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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2561

ในเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวต่อเน่ือง จากการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวสงูและ
ภาคการทอ่งเท่ียวท่ีขยายตวัดีสอดคล้องกบัอปุสงค์ตา่งประเทศท่ีเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง ด้าน
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ดีในทุกหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัตาม ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐกลบัมาขยายตวัจากรายจ่าย
ลงทนุขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัเล็กน้อยจากเดือนก่อน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายในทุก
หมวดสินค้าท่ีขยายตวัดีอยา่งไรก็ดี ปัจจยัสนบัสนนุก าลงัซือ้โดยรวมยงัไม่เข้มแข็งและ
ทัว่ถึงนกัโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ มีรายได้น้อยโดยรายได้นอกภาคเกษตรกรรมขยายตวั
เล็กน้อย ขณะท่ีรายได้ในภาคเกษตรกรรมลดลงจากผลของราคาสินค้าเกษตรท่ีลดลง
แม้ผลผลิตจะขยายตวัสูง การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวดี 
ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัสอดคล้องกันโดยเฉพาะการผลิตใน
หมวดยานยนต์ และเคมีภณัฑ์ ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) 
หดตวัร้อยละ 2.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 6.1 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 19.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 16.7 YoY
และหากหกัทองค าขยายตวัร้อยละ 18.1 ตามการส่งออกท่ีเพิ่มขึน้ในทกุตลาดส่งออก
ส าคญัและเกือบทุกหมวดสินค้าได้แก่ 1) สินค้าท่ีมูลค่าการส่งออกเคล่ือนไหวตาม
ราคาน า้มนัดบิ อาทิ เคมีภณัฑ์ ปิโตรเคมี และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ขยายตวัจากด้าน
ราคาตามราคาน า้มันในตลาดโลกท่ีปรับเพิ่มขึน้ 2) ยานยนต์และชิน้ส่วน ตามการ
ส่งออกยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์โดยเฉพาะยางล้อ 3) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ขยายตวัดีตามการขยายก าลงัการผลิตในช่วงก่อนหน้า4) 
สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตวัตอ่เน่ืองตามการสง่ออกข้าว ผลิตภณัฑ์ยางพารา น า้ตาล 
และมนัส าปะหลงั ทัง้นี ้การสง่ออกท่ีขยายตวัสงูมาจากอปุสงค์ตา่งประเทศท่ีดีตอ่เน่ือง 
ประกอบกับผลของวันหยุดเทศกาลตรุษจีนท่ีในปีนีอ้ยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ท าให้
กิจกรรมการค้าระหวา่งประเทศเล่ือนขึน้มาอยู่ในเดือนมกราคมมากเป็นพิเศษ

ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออก ขยายตวัตามการ
สง่ออกที่เพิ่มขึน้ในทกุตลาด
สง่ออกส าคญัและเกือบทกุหมวด
สนิค้าได้แก่ 1) สนิค้าที่มลูคา่การ
สง่ออกเคลือ่นไหวตามราคา
น า้มนัดิบ อาทิ เคมีภณัฑ์ ปิโตร
เคมี และผลติภณัฑ์ 2) ยานยนต์
และชิน้สว่น 3) สนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์โดยเฉพาะ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 4) สนิค้าเกษตร
แปรรูป 

การใช้จ่ายภาครัฐ ทีไ่มร่วมเงิน
โอนขยายตวัจากระยะเดียวกนัปี
ก่อน ตามรายจ่ายลงทนุท่ี
กลบัมาขยายตวัตามการเบิกจ่าย
งบลงทนุของหนว่ยงานหลกั
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ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้ เกษตรกร หดตัว
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกนัปีก่อนจากการหดตวั
ของ ราคาสิน ค้ า เกษตรที่
มากกว่าการขยายตัวของ
ผลผลิต  โดย เฉพาะราคา
ยางพาราและปาล์มน า้มันที่
หดตวัสงู

