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 เปรเูปน็ประเทศทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของทวปีอเมรกิาใต้ชายฝัง่ทะเล
ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกมีพื้นที่1,285,216ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติด
กบัประเทศเอกวาดอร์โคลมัเบยีบราซลิและชลิีแมจ้ะมปีระชากรเพยีง29ลา้นคน
แต่สภาพทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพดีกว่าประเทศในลาตินอเมริกาอื่นๆและมี
การนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกในมูลค่าค่อนข้างสูงในปี2551อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกจิคดิเปน็รอ้ยละ9.8ประชากรมรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่หวั8,458เหรยีญสหรฐัฯ
เปรูนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกทั้งสิ้น29,982.22ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าถึงร้อยละ46.51และไทยมีการส่งออกไปเปรู258.74ล้านเหรียญ
สหรัฐฯเท่านั้นเปรูจึงเป็นตลาดที่ใหม่ที่มีศักยภาพและเหมาะที่ไทยจะเข้าไป
เจาะตลาดนอกจากนีเ้ปรยูงัเปน็สมาชกิในกลุม่ประชาคมแอนเดยีน(ANDEAN
Community)ซึง่ประกอบไปดว้ยประเทศเอกวาดอร์โคลมัเบยีและโบลเิวยีและ
ยงัเปน็สมาชกิของLatinAmericanIntegrationAssosiation(LAIA)ประกอบดว้ย
สมาชกิ12ประเทศซึง่จดัทำความตกลงระหวา่งประเทศสมาชกิหลายความตกลง
ที่สำคัญคือการจัดทำFTAระหว่างANDEANกับMERCOSURเพื่อก่อตั้ง
เขตการค้าเสรีอเมริกาใต้และยังเข้าร่วมเจรจาเขตการค้าเสรีแห่งอเมริกา
(FreeTradeAreaoftheAmericas:FTAA)ซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิ34ประเทศ
ทำให้เปรูเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในการที่ไทยได้ทำความตกลง
เขตการค้าเสรีไทย-เปรูนอกจากนี้ไทยยังเล็งเห็นโอกาสทางการค้าการลงทุน
ในประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ผ่านเปรูซึ่งสามารถใช้เป็นฐานการส่งออกสู่
ตลาดยกัษใ์หญอ่ยา่งลาตนิอเมรกิาและประเทศในทวปีอเมรกิาเหนอืไดอ้กีดว้ย

1.    บทนำ 
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ความเป็นมาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู

 แนวคดิในการขยายความรว่มมอืทางเศรษฐกจิการคา้และการลงทนุ
ในรูปของการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับเปรูเริ่มขึ้นในปี2545
เมื่อนายกรัฐมนตรีของไทย(พ.ต.ท.ดร.ทักษิณชินวัตร)และประธานาธิบดีของ
เปรู(นายเอลคานโดรโตเลโด)มีความเห็นร่วมกันในหลักการของFTAและ
ใหเ้จา้หนา้ทีข่องแตล่ะฝา่ยศกึษาความเปน็ไปไดแ้ละหารอืกนัถงึการจดัทำFTA
ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ศึกษาความเป็นไป
ไดเ้บือ้งตน้เหน็วา่ประเทศไทยจะไดร้บัประโยชนใ์นระยะยาวจากการเปดิตลาด
ภูมิภาคอเมริกาใต้และได้หารือกับฝ่ายเปรูในการจัดทำกรอบความตกลงก่อน
เพื่อเป็นแนวทางของการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี
 ไทยและเปรไูดม้กีารลงนามในกรอบความตกลงวา่ดว้ยการเปน็หุน้สว่น
ส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น(FrameworkAgreementonCloser
EconomicPartnership)ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐเปรูเมื่อวันที่17ตุลาคม2546ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเปิดเสรี
การอำนวยความสะดวกและความร่วมมือด้านการค้าสินค้าการค้าบริการ
และการลงทุนรวมทั้งการขยายความร่วมมือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ซึง่สง่ผลใหต้อ่มาไทยและเปรไูดม้กีารเจรจาเพือ่เปดิเสรทีางการคา้ทัง้สิน้7ครั้ง
ระหว่างปี2547-2548โดยในการเจรจาครั้งที่7เมื่อเดือนพฤศจิกายน2548
ทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาเร่งเปิดเสรีสินค้าบางส่วนโดยจัดทำเป็น
พิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีทางการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้าซึง่ไดม้ี
การลงนามเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2548ณนครปูซานประเทศเกาหลีใต้
และต่อมาได้ลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อวันที่16
พฤศจกิายน2549ณกรงุฮานอยประเทศเวียดนาม
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พธิสีารเพือ่เรง่เปดิเสรกีารคา้และอำนวยความสะดวกทางการคา้ระหวา่งไทยกบัเปรู

 พิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า
ระหว่างไทย-เปรูจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเสรีสินค้าบางส่วนการอำนวย
ความสะดวกทางการค้าสินค้ารวมทั้งความร่วมมือในประเด็นที่ตกลงกันได้
มีสาระสำคัญครอบคลุมเรื่องต่างๆดังนี้
 การลดภาษีสินค้าการเปิดเสรีการค้าสินค้าภายใต้การเร่งเปิดเสรี
สินค้าบางส่วนจำนวนร้อยละ70ของสินค้าทั้งหมดโดยแบ่งเป็นสินค้าที่พร้อม
ลดภาษีเป็นศูนย์ทันทีประมาณร้อยละ50และสินค้าที่พร้อมลดภาษีเป็นศูนย์
ใน5ปีจำนวนประมาณร้อยละ20
 กฎถิน่กำเนดิสนิคา้กฎเกณฑแ์ละขอ้กำหนดในการไดถ้ิน่กำเนดิสนิคา้
การรับรองการตรวจสอบและการควบคุมถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งจะทำให้สินค้า
นัน้สามารถไดร้บัสทิธปิระโยชนท์างภาษจีากขอ้ผกูพนัพธิสีารเพือ่เรง่เปดิเสรกีารคา้
 มาตรการปกป้องการระงับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร
ตามพิธีสารฯชั่วคราวหากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวทำให้สินค้าของฝ่ายหนึ่งเข้า
มาในประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและทำให้หรือคาดว่าจะทำให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน
 มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันเรื่องมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับตามแนวทางระหว่างประเทศและความเหมาะสม
ทางวิทยาศาสตร์
 อปุสรรคทางเทคนคิตอ่การคา้ความรว่มมอืเพือ่ใหม้กีารใชม้าตรฐาน
กฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรวิทยาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและมีความ
โปร่งใส
 พิธีการศุลกากรความร่วมมือเพื่อให้การใช้พิธีการศุลการกรเป็นไป
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและลดความซบัซอ้นของพธิกีารศลุกากรของทัง้สองฝา่ย
 การบริหารจัดการกฎหมาย กฎระเบียบที่โปร่งใสความร่วมมือ
ในการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎระเบยีบดว้ยความโปรง่ใสและใหม้กีระบวนการ
ภายในทีเ่หมาะสมเพือ่สามารถทบทวนและแกไ้ขการดำเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งไดท้นัที
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 กลไกระงบัขอ้พพิาทรายละเอยีดขอบเขตการใชพ้ธิสีารฯการตคีวาม
และการปฎบิตัติามรวมทัง้กระบวนการระงบัขอ้พพิาทและการจดัตัง้คณะอนญุาโต
ตุลาการ
 การจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม
เพื่อให้มีการปฎิบัติตามพิธีสารและเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เป็นระยะ 

พิธีสารเพิ่มเติมเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า

 พิธีสารเพิ่มเติมเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นพิธีสารซึ่งจัดทำขึ้น
ต่อเนื่องจากพิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวก
ทางการค้าซึ่งระบุให้มีการเจรจาต่อเรื่องกฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดสินค้า
และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีสาระสำคัญครอบคลุมกฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่น
กำเนิดสินค้ารวมถึงกระบวนการผลิตสำหรับคุณสมบัติการรับรองการตรวจ
สอบการควบคุมถิ่นกำเนิดสินค้าและรายละเอียดในทางปฎิบัติเรื่องหนังสือ
รบัรองถิน่กำเนดิสนิคา้และใบสำแดงของผู้ผลิต

การใช้บังคับพิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า
และพิธีสารเพิ่มเติมเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า

 พิธีสารทั้งสองฉบับยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีเนื่องจากทั้งสองประเทศ
ต้องปรับเปลี่ยนตารางภาษีและกฎถิ่นกำเนิดสินค้าจากระบบHS2002เป็น
HS2007ตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศภายใต้WorldCustomsOrganization
(WCO)ขณะนี้ไทยและเปรูได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยได้จัดทำ
พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่2เพื่อรองรับพิธีสารที่ได้ลงนามไปแล้วให้มีผลบังคับใช้
ประกอบด้วยรายการสินค้าและกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้าที่ได้มีการปรับ
เป็นHS2007ซึ่งคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ความตกลงได้ประมาณปี2553



2.    ข้อมูลทั่วไป 
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 สาธารณรฐัเปรตูัง้อยูท่างตะวนัตกของทวปีอเมรกิาใต้มขีนาดประมาณ2
เท่าของประเทศไทยในปีพ.ศ.2533ประธานาธิบดีอัลเบอร์โตฟูจิโมริได้เข้า
มารับตำแหน่งและได้ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจของเปรูจากที่มีสภาพเศรษฐกิจที่
ถดถอยอัตราเงินเฟ้อรุนแรงและมีหนี้สินต่างประเทศมากให้เป็นเศรษฐกิจที่
เนน้ในดา้นการตลาดมากขึน้นอกจากนีเ้ปรยูงัเปน็ประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์เช่นทองแดงเงินทองเหล็กถ่านหินโปแตสเซียมประมง
ป่าไม้ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

ข้อมูลทั่วไป 

แหล่งที่ตั้ง



พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ


ภูมิอากาศ



ประชากร

เชื้อชาติ

ตัง้อยูท่างตะวนัตกของทวปีอเมรกิาใตโ้ดยมอีาณาเขต
ตดิกบัประเทศเอกวาดอร์โคลมัเบยีบราซลิโบลเิวยี
และชิลี

1,285,216ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วยเขตที่ราบสูงAndeanเขตป่าร้อนชื้นที่
ฝนตกชกุอาเมซอนทะเลทรายตามแนวชายฝัง่ทะเล

บริเวณป่าอาเมซอนมีภูมิอากาศร้อนชื้นพื้นที่ภาค
กลางและตามแนวชายฝัง่ภมูอิากาศแบบModerates
คืออากาศเย็นสบาย

29ล้านคน(2551)

อนิเดยีนรอ้ยละ45mestizoรอ้ยละ37ชนผวิขาว
ร้อยละ15ชนผิวดำร้อยละ3เอเชียนและอื่นๆ
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คริสต์นิกายโรมันแคทอลิกร้อยละ95นิกาย
นิกายอื่นๆร้อยละ5

ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ

กรุงลิมา(ประชากร7.3ล้านคน)

Callao,Arequipa,Trujillo,Chiclayo,Piura,
Chimbote,Lquitos,Cuzco

ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ

ประธานาธิบดีเป็นประมุข

1ดอลลาร์สหรัฐ=2.951NuevoSol
(2กันยายน2552)

ศาสนา


ภาษา

เมืองหลวง

เมืองสำคัญ


ระบอบการปกครอง

ประมุขของรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยน


ภาพรวมเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเปรู ในปี 2551 

 เปรูเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและดีกว่าประเทศอื่นๆในกลุ่มลาตินอเมริกา
นอกจากนี้เปรูยังเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาใต้ที่ไทยเปิดการเจรจาเขต
การค้าเสรีด้วย

GDP(Purchasing
PowerParity)

อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

รายได้ประชาชาติ
ต่อหัว(PPP)

238.9พันล้านเหรียญสหรัฐฯ


ร้อยละ9.8


8,458เหรียญสหรัฐฯ
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อุตสาหกรรมร้อยละ21.2,เกษตรกรรมร้อยละ8.5,
การบริการร้อยละ70.3

ร้อยละ5.8

ร้อยละ8.1

เกินดุล2.72พันล้านเหรียญสหรัฐฯ(ประมาณการ)

34.94พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

31.25พันล้านเหรียญสหรัฐฯ


ร้อยละ3.1



เกินดุล1,226ล้านเหรียญสหรัฐฯ

29,982ล้านเหรียญสหรัฐฯสินค้านำเข้าสำคัญเช่น
ปิโตรเลียมผลิตผลพลอยได้จากนำ้มันปิโตรเลียม
พลาสติกเครื่องจักรเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
เหล็กข้าวโพดข้าวสาลีและกระดาษ

31,208ล้านเหรียญสหรัฐฯสินค้าส่งออกสำคัญเช่น
ทองแดงทองคำสังกะสีน้ำมันดิบผลิตผลพลอย
ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมปลาป่นกาแฟมั่นฝรั่ง
หน่อไม้ฝรั่งและสิ่งทอ

โครงสร้างของ
GDP

อัตราเงินเฟ้อ

อัตราการว่างงาน

ดุลงบประมาณ

หนี้สินต่างประเทศ

ทุนสำรองเงินตรา
ต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน
โดยตรงจากต่าง
ประเทศต่อGDP

ดุลการค้า

การนำเข้าจาก
ทั่วโลก



การส่งออกไป
ทั่วโลก
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-อัตราศุลกากรร้อยละ0,12,17,20และ25
-อตัราadditionaltariffdutyรอ้ยละ5สนิคา้บางรายการ
-อัตราvariablespecificdutyสินค้าข้าวน้ำตาล
นมและผลิตภัณฑ์และข้าวโพดตามระบบPrice
BandSystem(การเกบ็ภาษพีเิศษตามชว่งราคานำเขา้)

ร้อยละ19

ภาษีสรรพสามิตสินค้าฟุ่มเฟือย

อัตราภาษีขาเข้า






ภาษีVAT

อากรภาษีอื่นๆ
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ดุลการค้า

มูลค่าการส่งออก
ของไทย









มูลค่าการนำเข้า
ของไทย



ไทยเกินดุลการค้า189.6ล้านเหรียญสหรัฐฯ

258.74ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้ารถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบข้าว
เครื่องซักผ้าเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์ยางเหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
เม็ดพลาสติกตู้เย็นตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ
ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
แบบลูกสูบและส่วนประกอบเตาอบไมโครเวฟ
และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนเป็นต้น

69.17ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าสินแร่โลหะอื่นๆเศษโลหะผลิตภัณฑ์สัตว์
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำสดเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำสด
แช่เย็นแช่แข็งแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูปเสื้อผ้า
สำเร็จรูปเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่ง
ทองคำผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้
ปุ๋ยยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ดา้ยและเสน้ใย
และเครือ่งจกัรกลและสว่นประกอบเปน็ตน้


การค้าไทย – เปรู 

 การคา้ระหวา่งไทยกบัเปรใูนปี2551มลูคา่ทัง้สิน้327.9ลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯไทยสง่สนิคา้ไปเปรจูำนวน258.74ลา้นเหรยีญสหรฐัฯและนำเขา้สนิคา้
จากเปรูจำนวน69.17ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยมูลค่าการค้าระหว่างไทยและ
เปรูเพิ่มขึ้นจากปี2550ประมาณร้อยละ61.89โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า
ในปี2551เนื่องจากไทยมีการส่งออกที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ122.34ซึ่งเกิดจาก
การสง่ออกรถยนต์อปุกรณแ์ละสว่นประกอบทีเ่พิม่สงูขึน้แตก่ารนำเขา้ลดลงรอ้ยละ
19.74ดว้ยเหตนุีจ้งึทำใหไ้ทยเกนิดลุการคา้กบัเปรถูงึ189.6ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ



3.    การเปิดตลาดภายใต้ FTA ไทย-เปรู 
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ผลของการเจรจาเปิดตลาด   

 การเปดิตลาดการคา้สนิคา้ภายใตพ้ธิสีารEarlyHarvestทัง้สองฝา่ย
ได้ตกลงที่จะลด/ยกเลิกภาษีเป็นจำนวนร้อยละ70ของจำนวนสินค้าทั้งหมด
แบง่เปน็ลดภาษศีนูยท์นัทรีอ้ยละ50และลดภายใน5ปีรอ้ยละ20

การลดภาษีสินค้า 

 การลดภาษีของไทย (HS 2007) มีสินค้าทั้งหมด5,962รายการ
จากจำนวนสินค้าทั้งหมด8,300รายการเป็นสินค้าที่พร้อมยกเลิกภาษีทันที
3,844รายการคิดเป็นร้อยละ46.31ของรายการสินค้าทั้งหมดสินค้าที่พร้อม
ยกเลิกภาษีเป็นศูนย์ใน5ปี2,041รายการคิดเป็นร้อยละ24.59ของรายการ
สินค้าทั้งหมดและมีสินค้าที่มีการแยกประเภทสินค้าย่อยซึ่งสินค้าย่อยแต่ละ
รายการมรีปูแบบการลดภาษตีา่งกนั(ยกเลกิภาษทีนัท/ีลดภาษเีปน็ศนูยใ์น5ป)ี
77รายการสนิคา้สง่ออกของเปรมูาไทยทีจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากการลดภาษีไดแ้ก่
สนิแรแ่ละหวัแรส่งักะสีปลาหมกึแชแ่ขง็สงักะสอีอกไซด์องุน่สดเศษอะลมูเินยีม
เศษทองแดงวตัถแุตง่สทีีไ่ดจ้ากพชื/สตัวอ์ืน่ๆและสว่นประกอบเครือ่งจกัรไฟฟา้
เป็นต้น

