อุตสาหกรรมแกว และกระจก
1. ขอบเขตสินคา ประกอบดวย
รายการสินคา
แกวและกระจก
โฟลตกลาสและแกวที่ขัดผิว
กระจกนิรภัย กระจกรถยนต
กระเปาะแกวและ
สวนประกอบที่ใชทําหลอด
เครื่องแกวที่ใชบนโตะอาหาร
ในครัวและหองน้ํา
แกวและกระจกอื่น ๆ

พิกัด
HS.7005
HS.7007,7009
HS. 7011
HS.7013
HS.7001,7002,7003,
7004,7006,7008,7010,
7012,7014,7015,7016,
7017,7018,7019,7020

2. การผลิต อุตสาหกรรมแกวและกระจก การผลิตสวนใหญ
จะผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการในประเทศ และสวนที่
เหลือจะสงออก
- วัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่สําคัญ คือ ทราย เปนวัตถุดิบ
ที่มีอยูภายในประเทศรอยละ 70 แตยังมีการนําเขาโซดาไฟและ
แร มาใชเปนสวนประกอบในปริมาณไมมากนัก
- สินคาสําคัญที่ผลิตในกลุมนี้ ไดแก
- - กระจกแผน ไดแก โฟลตกลาส
- - เครื่องแกวและบรรจุภัณฑ ไดแก เครื่องแกวใช
บนโตะอาหาร ในครัว หองน้ํา
- - ผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ขวดแกว ขวดยา ขวดโหล
กระจกนาฬิกา กระจกแวนตา ใยแกว
3. การคา
3.1 ประเทศไทยเปน Net Exporter
3.2 การสงออก ในป 2546 มีมูลคา 383.5 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2545 รอยละ 5.7 สินคาสําคัญที่สงออก
ได แ ก โฟลตกลาสและแก ว ที่ ขั ด ผิ ว ส ง ออกมากที่ สุ ด มู ล ค า

111.4 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 29.1 ของมูลคาการสงออก
แก ว และกระจกทั้ ง สิ้ น รองลงมา คื อ กระเปาะแก ว และ
สวนประกอบที่ใชทําหลอด มูลคา 76.9 ลานเหรียญสหรัฐ รอย
ละ 20.1 กระจกนิรภัย กระจกรถยนต มูลคา 73.1 ลานเหรียญ
สหรัฐ รอยละ 19.1 เครื่องแกวที่ใชบนโตะอาหาร มูลคา 50.1
ลานเหรียญสหรัฐ รอยละ 13.1 และแกวและกระจกอื่น ๆ มูลคา
71.9 รอยละ 18.8

