ความสัมพันธทางการคาไทย-อินเดีย
1.

ความสัมพันธทางการคา
ภาครัฐบาล:
- ขอตกลงทางการคา ลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2511 (ค.ศ.1968)
- คณะกรรมการรวมทางการคา (Joint Trade Committee: JTC) จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ
2528 (ค.ศ.1985) ลาสุดประชุม JTC ครั้งที่ 11 เมื่อเดือนกันยายน 2546 ณ กรุงเทพฯ
- ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอน ลงนามเมื่อป 2528 (ค.ศ. 1985)
- คณะกรรมาธิการรวมเพื่อความรวมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย (Thai-Indian Joint Commission
for Bilateral Cooperation: JC) จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2532 (ค.ศ.1989) ลาสุดประชุม
JC ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ณ กรุงนิวเดลี
- ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกับ Foreign
Investment Promotion Board ของอินเดีย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2540 (ค.ศ.1997)
- ความตกลงวาดวยการสง เสริมและคุมครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2543
(ค.ศ. 2000)
- กรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมดานตางๆ ระหวางอาเซียนกับอินเดีย
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the
Association of South East Asian Nations and the Republic of India) ลงนามเมื่อ วันที่
8 ตุลาคม 2546 (ค.ศ. 2003)
- กรอบความตกลงวาดวยการจัดทําเขตการคาเสรีไทย-อินเดีย (Framework Agreement for
Establishing Free Trade Area between the Kingdom of Thailand and The republic
of India) ลงนามเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 (ค.ศ. 2003)
- กรอบความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรี BIMST-EC (Framework Agreement on
the BIMSTEC Free Trade Area) ลงนามรวมกับพมา อินเดีย ศรีลังกา เนปาล และภูฏาน เมื่อ
วัน ที่ 8 กุ ม ภาพัน ธ 2547 (ค.ศ. 2004) และลงนามพิ ธี ส ารการเป น ภาคีค วามตกลงของ
บังกลาเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 (ค.ศ. 2004)
- ความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ ที่
ครอบคลุมดานตางๆ ระหวางอาเซียนกับ อินเดีย ลงนามเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 (ค.ศ.
2009) และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 (2010)
ภาคเอกชน:
- ความตกลงเพื่อการรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรมไทยกับสภาหอการคาและอุตสาหกรรม
อินเดีย ลงนามเมื่อป 2533 (ค.ศ. 1990)
- ความตกลงระหวางสภาหอการคาไทย กับสภาหอการคาและอุตสาหกรรมอินเดียเพื่อความ
รวมมือ และการจัดตั้งสภาธุรกิจรวม (Joint Business Council) ลงนามเมื่อป 2533 (1990)
- Thai-South Asia Business Forum จัดตั้งเมื่อเมษายน 2547
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การคาระหวางไทย-อินเดีย

การคารวม
ป 2556 อินเดียเปนคูคาอันดับที่ 16 ของไทย และเปนคูคาอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต ในระยะ
5 ปที่ผานมา (2552-2556) การคารวมมีมูลคาเฉลี่ยปละ 6,142.41 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ
9.316 ตอป
ป 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) การคารวมมีมูลคา 8,685.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 2555 (ม.ค.-ธ.ค.)
รอยละ 2.12 โดยไทยไดเปรียบดุลการคา 1,679.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ป 2557 (ม.ค.-มี.ค.) การคารวมมีมูลคา 2,073.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 2556 (ม.ค.-มี.ค.)
รอยละ 15.88 โดยไทยไดเปรียบดุลการคา 577.99 ลานเหรียญสหรัฐฯ
การสงออก
ป 2556 อินเดียเปนตลาดสงออกอันดับที่ 10 ของไทย และเปนตลาดสงออกอันดับที่ 1 ของไทยในเอเชีย
ใต ในระยะ 5 ปที่ผานมา (2552-2556) การสงออกมีมูลคาเฉลี่ยปละ 4,690.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 10.18 ตอป
ป 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยสงออกมูลคา 5,182.29 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 2555 (ม.ค.-ธ.ค.) รอย
ละ 5.32 สินคาสง ออกที่สําคัญ ไดแก เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก อัญ มณีและเครื่องประดับ เหล็กและเหล็ก กลา
เครื่ อ งยนต สันดาปภายในแบบลูก สูบ รถยนต อุ ป กรณและส วนประกอบ เครื่อ งจั ก รกลและส วนประกอบ
เครื่องปรับอากาศ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
ป 2557 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยสงออกมูลคา 1,325.97 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 2556 (ม.ค.-มี.ค.)
รอยละ 5.03
การนําเขาสินคา
ป 2556 อินเดียเปนตลาดนําเขาอันดับที่ 17 ของไทย และเปนตลาดนําเขาอันดับที่ 1 ของไทยในเอเชีย
ใต ในระยะ 5 ปที่ผานมา (2552-2556) การนําเขามีมูลคาเฉลี่ยปละ 2,870.78 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 9.15 ตอป
ป 2556 (ม.ค.-ธ.ค.) ไทยนําเขามูลคา 3,502.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.01 จากป 2555
(ม.ค.-ธ.ค.) สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก เครื่อ งเพชรพลอย อัญ มณี เงินแทงและทองคํา เหล็ก เหล็ก กลาและ
ผลิตภัณฑ พืชและผลิตภัณฑพืช เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เคมีภัณฑ สวนประกอบและอุปกรณยานยนต
ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่ง สินแรโลหะ ผลิตภัณฑโลหะ เปนตน
ป 2557 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยนําเขามูลคา 747.97 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 2556 (ม.ค.-มี. ค.)
รอยละ 30.04
3.

