อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ความสําคัญต่ อระบบเศรษฐกิจไทย
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มมีสดั ส่วนมูลค่าเพิ่มต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็ นอันดับ 4 รองจากอุตสาหกรรม
สิ นค้ า
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่ องจักรสํานักงาน
และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามลําดับ โดยผลิตภัณฑ์ส่ิ งทอที่มีการ
กลุ่มสิ่งทอ
ส่งออกเป็ นจานวนมากได้แก่ ผ้าผืน เส้นด้ายและเส้นใย
1) ผ้าผืนและด้าย
การผลิต (ปี 2558) การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ และสิ่ งทอ (ผ้าผืน) เทียบ
- 1.1) ผ้าผืน
กับปี ก่อนลดลงร้อยละ 2.58 และ 4.56 ตามลําดับ การจําหน่ายลดลง
- 1.2) ด้ายและเส้นใยฯ
ร้อยละ 1.55 และ 5.89 ตามลําดับ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากความต้องการ
2) เคหะสิ่ งทอ
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในชะลอตัว
3) เส้นใยประดิษฐ์
การส่ งออก (ปี 2558) มูลค่าการส่งออก 4,247.73 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 4) ผ้าปั กและผ้าลูกไม้
ลดลงร้อยละ 7.71 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลก 5) ตาข่ายจับปลา
ชะลอตัว ส่งผลให้ผนู ้ าํ เข้าลดการนําเข้า โดยมูลค่าการส่งออก
6) ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสิ่ งทอ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 61.59 ของการ
7) ผ้าแบบสําหรับตัดเสื้ อฯ
ส่งออกสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มทั้ง หมด
8) สิ่ งทออื่นๆ
การผลิตและการส่ งออกปี 2559 คาดว่า จะขยายตัว หากเศรษฐกิจใน ทีม่ า : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประเทศและประเทศคูค่ า้ ขยายตัว ส่วนการจําหน่ายในประเทศ จะมี
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะการที่กระทรวงการ
ประเทศ
ท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายที่จะส่งเสริ มให้ไทยเป็ น Sport hub เพือ่
ยกระดับให้เป็ นศูนย์กลางด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดี
ต่ออุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มไทย
จีน
สหภาพยุโรป
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ปี 2014
อินเดีย
ทีม่ า: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สหรัฐฯ
ตุรกี
เกาหลีใต้
ฮ่องกง
ไต้หวัน
ปากีสถาน
ญีป่ นุ่
ทีม่ า: สถิตสิ งิ่ ทอไทย 2557/2558

มูลค่ าการส่ งออกสิ นค้ าสิ่ งทอของไทย

2556

4,609.08
2,525.26
1,596.42
928.84
310.00
764.99
163.58
113.91
10.55
86.14
634.65

2012
98,450
69,723
15,274
13,483
11,054
11,970
10,546
10,293
8,705
7,819

2557

4,602.54
2,459.37
1,522.01
937.36
311.17
753.35
167.43
124.31
11.06
92.73
683.12

หน่วย : ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ

2558

4,247.73
2,212.98
1,406.34
806.64
273.60
720.89
159.73
111.42
10.71
95.06
663.34

∆%
-7.71
-10.02
-7.60
-13.95
-12.08
-4.31
-4.60
-10.37
-3.20
2.51
-2.90

ประเทศผูน้ ําในการส่งออกสิ่ งทอของโลก
หน่วย : ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
มูลค่า
สัดส่วนต่อการค้าโลก
2013
2012
2013
106,578
34.6
34.8
72,150
24.5
23.6
18,907
5.4
6.2
13,924
4.7
4.6
12,157
3.9
4.0
12,043
4.2
3.9
10,718
n.a.
n.a.
10,246
3.6
3.3
9,341
3.1
3.1
6,841
2.8
2.2

ขอบเขตสิ นค้า
ตลาดส่ งออกสําคัญ ปี 2557-2558
้
• เส้นด้าย ประกอบด้วย ด้ายฝายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์
ประเทศ
มูลค่า : ล้าน USD
อัตราขยายตัว :ร้อยละ
สัดส่วน : ร้อยละ
(เส้นด้ายทีท่ าํ จากเส้นใยสังเคราะห์ ใยเทียม ไนลอน
2557
2558
2557
2558
2557
2558
่
1. ญีป่ นุ
58.75
55.34
6.30
-5.80
18.88
20.36
โพลิอะไมด์ โพลิเอสเทอร์) เส้นด้ายไหม
้
2. สหรัฐอเมริกา
53.31
38.70
-1.92
-27.42
17.13
14.23
• ผ้าผืน (ผ้าทอ ผ้าถัก) ประกอบด้วยผ้าผืนทีท่ าํ จากฝาย
3.
ออสเตรเลี
ย
27.87
29.17
-36.79
4.64
8.96
10.73
เส้นใยประดิษฐ์ เส้นไหม และวัตถุทออื่นๆ
4. อินเดีย
15.47
15.39
78.27
-0.49
4.97
5.66
โครงสร้างอุตสาหกรรม
5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
13.27
13.07
36.38
-1.47
4.26
4.81
1. อุตสาหกรรมสิง่ ทอต้นนํ้า หรืออุตสาหกรรมขัน้ ต้น
6.
ซาอุ
ด
อ
ิ
าระเบี
ย
12.69
11.43
2.75
-9.88
4.08
4.21
(Upstream) แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ 1) เส้นใยธรรมชาติ
7. พม่า
8.75
7.82
8.03
-10.63
2.81
2.87
ประกอบด้วยเส้นใยฝ้าย ไหมขนสัตว์ และพืชเส้นใยอื่นๆ ส่วนใหญ่ 8. มาเลเซีย
8.69
7.48
-19.58
-13.92
2.79
2.75
เป็ นวัตถุดบิ นําเข้าจากต่างประเทศ โดยเส้นใยฝ้ายส่วนใหญ่จะเป็ น 9. กัมพูชา
6.74
7.40
9.27
9.70
2.17
2.72
การนําเข้ามาจากสหรัฐฯ อินเดีย และจีน 2) เส้นใยสังเคราะห์ เป็น 10. เยอรมนี
11.29
7.34
-4.92
-34.98
3.63
2.70
อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้เงินลงทุนสูง (Capital Intensive) เป็ น
รวม 10 ประเทศ
216.83
193.14
-2.07
-10.92
69.68
71.05
อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ส่วนใหญ่เป็ นการนําเข้า อื่น ๆ
94.36
78.71
6.51
-16.58
30.32
28.95
311.18
271.85
0.38
-12.64
100
100
จากต่างประเทศ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเส้นใย มูลค่ารวม
สังเคราะห์สว่ นใหญ่จะเป็ นบริษทั ประเภทร่วมทุนกับต่างชาติ
ทีม่ า: กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจไลฟ์สไตล์, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2. อุตสาหกรรมสิง่ ทอกลางนํ้า หรืออุตสาหกรรมขัน้ กลาง
การส่งออกสิ นค้าสิ่ งทอของไทย (ปี 2557/2558)
หน่วย : ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(Middle Stream) ต้องอาศัยวัตถุดบิ จากอุตสาหกรรมสิง่ ทอต้นนํ้า
มูลค่า
สัดส่วน
HS
รายการ
ตลาดส่งออกสําคัญ
มาผ่านกระบวนการเพื่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ การทอผ้า
4,628.43
100
50-60,63
สิง่ ทอ
1. จีน 9.29% 2. เวียดนาม 8.97 % 3. ญีป่ ุน 8.45%
การถักผ้า การฟอกย้อม การพิมพ์และแต่งสําเร็จ ประกอบด้วย
50
ไหม
1. สหรัฐฯ 30.47% 2. ญีป่ นุ่ 24.68% 3. เยอรมัน 8.64%
ั่ น
12.93
0.28
1) อุตสาหกรรมปัน่ ด้าย คือ อุตสาหกรรมทีน่ ําเส้นใยมาปนเป็
ั ่ ายจากใยสังเคราะห์ของไทยจะใช้
51
ขนแกะ ขนสัตว์ฯ
1. อิตาลี 63.06% 2. ญีป่ นุ่ 21.43% 3. จีน 3.15%
เส้นด้าย อุตสาหกรรมปนด้
62.74
1.36
ั ่ ายโดย
วัตถุดบิ ในประเทศสูงถึงร้อยละ 80 ส่วนอุตสาหกรรมปนด้
52
ฝ้าย
1. จีน 16.02% 2. พม่า 9.71% 3. ญีป่ นุ่ 9.56%
672
14.52
้
ใช้ใยธรรมชาติจะใช้เส้นใยฝายในประเทศเพียงร้อยละ 20 ทีเ่ หลือ
53
เส้นใยสิง่ ทอจากพืชอื่นๆฯ
1. จีน 82.34% 2. สหรัฐฯ 8.3% 3. อังกฤษ 4.26%
21.66
0.47
เป็ นการนําเข้าเส้นใยคุณภาพสูงจากต่างประเทศ เช่น ญีป่ ุน่
54
ใยยาวประดิษฐ์ฯ
1. จีน 13.85% 2. เวียดนาม 12.25% 3. ญีป่ นุ่ 10.45%
839.88
18.15
ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น 2) อุตสาหกรรมทอผ้า ได้แก่
55
เส้นใยสัน้ ประดิษฐ์
1. อินโดนีเซีย 12.77% 2.เวียดนาม 9.37% 3. บังคลาเทศ 7.38%
1,304.96
28.19
ผ้าทอและผ้าถัก โดยแบ่งเป็ น 2 ชนิดตามวัตถุดบิ คือ ผ้าทอจาก
56
แวดดิง้ สักหลาดและผ้าไม่ทอฯ 429.51
1. ญีป่ นุ่ 19.31% 2. อินโดนีเซีย 11.72% 3. จีน 11.03%
9.28
ฝ้ายและผ้าทอจากใยสังเคราะห์ 3) อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิ มพ์
57
พรมและสิง่ ทอปูพน้ื อื่นๆ
1. ญีป่ นุ่ 16.67% 2. ออสเตรเลีย 15.11% 3. สหรัฐฯ 12.91%
175.93
3.80
และแต่งสําเร็จ เป็ นอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทสาคัญในการสร้าง
58
ผ้าทอชนิดพิเศษฯ
1. เวียดนาม 9.18% 2. สหรัฐอาหรับฯ 8.71% 3. ฮ่องกง 15.3%
223.91
4.84
มูลค่า (Value Creation) ให้กบั ผลิตภัณฑ์ผา้ ผืน
59
ผ้าสิง่ ทอ ทีอ่ าบซึม เคลือบ หุม้ ฯ 181.6
1. อินโดนีเซีย 17.62% 2. อินเดีย 17.37% 3. สวิตเซอร์แลนด์ 10.62%
3.92
3. อุตสาหกรรมสิง่ ทอปลายนํ้า หรืออุตสาหกรรมขัน้ ปลาย
(Downstream) หมายถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มใน
60
ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 322.8
1. เวียดนาม 22.42% 2. อินโดนีเซีย 14.62% 3. กัมพูชา 13.84%
6.97
ลักษณะเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป เป็ นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารจ้างงานสูงสุดใน
63
ของทําด้วยสิง่ ทอ ผ้า เสือ้ ใช้แล้ว 380.48
1. สหรัฐฯ 20.2% 2.ญีป่ นุ่ 12.18% 3. ออสเตรเลีย 5.44%
8.22
ห่วงโซ่อุปทาน