 การลดภาษีของเปรู (HS 2007) มีสินค้าทั้งหมด5,259รายการ
จากจำนวนสินค้าทั้งหมด7,351รายการเป็นสินค้าที่พร้อมยกเลิกภาษีทันที
3,985รายการคิดเป็นร้อยละ54.21ของรายการสินค้าทั้งหมดและสินค้าที่
พรอ้มยกเลกิภาษเีปน็ศนูยใ์น5ปี1,274รายการคดิเปน็รอ้ยละ17.33ของรายการ
สินค้าทั้งหมด
 สินค้าส่งออกของไทยไปเปรูที่จะได้ประโยชน์จากการลดภาษีได้แก่
รถปิคอัพเครื่องซักผ้าพลาสติกอุปกรณ์การสื่อสารเครื่องยนต์สันดาบภายใน
หน่วยเก็บ(storageunit)ปริ๊นเตอร์ไมโครเวฟลูกบอลเครื่องรับวิทยุยางและ
ผลิตภัณฑ์สีย้อมและเส้นใยสั้นสังเคราะห์เป็นต้น
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 สรปุรายการสนิคา้ทีไ่ดม้กีารปรบัเปลีย่นเปน็HS2007มรีายละเอยีดดงันี้
Early Harvest List ของไทย

จำนวน
สนิคา้ 

HS 2007 
(รายการ) 

8,300
5,962
3,844
2,041
77


ร้อยละ 




100.00
71.83
46.31
24.59
0.93


มลูคา่นำเขา้เฉลีย่
จากเปรปู ี 
2550-2551 

(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

80.48
75.74
74.17
1.27
0.30


ร้อยละ




100.00
94.11
92.16
1.58
0.37

สินค้าทั้งหมด 
สินค้า EH ทั้งหมด
-ภาษีศูนย์ทันที
-ภาษศีนูยภ์ายใน5ปี
-ภาษีศูนย์ทันที/ภาษี
ศูนย์ภายใน5ปี*

*หมายเหตุสินค้าที่มีการแยกประเภทสินค้าย่อยและสินค้าย่อยแต่ละรายการมีรูปแบบ
การลดภาษีต่างกัน(พร้อมยกเลิกภาษีทันที/ลดภาษีเป็นศูนย์ใน5ปี)

Early Harvest List ของเปรู

จำนวน
สนิคา้ 

HS 2007 
(รายการ)

7,351
5,259
3,985
1,274


ร้อยละ




100.00
71.54
54.21
17.33


มลูคา่นำเขา้เฉลีย่
จากเปรปู ี 
2550-2551 

(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ)

231.03
186.01
178.29
7.72


ร้อยละ




100.00
80.51
77.17
3.34


สินค้าทั้งหมด 
สินค้า EH ทั้งหมด
-ภาษีศูนย์ทันที
-ภาษศีนูยภ์ายใน5ปี


 สินค้าที่เปรูนำเข้าจากไทยและพร้อมลดภาษีเป็นศูนย์ทันทีเช่น
รถปิกอัพเครื่องซักผ้ารถปิคอัพเครื่องซักผ้าพลาสติกอุปกรณ์การสื่อสาร
เครือ่งยนต์หนว่ยเกบ็(storageunit)ปริน๊เตอร์ไมโครเวฟลกูบอลเครือ่งรบัวทิยุ
ยางและผลิตภัณฑ์สีย้อมและเส้นใยสั้นสังเคราะห์เป็นต้น
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 สินค้าที่เปรูนำเข้าจากไทยและพร้อมลดภาษีเป็นศูนย์ใน5ปีเช่น
ท่อเหล็กเชื่อมตะเข็บด้ายควบ/เคเบิลเครื่องจักรโรงงานด้ายเส้นใยสั้น
สังเคราะห์และส่วนประกอบยานยนต์เป็นต้น
 ประโยชน์ทางภาษีที่สินค้าส่งออกของไทยได้รับจากการเปิดตลาด
ของเปรูกระจายอยู่ในสินค้าหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม
ทำให้ผลประโยชน์กระจายอยู่ในหลายสาขาสำหรับการเปิดเสรีแกเ่ปรูฝ่ายไทย
แทบไม่ได้รับผลกระทบจากการเร่งเปิดเสรีแก่เปรูแต่กลับได้ประโยชน์มากกว่า
เนื่องจากสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเปรูส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจำเป็นที่มีการนำเข้า
มาเพื่อผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
 สนิคา้ทีไ่ทยมกีารนำเขา้จากเปรูและพรอ้มลดภาษทีนัทีเชน่สนิแรแ่ละ
หวัแรส่งักะสีปลาหมกึแชเ่ยน็จนแขง็สงักะสอีอกไซด์องุน่สดและเศษอะลมูเินยีม
เปน็ตน้
 สินค้าที่ไทยมีการนำเข้าจากเปรูและพร้อมลดภาษีใน5ปีเช่น
น้ำมันปลาสิ่งสกัดใช้ฟอกหนังอื่นๆไข่ปลากุ้งแช่แข็งอาหารทะเลปรุงแต่ง
ส่วนประกอบเพชรพลอยเทียมและของทำด้วยโลหะมีค่าเป็นต้น
 สำหรับสินค้าอ่อนไหวของไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิด
เสรีไทย-เปรูเช่นปลาป่นในขณะนี้ยังไม่ได้รวมไว้ในEarlyHarvestและเป็น
เรื่องที่จะต้องมีการเจรจากันต่อไป

