ไม ไมแปรรูป และผลิตภัณฑ
1.

ขอบเขตสินคา
• ไม และไมแปรรูป (พิกัด 4401 – 4407)
- ไมฟน (พิกัด 4401) ถานไม (พิกัด 4402) ไมที่ยังไม
แปรรูป เชน ไมสน สัก ประดู ตะเคียน มะคา ยางพารา ยูคาลิปตัส
กระถิน สะเดา (พิกัด 4403) มะฮอกกานี ไมรัดถัง ไมซีกและไมเสา
(พิกัด 4404) ฝอยไม ผงไม (พิกัด 4405) ไมหมอนรถไฟ (พิกัด
4406) ไมที่เลื่อย หรือถากตามยาวหรือไส (พิกัด 4407)
• ผลิตภัณฑไม (พิกัด 4408 – 4421) ประกอบดวย
- แผนไมสําหรับทําไมวีเนียร/ไมอัดพลายวูด (พิกัด
4408) ไมมีขอบ แถบไม ไมลวดลาย ไมปารเกต (พิกัด 4409) แผน
ชิ้นไมอัด(พารติเคิลบอรด) แผนชิ้นไมอัดเรียง แผนขี้กบอัด (พิกัด
4410) ไฟเบอรบอรดที่ทําดวยไม หรือวัตถุจําพวกไม ยึดติดกัน
ดวยเรซิน หรือสารอินทรีย (พิกัด 4411) ไมอัดพลายวูด ไมอัดวี
เนียร และลามิเนเต็ดวูดที่คลายกัน (พิกัด 4412) ไมเพิ่มความแนน
(พิกัด 4413) กรอบ(รูป/กระจก)ไม (พิกัด 4414) หีบ/กลอง/บรรจุ
ภัณฑทําดวยไม (พิกัด 4415) ถังไมแบบคาสก บารเรล ของชางทํา
ถังไม (พิกัด 4416) เครื่องมือ ดามไมกวาดหุนทํารองเทา (พิกัด
4417) เครื่องประกอบอาคารทําดวยไมและที่ใชเพื่อการกอสราง
(พิกัด 4418) เครื่องใชบนโตะอาหาร/ในครัว ทําดวยไม (พิกัด
4419) ไมประดับมุก/งาชาง เฟอรนิเจอรไม (นอกจากพิกัด 94)
(พิกัด 4420) ของอื่นๆ ทําดวยไม (พิกัด 4421)
2.

การผลิต
โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับไม มีประมาณ 6, 961 โรงงาน
โดยเปนโรงงานขนาดเล็กรอยละ 89 โรงงานขนาดกลาง รอยละ 10
และโรงงานขนาดใหญ รอยละ 1 มีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
ประมาณ 48,826 ลานบาท ทั้งนี้โรงงานผลิตจะกระจายอยูใกล
แหลงวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมไมที่เกี่ยวของกับการแปรรูปไมในลักษณะ
เลื่อย ตัด เซาะ ถาก บาก เจาะ หรือการกระทําใดๆที่ทําใหไมเปลี่ยน
รูปไป ประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบไมเนื้อแข็งเนื่องจากรัฐบาล
ไดออกพระราชกําหนดปดปาสัมปทานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2532
ทําใหผูผลิตตองพึ่งการนําเขาไมเนื้อแข็งจาก
ตางประเทศ เพื่อนํามาผลิตเครื่องเรือน ชิ้นสวน อุปกรณเครื่องใช
ภายในบาน และงานกอสราง ซึ่งทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น
ขีดความสามารถในการแขงขันลดลง สําหรับแหลงนําเขาวัตถุดิบ