แหล่งนําเข้าเส้นใย (Fiber) ที่สาํ คัญของไทย (ปี 2557)

รายการสิ นค้าสิ่ งทอส่งออกสําคัญของไทยและสัดส่วนการส่งออก (ปี 2557)

หน่วย: สัดส่วนของการนําเข้าทัง้ หมด

แหล่งนําเข้าด้าย (Yarn) ที่สาํ คัญของไทย (ปี 2557)

มูลค่า
สัดส่วน
(ล้าน USD) (%)*

HS

รายการ

50-60,63

สิง่ ทอ

4,628.43

100

1. จีน 9.29% 2. เวียดนาม 8.97 % 3. ญีป่ ุน 8.45%

550320

เส้นใยสัน้ ทําด้วยโพลีเอสเตอร์

285.3

6.16

1. เวียดนาม 29.87% 2. บังคลาเทศ 6.98% 3. จีน 5.80%

540233

ด้ายใยยาวทําด้วยโพลีเอสเตอร์

155.5

3.36

1.ตุรกี 36.29% 2.ญีป่ นุ่ 6.74% 3. ปากีสถาน 6.28%

550330

เส้นใยสัน้ ทําด้วยอะคริลกิ

141.3

3.05

1. อินโดฯ 27.63% 2. อินดีย 18.23% 3.จีน 15.57%

550410

เส้นใยสัน้ ทําด้วยวิสโคสเรยอน

121.7

2.63

1. ตุรกี 34.41% 2. อินโดฯ 26.66% 3. ปากีสถาน 10.11%

560811

ตาข่ายจับปลา

108.51

2.34

1. พม่า 18.6% 2. มาเลเซีย 12.2% 3. กัมพูชา 10.10%

540752

ผ้าทอ ใยสัน้ ย้อมสี

102.81

2.22

1. เวียดนาม 35.03% 2. บังคลาเทศ 10.13% 3. ฮ่องกง 6.52%

97.3

2.10

78.9

1.70

1. ออสเตรเลีย 25.62% 2. อินเดีย 17.10% 3. ญีป่ นุ่ 12.88%

73.6

1.59

1. ญีป่ นุ่ 37.86% 2. ตุรกี 10.34% 3. ฟิลปิ ปิ นส์ 7.41%

69.29

1.50

1. สหรัฐอาหรับฯ 43.72% 2. พม่า 21.93% 3. โอมาน 10.02%

630533

กระสอบบรรจุของทําด้วยแถบ
โพลีเอทิลนี หรือโพลิโพรพิลนี

570320
แหล่งนําเข้าผ้าผืน (Fabric) ที่สาํ คัญของไทย (ปี 2557)

540247
551614

พรมทําด้วยไนลอน
ด้ายเส้นเดียวไม่เกิน 50 รอบ/
เมตรทําด้วยโพลีเอสเตอร์
ผ้าทอทําด้วยเส้นใยเทียม พิมพ์

(ตอนที่ 50-60) ของไทยทีม่ า : World Trade Atlas
* สัดส่วนคิดเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าสิง่ ทอทัง้ หมด

ทีม่ า: สถิตสิ งิ่ ทอไทย 2557/2558

ตลาดส่งออกสําคัญ

1. สหรัฐฯ 27.41% 2. ออสเตรเลีย 14.40% 3. นอร์เวย์ 11.51%

โครงสร้างภาษี สินค้าสิ่ งทอของประเทศไทย
ประเภท
ไหม (ตอนที่ 50)
- รังไหม (5001)
- ไหมดิบ (5002)
- เศษไหม (5003)
- ด้ายไหม (5004-5006)
- ผ้าทอทําด้วยไหม (5007)
ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ฯ (ตอนที่ 51)
- ขนแกะ ไม่ได้สางหรือหวี (5101)
- ขนสัตว์ ไม่ได้สางหรือหวี และเศษขน (5102-5103)
- กลุ่มใย ขนแกะและขนสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (5104-5105)
- ด้ายทําด้วยขนแกะหรือขนสัตว์ (5106-5110)
- ผ้าทอทําด้วยขนแกะหรือขนสัตว์ (5111-13)
ฝ้าย (ตอนที่ 52)
- ฝ้าย เศษฝ้าย (5201-03)
- ด้ายฝ้าย (5204-5207)
- ผ้าทอทําด้วยฝ้าย (5208-5212)
เส้นใยสิง่ ทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษฯ (ตอนที่ 53)
- ปา่ น (5301-5302)
- ปอกระเจา เส้นใยมะพร้าว และด้ายปา่ นลินิน (5303-5306)
- ด้ายทําด้วยเส้นใยสิง่ ทอจากพืชอื่นๆ (5307-5308)
- ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสิง่ ทอจากพืช (5309-5311)
ใยยาวประดิษฐ์ฯ (ตอนที่ 54)
- ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (5401-5406)
- ผ้าทอทําด้วยใยยาวประดิษฐ์ (5407-5408)

อัตราตามพ.ร.ก. พิ กดั ฯ

Applied Rate

10%
10%
10%
10%
80%

9%
10%
0%
5%
17.5%

30%
30%
30%
40%
80%

0%
0%
0%
5%
5%

30%
30%
30%

0%
5%
5% หรือ 3.75 บาท/ กก.

27%
ไม่ได้ผกู พัน
15%
30%

5%
5%
5%
5%

30%

5%

(80% หรือ 60 บาท/ กก.

5% หรือ 3.75 บาท/ กก.

