ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย (AIFTA)
การเปิดเสรีการค้าสินค้า
ข้อผูกพันทางภาษีของอินเดีย (5,242 รายการ)

ข้อผูกพันทางภาษีของไทย (5,224 รายการ)

1. สินค้าปกติ 1 (Normal Track 1): จํานวนร้อยละ 70 ของสินค้าทั้งหมด จะทยอย
ลดภาษีเป็นศูนย์ทั้งหมดในปี 2556
2. สินค้าปกติ 2 (Normal Track 2): จํานวนร้อยละ 9 ของสินค้าทั้งหมด จะทยอย
ลดภาษีเป็นศูนย์ทั้งหมดในปี 2559
3. สินค้าอ่อนไหว 1 (Sensitive Track 1): ทยอยลดภาษีเหลือร้อยละ 5 ในปี 2559
4. สินอ่อนไหว 2 (Sensitive Track 2): คงภาษีไว้ที่อัตราร้อยละ 5
5. สินค้าพิเศษ (Special Products): จะลดภาษีลงร้อยละ 20-50 ในปี 2556 จํานวน
5 รายการ ได้แก่ น้ํามันปาล์มดิบ น้ํามันปาล์มดิบสกัด ชาดํา กาแฟ พริกไทย
6. สินค้าไม่ผูกพันภาษี (Exclusive List): ไม่ลดภาษี จํานวน 489 รายการ

1. สินค้าปกติ 1 (Normal Track 1): จํานวนร้อยละ 70 ของสินค้าทั้งหมด จะทยอย
ลดภาษีเป็นศูนย์ทั้งหมดในปี 2556
2. สินค้าปกติ 2 (Normal Track 2): จํานวนร้อยละ 9 ของสินค้าทั้งหมด จะทยอย
ลดภาษีเป็นศูนย์ทั้งหมดในปี 2559
3. สินค้าอ่อนไหว 1 (Sensitive Track 1): ทยอยลดภาษีเหลือร้อยละ 5 ในปี 2559
4. สินค้าอ่อนไหว 2 (Sensitive Track 2): คงภาษีไว้ที่อัตราร้อยละ 5
5. สินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List): จะลดภาษีลงร้อยละ 25-50 ในปี
2556 จํานวน 14 รายการ
6. สินค้าไม่ผูกพันภาษี (Exclusive List): ไม่ลดภาษี จํานวน 463 รายการ

หมายเหตุ:

1. ตารางข้อผูกพันทางภาษีของประเทศอาเซียนใหม่ (ลาว พม่า กัมพูชาและเวียดนาม) จะลดภาษีช้าลงกว่าประเทศอื่น 5 ปี
2. อินเดียกับฟิลิปปินส์จะลดภาษีให้แก่กันช้ากว่าที่อินเดียลดภาษีให้ประเทศอื่นอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี
กฎแหล่งกําเนิดสินค้า
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งกําเนิดสินค้า

2. ระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า

1.1 Goods Wholly
produced or obtained (WO)

1.2 Goods Not Wholly Produced or Obtained

ใช้กับสินค้าที่ได้มาหรือผลิตโดย
ใช้วตั ถุดิบในประเทศทั้งหมด
ได้แก่ พืช สัตว์ แร่ และ
สิ่งของที่เหลือจากการผลิต
สิ่งของเหล่านี้

General Rules
(กฎทั่วไป)

Product Specific Rules
:PSRs (กฎเฉพาะสินค้า)

• สัดส่วนวัตถุดิบในประเทศไม่
น้อยกว่า 35% ของ FOB และ
สามารถรวมวัตถุดิบนําเข้าจาก
ประเทศในภาคีเดียวกันมา
คํานวณได้ (RVC 35% ) และ
มีการเปลี่ยนพิกัดฯ ในระดับ
6 หลัก (CTSH)