การสงออกแกวและกระจกของไทย ป 2546
แกวและกระจกอื่น ๆ
18.8%

กระเปาะแกว 20.1%

กระจกรถยนต
19.1%

เครื่องใชบนโตะอาหาร
13.1%

โฟลตกลาส
29.1%

ตลาดสงออก
เซรามิกของไทย
1. ญี่ปุน
26.1 %

ประเทศคูแขง
1. สหรัฐฯ 21.6% 2. จีน 16.3%
3. ไทย 9.8% 4. เยอรมนี 9.1%

2. จีน 11.8 %

1.ญี่ปุน 31.0% 2. ไตหวัน 18.5%
3. เกาหลีใต 11.2% .8.ไทย 3.5%

3. สหรัฐอเมริกา
4.1 %

1. เม็กซิโก 18.5% 2. จีน 15.7%
3. แคนาดา 15.6% 13. ไทย 1.4%

4. อินโดนีเซีย
3.9 %

1. จีน 28.0% 2. ญี่ปุน 11.1%
3. ไทย 10.2 % 4.เยอรมนี 7.1%

5. ออสเตรเลีย
3.9%

1. จีน 22.6% 2. สหรัฐฯ 10.7%
3. อินโดนีเซีย 6.8% 9. ไทย 4.2%
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3.3 การนําเขา
ในป 2546 การนําเขามีมูลคา 312.6 ลานเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากป 2545 รอยละ 20.2
สินคาสําคัญที่ไทยนําเขามากที่สุด ไดแก กระเปาะแกวและ
สวนประกอบที่ใชทําหลอด มูลคา 61.5 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
รอยละ 19.7 ของมูลคาการนําเขาแกวและกระจกทั้งสิ้นของไทย
รองลงมา คือ กระจกนิรภัย กระจกรถยนต มูลคา 20.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ รอยละ 6.6 โฟลตกลาสและแกวที่ขัดผิว 11.6 ลาน
เหรียญสหรัฐ รอยละ 3.7 เครื่องแกวที่ใชบนโตะอาหาร ในครัว
และหองน้ํา 11.1 ลานเหรียญสหรัฐ รอยละ 3.6 และแกวและ
กระจกอื่น ๆ มูลคา 207.8 ลานเหรียญสหรัฐ หรือรอยละ 66.5
การนําเขาแกวและกระจกของไทย ป 2546

กระเปาะแกว
8.5%

กระจกรถยนต
0.4%
โฟลตกลาส
1.7%
เครื่องแกว
บนโตะอาหาร
0.4%

แกวและกระจกอื่น ๆ
89.0%

แหลงนําเขาสําคัญ ไดแก ญี่ปุน รอยละ 33.0 มาเลเซีย
รอยละ 12.8 จีน รอยละ 8.0 เยอรมนี รอยละ 6.7 อินโดนีเซีย
เปนตน
4. มาตรการสงออก/นําเขา
4.1 มาตรการสงออก ไมมี
4.2 มาตรการนําเขา
- ใช ม าตรฐานบั ง คั บ ของสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในสินคา
กระจกโฟลต กระจกโฟลตสี ตั ดแสง กระจกนิ ร ภั ย สํา หรั บ
รถยนต กระจกหลายชั้น กระจกนิรภัยสําหรับรถยนต กระจก
เทมเปอร
5. อัตราภาษี/คาธรรมเนียม
รายการ
ตาม พรก. MFN WTO
Rate Rate
HS. 7005
35,50 5,17.5 30

หมายเหตุ

รายการ

ตาม พรก. MFN
Rate
HS. 7007
50
10,20
HS. 7009
60
20,30
HS. 7011
20,30
5
HS. 7013
80
30,35
HS. 7001- 25,30,50 5,17.5
7004
HS.
35,50 10,20,
7006,7008
30
20,30,35, 1,5,10
HS.
,30,35
7010,7012 40,50,
7014,7015 60,80
7016,7017
7018,7019
7020

WTO
Rate
30
30
30
30
30

หมายเหตุ

30
30

6. กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการนําเขาสินคาเขา
มาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 123) พ.ศ. 2540 ในสินคาพิกัด
ศุลกากร 7005.129 และ 7005.299
- ประกาศกระทรวงพาณิช ย วา ดว ยการกํา หนดอัต รา
คาธรรมเนียมพิเศษในการนําเขาสินคากระจกโฟลตใสและสีที่มี
แหลงกําเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 ตอง
ชําระคาธรรมเนียมฯ ในอัตรารอยละ 39.96 ของราคา c.i.f
7. ปญหาที่ไทยประสบ
- ความไมพอดีระหวางอุปสงคและอุปทาน เนื่องจาก
สภาพผั น แปรของตลาดและข อ จํ า กั ด ในการป ด เป ด ใช
เครื่องจักรในการผลิต
- การจํากัดดานเทคโนโลยี ไทยยังตองนําเขาแมพิมพ
จากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง
- ตนทุนการผลิตแกวและกระจกใชพลังงานมาก แต
พลังงานจากน้ํามันและกาซเหลว (LPG) มีราคาแพงกวากาซ
ธรรมชาติ
- ขาดการวิจัยและพัฒนา
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½ ฟลิบปนส
- ใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด/อุดหนุน
- - กระจกลาย (พิกัด 700129 และ 70031990)
13 ตุลาคม 2546 ถึง 12 ตุลาคม 2549
- - กระจกเงา (พิ กั ด 70099100
และ
70099200) 13 ตุลาคม 2546 ถึง12 ตุลาคม 2549
- - กระจกโฟล ต สี แ ละใส (พิ กั ด 70052190
และ 70052990) 13 ตุลาคม 2546 ถึง 12 ตุลาคม 2549