เส้นใยสัน้ ประดิษฐ์ (ตอนที่ 55)
- กลุ่มใยยาว เส้นใยสัน้ ประดิษฐ์ เศษของเส้นใยประดิษฐ์ ด้ายทํา
ด้วยเส้นใยสัน้ ประดิษฐ์ (5501-5511)
- ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสัน้ ประดิษฐ์ (5512-5516)
แวดดิง้ สักหลาดและผ้าไม่ทอฯ (ตอนที่ 56)
- แวดดิง้ (5601)
- สักหลาด (5602)
- ผ้าไม่ทอ ด้ายยาง ด้ายทีม่ โี ลหะ กิมพ์ เชือก (5603-5607)
- ตาข่าย ของทําด้วยด้าย (5608-5609�
พรมและสิง่ ทอปูพน้ื อื่นๆ (ตอนที5่ 7)
ผ้าทอชนิดพิเศษฯ (ตอนที่ 58)
- ผ้าทอมีขน ผ้าโปร่ง (5801-5803, 5806)
- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ (5804)
- เทเพสทรีทอด้วยมือ (5805)
- ป้าย ตราเป็ นผืน แถบ และแถบถักเป็ นเปี ย (5807-5808)
- ผ้าทอทําด้วยโลหะและผ้าทอทําด้วยด้ายทีม่ โี ลหะ (5809)
- ผ้าปกั เป็ นผืน เป็ นแถบ หรือเป็ นชิน้ ลวดลาย (5810)
- ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอทีบ่ ุนวม เป็ นผืน(5811)
ผ้าสิง่ ทอ ทีอ่ าบซึม เคลือบ หุม้ หรืออัดเป็ นชัน้ ฯ (ตอนที่ 59)
- ผ้าเคลือบด้วยกัม (5901) ผ้าปนยาง ผ้าใบ ไส้ทเ่ี ป็ นสิง่ ทอ
(5906-5908) สายพาน ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ (5910-5911)
- ผ้าใบยางรถ ผ้าอาบพลาสติก (5902-5903) ท่ออ่อน (5909)
- พรมนํ้ามัน สิง่ ปิ ดผนังทําด้วยสิง่ ทอ (5904-5905)
ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (ตอนที่ 60)
- ผ้าทีม่ ขี นแบบไพล์ (6001)
- ผ้าถักทีม่ ดี า้ ยยืดหรือด้ายยาง 5% ขึน้ ไป (6002, 6004)
- ผ้าถักกว้าง < 30 ซม. (6003) ผ้าถักอื่นๆ (6005-6006)
เคหะสิง่ ทอ ของทําด้วยสิง่ ทอทีจ่ ดั ทําแล้วอื่นๆ ของเป็ นชุด เสือ้ ผ้าที่
ใช้แล้ว ของทีใ่ ช้แล้วทําด้วยสิง่ ทอ ผ้าขีร้ ว้ิ (ตอนที่ 63)

30%, 40%

5%

80% หรือ 60 บาท/ กก.

5% หรือ 3.75 บาท/ กก.

30%
45% หรือ 35 บาท/ กก.
30%,40%, 50%
35%
100% หรือ 70บาท/ กก.

5%
5% หรือ 4 บาท/ กก.
5%
10%
ไม่เกิน 30% หรือ 21 บาท/ กก.

80% หรือ 60 บาท/ กก.
100% หรือ 80 บาท/ กก.
100% หรือ 70 บาท/ กก.
40%
80%
100% หรือ 80 บาท/ กก.
80% หรือ 60 บาท/ กก.

5% หรือ 3.75 บาท/ กก.
5% หรือ 3.75 บาท/ กก.
5% หรือ 3.75 บาท/ กก.
10%
5%
10% หรือ 8 บาท/ กก.
10% หรือ 8 บาท/ กก.

35%

10%
5%
30%

10%, 40%, 50%
40%, 60%
100% หรือ 80 บาท/ กก.
100%
100% หรือ 80 บาท/ กก.
60% 100% (ยกเว้นพิกดั 6305.10 – 6305.90 = 30%

5% หรือ 4 บาท/ กก.
5%
5% หรือ 4 บาท/ กก.

- ผ้าห่ม ผ้าคลุมตัวทีใ่ ช้ในเวลาเดินทาง ผ้าใช้กบั เตียง โต๊ะห้องนํ้า
ห้องครัว ผ้าม่าน มุง้ ผ้าคลุมเตียง(6301 – 6304)
- กระสอบและถุงชนิดทีใ่ ช้บรรจุของ (6305)
- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด เต็นท์ ใบเรือ (6306)
- ของทีจ่ ดั ทําแล้วอื่นๆ รวมถึงแบบสําหรับตัดเสือ้ ผ้า (6307)

60%, 100%
60%, 100%
30%
40%
100%

- ของเป็ นชุดทีป่ ระกอบด้วยผ้าทอและด้ายสําหรับทําพรมผืน ผ้าปกั
ทีท่ าํ เป็ นผ้าปูโต๊ะ เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้แล้ว (6308 – 6309)
- ผ้าขีร้ ว้ิ เศษผ้าใหม่ เชือกทีใ่ ช้ไม่ได้ ของทีใ่ ช้จนหมดสภาพแล้วที่
ทําด้วยเชือกดังกล่าว

60%, 100%
25%

30%
10%
30%
30%(ยกเว้นเสือ้ เข็มขัดชูชพี (1030%) หน้ากากกรองฝุน่ เข็มขัดนิรภัย
(5-10%)
30%
0%

การเปิ ดตลาดสิ นค้าสิ่ งทอของไทยภายใต้ FTA ต่างๆ
ไทย-ออสเตรเลีย
การลดภาษี FTA ไทยกับคู่
เจรจา
ไทย
ออสเตรเลีย
ตอนที่ 50:
0% 0% ทันที หรือ 0% ปี
ไหม
2010
2010�

ไทย-นิ วซีแลนด์
ไทย
นิ วซีแลนด์
0% ทันที

ตอนที่ 51:
ขนแกะ ขนสัตว์ฯ

0%
2010

0% ภายในปี 2010)

ตอนที่ 52:
ฝ้าย

0%
2010

0% ภายใน ปี 2010)

ตอนที่ 53:
เส้นใ�สิง่ ทอจาก�◌ืชอื�
นๆฯ
ตอนที่ 54:
ใยยาวประดิษฐ์ฯ

0%
2010

0% ปี 2008)

0% ทันที

0%
2010

0% ภายในปี 2010�

ตอนที่ 55:
เส้นใยสัน้ ประดิษฐ์

0%
2010

0% ภายใน ปี2010)

0% ทันที (ยกเว้น ด้ายเพื่อ
ผิวสัมผัส ผ้าทอจากแถบ ผ้าที่
ระบุในหมายเหตุ 9 ของหมวด
11 และผ้าทออื่นๆ ทีม่ ใี ยยาว
สังเคราะห์ 0% 2015)
0% ทันที (ยกเว้น ด้ายทําด้วย
เส้นใยสัน้ สังเคราะห์ และผ้าทอ
อื่นๆ ทําด้วยเส้นใยสัน้

ไทย
0% ปี 2010 (ยกเว้น ไหมดิบ
มีโควตาและไม่เปิ ดตลาด)

0% ทันที (ยกเว้น ด้ายขนสัตว์ 0% 2010 (ยกเว้น ด้ายขนแกะ
เพื่อขายปลีก และผ้าทอทําด้วย ด้ายขนสัตว์เพื่อการขายปลีก
ขนแกะหรือ ขนละเอียดของสัตว์ และผ้าทอทําด้วยขนแกะหรือ
0% 2015)
ขนละเอียดของสัตว์ 0% ปี
2015)
0% ทันที
0% ปี 2010

อาเซียน-ออสตรเลีย นิ วซีแลนด์
ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์
0% ทันที (ยกเว้น
0% ทันที
ผ้าอื่นๆ ทีม่ เี ส้นใย
สังเคราะห์ >= 20% ของ
นน. 0% ปี 2010)
0% ภายในปี 2010
ขนแกะ ขนสัตว์ฯ 0% ทันที ด้ายและ
ผ้าทอทําด้วยขนแกะ ขนสัตว์ฯ 0%
ภายใน 2017 (ยกเว้น ด้ายขนแกะสาง
แล้วสําหรับใช้ทาํ พรม และด้ายขน
แกะหวีแล้ว ไม่ได้ขายปลีก 0% 2020)
0% ภายใน 2010
0% ทันที
(ยกเว้น ผ้าทอลายขัด
พิมพ์ทาํ ด้วยฝ้าย หนัก
เกิน 100 g/m2 และผ้า
ทอลายสองแบบ 3,4 เส้น
แบบครอส 0% ปี 2015
0% ทันที
0% ทันที

