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การศึกษาการลดต้นทุนในการน าเข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าด้านภาษีและ

พกิดัศุลกากร 

A Study of Reduction of Import Costs using The Tax and Tariff Trade 

Benefit. 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยั ศึกษาเร่ือง การศึกษาการลดตน้ทุนในการน าเขา้โดยใชสิ้ทธิประโยชน์ทางการคา้ดา้น
ภาษีและพิกัดศุลกากร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนน าเข้าวตัถุดิบท่ีน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศจีนของบริษทักรณีศึกษา  K ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกล
หนักประเภทรถขุด โดยบริษทัตอ้งมีการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่ นและ
ประเทศจีนซ่ึงมีจ านวนและมูลค่ามาก ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนน าเขา้มีตน้ทุนท่ีสูงมาก ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ี
ศึกษาแนวทางในการลดตน้ทุน โดยการน าสิทธิประโยชน์ของความตกลงหุ้นส่วนไทย -ญ่ีปุ่ น(JTEPA) 
และความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน – จีน (ACFTA) ในส่วนของ การยกเวน้อากรและลดอตัราอากร
ศุลกากรส าหรับของท่ีมีถ่ินก าเนิดจากญ่ีปุ่ นและส าหรับเขตการคา้เสรีอาเซียน – จีน เขา้มาพิจารณา 

หลงัจากการเปรียบเทียบตน้ทุนในการน าเขา้ก่อนและหลงัการใช้สิทธิประโยชน์ทางคา้เร่ือง 
การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากร ผลการวิจยัพบวา่ บริษทัสามารถลดตน้ทุนการน าเขา้วตัถุดิบ 
จากเดิมท่ีมีตน้ทุนในการน าเขา้วตัถุดิบในส่วนของวตัถุดิบกลุ่ม A ถึง 688,089,722.20 บาทต่อปี แต่เม่ือ
น าสิทธิประโยชน์ทางการคา้มาใช้ ตน้ทุนในการน าเขา้วตัถุดิบเหลือ 628554516.05 บาทต่อปี ซ่ึงลดลง
จากเดิม 59,535,206.15 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.65 ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ในทางท่ีดี เน่ืองจากสามารถลด
ตน้ทุนใหก้บับริษทัไดแ้ละอาจจะส่งผลใหบ้ริษทัมีผลก าไรเพิ่มขึ้นจากตน้ทุนท่ีลดลงไดด้ว้
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1. บทน า (INTRODUCTION) 
ประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีเปิด

โอกาสให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในภายในประเทศ ภาครัฐบาลจึงมองหา
แนวทางท่ีจะเป็นตัวช่วยในการผลกัดันความ
ร่วมมือทั้งในดา้น การคา้ การลงทุน 
 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จึงได้เกิดการ
เจรจาทางการคา้ขึ้นเพื่อลดอุปสรรคทางการคา้
ระหว่างกันให้ เหลือน้อย ท่ี สุด  เ ช่น สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีศุลกากร รวมถึงการใชสิ้ทธิ
ความตกลงทางการคา้เสรี (FTAs) ซ่ึงหากทาง
บริษทัมีการเสนอให้ผูผ้ลิตออกเอกสารรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้าให้ก็จะช่วยให้บริษทัผูน้ าเขา้
สามารถน าเขา้วตัถุดิบไดใ้นราคาท่ีถูกลง  

บ ริ ษั ท  K ผู ้ ผ ลิ ต แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ
เคร่ืองจักรหนักประเภทรถขุด ในการจัดหา
อะไหล่เพื่อการประกอบ ส่วนใหญ่เป็นการ
น าเขา้มาจากประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศจีน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 86  ของยอดการสั่งซ้ือ
อะไหล่ส าหรับการประกอบรถขุดทั้ งหมด 
ปัจจุบนัทางบริษทัเป็นเป็นผูรั้บผิดชอบในส่วน
ภาษีอากร เม่ือบริษทัมีการน าเข้าวตัถุดิบจาก
ต่ างประ เทศ  เ ดิมบ ริษัทได้ เ ลื อกใช้ สิท ธิ
ประโยชน์จาก JTEPA  และ ACFTA เพื่อลด
ตน้ทุนดา้นภาษีศุลกากรขาเขา้ แต่เน่ืองจากช่วง
ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมาทางบริษทัได้มีการ
น าเขา้อะไหล่รุ่นใหม่ๆเขา้มา และไม่ได้มีการ
เสนอให้ผูผ้ลิตขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสิน8hk