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2561

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 18.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 22.5 YoY และหาก
หกัทองค าขยายตวัร้อยละ 28.6 ตามการน าเข้าท่ีขยายตวัในทกุหมวดสินค้าส าคญั ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากฐานตา่งจากการเหล่ือมเดือนของเทศกาลตรุษจีนในปีก่อน โดย 1) หมวดวตัถดุิบ
และสินค้าขัน้กลางขยายตัวตามการน าเข้าเชือ้เพลิงซึ่งขยายตัวทัง้ด้านราคาและด้าน
ปริมาณ และการน าเข้าโลหะ เคมีภณัฑ์ และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับภาคการ
ส่งออกท่ีขยายตวัดี 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตวัตามการน าเข้าสินค้าไม่คงทนใน
ทุกกลุ่มสินค้า 3) หมวดยานยนต์ขยายตวัตามการน าเข้าชิน้ส่วนยานยนต์และรถยนต์นั่ง 
สอดคล้องกบัการผลิตและยอดจ าหนา่ยรถยนต์ท่ีขยายตวัดี และ 4) หมวดสินค้าทุนท่ีไม่รวม
เคร่ืองบินขยายตวัตามการน าเข้าเคร่ืองจักรและชิน้ส่วน สอดคล้องกับทิศทางการลงทุน
ภาคเอกชนท่ีเพิ่มขึน้

การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึน้เล็กน้อยจากเดือนก่อนและมีแนวโน้มขยายตวัอย่างคอ่ย
เป็นคอ่ยไปจากเคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจากยอดจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างท่ี
ปรับดีขึน้ ขณะท่ีเคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวดเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทรงตัว ส่งผลให้ดชันีการ
ลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 1.2 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวั
ร้อยละ 6.2 YoY

รายได้เกษตรกร หดตวัตอ่เน่ืองเม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัปีก่อนจากการหดตัวของราคา
สินค้าเกษตรท่ีมากกว่าการขยายตวัของผลผลิต โดยเฉพาะราคายางพาราและปาล์มน า้มนั
ท่ีหดตวัสงู เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากจากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย ประกอบกบัผล
ของฐานราคาท่ีสูงจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ในระยะเดียวกันปีก่อนขณะท่ีปริมาณ
ผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตวั ตามปริมาณผลผลิตยางพารา สว่นหนึ่งจากฐานต ่าในปีก่อนท่ี
เกิดอุทกภัย ข้าวและอ้อย เป็นส าคญั อย่างไรก็ดี ราคาข้าวยงัขยายตวัได้ทั ง้ข้าวขาว และ
ข้าวหอมมะลิ ตามอปุสงค์จากตา่งประเทศท่ีดีตอ่เน่ือง โดยรายได้เกษตรกรหดตวัร้อยละ 3.4 
YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 13.0 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหด
ตวัร้อยละ 14.6 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามรายจ่ายลงทนุท่ี
กลบัมาขยายตวัตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานหลกั ขณะท่ีรายจ่ายประจ าหดตวั
เล็กน้อยตามรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบริการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.)





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ในเดือนมกราคม ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 
17.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 33.2 YoY
ด้านการส่งออก หดตวัร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า 
แตข่ยายตวัร้อยละ 2.4 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 42,089 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,353 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 13.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การ
น าเข้าเป็น 32,761 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 33.8 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,975 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
43.5 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,131 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,523 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 20.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมูลค่า
การสง่ออกเป็น 15,363 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 5.7 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,245 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 8.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 15.0 
YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
21,958 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2560 31,591 34,625 37,331 32,943 43,088 36,519 36,336 41,466 35,876 38,879 39,195 35,796

2561 42,089

Export

2560 19,658 19,715 23,639 17,751 23,484 22,029 29,155 21,310 23,366 20,783 22,110 20,856

2561 20,131

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดือนมกราคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มกราคม ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,353 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 13.8 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,677 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,523 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 20.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่ าก า รส่ ง ออกสูง สุด  ไ ด้ แก่  แทรก เ ตอ ร์  และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,026 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 830 ล้านบาท 

8Analyst by ISIT

AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2560 2,946 2,682 3,355 2,644 3,026 3,098 3,362 3,345 3,078 3,801 3,841 3,133