สินคา/บริการที่มีศักยภาพสงออก
ไทย
สินคาที่มีศักยภาพสงออก ไดแก เพชรพลอย อัญมณีและเครื่องประดับ สินคาอุปโภคบริโภค
น้ําผลไม ผลไมแปรรู ป อื่นๆ อาหารแปรรู ป ของเล น เครื่ อ งใชไ ฟฟา อุป กรณ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส โทรทัศ น สี
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตูเย็น เปนตน สาขาบริการศักยภาพ ไดแก กอสราง โรงแรม ทองเที่ยว และสปา เปนตน
อินเดีย สินคาที่มีศักยภาพสงออก ไดแก เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เคมีภัณฑ สินแรโลหะ เศษโลหะ
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑเวชกรรม เภสัชกรรม เปนตน สาขาบริการศักยภาพ ไดแก ภาพยนตร
ธุรกิจบริการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทองเที่ยว เปนตน
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ปญหาการคา
4.1
อินเดียจัดเก็บภาษีนําเขาในอัตราที่สูงและอากรอื่นในการนําเขาสินคา ทําใหอัตราภาษีที่ผูนําเขา
ตองชําระโดยรวมอยูในอัตราสูง และเสียโอกาสในการแขงขันกับสินคาจากประเทศอื่นที่มีตนทุนต่ํากวา ถึงแม
อินเดียจะปรับลดอัตราภาษีสวนใหญ ลงเหลือรอยละ 7.52 (ยกเวนสินคาเกษตร อาหาร ยาสูบ และเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล) แตเก็บอากรเพิ่มเติมรอยละ 4 สําหรับการนําเขาสินคาทุกประเภท และยังคงมาตรการที่มิใชภาษีที่
สําคัญ คือ มาตรการตอตานการทุมตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการ Safeguard ในกลุมสินคาเกษตรและ
สิ่งทอ
4.2
การนําเขา-สงออกสินคาบางประเภท จะตองทําการซื้อขายผานตัวแทนของรัฐ (State Trading
Enterprise) ซึ่งรัฐจะผูกขาดการคา เชน ขาว ขาวสาลี เนื้อมะพราวแหง ผลิตภัณฑปโตรเลียม ปุย และตองมี
ใบอนุญาตการนําเขาสําหรับบางสินคา เชน พืชน้ํามันและเมล็ด และธัญพืช เปนตน
4.3
อินเดียสงวนสินคาประมาณ 600 รายการ สําหรับอุตสาหกรรมรายยอยในประเทศ เชน ในกลุม
สิ่งทอ และของเลน
4.4
โครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ทาเรือ สนามบิน ระบบไฟฟาและโทรคมนาคม ยังไมไดรับการ
พัฒนาเทาที่ควร และเปนอุปสรรคตอการขนถายสินคา และเพิ่มตนทุนสินคาทางออม รวมทั้ง พิธีการทางศุลกากร
ที่ยุงยาก และลาชาในการดําเนินการดานเอกสาร
4.5
สินคาที่อินเดียนําเขาจากไทยจํากัดอยูในกลุมสินคากึ่งสําเร็จรูป (Semi-finished Goods) ซึ่งมี
ปริมาณไมแนนอนและไมสม่ําเสมอ
4.6
ถึงแมอินเดียมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีประสิท ธิภาพ แตยังขาดการบังคับ ใชและการปราบปราม
จริงจัง จึง ยัง คงมีก ารลอกเลียนแบบสินคาอยางกวางมาก ดังนั้น สินคาไทยที่จะวางจําหนายในตลาดอินเดีย
ควรจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วเปนจํานวนมาก
4.7
ลาสุด ไทยประสบปญ หาการกีดกันทางการคาสินคาเครื่อ งประดับ ทองคําทําใหสินคาชนิด
ดังกลาว ไมสามารถเขาสูตลาดอินเดีย ในชั้นนี้ พบวาผูประกอบการไทยบางรายใชสิทธิประโยชนจากการลดภาษี
สินคาสวนแรก (Early Harvest Scheme: EHS) ภายใต FTA ไทย-อินเดีย แตสินคาที่นํามาสําแดงเปนสินคาที่
ไมไดสัดสวนตามกฎถิ่นกําเนิดสินคา (Local Content) ที่รอยละ 20 อีกทั้งบางสวนเปนสินคาที่มี Origin จาก
ประเทศอื่น เชน อิตาลี กรมศุลกากรอินเดียจึงขอตรวจสอบสินคา ซึ่งภาครัฐทั้งสองฝายกําลังอยูในระหวางการ
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
5.

