ความรูเ้บือ้งตน้ในการประกอบธุรกจิ
สง่ออก ขัน้ตอนการสง่ออก - นําเขา้ และสถติกิารสง่ออก - นําเขา้ 

(4) สทิธปิระโยชน์ทางการคา้ แบ่งเป็น ระบบสทิธพิเิศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการทัว่ไป (GSP) ระบบสทิธพิเิศษทางการคา้ระหว่างประเทศกําลงัพฒันา (GSTP) เขต
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การคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) ขอ้ตกลงองคก์ารการคา้โลก (WTO) เขตการคา้เสร ี(Free Trade 
Area: FTA) การปรบัเปลีย่นพกิดัศุลกากรระบบฮารโ์มไนซ ์พ.ศ. 2007 และกองทุน FTA 

(5) มาตรการระหว่างประเทศ แบ่งเป็น มาตรการ AD / CVD / Safeguard   
มาตรการ NTMs และกฎเกณฑก์ารอนุญาต / หา้ม นําเขา้ - สง่ออกสนิคา้ของต่างประเทศ 

(6) งานบรกิาร แบ่งเป็น แบบฟอรม์ในการ Download และวธิปีฏบิตัใิน
การขอใบอนุญาตและหนงัสอืรบัรองการสง่ออก - นําเขา้สนิคา้และการขอมบีตัรประจาํตวั  

(7) กฎหมายและพ.ร.บ. 
(8) e - Foreign Trade  เป็นทีร่วมการเขา้ใชบ้รกิาร e - Service ของ

ระบบตรวจแหล่งกําเนิดสินค้า ระบบการขอหนังสือรบัรองถิ่นกําเนิดสินค้า และระบบขอ
ใบอนุญาตและหนงัสอืรบัรองสง่ออก – นําเขา้ 

3) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade 
Negotiations) (http://www.dtn.go.th) 

 

บริการของหน่วยงาน 
กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  มวีสิยัทศัน์  “กา้วทนักระแสการคา้โลก  

เจรจาเชงิรกุ  เพือ่ประโยชน์สงูสดุของประเทศ”   มบีรกิารขอ้มลู   ดงัน้ี 
(1) ข่าวเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้าน

การคา้ระหวา่งประเทศของไทยกบัประเทศคูค่า้ 
(2) ศูนย์ข้อมูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แหล่งรวมข้อมูลของ

ประเทศทีเ่ป็นคูเ่จรจาการคา้ของไทย  ขอ้มลูพืน้ฐานเศรษฐกจิของไทย  ขอ้มลูสถติกิารคา้ของ
ไทยทีท่าํ FTA  รวมทัง้ขอ้มลูการเจรจาการคา้ของไทยในกรอบพหุภาค ี กรอบทวภิาค ี กรอบ
ภมูภิาค  และกรอบการเจรจาเขตการคา้เสร ี

(3) เอกสารล่าสุดของขอ้มูลการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แหล่งรวม
ขอ้มูลของข้อมูลการเจรจาการค้าของไทย  โดยขอ้มูลดงักล่าวจะอยู่ในรูป  เอกสาร  VDO  
และสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ทีผู่ใ้ชส้ามารถเรยีกใชไ้ดง้า่ย 

(4) ขอ้มูลและสถิติการคา้แสดงลําดบัประเทศคู่คา้ของไทย  จําแนกตาม
กลุ่มเศรษฐกจิและภมูภิาค 

(5) ข่าวประชาสมัพนัธ์   ถงึกจิกรรม  และการสมัมนาทีก่รมเจรจาการคา้
ระหวา่งประเทศไดจ้ดัขึน้เอง  และจดัรว่มกบัสถาบนัศกึษาและหน่วยงานภายนอก 
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 4) กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา (Department of Intellectual Property) 
(http://www.ipthailand.org/) 

บริการของหน่วยงาน 
(1) ระบบสิทธิบตัร (http://61.19.225.222:8085/PAT/) ให้บริการสืบค้น

และยืน่คาํขอสทิธบิตัร ตาม พ.ร.บ. สทิธบิตัร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542 ทางอนิเตอรเ์น็ท 
( 2 )  ร ะบบ เค รื่ อ งหมายกา รค้ า  ( http://61.19.225.221/tm-system/) 

ใหบ้รกิารตรวจสอบและยื่นคาํขอเครื่องหมายการคา้ ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา้ (ฉบบัที ่
2) พ.ศ. 2543 ทางอนิเตอรเ์น็ท 

(3) ระบบลขิสทิธิ ์(http://61.19.225.221/cr-system/) ใหบ้รกิารคน้หาและ
ยืน่แจง้ขอ้มลูลขิสทิธิพ์ระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 ทางอนิเตอรเ์น็ท 

(4) ระบบแจ้งผลิตผลิตภณัฑ์ซีดี (http://61.19.225.201/) ให้บริการแจ้ง
การผลติผลติภณัฑซ์ดี ีทางอนิเตอรเ์น็ท ตามพ.ร.บ. การผลติผลติภณัฑซ์ดี ีพ.ศ. 2548 ทาง
อนิเตอรเ์น็ท 

ระบบภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไทย ((5) http://61.19.225.222/loc/) ใหบ้รกิารแจง้
ขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไทย ทางอนิเตอรเ์น็ท 

(6) ระบบความลบัทางการค้า (http://61.19.225.222/trs/) ให้บรกิารแจ้ง
ขอ้มลูความลบัทางการคา้ ตาม พ.ร.บ.ความลบัทางการคา้ พ.ศ.2545 ทางอนิเตอรเ์น็ท 

(7)  ระบบสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ (http://61.19.225.222:8085/GEO/)  
ใหบ้รกิารแจ้งขอ้มูลสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ พ.ศ.
2546 ทางอนิเตอรเ์น็ท 

(8) ระบบคน้หาคําวนิิจฉัย - คําสัง่ สทิธบิตัร (http://61.19.225.233/ 
eappealsearch/patent_search.ceo) ใหบ้รกิารคน้หาผลคําวนิิจฉัยและคําสัง่ของสทิธบิตัร 
ทางอนิเตอรเ์น็ท 

( 9 )  ร ะ บ บ ค้ น ห า คํ า วิ นิ จ ฉั ย  - คํ า สั ่ง  เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 
( http://61.19.225.233/ eappealsearch/trademark_search.ceo)  ให้บ ริก า รค้นหาผลคํ า
วนิิจฉยัและคาํสัง่ของเครือ่งหมายการคา้ ทางอนิเตอรเ์น็ท 

(10)  โปรแกรมการยื่ นคํ า ขอผ่ านสื่ อ อิ เ ล็ กทรอ นิ กส์ สิ ท ธิ บั ต ร 
( http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=777 ) 
ใหบ้รกิารยืน่คาํขอในรปูแบบแผน่ดสิเกต็ต ์
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ระบบตลาดกลางทรพัยส์นิทางปญัญา ((11) http://ipmart.moc.go.th/) โดย
ศูนยบ์รหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา (Intellectual Property Management Center: IPMC) 
ให้บริการเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการซื้อขายสิทธิใ์นทรพัย์สินทางปญัญา และสินค้าที่มี
ทรพัยส์นิทางปญัญา 

