การจัดจําแนกมาตรการที่มิใชภาษี ตามระบบของ UNCTAD
(2012 UNCTAD NTM Classification)
ในชวง 20 ปที่ผานมา อาเซียนไดทยอยลดภาษีนําเขาสินคามาอยางตอเนื่องจนถึงป&จจุบัน โดยภาษีนําเขาระหวาง
กันในสินคาเกือบทุกรายการไดลดลงเป/นศูนย2แลว อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิกยังมีการใชมาตรการที่มิใชภาษี
(Non-Tariff Measures: NTMs) เป/นเครื่องมือในการปกปEองตลาดภายในประเทศ
ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ATIGA) มิไดหามประเทศสมาชิกใชมาตรการที่มิใชภาษี แตการใชมาตรการ
ดังกลาวจะตองไมมีผลเป/นอุปสรรคทางการคา (Non-Tariff Barriers: NTBs)1 ทั้งนี้ อาเซียนไดพยายามทําใหการ
ใชมาตรการที่มิใชภาษีภายในอาเซียนมีความโปรงใส และตรวจสอบได เชน กําหนดใหประเทศสมาชิกตองแจง
(notify) การใชมาตรการที่มิใชภาษีตอสํานักเลขาธิการอาเซียน ใหมีการจัดทําฐานขอมูลมาตรการที่มิใชภาษี
(NTMs Database) ของประเทศสมาชิกอาเซียน และใหมีการจัดตั้งคลังขอมูลทางการคาของอาเซียน (ASEAN
Trade Repository: ATR) ภายในป 2558 นอกจากนี้ แผนการดําเนินการดานมาตรการที่มิใชภาษีของอาเซียน ยัง
กําหนดใหประเทศสมาชิกตองจัดจําแนกมาตรการที่มิใชภาษีของตน ในฐานขอมูล NTMs Database โดยใชระบบ
การจัดจําแนกของ UNCTAD เพื่อลดการใชมาตรการที่มิใชภาษีที่มีจุดประสงค2แอบแฝงในการกีดกันทางการคา
และเพิ่มความสะดวกทางการคาภายในภูมิภาค
2012 UNCTAD NTM Classification
เนื่องจากคําวา “มาตรการที่มิใชภาษี” มีความหมายที่กวาง การจัดจําแนกมาตรการที่มิใชภาษีออกเป/นหมวดหมู
จะชวยใหการจัดเก็บขอมูลและการวิเคราะห2มาตรการที่มิใชภาษีมีความสะดวกมากขึ้น UNCTAD จึงไดริเริ่มใหมี
ระบบการจัดจําแนกมาตรการที่มิใชภาษีขึ้นในป 2009 (พ.ศ. 2552) โดยมีวัตถุประสงค2หลักเพื่อใหเป/นระบบ
มาตรฐานของการจัดจําแนกมาตรการที่มิใชภาษี และใชในการเก็บขอมูล วิเคราะห2 และเผยแพรมาตรการที่มิใช
ภาษี ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทั้งนี้ ระบบการจัดจําแนกดังกลาว ไดรับการปรับปรุง
ใหมในป 2012 (พ.ศ. 2555) ตามคําแนะนําของ WTO เพือ่ ใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
สําหรับระบบการจัดจําแนกมาตรการที่มิใชภาษีของ UNCTAD ที่ไดรับการปรับปรุงใหม ไดแบงมาตรการที่มิใช
ภาษีออกเป/น 3 ประเภทหลักๆ ไดแก มาตรการทางเทคนิค (Chapter A - C) มาตรการที่มิใชทางเทคนิค
(Chapter D - O) และมาตรการดานการสงออก (Chapter P)

1

ความตกลง ATIGA กําหนดใหบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร2 และไทย ตองยกเลิกมาตรการที่เป/นอุปสรรคทางการคา
ภายในป 2553; ฟiลิปปiนส2 ตองยกเลิกภายในป 2555; กัมพูชา ลาว เมียนมาร2 และเวียดนาม ตองยกเลิกภายในป 2558 (ยืดหยุน
ไดถึงป 2561)
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D