0% ปี 2010 (ยกเว้น ปอ
กระเจา, ด้ายปอกระเจา 0% ปี
2016)
0% ปี 2010 (ยกเว้น ด้ายเพื่อ
0% ภายใน ปี 2015
0% ภายใน 2017 (ยกเว้น ผ้าทอ
ผิวสัมผัส, ผ้าทอได้จากแถบ, (ยกเว้น ผ้าทอจากแถบ จากแถบ ทําด้วยโพลีโพรพิลนี โพลีเอ
ผ้าทีร่ ะบุในหมายเหตุ 9 ของ และทีม่ ใี ยยาวโพลีเอสเท ทีลนี และผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆ ซึง่ ทํา
หมวด 11 และผ้าทออื่นๆ ทีม่ ี อร์ชนิดผิวสัมผัส >=85% จากเส้นใยโพลีโพรพีลนี หรือโพลีเอที
ใยยาวสังเคราะห์ 0% ปี 2015)
ย้อมสี 0% 2020)
ลีน 0% ปี 2020)
0% ปี 2010 (ยกเว้น ด้ายทํา
0% ภายในปี 2010
0% ภายใน 2012 (ยกเว้น ด้ายเกลียว
ด้วยเส้นใยสัน้ สังเคราะห์ และ
และด้ายทําด้วยเส้นใยอะคริลกิ ผสม
ผ้าทออื่นๆ ทําด้วยเส้นใยสัน้
ขนแกะ 0% 2020 ด้ายอื่นๆ ผสมขน

การลดภาษี FTA ไทยกับคู่
เจรจา
ตอนที่ 56:
แวดดิง้ สักหลาดฯ

ไทย-ออสเตรเลีย
ไทย
ออสเตรเลีย
0% 0% ภายใน ปี 2010)
2010

ตอนที่ 57:
พรม�ละสิง่ ทอปูพน้ื อื่นๆ

0%
2010

0% ภายใน 2010

ตอนที่ 58:
ผ้าทอชนิดพิเศษฯ

0%
2015

0% ภายใน 2010
(ยกเว้น ผ้าขนหนูทาํ
ด้วยฝ้าย 0% 2015)

ตอนที่ 59:
ผ้าสิง่ ทอ ทีอ่ าบซึม
เคลือบ หุม้ ฯ

0%
2010

0% ภายใน 2010

ตอนที่ 60:
ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์

0%
2015

ตอนที่ 63
เคหะสิง่ ทอ ของเป็ นชุด
เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้แล้ว ของใช้แล้ว
ทําด้วยสิง่ ทอ ผ้าขีร้ ว้ิ

0% ภายใน 2010
(ยกเว้น ผ้ามีขน
ชนิดลูปทําด้วยฝ้าย
0% 2015)
0%
0% ภายในปี 2010
ภายใน ยกเว้นผ้าใช้กบั เตียง
ปี 2015
ห้องนํ้า ครัว
ผ้าเช็ดตัว ผ้าม่าน
0% ปี 2015

สังเคราะห์ผสมขนแกะ 0%
2015)
ไทย-นิ วซีแลนด์
ไทย
นิ วซีแลนด์
0% ภายใน 2015

สังเคราะห์ผสมขนแกะหรือขน
สัตว์ละเอียด 0% ปี 2015)

แกะ และผ้าทออื่นๆ ทําด้วยเส้นใยสัน้
สังเคราะห์ผสมขนแกะ 0% 2017)
อาเซียน-ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์
ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์
0% ภายในปี 2010
0% ภายใน 2017 (ยกเว้น ผ้าทอทํา
ด้วยใยยาวประดิษฐ์ หนัก ≤ 25 g/m2
หรือ > 70 g/m2 และเชือกอื่นๆ ทํา
ด้วยโพลิเอทีลนี หรือโพลีโพรพีลนี 0%
ปี 2020)
ส่วนใหญ่จดั เป็ นสินค้า
0% 2017 (ยกเว้น พรมอื่นๆ ทําขน
อ่อนไหวมาก 0% ปี
แบบไพล์ และพรมอื่นๆ ทําปุย
2020
แบบทัฟต์ทาํ ด้วยขนแกะ 0% 2020)
0% ภายใน 2010
0% ภายใน ปี 2017
(ยกเว้น ผ้าขนหนูทาํ ด้วย
ฝ้าย 0% ปี 2020)

ไทย
0% ภายใน 2015 (ยกเว้น
สักหลาดไม่อาบซึม เคลือบหุม้
อัดเป็ นชัน้ ทําด้วยขนแกะ,ขน
สัตว์ละเอียด และเชือกทําด้วย
ปอกระเจา 0% ปี 2016)
0% ปี 2015�
0% ปี 2015 (ยกเว้น พรมทํา
ปุยแบบทัฟต์ ทําด้วยขนแกะ
,ขนสัตว์ละเอียด 0% ปี 2020)
0% ภายใน ปี 2015
0% ภายใน 2015 (ยกเว้น
ผ้าขนหนูทาํ ด้วยฝ้าย 0%
ภายใน 2016 ป้าย ตรา ไม่ได้
ปกั 0% ปี 2017)
0% ภายใน ปี 2015
0% ภายใน 2015 (ยกเว้น ผ้า
0% ภายในปี 2010
สิง่ ทอเคลือบพลาสติก 0% ปี
2016 และของทําด้วยสิง่ ทอ
อื่นๆ 0% ปี 2017)
0% ปี 2015 0% ภายใน ปี
0% ภายใน ปี 2016
0% ภายใน 2010
2015
(ยกเว้นผ้ามีขนแบบไพล์
ชนิดลูปทําด้วยฝ้าย เป็ น
0% ปี 2020)
ลดเป็ น 0% ทันที หรือเป็ น 0%
0% ปี 2020(ยกเว้นผ้าห่ม
0% ภายในปี 2010(
ภายในปี 2015
ไฟฟ้า ผ้าล้างหน้า ผ้าเช็ดตัว ยกเว้นผ้าทีใ่ ช้กบั เตียง
เช็ดชาม ทีน่ อนชนิดอัดลม 0% ถักแบบนิตหรือโครเชต์
ปี 2013 หน้ากากกรองฝุน่ 0% หรือทีพ่ มิ พ์แล้ว ผ้าอืนๆ
ปี 2016 เข็มขัดนิรภัย 0% ปี ทีใ่ ช้กบั เตียง ผ้าทีใ่ ช้กบั
2017 กระสอบบรรจุของ 0%
ห้องนํ้าและครัว ม่าน
ปี 2010,2017 ผ้าขีร้ ว้ิ หรือเศษ ม่านบังตา 0% ปี 2020)

0% ภายใน 2017 (ยกเว้น สิง่ ปิดผนัง
ทําด้วยสิง่ ทอ 0% ปี 2020)

0% ภายใน 2017 (ยกเว้น ผ้ามีขน
แบบไพล์ทาํ ด้วยเส้นใยประดิษฐ์
ไม่ได้เย็บติด เคลือบ, ผ้าถักวาร์พนิต
ย้อมสี ไม่ได้เย็บติด 0% 2020)
0% ภายในปี 2017 ยกเว้น ผ้าห่ม
(นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) ผ้าคลุมใช้เวลา
เดินทางทําด้วยใยสังเคราะห์ ผ้าม่าน
กระบังม่าน กระบังเตียงถักแบบนิต
หรือโครเชต์ทาํ ด้วยใยสังเคราะห์ ของ
อื่นๆทีใ่ ช้ตกแต่งทําด้วยใยสังเคราะห์
กระสอบบรรจุของทําด้วยแถบโพลี

ผ้าใหม่ เชือกทีใ่ ช้ไม่ได้ ของ
หมดสภาพ 0% ทันที
การลดภาษี FTA ระหว่าง
ไทยกับประเทศคู่เจรจา
ตอนที่ 50:
ไหม

ตอนที่ 51:
ขนแกะ ขนสัตว์ฯ

ไทย-ญี่ปน/
ุ่ อาเซียน-ญี่ปนุ่
ไทย
ญี่ปนุ่
0% ทันที (ยกเว้น รัง
0% ทันที (ยกเว้น รัง
ไหม 0% ปี ท่ี 8 ไหมดิบ ไหม ไม่นํามาลดภาษี
exclude)
ไหมดิบ(ไม่ใช่ wild silk)
เจรจาอีกครัง้ ใน 5 ปี
ส่วนภายใต้อาเซียนญีป่ นุ่ ไม่เปิ ดตลาด
0% ทันที
0% ทันที