(12) ระบบเรยีนรูท้างไกลทรพัยส์นิทางปญัญา (http://ipmart.moc.go.th/)  
โดยศูนยฝึ์กอบรมทรพัยส์นิทางปญัญา (Intellectual Property Training Center: IPTC) 
ใหบ้รกิารดา้นการฝึกอบรมความรูด้า้นทรพัยส์นิทางปญัญา โดยกําหนดหลกัสตูรใหเ้หมาะสม
กบัผูเ้รยีนในกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มผูเ้รยีนทัว่ไป กลุ่มผูเ้รยีนเฉพาะดา้น เพื่อสรา้งความเขา้ใจ
และพฒันาความรูด้า้นทรพัยส์นิทางปญัญา โดยใหบ้รกิารฝึกอบรมใน 2 ลกัษณะคอื เรยีนผา่น
ทางอนิเตอรเ์น็ท และเรยีนในหอ้งเรยีน 

(13) ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปญัญา 
( http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=134
&Itemid=162)  

(14) ขอ้มลูกฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญาของประเทศไทย (http://www.ipthailand. 
org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=82&Itemid=162)  

( 1 5 )  ข้ อ มู ล กฎหมายทรั พย์ สิ นท า งป ัญญาขอ งต่ า ง ป ร ะ เ ทศ 
(http://61.19.225.226/ Thai/DIP/iplaw.asp) 

วิดีทัศน์ความรู้ทรัพย์สินทางปญัญา ((16)  http://www.ipthailand.org/dip/ 
index.php?option=com_content&task=section&id=60&Itemid=766) 

( 1 7 )  ป ฏิ ทิ น กิ จ ก ร ร ม  ( http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option= 
com_events&Itemid=497) ใหบ้รกิารขอ้มลูการจดักจิกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใตก้รมทรพัยส์นิ
ทางปญัญา ไดแ้ก่ กจิกรรมการฝึกอบรม การใหบ้รกิารรบัคาํขอนอกสถานที ่(Mobile Unit) 

5) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (The 
SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand (Public Organization)) 
(http://www.sacict.net /default.asp) 
  บริการของหน่วยงาน 
  ศูนย์ส่งเสรมิศิลปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นนิติบุคคล
รปูแบบใหม ่ตามกฎหมายว่า ดว้ยองคก์ารมหาชนภายใตก้ารกํากบัดแูลของกระทรวงพาณิชย ์
มชีื่อย่อว่า ศ.ศ.ป. และชื่อภาษาองักฤษว่า The Support Arts and Crafts International 
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Centre of Thailand (Public Organization) หรอื SACICT (อา่นพอ้งเสยีงกบัคาํวา่ “ศกัดิส์ทิธิ”์ 
ในภาษาไทย) เป็นองคก์รทีมุ่่งสู่ความเป็นเลศิในการจดัการ การผลติและการตลาด และเป็น
องคก์รหลกัในการพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืดา้นการผลติและการตลาดในระดบัชาต ิและ
ระดบัสากลเพื่อผลกัดนัใหผ้ลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมพื้นบ้านเป็นที่นิยมแพร่หลายทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยมบีทบาทหน้าที ่ดงัน้ี 

(1) ดําเนินการบริหารจัดการให้มีการประกวดหรือจําหน่ายสินค้า
ศลิปหตัถกรรมพืน้บา้น 

(2) พฒันาผลติภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้านทัง้ในด้านคุณภาพมาตรฐาน
รวมทัง้ส่งเสรมิภาพลกัษณ์การพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์และการ
บรรจุภณัฑ ์

(3) ดําเนินการส่งเสรมิสนับสนุนด้านการตลาดและการขยายตลาดทัง้ใน
และต่างประเทศ 

(4) ส่งเสรมิความเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลติการ
จําหน่ายผลิตภณัฑ์ศิลปหตัถกรรมพื้นบ้านตลอดจนผสมผสาน หรือ
ประยกุตเ์ทคโนโลยทีีท่นัสมยักบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

(5) พัฒนาฝึกอบรมการบริหารจัดการผลิตและการบริหารงานบุคคล 
การเงนิและการตลาด 

(6) ดําเนินการสนับสนุนด้านลิขสทิธิ ์สทิธิบตัร และทรพัย์สนิทางปญัญา
อื่นๆ 

การจดัระเบียบในการส่งออกและนําเข้า  4.2.5 
  1) การจดัระเบียบในการส่งออก 
   ในมาตรา 5 ของพระราชบญัญตัิการส่งออกไปนอกและการนําเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้ พ.ศ. 2522 ไดก้ําหนดวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัระเบยีบการส่งออก
ไวด้งัน้ี 

1.1) เพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
เพือ่ป้องกนัและรกัษาสาธารณประโยชน์ 1.2) 

1.3) เพือ่ประโยชน์ดา้นสาธารณสขุ 
1.4) เพือ่ความมัน่คง ความสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
1.5) เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความตกลงระหวา่งประเทศ 
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ทัง้น้ี กระทรวงพาณชิยไ์ดห้า้มสง่ออกสนิคา้ 6 รายการ คอื  
สินค้าห้ามส่งออก (6 รายการ) 

1. ทราย ที่มซีิลิกาออกไซด์เกินกว่าร้อยละ 75 โดยน้ําหนัก เหตุผล คือ 
เพื่อสงวนไวใ้ชภ้ายในอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพื่อเป็นการป้องกนัการทําลายสภาพ
สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

2. มาตรการควํ่าบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน ควบคุมอาวุธทุก
ประเภท ยานพาหนะทางทหาร อาวุธและอุปกรณ์ เหตุผล คอื ตามมตคิณะมนตรคีวามมัน่คง
แหง่สหประชาชาต ิ

3. มาตรการควํ่าบาตรต่อสหพนัธส์าธารณรฐัประชาธปิไตยเอธโิอเปีย และ
ประเทศเอรเิทรยี ควบคุมอาวุธ และวสัดุทีเ่กีย่วขอ้งทุกประเภท เหตุผล คอื ตามมตคิณะมนตรี
ความมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ

4. มาตรการควํ่าบาตรต่อสาธารณรฐัไลบีเรีย ควบคุมอาวุธและวสัดุที่
เกีย่วขอ้งทุกประเภท เหตุผล คอื ตามมตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ

5. มาตรการควํ่าบาตรต่อสาธารณรฐัประชาธปิไตยโซมาเลยี ควบคุมสนิคา้
อาวุธ และอุปกรณ์ทหาร เหตุผล คอื ตามมตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ

6. มาตรการควํ่าบาตรต่อสาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก ควบคุมสนิคา้
อาวุธ และวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง เหตุผล คือ ตามมติคณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาต ิ

สินค้าท่ีต้องขออนุญาตส่งออกมี 38 รายการ ประกอบด้วย 
 1. สนิคา้เกษตรกรรม  30  รายการ 
 2. สนิคา้อุตสาหกรรม  8 รายการ 
 2) การจดัระเบียบในการห้ามนําเข้า 
  กระทรวงพาณชิยไ์ดจ้ดัระเบยีบในการหา้มนําเขา้สนิคา้ 9 รายการ ดงัน้ี 
  2.1) เครื่องเล่นเกม เหตุผล คอื เพื่อประโยชน์ของความสงบเรยีบรอ้ยและ
ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  
  2.2) ตูเ้ยน็ทีม่กีารใชส้ารซเีอฟซ ี(Chlorofluorocarbons: CFCs) เหตุผล 
คอื เพือ่ประโยชน์ในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของสาธารณชน 

EC 454 112 



 