ไมเนื้อแข็ง เชน ประเทศเพื่อนบานแถบอินโดจีน สหรัฐอเมริกา
นิวซีแลนด และปาปวนิวกินี แตเนื่องจากปญหาความไมสงบ
ภายในประเทศ
และนโยบายอนุรักษปาไมของบางประเทศที่
เขมงวด ทําใหเปนอุปสรรคในการนําเขาไมแปรรูปดังนั้น ผูผลิตจึง
มีการปรับเปลี่ยนมาใชวัตถุดิบอื่นทดแทนมากขึ้น เชน ไมเนื้อออน
(ยางพารา) ไมจากสวนปาไมโตเร็ว ไมสัก แตก็ตองอาศัยระยะเวลา
นอกจากนี้
ยังมีการใหความสําคัญกับการปองกันรักษาเนื้อไม
เพื่อใหมีอายุการใชงานนาน รวมทั้งมีการผลิตและพัฒนาวัสดุไม
ประสาน ดวยระบบรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนไม
จากธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
การผลิตไมในปจจุบันมีไมเพียงพอกับความตองการใช
ภายในประเทศ จากสถิติลาสุดของกรมปาไม ป2543-2545 มีการ
ผลิตไม ลดลงเปนลําดับ ดังนี้
การผลิตไมในป 2543-2545
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3.
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การคา
3.1 ประเทศไทยเปน Net Exporter
3.2 การสงออกไมและผลิตภัณฑของไทยมีมูลคาปละ
ประมาณ 25,000-30,000 ลานบาท ในแตละปมีอัตราขยายตัวไม
มากนัก โดยในป2546 สงออกมูลคา 29,855 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป
กอนหนา รอยละ 3.39 แหลงสงออกที่สําคัญไดแก สหรัฐฯ จีน
ญี่ปุน (มีสัดสวน รอยละ 21,19 และ13 ตามลําดับ) รองลงมา เชน
ฮองกง สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และเกาหลีใต เปนตน
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ตามสถานการณการผลิตและการคา
ภายในประเทศ ทั้งนี้ควบคุมโดย

สัดสว นการสงออกไมและผลิตภัณฑ ป 2546
ไฟเบอรบอรด
13%

แผนชิ้นไมอ ัด
7%

ผลิตภัณฑไ มอ ื่นๆ
22%

เครื่อ งใช
บนโตะ
อาหาร

ไม
6%

ไมแ ปรรูป
20%

ไมม ีขอบ
ลวดลายปาเก
10%

กรอบรูป
13%

คูแขงขันของไทยในตลาดสําคัญไดแก
- สหรัฐฯ ป 2546นําเขาจาก แคนาดา จีน บราซิล ชิลี
(สัดสวน รอยละ 63,8,6,4 ตามลําดับ) ไทย(อยูลําดับที่12 ,สัดสวน
รอยละ 0.97)
- จีน ป 2546 นําเขาจาก รัสเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
(สัดสวน รอยละ 23,14,11 ตามลําดับ) ไทย(อยูลําดับที่ 7,สัดสวน
รอยละ 4.5)
- ญี่ปุน ป 2546 นําเขาจาก แคนาดา จีน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย (สัดสวน รอยละ 13,12,12,11 ตามลําดับ) ไทย(อยูลําดับที่
16, สัดสวน รอยละ 1.2)
3.3 การนําเขาไมและผลิตภัณฑมีมูลคาปละประมาณ
20,000 ลานบาท ในแตละปมีการนําเขาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10
โดยป 2546 นําเขามูลคา 20,950 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา
รอยละ 11.37 แหลงนําเขาสําคัญ ไดแก มาเลเซีย ลาว และพมา (มี
สัดสวน รอยละ 39,16 และ16 ตามลําดับ) รองลงมา เชน สหรัฐฯ
นิวซีแลนด จีน บราซิล และอินโดนีเซีย เปนตน
สัดสว นการนํา เขา ไมและผลิตภัณฑป 2546
อื่นๆ
20%

ไมแ ปรรูป 20%

4.

ไมพลายวูด วี
เนียร ลามิเ นเด็ด
วูด 6%

ไม 10%

มาตรการสงออก/นําเขาของไทย
4.1 มาตรการสงออก : ไมและไมแปรรูป (HS 4401 4403
4404 4406 4407) ซึ่งรวมถึงไมที่นําเขาจากตางประเทศดวย
(ยกเวน ไมยางพารา ซึ่งมีประกาศควบคุมการสงออกไวเปนการ
เฉพาะ ไมไผ ไมรวก ปาลม รากไม เถาไม ไมวีเนียร และไม
สําเร็จรูปที่ไมเหมาะจะนําไปแปรรูปเปนอยางอื่น) เปนสินคาที่
ตองขออนุญาตสงออก ตามหลักการกระทรวงพาณิชยจะพิจารณา

