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การทำาการค้าเสรีถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำาคัญที่หลายๆ ประเทศนำามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศ เพราะเชื่อในหลักการว่าการค้าเสรีจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันมากขึ้น เพราะแต่ละ
ประเทศจะผลิตเฉพาะสินค้าที่ตัวเองมีความได้เปรียบเท่านั้น ทั้งนี้ การลด/ยกเลิกภาษีระหว่างกันจะส่งผลให้เกิดมูลค่าการค้าเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยอีกทางหนึ่ง

ดังนั้น การทำาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN – Korea Free Trade Area : AKFTA) จึงเป็นการขยาย
โอกาสให้แก่ผู้ผลิต และผู้ส่งออกของไทยโดยตรง ทั้งในด้านการลงทุน การขยายตลาด และการบริการ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง
กันจากกลไกการเปิดเสรีทางการค้าและการอำานวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุนระหว่างสองประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของไทยในการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า และอำานวย
ความสะดวกให้กับผู้ส่งออกของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดทำาหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออก
ของไทยใช้เป็นคู่มือ และแนวทางในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำาหรับสินค้าที่จะส่งออกไปประเทศเกาหลี โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย สรุปสาระสำาคัญของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี คุณสมบัติของสินค้าที่สามารถใช้สิทธิพิเศษฯ ได้ ขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติในการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า (Form AK) รวมทั้งตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ในการขอใช้สิทธิพิเศษฯ กรมการค้า
ต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

           กรมการค้าต่างประเทศ

	 										กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า

	 										เมษายน	2561
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ภาคผนวก 1 สิทธิประโยชน์ทางการค้า (Trade Preference System) และขั้นตอนการปฏิบัติใน
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ภาคผนวก 2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้าตาม
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี

ภาคผนวก 3 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า Form AK

ภาคผนวก 4 แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้าน ถิ่นกำาเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ด้านภาษีศุลกากร (พิกัดศุลกากร 01-24)

ภาคผนวก 5 แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้าน

ถิ่นกำาเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร

ภาคผนวก 6 คำาขอหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้าฟอร์ม เอเค (Form AK)

ความเป็นมา

ในการประชุมผู้นำาอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 8 ( เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547        ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ผูน้ำาอาเซยีนและเกาหลไีด้เหน็ชอบให้เริม่การเจรจาจดัทำาความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน-เกาหล ีในช่วง
ต้นปี 2548 และกำาหนดให้สรุปผลเจรจาภายใน 2 ปี (ภายในปี 2549) โดยการเจรจาจะครอบคลุมการเปิดเสรกีารค้าสนิค้า การค้าบรกิาร 
การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน-เกาหลี

คณะเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีสามารถสรุปกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างอาเซียนและ
สาธารณรัฐ เกาหล ี(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation : FA) ความตกลงว่าด้วยกลไกการ
ระงับข้อพิพาท (Agreement on Dispute Settlement Mechanism : DSM) และได้ ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี 
ครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN-ROK Summit) เดือนธันวาคม 2548

สำาหรับความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า (Agreement on Trade in Goods : TIG) อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทยสามารถตกลง
กับเกาหลีในความตกลงนี้ได้ และมีการลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 โดยความตกลง TIG มีผลบังคับใช้แล้ว ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 
2550  และในส่วนของการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ (Agreement on Trade in Services : TIS) นั้น อาเซียนและเกาหลีสามารถ
บรรลุความตกลงทั้งในเรื่องร่างข้อบทความตกลง (Agreement Text) ส่วนแนบท้ายว่าด้วยการบริการด้านการเงิน (Annex on            
Financial Service) และตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specfic Commitments) โดยทั้งสองฝ่าย ยกเว้นไทย ได้ลงนามความ
ตกลงนี้ในระหว่างการประชุมผู้นำาอาเซียน-เกาหลี เดือนพฤศจิกายน 2550 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552