ตอนที่ 52:
ฝ้าย

0% ทันที

0% ทันที

ตอนที่ 53:
เส้นใยสิง่ ทอจากพืชอื่นๆฯ

0% ทันที

0% ทันที

ตอนที่ 54:
ใยยาวประดิษฐ์ฯ

0% ทันที

0% ทันที

เอทิลนี ฯ ถักแบบนิตหรือโครเชต์ แถบ
รัดร่ม แถบรัดข้อมือ 0% ปี 2020

อาเซียน-จีน
ไทย
0% ภายใน 2010 (ยกเว้น
ไหมดิบ ด้ายไหม ผ้าทอ
ทําด้วยไหมหรือเศษไหม
คงภาษีไว้ท่ี 10 - 30%
เนื่องจากเป็ นสินค้า
อ่อนไหวสูง
0% ภายใน 2010

จีน
0% ภายใน 2010

0% ภายใน 2010
(ยกเว้น ขนแกะไม่ได้สาง
หรือหวี, เศษขนแกะหรือ
ขนสัตว์ละเอียด 0-5% ปี
2018 ส่วนขนแกะทีส่ าง
แล้ว วูลทอป ขนแกะหวี
แล้วอื่นๆ ยังไม่ลดภาษี)
0% ภายใน 2010
0% ภายใน 2010
(ยกเว้น ฝ้าย ด้ายเดีย่ ว
แต่ละเส้นวัดได้ ‹ 714.29
แต่ ≥232.56 decitex ผ้า
ทอลายขัดทําด้วยฝ้าย
ไม่ได้ฟอก ลดเป็ น 0-5%
ในปี 2018 ส่วนฝ้ายสาง
และหวีแล้วยังไม่ลดภาษี
0% ภายใน 2010 (ยกเว้น
0% ภายใน 2010
ปอกระเจา เส้นใยมะพร้าว
5% ปี 2018)
0% ภายใน 2010
0% ภายใน 2010
(ยกเว้น ด้ายโพลีเอส

อาเซียน-เกาหลี
ไทย
รังไหม ผ้าทอทําด้วย
ไหม เหลือ 5% ปี
2016 ไหมดิบ ลดเป็ น
0% ปี 2016 เศษไหม
เป็ น 0% ปี 2009 ด้าย
ไหม คงภาษีท่ี 5%
0% ปี 2009

0% ปี 2009

0% ปี 2009

0% ปี 2009

เกาหลี
0% ทันทีหรือ 0% ภายใน
2008

0% ภายใน 2010 (ยกเว้น
ด้ายขนแกะ หรือขนละเอียด
ของสัตว์ และผ้าทอทําด้วยขน
แกะหรือขนละเอียดของสัตว์
หนัก <= 300 g/m2 เหลือ 5%
ปี 2016)
0% ภายใน 2010 (ยกเว้น
ด้ายเย็บทําด้วยฝ้ายไม่ใช่เพื่อ
ขายปลีก ด้ายเดีย่ ว ด้าย
เกลียวทําด้วยเส้นใยทีห่ วีแล้ว
ผ้าทอลายขัดหนัก > 100
g/m2 ไม่ได้ฟอก และผ้าทอ
อื่นๆฟอกแล้ว ลดเหลือ 5% ปี
2016)
0% ทันทีหรือภายในปี 2010

0% ภายใน 2010 (ยกเว้น
ด้ายเพื่อผิวสัมผัสทําด้วยโพลี

การลดภาษี FTA ระหว่าง
ไทยกับประเทศคู่เจรจา
ตอนที่ 55:
เส้นใยสัน้ ประดิษฐ์

ไทย-ญี่ปน/
ุ่ อาเซียน-ญี่ปนุ่
ไทย
ญี่ปนุ่
0% ทันที
0% ทันที

เทอร์ ด้ายไนลอน -6 >
50 รอบ/ม. 0-5% 2018)
อาเซียน-จีน
ไทย
จีน
0% 2010
0% ภายใน 2010
(ยกเว้น กลุ่มใยยาวและ
เส้นใยสัน้ สังเคราะห์ทาํ
ด้วยโพลีเอสเทอร์และ
อะคริลกิ 0-5% ปี 2018)
0% 2010(ยกเว้นเชือก
0% ในปี 2010
ชนิดทไวน์ทาํ ด้วยโพลีเอ
ทาลีนฯ เชือกอืน่ ๆ ทําด้วย
ใยสังเคราะห์อ่นื ๆ ตาข่าย
จับปลาและตาข่ายอื่นๆ
ลดเหลือ 5% ปี 2018
ลดเป็ น 0% ปี 2010
0% ปี 2010

ตอนที่ 56:
แวดดิง้ สักหลาดฯ

0% ทันที (ยกเว้น ผ้าไม่
ทอทําด้วยใยยาว
ประดิษฐ์ หนัก >25
g/m2 แต่ <= 70 g/m2
0% ปี ท่ี 6)

0% ทันที

ตอนที่ 57:
พรมและสิง่ ทอปูพน้ื อื่นๆ
ตอนที่ 58:
ผ้าทอชนิดพิเศษฯ
ตอนที่ 59:
ผ้าสิง่ ทอ ทีอ่ าบซึม
เคลือบ หุม้ ฯ
ตอนที่ 60:
ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต์
ตอนที่ 63
เคหะสิง่ ทอ ของทําด้วยสิง่
ทอทีจ่ ดั ทําแล้วอื่นๆ ของเป็ น
ชุด เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้แล้ว ผ้าขีร้ ว้ิ

0% ทันที

0% ทันที

0% ทันที

0% ทันที

0% ปี 2010

0% ทันที

0% ทันที

0% ทันที

0% ทันที ยกเว้น
กระสอบ ถุงบรรจุของ
ซึง่ ไม่ใช่ทาํ จากปอ
กระเจา เป็ น 0% ปี ท่ี 6

เอสเตอร์ ลดเหลือ 5% ปี
2016)
อาเซียน-เกาหลี
ไทย
เกาหลี
0% ปี 2009
0% ภายใน 2010

0% ภายใน ปี 2010

0% ภายใน ปี 2008

0% ภายในปี 2012

0% ภายในปี 2008

0% ปี 2010

0% ภายในปี 2010

0% ภายในปี 2008

0% ปี 2010

0% ภายใน 2010

0% ภายในปี 2010

0% ภายในปี 2008

0% ทันที

0% ภายใน 2010

0% ปี 2010

0% ภายในปี 2009

0% ภายในปี 2008

0% ทันที

0% แล้วในปี 2010
ยกเว้นถุงและกระสอบทํา
ด้วยปอกระเจา เส้นใยสิง่
ทอจากพืชพิกดั 53.03
และทีท่ าํ ด้วยวัตถุทออื่นๆ
ลดเหลือ 5% ปี 2018

0% แล้วในปี 2010

0% ภายในปี 2012
ยกเว้นผ้าม่าน ของ
อื่นๆ ใช้ตกแต่งไม่ได้
ถักแบบนิตหรือโคร
เชต์ทาํ ด้วยวัตถุทอ
อื่นๆ 5% ปี 2016