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาว่า ประเภทของ
อะไหล่ ท่ีสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ทางการคา้
การได้และยังไม่ได้มีการเสนอให้ผู ้ผลิตขอ
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า โดยจะศึกษาจะ
เฉพาะการใช้สิทธิความตกลงทางการค้าเสรี 
(FTAs) ในส่วนของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ไทย- ญ่ีปุ่ น  (Thailand-Japan EPA: 
JTEPA) และ  อา เ ซียน - จีน  (ASEAN-China 
FTA: ACFTA) หากบริษทั K สามารถเสนอให้
ผูจ้  าหน่ายอะไหล่ส าหรับการประกอบรถขุดขอ
หนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ไดก้็จะสามารถ
ลดตน้ทุนจากการน าเขา้ในดา้นภาษีศุลการกร
ขาเขา้ได ้

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 จากกรมการค้าต่างประเทศ , 2562 . ใน

เร่ืองความตกลงเขตการคา้เสรี อาเซียน – จีน 
( Asean-China  Free  Trade  Agreement : 
ACFTA) หลักเกณฑ์ในการได้รับ สิทธิพิเศษ
ทางการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน – จีน (ACFTA) คือ ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้ง
ไดรั้บการรับรองถ่ินก าเนิดภายในประเทศภาคี
อาเซียนจีน โดยใช้ C/O Form E พิกัด 6 หลัก
ตามรับบ HS Code 2002 

จากกรมการคา้ต่างประเทศ, 2558. ในเร่ือง
กฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ ในการได้รับสิทธิ
พิเศษทางการคา้ภายใตก้ารตกลงความร่วมมือ 
JTEPA สามารถสรุปได้ว่า สินค้าสามารถใช้
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สิทธิประโยชน์ได้ สินค้านั้นจะต้องผลิตและ
ส่งออกถูกต้องตามกฎแหล่งก า เ นิดสินค้า 
(Rules of Origin) และส่งออกโดยตรงไปยัง
ประเทศภาคีท่ีมีการท าความตกลง พร้อมกับ
แนบหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Form 
JTEPA)  

การได้ถ่ินก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) 
ประกอบดว้ย 

1 ผลิตภณัฑ์ผลิตขึ้นโดยใช้วตัถุดิบจจจจจ
ภายในประเทศทั้งหมด  

2 ผลิตภัณฑ์มีสัดส่วนของวตัถุดิบท่ีมีถ่ิน
ก าเนิดภายในกลุ่มประเทศภาคี ไม่น้อยกว่า 
40% ข อ ง ร า ค า  F.O.B (RVC 40%) ห รื อ มี
สัดส่วนของวตัถุดิบท่ีมีถ่ินก าเนิดจากประเทศ
นอกภาคีอาเซียน-จีน นอ้ยกวา่ 60% 

3 กฎเฉพาะทาง (Exclusive Rule) จ านวน 9 
รายการ  

4. กฎทางเลือก (Alternative Rule) 
 

3. วิธีการวิจัย 
แนวทางการศึกษาวิจยั และวิธีการด าเนิน

การศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ท่ีจะ
น ามาศึกษาการลดตน้ทุนในการน าเขา้โดยใช้
สิทธิประโยชน์ทางการค้าด้านพิกัดอากร
ศุลกากรโดยมีรูปแบบการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ 
เปรียบเทียบระหว่างการการน าเขา้แบบเดิม กบั
การใช้สิทธิประโยชน์ทางการคา้ดา้นภาษีและ
พิกดัศุลกากรมาประกอบการน าเขา้ ซ่ึงจะเป็น

กระบวนการเฉพาะส่วนการด าเนินพิธีการ
ศุลกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 ทบทวนวรรณกรรม 
ผูว้ิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเช่น 
การศึกษาเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ทาง 
การคา้ทางดา้นต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้
วัตถุดิบจากต่างประเทศ การยกเว้นและลด
อากรศุลกากร และตน้ทุนท่ีสามารถเกิดไดใ้น
ระหวา่งกิจกรรมการด าเนินพิธีการศุลกากร 
3.2 รวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มูล
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ รายการวตัถุดิบท่ีน าเขา้จาก 
ต่างประเทศในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2563 
ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยได้รวบรวม
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.1 ช่ือรายการวตัถุดิบท่ีน าเขา้ 
2.2 ปริมาณและมูลค่าท่ีน าเข้าแต่ละ

รายการ 
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3.3 เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย 

