ความตกลงการค้ าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
การเปิ ดเสรีการค้ าสินค้ า
ข้อผูกพันทางภาษีของออสเตรเลีย
1.สิ นค้าจํานวน 5,383 รายการ หรื อร้อยละ 83.21 ของรายการทั้งหมด ลดภาษีเหลือ
ร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ 1 ม.ค. 2548
2. สิ นค้าจํานวน 786 รายการ หรื อร้อยละ 12.86 ของรายการทั้งหมด ลดภาษีเหลือ
ร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี (ปี 2553)
3.สิ นค้าอ่อนไหว ได้แก่ สิ่ งทอและเสื้ อผ้าจํานวน 239 รายการ หรื อร้อยละ 3.91
ของรายการทั้งหมด ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 10 ปี (ปี 2558)
4.สิ นค้าที่ใช้มาตรการปกป้ องพิเศษ (SSG) มี 2 รายการ ได้แก่ ทูน่ากระป๋ อง สัปปะ
รดแปรรู ปและนํ้าสับปะรด โดยมาตรการนี้สิ้นสุ ดเมื่อปี 2551

ข้อผูกพันทางภาษีของไทย
1. สิ นค้าจํานวน 2,724 รายการ หรื อร้อยละ 49.48 ของรายการทั้งหมด ลดภาษี
เหลือร้อยละ 0 ทันทีในวันที่ 1 ม.ค. 2548
2.สิ นค้าจํานวน 2,411 รายการ หรื อร้อยละ 43.80 ของรายการทั้งหมด ลดภาษี
เหลือร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี (ปี 2553)
3.สิ นค้าอุตสาหกรรมอ่อนไหว จํานวน 295 รายการ เช่น สิ่ งพิมพ์ ลดภาษีเหลือ
ร้อยละ 0 ภายใน 10 ปี (ปี 2558)
4. สิ นค้าเกษตรอ่อนไหว จํานวน 71 รายการ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู นม เนย ชา
กาแฟ ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ภายใน 10-15 ปี (ปี 2563)

กฎแหล่ งกําเนิดสินค้ า
หลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่ งกําเนิดสิ นค้ า
1. Wholly Obtained
2. Substantial Transformation
คือ สิ นค้าที่ผา่ นการผลิต
คือ สิ นค้าที่มีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ
ในประเทศโดยใช้
2.1 Change of Tariff Classification
2.2 Regional Value Content
วัตถุดิบภายในทั้งหมด
คือ การเปลี่ยนพิกดั ที่เกิดจากการแปร
คือ การใช้วตั ถุดิบภายในไทย/
เช่น สิ นแร่ สิ นค้า
รู ปสิ นค้า
ออสเตรเลียเป็ นสัดส่ วนสําคัญ
เกษตรกรรม และสิ นค้าที่
ในการผลิต ซึ่ งส่ วนใหญ่
ได้จากสัตว์มีชีวติ ใน
กําหนดไว้ที่ 40% หรื อ 45%
ประเทศ
ของราคาสิ นค้า

ระเบียบวิธีปฎิบตั ิเกีย่ วกับหนังสื อรับรองแหล่ งกําเนิดสิ นค้ า
กรมการค้าต่างประเทศ เป็ นหน่วยงานออกหนังสื อ
รับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า Form FTA เพื่อใช้ประโยชน์
ในการลดภาษีนาํ เข้าออสเตรเลีย ดังนี้
1. การออก Form FTA แบบปกติ
2. การออก Form FTA แบบ Third country
invoicing ออกให้กรณี ที่บญั ชีราคาสิ นค้า
(invoice) ออกโดยประเทศที่สาม

สินค้ าทีไ่ ทยได้ ประโยชน์ จาก TAFTA
ตัวอย่างสิ นค้าที่ออสเตรเลียยกเลิกภาษี
ตัวอย่างสิ นค้าที่มีมาตรการปกป้ องพิเศษ (Special Safeguard Measures: SSG)
1. ผักและผลไม้สด
ยกเลิกภาษี ปี 2548
ไทยและออสเตรเลียได้ตกลงที่จะให้มีการใช้มาตรการปกป้ องพิเศษ หรื อ
2. สับปะรดกระป๋ องและนํ้าสับปะรด
ยกเลิกภาษี ปี 2548
Special Safeguard Measures: SSG สําหรับสิ นค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวมาก
3. อาหารสําเร็จรู ป
ยกเลิกภาษี ปี 2548
เช่น เนื้อวัวและเนื้อหมูเครื่ องในสัตว์อื่นๆ นมและผลิตภัณฑ์นม โดยหากมีการ
4. รถยนต์ขนาดเล็กและรถปิ กอัพ
ยกเลิกภาษี ปี 2548
นําเข้าสิ นค้าดังกล่าวเกินปริ มาณที่กาํ หนด (trigger volume) ประเทศผูน้ าํ เข้า
5. อัญมณี และเครื่ องประดับ
ยกเลิกภาษี ปี 2548
สามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อตั ราเดิมก่อนเริ่ มลดหรื ออัตรา MFN ในขณะนั้น
6. ยางรถยนต์
ยกเลิกภาษี ปี 2553
โดยสิ นค้าที่ไทยสามารถใช้มาตรการปกป้ องพิเศษสําหรับสิ นค้าจาก
7. ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ยกเลิกภาษี ปี 2558
ออสเตรเลีย เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เครื่ องในวัว เครื่ องในหมู เนย นํ้าผึ้ง เป็ นต้น
8. สิ่ งทอและเสื้ อผ้า
ยกเลิกภาษี ปี 2558
สถานะล่ าสุ ด
ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 และภายใน 3 ปี นับจากวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ให้ทาํ การทบทวน (review)
เพิ่มเติม ซึ่งในขณะนี้ รัฐสภาให้ความเห็นชอบกรอบเจรจาแล้ว และทั้งสองฝ่ ายกําลังพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเจรจารอบใหม่
1.
2.

การดําเนินการของกรมการค้ าต่ างประเทศ
คต. ในฐานะหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลการส่ งออก และมีหน้าที่ในการออกหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า (Form FTA) เพือ่ นําไปใช้ในการ
ลดหย่อนภาษีนาํ เข้าออสเตรเลียภายใต้ TAFTA
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