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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคนยาให้สัตตยาบันรับรอง 

ข้อตกลงการค้ากับสหราชอาณาจักร หลังจากผ่านการลงมติเห็นชอบ 
 

 
ภาพ รัฐสภาเคนยาท่ามกลางการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
เมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมา (9 มี.ค.2564) รัฐสภาเคนยาได้ลงมติเห็นชอบข้อตกลงการค้าระหว่างเคนยากับสหราช
อาณาจักร ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าที่มีความสำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าจากเคนยาโดยไม่มีภาษีไปยังสหราช
อาณาจักร 
 
การอนุมัติข้อตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจ (EPA) ดังกล่าว จะทำให้ ค่าภาษีอากรขาเข้า 10% ที่เคนยาเรียกเก็บ
สำหรับสินค้าเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ จะค่อยๆ ลดลงหลังเป็น 0% ภายใน 7 ปี  และจะมีการยกเลิกใน  8 ปี  
ขณะเดียวกัน ประเภทสินค้าสำเร็จรูป (ซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บจาก 25%) ประเทศเคนยาจะเริ่มลดการจัดเก็บภาษี
อากรลง หลังจากผ่านไป 12 ปี ซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกภาษีในอีก 13 ปีเช่นเดียวกัน 
 
การอภิปรายที่ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร เนื่องจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการถกเถียงเกี่ยวกับข้อตกลง
การค้าและมีการหารายละเอียดเพิ่มเติม  มีส่วนหนึ่งที่ประท้วงโดยห้ามมิให้แปรญัตตหิรือเรียกร้องสิทธิในข้อตกลง 
 
 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/


 

ข่าวเด่นรายสัปดาหจ์ากเคนย่า 
วันที่ 8-14 มี.ค. 2564 
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบ ี

          
 

  

Kenya Weekly News 
Date 8-14 Mar. 2021  

Office of Commercial Affair, 
Nairobi 

 

√ นโยบายภาครัฐ √ เศรษฐกิจการลงทนุ  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ 
          

Call Center 1169 
www.thaitrade.com 
www.ditp.go.th  

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ  
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ     อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000 

Office of Commercial Affairs, 
Royal Thai Embassy, 
Nairobi, Kenya 

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd) 
P.O. Box 58349 - 00200 Nairobi, Kenya 
E-mail: info@ocanairobi.co.ke 

 

 
ดังกล่าวจนในที่สุดรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลง โดยข้อตกลงการค้านี้จะทำให้สินค้าที่นำเข้ามาจาก 
สหราชอาณาจักรในสัดส่วนที่มากถึง 82.6 % จากสินค้าทุกรายการที่เคนยานำเข้ามา ถูกยกเลิกภาษี หลังจาก 25 
ปี 
 
นาย Adan Haji ประธานคณะกรรมการการค้าแห่งชาติเคนยา กล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะสนับสนุนชาวเคนยาที่
ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ยังคงไว้ซึ่งตลาดส่งออกที่มีภาษีเป็น 0% ในสหราชอาณาจักร  ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกรของเคนยาเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องเศรษฐกิจของเคนยาจากการสูญเสียตลาดกว่า 400 ล้านUSD 
ในสหราชอาณาจักรอีกด้วย 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคนยา นาง Betty Maina และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี Jonson Weru ได้เข้า
ร่วมการอภิปรายในครั้งนี้  โดยเคนยาได้ลงนามในข้อตกลงกับสหราชอาณาจักรในนามของ 6 ประเทศที่เป็น
สมาชิกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันออก (EAC) (ประกอบด้วย เคนยา แทนซาเนีย ยูกานดา รวันดา    
บูรันดิ และ ชูดานใต้) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยมีกรอบของข้อตกลงที่ขอให้สหราชอาณาจักรพิจารณา
จำนวนโควตาและยกเว้นภาษีอากร (Import Tax) สำหรับสินค้าส่งออกไปยัง สหราชอาณาจักร ภายหลังจากท่ีสห
ราชอาณาจักรออกจากกลุ่มสหภาพยุโรป 27 ประเทศ  ทั้งนี้ ในส่วนประเทศที่เหลือของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
แอฟริกาตะวันออก (EAC) นั้น ทุกประเทศยังคงจะได้รับการคุ้มครองด้านภาษีเนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศด้อย
พัฒนา ซึ่งอยู่นอกเหนือการเจรจาข้อตกลงที่เคนยาตกลงกับสหราชอาณาจักร 