เรื่องที่ต้องเจรจาต่อ 

 1)ไทยและเปรูยังคงต้องดำเนินการเจรจาเปิดตลาดสินค้าที่เหลือ
อยู่อีกร้อยละ30ของรายการสินค้าทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอ่อนไหว
ของทัง้ไทยและเปรทูีต่อ้งการระยะเวลาทีน่านขึน้ในการเปดิตลาดสนิคา้ออ่นไหว
พิเศษของเปรูคือข้าวและน้ำตาลรวมทั้งมาตรการPriceBandSystem
(เก็บภาษีพิเศษตามช่วงราคานำเข้า)สำหรับสินค้าเกษตร5ชนิดได้แก่ข้าว
น้ำตาลไก่ข้าวโพดนมและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคงไว้ต่อไป
 2)การเจรจาการค้าบริการและการลงทุนจะต้องมีการเจรจาต่อให้
แล้วเสร็จ
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดเสรี  

 1)การจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-เปรูจะช่วยให้การค้าของทั้งสอง
ประเทศขยายตวัมากขึน้โดยจะไดป้ระโยชนจ์ากการใชเ้ปรซูึง่ตัง้อยูใ่นภมูศิาสตร์
ที่เหมาะสมเป็นประตูการค้าไปสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอเมริกาใต้ซึ่งมี
ประชากรรวมกันมากกว่า380ล้านคนและมีรายได้ประชาชาติรวมกันถึง
2,347พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
 2)จะทำใหส้นิคา้ไทยมคีวามสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้โดยอาศยั
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปรูมีกับประเทศกลุ่มANDEANMERCOSUR
และอื่นๆ
 3)สนิคา้ทีม่กีารคา้ระหวา่งไทย-เปรูเปน็สนิคา้ทีแ่ตกตา่งกนัโดยสนิคา้
ที่ไทยส่งออกไปเปรูส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมได้แก่รถปิกอัพตู้เย็น
หลอดไฟฟ้าเครื่องซักผ้าคอมพิวเตอร์เม็ดพลาสติกและยางรถยนต์เป็นต้น
จากการเปิดเสรีภายใต้EarlyHarvestสินค้าเหล่านี้จะมีภาษีเป็นศูนย์ทันทีใน
การเข้าสู่ตลาดเปรูส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากเปรูส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัตถุดิบ
เชน่สนิแร่สตัวน์ำ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งเพชรพลอยอญัมณีดา้ยและเสน้ใยเปน็ตน้
 4)การที่แต่ละฝ่ายมีสินค้าส่งออกที่แตกต่างกันการเปิดตลาดของ
ทั้งสองฝ่ายจึงเกื้อหนุนกันมากกว่าที่จะแข่งขันกันกล่าวคือสินค้าส่งออกของ
เปรูเป็นวัตถุดิบซึ่งไทยมีความจำเป็นต้องนำเข้าอยู่แล้วขณะที่สินค้าส่งออก
ของไทยเป็นสินค้าสำเร็จรูปแปรรูปซึ่งเปรูยังไม่มีศักยภาพในการผลิต
 5)ขยายโอกาสทางด้านการลงทุนเปรูเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์
ดว้ยทรพัยากรธรรมชาติเชน่ทองแดงเงนิทองคำนำ้มนัปโิตรเลยีมกา๊ซธรรมชาติ
เหล็กถ่านหินป่าไม้และทรัพยากรประมงการจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-เปรู
ซึ่งครอบคลุมทั้งความร่วมมือด้านการค้าบริการและการลงทุนด้วยจะทำให้
โอกาสขยายการลงทุนระหว่างสองประเทศมีลู่ทางเพิ่มขึ้นและการทำFTA
จะเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนหันมาสนใจประเทศในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น
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 ประเทศเปรูมีประชากรทั้งหมดประมาณ29ล้านคนแม้ว่าเป็น
ตลาดค่อนข้างเล็กผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางและระดับล่างโดย
ชนชัน้กลางนัน้นยิมเลอืกบรโิภคสนิคา้ทีผ่ลติในภมูภิาคเอเชยีเชน่สนิคา้สำเรจ็รปู
ต่างๆแต่กระนั้นก็ตามการทำความตกลงเจรจาเขตการค้าเสรีครั้งนี้ไทยมิได้
หวังโอกาสที่จะเข้าเจาะตลาดเปรูเท่านั้นไทยยังหวังที่จะเจาะตลาดของแต่ละ
ประเทศในภูมิภาคละตินอเมริการวมไปถึงทวีปอเมริกาอีกด้วยโดยไม่เพียง
อาศยัสทิธพิเิศษในดา้นของภาษีและการอำนวยความสะดวกทางการคา้ตา่งๆ
ทีเ่ปรไูดร้บัจากประเทศสมาชกิในกลุม่ประชาคมแอนเดยีน(ANDEANCommunity)
และประเทศอื่นๆที่เปรูได้ทำFTAเช่นกลุ่มMERCOSURสหรัฐอเมริกา
สหภาพยโุรปแตย่งัอาศยัเปรกูระจายสนิคา้จากไทยไปยงัประเทศอืน่ๆในภมูภิาค
ลาตินอเมริกาซึ่งการขนส่งจากไทยไปประเทศเหล่านั้นโดยตรงมีค่าใช้จ่ายสูง
โดยคาดว่าไทยจะสามารถขยายยอดการส่งออกสินค้าไทยไปเปรูและส่งผ่าน
สนิคา้จากเปรไูปประเทศเหลา่นีไ้ดเ้ปน็จำนวนมากอยา่งไรกด็เีพือ่ใหก้ารสง่ออก
และขยายตลาดสินค้าในประเทศนั้นๆเป็นไปได้อย่างราบรื่นผู้ประกอบการ
ไทยจำเปน็ตอ้งศกึษาแนวทางการคา้ของประเทศนัน้ๆโดยละเอยีดไมว่า่จะเปน็
สนิคา้ทีเ่ปน็ทีน่ยิมของผูบ้รโิภครสนยิมของผูบ้รโิภคขอ้มลูทางการตลาดตา่งๆ
ตลอดทั้งวัฒนธรรมประเพณีนอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องศึกษา
ขอ้ตกลงทางการคา้ของเปรูกบักลุม่ประเทศสมาชกิอืน่ๆในดา้นการเปดิการคา้
เสรแีละขอ้จำกดัตา่งๆซึง่ขอ้มลูเหลา่นีม้คีวามสำคญัเปน็อยา่งยิง่ทีผู่ป้ระกอบการ
ไทยต้องตระหนักถึง

