สิ่งทอ
1.

ขอบเขตสินคา
สินคา
ผาผืน

ดายและเสนใยประดิษฐ
เคหะสิ่งทอ
เสนใยประดิษฐ
ผาปกและผาลูกไม
ตาขายจับปลา
ผาคลุมไหลผาพันคอ
ผาแบบตัดเสื้อ
สิ่งทออื่นๆ

3.2 การสงออก
พิกัด
5007, 5111-5113, 5208-5212, 5310,
5311, 5407-5408, 5512-5516, 5801,
5803, 5806, 5809, 6001-6006
5204-5207, 5401-5403, 5406, 55085511
5701-5705, 5802, 5904-5905, 63016304
5404-5405, 5501-5507
5804, 5810
5608
6117, 6214-6215, 6307
6307
5001-5006, 5101-5110, 5301-5309,
5601-5607, 5609, 5805, 5807-5808,
5811, 5901-5903, 5906-5911, 6117,
6217, 6305-6306, 6308-6310

2.

การผลิต
การผลิตสิ่งทอของไทยสวนใหญเปนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ประเทศเป น หลั ก และการที่ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอของไทยมี
กระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต อุตสาหกรรมตนน้ําจนถึงปลาย
น้ํา แมวาในบางชวงของการผลิตอาจจําเปนตองมีการนําเขาวัตถุดิบ
บางสวนจากตางประเทศ แตก็มีปริมาณไมมากนักเมื่อเทียบกับการ
ผลิตและการบริโภคในประเทศ
3.

การคา
3.1 ประเทศไทยเปน Net Exporter

อื่นๆ 743.99
ลานเหรียญสหรัฐ
30%

เสนใยประดิษฐ
291.8 ลาน
เหรียญสหรัฐ
12%

การสงออกสิ่งทอของไทยป 2546

ผาผืน 874.7
ลานเหรียญสหรัฐ
36%

ดายและเสน
ใยประดิษฐ
539.8 ลาน
เหรียญสหรัฐ
22%

ที่มา : สํานักวิชาการดานสารสนเทศการเจรจา กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
ป 2546 ประเทศไทยสงออกสิ่งทอทั้งสิ้น 2,450.29 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากป 2545 โดยสงออกผาผืนมากที่สุด
เปนมูลคา 874.70 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 36 ของมูลคา
การสงออกสิ่งทอ รองลงมาคือ ดายและเสนใยประดิษฐ สงออกเปน
มูลคา 539.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 22 และเสนใย
ประดิษฐ สงออกเปนมูลคา 291.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ
12 ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก
ตลาดสงออก
ประเทศคูแขง
ผาผืน
1. เกาหลีใต (13%) 2. แคนาดา(13%) 3. ไตหวัน
1. สหรัฐฯ
(9.3%) 4. อิตาลี (8.5%) 5. จีน (8.5%) 12. ไทย (2%)
2.สหรัฐอาหรับฯ
n.a.
3. ฮองกง
1. จีน (54%) 2. ไตหวัน (14%) 3. เกาหลีใต (12%)
4. ญี่ปุน (7%) 5. อิตาลี (3%) 11. ไทย (0.7%)
ด า ยและเส น ใย
1. จีน (22%) 2. อินเดีย (17%) 3. อินโดนีเซีย (12%)
ประดิษฐ
4.ปากีสถาน (12%) 5. ญี่ปุน (7%) 7. ไทย (5%)
1.เกาหลีใต
2. สหรัฐฯ
1. แคนาดา (17%) 2. เม็กซิโก(17%) 3. เกาหลีใต
(17%) 4. ญี่ปุน (17%) 5. อิสลาเอล (17%) 10. ไทย
(17%)
3. จีน
1. ไตหวัน (24%) 2. ปากีสถาน(11%) 3. เกาหลีใต
(6%) 4. ฮองกง (7%) 5. ญี่ปุน (6%) 7. ไทย (2%)
เสนใยประดิษฐ
1. จีน
1. ญี่ปุน(26%) 2. ไตหวัน(22%) 3. เกาหลีใต(19%)
4. สหรัฐฯ(10%) 5. แคนาดา(5%) 6. ไทย(4%)
2. อินโดนีเซีย 1. ญี่ปุน(26%) 2. ไทย(18%) 3. เกาหลีใต(16%)
4. ไตหวัน(13%) 5. สหรัฐฯ (7%)
3. ฮองกง
1. ไตหวัน (33%) 2. สหรัฐฯ(13%) 3. ไทย (12%)
4. ญี่ปุน(12%) 5. เกาหลีใต (9%)
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3.3 การนําเขา
อื่นๆ
26%

5.