  2.3) เครื่องยนต์ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้แล้วของ
รถจกัรยานยนต์ เหตุผล คือ เพื่อปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ ความปลอดภยัของ
สาธารณชน 
  2.4) ยางรถทีใ่ชแ้ลว้ เหตุผล คอื เพื่อป้องกนัปญัหามลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม
ดา้นสขุอนามยัของประชาชน และขยะของเสยีภายในประเทศ 
  2.5) มาตรการควํ่าบาตรต่อสาธารณรฐัเซยีรร์าลโีอน หา้มนําเขา้เพชรทีย่งั
ไมไ่ดเ้จยีระไนทุกชนิด เหตุผล คอื ตามมตคิณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ
  2.6) มาตรการควํ่าบาตรต่อสาธารณรฐัไลบเีรยี หา้มนําเขา้เพชรที่ยงัไม่
เจยีระไนทุกชนิด และสนิค้าไมซุ้ง และผลติภณัฑไ์มทุ้กชนิด เหตุผล คอื ตามมติคณะมนตรี
ความมัน่คงแหง่สหประชาชาต ิ
  2.7) ไมซุ้งและไมแ้ปรรูปประเภทไมส้กั ไมย้าง และไมท้ี่มชีนิดตรงกบัไม้
หวงหา้มตามแนวชายแดนจงัหวดัตากและกาญจนบุร ีเหตุผล คอื เพื่อประโยชน์ในการแกไ้ข
ปญัหาการคา้ไม ้และสิง่ประดษิฐท์ีท่ําดว้ยไม ้และเพื่อเป็นการป้องกนัลกัลอบตดัไมท้ําลายป่า
บรเิวณชายแดนไทย - พมา่ 
  2.8) สนิคา้ละเมดิลขิสทิธิ ์เป็นสนิคา้ตอ้งหา้มในการสง่ออกและนําเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร ยกเวน้ใชส้ว่นตวั ใชว้จิยั หรอืศกึษาในปรมิาณทีส่มควร มใิชเ่พือ่การคา้ 
   2.9) สนิคา้ปลอมหรอืเลยีนแบบเครื่องหมายการคา้ เป็นสนิคา้ตอ้งหา้มใน
การสง่ออกและนําเขา้ในราชอาณาจกัร ยกเวน้ใชส้ว่นตวั ของทีร่ะลกึ ในปรมิาณทีส่มควร 

งานสนับสนุนการส่งออกของกระทรวงพาณิชย ์มดีงัน้ี  4.2.6 
  (1)  ลดขัน้ตอนและยกเลกิการควบคุมการส่งออก เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ผูส้ง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัร 
  (2)  รักษาตลาดเดิมและเจาะตลาดใหม่ โดยการจัดงานแสดงสินค้าใน
ต่างประเทศจะเน้นการแสดงสนิคา้เฉพาะอย่าง นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัผูแ้ทนทางการคา้ไปเจาะ
ตลาดในต่างประเทศ ทาํใหข้ายสนิคา้ไดเ้พิม่ขึน้  
  (3) เน้นส่งเสรมิสนิค้าที่มศีกัยภาพสูงให้เป็นสนิค้าเป้าหมาย เช่น อญัมณ ี
อาหาร กระป๋อง เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู  
  (4) การประสานงานเพื่อแก้ปญัหาการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้
ดําเนินการแกป้ญัหาการส่งออกในดา้นประสานงานกบัส่วนราชการอื่นๆ ทีส่ําคญั 2 ประการ 
คอื ดา้นภาษสีง่ออก และดา้นสนิเชื่อเพือ่การสง่ออก 
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  (5) การกําหนดมาตรฐานสินค้าออก เพื่อให้มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัของ
ต่างชาติ เน่ืองจากปญัหาคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกอย่างมาก 
กระทรวงพาณิชยจ์งึไดด้ําเนินการกําหนดใหส้นิคา้อกี 7 ชนิด เป็นสนิคา้มาตรฐาน ไดแ้ก่ กุง้
แชเ่ยน็ ทองรปูพรรณ ผลติภณัฑไ์มแ้ปรรปู ผลไม ้5 ชนิด ผกัสด 3 ชนิด ถัว่ต่างๆ และปลาปน่ 
เพิม่เติมจากที่ได้ทําการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานไปแล้ว 10 ชนิด ซึ่งได้แก่ ปอฟอก 
ขา้วโพด เมลด็ละหุ่ง ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั เกลอื ปุยนุ่น ไมส้กัแปรรูป ขา้งฟ่าง เครื่องเงนิ
ไทย ผา้ไหม และผลติภณัฑผ์า้ไหม 
  (6) ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศเพื่อลดการขาดดุลการค้า 
กระทรวงพาณิชยไ์ดพ้ยายามชกัจูงใหค้นไทยประหยดัรายใชจ้่าย โดยเฉพาะสนิคา้ในส่วนสัง่
จากต่างประเทศ โดยหนัมาใชส้นิคา้ไทย นิยมไทย โดยการจดัแสดงสนิคา้สง่ออก และสง่เสรมิ
ใหม้กีารจดังานดงักล่าวแพรห่ลายยิง่ขึน้ต่อไป 
  (7) งานของคณะกรรมการพฒันาการสง่ออก 
    คณะกรรมการพฒันาการสง่ออก ไดด้าํเนินการในดา้นเสนอแนะแกไ้ข
ปญัหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสําหรบัการส่งออกสนิค้าประเภทต่างๆ การ
ปรบัปรุงคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก การจดัตัง้บรษิทัการคา้ระหว่างประเทศ การกําหนด
อตัราค่าขนส่งทางอากาศเป็นพเิศษแก่สนิคา้บางประเภท พธิกีารส่งออก การดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการว่าดว้ยการเงนิเพื่อการสง่ออก และการจดัทาํเป้าหมายสนิคา้สง่ออกในแต่ละ
ปี เป็นตน้ 
  (8)  งานสง่เสรมิการคา้ 
   (8.1) การจดัตัง้หน่วยงานใหบ้รกิารการคา้ต่างประเทศ 

 (8.1.1) ศนูยบ์รกิารการคา้ต่างประเทศ ทาํหน้าทีบ่รกิารต่างๆ แก่ผู้
ยืน่เรือ่งราวขอสง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัร และนําเขา้มาในราชอาณาจกัร 

 (8.1.2) หน่วยงานหนังสือรบัรองแหล่งกําเนิดสินค้า ทําหน้าที่
ใหบ้รกิารออกหนงัสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้แก่ผูส้ง่สนิคา้ออกนอกราชอาณาจกัรทีต่ ัง้เพิม่ที่
ดอนเมอืงและกรมศุลกากร 

 (8.1.3) สํานักงานการคา้ต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชยีงใหม่
และชลบุร ีทําหน้าที่ใหบ้รกิารแก่ผู้ส่งสนิค้าออกนอกราชอาณาจกัร ผลการจดัตัง้หน่วยงาน
ดงักล่าวขึน้ ก่อใหเ้กดิผลดใีนดา้นอาํนวยความสะดวก รวดเรว็ ในเรือ่งการสง่ออกและนําเขา้ 
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(8.2) ทําการเจรจาระงบัขอ้พพิาททางการค้าในกรณีที่มกีารปฏิบตัิผดิ
สญัญาทางการคา้ โดยรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากพ่อคา้ชาวต่างประเทศเกีย่วกบักรณีพ่อคา้ส่งออก
ของไทยผดิสญัญาทางการคา้ เช่น ไม่ส่งมอบสนิคา้ไปใหต้ามสญัญาหรอืส่งสนิคา้ไม่ถูกต้อง
ตามสัญญา โดยทางกระทรวงพาณิชย์จะทําการสอบข้อเท็จจริงและทําการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมขอ้พพิาท 