0% ภายในปี 2010

คําว่า “ภายใน” แปลว่า มีบางรายการลดเป็นศูนย์ก่อนหน้านัน้

การลดภาษี FTA ระหว่าง

อาเซียน-อิ นเดีย

ไทยกับประเทศคู่เจรจา
ตอนที่ 50:
ไหม
ตอนที่ 51:
ขนแกะ ขนสัตว์ฯ

ตอนที่ 52:
ฝ้าย

ตอนที่ 53:
เส้นใยสิง่ ทอจากพืชอื่นๆฯ
ตอนที่ 54:
ใยยาวประดิษฐ์ฯ

การลดภาษี FTA ระหว่าง

ไทย
อิ นเดีย
ไม่เปิ ดตลาด ยกเว้นผ้าทออื่นๆ ทําด้วยไหมหรือเศษไหม(นอกจากขี้
ทยอยลดเป็ น 0% ในวันที่ 31 ธ.ค. 2013
ไหม)(พิกดั 5007.90.00) ลดเหลือ 5% ในวันที่ 31 ธ.ค. 2016
ลดเหลือ 0% ในวันที่ 1 ม.ค. 2013 ยกเว้นผ้าทอทําด้วยขนแกะหรือขน ลดเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 มีสนิ ค้าอ่อนไหวทีจ่ ะลดภาษีเหลือ 5% ในวันที่ 1 ม.ค.
สัตว์ละเอียดทีส่ าง(นน.≤ 300 g/m2) หรือหวีแล้ว หรืออื่นๆผสมด้วยเส้น 2016 ได้แก่ ผ้าทอทําด้วยขนแกะหรือขนสัตว์ละเอียด 85% ขึน้ ไปโดยนน.หรือผสมใยสัน้
ประดิษฐ์ สินค้าทีไ่ ม่เปิ ดตลาด ได้แก่ ด้ายทําด้วยขนแกะทีห่ วีแล้ว ไม่ได้ขายปลีกมีขนแกะ
ใยสัน้ ประดิษฐ์ลว้ นหรือเป็ นส่วนใหญ่ คงไว้ท่ี 5%
ตัง้ แต่ 85% ขึน้ ไปโดยนน.
ลดเหลือ 0% ในวันที่ 1 ม.ค. 2013 ยกเว้นด้ายฝ้ายเพื่อขายปลีกทีม่ ฝี ้ าย ลดเหลือ 0% ภายในวันที่ 31 ธค. 2016 ยกเว้นผ้าทอลายขัด หนัก› 100 g/m2 มีฝ้ายตัง้ แต่
น้อยกว่า 85% โดยนน., ผ้าทอลายขัดไม่ได้ฟอก หนัก≤ 100 g/m2, ผ้า 85% ขึน้ ไปโดยนน. , ผ้าทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น, ผ้าทอลายขัด ฟอกแล้วหนัก≤
ทอพิมพ์, ผ้าทอย้อมสีหนัก › 200 g/m2, ผ้าทอลายขัด เดนิม ผ้าอื่นๆทอ 100 g/m2 ,ผ้าทออื่นๆ ฟอกแล้ว หนัก≤ 200 g/m2, ผ้าทอลายขัดย้อมสีหนัก≤ 100 g/m2, ผ้าทอ
ด้วยด้ายสีต่างๆหนัก › 200 g/m2,ผ้าทอลายขัด ผ้าอื่นๆ พิมพ์หนัก ›
ลายสองแบบ 3 หรือ 4 เส้น ผ้าทออื่นๆย้อมสีหนัก≤ 200 g/m2, ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆหนัก≤
200 g/m2, ผ้าทออืน่ ๆ ย้อมสี ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆ ซึง่ มีฝ้ายน้อยกว่า 200 g/m2, ผ้าทอลายขัดพิมพ์หนัก‹ 100 g/m2, ผ้าทออื่นๆพิมพ์หนัก≤ 200 g/m2, ผ้าทอฟอก
85% โดยนน. ผสมเส้นใยประดิษฐ์ หนัก≤ 200 g/m2 คงภาษีท่ี 5%
แล้วหรือย้อมสีหนัก › 200 g/m2, ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆหรือผ้าทอพิมพ์หนัก › 200 g/m2, ผ้าทอ
ส่วนผ้าทออืน่ ๆ ซึง่ มีฝ้ายตัง้ แต่ 85% ขึน้ ไป ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือ ทีม่ ฝี ้ ายผสมเส้นใยประดิษฐ์ ลดภาษีเหลือ 5% ในวันที่ 1 มกราคม 2016 ส่วนพิกดั 5208.11,
4 เส้นและทอด้วยด้ายสีต่างๆ หนัก › 200 g/m2 ไม่เปิ ดตลาด
5208.32,5208.52,5209.42, 5210.31 และ 5210.41 ไม่เปิ ดตลาด
ลดเป็ น 0% ในวันที่ 1 ม.ค. 2013 ยกเว้นพิกดั 5307.20 และ 5310.10 ลดเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวทยอยลดภาษีลงมาเหลือ 5% ใน
คงภาษีไว้ท่ี 5% และพิกดั 5307.10 ไม่เปิ ดตลาด
วันที่ 1 มกราคม 2016 ได้แก่ ผ้าทอทําด้วยปา่ นลินินซึง่ มีปา่ นลินินตัง้ แต่ 85% ขึน้ ไปโดยนน.
(5309.11 และ 5309.19)
ลดเป็ น 0% ในวันที่ 1 ม.ค. 2013 ยกเว้นพิกดั 5407.10, 5407.52,
ทยอยลดลงเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว ทยอยลดภาษีลงมา
5407.54, 5407.82-5407.83 คงภาษีไว้ท่ี 5%
เหลือ 5% ในวันที่ 1 มกราคม 2016 ได้แก่ พิกดั 5402.11 - 5402.45, 5402.51-5402.69 ,
พิกดั 5402.44 และ 5402.46 ไม่เปิ ดตลาด
5404.11-5404.19, 5407.43, 5407.53 , 5407.73, 5407.83, 5407.93, 5408.23, 5408.33
พิกดั ทีไ่ ม่เปิ ดตลาด ได้แก่ บางพิกดั ย่อยใน 5402.44 พิกดั 5402.46-5402.47, 5407.10
และ5407.82

อาเซียน-อิ นเดีย

ไทยกับประเทศคู่เจรจา
ตอนที่ 55:
เส้นใยสัน้ ประดิษฐ์

ไทย
ลดเป็ น 0% ในวันที่ 1 ม.ค. 2013 ยกเว้นพิกดั 5513.21, 5513.29 –
5513.31, 5515.11- 5515.13 และ 5516.22- 5516.23 คงภาษีไว้ท่ี 5%
ส่วนพิกดั 5513.23 ไม่เปิ ดตลาด

ตอนที่ 56:
แวดดิง้ สักหลาดฯ
ตอนที่ 57:
พรมและสิง่ ทอปูพน้ื อื่นๆ
ตอนที่ 58:
ผ้าทอชนิดพิเศษฯ
ตอนที่ 59:
ผ้าสิง่ ทอ ทีอ่ าบซึม
เคลือบ หุม้ ฯ
ตอนที่ 60:
ผ้าถักแบบนิตหรือโครเชต์
ตอนที่ 63
เคหะสิง่ ทอ ของทําด้วยสิง่
ทอทีจ่ ดั ทําแล้วอื่นๆ ของเป็ น
ชุด เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้แล้ว ผ้าขีร้ ว้ิ

ลดเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2013 ยกเว้นพิกดั 5609 ลดเป็ น 0%
ในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ส่วนพิกดั 5607.90.90 คงภาษีไว้ท่ี 5%
ลดเหลือ 5% ในวันที่ 31 ธ.ค. 2016
ลดเหลือ 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2013

อิ นเดีย
ทยอยลดลงเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว ทยอยลดภาษีลงมา
เหลือ 5% ในวันที่ 1 มกราคม 2016 ได้แก่ พิกดั 5501.20 – 5501.90(กลุ่มใยยาวสังเคราะห์
ยกเว้นทําจากไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่นื ๆ)5503.30-5503.40(เส้นใยสัน้ สังเคราะห์ทไ่ี ม่ได้สาง
หวีทาํ จากอะคริลกิ โมดาคริลกิ หรือโพลิโพรพิลนี ) 5505.10(เศษของเส้นใยสังเคระห์) 5506.205506.90(เส้นใยสัน้ สังเคราะห์ทส่ี าง หวี ยกเว้นทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่นื ๆ) รวมทัง้ พิกดั
5508.10, 5509.31 – 5509.32, 5512, 5513.12-5513.19 , 5513.23- 5513.49 , 5514.125515.11 5515.13, 5515.22, 5516.12- 5516.14, 5516.23- 5516.24, 5516.33, 5516.415516.44 พิกดั ทีไ่ ม่เปิ ดตลาด ได้แก่ 5503.20, 5509.51, 5510.11-5510.12, 5510.90,
5513.11, 5513.21, 5514.11, 5515.12 และ 5516.22
ทยอยลดเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016
ลดเหลือ 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ยกเว้นพิกดั 5703.10(พรมและสิง่ ทอปูพน้ื อื่นๆ ทําปุย
แบบทัฟท์ทาํ ด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์)
ลดเหลือ 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016

ลดเหลือ 0% ในวันที่ 31 ธ.ค. 2013 ยกเว้นพิกดั 5906.10, 5906.99,
5908, 5910, 5911.20, 5911.40 ลดเป็ น 0% ในวันที่ 31 ธ.ค. 2016
ส่วนพิกดั 5904 – 5905 คงภาษีไว้ท่ี 5%
ลดเหลือ 0% ในวันที่ 1 ม.ค. 2013

