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ความตกลงการค้าเสรีสหราชอาณาจักรกับสิงคโปร ์(UKSFTA) เร่ิมใช้บังคับแล้ว

 

   ความตกลงการค้าเสรีสหราชอาณาจักรกับส ิงคโปร ์ (UK-Singapore Free Trade Agreement: 

UKSFTA) มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายชานชุนซิง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (MTI) และนางอลิซาเบธ ทรัสส์ เลขาธิการกระทรวงการค้า

ต่างประเทศของสหราชอาณาจักร เป็นตัวแทนของสองฝ่ายร่วมลงนาม ไปเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 

UKSFTA เป็นก้าวสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์และความต่อเนื ่องทางด้านเศรษฐกิจการค้า

ระหว่างสหราชอาณาจักร (UK) กับสิงคโปร์ และยังเป็น FTA แรกระหว่าง UK กับประเทศใน ASEAN โดยภายใต้

ความตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์ทางการค้าในทิศทางเดียวกับที่ได้รับจากความตกลงการค้าเสรี

ระหว่างสหภาพยุโรปกับสิงคโปร์ (EUSFTA) อาทิ การยกเว้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้า การเข้าถึงตลาดง่ายขึ้นของ

ธุรกิจภาคบริการและโครงการภาครัฐ รวมถึงการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีให้น้อยลง 

นอกจากนี้ UKSFTA ยังเพ่ิมขีดความสามารถให้ทั้งสองประเทศบรรลุเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคของ

ตน ทั้งยังเป็นใบเบิกทางให้ UK สามารถขยายเศรษฐกิจกับภูมิภาค ASEAN ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น 

 

ประเด็นสำคัญของความตกลงการค้าเสรีสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร (UKSFTA) มีดังนี้ 

1. การยกเว้นภาษีศุลกากร (Tariff Elimination) เพื่อเป็นการรักษาความต่อเนื่องทางการค้า ทั้งสองฝ่ายมี

ความตกลงใหร้ักษาการยกเว้นภาษีในทิศทางเดียวกับที่เคยได้รับจาก EUSFTA กล่าวคือ  

1.1. สินค้าส่งออกจากสิงคโปร์เข้า UK โดยส่วนใหญ่ (84%) จะได้รับการยกเว้นภาษีสินค้าส่งออก (อาทิ 

อาหารเอเชีย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เภสัชภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์และสินค้าเกษตรแปรรูป) ส่วนสินค้า

บางประเภทที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับยกเว้นภาษี (เช่น ผลไม้ สินค้าสิ่งทอ) จะถูกทยอยให้ได้รับยกเว้น

ภาษสี่งออกทั้งหมด ภายใน 21 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี ้สำหรับสินค้านำเข้าจาก UK มาสิงคโปร์ จะ

ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าในระดับเดียวกับที่เคยได้รับจาก EUSFTA เช่นกัน 
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1.2. กฎว่าด้วยถิ ่นกำเนิดสินค้า (Rules Of Origin: ROO)1 ที ่คงความยืดหยุ ่นและเสรีเช่นเดียวกับ 

EUSFTA โดยสินค้าที่ได้ร ับประโยชน์เป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ ยานยนต์ เคมี สิ ่งทอ 

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เภสัชภัณฑ์ และปิโตรเคมีภัณฑ ์

1.3. สินค้าประเภทอาหารเอเชียที่ผลิตในสิงคโปร์ (อาทิ เกี๊ยวกุ้งจีน ปลาแอนโชวี่อบแห้ง) ส่งออกไปยัง 

UK จะได้รับการยกเว้นภาษี ในโควตารวม 350 ตันต่อปี ซึ่งส่วนนี้เป็นโควตาแยกจากการส่งออก

สินค้าประเภทนี้เข้า EU  

2. หลักการสะสมถิ่นกำเนิด (EU และ ASEAN cumulation2) เพื่อเป็นการรักษาความต่อเนื่องทางการค้า 

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้การผลิตสินค้าส่งออกของทั้งสองฝั่ง สามารถใช้แหล่งชิ้นส่วนต่างๆที่มาจากสหภาพ

ยุโรป (EU-27 Materials and Parts) ได้ต่อไป โดยยึดตามข้อกำหนดที่มีอยู่ใน ROO และสำหรับสินค้า

ส่งออกจากสิงคโปร์ในบางประเภท จะได้รับอนุญาตให้ใช้แหล่งชิ้นส่วนต่างๆที่มาจากประเทศ ASEAN ใน

การผลิต ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ UKSFTA กำหนดไว้เช่นกัน 

 

3. การลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers) ภายใต้ UKSFTA ทั้งสองฝ่าย

