สรุปสาระสํ าคัญภายใต้ ความตกลงเขตการค้ าเสรีอาเซียน - เกาหลี (AKFTA)
การเปิ ดเสรี การค้ าสินค้ า
ข้ อผูกพันทางภาษีของเกาหลี ปี 2002 (11,261 รายการ)

การลดภาษีของสินค้ าอ่ อนไหวสู ง (377 รายการ)
1. กลุ่ม A = ลดภาษีให้เหลือไม่เกิน 50% ภายในปี 2559 จํานวน 6 รายการ
2. กลุ่ม B = ลดภาษีลง 20% จากเดิม ภายในปี 2559 จํานวน 226 รายการ
3. กลุ่ม C = ลดภาษีลง 50% จากเดิม ภายในปี 2559 จํานวน 36 รายการ
4. กลุ่ม D = สิ นค้าโควตาภาษี จํานวน 11 รายการ
5. กลุ่ม E = สิ นค้าไม่ลดภาษี จํานวน 98 รายการ

สิ นค้าปกติคิดเป็ น 90% ของรายการสิ นค้าและมูลค่านําเข้า
1. ลดเป็ น 0 ทันที จํานวน 9,928 รายการ
2. ลดเป็ น 0 ในปี 2553 จํานวน 475 รายการ
3. สิ นค้าอ่อนไหว ลดเหลือ 0-5 ภายในปี 2559 จํานวน 481 รายการ
4. สิ นค้าอ่อนไหวสูง จํานวน 377 รายการ

กฎแหล่ งกําเนิดสิ นค้ า
1. หลักเกณฑ์ การพิจารณาแหล่งกําเนิดสิ นค้ า
1.1 Goods Wholly produced or obtained

ใช้กบั สิ นค้าที่ได้มาหรื อผลิตโดยใช้
วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด ได้แก่
พืช สัตว์ แร่ และ สิ่ งของที่เหลือ
จากการผลิตสิ่ งของเหล่านี้

2. ระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า

1.2 Goods Not Wholly Produced or Obtained

General Rules

Product Specific Rules (PSRs)

• สัดส่วนวัตถุดิบในประเทศไม่
น้อยกว่า 40% ของ FOB (RVC40%)
และสามารถรวมวัตถุดิบนําเข้า
จากประเทศในภาคีเดียวกันมา
คํานวณได้ (Accumulation)
หรื อ
• การเปลี่ยนพิกดั ในระดับ 4
หลัก (CTH)

กฎที่ใช้กบั สิ นค้าเฉพาะบางรายการ
เช่น
• Wholly Obtained เช่น สัตว์มีชีวิตพิกดั 01
และ ปลาแช่แข็งพิกดั 03 เป็ นต้น
• RVC 40% เช่นไส้กรอก พิกดั 1601
• WO หรื อ RVC 45% เช่น นม,ครี มหวาน
พิกดั 0402 เป็ นต้น
• ในสิ นค้าสิ่ งทอ เช่น พิกดั 6101 เสื้ อโค้ต
ชาย กําหนดให้ใช้กฎการเปลี่ยนแปลงพิกดั
ร่ วมกับกระบวนการผลิตเช่นต้องมีการตัด
และเย็บในประเทศภาคี หรื อมี RVC 40% ก็
ได้

กรมการค้าต่างประเทศ มีฐานะเป็ นหน่วยงานออก
หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า C/O Form AK เพื่อใช้
ประโยชน์ในการลดภาษีนาํ เข้าสาธารณรัฐเกาหลีดงั นี้
1.) การออกForm AK แบบปกติออกให้โดยประเทศผู้
ส่งออก
2.) การออก Form AK แบบ Back-to-back ออกให้โดย
ประเทศตัวกลางซึ่งเป็ นผูซ้ ้ือสิ นค้าจากประเทศผูผ้ ลิตเพื่อไป
จําหน่ายต่อให้กบั อีกประเทศหนึ่ งที่อยูใ่ นภาคีเดียวกัน
3.) การออกForm AK แบบ Third country invoicing
ออกให้กรณี ที่บญั ชีราคาสิ นค้า (invoid) ออกโดยประเทศที่
สาม
4.) การออกForm AK แบบ Issued Retro actively

สิ นค้ าทีไ่ ทยได้ ประโยชน์ จาก AKFTA
สินค้ าที่เกาหลีเปิ ดตลาดให้ ไทย

กลุ่มสินค้ าอุตสาหกรรมที่ได้ ประโยชน์

เกาหลีให้ โควต้ าสินค้ าสําหรั บอาเซียนรวมกัน

ยกเลิกภาษีทันที
กากนํ้าตาล มอเตอร์ไฟฟ้ า แผ่นชิ้นไม้อดั ยาง
รถยนต์ แผ่นเหล็ก เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องจักรและ
ส่ วนประกอบ

สินค้ าอัญมณีและเครื่องประดับ
ยกเลิกภาษีทนั ที
สิ นค้ าสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
ยกเลิกภาษีทนั ที และมีบางรายการที่เป็ นสิ นค้าอ่อนไหว ลด
เหลือ5% ในปี 2559
สินค้ าผลิตภัณฑ์ พลาสติก
ยกเลิกภาษีทนั ที ซึ่งมีบางรายการที่เป็ น 0 ในปี 2553 และ
บางรายการที่เป็ นสิ นค้าอ่อนไหว ลดเหลือ5% ในปี 2559

-- กุง้ ฝอยและกุง้ แช่แข็ง HS 030613 (ให้โควตาปลอดภาษี
แก่อาเซียน ปี ละ 5,000 ตัน)
-- กุง้ ฝอยและกุง้ อื่นๆ HS 160520 9090 (ให้โควตาปลอด
ภาษี
ปี ละ 2,000 ตัน) ภายใต้ขอ้ กําหนดของกลุ่ม B
-- หมึกกระดอง (ให้โควตาปลอดภาษี 300 ตัน) ภายใต้
ข้อกําหนดของกลุ่ม B
-- มันสําปะหลัง (ให้โควตาปี ละ 25,000 ตัน)
-- แป้ งมัน (ให้โควตาปี ละ 9 ,600 ตัน)
-- คิดนียบ์ ีน (ให้โควตาปลอดภาษีปีละ 2,000 ตัน)

ลดภาษีเหลือ 0 ในปี 2553
- ปลาแช่แข็ง
- คอมเพรสเซอร์
- เส้นด้าย

สถานะล่ าสุ ด
1. เจรจาเพื่อปรับปรุ ง OCP และ Form AK ฉบับใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม 2554
2. คต. ในฐานะเป็ นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลการส่งออก และมีหน้าที่ในการออกหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า ( Form AK ) เพื่อนําไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนาํ เข้าประเทศ
เกาหลีภายใต้ AKFTA
3. จัดสัมมนา/ เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ทางการค้าที่ไทยได้รับจากกรอบ FTA แก่ผสู้ ่งออก ผูน้ าํ เข้า และผูป้ ระกอบการไทย

