ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปนุ่
Japan – Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA
ข้อผูกพันทางภาษีของญี่ปุ่น (8,612 รายการ)

ข้อผูกพันทางภาษีของไทย (5,495 รายการ )

คิดเป็น 92.95% ของรายการทั้งหมด (9,265 รายการ)
1. ลดเป็น 0 ทันที จํานวน 7,473 รายการ
2. ลดเป็น 0 ภายใน 3-5 ปี (ปี 2553-2555) จํานวน 91 รายการ
3. ลดเป็น 0 ภายใน 7-15 ปี (ปี 2557-2565) จํานวน 634 รายการ
4. ลดภาษีไม่เหลือ 0 และสินค้าโควตารวมถึงเจรจาใหม่ จํานวน 414 รายการ

คิดเป็น 99.82 % ของรายการทั้งหมด (5,505 รายการ)
1. ลดเป็น 0 ทันที จํานวน 2,470 รายการ
2. ลดเป็น 0 ภายใน 2-5 ปี (ปี 2552-2555) จํานวน 2,040 รายการ
3. ลดเป็น 0 ภายใน 6-10 ปี (ปี 2556-2560) จํานวน 877 รายการ
4. ลดภาษีไม่เหลือ 0 และสินค้าโควตารวมถึงเจรจาใหม่ จํานวน 108 รายการ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO)
หลักเกณฑ์การพิจารณาถิ่นกําเนิดสินค้า
1.Goods wholly obtained
2. Product Specific Rules
or Produced
(กฏเฉพาะรายสินค้า)
-ใช้กับสินค้าที่ได้มาหรือผลิตโดยใช้วตั ถุดิบ

- Change in Tariff Classification Rules

ประเทศทัง้ หมด ได้แก่ พืช สัตว์ แร่ และ

- Qualifying Value Content (QVC ≥40% )

สิ่งของที่เหลือจากการผลิตสิง่ ของเหล่านี้

- Specific Process (PS)

ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองฯ
กรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจออกหนังสือรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้า Form JTEPA เพื่อใช้ประโยชน์ในการลดภาษีนําเข้า
ญี่ปุ่นโดยมีรูปแบบ ดังนี้
1) การออก Form JTEPA แบบปกติ
2) การออก Form JTEPA แบบ Third country invoicing (ออกC/O
ให้กรณีที่บัญชีราคาสินค้า (invoice)ออกโดยประเทศที่สาม)
3) การออก Form JTEPA แบบ Issued Retroactively (ออก C/O
ย้อนหลัง)

สินค้าที่ไทยได้ประโยชน์จาก JTEPA
สินค้าเกษตร

สินค้าอุตสาหกรรม

ยกเลิกภาษีทันที
-กุ้งสด กุ้งต้ม กุ้งแช่เย็น/แข็งและกุ้งแปรรูป (ภาษี
ปกติ=5%)
-ผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน มะละกอ มะม่วง มังคุด
มะพร้าว (ภาษีปกติ=10-12%)
-ผักและผลไม้แปรรูป ผลไม้กระป๋อง (ภาษีปกติ=6-34%)
ลดภาษีแต่ไม่ยกเลิก
-ไก่ปรุงสุก ลดจาก 6% เป็น 3% ใน 5 ปี
ทยอยลดภาษีเหลือร้อยละ 0
-อาหารทะเลสําเร็จรูป ลดจาก 9.6% เป็น 0 ใน 5 ปี
-ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น แช่แข็ง ลดจาก 3.5% เป็น 0 ใน 5
ปี

สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
-ยกเลิกภาษีทันที (ภาษีปกติ=2.7-13.4%)
สินค้ารองเท้าและเครื่องหนัง
-ยกเลิกภาษีภายใน 7 – 10 ปี (ยกเลิก
โควตาให้กับไทย) (ภาษีปกติ=2.7-30%)
สินค้าปิโตรเคมีและพลาสติก
-ยกเลิกภาษีทันที – 6 ปี (ภาษีปกติ=2.521.3%)
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
-ยกเลิกภาษีทันที (ภาษีปกติ=2.7-10%)

ญี่ปุ่นให้โควตาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
- กล้วย (ให้โควตาปลอดภาษี 4,000 ตันในปีแรก
และทยอยเพิ่มเป็น 8,000 ตันในปีที่ 5) (ภาษีปกติ=2025%)
- สับปะรดสด (ให้โควตาปลอดภาษี 100 ตันในปี
แรกและเพิ่มเป็น 500 ตันในปีที่ 5) (ภาษีปกติ=17%)
- กากน้ําตาล (ให้โควตา 4,000 ตันในปีที่ 3
และเพิ่มเป็น 5,000 ตันในปีที่ 4) (ภาษีปกติ=15.3
yen/kg.)
- เนื้อหมูและแฮมแปรรูป (ให้โควตา 1,200 ตัน) (ภาษี
ปกติ=20%)
- แป้งมันสําปะหลังแปรรูป(ให้โควตาปลอดภาษี
แก่ไทยปีละ 200,000 ตัน) (ภาษีปกติ=6.8%)

สถานะล่าสุด
1. คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาต่อเนื่องตามความตกลงฯ
2. กําหนดช่วงเวลาในการเจรจาต่อเนื่อง
การดําเนินการของกรมการค้าต่างประเทศ
1.คต. ในฐานะหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลการส่งออก และมีหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (Form JTEAP) เพื่อนําไปใช้ในการลดหย่อนภาษี
นําเข้าญี่ปนุ่ ภายใต้ JTEPA
2.จัดสัมมนา/ เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าทีไ่ ทยได้รับจากกรอบ FTA แก่ผู้ประกอบการไทย
กลุ่มสิทธิประโยชน์ 3
สํานักสิทธิประโยชน์ทางการค้า
กุมภาพันธ์ 2555