(8.3) ช่วยจดัระเบยีบในการส่งออก เช่น แก้ไขปญัหาและอุปสรรคของ
สนิคา้ออกบางชนิดที่มปีญัหาในดา้นการส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ โดยจดัระเบยีบการ
ส่งออกเสียใหม่ หรือการพิจารณาวางระเบียบหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ทําการค้ากับ
ประเทศสงัคมนิยม ได้แก่ การทําการค้ากบัสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ
ดําเนินการจดัตัง้คณะทํางานเพื่อส่งเสรมิสนิคา้บางอย่างออกไปจําหน่ายยงัต่างประเทศ โดย
ปรบัปรงุใหส้นิคา้มมีาตรฐานดขีึน้ เป็นทีม่ ัน่ใจแก่ผูซ้ือ้ในต่างประเทศ 
  (9) งานสทิธปิระโยชน์ทางการคา้ 
   ได้ดําเนินการเพื่อให้สินค้าออกของประเทศได้ร ับสิทธิพิเศษและ
ประโยชน์ทางการคา้ในต่างประเทศ ใหก้ารส่งออกเพิม่ขึน้ทัง้มูลค่าปรมิาณและประเภทของ
สนิคา้ เสนอแนะมาตรการเพื่อขจดัขอ้กดีกนัทางการคา้กบัประเทศต่างๆ อนัเป็นอุปสรรคต่อ
การสง่ออก ผลการดาํเนินการในดา้นน้ีมดีงัน้ี 
   (9.1) ส่งเสริมการใช้สิทธิพิเศษฯ ในการส่งสินค้าออกไปจําหน่าย
ต่างประเทศ 
    เพื่อเป็นการชกัจูงให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในการส่งออกให้กว้างขวาง อันเป็นการเร่งรัดการส่งสินค้าออกไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชยจ์งึไดจ้ดัทําข่าวหรอืเอกสารหรอืจดัสมัมนา เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล
ชีแ้จง และใหค้าํแนะนําแก่ผูผ้ลติและผูส้ง่ออก 
   (9.2) สทิธพิเิศษทางการคา้ระหวา่งอาเซยีน 
    ทาํการศกึษา ตดิตามและวเิคราะหป์ญัหาและขอ้คดิกนัทางการคา้
ทีม่ใิช่ภาษีศุลกากรในระหว่างกลุ่มอาเซยีน เพื่อกําหนดแนวนโยบายสําหรบัการแกไ้ขปญัหา 
และขอ้กดีขวางต่างๆ อนัจะเป็นการขยายการค้าในภูมภิาคอาเซยีน และการเจรจาระหว่าง
อาเซยีนกบัประเทศทีส่าม 
   (9.3) การขอสทิธพิเิศษใหแ้ก่สนิคา้ออกของไทย 
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    ทําการศึกษาวิเคราะห์รายการสินค้าและระบบสิทธิพิเศษของ
ประเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาขอสทิธพิเิศษทางการคา้ หรอืเจรจาแลกเปลีย่นสทิธิ
พเิศษฯ  
  (10) การแสดงสนิคา้ไทยในต่างประเทศ 
   เพื่อใหส้นิคา้ทีผ่ลติขึน้ไดใ้นประเทศสามารถสง่ออกและจาํหน่ายในตลาด
ต่างประเทศไดม้มีูลค่าสูงสุด หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย ์เช่น ศูนยบ์รกิารส่งออก 
ศนูยพ์าณชิยกรรม สาํนกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศรว่มมอืกบัการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนและหน่วยงานธุรกจิเอกชนต่างๆ ทาํการเผยแพรส่นิคา้ไทยใน
ต่างประเทศ 
  (11) สาํนกังานพาณชิยใ์นต่างประเทศ 
   สํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนของ
กระทรวงพาณชิยใ์นต่างประเทศ มบีทบาทสาํคญัในการทีจ่ะขยายลู่ทางทางการคา้ของไทยใน
ต่างประเทศ แก้ไขขอ้พพิาททางการค้า ให้คําแนะนําแก่ผู้ส่งออกของไทยและผู้นําเขา้ของ
ต่างประเทศ ตลอดจนศกึษาวจิยัสนิคา้ทีม่ลีู่ทางการจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศ และเผยแพร่
สนิคา้ใหม่ๆ  ในประเทศทีต่ ัง้สาํนกังานและเขตดแูล  
  (12) การรว่มประชุมทางวชิาการเกีย่วกบัเศรษฐกจิและการคา้ 
   กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมการคา้ต่างประเทศ กรมพาณิชยส์มัพนัธ ์และ
กรมเศรษฐกิจพาณิชย์ ได้เขา้ร่วมประชุมเกี่ยวกบัเศรษฐกิจและการค้า สทิธิประโยชน์ทาง
การคา้ ตลอดจนการสมัมนาทางวชิาการรบัสถาบนัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ 
เพื่อทบทวนและกระชบัความสมัพนัธ์ทางการคา้และทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ตลอดจน
รว่มมอืกนัแกไ้ขอุปสรรคทางการคา้ทีเ่กดิขึน้ และหรอือาจจะเกดิขึน้แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็และ
แสวงหาลู่ทางในอนัที่จะขยายความร่วมมอืทางการค้าและการลงทุนระหว่างกนัให้เพิม่ขึ้น 
รวมทัง้รว่มมอืกนัขจดัปญัหาทางเศรษฐกจิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยการจดัสง่คณะผูแ้ทนการคา้ไป
ประชุมในต่างประเทศ 
  (13) การศกึษาและวจิยั 
   เพื่อใหก้ารดําเนินงานด้านการค้าระหว่างประเทศมคีวามคล่องตวัตาม
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก กระทรวงพาณิชย์จงึได้จดัใหม้หีน่วยงานศึกษา ติดตาม
ภาวการณ์ผลติ การค้า ความต้องการใช้ภายในประเทศ แนวโน้มในการขายสนิค้าประเภท
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เดยีวกนัของประเทศทีเ่ป็นคู่แขง่ขนั ความตอ้งการของประเทศลูกคา้ ตลอดจนปญัหาในดา้น
การกดีกนั การนําเขา้จากต่างประเทศ พรอ้มทัง้หามาตรการต่างๆ มาใชเ้พือ่เรง่จดัการสง่ออก 
  (14) งานสถติกิารพาณชิย ์
   เพือ่ใหก้ารวางแผนทางดา้นการคา้ต่างประเทศเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ 
กระทรวงพาณิชยจ์งึไดจ้ดัตัง้ศูนยส์ถติกิารพาณิชยข์ึน้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางแลกเปลีย่นสถติกิาร
พาณิชย์ของประเทศ และเป็นมาตรฐานสากลที่สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารการพาณิชย์กบั
ต่างประเทศไดด้ว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่มลูค่าและปรมิาณทีป่ระเทศไทยส่งออกและนําเขา้จาก
ประเทศต่างๆ ทีส่าํคญัรวมถงึการจาํแนกสถติติามประเภทจองสนิคา้นําเขา้และสง่ออก 
  (15) การสํารวจขอ้มูลการผลิต เพื่อค้นหานักธุรกิจที่อยู่ในฐานะส่งออกและ
สามารถผลติสนิคา้สง่ออกไดใ้นระยะยาว และเพือ่ใหท้ราบถงึขดีความสามารถของผูผ้ลติและผู้
ส่งออกสินค้าไทย แหล่งผลิตปริมาณการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต กรรมวิธีการผลิต 
มาตรฐานการผลิต การตลาดปญัหาและอุปสรรคในการผลิตและการส่งออก และได้จดัทํา
รายงานอุปทานสินค้า และทําเนียบผู้ผลิตผู้ส่งออกเผยแพร่โดยตรง เพื่อประโยชน์ต่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เชน่ สาํนกังานพาณชิย ์และศนูยพ์าณชิยกรรมในต่างประเทศ 
  (16) การให้บรกิารข้อมูลการตลาด เพื่อช่วยให้นักธุรกิจได้ทราบถึงข้อมูล
การตลาดทนัต่อภาวการณ์เปลีย่นแปลงในตลาดโลก โดยพฒันาดา้นบรกิารขอ้มลูการคา้อยา่ง
กวา้งขวางและรวดเรว็ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์
  (17) การประชาสมัพนัธ์การค้า ได้ปรบัปรุงการจดัทําเอกสารและวสัดุ เพื่อ
เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธท์ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  (18) การฝึกอบรมการส่งออก เพื่อพฒันาบุคลากรแก่ผูผ้ลติ / ผูส้่งออกให้มี
ความรู ้ความสามารถดา้นการคา้และขอ้มลูการตลาดเทา่เทยีมกบันกัธุรกจินานาชาต ิ
  (19) การพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อใหส้นิคา้ส่งออกเป็นไปตามรสนิยมและความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศยิง่ขึน้ โดยเน้นดา้นพฒันาการบรรจุหบีหอ่ เช่น การบรรจุหบีหอ่
ข้าว ซึ่งสามารถขยายตลาดการส่งออกไปสหรฐัอเมริกา สิงคโปร์ และฮ่องกง ได้เพิ่มขึ้น 
รวมทัง้การปรบัปรงุการบรรจุหบีหอ่ผกัสด ผลไมส้ด ทาํใหเ้ป็นทีย่อมรบัในตลาดยโุรปยิง่ขึน้ 
  (20) การแนะนําการคา้ ทําหน้าทีเ่ป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างผูผ้ลติไทยและผูนํ้า
เขา้ต่างประเทศใหม้กีารตดิต่อคา้ขายกนั และแนะนําดา้นสนิคา้ทีต่ลาดต่างประเทศตอ้งการ 
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4.3 กระทรวงคมนาคม 
 