สำาหรบัประเทศไทย ได้ลงนามในพธิสีารการเข้าเป็นภาคขีองไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้าและความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการอาเซียน-เกาหลี ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และไทย
ได้เริ่มใช้บังคับกรอบความตกลงฯ ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท และพิธีสารฯ เฉพาะในส่วนของความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการตั้งแต่วันที่    1 มิถุนายน 2552 รวมทั้งได้บังคับใช้พิธีสารการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า เมื่อวันที่    
1 ตุลาคม 2552

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนเป็นความตกลงฉบับสุดท้ายที่กำาหนดให้มีการเจรจาจัดทำาภายใต้กรอบความตกลงฯ ทั้งสองฝ่าย
ใช้เวลาเจรจานานกว่า 3 ปี และสามารถบรรลุผลการเจรจาเมื่อเดือนเมษายน 2552 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
ความตกลงนี้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 รัฐสภาเกาหลีให้ความเห็น
ชอบพิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและพิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลง
ว่าด้วยการค้าบริการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 และได้ดำาเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะขยายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภาย
ใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ทั้งเรื่องการค้าสินค้าและการค้าบริการให้แก่ไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
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รูปแบบการลดภาษี (Modality)

• สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track) จะทยอยลดอัตราภาษีจากอัตราภาษีฐานปี 2548 (Base Rate) ให้เป็นศูนย์ภายใน       
ระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้ ดังนี้

• เกาหลีจะลดภาษีของสินค้าจำานวนร้อยละ 90 หรือมากกว่าของรายการสินค้าและมูลค่าการนำาเข้าจากอาเซียนทั้งหมด  
ในปี 2547 ให้เป็นศูนย์ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553

• อาเซียน 5 (บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย) จะลดภาษีของสินค้าจำานวนร้อยละ 90 หรือมากกว่า
ของรายการสินค้าและมูลค่าการนำาเข้าจากเกาหลีในปี 2547 เป็นศูนย์ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยมีสินค้าจำานวนร้อยละ 5 
ของรายการสินค้าในกลุ่มนี้ลดอัตราภาษีเป็นศูนย์ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2555

• ไทยจะลดอัตราภาษีของสินค้าจำานวนร้อยละ 90 หรือมากกว่าของรายการสินค้าและมูลค่าการนำาเข้าจากเกาหลีในปี 
2547 เป็นศูนย์ภายใน 1 มกราคม 2553 โดยมีสินค้าจำานวนร้อยละ 5 ของรายการสินค้าในกลุ่มนี้ลดอัตราภาษีเป็นศูนย์ภายในวันที่ 
1 มกราคม 2555 เช่นเดียวกับสมาชิกอาเซียนเดิม 5 ประเทศ และได้รับการยืดหยุ่นให้ขยายเวลาการลด/เลิกอัตราภาษีในสินค้า
จ�านวน	128	รายการ	ออกไปจากเดมิท่ีต้องยกเลกิอตัราภายในปี	2553/2555	เป็นภายในวนัที	่1	เมษายน	2559/วนัที	่1	มกราคม	
2560

• เวียดนามจะลดอัตราภาษีของสินค้าร้อยละ 90 หรือมากกว่าของรายการสินค้าและมากกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าการนำา
เข้าจากเกาหลีในปี 2547 เป็นศูนย์ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมีสินค้าจำานวนร้อยละ 5 ของรายการสินค้าในกลุ่มนี้ลดอัตรา
ภาษีลงเป็นศูนย์ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2561

• กัมพูชา พม่า และลาว จะลดอัตราภาษีของสินค้า ร้อยละ 90 หรือมากกว่าของรายการสินค้าเป็นศูนย์ ภายในวันท่ี           
1 มกราคม 2561 โดยมีสินค้าจำานวนร้อยละ 5 ของสินค้าในกลุ่มนี้    ลดอัตราภาษีเป็นศูนย์ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563

• สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track : ST) กลุ่มสินค้าอ่อนไหวสำาหรับไทย อาเซียน 5 และเกาหลี จะมีจำานวนไม่เกินร้อย
ละ 10 ของจำานวนรายการสินค้าและมูลค่าการนำาเข้าจากอาเซียน/เกาหลี โดยเวียดนามจะมีจำานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำานวน
รายการสินค้าและไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าการนำาเข้าจากเกาหลี และกัมพูชา พม่า และลาว จะมีจำานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จำานวนรายการสินค้า ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าอ่อนไหวจะแบ่งออกเป็นอีก 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

• รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List : SL) เกาหลี ไทยและอาเซียน 5 จะต้องลดอัตราภาษีของสินค้ากลุ่มนี้ลงเหลือ
ร้อยละ 0-5 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยเวียดนามจะต้องลดอัตราภาษีลงภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 และกัมพูชา พม่า ลาว 
จะต้องลดอัตราภาษีลงภายในวันที่ 1 มกราคม 2567

• รายการสินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List : HSL) เกาหลีและอาเซียน 5 จะมีสินค้ากลุ่มนี้ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของ
จำานวนรายการสินค้าทั้งหมด และมูลค่าการนำาเข้าจากอาเซียน/เกาหลี โดยไทยจะมีได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายการสินค้าและไม่เกิน
ร้อยละ 4 ของมูลค่าการนำาเข้าจากเกาหลี

ทั้งนี้ ในส่วนของเวียดนามจะมีได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายการสินค้า และกัมพูชา พม่า และลาว จะมีสินค้าได้ไม่

เกินร้อยละ 3 ของรายการสินค้า โดยรายการสินค้าอ่อนไหวสูงแบ่งออกเป็น

กลุ่ม	A	:	ลดอัตราภาษีลงเหลือไม่เกินร้อยละ	50

     -     ภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 สำาหรับเกาหลี ไทย และอาเซียน

      -     ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 สำาหรับเวียดนาม และ

      -     ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 สำาหรับกัมพูชา พม่า และลาว

กลุ่ม	B	:	ลดภาษีจากอัตราภาษีฐานลงร้อยละ	20

     -     ภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 สำาหรับเกาหลี ไทย และอาเซียน 5

      -    ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 สำาหรับเวียดนาม และ

      -    ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 สำาหรับกัมพูชา พม่า และลาว

กลุ่ม	C	:	ลดภาษีจากอัตราภาษีฐานลงร้อยละ	50

      -    ภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 สำาหรับเกาหลี ไทย และอาเซียน 5 

      -    ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 สำาหรับเวียดนาม และ

      -    ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 สำาหรับกัมพูชา พม่า และลาว

กลุ่ม	D	:	กลุ่มสินค้าโควตาภาษี
กลุ่ม	E	:	กลุ่มสินค้าที่ไม่ลด/ยกเลิกอัตราภาษี                                                                      
โดยจะมีรายการสินค้าไม่เกิน 40 รายการ ที่รหัสพิกัด 6 หลัก
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• การลดภาษีต่างตอบแทนส�าหรับสินค้าอ่อนไหว

ตารางสรุปรูปแบบการลดภาษีภายใต้	เขตการค้าเสรีอาเซียน	–	สาธารณรัฐเกาหลี

สินค้าลดปกติ (NT)

รายการ

สินค้า

อ่อนไหว

(SL)

รายการสินค้าอ่อนไหวสูง (HSL)

จำานวน รูปแบบ

เกาหลี

ลดอัตราภาษีเป็น

ร้อยละ 0 ภายในวันที่ 

1 ม.ค. 2553

ในสินค้ารวมร้อยละ 90

หรือมากกว่า

ลดอัตราภาษี

ของสินค้า

กลุ่มนี้

ลงเหลือร้อย

ละ 

0-5 ภายใน

วันที่ 1 ม.ค. 

2559

จะมีสินค้ากลุ่มนี้

ได้ไม่เกินร้อยละ 3 

ของจำานวนรายการ

สินค้าทั้งหมดและ

มูลค่าการนำาเข้าจาก

อาเซียน/เกาหลี

แบ่งรูปแบบการลดภาษี

เป็น 5 กลุ่ม

A : อัตราภาษีสุดท้าย

ไม่เกิน

ร้อยละ 50

B : ลดอัตราภาษีลง

จากอัตราภาษีเดิมร้อย

ละ 20

C : ลดอัตราภาษีลง

จากอัตราภาษีเดิมร้อย

ละ 50

D : สินค้าที่มีโควตาภาษี 

(TRQ)