Price control

E
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Trade-related Investment

J

Distribution Restrictions

K

Post-Sales Services

L Subsidies
M Government Procurement
N Intellectual Property

measures

Export

O Rules Of Origin
P

Export-related Measures

1. มาตรการทางเทคนิค
• Chapter A - มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เชน มาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
อาหาร มาตรการตรวจสอบโรคศัตรูพืช มาตรการกักกันพืช การกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เป/นตน
• Chapter B - มาตรการอุปสรรคทางการคาทางดานเทคนิค (TBT) เชน มาตรการเกี่ยวกับการติดฉลาก
สินคา การกําหนดมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม และมาตรการเพื่อปกปEองสิ่งแวดลอม เป/นตน
• Chapter C - มาตรการหรือขอกําหนดที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสินคากอนการนําเขา และพิธีการทาง
ศุลกากรตางๆ
2. มาตรการที่มิใชทางเทคนิค
• Chapter D - มาตรการควบคุมราคา เชน มาตรการปกปEองการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น มาตรการตอบโต
การทุมตลาด และมาตรการตอบโตการอุดหนุน
• Chapter E - มาตรการขออนุญาตนําเขา มาตรการหาม/จํากัดการนําเขาสินคา และการควมคุมปริมาณ
การนําเขา รวมถึงมาตรการโควตาภาษี
• Chapter F - คาธรรมเนียม และมาตรการกึ่งภาษีตางๆ เชน คาธรรมเนียมพิเศษดานศุลกากร
คาธรรมเนียมอื่นๆ และกฎระเบียบเกี่ยวกับการประเมินราคาทางศุลกากร เป/นตน

• Chapter G - มาตรการทางการเงินที่มีผลตอตนทุนการนําเขาสินคา เชน กําหนดใหชําระคาสินคา/ภาษี
นําเขาลวงหนา
• Chapter H - มาตรการที่สงผลกระทบตอการแขงขันทางการคา เชน การใหสิทธิพิเศษแกหนวยงาน
การคาของรัฐ (state trading enterprise) ในการนําเขาสินคา
• Chapter I - มาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการคา เชน การบังคับใชชิ้นสวนและวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ
• Chapter J - ขอจํากัดในการจัดจําหนายสินคานําเขาภายในประเทศ เชน การกําหนดจํานวนรานคา/เขต
พื้นที่ ที่สามารถขายสินคานําเขาได
• Chapter K - ขอจํากัดในการใหบริการหลังการขายตางๆ
• Chapter L - มาตรการอุดหนุนสินคาภายในประเทศ แตไมรวมถึงการอุดหนุนการสงออก
• Chapter M - ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
• Chapter N - มาตรการ/กฎหมาย/ขอกําหนดเกี่ยวกับทรัพย2สินทางป&ญญา
• Chapter O - กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา
3. มาตรการด4านการสงออก
• Chapter P - มาตรการที่เกี่ยวกับการสงออก เชน การหาม/จํากัดการสงออกสินคา มาตรการขออนุญาต
สงออก การควบคุมราคาสงออก การเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในการสงออก และมาตรการอุดหนุนการ
สงออก เป/นตน
เนื่องจากประเทศไทยอยูในระหวางการดําเนินการจัดตั้งคลังขอมูลทางการคาระดับประเทศ (National Trade
Repository: NTR) เพื่อเชื่อมโยงกับคลังขอมูลทางการคาของอาเซียน (ATR) จึงควรเรงใหมีการรวบรวมมาตรการ
ที่มิใชภาษีของไทย รวมถึงปรับปรุงฐานขอมูลมาตรการที่มิใชภาษีเดิม ใหเป/นไปตามระบบการจัดจําแนกใหมของ
UNCTAD โดยเมื่อปรับปรุงเสร็จแลว ขอมูลดังกลาวจะนําไปรวบรวมไวที่เวปไซต2ของสํานักเลขาธิการอาเซียน และ
นําไปใชเป/นองค2ประกอบหนึ่งของคลังขอมูลการคาของไทย และคลังขอมูลการคาของอาเซียนตอไป
****************
AFTA Unit
สํานักอาเซียน
กันยายน 2556