จะได้รับการผ่อนปรนในอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุน

การส่งออกของกันและกัน อาทิ การลดขั ้นตอนที ่ซ้ำซ้อนของการทดสอบสินค้านำเข้าประเภท

 
1 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) เป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กำหนดสัญชาติของสินค้า เนื่องจากปัจจุบันการผลิต
สินค้าอาจไม่ได้ผลิตภายในประเทศหน่ึงประเทศใดเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่มีการนำเข้าวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนจากหลายประเทศ เพื่อให้การ
ผลิตสินค้ามีต้นทุนตำ่ท่ีสุด กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าจึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้จำแนกว่าสินค้าน้ันมีแหล่งกำเนิด ณ ประเทศใด 
2 การสะสมถิ่นกำเนิด (Cumulation) เมื่อสินค้าถูกผลิตโดยผู้ผลิตท่ีตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกภาคีความตกลงการค้าเสรีตั้งแต่สองประเทศขึ้น
ไป มูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นในประเทศสมาชิกทั้งสองประเทศ (หรือมากกว่า) ดังกล่าว สามารถนำมาสะสมรวมกันในการคำนวณมูลค่าเพ่ิมของ
ภูมิภาคได้ 
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อิเล็กทรอนิกส์ การปรับเกณฑ์เรื่องฉลาก/บรรจุภัณฑ์ และขั้นตอนการรับรอง (Certifying Systems) ใน

สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ให้ยืดหยุ่นขึ้น ส่วนในเภสัชภัณฑ์ส่งออกจากสิงคโปร์นั้น ก็จะได้รับการผ่อนปรน

จาก UK มากขึ้น เนื ่องจากสิงคโปร์ได้ร ับมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ของ Good Manufacturing 

Practices3 ในการจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว เป็นต้น 

4. การเข้าถึงตลาดง่ายขึ ้นของธุรกิจภาคบริการ (Service Providers, Professionals and Investors) 

เนื่องจากธุรกิจส่วนนี้เป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งสองฝ่าย ดังนั้น UKSFTA จึงสนับสนุนการเข้าถึงตลาด

ของกันและกัน โดยไดม้ีการกำหนดมาตรการค้าแบบโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือกระตุ้นการค้าในภาค

ส่วนนี้ โดยประเภทธุรกิจบริการที่ได้ประโยชน์ อาทิ การสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ที่ปรึกษา โฆษณา การ

ซ่อมปรับปรุงเรือและเครื่องบิน การบริการสิ่งแวดล้อม โรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น 

5. โอกาสการเข้าถึงโครงการประมูลของภาครัฐ (Government Procurement) ภายใต้ความตกลงนี้    

ภาคธุรกิจจากสิงคโปร์ อาทิ การคมนาคม การเงินการธนาคาร และสาธารณูปโภค จะมีโอกาสเข้าถึง

โครงการภาครัฐผ่านการประมูลมากยิ่งขึ้น โดยมีความตกลงร่วมกันในมาตรการค้าแบบโปร่งใสและไม่

เลือกปฏิบัติ  

6. การเพิ่มการปกป้องทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยในความตกลงนี้มีการครอบคลุมประเด็นทางด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญาในหลายเรื่อง อาทิ ลิขสิทธิ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์4 (Geographical Indications)  

 

มูลค่าการค้ารวมระหว่างสิงคโปร์กับสหราชอาณาจักร อยู่ที่ประมาณ 22 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 

(ประมาณ 6.6 ล้านล้านบาท) โดยสหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ในด้านการค้าสินค้าและอันดับที่ 2 ด้าน

การค้าภาคธุรกิจบริการของสิงคโปร์ ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความตกลงทางเสรีการค้า (FTA) มาก

ที่สุดในภูมิภาค โดยมี 15 ความตกลงแบบทวิภาคี และ 11 ความตกลงแบบภูมิภาค (อาทิ ASEAN-จีน ASEAN-

India และ ASEAN-Hong Kong) 

 

 

 

 
3 Good Manufacturing Practices เป็นมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยพบว่าผลการวิจัยท่ีออกมาจาก
ห้องปฏิบัติการของสิงคโปร์น้ัน เป็นท่ียอมรับในกว่า 40 ประเทศท่ัวโลกรวมถึง 20 ประเทศใน EU ด้วย ปัจจัยน้ีถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำคัญท่ี
ผลักดันการส่งออกสิงคโปร์ในสินค้าเคมีภัณฑ์และนวัตกรรมชีวเคมีอื่นๆ ให้เติบโตเร็วและต่อเน่ือง 
4 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications :GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่ อมโยง 
(Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น 
กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นกลุ่มชุมชนที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ เช่น  ผู้ผลิตไข่
เค็มท่ีเชียงใหม่ ไม่สามารถใช้คำว่า “ไข่เค็มไชยา” กับสินค้าของตนได้ เป็นต้น 
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ที่มา :  

Ministry of Trade and Industry: 

https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2021/02/THE-UK-SINGAPORE-

FREE-TRADE-AGREEMENT-ENTERS-INTO-FORCE.pdf 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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