เพื่อปองกันการขาดแคลน

- พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 46 พ.ศ.2520
- ประกาศกระทรวงฯฉบับที่ 50 พ.ศ.2520 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2520
- ประกาศกระทรวงฯลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2525
- ระเบียบกระทรวงฯลงวันที่ 16 กันยายน 2526
- คําสั่งกระทรวงพาณิชยที่ 133/2543 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม
2543
ระเบียบและหลักเกณฑการสงออก
1) ไมสน อนุญาตใหสงออกไดทั้งไมซุงและไมแปรรูป ตาม
หลักเกณฑดังนี้
- ตัดออกจากปาในบริเวณที่หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
จําเปนตองใชพื้นที่ปานั้น
- ไมสนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนปาของ
กรมปาไม
- ไมสนประดิพัทธที่ตองตัดจากสวนไมสนประดิพัทธที่
ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์
2) ไมที่ทําออกจากสวนปา (ทุกชนิด) ตองเปนไมที่ทําจาก
สวนปาของรัฐและเอกชน ทั้งไมซุงและไมแปรรูปโดยมีหนังสือ
รับรองจากกรมปาไม และปริมาณที่ไดกําหนดไวในหนังสือรับรอง
3) ไมสักสวนปา กระทรวงพาณิชยไดมีคําสั่งฯ มอบอํานาจ
ใหอธิบดีกรมปาไมเปนผูพิจารณาอนุญาตสงออกไมสวนปาทุกชนิด
โดยขณะนี้ไดอนุมัติใหองคการอุตสาหกรรมปาไม(อ.อ.ป.)สงไมสัก
สวนปาออกจําหนายตางประเทศ
4) ไมชนิดอื่นๆ ในหลักการไมอนุญาตสงออกเวนแตไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปนกรณีไป
- ไมยางพารา(HS 4403 4404 4406 4407) ควบคุมโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการสงไมยางพาราออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ.2545 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545 และระเบียบ
กระทรวงพาณิชยวาดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาตสงไมยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2545 โดยมีจุดประสงคเพื่อใหปริมาณการสงออก
สอดคลองกับปริมาณการผลิตและความตองการไมยางพารา
ภายในประเทศ ทั้งนี้มีขอบเขตทั้งไมยางพาราที่เปนไมซุงและไม
แปรรูป แตไมรวมไมยางพาราที่ไดจัดทําเปนของสําเร็จรูป
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4.2 มาตรการนําเขา ไมซุง ไมแปรรูปและสิ่งประดิษฐ
เครื่องใช หรือสิ่งอื่นใดที่ทําดวยไม(HS 4403 4407ถึง4421) ควบคุม
โดย
- ประกาศกระทรวงพาณิชย(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2535
- ระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการกําหนดดานศุลกากร
นําไมเขามาในราชอาณาจักรพ.ศ.2535 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2535
เพื่อปองกันการลักลอบตัดไมในประเทศแลวแอบอางวาเปนไมนําเขา
จากตางประเทศและใหความรวมมือในการปองกันลักลอบนําเขาไม
จากประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นไมที่นําเขาทางดานศุลกากรชายแดน
ตองมีใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา(C/O)หรือมีหลักฐานการอนุญาต
ใหสงออกของประเทศที่สงออก สําหรับไมซุงตองมีการประทับตรา
ที่ไมของประเทศผูผลิต
5. อัตราภาษี/คาธรรมเนียม
พิกัด
ตามพรก. MFN Rate WTO Rate หมายเหตุ
4401-4403 10
1
5
4404
25
1
5
4405
15
1
5
4406
20
1
5
4407
40, 20 5, 1
5, 1
4408-4409 40
12.5
10,20
*นําเขาตั้ง
5*
แต1ม.ค.48
4410
70
12.5
20
*นําเขาตั้ง
5*
แต1ม.ค.48
4411
40
12.5
20
*นําเขาตั้ง
5*
แต1ม.ค.48
4412
60
12.5
20
*นําเขาตั้ง
5*
แต1ม.ค.48
4413
15
5
20
4414
40
30
20
4115-4117 40
20
20
*นําเขาตั้ง
10*
แต1ม.ค.48
4418-4121 40
30
20

ปญหาที่ไทยประสบ
(1) การขาดแคลนวัตถุดิบไม
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหความตองการไม
และผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นมาก
ขณะที่มีขอจํากัดดานวัตถุดิบไมจาก
ธรรมชาติ และกระแสการอนุรักษปาไมทั่วโลก รวมทั้งการที่
ประเทศไทยประกาศปดปาตั้งแตป 2532 และยกเลิกสัมปทานการ
ทําไมทั้งหมดในป 2535 ทําใหไทยตองพึ่งการนําเขาไมจาก
ตางประเทศ ซึ่งผลจากภาวะการขาดแคลนไมอยางรุนแรง/ราคาสูง
จึงทําใหเกิดอุตสาหกรรมผลิตไมแผนเพื่อทดแทนไมจากธรรมชาติ
โดยใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ไมยางพารา ยูคาลิปตัส และชานออย
เพื่อไปผลิตไมแผนชนิดตางๆ เชน ไมอัด(Plywood) แผนใยไมอัด
แข็ง (Hardboard) แผนไมปารติเคิล แผนเอ็มดีเอฟ (Medium
Density Fiberboard) ซึ่งสวนใหญนําไปใชในอุตสาหกรรมกอสราง
และผลิตเฟอรนิเจอร
(2) ผลิตภัณฑไมบางชนิดที่สงออกไป ถูกสงกลับ เนื่องจาก
ปญหาคุณภาพไมไดตามกําหนด เชนหีบ/กลอง/บรรจุภัณฑทําดวยไม
และอุปกรณประกอบอาคารทําดวยไม เปนตน

6.