8. กฎระเบียบของประเทศคูเจรจา
½ จีน
- ใชมาตรการ TBT, ตองแสดงเครื่องหมาย CCC
Mark
ในกระจกนิรภัย กระจกรถยนตพิกัด (7007,7009)
กระจกนิ ร ภั ย ใช กั บ ยานยนต อาคารและบ า นเรื อ น อุ ป กรณ
อาคารและบานเรือน อุปกรณทางการรถไฟ
- จํากัดปริมาณนําเขา สําหรับกระจกรถยนต โดย
มีเงื่อนไขตองขออนุญาตนําเขาจากกระทรวงการคาตางประเทศ
โดยผูนําเขาตองแสดงใบรับรองโควตา
9. ทาทีการลดภาษีของไทย
สินคา/ปที่ลดภาษีเปน 0
- เศษแกว(พิกัด 7001)
- แกวที่ทําเปนลูกกลมเปนเสน
หรือหลอด พิกัด 7002
- กระจกลวดลาย พิกัด 7003

ทันที
ทุกประเทศ

- โฟลตกลาส พิกัด 7005
E0 กับบาหเรน

- กระจกฉนวนกันความรอน
พิกัด 7008
- กระจกเงา พิกัด 7009
ยกเวน พิกัด 7009.91
และพิกัด 7009.92

- บรรจุภัณฑแกว พิกัด 7010

2553

หลังป 2553

ทุกประเทศ

- ชี้ทกลาส พิกัด 7004

ยกเวน(พิกัด 7005.109,
7005.219,7005.299)
- กระจกนิรภัย พิกัด 7007

2549

ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุน
นิวซีแลนด บาหเรน เปรู
ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุน
นิวซีแลนด บาหเรน เปรู
ทุกประเทศ

สหรัฐฯ, จีน

ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุน
นิวซีแลนด เปรู
ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุน
นิวซีแลนด บาหเรน เปรู
ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุน
นิวซีแลนด บาหเรน เปรู

สหรัฐฯ, จีน

อินเดีย บาหเรน เปรู

E3 กับบาหเรน

สหรัฐฯ, จีน

สหรัฐฯ, จีน
สหรัฐฯ, จีน

ญี่ปุน , นิวซีแลนด
ออสเตรเลีย อินเดีย
ญี่ปุน นิวซีแลนด
บาหเรน เปรู
ออสเตรเลีย จีน
บาหเรน อินเดีย
สหรัฐอเมริกา

จีน,สหรัฐฯ
สหรัฐฯ, จีน
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สินคา/ปที่ลดภาษีเปน 0

- เครื่องใชบนโตะอาหารทําดวย
แกว พิกัด 7013
ยกเวน พิกัด 701339 , 701399

- ฉนวนใยแกว พิกัด 7019

ทันที

2549

2553
ญี่ปุน เปรู
นิวซีแลนด
ออสเตรเลีย จีน บาหเรน ออสเตรเลีย จีน
อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน บาหเรน อินเดีย
สหรัฐอเมริกา
เปรู นิวซีแลนด
ญี่ปุน เปรู
นิวซีแลนด
ออสเตรเลีย จีน
บาหเรน อินเดีย
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน เปรู
นิวซีแลนด

หลังป 2553

10. ทาทีภาคเอกชน
ภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ขอใหภาครัฐสนับสนุน ดังตอไปนี้
- ภาคเอกชน โดยบริษัทกระจกไทยอาซาฮี จํากัด เสนอใหสินคากระจกแผน พิกัด 700312, 700319 , 700420, 700490
7005109 , 7005219 , 7005299, 700711 , 700719 , 700721 ,700729 , 700800 , 700910 700992 เปนสินคาออนไหวกับจีน
- ภาครัฐชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมแกวโดยใหคงอัตราภาษีไวถึงป 2557 และลดลงเหลือ รอยละ 0 ในป 2558
- ใหลดภาษีลงรอยละ 5 ทุก 3 ป และเมื่อเหลือรอยละ 5 แลวใหคงอยูในอัตรานั้น
- ปกปองอุตสาหกรรมกระจกแผนใหสามารถแขงขันไดกอนที่ WTO มีผลสมบูรณ โดยใชมาตรการSensitive List
และ Anti Dumping
- Local content ของสินคาสวนใหญใชรอยละ 80 ยกเวนกระจกโฟลตใสชนิดพิเศษที่มี Loc รอยละ 60
สํานักวิชาการดานวิเคราะหและประเมินผลการเจรจา
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ธันวาคม 2547

