ความตกลงเขตการค้ าเสรีอาเซียน (AFTA)
การเปิ ดเสรี การค้ าสินค้ า
ข้ อผูกพันทางภาษีของอาเซียนเดิม (6 ประเทศ)

ข้ อผูกพันทางภาษีของอาเซียนใหม่ (4 ประเทศ)

1. บัญชีลดภาษี (Inclusion List: IL) รายการสิ นค้าที่นาํ มาทยอยลดภาษีให้เหลือร้อยละ
0-5 ในปี 2546 และลดเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553
2. บัญชีอ่อนไหว (Sensitive List: SL) และบัญชีอ่อนไหวสู ง (Highly Sensitive List: HSL)
คือ บัญชีสินค้าที่ประเทศสมาชิกจะไม่ลดภาษีแป็ นร้อยละ 0 เพื่อปกป้ องเกษตรกร
ภายในประเทศตนเอง เช่น กาแฟ ข้าว นํ้าตาล เป็ นต้น
3. บัญชียกเว้ นทั่วไป (General Exception List: GE) รายการสิ นค้าที่ไม่ตอ้ งนํามาลดภาษี
หมายเหตุ:
-กลุ่มประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ประกอบด้วย บรู ไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย
- กลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ ประกอบด้วย ประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา

1. บัญชีลดภาษี (Inclusion List: IL) รายการสิ นค้าที่นาํ มาทยอยลดภาษีให้เหลือร้อยละ
0-5 โดยมีกาํ หนดเวลาสําหรับแต่ละประเทศ ดังนี้
- เวียดนาม ลดเหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี 2549
- ลาวและพม่า ลดเหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี 2551
- กัมพูชา ลดเหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี 2553
ทั้งนี้ ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา จะลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2558
3. บัญชีอ่อนไหว (Sensitive List: SL) รายการสิ นค้าที่นาํ มาลดภาษีชา้ ที่สุด โดยเวียดนาม
จะทยอยภาษีในปี 2547 และให้เหลืออัตราร้อยละ 0 ในปี 2556 ลาวและพม่าจะเริ่ มจากปี
2549 และจะลดเหลือร้อยละ 0 ในปี 2558 กัมพูชาจะเริ่ มทยอยลดภาษีในปี 2551 และ
จะเหลือร้อยละ 0 ในปี 2560
4. บัญชียกเว้นทั่วไป (General Exception List: GE) รายการสิ นค้าที่ไม่ตอ้ งนํามาลดภาษี

กฎแหล่ งกําเนิดสิ นค้ า
1. หลักเกณฑ์ การพิจารณาแหล่ งกําเนิดสิ นค้ า
1.1 Goods Wholly
produced or obtained
ใช้กบั สิ นค้าที่ ได้มาหรื อผลิ ต
โดยใช้ ว ัต ถุ ดิ บ ในประเทศ
ทั้งหมด ได้แก่ พืช สัตว์ แร่
และ สิ่ ง ของที่ เ หลื อ จากการ
ผลิตสิ่ งของเหล่านี้

2. ระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับหนังสื อรับรองแหล่ งกําเนิดสิ นค้ า

1.2 Goods Not Wholly Produced or Obtained
General Rules (กฎทัว่ ไป)

Product Specific Rules :
PSRs (กฎเฉพาะ)

• สัดส่ วนวัตถุดิบในประเทศไม่ น้อยกว่า
40% ของ FOB (ทั้งนี้ สามารถสะสม
วัต ถุ ดิ บ นํา เข้า จากประเทศอาเซี ย นมา
คํานวณได้ โดยมี เงื่ อนไขว่า สัด ส่ ว นนั้น
ต้องไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 20 ของ FOB) หรือ
• มีการเปลี่ยนพิกดั ในระดับ 4 หลัก (CTH)

กฎที่ ใ ช้ เ ฉพาะกั บ สิ นค้ า บาง
รายการ ซึ่ งมี ท้ ั งหมด 4,953
รายการ จากรายการที่ อ ยู่ ใ น
บัญ ชี IL
ทั้ง หมด 95,895
รายการ