อัตราภาษี/คาธรรมเนียม

การนํา เขาสิ่งทอของไทยป 2546

สินคา
ผาผืน

ตาม
พรก.
80,100

WTO
Rate
35,37

30,40
40-100

16.5,
30-31
31-37

30
100

30
37

35
100

30.5,33
37

12.5, 30
(9.50,21บาท/กก.)
1, 5
12.5, 15
(9.50,12บาท/กก.)
15
5-60

100

37

5-30

10-100

9.1-37

1-30
(4.5-12 บาท/กก.)

ผาผืน
53%
เสนใยประดิษฐ
5%

ดายและ
เสนใย
ประดิษฐ

ที่มา : สํานักวิชาการดานสารสนเทศการเจรจา กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
ไทยนํ า เข า สิ น ค า สิ่ ง ทอส ว นใหญ จ ากจี น ไต ห วั น เกาหลี ใ ต
ญี่ปุน และฮองกง ป 2546 มี มูลคาการนําเขา 1,806.45 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดย นําเขาผาผืนสูงสุด ป 2546 นําเขาเปนมูลคา 957.3 ลาน
เหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 53 ของมูลคาการนําเขาสิ่งทอทั้งหมด
รองลงมา คือ ดายและเสนใยประดิษฐ นําเขาเปนมูลคาทั้งสิ้น 288.12
ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 16 ของมูลคาการ นําเขาสิ่งทอ
ทั้งหมด แหลงนําเขาสําคัญ ไดแก
ผาผืน : จีน ไตหวัน เกาหลีใต สหรัฐฯและอินเดีย ดายและเสนใย
ประดิษฐ : จีน ไตหวัน อินโดนีเซีย ญี่ปุนและสหรัฐฯ
เสนใยประดิษฐ : ญี่ปุน ไตหวัน สเปน สหรัฐฯและจีน
4.

มาตรการสงออก/นําเขาของไทย
4.1 มาตรการสงออก
สิ่งทอเปนสินคาที่มีการควบคุมปริมาณนําเขา (กําหนด
โควตา)
จากประเทศผู นํ า เข า ภายใต ค วามตกลงสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุงหมขององคการการคาโลก (Agreement on Textiles &
Clothing: ATC) ตั้งแตป 2538-2547 ทั้งนี้ ตลาดที่มีการกําหนด
โควตานํ า เข า ได แ ก สหภาพยุ โ รป สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา และ
นอรเวย (ยกเลิกเมื่อป 2541) สินคาสิ่งทอสวนใหญของไทยจะ
สงออกไปยังตลาด
ดังกล าวเป นหลัก เนื่ องจากเปนตลาดที่ มี
ศักยภาพการซื้อสูงและมีความแนนอน
4.2 มาตรการนําเขา -

ดายและเสนใย
ประดิษฐ
เคหะสิ่งทอ
เสนใยประดิษฐ
ผาปกและ
ผาลูกไม
ตาขายจับปลา
ผาคลุมไหล
ผาพันคอ
ผาแบบสําหรับตัด
เสื้อ
สิ่งทออื่นๆ

6.