  การขนสง่สนิคา้เขา้และออกของประเทศไทย ดาํเนินไปใน 3 ดา้น คอื 
 1. การขนสง่สนิคา้ทางบก บรหิาร และควบคุมโดยกรมการขนสง่ทางบก 
 2. การขนสง่สนิคา้ทางอากาศ บรหิาร และควบคุมโดยกรมการบนิพาณชิย ์
 1.การขนส่งสินค้าทางทะเล บริหาร และควบคุมโดยกรมการขนส่งทางน้ํา และ
พาณิชยนาว ี(กรมเจา้ท่าเดมิ) ซึง่เป็นประเภทการขนสง่ทีม่บีทบาทมากทีสุ่ดในการคา้ระหว่าง
ประเทศ 

การขนส่งสินค้าทางทะเล  
การขนสง่สนิคา้ทางทะเลก่อน พ.ศ. 2545 ดาํเนินการโดยกรมเจา้ท่า ต่อมาใน

พ.ศ. 2545 ไดม้กีารปฏริปูราชการตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม ไดม้กีาร
เปลี่ยนชื่อกรมเจา้ท่า เป็นกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาว ีสงักดักระทรวงคมนาคม มี
ภารกจิเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการพฒันาระบบการขนส่งทางน้ําและการพาณิชยนาว ีใหม้กีาร
เชื่อมต่อระบบการขนส่งอื่นๆ ทัง้การขนส่งผูโ้ดยสารและสนิคา้ รวมถงึการสนับสนุนภาคการ
สง่ออกใหม้คีวามเขม้แขง็ 
 กรมการขนส่งทางน้ําทะเล พาณิชยนาวีได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิงาน 
ดงัน้ี 

วิสยัทศัน์  
 พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ําใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ปลอดภยั 
และมปีระสทิธภิาพ มกีารจดัการดา้นสิง่แวดล้อมที่ด ีตลอดจนสนับสนุนใหม้กีารกระจายการ
ขนสง่ทางน้ําอยา่งเหมาะสม และมคีวามเชื่อมโยง อนัเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัดา้น
การคา้ และบรกิารสง่ผลใหคุ้ณภาพชวีติของประชาชนดขีึน้ 

พนัธกิจ  
 1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดนิเรอืในน่านน้ําไทย กฎหมายว่าดว้ยเรอื
ไทย กฎหมายว่าดว้ยเรอืโดนกนั กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีและกฎหมาย
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2. ศกึษาและวเิคราะหเ์พือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่ทางน้ํา 
 3. ดาํเนินการจดัระเบยีบการขนสง่ทางน้ําและกจิการพาณชิยนาว ี
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 4. ร่วมมอืและประสานงานกบัองคก์าร และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ และ
ต่างประเทศในดา้นการขนส่งทางน้ํา การพาณิชยนาว ีและในส่วนที่เกี่ยวกบัอนุสญัญา และ
ความตกลงระหวา่งประเทศ 
 5. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหน้าทีข่องกรม หรอืตามที่
กระทรวง หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
 ประเดน็ยทุธศาสตร ์
  1. การพฒันาใหม้บีรกิาร โครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งทางน้ําในเชงิยุทธศาสตร์ใน
ฐานะปจัจยัผลกัดนัในการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ และการสรา้งความเขม้แขง็ของ
พืน้ที ่เพือ่เชื่อมโยงความตอ้งการขนสง่จากประเทศเพือ่นบา้น และระบบโลจสิตกิส ์
  2. ความจําเป็นในการรกัษามาตรฐาน และพฒันาคุณภาพบรกิารขนส่งทางน้ํา เพื่อ
บรรเทาปญัหาดา้นการจราจร และยกระดบัคุณภาพชวีติ 
  3. การตระหนกัถงึมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในระบบการขนสง่ทางน้ํา 
  4. รฐับาลมนีโยบายที่ชดัเจนในการมุ่งพฒันาระบบราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
ประโยชน์สงูสดุจากเงนิลงทุน และทรพัยส์นิสาธารณะ 

วตัถปุระสงค ์ 
  1. จดัให้มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ําและการ
เชื่อมโยง สง่เสรมิการขนสง่ระบบโลจสิตกิสอ์ยา่งบรูณาการ 
  2. ประชาชนได้ร ับระบบการจราจรขนส่งทางน้ําที่มีความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภยั 
  3. เพิม่ความปลอดภยัในระบบการขนสง่ทางน้ํา 
  4. เสรมิสรา้งสมรรถนะในการบรหิารจดัการดว้ยระบบการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
(Good Governance)  