อยู่ระหว่างการเจรจา

กรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานออกหนังสือรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้า Form AI เพื่อใช้ประโยชน์ในการลดภาษี
นําเข้าอินเดีย ดังนี้
1.) การออก Form AI แบบปกติ
2.) การออก Form AI แบบ Back-to-back เป็นการออกโดย
ประเทศคนกลางซึ่งเป็นผูซ้ ื้อสินค้าจากประเทศผู้ผลิตเพื่อส่ง
ต่อไปจําหน่ายยังอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในภาคีเดียวกัน
3.) การออกForm AI แบบ Third country invoicing ออกให้
กรณีที่บัญชีราคาสินค้า (invoice) ออกโดยประเทศที่สาม

สินค้าที่ไทยได้ประโยชน์จาก AIFTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตัวอย่างสินค้าทีอ่ นิ เดียยกเลิกภาษี
ยกเลิกภาษี ปี 2559
ภาษีนําเข้า 10%
เครื่องรับโทรทัศน์สี
ภาษีนําเข้า 7.5, 10% ยกเลิกภาษี ปี 2556
เตาไมโครเวฟ ตู้เย็น
ยกเลิกภาษี ปี 2556
ภาษี
นําเข้า 30%
สิ่งปรุงรสอาหาร
ยกเลิกภาษี ปี 2556/2559
ภาษีนําเข้า 7.5%
สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล
ยกเลิกภาษี ปี 2556/2559
ภาษี
น
ํ
า
เข้
า
7.5%
ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักร
ยกเลิกภาษี ปี 2556
ภาษีนําเข้า 10%
ของเล่น
ยกเลิกภาษี ปี 2556
ภาษีนําเข้า 5%
อะลูมิเนียมเจือ
ยกเลิกภาษี ปี 2556/2559
ภาษี
น
ํ
า
เข้
า
5,
7.5,
10%
เม็ดพลาสติก
ยกเลิกภาษี ปี 2556/2559
เฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบ ภาษีนําเข้า 10%
ยกเลิกภาษี ปี 2556
ภาษีนําเข้า 30%
น้ําผลไม้ ผลไม้แปรรูป อื่นๆ

ตัวอย่างสินค้าอ่อนไหวของอินเดียที่จะลดภาษีลงเหลือร้อยละ 5 ในปี 2559
ภาษีนําเข้า 10%
1. เครื่องปรับอากาศ
ภาษี
นําเข้า 10%
2. ของอื่นๆ ทําด้วยเหล็ก
ภาษีนําเข้า 7.5%
3. เครื่องยนต์ดีเซล
4. ส่วนประกอบอื่นๆ ของรถยนต์ ภาษีนําเข้า 10%
ภาษีนําเข้า 10%
5. เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดคงที่
ภาษีนําเข้า 10%
6. ปูนซีเมนต์
ภาษีนําเข้า 7.5%
7. เคมีภัณฑ์
ภาษีนําเข้า 10%
8. เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า
9. ชิ้นส่วนยานยนต์/จักรยานยนต์ ภาษีนําเข้า 7.5, 10, 100%
ภาษีนําเข้า 7.5%
10. ลวดทองแดง

การดําเนินการของกรมการค้าต่างประเทศ
1. คต. เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลการส่งออก มีหน้าทีใ่ นการออกหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (Form AI) เพื่อนําไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนําเข้าประเทศอินเดียภายใต้ AIFTA
2. จัดสัมมนา/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
3. ร่วมประชุมหารือกับประเทศสมาชิกฯ เพือ่ ปรับปรุงกฎระเบียบ ปัจจุบนั อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทํากฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ในสินค้า 40 รายการ ให้มผี ลบังคับใช้ภายในภายใน 1
กรกฎาคม 2555
4. จัดโครงการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย/อาเซียน-อินเดีย ณ ประเทศอินเดีย เพื่อเสริมสร้างความเข้าในกระบวนการใช้
สิทธิฯ ของอินเดีย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานสิทธิประโยชน์ฯ 2
สํานักสิทธิประโยชน์ทางการค้า
กุมภาพันธ์ 2555