สินค้าไทยมีศักยภาพในการส่งออก 
 สนิคา้ทีเ่ปรตูอ้งการนำเขา้จากไทยนัน้คอืสนิคา้ทีเ่ปน็วสัดหุรอืชิน้สว่น
ประกอบในการผลติทางอตุสาหกรรมซึง่เปน็สาขาทีไ่ทยมคีวามเชีย่วชาญอยูแ่ลว้
เช่นด้ายและเส้นใยประดิษฐ์เม็ดพลาสติกยางและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
คอมพวิเตอร์และตาขา่ยจบัปลารวมถงึสว่นประกอบยานยนต์นอกจากนีส้นิคา้

4.    โอกาสส่งออกของสินค้าไทย 
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สำเร็จรูปและเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเปรูไม่สามารถผลิตเองได้หรือผลิตเองได้
แตย่งัไมม่คีณุภาพทีด่พีอเชน่รถยนต์คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์เครือ่งซกัผา้
ตู้เย็นตู้แช่แข็งเครื่องมือแพทย์วิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์โทรสารของใช้บนโต๊ะ
อาหารและในครวัเรอืนและของเลน่ไดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งดจีากตลาดของเปรู

ปัญหาและอุปสรรคของการส่งออก 
 เนือ่งจากประเทศเปรมูภีมูอิากาศคลา้ยกบัประเทศไทยทำใหผ้ลผลติ
ทางการเกษตรคล้ายคลึงกันจึงเป็นอุปสรรคสำหรับสินค้าเกษตรของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในประเภทสินค้าอ่อนไหวในของเปรู
อาทิขา้วไก่และนำ้ตาลซึง่เปรไูดว้างมาตรการปอ้งกนัการนำเขา้สนิคา้เหลา่นีไ้ว้
เช่นมาตรฐานสุขอนามัยระบบPricebandเป็นต้นนอกจากนี้ปัจจัยที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถมองข้ามได้คือระยะทางที่ห่างไกลของเปรู
ซึ่งจะต้องขนส่งผ่านประเทศที่สามทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงรวมถึง
ภาษาทีใ่ช้คอืภาษาสเปนทำใหเ้ปน็อปุสรรคในการติดต่อสื่อสาร

5.    การค้าสินค้าและมาตรการการนำเข้าสินค้า  

 อัตราภาษีนำเข้าของเปรูมีอัตราร้อยละ0,12,17,20และ25สินค้า
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เก็บภาษีนำเข้าเพียงร้อยละ4ขณะที่สินค้าเกษตรและ
สินค้าอ่อนไหวเรียกเก็บภาษีร้อยละ20โอกาสสำหรับสินค้าเกษตรของไทยจึง
มีไม่มากนักเพราะเปรูมีผลผลิตทางการเกษตรที่คล้ายคลึงกับไทยโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในสนิคา้ทีถ่กูจดัอยูใ่นสนิคา้ออ่นไหวไดแ้ก่ขา้วไก่และนำ้ตาลซึง่เปรไูดม้ี
มาตรการปกปอ้งสนิคา้เหลา่วนีไ้ว้เชน่ระบบPriceBandและมาตรการสขุอนามยั
เป็นต้นแม้เปรูจะมีกฎระเบียบและมาตรการทางการค้าไม่ค่อยเข้มงวดนัก
ทั้งยังมีภาษีนำเข้าค่อนข้างต่ำและไม่มีการควบคุมปริมาณการนำเข้าแต่ก็มี
อุปสรรคอื่นที่ทำให้การนำเข้ามีความล่าช้าเช่นการประเมินภาษีมีความล่าช้า
เพราะตอ้งผา่นการตรวจสอบมลูคา่สนิคา้ในการเกบ็ภาษนีำเขา้ทัง้จากเจา้หนา้ที่
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ศุลกากรและผู้ตรวจสอบที่แต่งตั้งโดยกรมศุลกากรการนำสินค้าเข้าประเทศ
เปรูโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้ายกเว้นสินค้าบางรายการเช่น
อาวุธยุทโธปกรณ์และวัตถุระเบิดสินค้าที่ห้ามนำเข้าได้แก่เสื้อผ้าใช้แล้ว
(ยกเวน้สินคา้บริจาคทีอ่นุญาตให้นำเขา้ได้)รถยนต์ใช้แล้วเกนิ5ปีรถบรรทุก
ใช้แล้วเกิน8ปียางรถยนต์ใช้แล้วเป็นต้น
 สนิคา้ทีต่ลาดเปรมูคีวามตอ้งการไดแ้ก่ยานพาหนะและสว่นประกอบ
เครื่องซักผ้าผลิตภัณฑ์ยางด้ายและเส้นใยประดิษฐ์เม็ดพลาสติกหลอดไฟฟ้า
ตูเ้ยน็ตูแ้ชแ่ขง็และสว่นประกอบผลติภณัฑพ์ลาสตกิเลนส์คอมพวิเตอร์เครือ่ง
ปรับอากาศอุปกรณ์เครื่องเสียงสายไฟรองเท้าและหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นต้น
นอกจากนีเ้ปรยูงัใหค้วามสำคญักบัระบบการขายแบบE-commerceซึง่ผูป้ระกอบ
การไทยและเปรอูาจใชร้ะบบนีช้ว่ยในการขยายตลาดสนิคา้ใหก้วา้งขวางมากขึน้

