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การเจรจาเขตการคาเสรไีทย - BIMSTEC  
 

 

 ความเปนมา    
    

เขตการคาเสรี BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation) ถือเปนกลไก
สําคัญหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางความสัมพันธทางการคา การลงทุนของไทย
สูเอเชียใต เน่ืองจาก BIMSTEC เปนตลาดขนาดใหญ มีประชากรกวา 
1,500 ลานคน จึงมีศักยภาพที่จะเปนแหลงกระจายสินคาสงออกของไทย
ที่มีความหลากหลายทั้งดานคุณภาพและราคาของสินคา นอกจากน้ี ไทย
จะยังสามารถขยายขยายความสัมพันธกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียใต ทั้ง
บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน ใหใกลชิดกันมากขึ้น เพ่ือเช่ือมโยง
ภูมิภาคเอเชียใตและอาเซียนเขาดวยกัน 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2547 รัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การคาของประเทศสมาชิก BIMSTEC ไดรวมลงนาม
กรอบความตกลงเขตการคาเสรี BIMSTEC ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เพ่ือรวมกันจัดต้ังเขตการคาเสรีที่ครอบคลุม
ทั้งดานการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน รวมทั้งความรวมมือทางเศรษฐกิจ ปจจุบันสมาชิก BIMSTEC 
ประกอบดวย 7 ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมาร เนปาล ศรีลังกา และไทย ตามกรอบความตกลงฯ 
ประเทศสมาชิกไดตกลงที่จะแบงสินคาที่จะนํามาเจรจาลด/ยกเลิกภาษีออกเปน 2 กลุม คือ กลุมสินคาเรงลดภาษี 
(Fast Track) และกลุมสินคาลดภาษีปกติ (Normal Track) นอกจากน้ี ยังไดตกลงใหมีสินคาจํานวนหน่ึงที่จะยังไม
นํามาลดภาษี โดยจะจัดไวในกลุมสินคา Negative List (NL) และไดจัดต้ังคณะกรรมการเจรจาการคา BIMSTEC 
(BIMSTEC Trade Negotiating Committee; BIMSTEC TNC) เพ่ือเจรจารายละเอียดของขอตกลงการคาสินคา 
การคาบริการ และการลงทุนภายใต BIMSTEC FTA ซึ่งปจจุบันศรีลังกาเปนประธานการประชุม BIMSTEC TNC  

 

 กรอบการเจรจา 
 

- ครอบคลุมความสัมพันธทางเศรษฐกิจในทุกดาน การเจรจาแบงเปนการคาสินคา การคาบริการ และ 
การลงทุนการเปดเสรีดานการคาสินคา 

- เจรจาลด/ยกเลิกภาษีศุลกากรสินคาระหวางสมาชิก ซึ่งประเทศพัฒนานอยที่สุด (LDCs) จะไดรับ 
การลดหยอนภาษีจากประเทศกําลังพัฒนาเร็วขึ้นกวาที่ลด/ยกเลิกภาษีระหวาง LDCs ดวยกันเอง ดังน้ี 

 

 ระยะเวลาการลดภาษีสินคา Fast Track 
 

ประเทศ อินเดีย ศรีลังกา ไทย บังกลาเทศ ภูฏาน  
เมียนมาร เนปาล 

อินเดีย ศรีลังกา ไทย 3 ป 1 ป 
บังกลาเทศ ภูฏาน เมียนมาร เนปาล 5 ป 3 ป 
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ระยะเวลาการลดภาษีสินคา Normal Track 
 

ประเทศ อินเดีย ศรีลังกา ไทย บังกลาเทศ ภูฏาน  
เมียนมาร เนปาล 

อินเดีย ศรีลังกา ไทย 5 ป 3 ป 
บังกลาเทศ ภูฏาน เมียนมาร  เนปาล 10 ป 8 ป 

             
พรอมกันน้ี ใหมีสินคาที่จะไมนํามาลดภาษีได (Negative List) จํานวนหน่ึง 
- การคาบริการและการลงทุน ใหเร่ิมเจรจาในป 2548 และเสร็จสิ้นภายในป 2550 โดยการใชแนวทาง

Positive List Approach และใหการปฏิบัติเปนพิเศษและความยืดหยุนแก LDCs 
- ความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาความรวมมือตางๆ ของ BIMSTEC ใหมีความกาวหนามากขึ้น รวมทั้ง 

พิธีการศุลกากร การทดสอบและรับรองมาตรฐาน และการเดินทางของนักธุรกิจ เปนตน 
 

 กลไกการเจรจา  
 

   จัดต้ังคณะกรรมการเจรจาการคา BIMSTEC TNC (BIMSTEC Trade Negotiating Committee) เพ่ือเจรจา
รายละเอียดเรื่องการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน และการจัดทําความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยปจจุบัน 
ศรีลังกาเปนประธานการประชุม BIMSTEC TNC 
 
 การเปดตลาดสนิคา   
 

   ใชอัตราภาษีปกติ (MFN Applied Rate) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เปนอัตราฐานในการลด/ยกเลิกภาษี 
และกําหนดสัดสวนรายการสินคาที่จะมีการลด/ยกเลิกภาษี ในกลุมตางๆ ตามพิกัดฯ HS 2007 ในระดับ 6 หลัก ดังน้ี  
  