MFN Rate
7.5-17.5
(9.50-10บาท/กก.)
5

กฎหมายที่เกี่ยวของ
(1) ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่องการนําเขา ชิ้นสวน
เครื่องแตงกายเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2540 ของ
กระทรวงพาณิชย
(2) ประกาศกระทรวงพาณิ ชยวาด วยการส งสิ นค า ออกไป
นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2535
(3) ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย ว า ด ว ยการนํ า เข า มาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 75) พ.ศ. 2533 เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไข
ของความตกลงวาดวยการคาสิ่งทอระหวางประเทศ และใหสามารถ
ติดตามปริมาณการนําเขาชิ้นสวนเครื่องแตงกายจาก ตางประเทศ
(4) พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2522 ของกระทรวงพาณิชย
7. ปญหาที่ไทยประสบ
(1) ประเทศผูนําเขาใชมาตรการทางการคาที่เปนอุปสรรคตอ
การส ง ออกสิ่ ง ทอของไทย เช น ข อ กํ า หนดการติ ด ฉลากสิ น ค า
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มาตรฐานสินคาเนนการรักษาสิ่งแวดลอม มาตรฐานความปลอดภัย
ของผูบริโภค เปนตน
(2) การเก็บภาษีนําเขาวัตถุดิบของไทยยังสูงมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศคูเเขงโดยเฉพาะวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐ
(3) เครื่องจัก รและเทคโนโลยีก ารผลิตสิ่ งทอของไทยโดย
ทั่วไปคอนขางลาสมัย
(4) ผลิตภัณฑสิ่งทอของไทยยังไมไดรับการพัฒนาในเรื่อง
ของรูปแบบและมูลคาเพิ่มเทาที่ควร
8.

กฎระเบียบของประเทศคูเจรจา
สหรัฐฯ จํากัดโควตานําเขา ไทยถูกควบคุมสินคาทั้งสิ้น 44
รายการ เปนสินคาสิ่งทอ 22 รายการ โดยสินคาที่ถูกควบคุมโควตา มี
เพียงรอยละ 2 เทานั้นที่ถูกปลดปลอยภายใต ATC
จีน เสนใยประดิษฐ ผูนําเขาตองเปนรัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจจีนที่
ไดรับอนุญาตใหนําเขา หรือธุรกิจอื่นที่วางเงินค้ําประกันตอศุลกากร
จีนไว โดยเปดบัญชีผานธนาคาร
อินเดีย สิ่งทอที่ยอมดวยเคมีภัณฑตองหาม เชน AZO-DYE
หามนําเขาโดยเหตุผลของสุขอนามัย ทั้งนี้ ตองสงผลวิเคราะหการ
ฟอกยอมสีของสิ่งทอ มีการตรวจสอบอยางเครงครัด
9.

- ด า ยและด า ยเส น ใยประดิ ษ ฐ เส น ด า ยชนิ ด Partially
Oriented Yarn (POY) (5402.420.006) ถูกเก็บ AD ในอัตรา US$
0.037-0.483/กก. ตั้งแตมกราคม 2545
- เสนใยสังเคราะห Acrylic Fibre (5503.30) ถูกเก็บ AD
อัตรา (US$ 0.16-0.313/กก.) ประกาศผลขั้นสุดทายเมื่อ 6 สิงหาคม
2545
- เสนใยสังเคราะหสั้น Polyester Stable Fibres (PSF)
(5503.200.007) ถูกเก็บ AD อัตรา 46,607 รูป/เมตริกตัน ประกาศผล
ขั้นสุดทายเมื่อ 21 มกราคม 2543
- เสนใยสังเคราะหสั้น (5503.20) ถูกเก็บ AD อัตรา
US$1.093-1.196/กก. ประกาศผลขั้นสุดทายเมื่อ 24 ธันวาคม 2545
โดยเก็บอากรระหวางสวนตางของราคานําเขาอินเดียกับอัตราที่ได
กําหนดไว
ญี่ปุน ปดฉลาก โดยสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่นําเขาตอง
แจงแหลงกําเนิดสินคาและตองมีคุณลักษณะของสินคากํากับ

ทาทีการลดภาษีของไทย
สินคา/ปที่ลดเปน 0

ผาผืน
ดายและดายเสนใยประดิษฐ
เคหะสิ่งทอ
เสนใยประดิษฐ
ผาปกและผาลูกไม
ตาขายจับปลา
ผาคลุมไหล ผาพันคอ
ผาแบบสําหรับตัดเสื้อ

ทันที

2549
ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐฯ บาหเรน
ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐฯ บาหเรน
ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐฯ บาหเรน
ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐฯ บาหเรน
ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐฯ บาหเรน
ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐฯ บาหเรน
ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐฯ บาหเรน
ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐฯ บาหเรน