2561 3,353

Export

2560 3,170 2,429 3,641 2,252 3,007 2,840 2,593 3,155 3,037 2,952 3,000 2,600

2561 2,523

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดือนมกราคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มกราคม ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
32,761 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 33.8 YoY โดยสินค้า
ที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกังหนัไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 6,758 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,363 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 5.7 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด  ไ ด้แก่  เค ร่ืองจักรงานดิ น 
(เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง) มีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 
2,980 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 17,398 ล้านบาท 

9Analyst by ISIT

IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2560 24,480 27,342 28,573 25,570 33,734 27,681 27,566 32,358 27,889 30,172 29,664 27,380

2561 32,761

Export

2560 14,535 15,173 17,481 13,516 18,184 16,441 24,111 15,643 17,455 15,409 16,277 15,804

2561 15,363

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดือนมกราคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมกราคม ปี
2561

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,975 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 43.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,261 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,245 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 15.0 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสุด ได้แก่ เคร่ืองมือกล ใช้ล าแสงเลเซอร์ ซึ่งมีมูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 457 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,730 ล้านบาท

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2560 4,165 4,601 5,403 4,729 6,328 5,740 5,408 5,763 4,909 4,906 5,690 5,283

2561 5,975

Export

2560 1,953 2,113 2,517 1,983 2,293 2,748 2,451 2,512 2,874 2,422 2,834 2,452

2561 2,245

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2561
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Article Title Experimental verification of design automation methods for robotic finger
Author M. Honarpardaz, M. Tarkian, J. Ölvander, X. Feng
Year 2017
Abstract Design automation of industrial grippers is a hot research topic for robot industries. However, literature 

lacks a standard experimental method to enable researchers to validate their approaches. Thus, this 
paper proposes a generic experimental method to verify existing finger design approaches. The 
introduced method is utilized to validate the methods Generic Automated Finger Design (GAFD), 
Manually Designed Fingers (MDF) and the eGrip tool. Experimental results are compared and the 
strengths and weaknesses of each method are presented.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889017300374

Research and Technology

Fig. 1. Schematic diagram of force experiment.



ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 1302/03/2018

รมว.อตุสาหกรรมแนะเอสเอ็มอีใชม้าตรฐาน มอก. เป็นมาตรฐานสากลใหก้ารยอมรบั พรอ้มหนนุ

ใหเ้ขา้ถึงแหลง่เงินทนุไดง่้ายข้ึน...

นายอตุตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวภายหลงัเป็นประธานในพิธีเปิดการ

สมัมนา TISI Transformation เร่ือง สมอ. 4.0 : e-license ว่า รัฐบาลใหค้วามส าคัญกับผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี

วิสาหกิจชมุชน และผูป้ระกอบการกลุ่มสตารท์อัพ เพราะถือว่าเป็นก าลงัส าคัญของเศรษฐกิจไทย เป็นแหล่งผลิต

ผลติภณัฑใ์หม ่ที่ตอ้งสง่เสริมใหน้ าเทคโนโลยีมาใช ้เพื่อเป็นการปรับเปลีย่นตวัเอง พรอ้มออกสูต่ลาดท่ีใหญ่ขึน้ โดย

ผูป้ระกอบการควรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ตอบโจทย์ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงมาตรฐ าน

ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม หรือ มอก. ถือว่าเป็นมาตรฐานระดบัสากลใหก้ารยอมรับ

ทั้งนี้ ปัจจบุันนี้มีการขอใบอนญุาตมาตรฐาน มอก. สามารถท าไดผ้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-license 

นอกจากจะเพิ่มความสะดวกสบายใหก้ับผูป้ระกอบการแลว้ ยังสามารถช่วยลดระยะเวลาการออกใบอนญุาตได้

ภายใน 10 วันท าการ จากเดิมที่มีระยะเวลา 15 วัน ครอบคลมุ 10 มาตรฐาน และจะด าเนินการใหค้รอบคลุม 

173 มาตรฐาน ภายในปี 2561 โดยมีเป้าหมายใหส้ามารถออกใบอนญุาตไดค้รบทกุมาตรฐาน ภายในปี 2562 

เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการในการท าธรุกิจ นอกจากผลิตภัณฑท์ี่ไดร้ับมาตรฐาน และตอบโจทย์

ลกูคา้แลว้ ยังเป็นการช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทนุไดง้่ายขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินจะ

พิจารณาสนิเชือ่ตามมาตรฐานของสนิคา้ดว้ย

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ระบบ e-

license เป็นระบบที่ใหบ้ริการในการยื่นค าขอรับใบอนญุาตผา่นระบบอินเทอรเ์น็ต ท าใหก้ระบวนการออกใบอนญุาต

ด าเนินการไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง โดยระบบต่างๆ ที่น ามาพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ และลดภาระให้กับ

ผูป้ระกอบการ จากปกตผิูป้ระกอบการจะตอ้งเดนิทางมาตดิตอ่กบั สมอ. ดว้ยตวัเอง แต่ e-license จะสามารถอ่าน

ระบบออนไลนไ์ด ้24 ชัว่โมง พิจารณาความถกูตอ้งจากเอกสารทางระบบออนไลนไ์ด.้

แนะเอสเอ็มอีขอ มอก. ช้ีสากลยอมรบั-เขา้ถึงแหลง่ทนุง่ายข้ึน‟

„



„

‟

05/03/2018 ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 

เหล็ก-อะลมิูเนียมโดน “เซฟการด์” สหรฐัฯ “พาณิชย”์ เมาหมดั

ขอเวลาดผูลกระทบ

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ (สนค.) 

เปิดเผยถึงกรณีท่ีสหรฐัฯไดป้ระกาศใชม้าตรการปกป้องการน าเขา้ท่ีเพ่ิมขึ้น (เซฟการด์) กบัสินคา้

เหล็กและอะลมูิเนียมท่ีน าเขา้จากทัว่โลก รวมถึงไทย โดยการปรับขึ้นอัตราภาษีน า เขา้ว่า ขณะนี้ยัง

ไมส่ามารถบอกไดว่้า ผูส้่งออกของไทยจะไดร้ับผลกระทบอย่างไร ท าใหข้ีดความสามารถด้านการ

แข่งขันของไทยลดลงหรือไม่ อย่างไร และกระทบต่อภาคการส่งออกหรือไม่ อย่างไร คงตอ้ง

ตดิตามขอ้มลู และสถานการณอี์กสกัระยะ

“การใชม้าตรการเซฟการด์กับเหล็กและอะลมูิเนียมของสหรัฐฯ เป็นการปรับขึ้นภาษีน า เขา้สินคา้

ดังกล่าวจากทกุประเทศท่ีส่งออกไปยังสหรัฐฯในอัตราท่ีเท่าเทียมกัน ซ่ึงไม่น่ามี ใครไดเ้ปรียบ

เสียเปรียบ แต่ประเทศท่ีถกูใชม้าตรการ สามารถขอหารือกับสหรัฐฯได ้หากพบว่ามาตรการของ

สหรัฐฯไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์ององคก์ารการคา้โลก (ดบับลิวทีโอ) หรือใชม้าตรการโดยไม่

โปร่งใส หรือไมเ่ป็นธรรม หรือเก็บอตัราภาษีน าเขา้ท่ีสงูเกินไป”

ส าหรับการประกาศใชม้าตรการเซฟการด์ครั้งนี้ เป็นการประกาศใชต้อ่เนื่อง หลงัจากก่อนหนา้นี้

สหรัฐฯไดใ้ชเ้ซฟการด์ ดว้ยการปรับขึ้นภาษีน าเขา้ และก าหนดโควตาน าเขา้กับสินค้าเคร่ืองซักผา้ 

และแผงโซลารเ์ซลลจ์ากทัว่โลก รวมถึงไทยมาแลว้ ท าใหเ้ห็นว่า ในปีนี้สหรัฐฯใชม้าตรการตา่งๆกบั

การน าเขา้สินคา้จากทัว่โลกมากขึ้น ซ่ึงผูผ้ลิตและส่งออกของไทยคงตอ้งปรับตัว โดย สนค.จะ

ติดตามอย่างใกลช้ิดว่าจะมีสินคา้ใดของไทยท่ีเสี่ยงจะถูกสหรัฐฯ หรือประเทศคู่ค ้าอ่ืนๆ ใช ้

มาตรการกีดกนัการน าเขา้อีก เพื่อที่จะเตอืนผูส้ง่ออก และวางแผนรบัมือไดอ้ย่างทนัท่วงที
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