ความตกลงการค้ าเสรีอาเซียน - จีน (ACFTA)
การเปิ ดเสรี การค้ าสินค้ า
ข้ อผูกพันทางภาษีของจีน

ข้ อผูกพันทางภาษีของไทย

1. สิ นค้าที่นํามาเร่ งลดภาษีทันที (Early Harvest)
 ไทย-จีน พิกดั 07-08 จํานวน 116 รายการ ลดภาษีเป็ น 0 ตั้งแต่ปี 2546
 อาเซียน-จีน พิกดั 01-08 จํานวน 374 รายการ ลดภาษีเป็ น 0 ตั้งแต่ปี 2547
2. สินค้ าปกติ เริ่ มลดภาษีต้งั แต่ 20 กรกฎาคม 2548 แบ่งการลดเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
 (Normal Track I) จํานวน 7,000 กว่ารายการ ลดภาษีเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค.2553
 (Normal Track II) จํานวนไม่เกิน 150 รายการ ลดภาษีเป็ น 0 ภายใน 7 ปี (2555)
3. สิ นค้ าอ่ อนไหว แบ่งการลดเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
 Sensitive List (SL) จํานวน 162 รายการ ลดอัตราภาษีเหลือ 20% ในปี 2555 และ
เหลือ 0-5% ในปี 2558
 Highly Sensitive List (HSL) จํานวน 100 รายการ ลดอัตราภาษีเหลือ 50% ในปี 2558
และไม่ลดลงอีก

1. สิ นค้ าที่นํามาเร่ งลดภาษีทันที (Early Harvest)
 ไทย-จีน พิกดั 07-08 จํานวน 116 รายการ ลดภาษีเป็ น 0 ตั้งแต่ปี 2546
 อาเซียน-จีน พิกดั 01-08 จํานวน 374 รายการ ลดภาษีเป็ น 0 ตั้งแต่ปี 2547
2. สิ นค้ าปกติ เริ่ มลดภาษีต้งั แต่ 20 กรกฎาคม 2548 แบ่งการลดเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
 (Normal Track I) จํานวน 7,000 กว่ารายการ ลดภาษีเป็ น 0 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค.2553
 (Normal Track II) จํานวนไม่เกิน 150 รายการ ลดภาษีเป็ น 0 ภายใน 7 ปี (2555)
3. สินค้ าอ่ อนไหว แบ่งการลดเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
 Sensitive List (SL) จํานวน 251 รายการ ลดอัตราภาษีเหลือ 20% ในปี 2555
และเหลือ 0-5% ในปี 2558
 Highly Sensitive List (HSL) จํานวน 100 รายการ ลดอัตราภาษีเหลือ 50%
ในปี 2558 และไม่ลดลงอีก

หมายเหตุ : ตารางข้อผูกพันทางภาษีของประเทศอาเซี ยนใหม่ (ลาว พม่า กัมพูชาและเวียดนาม) จะลดภาษีเป็ น 0 ในปี 2558

กฎแหล่ งกําเนิดสิ นค้ า
กฎทั่วไป
1. Wholly Obtained Good (WO)
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรื อผลิตขึ้นโดยใช้วตั ถุดิบ
ภายในประเทศทั้งหมด ได้แก่ พืช สัตว์ แร่ และสิ่ งของที่
เหลือจากการผลิตสิ่ งของเหล่านี้

กฎเฉพาะ

2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรื อผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วตั ถุดิบ
ภายในประเทศทั้งหมด โดยมีสดั ส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่น
กําเนิ ดภายในกลุ่มประเทศภาคี (อาเซียนและจีน) ไม่นอ้ ย
กว่า 40% ของราคา F.O.B. (RVC 40%)

กฎเฉพาะของแต่ละสิ นค้า (Product Specific Rule : PSR)
แบ่งเป็ น
1. กฎเฉพาะทาง (Exclusive Rule) จํานวน 9 รายการ ได้แก่
เนย ไอศกรี ม เศษผ้าฝ้ าย เศษขนแกะ วัสดุที่ทาํ จากขนแกะ
ขนแกะที่สางแล้ว เศษของขนสัตว์และอื่นๆ ขนหยาบของ
สัตว์ที่สางแล้ว และมุกเลี้ยง เป็ นต้น
2. กฎทางเลือก (Alternative Rule) ให้เลือกระหว่าง RVC
40% หรื อกฎต่อไปนี้
2.1 กฎการเปลี่ยนพิกดั จํานวน 129 รายการ
2.2 กฎการผลิตสิ่ งทอ จํานวน 426 รายการ