กลุมสินคา สัดสวน 
(% พิกัด HS2007) 

อัตราภาษีสุดทาย 

กลุมเรงลดภาษี (Fast Track: FT) 10% 0% 
กลุมลดภาษีปกติ 
(Normal Track Elimination: NTE) 

48% 0% 

กลุมลดภาษีปกติ  
(Normal Track Reduction  NTR) 

19% 1-5% 

กลุมไมลดภาษี (Negative List: NL) 23% ไมมีการลดภาษ ี
 

ทั้งน้ี แตละกลุมจะมีระยะเวลาการลด/ยกเลิกภาษีที่แตกตางกันระหวางประเทศกําลังพัฒนา และ
ประเทศพัฒนานอยที่สุด  

 
 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสนิคา   

 

- ประเทศกําลังพัฒนา (อินเดีย ศรีลังกา และไทย): กฎทั่วไปใชเกณฑการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรระดับ 6 หลัก 
(Change in Tariff Sub-Heading; CTSH) ควบคูกับสัดสวนมูลคาเพ่ิมภายในประเทศ (Local Content) 35% 

- ประเทศ LDCs (เมียนมาร บังกลาเทศ ภูฏาน และเนปาล): กฎทั่วไปใชเกณฑ CTSH+Local Content 30% 
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- จัดทํากฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules; PSRs) อีกจํานวน 147 รายการ ครอบคลุม
สินคาที่ไทยมีศักยภาพสงออกแตไมสามารถผานเกณฑกฎทั่วไปได เชน ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิว อัญมณี 
สวนประกอบเครื่องปรับอากาศ โทรทัศนสี อัญมณี เปนตน 

 
 การคาบริการและการลงทุน   

 

อยูระหวางการเจรจาจัดทําความตกลงการคาบริการและความตกลงการลงทุน โดยจะครอบคลุมสาขาที่
สําคัญ และใชแนวทาง Positive List Approach และมีการใหการปฏิบัติเปนพิเศษและแตกตาง และความยืดหยุน
แกประเทศพัฒนานอยที่สุด  

 
 สถานะลาสุด   

 

เมื่อวันที่ 2-4 มี.ค. 2557 ที่ผานมา เมียนมารไดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนํา BIMSTEC ครั้งที่ 3  
ขึ้นที่กรุ งเนปดอ โดยในครั้ ง น้ีแมผู นําของไทยจะไม ได เขารวมการประชุมดวยตนเอง แตก็ ไดแตง ต้ัง 
นายสีหศักด์ิ พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนผูแทนพิเศษเขารวมการประชุม 

 

โดยการประชุมระดับผูนํา BIMSTEC ครั้งลาสุดน้ีจัดขึ้นภายใตหัวขอ "หุนสวนเพ่ือความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวและความมั่งคั่ง" ซึ่งผูแทนพิเศษของไทยไดยํ้าถึงความมุงมั่นของไทยในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแกประชาชนในภูมิภาค BIMSTEC เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรง และเตรียมรับกับโอกาส ความเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนความทาทายในระดับภูมิภาคและระดับโลก พรอมทั้งผลักดันประเด็นการเจรจากรอบความตกลงการคา
เสรี BIMSTEC และการเช่ือมโยงในภูมิภาค ซึ่งจะเปดประตูการคา การลงทุนระหวางกันใหมากขึ้น รวมทั้งประเด็น
การสงเสริมการสรางนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนและทั่วถึง 
นอกจากน้ี ปลัดกระทรวงการตางประเทศในฐานะผูแทนพิเศษยังไดยํ้าความสําคัญของการพัฒนาที่มีประชาชนเปน
ศูนยกลาง และไดเสนอแนะการสงเสริมเทคโนโลยีและการถายทอดความรูในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร 
สิ่งแวดลอมและสาธารณสุข รวมทั้งการสงเสริมบทบาทของการประชุมกลุมผูประกอบธุรกิจ เพ่ือสรางความรวมมือ
ระหวางภาคเอกชนซึ่งจะมีสวนสําคัญในการพัฒนาและลดชองวางในการพัฒนาในภูมิภาค ทั้งน้ี ในการประชุมสุด
ยอดครั้งน้ี บรรดาผูนําจากชาติสมาชิก BIMSTEC ไดลงนามในตราสารการจัดต้ังสํานักเลขาธิการถาวร BIMSTEC  
ที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ และมีการแตงต้ังนายสุมิธ นาคธลา จากศรีลังกาเปนเลขาธิการคนแรก ซึ่งการจัดต้ัง
สํานักเลขาธิการของ BIMSTEC จะชวยสงเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนการทํางานการประสานงาน 
การดําเนินการและการติดตามกิจกรรมตางๆ ของ BIMSTEC ตอไป  

 

 ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.thaifta.com  (BIMSTEC) 
 

 

---------------------------------  
ที่มา: กรมเจรจาการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

30 เมษายน 2559    
 

http://www.thaifta.com/