E : รายการสินค้าที่ไม่นำา

มาเจรจา (Exclusion) 

ไม่เกิน 40 รายการ

อาเซียน 5

(สิงคโปร์ 

มาเลเซีย บรูไน 

ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย)

ลดอัตราภาษีเป็นร้อยละ 0 

ภายในวันที่ 1 ม.ค. 2553 ใน

สินค้ารวม

ร้อยละ 90 หรือมากกว่า โดยให้

มีสินค้าจำานวน

ร้อยละ 5 ของรายการสินค้าใน

กลุ่มนี้ ลดอัตราภาษีลงเหลือ 0 

ภายในวันที่ 1 ม.ค. 2555 

ในกรณีของไทยได้รับการ

ยืดหยุ่นให้ขยายเวลาการลด/

เลิก อัตราภาษีสินค้าจำานวน 

128 รายการ ออกไปจาก

เดิมที่ต้องยกเลิกภายในปี 

2553/2555 เป็นภายในวันที่ 1 

เม.ย. 2559/

วันที่ 1 ม.ค. 2560

ไทย

มีได้ไม่เกิน

ร้อยละ 3 ของ

รายการสินค้าและ

ไม่เกิน

ร้อยละ 4 ของมูลค่า

การนำาเข้าจากเกาหลี

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประมวลโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การเปิดตลาดสินค้าของไทยและเกาหลี

• การเปิดตลาดสินค้าของเกาหลี

ในภาพรวม เกาหลีเปิดตลาดให้แก่อาเซียนโดยจะลดอัตราภาษีของสินค้าจำานวนมากกว่าร้อยละ 90 ของรายการ

สินค้าและมูลค่าการนำาเข้าจากอาเซียนให้เหลือร้อยละ 0 ไม่ช้ากว่าวันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งเป็นการเปิดตลาดที่เร็วเทียบเท่ากับการ

เปิดตลาดใน เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ส่วนรายการสินค้าร้อยละ 10 ที่เหลือ จะมีการลดภาษีในหลายลักษณะตามรูปแบบการลด

ภาษีที่ตกลงกัน โดยเกาหลีเปิดตลาดให้แก่สินค้าส่งออกของไทย ดังนี้

ตัวอย่างสินค้าท่ียกเลิกภาษี

สินค้า
อัตราภาษีนำาเข้าปกติ 

(MFN Rate)
ปีที่ยกเลิกภาษี

คอมเพรสเซอร์ 8% 2553

แผ่นชิ้นไม้อัด 8% 2551

มอร์เตอร์ไฟฟ้า 8% 2550

กากน้ำาตาล 3% 2550

เส้นด้าย 8% 2553

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 8% 2551

ยางรถยนต์ 8% 2551

ปลาแช่แข็ง 10% 2553

แผ่นเหล็กม้วนเจือทองแดง 8% 2550

เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ 8% 2551
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ตัวอย่างสินค้าท่ีไม่ยกเลิกภาษี

สินค้า
อัตราภาษีน�าเข้าปกติ															

(MFN Rate)
ปีที่ยกเลิกภาษี

แชมพู 8% ลดภาษีเหลือ 0-5% ปี 2559

ข้าวโพดหวาน 15% ลดภาษีเหลือ 0-5% ปี 2559

ผลไม้แช่แข็ง 30% ลดภาษีเหลือ 50% ปี 2559

กุ้งแช่แข็งอื่นๆ 20% โควตาปลอดภาษี 5,000 ตัน/ปี

ปลาหมึกกระดอง 10% โควตาปลอดภาษี 300 ตัน/ปี

• การเปิดตลาดสินค้าของไทย

ไทยจะลดภาษีสินค้าร้อยละ 90 หรือมากกว่ารายการสินค้าและมูลค่าการนำาเข้าจากอาเซียนในปี 2547 เป็น 0 การ

เปิดตลาดของไทยมีความยืดหยุ่นและระยะเวลาการลดภาษีจะมากกว่าอาเซียนอื่น โดยรายละเอียดการเปิดตลาด มีดังนี้