 6.    การค้าบริการในเปรู  

 จากขอ้มลูของWorldBankปี2007ภาคบรกิารของเปรคูดิเปน็สดัสว่น
ประมาณร้อยละ58.5ของGDPโดยบริการค้าปลีกมีสัดส่วนต่อGDPสูงสุด
รองลงมาคือก่อสร้างการเงินขนส่งโทรคมนาคมและบริการธุรกิจตามลำดับ
เดิมเปรูเป็นผู้ขายบริการที่สำคัญซึ่งรวมถึงบริการด้านการเงินขนส่งและ
โทรคมนาคมแต่บทบาทดังกล่าวของเปรูได้ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ทศวรรษ
1990เปน็ตน้มาขณะเดยีวกนัตา่งชาตกิไ็ดเ้ขา้สูต่ลาดบรกิารของเปรอูยา่งรวดเรว็
อันเนื่องมาจากนโยบายเศรษฐกิจและแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรฐับาล
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทำให้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของภาคการบรกิารเกอืบทัง้หมดรฐับาลปจัจบุนัยงัคงดำเนนินโยบาย
หลักด้านการค้าบริการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการขจัดมาตรการที่เข้มงวดต่อ
การเข้าสู่ตลาดและการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและสนับสนุนการเปิดตลาดภายใต้
องค์การการค้าโลกแต่เปรูยังคงสงวนมาตรการและข้อจำกัดต่อการเปิดตลาด
ในธรุกจิบรกิารบางสาขาเชน่การกระจายเสยีงสือ่สารคมนาคมทางบกการบนิ
และการขนส่งทางน้ำรวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการให้บริการโดยบุคลากร
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 7.    การลงทุนในเปรู  

 รัฐบาลเปรูให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนได้มี
การวางรากฐานเกี่ยวกับการลงทุนโดยเสรีมาตั้งแต่ปี2553โดยได้มีการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายด้านเช่นโครงสร้างภาษีและกฎหมาย
เปรูให้สิทธินักลงทุนต่างชาติเท่าเทียมกับนักลงทุนเปรูในการลงทุนในภาคธุรกิจ
ต่างๆโดยไม่มีนโยบายจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนและค่อนข้างยืดหยุ่นใน
เรื่องการจ้างงานต่างชาติ
 เปรูเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะ
ทองแดงเงนิทองคำปโิตรเลยีมปา่ไม้และทรพัยากรประมงแตเ่ปรยูงัขาด
ศักยภาพในการแปรรูปทรัพยากรเหล่านี้สินค้าส่งออกของเปรูส่วนใหญ่เป็น
สินค้าแปรรูปขั้นต้นซึ่งมีมูลค่าเพิ่มน้อยอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบเหล่านี้จึง
เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและยังคงเปิดกว้างสำหรับการลงทุนนอกจากนี้รัฐบาล
เปรูยังให้การสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และพลังงานเป็น
อย่างมากโดยถือเป็นภาคธุรกิจยุทธศาสตร์ของประเทศโดยมีการใช้สิทธิ
ประโยชน์ต่อการลงทุนเป็นพิเศษและรัฐบาลยังสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคมอีกด้วย
 เปรูต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนในประเทศตนและยื่นข้อเสนอสิทธิ
พเิศษทางดา้นการลงทนุภายในประเทศหลายอยา่งเชน่การใหส้มัปทานปา่ไม้
นานกวา่40ปีและเปดิกวา้งในการลงทนุแกไ่ทยในหลายสาขาเชน่อตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวกิจการภัตตาคารอาหารไทยธุรกิจบริการระบบสาธารณูปโภค
การกอ่สรา้งถนนการลงทนุในภาคเกษตรกรรมเชน่การทำไรส่บัปะรดการปลกู
พืชตระกูลถั่วมันสำปะหลังการประมงอุตสาหกรรมปลาป่นการเพาะเลี้ยง
สัตว์นำ้กิจการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆรวมทัง้สนิคา้
แฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทย
จะเขา้ไปรว่มลงทนุในเปรูโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอตุสาหกรรมอาหารเฟอรน์เิจอร์
และยานยนต์ซึง่ผูป้ระกอบการไทยสามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ
ของเปรูที่มีอยู่มากเช่นป่าไม้และเหมืองแร่เป็นต้น
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 ประโยชนจ์ากFTAจะเกดิขึน้สงูสดุเมือ่ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งรว่มมอืและ
เตรยีมพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้รว่มกนัความรว่มมอืทัง้ในดา้นขอ้มลู
ข่าวสารข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่ทำหน้าที่เจรจาของภาครัฐเช่น
กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงการตา่งประเทศเปน็ต้นและภาคเอกชนตัวแทน
ธรุกจิสมาคมผูป้ระกอบการนกัวชิาการรวมทัง้องคก์รอสิระตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง
จะมีความสำคัญอย่างยิ่งจะมีผลต่อการเจรจาดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน
เพื่อให้การเจรจาเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด
 นอกจากการจัดทำFTAไทย-เปรูแล้วนั้นเปรูยังได้ทำความตกลง
FTAกบัประเทศอืน่ๆรวมทัง้ในเอเชยีอกีดว้ยและแนน่อนการแขง่ขนัยอ่มสงูขึน้
แต่FTAก็ถือเป็นช่องทางขยายการค้าการลงทุนของไทยดังนั้นผู้ประกอบการ
จำเปน็ตอ้งปรบัตวัเพือ่รองรบัการแขง่ขนัทีม่ากขึน้พรอ้มทัง้ใชป้ระโยชนท์างการคา้
ที่เปิดกว้างครั้งนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับแนวทางที่ผู้ประกอบการสามารถ
นำไปใช้กับธุรกิจเช่น
 1)เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติการจดัการการบรหิารตน้ทนุปรบัใช้
เทคนคิการบรหิารและการผลติทีท่นัสมยัและใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
 2)พัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าโดยการยกระดับและมาตรฐาน
ให้สูงขึ้นเพื่อเข้าสู่ตลาดระดับบนซึ่งจะช่วยลดการแข่งขันในสินค้าระดับล่าง
และสร้างBrandNameสินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จักในเปรู
 3)ลงทนุทางดา้นการวจิยัและพฒันา(ResearchandDevelopment)
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสูงสุด
 4)พฒันาบคุลากรโดยเฉพาะแรงงานฝมีอืและชา่งเทคนคิใหส้อดคลอ้ง
กับความต้องการของภาคธุรกิจและระดับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
 5)พัฒนาและขยายตลาดเชิงรุกผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางการตลาดขยายช่องทางการค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น
มีกระบวนการผลิตและส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา
 6)ตดิตอ่คูค่า้ชาวเปรอูยา่งสมำ่เสมอเพือ่รกัษาความสมัพนัธท์างการคา้
ในระยะยาว

