ความตกลง
ความตกลงเขตการค
าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)
 ขอมูลทั่วไป
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช : 1 มกราคม 2547
ขอผูกพันทางภาษี :
ขอผูกพันทางภาษีของจีน

ขอผูกพันทางภาษีของไทย

 สินคาปกติ (Normal Track)
1 มกราคม 2553 – สินคากวา 7,000
000 รายการ หรือรอยละ
90 ของรายการทั้งหมด ลดภาษีเปน 0
1 มกราคม 2555 – สินคาจํานวนไมเกิน 150 รายการ
ลดภาษีเปน 0
 สินคาออนไหว (Sensitive List)
ป 2555 – สินคา 161 รายการ ลดภาษีเหลือ 20%
ป 2561 – สินคาลดภาษีเหลือ 0 - 5%
 สินคาออนไหวสูง (Height Sensitive List)
ป 2558 – สินคา 100 รายการ ลดภาษีเหลือ 50%

 สินคาปกติ (Normal Track)
1 มกราคม 2553 – สินคากวา 7,000 รายการ หรือรอยละ
90 ของรายการทั้งหมด ลดภาษีเปน 0
1 มกราคม 2555 – สินคาจํานวนไมเกิน 150 รายการ
ลดภาษีเปน 0
 สินคาออนไหว (Sensitive List)
ป 2555 – สินคา 242 รายการ ลดภาษีเหลือ 20%
ป 2561 – สินคาลดภาษีเหลือ 0 - 5%
 สินคาออนไหวสูง (Highly Sensitive List)
ป 2558 – สินคา 100 รายการ ลดภาษีเหลือ 50%

 กฎแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin)
สินคาที่จะไดสิทธิพิเศษในการลดภาษีภายใตการคาเสรีอาเซียน-จีน จะตองไดถิ่นกําเนิดสินคาตาม
กฎเกณฑที่ไดตกลงกัน ประกอบดวย
 ผลิตภัณฑที่ไดมา หรือผลิตขึ้นโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly
Wholly-Obtained: WO)
ไดแก พืช สัตว แร และสิ่งของที่เหลือจากการผลิตสิ่งของเหลานี้
 ผลิตภัณฑที่ไดมา หรือผลิตขึ้นโดยมิไดใชวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด โดยมีสัดสวนของวัตถุดิบที่มี
ถิ่นกําเนิดภายในกลุมประเทศภาคี (อาเซี
อาเซียนและจีน) ไมนอยกวา 40% ของราคา F.O.B. (RVC 40%) หรือมี
สัดสวนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศนอกภาคีอาเซียน-จี
น น นอยกวา 60%
 กฎเฉพาะทาง (Exclusive Rule) จํานวน 9 รายการ ไดแก เนย ไอศรีม เศษผาฝายเศษของขน
แกะ วัสดุที่ทําจากขนแกะ ขนแกะที่สางแลว เศษของขนสัตวอื่นๆ ขนหยาบของสัตวที่สางแลว และมุกเลี้ยง
 กฎทางเลือก (Alternative Rule) เปนกฎทางเลือกระหวางกฏทั่วไป RVC 40% หรือสามารถ
เลือกใชกฎดังตอไปนี้
- กฎการเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification) จํานวน 129 รายการ
- กฎการผลิตสินคาสิ่งทอ จํานวน 426 รายการ

 เอกสารหลักฐาน
สินคาที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีความตกลง ACFTA จะตองมีหนังสือรับรองถิถิ่นกําเนิดสินคา
Form E ไปแสดงตอศุลกากรในประเทศที่นําเขาเพื่อขอรับสิทธิประโยชนทางภาษี
 สถานะลาสุด
1 มกราคม 2554 จีนและอาเซียนไดเห็นชอบใหมีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติในการออก Form E
แบบใหม และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Operational
Operational Certificate Procedures
Procedures)
หลังจากมีผลบังคับใชมาแลว 6 ป โดยผูนําเขาสามารถใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใตเงื่อนไขที่เรียกวา
Movement Certificate (หรือ Back-to-Back
Back
CO) และกําหนดใหผูนําเขาสามารถใชสสิิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรสํสําหรับการซื้อขายผานประเทศนายหนา ภายใตเงื่อนไขที่เรียกวา Third Party Invoicing ได
 ขอมูลเพิ่มเติม
คนหารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.dft.go.th
 สถิติการใชสิทธิ
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ

รายการ

ป 2551
(ม.ค.-ธ.ค.)

ป 2552
(ม.ค.-ธ.ค.

ป 2553
(ม.ค.-ธ.ค.)

มูลคาการสงออกของ
รายการสินคาทีไ่ ดรับสิทธิ

ไดรับสิทธิมูลคา 11,453.06
,453.06 ลานเหรีย ญสหรัฐฯ ใน

4,899.60

6,564.84

11,453.06

จํานวนนี้มมีีก ารขอใชสิทธิ FTA อาเซีย น-จีน มูลคา

มูลคาการสงออกภายใตสิทธิ

1,690.55

3,988.43

7,372.26

64.37 ของมูลคาการสงงออกเฉพาะรายการที
ออกเฉพาะรายการที่ไดรับสิทธิฯ

สัดสวนการใชสิทธิ

34.50

60.78

64.37

ในป 2553 ไทยสงออกไปจีนตามรายการสินคาที่

7,372.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 60.78 ของปที่ผานมา

สินคาสําคัญที่มีการใชสิทธิ ACFTA ไดแก มันสําปะหลัง
(HS 071410) ยางผสมอื่นๆ (HS 400599) กรดเทเรฟทาลิก
(HS 291736) โพลิเมอรของเอทิลีน (HS 390190) พารา-ไซลีน
(HS 290243) แปงมันสําปะหลัง (HS 110814) เปนตน