• สนิค้าร้อยละ 81.45 ของมลูค่าการนำาเข้าจะลดภาษีเป็นศนูย์ ไม่ช้ากว่าวนัท่ี 1 มกราคม 2553
• สนิค้าร้อยละ 1.67 ของมลูค่าการนำาเข้าจะลดภาษีเป็นศนูย์ไม่ช้ากว่าวนัท่ี 1 มกราคม 2555
• สนิค้าร้อยละ 7.94 ของมลูค่าการนำาเข้า หรอืจำานวน 128 รายการจะลดภาษเีป็นศนูย์ ไม่ช้ากว่าวนัท่ี 1 เมษายน 2559 

                  และไม่ช้ากว่าวันที่ 1 มกราคม 2560
สินค้านำาเข้าสำาคัญจากเกาหลีที่ไทยจะเปิดตลาด ดังนี้

 

ตัวอย่างสินค้าท่ียกเลิกภาษี

สินค้า อัตราภาษีน�าเข้าปกติ	(MFN	Rate) ปีที่ยกเลิกภาษี

เครื่องกรองของเหลวอื่นๆ 5% 2553

จอวีดีโอสี 20% 2553

ปุ๋ยเคมี 5% 2553

แผ่นเหล็กชุบดีบุก 9% 2560

พลาสติกและทำาด้วยพลาสติก 5 – 30% 2553/2555

ทองแดงและผลิตภัณฑ์ 1 – 20%

ยกเลิกภาษี ปี 2553 บางรายการ

ยกเลิกภาษีปี 2555 หรือ

ลดภาษีเหลือ 0 – 5% 

ปี 2559

แผ่นเหล็กรีดร้อน 5% ลดภาษีเหลือ 0 – 5% ปี 2559

หนังดิบ หนังฟอกและ

เครื่องหนัง
5 – 40%

ส่วนใหญ่ยกเลิกภาษีปี 2560 บาง

รายการจะลดภาษีเหลือ 0 – 5% 

ปี 2560

ไดรเออร์ปรุงแต่งและสีอื่น 5 – 20% ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ปี 2560
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ตัวอย่างสินค้าท่ียกเลิกภาษี

สินค้า
อัตราภาษีน�าเข้าปกติ	(MFN	

Rate)
ปีที่่ยกเลิกภาษี

รถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบมากกว่า 3,000 

ซีซี
80%

ลดภาษีลง 20% 

ปี 2559

ส่วนประกอบยานยนต์ 30%

ลดภาษีลง 20% 

ปี 2559

สินค้าเกษตรที่จำากัดโควตาภายใต้  WTO 0 – 65%

จัดสรรโควตาภาษี

โดยจะทยอยลดภาษีในโควตา

เหลือ 0

ปี 2559

รถจักรยานยนต์ 60%
ลดภาษีเหลือไม่เกิน 50% ปี 

2559

กฎว่าด้วยถิ่นกำาเนิดสินค้า (Rules of Origin : ROO)

สินค้านำาเข้าที่จะได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความ   ตกลง AKFTA จะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามกฎว่าด้วยถิ่น

กำาเนิดสินค้า ดังนี้

• เป็นสนิค้าทีผ่ลติหรอืใช้วตัถดุบิทัง้หมดในประเทศผูส่้งออก (Wholly Obtained or Produced Goods : WO) หรอื
• หากเป็นสนิค้าทีไ่ม่ได้ผลติหรอืใช้วตัถุดบิทัง้หมดในประเทศผูส่้งออก จะต้องเป็นสนิค้าท่ีผลติได้ตามกฎท่ัวไป (General Rules) 

ซึง่เป็นกฎทางเลอืกระหว่าง
• สนิค้าทีผ่ลติต้องใช้วตัถดุบิจากประเทศภาค(ีRegional Value Content : RVC) ในสดัส่วนมลูค่าไม่ตำา่กว่าร้อยละ 40 ของราคา

สนิค้าตามราคา Free on board (F.O.B) โดยใช้สูตรการคำานวณ ดงันี้

(1) RVC = F.O.B - มูลค่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำาเนิด x 100% หรือ

F.O.B

(2) RVC = F.O.B - มูลค่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำาเนิด x 100% หรือ