กรมการค้าต่างประเทศ เป็ นหน่วยงานออกหนังสื อรับรอง
แหล่งกําเนิ ดสิ นค้า Form D เพื่อใช้ประโยชน์ในการลดภาษีนาํ เข้า
แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้
1) การออก Form D แบบปกติ
2) การออก Form D แบบ Back-to-Back เป็ นการออกโดย
ประเทศคนกลางซึ่งเป็ นผูซ้ ้ือสิ นค้าจากประเทศผูผ้ ลิตเพื่อส่ ง
ต่อไปจําหน่ายยังอีกประเทศหนึ่งที่อยูใ่ นภาคีเดียวกัน
3) การออกForm D แบบ Third Country Invoicing ออกให้
กรณี ที่ใบกํากับสิ นค้า (Invoice) ออกโดยประเทศที่สาม

สิ นค้ าทีไ่ ทยได้ ประโยชน์ จาก AFTA
กลุ่มสินค้ าที่ประเทศอาเซียน เร่ งลดภาษี 15 ประเภท ได้แก่
1. ซีเมนต์
9. นํ้ามันพืช
2. ปุ๋ ย
10. เคมีภณั ฑ์
3. ผลิตภัณฑ์หนัง
11. เภสัชภัณฑ์
4. เยือ่ กระดาษ
12. พลาสติก
5. สิ่งทอ
13. ผลิตภัณฑ์ยาง
6. อัญมณี และเครื่ องประดับ
14. ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว
7. เครื่ องใช้ไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิ กส์
15. แคดโทดส์ทาํ จากทองแดง
8.เฟอร์นิเจอร์หวาย

กลุ่มสิ นค้ าทีมีการใช้ สิทธิฯสู ง ได้ แก่
1. ยานยนต์สาํ หรับขนส่ ง
6. สตาร์ชทําจากมันสําปะหลัง
2. รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
7. ส่ วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์
3. เครื่ องตักเชิงกล
8. เครื่ องซักผ้า บรรจุผา้ แห้งไม่เกิน 10 กก.
4. เครื่ องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลม 9.ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
5. โพลิโพรพิลีน ในลักษณะขั้นปฐม
10. นํ้ามันปิ โตรเลียมและนํ้ามันที่ได้
จากแร่ บิทูมินสั นอกจากนํ้ามันดิบ
เป็ นต้น

สถานะล่ าสุ ด
เนื่องจากอาเซี ยนจะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ประเทศสมาชิกจึงได้ตกลงจัดทําระบบการรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าด้วยตนเอง (Self Certification) เพื่ออํานวย
ความสะดวกทางการค้าให้มากยิง่ ขึ้น ปัจจุบนั มีประเทศสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการนําร่ อง 4 ประเทศ ได้แก่ สิ งคโปร์ มาเลเซีย บรู ไน และไทย โดยไทยเริ่ มดําเนิ นการ ตั้งแต่วนั ที่ 28 ตุลาคม
2554 โดยผูส้ ่ งออกที่ตอ้ งการเข้าร่ วมโครงการนําร่ อง จะต้องมาขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ ่งออกที่ได้รับอนุญาต (Certified Exporter) กับกรมการค้าต่างประเทศก่อนจึงจะสามารถรับรองตนเองได้
ทั้งนี้ สําหรับโครงการจริ งจะเริ่ มดําเนิ นการในปลายปี 2555

การดําเนินการของกรมการค้ าต่ างประเทศ
1. จัดทํามาตรการบริ หารการนําเข้าสิ นค้า 23 รายการ ที่ตอ้ งลดภาษีเป็ นร้อยละ 0 ภายใต้ AFTA ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 ได้แก่ ถัว่ เหลือง และตั้งแต่วนั ที่ 1มกราคม 2553 จํานวน 10 รายการ
ได้แก่ ข้าว มะพร้าวผล เนื้ อมะพร้าวแห้ง นํ้ามะพร้าว ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรู ป นํ้านมดิบ นมปรุ งแต่ง และนมผงขาดมันเนย
2. จัดพิมพ์หนังสื อรับรองฯ หรื อ C/O Form D ภายใต้ความตกลง ATIGA และให้บริ การออกหนังสื อรับรองฯ ผ่านระบบ EDI
3. จัดสัมมนาและประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ความตกลง ATIGA ให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสิ นค้า (Rules of Origin: ROO) และระบบการรับรองถิ่นกําเนิ ดสิ นค้าด้วยตนเองแก่
ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
กลุ่มงานสิ ทธิประโยชน์ฯ 2 สํานักสิ ทธิ ประโยชน์ทางการค้า

กุมภาพันธ์ 2555