ลดเหลือ 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ยกเว้นพิกดั 5902.90 และ 5903(ผ้าสิง่ ทอทีอ่ าบซึม
เคลือบ หุม้ หรืออัดเป็ นชัน้ ด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภทที่ 59.02)

ลดเป็ น 0% ภายใน 31 ธ.ค. 2013 แต่สว่ นใหญ่เป็ นสินค้าอ่อนไหว
ทยอยลดภาษีเป็ น 5% ในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 บางพิกดั ไม่เปิ ดตลาด
ได้แก่ พิกดั 6304.99 และ 6305.90 ( กระสอบและถุงซึง่ ใช้บรรจุของทํา
ด้วยวัตถุทออื่นๆ) บางพิกดั ลดเป็ น 0% ในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ได้แก่
พิกดั 6305.20(กระสอบและถุงทําด้วยฝ้าย)

ลดเป็ น 0% ทันทีหรือลดลงเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว ลด
เหลือ 5% ในวันที่ 1 ม.ค. 2016 ได้แก่ ผ้าทีใ่ ช้กบั เตียงทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ , ผ้าใช้กบั โต๊ะถัก
แบบนิตหรือโครเชต์หรือทําด้วยฝ้าย,ผ้าคลุมเตียง, ของอื่นๆ ทีใ่ ช้ตกแต่งไม่รวมผ้าคลุมเตียง ไม่
ถักแบบนิตหรือโครเชต์ ทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์, เสือ้ ผ้าและของอื่นๆ ทีใ่ ช้แล้ว
สินค้าทีไ่ ม่เปิ ดตลาด ได้แก่ ผ้าห่ม นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า และผ้าคลุมตัวทีใ่ ช้เวลาเดินทาง
ทําด้วยขนแกะหรือขนสัตว์ละเอียดหรือเส้นใยสังเคราะห์, ผ้าทีใ่ ช้กบั เตียงทําด้วยฝ้าย ,ผ้าทีใ่ ช้กบั
ห้องนํ้าและครัว ทําด้วยผ้าทอแบบขนหนูซง่ึ ทําจากฝ้าย

ลดเป็ น 0% ทันทีหรือทยอยลดลงเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016

Supply Chain

ทีม่ า : Thailand Textile Institute

Value Chain

กฎถิ่ นกําเนิ ดสิ นค้าส่งออกสําคัญ ในกรอบการเจรจาต่างๆ ของไทย
สิ นค้า

อาเซียน

520852 ผ้าทอลายขัดทําด้วยฝ้าย
พิมพ์ หนัก > 100 กรัมต่อ
ตารางเมตร

RVC 40% or
CTH or Process
Rule B

540233 ด้ายใยยาวทําด้วยโพลี
เอสเตอร์

RVC 40% or
CC or Process
Rule A

อาเซียน
อาเซียน-ญี่ปนุ่
อาเซียนจีน
CTH outside 5208- RVC 40%
5212, provided that,
where nonoriginating materials
of 5204-5207 are
used, each of the
non-originating
materials is spun, or
dyed or printed
entirely in one or
more of the Parties;
or No required CTC,
provided that the
good is dyed or
printed entirely and
that the nonoriginating material
of 5208-5212 is
woven entirely in one
or more of the
Parties
CC
RVC 40%

อาเซียนเกาหลี
RVC 40%
or CTH

RVC 40%
or CC

อาเซียนออสเตรเลีย/
นิ วซีแลนด์
CTH; or A
change from
fabric that is
constructed but
not further
prepared or
finished, provided
that it is dyed or
printed and
undergoes at
least two
subsequent
finishing
processes in the
territory of one or
more of the
parties to render
it directly usable

CC

ไทยออสเตรเลีย

ไทย
ไทยนิ วซีแลนด์

CTH except
from 52095212,
provided that
RVC 55%

CTH except
from 52095212,
provided that
RVC 50%

CC, provided CC, provided
that RVC 55% that RVC 50%

ไทย-ญี่ปนุ่
CTH except from
5204-5207; A
change from
5204-5207,
provided that the
fabric is dyed or
printed in a
Party; or A
change from
5204-5207,
provided that the
yarn is dyed or
printed in a
Party prior to
weaving the
fabric

CC

สิ นค้า

อาเซียน

540752 ผ้าทออื่นๆ ทําด้วยด้าย
ใยยาวสังเคราะห์ ย้อมสีฯ

RVC 40% or
CTH or Process
Rule B

550130 อะคริลกิ หรือโมดาคริลกิ

RVC 40% or
CC or Process
Rule A
RVC 40% or
CC or Process
Rule A

550320 เส้นใยสัน้ ทําด้วย
โพลีเอสเตอร์

อาเซียน
อาเซียน-ญี่ปนุ่
อาเซียนจีน
CTH outside 5407- RVC 40%
5408, provided that,
where nonoriginating materials
of 5401-5406 are
used, each of the
non-originating
materials is spun, or
dyed or printed
entirely in one or
more of the Parties;
or No required CTC,
provided that the
good is dyed or
printed entirely and
that the nonoriginating material
of 5407-5408 is
woven entirely in one
or more of the
Parties
CC except from
RVC 40%
5401-5406
CC except from
5401-5406

RVC 40%

อาเซียนเกาหลี
RVC 40%
or CTH

อาเซียนออสเตรเลีย/
นิ วซีแลนด์
CTH or a change
from fabric that is
constructed but
not further
prepared or
finished, provided
that it is dyed or
printed and
undergoes at
least two
subsequent

ไทยออสเตรเลีย

ไทย
ไทยนิ วซีแลนด์

CTH except
from 5408,
provided that
RVC 55%

CTH except
from 5408,
provided that
RVC 50%

CTH except from
5401-5406; A
change from
5401-5406,
provided that the
fabric is dyed or
printed in a
Party; or A
change from
5401-5406,
provided that the
yarn is dyed or
printed in a
Party prior to
weaving the
fabric

CC except from
5401-5406

ไทย-ญี่ปนุ่

RVC 40%
or CC

RVC 40% or CC

CC, provided CC, provided
that RVC 55% that RVC 50%

RVC 40%
or CC

RVC 40% or CC

CC, provided CC, provided CC except from
that RVC 55% that RVC 50%
5401-5406

สิ นค้า

อาเซียน

550330 เส้นใยสัน้ ทําด้วยอะคริลกิ

RVC 40% or
CC or Process
Rule A
RVC 40% or
CC or Process
Rule A
RVC 40% or
CTH or Process
Rule A

550410 เส้นใยสัน้ ทําด้วย
วิสโคสเรยอน
551011 ด้ายเดีย่ วทําด้วย
เส้นใยสัน้ เทียม

อาเซียน
อาเซียน-ญี่ปนุ่
อาเซียนจีน

อาเซียนเกาหลี

CC except from
5401-5406

RVC 40%

RVC 40%
or CC

CC except from
5401-5406

RVC 40%

RVC 40%
or CC

RVC 40% or CC

CTH outside 55085511, provided that,
where nonoriginating materials
of 5506-5507 are
used, each of the
non-originating
materials is carded
or combed entirely in
one or more of the
Parties

RVC 40%

RVC 40%
or CTH

CTH

อาเซียนออสเตรเลีย/
นิ วซีแลนด์
RVC 40% or CC

ไทยออสเตรเลีย

ไทย
ไทยนิ วซีแลนด์

ไทย-ญี่ปนุ่

CC, provided CC, provided
that RVC 55% that RVC 50%

CC except from
5401-5406

CC, provided CC, provided
that RVC 55% that RVC 50%

CC except from
5401-5406

CTH except
from 55085510,
provided that
RVC 55%

CTH except from
5506-5507

CTH except
from 55085510,
provided that
RVC 50%

สิ นค้า

อาเซียน

551614 ผ้าทอทําด้วยเส้นใยเทียม
พิมพ์

RVC 40% or
CTH or Process
Rule B

560311 ผ้าไม่ทอทําด้วยใยยาว
ประดิษฐ์ หนัก < 25 กรัม
ต่อตารางเมตร

RVC 40% or
CC or Process
Rule B

อาเซียน
อาเซียน-ญี่ปนุ่
อาเซียนจีน
CTH outside 5512- RVC 40%
5516, provided that,
where nonoriginating materials
of 5508-5511 are
used, each of the
non-originating
materials is spun, or
dyed or printed
entirely in one or
more of the Parties;
or No required CTC,
provided that the
good is dyed or
printed entirely and
that the nonoriginating material
of 5512-5516 is
woven entirely in one
or more of the
Parties
CC except from
RVC 40%
5508-5516