กลยทุธ ์ 
  1. พฒันาและบํารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจสิตกิสใ์หเ้พยีงพอ 
และต่อเน่ือง ตลอดจนเชื่อมโยงกบัการขนสง่ระบบอื่น 
  2. พฒันาและบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้พยีงพอและต่อเน่ืองตลอดจนเชื่อมโยง
กบัการขนสง่ระบบอื่น 
  3. กาํกบั ดแูล โครงสรา้งพืน้ฐาน และบรกิารคมนาคมขนสง่ทางน้ํา เพื่อใหเ้กดิความ
สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั รวมทัง้กาํหนดมาตรการสนบัสนุนดา้นการพาณชิยนาว ี
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  4. สร้างศกัยภาพการบริหารจดัการด้านการขนส่งทางน้ําและการบริหารกิจการ
บา้นเมอืงทีด่ ี
 
4.4  กระทรวงอตุสาหกรรม 
 

 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ก่อตัง้จาก กองอุตสาหกรรมใน พ.ศ. 2479 และได้มกีาร
ปรบัเปลีย่นเรื่อยมาจนกระทัง่ พ.ศ. 2545 มกีารปฏริปูสว่นราชการ และปรบัเปลีย่นหน่วยงาน
มาเป็นดงัปจัจุบนั 
 กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการดําเนินงานดา้นการส่งเสรมิและ
พฒันาอุตสาหกรรม ทรพัยกรธรณีและพลงังาน ในปี พ.ศ. 2544 - 2549 กระทรวง
อุตสาหกรรมไดจ้ดัทาํนโยบายทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่
9 นโยบายรฐับาล และบทบาทภารกจิของกระทรวงอุตสาหกรรม ดงัน้ี 

ด้านอตุสาหกรรม 
มาตรการเรง่ด่วนระยะสัน้ 
1.ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเร่งรดัการจดัทําแผนปฏบิตักิารโครงการหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลติภณัฑเ์พื่อใหแ้ต่ละชุมชนไดนํ้าภูมปิญัญาและศกัยภาพของทอ้งถิน่มาใชใ้นการ
พฒันาสนิคา้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะรว่มสนบัสนุนในดน้ความรูส้มยัใหม ่เทคนิคการผลติ
และบรหิารจดัการ รวมทัง้การทาํตลาดเพื่อเชื่อมโยงสนิคา้จากชุมชนสูต่ลาดทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศดว้ยระบบรา้นคา้เครอืขา่ย 

2. ร่วมผลกัดนัการจดัตัง้ธนาคารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ รวมทัง้
แกไ้ขปญัหาสภาพคล่องดว้ยการปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานของบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บอย.) เน้นการเพิม่เงนิทุนหมุนเวยีนพร้อมกบัการลดอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้
สนบัสนุนการนําเครื่องจกัรมาจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์พื่อใชเ้ป็นหลกัทรพัยใ์นการเพิม่ทุน ทัง้น้ี 
เพื่อเป็นสนับสนุนผูป้ระกอบการเดมิ เพิม่โอกาสและทางเลอืกดา้นแหล่งเงนิใหผู้ป้ระกอบการ
ใหม ่อนัจะชว่ยสรา้งและรกัษาฐานการผลติ การจา้งงาน การสรา้งรายได ้และการสง่ออก 

3. ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อลดต้นทุนการผลติในโรงงานอุตสาหกรรม โดย
จดับรกิารปรกึษาแนะนําเพื่อปรบัปรุงกระบวนการผลติ การบรหิารจดัการ การลดต้นทุน
พลงังาน การประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน 

4. สนับสนุนการแก้ไขปญัหาสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการ
สง่เสรมิการจดทะเบยีนกรรมสทิธิเ์ครื่องจกัรเพื่อใหใ้ชเ้ป็นหลกัทรพัยใ์นการกูย้มื ผลกัดนัความ
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รว่มมอืกบัธนาคารพาณิชยเ์พื่อสนบัสนุนสนิเชื่อแก่ SMEs เรง่ปรบัโครงสรา้งการบรหิาร เพิม่
สาขา และเพิม่ขดีความสามารถในการวเิคราะหส์นิเชื่อ พรอ้มทัง้ลดอตัราดอกเบีย้ของบรรษทั
เงนิทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บอย.) 

5. เร่งรดัการปรบัโครงสรา้งภาษ ี เพื่อช่วยลดตน้ทุนและขอ้เสยีเปรยีบในการ
แขง่ขนัของอุตสาหกรรมไทย 

6. ปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยโรงงานและมาตรฐานอุตสาหกรรมใหท้นัสมยัเอือ้
ต่อการประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม 

7. เรง่รดัการดาํเนินงานเพื่อปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมทัง้ดา้นการผลติ การ
จดัการและการตลาด ใหบ้งัเกดิผลอยา่งแทจ้รงิและต่อเน่ือง 

8. พฒันาสมรรถนะบุคลากรและองคก์รภาครฐัและเอกชนดา้นเทคโนโลยกีาร
ผลติทีท่นัสมยั ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัภาคอุตสาหกรรม และดา้นระบบ
การจดัการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9000 ISO 14000 มอก.18000 และ HACCP เป็น
ต้น เพื่อใหม้ศีกัยภาพพรอ้มรองรบัการปรบัตวัสู่เศรษฐกจิยุคใหม่ รวมทัง้สนับสนุนใหเ้กดิ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ  ในธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ สาํหรบัเศรษฐกจิใหม่
ทีค่วามรูเ้ป็นฐาน 

9. กําหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบและเตรยีมความพรอ้มรบัการเปิดเสรี
ทางการคา้ทัง้จากขอ้ตกลง WTO AFTA และกลุ่มเศรษฐกจิอื่นๆ รวมทัง้สง่เสรมิภาคเอกชน
เขา้มามสี่วนร่วมในการใหข้อ้มูลด้านการค้า การลงทุนและการวเิคราะห์ผลกระทบตาม
ขอ้ตกลงภายใตก้รอบขอ้ตกลงและความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

มาตรการระยะยาว 
1. ปรบัโครงสรา้งการผลติในภาคอุตสาหกรรมและการส่งเสรมิการลงทุน ให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและยทุธศาสตรใ์นการพฒันาประเทศ โดยคาํนึงถงึทรพัยากรธรรมชาต ิ
ทกัษะฝีมือ ภูมิปญัญาไทย ศกัยภาพในการผลิตและการตลาด และการใช้วตัถุดิบ
ภายในประเทศใหส้มดุลกบัการพึง่พาจากต่างประเทศ 

2.เสรมิสรา้งใหม้กีารพฒันาอุตสาหกรรมพืน้ฐาน และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลต่อเน่ืองต่อการปรบัโครงสรา้งการผลติภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองกบัทรพัยากรธรณีและอุตสาหกรรมพืน้ฐาน
ของประเทศ เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัระบบเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม 
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3. สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพการ
พฒันาและมฐีานความรูค้วามชํานาญสงู โดยส่งเสรมิใหไ้ทยเป็นแหล่งผลติอาหารและแปรรปู
สนิคา้เกษตรอุตสาหกรรมทีม่คีุณภาพของโลก 

4. การพฒันาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ ใหม้บีทบาทสาํคญัต่อ
การพฒันาภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยใหก้ารสนบัสนุนและสง่เสรมิความรว่มมอืการวจิยั 
และพฒันาผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยรีะหว่างภาครฐั เอกชน และสถาบนั การศกึษา รวมทัง้
ผลกัดนัใหเ้กดิเครอืขา่ยสารสนเทศเกีย่วกบัปจัจยัการผลติและการตลาด และสง่เสรมิให ้SMEs 
ดาํเนินกจิกรรม การคา้พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์