3.1 จดัหมวดหมู่วตัถุดิบ 
(1) แยกหมวดหมู่วตัถุดิบตามประเทศท่ีมีถ่ิน
ก าเนิด และตรวจสอบพิกัดศุลกากร (H.S. 
Code) ว่าวตัถุดิบรายการใดท่ีสามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการคา้ดา้นอากรศุลกากรไดแ้ละ
ยงัไม่ไดข้อสิทธิประโยชน์ทางการคา้ดา้นอากร
ศุลกากร 
(2) ใชว้ิธีการ ABC Analysis เม่ือรวบรวมขอ้มูล
และรายละเอียดรายการวตัถุดิบท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศแล้ว ในต่อมาใช้วิ ธีการ ABC 
Analysis ในการแบ่งและจัดหมวดหมู่สินค้า
โดยใชมู้ลคา้การน าเขา้เป็นตวัช้ีวดัดงัน้ี 
กลุ่ม A เป็นกลุ่มรายการวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด (High Value) โดยมีมูลค่าตั้ งแต่ 
300,000 บาทขึ้นไป 
กลุ่ม B เป็นกลุ่มรายการวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าการ
น าเข้าปานกลาง (Middle Value) โดยมีมูลค่า
ตั้งแต่ 80,000 – 300,000 บาท 
กลุ่ม C เป็นกลุ่มรายการวตัถุดิบท่ีมีมูลค่าการ
น าเขา้นอ้ยสุด (Low Value) โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 
ต ่ากวา่ 80,000 บาท 

3.2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น ร ว ม โ ด ย มี
รายละเอียดดงัน้ี 
(1) ต้นทุนวัตถุดิบ = จ านวนวัตถุดิบ(ช้ิน) x 
ราคาวตัถุดิบ(ช้ิน) 

(2) ตน้ทุนในการน าเขา้ (เฉพาะส่วนการด าเนิน
พิธีการศุลกากร) = ค่าภาษีน าเขา้ + ค่าด าเนินพิธี
ขาเขา้  
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ขั้นตอนการจดัหมวดหมู่วตัถุดิบ 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดท้ าการ
เลือกข้อมูลวัตถุ ดิบท่ีน า เข้าว ัตถุ ดิบมาจาก
ต่างประเทศทั้งหมด จ านวน 2,673 รายการ ท า
การตรวจสอบกับไฟล์ข้อมูลวตัถุดิบ  เพื่อจัด
กลุ่มวตัถุดิบแต่ละประเทศ และน ามาวิเคราะห์
ว่ามีรายการวตัถุดิบใดบ้างท่ีสามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการคา้เพื่อลดหย่อนหรือยกเวน้
อตัราศุลกากรขาเขา้ภายใตร้ะบบ JTEPA และ 
ACFTA ได ้ซ่ึงผูจ้ดัท าไดใ้ช้วิธี ABC Analysis 
เพื่อจัดหมวดหมู่รายการวตัถุดิบท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยใช้มูลค่าในการน าเข้าเป็น
ตวัช้ีวดั ในการจดัหมวดหมู่สินคา้คร้ังน้ี  

กลุ่ม A เป็นกลุ่มรายการวัตถุดิบท่ีมี
การน าเขา้มูลค่าสูงท่ีสุด (High Value) มีมูลค่า
การน าเขา้  300,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
85 ของมูลค่ารวม 

กลุ่ม B เป็นกลุ่มรายการวตัถุดิบท่ีมีการ
น าเข้ามูลค่าปานกลาง (High Value) มีมูลค่า
การน าเขา้ 80,000 – 300,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 12 ของมูลค่ารวม 

กลุ่ม C เป็นกลุ่มรายการวตัถุดิบท่ีมีการ
น าเขา้มูลค่าต ่าท่ีสุด (High Value) มีมูลค่าการ
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น าเขา้ ต ่ากวา่ 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
มูลค่ารวม 
หลงัจากการจดักลุ่มวตัถุดิบ ทางผูว้ิจยัไดเ้ลือก
สินคา้ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่ม A มาพิจารณา เน่ืองจาก 
มีมูลค่าท่ีสูง  

4.3 การวิเคราะห์ตน้ทุน 
โดยจะเป็นการค านวนเฉพาะตน้ตน้ทุนวตัถุดิบ 
(Materials Cost) และต้นทุนน า เข้า  (Custom 
Clearance) 