สิ นค้ าที่ไทยได้ ประโยชน์ จาก ACFTA
ตัวอย่ างสิ นค้ าที่ไทยใช้ สิทธิฯ สู ง 10 อันดับแรก
1. ยางผสมอื่นๆ
2. มันสําปะหลัง
3. กรดเทเรฟทาลิก
4. พารา -ไซลีน
5. โพลิคาร์บอเนต
6. โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ
7. ฟี นอลและเกลือฟี นอล
8. แป้ งมันสําปะหลัง
9. โทลูอีน / ไซลีน
10. ผลไม้สด เช่น ลําไย เงาะ ฝรั่ง และมังคุด เป็ นต้น

ตัวอย่ างสิ นค้ าอ่ อนไหวของจีนลดอัตราภาษีเป็ น 20% ในปี 2555
สิ นค้าเกษตร ได้แก่ กาแฟ ข้าวสาลี ข้าวบางชนิด นํ้ามันจาก
พืชต่างๆ นํ้าตาล และ ยาสูบ เป็ นต้น
สิ นค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ปุ๋ ย โพลิเอธิ ลีน ยาง ไม้ ผลิตภัณฑ์
กระดาษ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอบางรายการ (โดยเฉพาะส่วนที่ผสมของ
ขนสัตว์) โพลิเอสเตอร์ โทรทัศน์สี รถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่ วนประกอบ เป็ นต้น
ตัวอย่ างสิ นค้ าอ่ อนไหวของไทยลดอัตราภาษีเป็ น 20% ในปี 2555
สิ นค้าเกษตร ได้แก่ กาแฟ ข้าวลาลี ข้าวบางชนิด นํ้ามันปาล์ม
นํ้าตาล และ ไหมดิบ เป็ นต้น
สิ นค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ หิ นอ่อน สี ยางรถยนต์ รองเท้าที่ทาํ
ด้วยยาง แก้ว กระจก เซรามิก เหล็กและผลิตภัณฑ์ คอมเพรส
เซอร์ เครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น ลวดและเคบิล รถยนต์
รถมอร์เตอร์ไซด์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเล่น เป็ นต้น

สิ นค้ าภาษีโควตาภายใต้ ACFTA
สิ นค้าที่มีโควตาภาษี จํานวน 23 รายการ ภายใต้
ข้อผูกพัน WTO ได้แก่ นํ้านมดิบ นมผง
ขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม
มะพร้าว ลําไยแห้ง กาแฟ ชา พริ กไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถัว่ เหลือง เนื้ อ
มะพร้าว เมล็ดพันธุห์ อมหัวใหญ่ นํ้ามันถัว่
เหลือง นํ้ามันปาล์ม นํ้ามันมะพร้าว นํ้าตาล
กาแฟสําเร็ จรู ป นํ้ามันกากถัว่ เหลือง ใบยา
สูบ และไหมดิบ โดย 7 รายการแรก
เป็ น (Early Harvest) อัตราภาษีนาํ เข้าใน
โควตาเป็ น 0% ส่ วนที่เหลือเป็ น Sensitive
List และ Height Sensitive List อัตราภาษี
นําเข้าในโควตาอยูร่ ะหว่าง 20 - 65%
ภาษีนอกโควตาภาษี (จํานวน 23 รายการ) เป็ น
Sensitive List และ Height Sensitive List
โดยอัตราภาษีอยูร่ ะหว่าง 41 – 226%

การดําเนินการของกรมการค้ าต่ างประเทศ
1. กรมการค้าต่างประเทศในฐานะเป็ นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลการส่ งออก และมีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า (Form E) เพื่อนําไปใช้ในการลดหย่อนภาษี
นําเข้าประเทศจีนและสมาชิกในกลุ่มอาเซียนภายใต้ ACFTA
2. จัดสัมมนา /เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางการค้าที่ไทยได้จากจากกรอบ FTA แก่ผสู้ ่ งออก ผูน้ าํ เข้า และผูป้ ระกอบการไทย