5. ส่งเสรมิบทบาทของสถาบนัการเงนิ รวมถงึสนับสนุนการจดัตัง้และการ
ดําเนินงานของกองทุนร่วมทุน ตลอดจนระบบการคํ้าประกนัสนิเชื่อ เพื่อพฒันาธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยจดัทําแผนพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรม ขนาดกลาง
และขนาดเลก็ ใหเ้ขา้ถงึแหล่งสนิเชื่อ และเพิม่ปรมิาณสนิเชื่อ SMEs รายยอ่ยตามความจาํเป็น 

6. สนบัสนุนและกาํหนดมาตรการเพิม่มลูค่าเพิม่สนิคา้อุตสาหกรรม สนบัสนุน
การเพิม่ผลผลติภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขนัและการพฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยเพิม่ผลผลติภาค
การผลติรวมภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 2.5 ต่อปี รวมทัง้สรา้งเครอืข่ายและ
ขบวนการเพื่อการพฒันาปจัจยัหลกัที่เป็นเงื่อนไขของความสําเรจ็ในการเพิม่ผลผลติ เช่น 
พฒันาบุคลากร เพิม่ขดีความสามารถดา้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

7. สนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมในทอ้งถิน่ ชุมชน และภูมภิาค ใหเ้กดิ
ธุรกจิอุตสาหกรรมทีม่รีะบบการจดัการ ทีด่เีขม้แขง็ และนําไปสู่การพฒันาตามระบบบรหิาร
คุณภาพที่ย ัง่ยืน โดยพฒันากลุ่มอาชีพในท้องถิ่น ส่งเสรมิการผลิตสนิค้า ไทย สร้าง
เครื่องหมายสนิคา้ทอ้งถิน่ รวมทัง้สนับสนุนการจดัระบบพืน้ที่อุตสาหกรรมในรูปของนิคม
อุตสาหกรรม ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพจะพฒันาเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ โดยส่งเสรมิให้
เอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุนใหผู้้ประกอบการ
อุตสาหกรรมใหเ้ขา้ไปตัง้โรงงานอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม 

8. สง่เสรมิการรบัช่วงและเชื่อมโยงการผลติ ระหว่างกจิการอุตสาหกรรมใน
ลกัษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อใหม้กีารสนบัสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่างกนั และ
เชื่อมโยงธุรกจิชุมชนที่เขม้แขง็กบัธุรกจิอุตสาหกรรม ตลอดจนจดัตัง้กลุ่มอุตสาหกรรมที่
สามารถแลกเปลีย่นทรพัยากรระหวา่งกนัได ้และเป็นพนัธมติรกนั (Industrial Clusters) 
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9. กํากบัดูแลสถานประกอบการธุรกจิอุตสาหกรรมทีม่คีวามเสีย่งภยั และมี
มลภาวะสงู สนับสนุนใหย้า้ยไปยงัเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โดยลด
กากของเสยีอนัตรายจากอุตสาหกรรมใหไ้ดเ้พิม่ขึน้ ไมต่ํ่ากวา่ รอ้ยละ 50 ตลอดจนสง่เสรมิและ
ผลกัดนัการนําเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใชใ้หเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ โดยเน้นการรกัษาคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้ม และเสรมิสรา้งความปลอดภยัในสถานประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม เช่น ปรบัปรุง
มาตรฐานการจดัการมลพษิ ทางอากาศ ควบคุมคุณภาพอากาศใหส้ารมลพษิต่างๆ อยูใ่นพกิดั
มาตรฐาน บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวดกบักจิการที ่เป็นแหล่งกําเนิดมลพษิ และส่งเสรมิ
การผลติที่สะอาด รวมทัง้ใหอ้งค์กรส่วนท้องถิ่นเขา้มามสี่วนร่วมในการกํากบัดูแลสถาน
ประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมผา่นระบบการจดัการทีโ่ปรง่ใสและมปีระสทิธภิาพ 

10. พฒันาระบบสารสนเทศภาวะอุตสาหกรรม และกฎระเบยีบมาตรการทาง
การคา้และการส่งออก ใหเ้ชื่อมโยงกนัอยา่งทัว่ถงึ ระหว่างสว่นกลางกบัสว่นภูมภิาค รวมถงึ
องคก์รทีเ่ป็นกลไกบรหิารสว่นระดบัทอ้งถิน่ เพื่อสรา้งระบบขอ้มลูเตอืนภยั และเป็นขอ้มลูเพื่อ
การปรบัตวัไดท้นัสถานการณ์ 

11. เร่งรัดการจัดตัง้สถาบันอิสระ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมในแต่ละสาขา ได้แก่ สถาบนัผลติภณัฑ์ไม้และเครื่องเรอืน สถาบนัยาและ
เคมภีณัฑ ์สถาบนัอุตสาหกรรมเซรามกิส ์และสถาบนัอุตสาหกรรมพลาสตกิ 

12. ส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนกับ
ต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบา้นใน ภูมภิาคเพื่อสรา้งพนัธมติรทางการคา้ และการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม และจดัทําแผนพฒันาพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ มกีระบวนการประเมนิผลการ
พฒันาพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ือง 

ด้านทรพัยากรธรณีและพลงังาน 
มาตรการเร่งด่วนระยะสัน้ 
1. ชกัจูงการลงทุนจากต่างประเทศในการพฒันาเหมอืงแร่ขนาดใหญ่ ที่

ตอ้งการใชเ้งนิลงทุนสงู และเทคโนโลย ีทนัสมยั เช่น การดาํเนินการทาํเหมอืงแรท่องคาํ การ
ลงทุนในการสาํรวจแหล่งแรเ่พชรในทะเลอนัดามนั 

2. เร่งรดัใหม้กีารสํารวจและพฒันาแหล่งพลงังานปิโตรเลยีมและถ่านหนิใน
ประเทศ เพือ่ลดการพึง่พาพลงังาน จากต่างประเทศ 

3. สง่เสรมิและสนบัสนุนการผลติ และการใชเ้อทานอลเป็นเชือ้เพลงิ ทดแทน
การใชพ้ลงังานจากน้ํามนั 
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4. สง่เสรมิการแขง่ขนัในกจิการพลงังาน โดยการปรบัโครงสรา้งและแปรรปู
องคก์รการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยเพื่อการดําเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์
สงูสดุแก่ผูบ้รโิภค 

5. บรหิารจดัการทรพัยากรธรณี โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล และการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนและชุมชนดัง้เดมิโดยจดัทาํแผนพฒันาชุมชนอยา่งมสีว่นรว่ม ในการตดิตามการ
จดัสรรทรพัยากรทอ้งถิน่ ใหต้รงกบัแผนพฒันาชุมชน รกัษา และคุม้ครองและหลากหลายทาง
ชวีภาพในทุกพืน้ทีอ่นุรกัษ์ อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเป็นระบบ ประเมนิ
ศกัยภาพแหล่งแรเ่พื่อเพิม่มลูค่าในการสง่ออก และปรบัปรุงกระบวนการทาํเหมอืง ไมใ่หส้ง่ผล
กระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

มาตรการระยะยาว 
1. พฒันาและสรา้งความพรอ้มวตัถุดบิดา้นทรพัยากรแร ่เพื่อเป็นฐานทีส่าํคญั