อาเซียนเกาหลี
RVC 40%
or CTH

RVC 40%
or CC

อาเซียนออสเตรเลีย/
นิ วซีแลนด์
CTH; or A
change from
fabric that is
constructed but
not further
prepared or
finished, provided
that it is dyed or
printed and
undergoes at
least two
subsequent
finishing
processes in the
territory of one or
more of the
parties to render
it directly usable

CC

ไทยออสเตรเลีย

ไทย
ไทยนิ วซีแลนด์

CTH except
from 55125515,
provided that
RVC 55%

CTH except
from 55125515,
provided that
RVC 50%

ไทย-ญี่ปนุ่
CTH except from
5508-5511; A
change from
5508-5511,
provided that the
fabric is dyed or
printed in a
Party; or A
change from
5508-5511,
provided that the
yarn is dyed or
printed in a
Party prior to
weaving the
fabric

CTH, provided CTH, provided CC except from
that RVC 55% that RVC 50%
5004-5007,
5106-5113,
5204-5212,
5306-5311,
5508-5516 or 54

ไทย
560811 ตาข่ายจับปลา

570320 พรมทําด้วยไนลอน

อาเซียน
RVC 40% or
CC or Process
Rule B

อาเซียน
อาเซียน-ญี่ปนุ่
อาเซียนจีน

CC, provided that, RVC 40%
where nonoriginating materials
of 5004-5006, 51065110, 5204-5207,
5306-5308, 54015406, or 5508-5511
are used, each of the
non-originating
materials is spun
entirely in one or
more of the Parties
RVC 40% or
CC, except from
RVC 40%
CC or Process
5007, 5111-5113,
Rule B
5208-5212, 53095311, 5407-5408, or
5512-5516, provided
that, where nonoriginating materials
of 5004-5006,51065110, 5204-5207,
5306-5308, 54015406, or 5508-5511
are used, each of the
non-originating
materials is spun
entirely in one or
more of the Parties

ไทย
ไทยนิ วซีแลนด์

อาเซียนเกาหลี

อาเซียนไทยไทย-ญี่ปนุ่
ออสเตรเลีย/
ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์
RVC 40% RVC 40% or CTH CTH, provided CTH, provided CC except from
or CC
that RVC 55% that RVC 50%
5004-5006,
5106-5110,
5204-5207,
5306-5308,
5401-5406 or
5508-5511

RVC 40%
or CC

CC

CTH except
from 5602,
provided that
RVC 55%

CTH except
from 5602,
provided that
RVC 50%

CC except from
5004-5007,
5106-5113,
5204-5212,
5306-5311,
5508-5516 or
54

Process Rule A. (Fibres and Yarns)
• Manufactures through process of fibre-making (polymerization, polycondensation and extrusion) spinning, twisting, texturizing or braidinf from a blend or any of
following:
- Silk
- Wool, fine/coarse animal hair
- Cotton fibres
- Vegetable textile fibres
- Synthetic or artificial filaments/ man-made filaments
- Synthetic or artificial staple fibres/ man-made staple fibres
Process Rule B. (Fabric/Carpets and Other Textile Floor Covering; Special yarns, Twine, Cordage and Ropes and Cables and Article thereof
• Manufacture from:
- Polymer (non-woven)
- Fibres (non-woven)
- Yarns (fabrics)
- Raw or Unbleached Fabrics (finished fabrics)
• Through substantial transformation process of either:
- needle punching/ spin bonding/ chemical bonding
- weaving or knitting;
- crocheting or wadding or tufting; or
- dyeing or printing and finishing; or impregnation, coating, covering or lamination.

ปัญหาและอุปสรรคที่ไทยประสบ

1. มีการใช้ผา้ ผืนจํานวนน้อยเป็ นวัตถุดบิ ภายใน ประเทศเพื่อผลิตเครื่องนุ่งห่มส่งออก
2. ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต้นนํ้าถึงปลายนํ้ายังไม่เข้มแข็งเพียงพอ
3. ขาดแคลนแรงงาน และแรงงานไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
4. ขาดการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าเพิม่
5. การทําตลาดเชิงรุกยังไม่เพียงพอ
กฎระเบียบของประเทศคู่เจรจา
อิ นเดีย ภายใต้กฎหมายป้องกันสิง่ แวดล้อมของอินเดียสินค้าสิง่ ทอและเครื่องนุ่งห่มทีน่ ําเข้ามาในประเทศอินเดีย จะต้องไม่มสี ารย้อมสีทเ่ี ป็ นอันตราย เช่น AZO ปนเปื้ อนอยู่ และจะต้องระบุ
ไว้ในใบอนุญาตส่งออกสินค้าทีผ่ า่ นการทดสอบสารปนเปื้ อน และรับรองจากหน่วยงานกํากับดูแลของประเทศผูส้ ง่ ออก นอกจากนี้ สินค้าทีน่ ําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในประเทศจะต้องติดฉลากกํากับสินค้า
ญี่ปนุ่ สินค้าทีจ่ าํ หน่ายภายในประเทศและสินค้าทีน่ ําเข้ามาในญีป่ นุ่ จะต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า ซึง่ มีทงั ้ แบบสมัครใจและแบบบังคับ สินค้าทีผ่ ่านการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพจะได้รบั ใบกํากับคุณภาพสินค้า สําหรับการนําเข้าสินค้าทีม่ กี ารควบคุมจะต้องยื่นเอกสารรับรองคุณภาพสินค้าตามใบสัญญาสังซื
่ อ้ พร้อมด้วย L/C เพื่อขอผ่านด่านศุลกากร สินค้าทีผ่ ่าน
การตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานทีผ่ ลิต ซึง่ รวมถึงการบรรจุหบี ห่อ การติดฉลากกํากับสินค้า การตรวจสอบ การขนส่ง และการจัดเก็บสินค้าจะได้รบั การประทับตราเครื่องหมายรับรองสินค้า การ
ตรวจสอบและรักษามาตรฐานสินค้าโดยสมัครใจนอกจากจะก่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ผบู้ ริโภคในประเทศญีป่ นุ่ แล้ว ยังเป็ นการเพิม่ ยอดขายสินค้าให้ผปู้ ระกอบการอีกทางหนึ่ง
สําหรับสินค้าสิง่ ทอและเครื่องนุ่งห่มทีห่ า้ มนําเข้าประเทศญีป่ นุ่ ได้แก่
- สินค้าเสือ้ ผ้าเด็กอ่อนอายุ 0-24 เดือนทีม่ สี ารฆ่าเชือ้ (formalin) ปนเปื้ อน รวมถึงผ้าอ้อมเด็ก ผ้ากันเปื้ อน กางเกงใน ชุดนอน ถุงมือ ถุงเท้า เสือ้ ยืด เสือ้ คลุม หมวก และเครื่องนอนสําหรับ
ทารก
- สินค้าสิง่ ทอและเครื่องนุ่งห่ม เช่น เสือ้ ผ้า พรม เครื่องนอน และผ้าขนสัตว์ถกั ทีม่ กี ารใช้สาร dyldorine เกิน 30 ppm.
- สินค้าเครื่องนุ่งห่มทีม่ สี าร DTTB (4.6-Dichloro-7-(2.4.5-Tricholorphenoxide) Tri-fluormethyl-benzimidazole) เกิน 30 ppm.
- สินค้าสิง่ ทอและเครื่องนุ่งห่มทุกประเภททีม่ สี าร tris (i-aziridinyl) phosphineoxide (APO)
- สินค้าชุดนอน เครื่องนอน ผ้าม่าน พรม เสือ้ ผ้าเด็ก กางเกงใน ถุงมือ และถุงน่อง ทีม่ สี ารป้องกันการติดไฟ tris (2,3 dibromopropyl) phosphate และ triphenyltin
นิ วซีแลนด์ กําหนดมาตรฐานสินค้าสิง่ ทอครอบ คลุมถึงการออกแบบ ความปลอดภัย การใช้งาน และคุณภาพของสินค้า ทัง้ นี้ มาตรฐานของนิวซีแลนด์โดยทัวไปเป็
่
นแบบสมัครใจ
แต่อาจมีบางส่วนทีบ่ งั คับใช้ได้ตามกฎหมาย
สํานักยุทธศาสตร์การเจรจาการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กุมภาพันธ์ 2559

