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ประเดน็ 
ผลกระทบ  ระบุผลกระทบ 

ทางบวก ทางลบ ทางบวก ทางลบ 

1. ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นตลาดการค้าและฐานการ
ผลิตร่วม  ดังนี ้ 

    

1.1 การเคล่ือนย้ายสินค้าอย่างเสรี     

1.1.1 การลดอตัราภาษีน าเข้าเป็นศนูย์ (Zero Tariff)      

1.1.2 การขจดัมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมิใชภ่าษี 
(Elimination of  Non-tariff Barriers)  

    

1.1.3 ระบบบริหารASEAN Single Window      

1.1.4 กฎแหลง่ก าเนิดสินค้า (Rules Of Origin) เพ่ือป้องกนัการ
สวมสิทธ์ิของสินค้าจากประเทศนอกกลุม่สมาชิกอาเซียน 

    

1.1.5 การมุง่เน้นการเคล่ือนย้ายสินค้าอยา่งเสรีส าหรับ 7 
อตุสาหกรรมหลกั (Priority Integration Sectors) ได้แก่ เกษตร 
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ประมง ยางพารา สิ่งทอเคร่ืองนุง่หม่ 
และไม้ 

    

1.2 การเคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี     

1.2.1 การผอ่นคลายสิทธิการครองหุ้นในธุรกิจบริการให้นกัลงทนุ
อาเซียนเข้าถือหุ้นได้กวา่ 70%   

    

1.2.2 การมุง่เน้นการเคล่ือนย้ายของบริการ 5 กลุม่ส าคญั ได้แก่ 
การบนิ ไอซีที สขุภาพ ทอ่งเท่ียวและโลจิสตกิส์ 
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1.2.3 การมุง่เน้นการเคล่ือนย้ายของบริการอ่ืน ๆ ในอนาคตอนั
ใกล้ ได้แก่ สถาปัตยกรรม บญัชี ส ารวจ เวชศาสตร์ และทนัต
แพทย์ 

    

1.2.4 การเปิดเสรีด้านบริการทางการเงิน     
1.3 การเคล่ือนย้ายการลงทุนอย่างเสรี     

1.3.1 เขตการลงทนุอาเซียน (ASEAN Investment Area)     

1.3.2 การเปิดเสรีการลงทนุส าหรับ 12 อตุสาหกรรมหลกั 
(Priority Integration Sectors) ได้แก่ เกษตร ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ประมง ยางพารา สิ่งทอเคร่ืองนุง่หม่ ไม้ การบนิ 
ไอซีที สขุภาพ ทอ่งเท่ียวและโลจิสตกิส์ 

    

1.4 การเคล่ือนย้ายเงนิทุนอย่างเสรี      

1.4.1 การสร้างความสอดคล้องมาตรฐานตลาดทนุระหวา่ง
ประเทศ เช่น ตราสารหนี ้ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  

    

1.4.2 การลดหยอ่นข้อจ ากดั ในการช าระ โอนย้ายเงินทนุและการ
ลงทนุจากตา่งประเทศ ให้มีความคลอ่งตวัมากขึน้ 

    

1.5 การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี      

1.5.1 ตลาดแรงงานฝีมือชัน้สงูท่ีมีจ านวนมากขึน้      

1.5.2 ตลาดแรงงานเทคนิคท่ีมีจ านวนมากขึน้ และราคาถกู 
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ทางบวก ทางลบ ทางบวก ทางลบ 

1.6 การขยายขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึน้     

1.6.1 ข้อได้เปรียบจากการประหยดัเม่ือผลิตจ านวนมากขึน้      

1.6.2 ความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายขึน้ ไมไ่ด้เป็น
มาตรฐานเดียวกนั ท าให้ผลิตภณัฑ์หลากหลายขึน้ 

    

1.6.3 จ านวนคูแ่ขง่ท่ีมากขึน้ ทัง้ระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค     

1.6.4 จ านวนคูค้่าท่ีมากขึน้ ทัง้ระดบัประเทศและระดบัภมูิภาค     

1.6.5 ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายท่ีมากขึน้และต้องพฒันาเพิ่มขึน้     
1.7 แหล่งวัตถุดบิที่เพิ่มขึน้อย่างหลากหลาย     

1.7.1 มีแหลง่วตัถดุบิท่ีมีปริมาณเพียงพอท่ีจะท าให้ต้นทนุการ
ผลิตท่ีลดลง 

    

1.7.2 การควบคมุมาตรฐานวตัถดุบิท่ีต้องเข้มงวดขึน้     

1.7.3 การย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีวตัถดุบิมากกวา่
ประเทศไทย 

    

2. การสร้างขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:  

    

2.1 นโยบายการแขง่ขนัอยา่งเทา่เทียมระหวา่งกลุม่ประเทศใน
อาเชียนท่ีท าให้อาเซียนมีความสามารถในการแขง่ขนัระดบัโลก 
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2.2 กฎหมายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในกลุม่ประเทศ
ในอาเซียน เพ่ือก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์เพ่ือน าสิ่งประดษิฐ์
ไปใช้ในเชิงพาณิชย์  

    

2.4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน     

2.4.1 การคมนาคมแบบเครือขา่ยท่ีท าให้อาเซียนเป็นฐานการ
ลงทนุและทอ่งเท่ียว และเช่ือมตอ่ไปยงัจีนและอินเดีย 

    

2.4.2 โลจิสตกิส์ท่ีเช่ือมถึงกนัทัง้ทางบก น า้ และอากาศ      

2.4.3 การสร้างเส้นทางรถไฟสิงคโปร์คนุหมิง (Singapore-
Kunming Rail Link) และการสร้างเครือขา่ยทางดว่นอาเซียน 
(ASEAN Highway Network)   

    

2.4.4 การพฒันาการขนสง่เดียว และการบนิเดียว (ASEAN 
Single Shipping Market and ASEAN Single Aviation Market: 
ASW) 

    

2.5 การลดระบบภาษีที่ซ า้ซ้อน     
2.6 การพัฒนาของระบบอีคอมเมิร์สและกฎหมายที่
เก่ียวเน่ืองระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนเพื่อส่งเสริม
การค้าออนไลน์  
 

    

 