8.

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 46 พ.ศ.2520
- ประกาศกระทรวงฯฉบับที่ 50 พ.ศ.2520 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2520

- ประกาศกระทรวงฯลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2525
- ระเบียบกระทรวงฯลงวันที่ 16 กันยายน 2526
- คําสั่งกระทรวงพาณิชยที่ 133/2543 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม
2543
- พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 46 พ.ศ.2520
- ประกาศกระทรวงฯฉบับที่ 50 พ.ศ.2520 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2520
- ประกาศกระทรวงฯลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2525
- ระเบียบกระทรวงฯลงวันที่ 16 กันยายน 2526
- คําสั่งกระทรวงพาณิชยที่ 133/2543 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม
2543
- ประกาศกระทรวงพาณิชย(ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2535
- ระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการ กําหนดดานศุลกากร
นําไมเขามาในราชอาณาจักรพ.ศ.2535 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2535
7.

กฎระเบียบของประเทศคูคา
- อินเดีย มีกฎระเบียบตาม Plant Quarantine Order เกี่ยวกับ
การนําเขาบรรจุภัณฑที่ทําจากไมเนื้อแข็ง และมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
การนําเขาผลิตภัณฑจากไมเนื้อแข็งและไมเนื้อออน ซึ่งระบุไวใน
List of Regulated Items
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- ออสเตรเลีย มีขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเขาบรรจุภัณฑที่ทํา
จากไม จะตองเปนไปตาม ISPM 15 (require methyl bromide
fumigation at 48 grams per cubic meter for 24 hours) และ Bark-free
(ไมมีเปลือกไม)
- จีน มีขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเขาบรรจุภัณฑที่ทําจากไม
จะตองเปนไปตาม ISPM 15 (omission of methyl bromide
fumigation as a treatment option for countries with pine wood
nematode) และ Bark-free รวมทั้งตองมีหลักฐานการรับรองจาก
ประเทศผูผลิต (Country required to provide a list of approved
manufacturing facilities.)
9.

- นิวซีแลนด มีขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเขาบรรจุภัณฑที่ทํา
จากไม จะตองเปนไปตาม ISPM 15 และ Bark-free
- สหรัฐอเมริกา มีขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเขาบรรจุภัณฑที่
ทําจากไม จะตองเปนไปตาม ISPM 15
- EU มีขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเขาบรรจุภัณฑที่ทําจากไม
จะตองเปนไปตาม ISPM 15 และวัตถุดิบที่ใชตองทําจากไมไมมี
เปลือก (Wood packagingmaterial required to be made from
debarked wood.)

ทาทีการลดภาษีของไทยกับประเทศคูคา
ประเทศคูคาสําคัญไดแก อินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู สหรัฐอเมริกา จีน และบาหเรน

U
ลดฝายเดียว
4401-4406
ทุกประเทศ
4407(ขึ้นอยูกับแตละประเภท ทุกประเทศ
ยอย)
4408-4409
4410-4412
4413-4417
4418-4419
4420-4421

R
ลดทั้งสองฝาย

N
ลดตามแผนปกติ

ทุกประเทศ

ทุกประเทศ

ทุกประเทศ
อินเดีย ญี่ปุน บาหเรน
ออสเตรเลีย เปรู สหรัฐฯ จีน
ทุกประเทศ
อินเดีย ญี่ปุน ออสเตรเลีย เปรู สหรัฐฯ จีน บาหเรน
ทุกประเทศ

10. ทาทีภาคเอกชน
(1) ภาคเอกชนกลุมไม ขอใหผลักดันเปดตลาดกับอินเดีย ญี่ปุน และบาหเรน ในสินคาแผนชิ้นไมอัด
ปารติเคิลบอรด (HS 4410) ไฟเบอรบอรด (HS 4411) และไมอัดพลายวูด ไมอัดวีเนียร ลามิเนเต็ดวูด (HS 4412)
(2) ภาคเอกชนกลุมเฟอรนิเจอร ขอใหเรงเปดตลาดกับอินเดีย ในสินคาเครื่องประกอบอาคารทําดวยไม (HS
4418) และเครื่องใชบนโตะอาหาร (HS 4419)
-----------------สํานักวิชาการดานวิเคราะหและประเมินผลการเจรจา
ธันวาคม 2547