 8.    ความท้าทายและการปรับตัวรองรับ 
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หน่วยงานของไทย 

กระทรวงพาณิชย์ 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
สำนักอเมริกาและแปซิฟิก 
44/100ถนนนนทบุรี1ตำบลบางกระสอจังหวัดนนทบุรี11000
โทรศัพท์: 02-507-7444 
โทรสาร: 02-547-5630-1
CallCenter: 02-507-7555
Website: http://www.dtn.go.th
  http://www.thaifta.com

 รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนขึ้น2กองทุนคือกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ(กองทุนปรับ
โครงสร้าง)และโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต
และภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า(กองทุนFTA)ซึ่งผู้ที่
ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือได้
 นอกจากนี้ผูป้ระกอบการสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการเจรจาFTA
ไทย-เปรูได้โดยผ่านองค์กรต่างๆเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมการค้าของประเทศเปรูสมาคม
ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพต่างๆเป็นต้นหรือถ้าผู้ประกอบการ
เกษตรกรหรือประชาชนที่ไม่ได้สังกัดสมาคมใดๆก็สามารถร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือส่งข้อความเสนอแนะโดยตรงได้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะรวบรวมข้อคิดเห็นของเอกชนกลุ่มต่างๆแล้วนำมา
ประมวลเพื่อหาท่าทีในการเจรจาต่อไป

9.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ FTA ไทย-เปรู 



�1

Th
ai
la
nd
-P
er
u

กรมการค้าต่างประเทศ 
กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า 
44/100ถนนนนทบุรี1ตำบลบางกระสอจังหวัดนนทบุรี11000
โทรศัพท์: 02-547-4815
โทรสาร: 02-547-4816
Website: http://www.dft.moc.go.th
E-mail:  tpdft@moc.go.th

กรมส่งเสริมการส่งออก 
44/100ถนนนนทบุรี1ตำบลบางกระสอจังหวัดนนทบุรี11000
โทรศัพท์: 02-507-7999
โทรสาร: 02-507-8091
Website: http://www.depthai.go.th

ศูนย์การส่งออกแบบเบ็ดเสร็จและโลจิสติกส์ 
22/77ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพฯ10900
โทรศัพท์: 02-512-0315,02-511-5066-77
โทรสาร: 02-512-2670,02-512-1079
Website: http://www.depthai.go.th
E-mail:  thaitrade@ozemail.ciom.au

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซานติอาโก 
Thai Trade Center, Santiago 

EIARCANGEL4916,VITACURA,SANTIAGO,CHILE
โทรศัพท์: (562)263-4186,208-9325
โทรสาร: (562)263-4214
E-mail:  thaicom@vtr.net,thaitcsantiago@depthai.go.th
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กระทรวงการคลัง 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ถนนพระราม6กรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์: 02-273-9020
โทรสาร:  02-273-9168
Website: http://www.mof.go.th

กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษาเขตคลองเตยกรุงเทพฯ10110
โทรศัพท์: 02-249-0431-40
โทรสาร: 02-249-2874
Website: http://www.custom.go.th

กระทรวงการต่างประเทศ 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ถนนศรีอยุธยากรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์: 02-643-5248-9
โทรสาร: 02-643-5247
Website: http://www.mfa.go.th
E-mail:  interecon@mfa.go.th

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
ถนนศรีอยุธยากรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์: 02-643-5040
โทรสาร: 02-643-5041
Website: http://www.mfa.go.th
E-mail:  interecon@mfa.go.th
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สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิมา 
Royal Thai Embassy, Lima  
255-275Av.LosIncasSanIsidro,Lima,Peru
โทรศัพท์: (511)2216442
โทรสาร:  (511)4229895(511)4223361
E-mail:  thailim@mfa.go.th

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ10900
โทรศัพท์: 02-940-5550-1
โทรสาร:  02-940-7210
Website: http://www.oae.go.th
 
กรมวิชาการเกษตร 
ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ10900
โทรศัพท์: 02-579-0151-7
โทรสาร:  02-579-5248
Website: http://www.doa.go.th

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
ถนนราชดำเนินนอกเขตพระนครกรุงเทพฯ10200
โทรศัพท์: 02-280-3906-7
โทรสาร:  02-280-3885
Website: http://www.acfs.go.th

กระทรวงอุตสาหกรรม 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ถนนพระราม6เขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์: 02-202-4336
โทรสาร:  02-202-4308
Website: http://www.oie.go.th
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สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ถนนพระรามที่6เขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400
โทรศัพท์: 02-202-3301-4
โทรสาร: 02-202-3415
Website: http://www.tisi.go.th
E-mail:  thaistan@tisi.go.th

หน่วยงานของเปรู 

กระทรวงการค้าต่างประเทศและการท่องเที่ยวเปรู 
Ministry  of  Foreign  Trade  and  Tourism 
CalleUnoOeste,Corpac,SanIsidro,Lima27
โทรศัพท์: (55-1)224-3347
โทรสาร:  (55-1)224-3264

National Customs Super Intendancy (ADUANAS) 
Av.GamarraNO.680Chucuito,Callao,Peru
โทรศัพท์: (511)429-0313
โทรสาร:  (511)465-5384

สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย 

ชั้น16อาคารกลาสเฮาส์1สุขุมวิท25วัฒนากทม.10110
โทรศัพท์: 02-260-6243
โทรสาร:  02-260-6244

องค์กรด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

หอการค้า Camera de Comercia de Lima 
AvenidaGregorioEscobedo396JesusMaria,Lima11
โทรศัพท์: (55-1)463-3435
โทรสาร: (55-1)463-2820