เรื่องอื่นๆ
5.1 การคาสินคาเรงลดภาษี (Early Harvest Scheme: EHS) ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีไทยอินเดีย
ในปจ จุบัน ผูประกอบการไทยไดมีก ารขอใชสิท ธิ FTA ไทย-อินเดีย สงออกมูล คา 590.29 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนการใชสิทธิรอยละ 74.21 ของมูลคาการสงออกเฉพาะรายการที่ไดรับสิทธิฯ (จํานวน 83
รายการ มีมูลคาสงออกรายการที่ไดรับสิทธิ 795.45 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งสินคาสําคัญที่มีการใชสิทธิ FTA ไดแก
เครื่อ งปรับ อากาศ (พิกัด 841510) เม็ดพลาสติก (พิกัด 390740) อะลูมิเ นียมเจือ (พิกัด 760120) เครื่องรับ
โทรทัศนสี (พิกัด 852872) ตูเย็น 2 ประตู (พิกัด 8418.10) และสวนประกอบเครื่องยนต (พิกัด 840991)



สินคาเรงลดภาษี (Early Harvest Scheme) ภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย โดยไดเริ่มลดภาษีตั้งแต 1 ก.ย.
2547 และลดเปน 0% เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2549
1
เรียบเรียงจาก Country Commercial Guide, U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State, 2007
2
อินเดียปรับลดภาษีสินคาอุตสาหกรรมใหอัตราภาษีศุลกากรสวนใหญเปนรอยละ 7.5 เมื่อปงบประมาณ 2007-2008

-45.2 เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2557 กระทรวงการตางประเทศอินเดีย แตงตั้ง นาย Suresh K. Reddy
เอกอัครราชทูตอินเดียประจําอิรัค ใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตอินเดียคนแรกประจํา ASEAN & East Asia
Summit ณ กรุงจารกาตา ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่อินเดียแตงตั้งผูแทนทางการทูตเพื่อรับผิดชอบภารกิจดานอาเซียน
โดยตรง ขณะที่คูแขงทางเศรษฐกิจของอินเดีย อาทิ จีน ญี่ปุน และสหรัฐฯ แตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําอาเซียน
อยูกอนแลว ทั้ง นี้ อินเดียสถาปนาความสัมพันธกับอาเซียนในฐานะคูเจรจาเฉพาะดาน (Sectoral Dialogue
Partner) เมื่อป 2535 และยกสถานะขึ้นเปนประเทศคูเจรจาอยางสมบูรณ (Dialogue Partner) เมื่อป 2538
ตอมาไดพัฒนาความสัมพันธสูระดับการประชุมสุดยอดเปนครั้งแรกในการประชุมที่ กรุงพนมเปญ กัมพูชา เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งการแตงตั้งผูแทนทางการทูตประจําอาเซียนของอินเดีย แสดงใหเห็นวาอินเดียยังคง
ใหความสําคัญตอนโยบาย Look East และพยายามผลักดันความรวมมือภายใตโครงการเชื่อมโยงกับอาเซียน
(ASEAN-India Connectivity) ใหเปนรูปธรรม โดยอินเดียมีเปาหมายจะพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแก รัฐมณีปุร ะ รัฐ นาคาแลนด รัฐ อัสสัม เพื่อเปนประตูเ ชื่อ มโยงสูอ าเซียน โดยเฉพาะโครงการ Trilateral
Highway Project เชื่อมระหวางอินเดีย-เมียนมา-ไทย
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
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