F.O.B

• เป็นสนิค้าทีผ่่านกระบวนการผลติ และสนิค้าดังกล่าวมกีารเปลีย่นพิกดัอัตราศลุกากรในระดบั 4 หลกั (Change of Tariff 
Heading : CTH)

• กฎการได้ถิน่กำาเนดิเฉพาะสินค้า (Product Specific Rules : PSR) ใช้สำาหรบัสินค้าในรายการทีไ่ม่สามารถทำาการผลติเพือ่ให้ได้
ถิน่กำาเนดิตามกฎทัว่ไปได้ จึงมคีวามจำาเป็นต้องกำาหนดเกณฑ์การได้     ถิน่กำาเนดิเฉพาะสินค้านี ้เช่น กลุม่สนิค้าเกษตร (บาง
รายการ) สินค้า ส่ิงทอและเครือ่งนุง่ห่ม และสินค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้า (บางรายการ) เป็นต้น

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น การพิจารณาเพื่อให้ได้ถิ่นกำาเนิดสินค้ายังมีเกณฑ์อื่นที่สำาคัญนำามาใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่

- เกณฑ์การสะสมถิ่นกำาเนิดสินค้า คือ ประเทศภาคีผู้ผลิตสินค้าสามารถนำาวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำาเนิดจากประเทศภาคี

สมาชิกมาใช้ในการผลิตสินค้าได้ เพราะวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำาเนิดของประเทศภาคีสมาชิก ให้ถือเสมือนเป็นวัตถุดิบของ

ประเทศภาคีผู้ผลิต

- De Minimis คือ การอนุโลมให้นำาวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำาเนิดตามเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯ มาผลิตสินค้า ทั้งนี้ วัตถุดิบดัง

กล่าวต้องมีมูลค่าไม่เกินเกณฑ์ที่กำาหนด เช่น

•	 สินค้าสิ่งทอ (ตอนที่ 50-63) จะต้องมีน้ำาหนักของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำาเนิดไม่เกินร้อยละ 10 ของน้ำาหนักสินค้า

•	 สินค้าอ่ืนๆ (ยกเว้นสินค้าส่ิงทอ) จะต้องมีมูลค่าวัตถุดิบท่ีไม่ได้ถ่ินกำาเนิด ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา F.O.B.

ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์อื่นๆ ของกฎถิ่นกำาเนิดสินค้า รวมทั้งมูลค่าของสินค้า

ที่ไม่ได้ถิ่นกำาเนิดนี้ จะถูกคิดรวมเป็นมูลค่าของสินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกำาเนิดในการคำานวณ RVC
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ระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิด

สินค้าภายใต้ AKFTA

ผู้ส่งออกหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะต้องยื่นคำาขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า Form AK ต่อหน่วยงาน

ราชการที่ได้รับมอบหมายของประเทศสมาชิกผู้ส่งออก (กรณีของประเทศไทย  คือ กรมการค้าต่างประเทศ) เพื่อนำาไปแสดง

ต่อศุลกากรปลายทาง ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามที่ความตกลงกำาหนดฯ โดยระเบียบปฏิบัติในการออก

หนังสือรับรองฯ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

• ยืน่ขอตรวจสอบถ่ินกำาเนดิสนิค้าล่วงหน้าก่อนการส่งออก (Pre-exportation examination) ต่อหน่วยงานผูม้อีำานาจในการออก
หนงัสอืรบัรองฯ เพือ่ให้พิจารณาว่าสนิค้านัน้ผลติได้ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดหรอืไม่ 

ในกรณีการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยและประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า Form AK กรมการ

ค้าต่างประเทศจะตรวจสอบคุณสมบัติ/กระบวนการผลิตสินค้าที่จะส่งออก ว่าตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในความตกลงฯ หรือไม่ ซึ่งหาก

ตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถผลิตได้ถูกต้องตามเกณฑ์ดังกล่าว กรมฯ จะออกใบรับรองคุณสมบัติสินค้า (Confirmation of Product 

Eligibility : CPE) ให้แก่   ผู้ยื่นคำาขอตรวจสอบถิ่นกำาเนิดสินค้า เพื่อนำาไปใช้ประกอบการขอ Form AK เมื่อต้องการส่งออก ซึ่งใบ 

