หินออน/แกรนิต
1. ขอบเขตสินคา
• วัตถุดิบหินออนหรือหินออนบล็อก(พิกัด 2515)
• วัตถุดิบหินแกรนิตหรือหินแกรนิตบล็อก
(พิกัด 2516)
• หินออนและหินแกรนิตสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ (พิกัด 6802)
2. การผลิต
ไทยผลิตไมพอเพียงกับความตองการใชั ในป 2544-2546 หิน
ออนบล็อก ผลิตไดเฉลี่ยปละ 21,154 ลูกบาศกเมตร มูลคา 74 ลาน
บาท ความตองการใชในประเทศเฉลี่ยปละ 19,614 ลูกบาศกเมตร
มูลคา 69 ลานบาท
หินแกรนิตบล็อก ผลิตไดเฉลี่ยปละ 8,041 ลูกบาศกเมตร มูลคา
36.2 ลานบาท ความตองการใชในประเทศเฉลี่ยปละ 9,310 ลูกบาศก
เมตร มูลคา 42 ลานบาท
เปรียบเทียบปริมาณการผลิตและการใชหินออนบล็อก
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3.3 การนําเขา
ป 2546 ไทยนําเขาหินออนแกรนิตและผลิตภัณฑปริมาณ
135,531 ตัน มูลคา 636.9 ลานบาท สวนใหญเปนการนําเขา
หินแกรนิตบล็อก มูลคา 556.9 ลานบาท คิดเปน 87 % หินออนบล็อก
มูลคา 57 ลานบาท คิดเปน 9% และผลิตภัณฑหินออน/แกรนิต มูลคา
23 ลานบาทคิดเปน 4 % แหลงนําเขาสําคัญไดแก จีน อินเดีย อิตาลี
สเปน ตุรกี แอฟริกาใต
การนํา เขาหินออน/แกรนิตของไทยป 2546
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ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร
3. การคา
3.1 ประเทศไทยเปน Net Importer
3.2 การสงออกป 2546
ไทยสงออกหินออนและแกรนิตและผลิตภัณฑ ปริมาณ
9,971 ตัน มูลคา 112.3 ลานบาท
หินออน สงออก 9.6 ลานบาท คิดเปน 9 % ตลาดสงออก
ไดแก เกาหลีใต สหรัฐฯ กัมพูชา
หินแกรนิต สงออก 19.7 ลานบาท คิดเปน 18 % ตลาด
สงออกไดแก ญี่ปุน ไตหวัน สิงคโปร

4. มาตรการสงออก/นําเขาของไทย
4.1 มาตรการสงออก สงออกเสรี ไมเสียภาษีอากร
4.2 มาตรการนําเขา
• หินออนบล็อก หินแกรนิตบล็อก ไมควบคุมการนําเขา
แตผูนําเขาจะตองเปนผูถือประทานบัตรหินออนหรือหินประดับ หรือ
เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการแปรรูปหิน
ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย เรื่องการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่
142) พ.ศ.2546
• หินออนและหินแกรนิตสําเร็จรูปรวมทั้งผลิตภัณฑ
ควบคุมการนําเขาตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคาบางอยาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2496 และประกาศ
กระทรวงพาณิชยเรื่องการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่
86) พ.ศ.2521
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5.

(3) ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องการนําสินคาเขามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ 142) พ.ศ.2546
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7.

ปญหาที่ไทยตองประสบ
(1) ตนทุนการผลิตของไทยสูงกวาจีน อินเดีย ทําใหมีการ
นําเขาหินบล็อก (กอน) และหินแผนกึ่งสําเร็จรูป ที่มีอัตราภาษีต่ํากวา
มาทําการแปรรูป แขงขันกับผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบในประเทศซึ่งมี
ศักยภาพการแขงขันนอยกวา
(2) อุตสาหกรรมการผลิตหินของไทยยังมีการ คุมครอง
ภายในประเทศสูง
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8.

6.

กฎหมายที่เกี่ยวของ
(1) พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
(2) พระราชกฤษฎีกาควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคาบางอยาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2496 และประกาศกระทรวงพาณิชย
เรื่องการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ.2521 ของ
กระทรวงพาณิชย
9.

กฎระเบียบของประเทศคูเจรจามาตรการภาษี
ประเทศ
หินออน หินแกรนิต ผลิตภัณฑ
จีน
3, 4%
3, 4%
10-24.5%
อินเดีย
20%
20%
20%
สหรัฐฯ
6, 3%
0, 2.8%
1.9-6.5%
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0
0
9, 11.2, 16%
เปรู
12
12
12
นิวซีแลนด
0
0
0, 6.5

ทาทีการลดภาษีของไทย
ปที่ลดภาษี เปน 0
หินออน
หินแกรนิต
ผลิตภัณฑ

ทันที

2549

2553
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
บาหเรน เปรู สหรัฐฯ ญี่ปุน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
บาหเรน เปรู สหรัฐฯ ญี่ปุน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
บาหเรน เปรู สหรัฐฯ ญี่ปุน

หลังป 2553
จีน, อินเดีย
จีน, อินเดีย
จีน, อินเดีย

10. ทาทีภาคเอกชน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ เสนอใหสินคาหินออนและหินแกรนิตที่ตัดเปนกอนสี่เหลี่ยม(พิกัด2515.12, 2516.12, 2516.70 ) และหินแปรรูป
(พิกัด 6802.21, 6802.22 และ 6802.29) เปนสินคาออนไหวกับจีนและอินเดีย เนื่องจากไทยมีตนทุนสูงแขงขันกับอินเดีย และจีนไดยาก
-----------กลุมวิเคระหผลกรทบการเจรจา
สํานักวิชาการดานวิเคราะหและประเมินผล
ธันวาคม 2547

