ความตกลงเพือ่ จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)
ข้อผูกพันทางภาษีของออสเตรเลีย
(1) สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) จํานวน
ร้อยละ 91.12 ของรายสินค้าทั้งหมดจะทยอยลด
ภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2553
(2) สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track-1: ST-1) จํานวน
ร้อยละ 5.17 ของรายสินค้าทั้งหมดจะทยอยลดภาษี
จนเป็นศูนย์ในปี 2558
(3) สินค้าอ่อนไหวสูง (Sensitive Track-2: ST-2)
จํานวนร้อยละ 3.71 ของรายสินค้าทั้งหมดจะ
ทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2563

Wholly produced or Wholly Obtained
(WO)
สินค้าที่ผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีผู้
ส่งออก

การเปิดเสรีการค้าสินค้า
ข้อผูกพันทางภาษีของนิวซีแลนด์
ข้อผูกพันทางภาษีของไทย
(1) สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track: NT) จํานวน (1) สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track: NT)
ร้อยละ 90.02 ของรายสินค้าทั้งหมดจะทยอยลด
จํานวนร้อยละ 89.96 ของรายสินค้าทั้งหมดจะ
ภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2555
ทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2556
(2) สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track-1: ST-1) จํานวน (2) สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track-1: ST-1)
ร้อยละ 6.44 ของรายสินค้าทั้งหมดจะทยอยลด
จํานวนร้อยละ 7.41 ของรายสินค้าทั้งหมดจะ
ภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2560
ทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2563
(3) สินค้าอ่อนไหวสูง (Sensitive Track-2: ST-2)
(3) สินค้าอ่อนไหวสูง (Sensitive Track-2: ST-2)
จํานวนร้อยละ 3.54 ของรายสินค้าทั้งหมดจะ
คงภาษีไว้ถงึ ปี 2562 แล้วลดเป็นศูนย์ในปี 2563
ทยอยลดภาษีจนเป็นศูนย์ในปี 2563
หรือ คงภาษีเดิมไว้ตลอด
กฎแหล่งกําเนิดสินค้า
สินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบนําเข้า (Goods Not
wholly produced)
- สินค้าที่มีสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค
(Regional Value Content:RVC) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
40 ของราคา FOB และมีกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าน
ในประเทศภาคีผู้ส่งออก
- สินค้าที่วัตถุดิบที่ไม่ได้แหล่งกําเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการ
ผลิตผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรระดับ 2 , 4 หรือ 6
หลัก (Change in Tariff Classification at the 2 , 4 or
6 digit level)

สินค้าที่ผ่านกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific
Rules)
สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดเมื่อผลิตเป็นตามกฎ PSRs (โดย
ไม่คํานึงถึงกฎทั่วไป) ซึ่งอาจเป็นกฎสัดส่วนมูลค่า
ต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (Regional Value
Content: RVC) กฎการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร
(Change in Tariff Classification: CTC) กฎการ
ผ่านกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจง (Process
Criteria) กฎการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical
Reaction) หรือการรวมกันของกฎเหล่านี้ก็ได้

สินค้าที่ไทยได้ประโยชน์จาก AANZFTA (ภาษี FTA = 0)
ออสเตรเลีย
รถยนต์นั่ง (พิกัดฯ 870310) ภาษี MFN = 5%
รถยนต์ปิกอัพ (พิกัดฯ 870410) ภาษี MFN = 5%
เข็มขัดนิรภัย ในรถยนต์นั่ง (พิกัดฯ 870821) ภาษี MFN = 10%
เครื่องปรับอากาศติดผนัง (พิกัดฯ 841510) ภาษี MFN = 5%
เครื่องซักผ้าอัติโนมัติ (พิกัดฯ 845011) ภาษี MFN = 5%
เสื้อ T-Shirt (พิกัดฯ 610910) ภาษี MFN = 25

นิวซีแลนด์
เข็มขัดนิรภัย ในรถยนต์นั่ง (พิกัดฯ 870821) ภาษี MFN = 17.5%
เครื่องปรับอากาศติดผนัง (พิกัดฯ 841510) ภาษี MFN = 7%
เครื่องซักผ้าอัติโนมัติ (พิกัดฯ 845011) ภาษี MFN = 7%
เสื้อ T-Shirt (พิกัดฯ 610910) ภาษี MFN = 19%

สถานะล่าสุด
อยู่ระหว่างการปรับกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSR) จากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2007 เป็นฉบับปี 2012 ซึ่งคาดว่าการปรับ HS 2007 เป็น
HS 2012 จะเสร็จภายในมีนาคม 2555
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