4.4 แนวทางในการลดต้นทุนการ
น าเขา้วตัถุดิบ 
ผูว้ิจัยได้น าการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า 
เร่ือง การยกเวน้อากรและลดอตัราศุลกากร เขา้
มาพิจารณา พบว่าสิทธิประโยชน์ทางการค้า 
เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราศุลกากร 
สามารถลดตน้ทุนการน าเขา้ได ้
ขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางการคา้ 
-  วตัถุดิบท่ีมีสิทธิใชสิ้ทธิประโยชน์ทางการคา้
ตอ้งมีการรับรองถ่ินก าเนิดสินคา้ 
- ในการขอ FORM ในการยืน่ใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางการคา้จะตอ้งมีการตรวจสอบวา่มีการขอ     
   FORM ท่ีตรงกับความตกลงทางการค้าใน
ประเทศท่ีน าเขา้ 
- ท าการศึกษาถึงขอ้จ ากดัและเง่ือนไขของสิทธิ
ประโยชน์ทางการคา้เน่ืองจากในแต่ละประเทศ
จะมีขอ้ก าหนดในการการยกเวน้อากรและลด
อตัราอากรศุลกากรท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะแตกต่าง

กันตามประเภทของถ่ินก า เ นิดสินค้าตาม
ขอ้ตกลงหลกัเกณฑถ่ิ์นก าเนิดสินคา้ 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการด าเนินงานวิจัยสามารถสรุปผลได้
ดงัต่อไปน้ี 

5.1 เปรียบเทียบตน้ทุนการน าเขา้ก่อน
และหลงัการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางการคา้ 
ตารางท่ี5.1 ผลการค านวนต้นทุนการน าเข้า
ก่อนและหลงัการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางการคา้ 
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5.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย หลังจากท่ีทางบริษัทได้
เลือกใชสิ้ทธิประโยชน์ทางการคา้ ซ่ึงเป็น 
สิทธิประโยชน์ทางการคา้ภายใตเ้ง่ือนไข การ
ยกเวน้อากรและลดอากรศุลกากร เขา้มาใช้ใน
การน าเขา้วตัถุดิบเพื่อการประกอบรถขุด พบวา่
สามารถลดตน้ทุนในส่วนของภาษีน าเขา้ของ
สินค้ากลุ่ม A โดยอัตราปกติต้นทุนในการ
น าเขา้วตัถุดิบคือ 688,089,722.20 บาท แต่เม่ือ
น าสิทธิประโยชน์ทางการค้ามาใช้ต้นทุนใน
การน าเขา้วตัถุดิบเหลือ 628554516.05 บาท ซ่ึง
ลดลงจากเดิม 59,535,206.15 บาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.65 
 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 
ในการศึกษาวิจัยผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะ
รายการวตัถุดิบท่ีอยูใ่นกลุ่ม A ดงันั้นควรมี 
การพิจารณารายการวตัถุดิบท่ีอยูใ่นกลุ่ม B และ
กลุ่ม C ด้วย อีกทั้งบริษทัควรมีการสนับสนุน
และศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั ความตกลงทางการ
คา้กบัประเทศอ่ืนๆ (FTA) ท่ีทางบริษทัไดมี้การ
น าเขา้มา 
 

5.4 งานวิจยัในอนาคต 
ในอนาคตบริษัทอาจมีการศึกษาเพิ่ม เพิ่ม
เก่ียวกบัแนวทางการลดตน้ทุนอ่ืนๆเช่น ตน้ทุน 
วตัถุดิบ ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ และเน่ืองจาก
ทางบริษทัไดมี้การใช ้ตวัแทนออกของ เพื่อท า

พิธีการผ่านพิธีการศุลกากรน าเขา้สินคา้ อาจมี
การเจรจา เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินพิธีการ
ขาเข้าได้ ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ในการ
เปล่ียนเทอมการค้า (INCOTERM) เน่ืองจาก
หากบริษัทได้มีการ เ ลือก เทอมการค้า ให้
เหมาะสมกับวัถุ ดิบและประเทศท่ีเป็นผู ้จัด
จ าหน่ายวตัถุดิบก็จะท าให้มาสารถลดต้นทุน
ดา้นวตัถุดิบได ้
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับน้ี ส าเร็จลงได้ด้วยดีเน่ืองจาก
ไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.พีรพล สิทธิ
วิจารณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา บริษทักรณีศึกษา คุณ
เจษฎา ทองมาก คณาจารย ์และบิดา มารดา ท่ี
กรุณาให้ค  าปรึกษา แนะน าแนวทาง ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจน
งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างเสร็จ
สมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบทุกท่านเป็นอย่าง
สูงไว ้ณ ท่ีน้ี 
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