ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Ares: AFTA)
ประเทศสมาชิก ASEAN

อาเซียน (ASEAN) คือ สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต
(Association of South East Asian Nations) เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 2510 มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ประกอบดวยสมาชิกเดิม
6 ประเทศ : บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และ
สมาชิกใหม (CLMV) 4 ประเทศ : กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม

ขอตกลงทางการคา

ปจจุบันใชความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods
Agreement: ATIGA) มีผลบังคับใชตั้งแต 17 พ.ค. 2553 ซึ่งมีการปรับปรุง
จากขอตกลงทางการคาเดิม คือ ความตกลงวาดวยการใชมาตรการกําหนด
อัตราอากรรวมเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน(Agreement on the
Common Effective Preferential Tariff : CEPT) ที่เคยใชมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2536 ทานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตกลง ATIGA ไดที่
ความตกลงฯและเอกสารแนบ หรือ www.asean.org

ขอผูกพันทางภาษี

ประเทศสมาชิกยืนยันการลดภาษีสินคาในบัญชีลดภาษี (IL) ยกเวนสินคา
ออนไหว (SL) และสินคาออนไหวสูง (HSL)
อาเซียนเดิม 6 ประเทศ
1 ม.ค. 2546 – สินคา 60% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปน 0
1 ม.ค. 2552 – สินคา 80% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปน 0
1 ม.ค. 2553 – สินคา 100% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปน 0
อาเซียนใหม 4 ประเทศ (CLMV)
ป 2546-2557 – ทยอยลดภาษีเหลือ 0-5% ใหมากรายการที่สุด
1 ม.ค. 2552 – ลาว พมา เวียดนาม สินคา 100% ของรายการทั้งหมด
ลดภาษีเปน0-5%
– กัมพูชา สินคา 80% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปน
0-5%
1 ม.ค. 2558 – สินคา 100% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปน 0

รายการสินคาที่ไดรับสิทธิ

- สินคาที่สงออกจะตองอยูในบัญชีรายการสินคาลดภาษีของประเทศสมาชิก
อาเซียนผูนําเขา
- สินคาที่สงออกตองมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎวาดวยแหลงกําเนิด และ
หลักเกณฑการขนสงโดยตรง
คนหารายการสินคาและอัตราภาษี

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
(Rule of Origin

1) กฎทั่วไป (General Rules): สินคาสงออกไปอาเซียนที่ตองการใชสิทธิใน
ภาษีศุลกากรจะตองผลิตถูกตองตามกฎแหลงกําเนิดสินคา ขอใดขอหนึ่ง
ดังนี้
กรณีสินคาผลิตในประเทศทั้งหมด
1. Wholly Obtained: WO - สินคาทีก่ ําเนิดหรือผลิตโดยใชวัตถุดิบใน

ประเทศทั้งหมด ซึ่งสวนใหญเปนสินคาเกษตร เชน ขาว พืชผัก ผลไมทมี่ ี
การปลูกและเก็บเกี่ยวไดในประเทศ และสัตว เปนตน กรณีสินคาที่ผลิตโดยมี
สัดสวนวัตถุดิบนําเขาจากนอกประเทศไทยและอาเซียน (Non-Wholly
Obtained)
2. หลักเกณฑกระบวนการผลิตที่ผานการแปรสภาพอยางเพียงพอใน
ประเทศ หรือ หลักเกณฑการเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff
Classification) ในระดับ 4 หลัก
3. มีการใชวัตถุดิบภายในภูมิภาคทั้งไทยและอาเซียน (Regional Value
Content: RVC) รวมกันไมนอ ยกวา 40% ของมูลคา FOB ที่สงออกจากไทย
2) กฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules) กฎที่ใชเฉพาะกับสินคา
บางรายการ ซึ่งมีทั้งหมด 4,953 รายการ ซึง่ จะแตกตางกันไปตามสินคาแต
ละพิกัดฯ
คนหากฎเฉพาะรายสินคาไดที่ PSR 2009
เอกสารในการรับรองถิ่นกําเนิด
สินคา

1) หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา แบบ ดี (Form D) ที่กรมการคา
ตางประเทศออกใหไปแสดงตอศุลกากรของประเทศผูนําเขา ตัวอยาง
Form D
2) Invoice Declaration ภายใตโครงการนํารองระบบการรับรองถิ่นกําเนิด
สินคาดวยตนเอง (Self-Certification) โครงการที่ 1
คนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ Self-Certification

ระเบียบปฏิบตั ิในการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคา
(Operational Certification
Procedure: OCP)

ผูสงออกสามารถขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา Form D ประเภทตางๆ
ดังนี้
1) Back-to-Back - ผูสงออกประเทศคนกลาง ไดนําเขาสินคาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่งเพือ่ สงออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอีก
ประเทศหนึ่ง
2) Third Country Invoicing - ออกใหกรณีทใี่ บกํากับสินคา (Invoice)
ออกโดยประเทศทีส่ ามนอกอาเซียน
3) Accumulation หรือ การสะสมถิ่นกําเนิดสินคา- ผูสงออกไดนําเขาสินคา
ที่ไดถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่ง มาใชเปนวัสดุสําหรับ
การผลิตสินคาสําเร็จรูปในประเทศไทย เพื่อสงออกไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียนอีกประเทศหนึ่ง
4) Partial Cumulation หรือ สะสมถิ่นกําเนิดสินคาเพียงบางสวน – กรณี
ผูสงออกตองการสงออกสินคาที่มีสัดสวนมูลคาการผลิตในอาเซียนนอยกวา
รอยละ 40 แตเทากับหรือมากกวารอยละ 20 ของมูลคา FOB ของสินคาที่
สงออกจากประเทศไทย เพื่อนําไปใชเปนวัสดุสําหรับการผลิตสินคาสําเร็จรูป
ในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยไมขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี ณ ประเทศสมาชิก
อาเซียนผูนําเขา
5) De Minimis – กรณีที่สนิ คามีการใชวัสดุที่ไมไดถิ่นกําเนิดที่ไมผา น
การเปลี่ยนพิกดั ศุลกากรในการผลิต โดยมูลคาของวัสดุดังกลาวมีสัดสวนไมเกิน

รอยละ 10 ของมูลคา FOBของสินคาทีส่ งออก
6) Exhibition - สินคาที่สงออกไปเพื่องานแสดงสินคาที่จดั ขึ้นในประเทศ
สมาชิกอาเซียนและตอมาในระหวางหรือหลังเสร็จจากงานแสดงสินคา ผูส งออก
ไดขายสินคานัน้ ใหแกผูซื้อในประเทศสมาชิกอาเซียน
7) Issued Retroactively การออกหนังสือรับรองฯ ยอนหลัง – กรณี
ผูสงออกยืน่ ขอรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (FORM D) หลังวันที่สงออก
(On Board) 3 วันนับแตวันทีส่ งออก กรมการคาตางประเทศจะออกหนังสือ
รับรองฯ ใหแกผูสงออกยอนหลังไดแตไมเกิน1 ปนับแตวันที่สงออก
คนหาระเบียบปฏิบัติฯไดที่นี่ OCP สําหรับการออก Form D และ OCP
ระบบ Self-Certification
------------------------------------ที่มา: สํานักสิทธิประโยชนทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
(ปรับปรุงวันที่ 29 สิงหาคม 2556)
http://www.dft.go.th

