สรุ ปสาระสํ าคัญภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP)
การเปิดเสรีการค้าสินค้า
ข้อผูกพันทางภาษีของญี่ปุ่น

ข้อผูกพันทางภาษีของไทย

ญี่ปุ่นแบ่งสินค้าเป็น 4 กลุ่ม กล่าวคือ
1. สินค้าปกติ : (1) ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ทันที (A) หรือ
(2) ทยอยลดภาษีจนเหลือร้อยละ 0 ภายในระยะเวลา 5ปี (2013), 7ปี
(2015), 10 ปี (2018)
หรือ 15 ปี (2023) (B)
2. สินค้าอ่อนไหว : ทยอยลดภาษี แต่ภาษีสดุ ท้ายไม่เท่ากับร้อยละ 0 (R) ภาษีสดุ ท้ายปี 2015
และ 2018
3. สินค้าอ่อนไหวสูง : จะคงภาษีไว้ที่อตั ราเดิมตลอด (C)
4. สินค้านอกรายการลดภาษี (X)

ไทยแบ่งสิ นค้าออกเป็ น 5 กลุ่ม กล่าวคือ
1. สิ นค้าปกติ : (1) ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ทันที (A) หรือ
(2) ทยอยลดภาษีจนเหลือร้อยละ 0 ภายในระยะเวลา 2ปี (2010), 3ปี (2011), 4ปี
(2012), 5ปี (2013), 6ปี (2014), 7ปี (2015), 8ปี (2016)หรื อ10 ปี (2018) (B) หรือ
(3) คงภาษีไว้ที่อตั ราเดิม ก่อนจะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในปี ที่ 7, 10 หรื อ 11 (B*)
2. สิ นค้าที่มีโควตา : ทยอยลดภาษีในโควตาเหลือ 0 ในปี ที่ 11 (2018) (Q) ได้แก่ หอม
กระเทียม ข้าวโพดสําหรับเลี้ยงสัตว์ และนํ้ามันปาล์ม
3. สินค้าอ่ อนไหว : (1) ทยอยลดภาษีลงทันที่ แต่ภาษีสุดท้ายไม่เท่ากับร้อยละ 0 (R) หรือ
(2) ลดภาษีลงเหลือร้อยละ 5 ทันที แล้วเหลือร้อยละ 0 ในปี ที่ 6 (2013) (P)
4. สินค้าอ่ อนไหวสู ง : จะคงภาษีไว้ที่อตั ราเดิมตลอด (C)
5. สิ นค้านอกรายการลดภาษี (X)

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า (Rules of Origin)
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาถิ่นกําเนิดสินค้า
1.1 สิ นค้าทีใ่ ช้ วตั ถุดิบภายในประเทศ
สมาชิก
• สิ นค้าที่ได้มาทั้งหมด หรือ ผลิต
ทั้งหมดในประเทศ ผูส้ ่ งออก
(Goods Wholly Obtained or
Produced)
• สิ นค้าที่ผา่ นการผลิตทั้งหมดใน
ประเทศผูส้ ่ งออก โดยใช้วตั ถุดิบที่ได้
ถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิก
AJFTA

1.2 สินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากนอกประเทศสมาชิก (Good Not Wholly Obtained or Produced)
General Rules
Product Specific Rules (PSRs)
หากสิ นค้าใดอยูใ่ นกลุ่มที่มีกฎถิ่นกําเนิดสิ นค้า
เฉพาะรายการจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กาํ หนดไว้
เท่านั้น
-Change in Tariff Classification (CTC)
-Regional Value Content (RVC)
-Specific Processes (PS)

สิ นค้าที่ผลิตในประเทศภาคีโดยเกิดมูลค่าเพิ่มของ
สิ นค้าไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของราคา FOB
(RVC≥40%) หรือ สิ นค้าที่ได้จากการเปลี่ยนพิกดั
อัตราศุลกากรในระดับ 4 หลัก (CTH)

2. ระเบียบปฏิบัติการออกหนังสื อรับรองถิ่นกําเนิดสิ นค้า

กรมการค้าต่างประเทศเป็ นหน่วยงานออกหนังสื อรับรอง
ฯ Form AJ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
• อนุญาตให้ออกหนังสื อรับรองฯ ย้อนหลัง (Issued
Retroactively C/O)
• อนุญาตให้ออกหนังสื อรับรองฯ (Back-to-Back C/O)
• อนุญาตให้ออก Third-Party Invoice
• การตรวจสอบความถูกต้องของหนังสื อรับรองก่อนหรือ
หลังการส่ งออกสิ นค้า

ประโยชน์ที่ไทยได้รับ
สินค้าเกษตร

สินค้ าอุตสาหกรรม

1. ยกเลิกภาษีทันที
- ผลไม้สด แช่เย็น/ แช่แข็ง และผลไม้แห้ง เช่น มะพร้าว กล้วย (MFN rate = 1.5-7.5%)
- ผักสด แช่เย็น/ แช่แข็ง และแห้ง เช่น หอมหัวเล็ก หน่อไม้ฝรั่ง พริกไทย (MFN rate = 3.6%)
2. ยกเลิกภาษีทันทีหรือลดจนเป็น 0 ภายใน 5-7 ปี
- สินค้าประมง เช่น กุ้ง ปู ปลาหมึกยักษ์แช่แข็ง แมงกะพรุน (MFN rate = 1.7%)
- ปลาปรุงแต่ง กุ้งและปลาหมึกแปรรูป (MFN rate =4.8-9.6%)
3. ยกเลิกภาษีทันทีหรือลดจนเป็น 0 ภายใน 5-15 ปี
- ผลไม้กระป๋อง/ แปรรูป น้ําผลไม้ (MFN rate = 6-25.5%)
4. ยกเลิกภาษีทันทีหรือลดเป็น 0 ภายใน 7-10 ปี
- ผักกระป๋อง/ แปรรูป เช่น เห็ดแปรรูป ข้าวโพดหวาน (MFN rate = 7.5-18%)
- สิ่งปรุงรสต่างๆ เช่น เครื่องแกง (MFN rate =7.2-10.5%)

1. ยกเลิกภาษีทนั ที
- สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม (MFN rate = 3.5-14.2%)
- อัญมณีและเครื่ องประดับ (MFN rate = 2.7-10%)
- ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ไฟฟ้ า (MFN rate = 3.3-4.8%)
- เคมีภณ
ั ฑ์ (MFN rate = 2.6-6%)
2. ลดภาษีจนเป็ น 0 ภายใน 5 ปี
- ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์พลาสติก (MFN rate = 3.1%)
3. ลดภาษีจนเป็ น 0 ภายใน 10 ปี
- เครื่ องหนัง (MFN rate = 3.3-16%)
4. ลดภาษีจนเหลือร้ อยละ 5 ภายใน 10 ปี
- ไม้และผลิตภัณฑ์ (MFN rate = 6-8.5%)
5. คงภาษีไว้ หรือลดภาษีลงจนเหลือร้ อยละ 0 ภายใน 7-10 ปี
- รองเท้าและชิ้นส่ วน (MFN rate = 3.4-30%)

สถานะล่าสุด
ในขณะนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ได้ปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดรายสินค้าของความตกลง AJCEP ให้สอดคล้องกับการปรับพิกัดศุลกากรจาพิกัด HS 2007 เรียบร้อยแล้ว
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