2550-2553
จีนและอินเดีย
จีนและอินเดีย
จีนและอินเดีย
จีนและอินเดีย
จีนและอินเดีย
จีนและอินเดีย
จีนและอินเดีย
จีนและอินเดีย
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สินคา/ปที่ลดเปน 0
สิ่งทออื่นๆ
- กระสอบและถุงที่ใชบรรจุของ
(6305)
- ผาไมทอเคลือบ หุม อัดเปนชั้น
(5603.12)
- สิ่งทอและสักหลาดที่เปนวง
ชนิดใชกับเครื่องจักร (5911.31
และ 5911.32)

ทันที

2549

2550-2553

ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐฯ บาหเรน

จีนและอินเดีย
ออสเตรเลีย เปรู ญี่ปุนสหรัฐฯ
อินเดีย จีน บาหเรน

ออสเตรเลีย
เปรู ญี่ปุนสหรัฐฯ
อินเดีย จีน บาหเรน

10. ทาทีของภาคเอกชน
(1) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การลดภาษีรายสาขา (Sectoral Approach) ในการเจรจาเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรมและสินคาประมงของ WTO กลุมสิ่งทอ ยอมรับที่
จะใชแนวทางการปรับลดภาษีรายสาขา 7 สินคาอุตสาหกรรมของ WTO ได แตมีเงื่อนไขใหภาครัฐปรับโครงสรางภาษีอุตสาหกรรม ตนน้ํา กลางน้ํา
ปลายน้ํา ที่จะรองรับแนวทางดังกลาวใหพรอมกอน โดยเฉพาะการปรับโครงสรางภาษีอากรการนําเขาสินคาวัตถุดิบบางประเภท เชน น้ํามันเคลือบ
เสนใย (ภาษีอุตสาหกรรมตนน้ํา) ที่มีภาษี นําเขา 10% และสารสังเคราะหบางตัวที่มีภาษีนําเขา 20% เปนตน
นอกจากนี้ กลุมสิ่งทอเห็นชอบใหทุกประเทศตองปฏิบัติตามแนวทางการลดภาษีใหพรอมกันโดยไมมีขอยกเวน ซึ่งในประเด็นนี้
สอดคลองกับสถานะลาสุดของ WTO
สําหรับสินคากลุมสิ่งทอของไทยโดยทั่วไปซึ่งมีภาษีนําเขาขั้นต่ําอยูที่ 5-10% นั้นนาจะไดรับประโยชนมากกวาปจจุบัน หากมีการใช
แนวทางการลดภาษีรายสาขา 7 สินคาอุตสาหกรรม (ประมงและผลิตภัณฑ เครื่องใชไฟฟา อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอ ชิ้นสวนและอะไหล
ยานยนต เครื่องหนัง และรองเทา)
(2) สหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงประเทศไทย (The National Federation of Thai Textile Industries)
การเปดตลาดสิ่งทอภายใตความตกลงไทย-ญี่ปุน ใหมีการปรับลดอัตราภาษีศุลกากรของสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปลงทุกรายการ
(Entirely and reciprocally immediately on a FAST TRACK basis) ในวันที่ขอตกลงการคาเสรีสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูปกับญี่ปุนมีผลบังคับใช
ประเทศสมาชิกของสหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทออาเซียน (ASEAN Federation of Textile Industries) หลายประเทศไมรวมประเทศ
สิงคโปร ซึ่งไดทําขอตกลงการคาเสรีกับญี่ปุนไปแลว อาทิ ฟลิปปนส มาเลเซีย และไทย ที่มีความเห็นสอดคลองกันในเรื่องการเรื่องการปรับลดภาษี
ดังกลาว
(3) สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
การจัดทํา FTA ไมวากับประเทศใดก็ตามแหลงกําเนิดสินคาสิ่งทอ (Rule of Origin) จะตองใชหลักเกณฑการแปรสภาพอยางเพียงพอ
(Substantial Transformation) แตเพียงอยางเดียว สวนอัตราภาษีและกฎระเบียบการนําเขาของแตละประเทศคูสัญญานั้นถือวาเปนเรื่องรองลงมา
กลุมวิเคราะหผลกระทบการเจรจา
สํานักวิชาการดานวิเคราะหและประเมินผลการเจรจา
ธันวาคม 2547