ในการพฒันาอุตสาหกรรมโดยการเร่งรดัสํารวจแหล่งทรพัยากรแร่ทัว่ประเทศ และจดัทํา
ฐานขอ้มลูวตัถุดบิดา้นทรพัยากรแร ่ใหม้คีวามพรอ้มในเชงิ พาณชิยแ์ละเชงินโยบาย 

2. สนับสนุนการจดัหาแหล่งพลงังานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบา้นและในพืน้ทีร่ว่มพฒันาเพื่อความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ รวมทัง้มุง่เน้นการ
จดัการดา้นพลงังานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคการผลติ 

3. สง่เสรมิการใชพ้ลงังานแบบผสมผสาน โดยสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาการใช้
ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาตซิึ่งเป็นทรพัยากรภายในประเทศ ใหเ้ป็นแหล่งพลงังานหลกัของ
ประเทศอยา่งจรงิจงั รวมทัง้สง่เสรมิการจดัหาและการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยเรง่สาํรวจ พฒันาและจดัหาแหล่งพลงังานทดแทน รวมทัง้ สนบัสนุนการวจิยั และพฒันา 
เทคโนโลยแีนวใหมเ่พือ่การประหยดัพลงังาน 

4. จดัหาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการพฒันาคุณภาพชวีติสําหรบัประชาชนใน
ชนบท โดยการบรหิารจดัการแหล่งน้ํา ทีม่อียู่ ใหนํ้ามาใชป้ระโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม การ
ผลติ การบรโิภคอยา่งทัว่ถงึ โดยการใหท้อ้งถิน่มสีว่นรว่มในการศกึษา วางแผนและดาํเนินการ 
รวมทัง้ศกึษาศกัยภาพน้ําใตด้นิทัว่ประเทศ และควบคุมการใชน้ํ้าบาดาลบนพืน้ทีว่กิฤต 

 
4.5  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มบีทบาทในการแก้ไขปญัหาสนิค้าเกษตรและอาหาร
สง่ออก ดงัน้ี 
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 1) การเจรจาแกไ้ขปญัหาการกดีกนัทางการคา้ทีส่าํคญั อาท ิ
การเจรจาแกไ้ขปญัหาสาร Malachite green ในสนิคา้ประมงกบัสาธารณรฐั
เกาหลีสามารถแก้ไขปญัหาได้สําเร็จ ปจัจุบนัไม่มกีารตรวจพบปญัหาน้ีใน
สนิคา้ประมงไทยไปเกาหล ี

(1) 

การเจรจาปญัหามงัคุดส่งออกไปออสเตรเลยี โดยใชว้ธิกีารรมสารเมธลิโบรไ์มด ์
และวธิตีดักลบีเลีย้ง โดยไมต่อ้งรมสาร 

(2) 

การแกไ้ขปญัหาความซํ้าซอ้นใบรบัรองสารตกคา้งในลําไยไทยไปจนี สามารถ
แกไ้ขไดโ้ดยใชใ้บรบัรองฉบบัใหม่ประกอบการส่งออกไปจนี ลดปญัหาความ
ซํ้าซอ้นและไมพ่บปญัหาการปฏบิตัทิีด่า่นนําเขา้ของจนี 

(3) 

การเจรจาแก้ไขปญัหาการระงบัการนําเขา้หมากสดจากไทยไปไต้หวนั โดย
ไตห้วนัสง่เจา้หน้าทีม่าตรวจสอบโรงรม ซึง่ขณะน้ีไทยสามารถสง่ออกไดแ้ลว้ 

(4) 

การแก้ไขปญัหาการกกักนัมะม่วงไทยของญี่ปุ่นจากปญัหา Propiconazole 
โดยไทยสามารถส่งออกมะม่วงได้จาก 13 บรษิทั และกกักนัเพยีง 2 บรษิทั 
แทนทีจ่ะถูกกกักนัทัง้หมด 

(5) 

2) การจดัทาํความตกลงกบัประเทศคูค่า้ทีส่าํคญั อาท ิ
(1) พธิสีารว่าดว้ยขอ้กําหนดดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพชืของการนําเขา้และ

สง่ออกผกัสดไทย - จนี 
(2) บนัทกึความตกลงว่าด้วยการขนส่งขา้มพรมแดนในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 

(GMS การขนสง่สนิคา้เน่าเสยีขา้มพรมแดน) 
 

4.6  กระทรวงการคลงั 
 

 กระทรวงการคลงัไดใ้หส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร โดยมมีาตรการการคลงัสาํคญัที่
รฐัใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการพฒันาการสง่ออก ดงัน้ี 
             1. มาตรการขอคนืภาษอีากรตามมาตรา 19 ทว ิ ของกรมศุลกากร กรม
ศุลกากรจะคนืภาษีอากรใหแ้ก่ผูส้่งออกที่นําสิง่ของหรอืวตัถุดบิจากต่างประเทศเขา้มาผลิต 
ผสม ประกอบ เพือ่สง่ออก โดยจะไดร้บัเงนิภาษอีากรคนืเมือ่ไดส้ง่ออกแลว้ 
            2. มาตรการจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้ของกรมศุลกากร 
ผูส้นใจสามารถขอจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทน้ี เพื่อนําวตัถุดบิจากต่างประเทศเขา้มา
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ผลติ ผสม ประกอบ เป็นสนิคา้สาํเรจ็รปูส่งออกไดโ้ดยไดร้บังดเวน้การเกบ็อากรขาเขา้และ
อากรขาออก  
             3. มาตรการชดเชยค่าภาษอีากรสนิคา้สง่ออกของกรมศุลกากร เป็นมาตรการ
ทีร่ฐับาลช่วยเหลอืผูส้่งออก ลดภาระค่าภาษีอากรที่แอบแฝงอยู่ในวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ
สนิคา้สง่ออก สนิคา้ทีอ่ยูใ่นขอบขา่ยจะไดร้บัเงนิชดเชยเป็นไปตามระเบยีบทีก่าํหนดไว ้
             4. มาตรการจดัตัง้เขตอุตสาหกรรมสง่ออก (EPZ) ของการนิคมอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทยเป็นมาตรการเพื่อสนบัสนุนการสง่ออก โดยจดัตัง้พืน้ทีเ่พื่อใหส้ทิธปิระโยชน์
และใหค้วามสะดวกแก่ผูผ้ลติเพื่อส่งออก ทัง้น้ี ถือว่าเขต EPZ เป็นเสมอืนเขตนอก
ราชอาณาจกัรไทย 
             5. มาตรการสง่เสรมิการลงทุนของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน 
ทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรแก่นกัลงทุนและผูส้ง่ออก 
            มาตรการส่งเสรมิการส่งอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ใช้มผีลใหอุ้ตสาหกรรมและ
การส่งออกขยายตวัอย่างมาก   แต่ภายใตก้ารขยายตวัดงักล่าว ยงัมขีอ้เสยีบางประการ เช่น 
ก่อใหเ้กดิการบดิเบอืนโครงสรา้งอุตสาหกรรม และการสญูเสยี รายไดภ้าษอีากรของรฐั ซึง่เป็น
ประเดน็ที่รฐัต้องชัง่น้ําหนัก โดยพจิารณาทบทวนและปรบัเปลี่ยนมาตรการต่างๆ อย่าง
รอบคอบ ใหส้อดคลอ้งตามระดบัการพฒันา และสถานการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศในแต่
ละชว่งเวลา 
 

-------------------------------------------- 
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