ความเห็นของ สคต.  
สคต.เห็นว่า ภายหลังจากที่รัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบข้อตกลงการค้าระหว่างเคนยากับสหราชอาณาจักร  เชื่อว่า 
ประเทศสหราชอาณาจักรจะมีความได้เปรียบทางด้านภาษีมากข้ึน การส่งออกสินค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้เป็น
วัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปก็จะมีต้นทุนด้านภาษีที่ต่ำลง  ปริมาณสินค้าดังกล่าวอาจจะถูกส่งออกมาเคนยามากขึ้น 
นั่นหมายถึง การแข่งขันในสินค้าประเภทเดียวกันภายในประเทศเคนยาจะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย มุมมองผู้ซื้อหรือ
ผู้ใช้สินค้า ย่อมมีความพึงพอใจในสถานการณ์แบบนี้ เนื่องจากมีทางเลือกในการซื้อสินค้าเพ่ิมมากขึ้น โดยคำนึงถึง
ราคาและคุณภาพ  มุมมองของนักลงทุนไทยในเคนยาหรือผู้ส่งออกสินค้าไทยไปเคนยา อาจจะต้องปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์เพ่ือรับมือกับสินค้าจากประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยเช่นกัน  
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จากข้อมูล GTA (Global Trade Atlas) ในปี 2020 เคนยาส่งออกสินค้าไปสหราชอาณาจักร มูลค่า 379 ล้านUSD 
ในขณะที่เคนยานำเข้าสินค้าจากสหราชอาณาจักร มูลค่า 404 ล้านUSD  หลังจากนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะเห็น
ตัวเลขการนำเข้าสินค้าจากสหราชอาณาจักรสูงกว่าปี 2020 ที่ผ่านมา  
 
ในส่วนของไทยสินค้าที่ไทยจะได้รับผลกระทบในการทำตลาดส่งมาเคนยาคือ รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ รถยนต์
และส่วนประกอบในยี่ห้อและรุ่นที่ประกอบในโรงงานที่มีฐานการผลิตในสหราชอาณาจักร เช่น Nissan, Ford เป็น
ต้น แต่อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันในเคนยาเป็นรถมือสองที่ส่งต่อมาจาก
ญี่ปุ่น UAE ไทยและแอฟริกาใต้ แต่หากผู้ผลิตของสหราชอาณาจักร เช่น Land Rove, Range Rover มาทำตลาด
มากขึ้น ก็อาจส่งผลให้โครงสร้างตลาดรถยนต์ในเคนยาค่อยๆเปลี่ยนไปก็เป็นได้ ซึ่ง สคต. จะได้ติดตามต่อไป 
 
ในส่วนของการส่งออกของไทยที่จะส่งสินค้าไปแข่งกับเคนยาในตลาดสหราชอาณาจักรนั้น อาจจะมีสินค้าที่ไทย
ต้องจับตาคือ ชา กาแฟ ผักและผลไม้ (เช่น อโวคาโด องุ่น ราสเบอร์รี่ สัปปะรด) อย่างไรก็ดี สินค้าที่เคนยาส่งไป
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าการเกษตรที่ยังไม่แปรรูป ทำให้ไทยน่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก ในสินค้า เช่น สัปปะรด
กระป๋อง เป็นต้น แต่อาจจะต้องจับตาดูในระยะยาวต่อไปที่หากเคนยาสามารถปรับโครงสร้างการส่งออกเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปได้มากข้ึน ซึ่ง สคต. จะได้จับตาดูต่อไป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา Business Daily 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
mailto:info@ocanairobi.co.ke