CPE ดังกล่าวสามารถนำาไปใช้ประกอบการยื่นขอ Form AK ได้ 2 ปี โดยมีเงื่อนไขว่ากระบวนการผลิตสินค้าดังกล่าวจะต้องไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ หากสินค้ามีลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถตรวจสอบถิ่นกำาเนิดได้โดยง่าย เช่น สินค้าเกษตร และ/หรือสินค้า

ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ได้มาจากในประเทศทั้งหมด เป็นต้น อนุญาตให้ใช้การรับรองโดยผู้ผลิต เป็นหลักฐานประกอบการยื่น

คำาขอ Form AK เพื่อส่งออกสินค้าดังกล่าวได้

• อนญุาตให้ผูส่้งออกทีไ่ม่ใช่ผูผ้ลติสนิค้า (Trader) สามารถยืน่คำาขอ Form AK ได้ โดยผู้ส่งออกหรอืตวัแทนผูไ้ด้รบัมอบอำานาจต้อง
ยืน่คำาขอ Form AK เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารสนับสนุนที่พิสูจน์ได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่
กำาหนด

• Form AK มอีาย ุ12 เดือน นบัจากวนัทีอ่อกเอกสาร โดย ผูน้ำาเข้าต้องนำาไปยืน่ต่อหน่วยงานศลุกากรของประเทศผูน้ำาเข้าภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว

• อนญุาตให้ออกหนงัสอืรบัรองถ่ินกำาเนดิสนิค้าแบบ Back-to-Back CO ได้

วัตถุประสงค์เพื่อรองรับรูปแบบการค้าแบบซ้ือมา-ขายไประหว่างประเทศภาคีสมาชิกโดยสินค้าจะผลิตจากประเทศ

ภาคีสมาชิกที่หนึ่ง แล้วประเทศภาคีสมาชิกที่สอง (Intermediate Country) ซื้อมาแล้วส่งออกไปยังประเทศภาคีสมาชิก ภายใต้

เงื่อนไขดังนี้

(1) ผู้ค้าประเทศภาคีสมาชิก(คนกลาง) ต้องนำา Form AK ฉบับจริง ที่ได้จากประเทศภาคีสมาชิกประเทศที่หนึ่ง 

และยังไม่หมดอายุ มายื่นประกอบการขอรับ Form AK แบบ Back-to-Back CO

(2) ผู้ค้าประเทศภาคีสมาชิกคนกลาง จะต้องเป็นนิติบุคคลเดียวกับที่นำาเข้าและส่งออกสินค้า

(3) ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงถิ่นกำาเนิดสินค้า และ/หรือผลิตเพิ่ม ณ ประเทศภาคีสมาชิกคนกลาง

(4) ราคาสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ปริมาณสินค้าจะต้องเท่ากับหรือไม่เกินกว่าปริมาณที่ระบุใน Form 

AK ที่ออกโดยภาคีสมาชิกประเทศที่หนึ่ง

ตัวอย่างกรณี Back-to-Back CO

• อนญุาตให้ออกหนงัสือรบัรองแบบ Third Country Invoicing ได้

วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศภาคีสมาชิก AKFTA สามารถเป็นนายหน้า

หรือคนกลางซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศภาคีสมาชิกด้วยกัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(1) สินค้าจะต้องส่งตรงจากประเทศภาคีสมาชิกที่ผลิตสินค้าไปยังประเทศผู้นำาเข้า

(2) ผู้ส่งออกท่ีอยู่ ณ ประเทศภาคีสมาชิกท่ีผลิตสินค้า  เป็นผู้ย่ืนขอ Form AK แบบ Third Country Invoicing

(3) จะใช้ใบกำากับราคาสินค้า (Sales Invoice) ที่ออกโดยผู้ค้าที่อยู่ในประเทศที่สามนอกภาคี (Third Coun-
try) หรือผู้ส่งออก มายื่นประกอบการขอรับ Form AK ก็ได้

(4) ต้องระบุชื่อ และประเทศของนิติบุคคลผู้ออก Invoice ข้างต้นลงบน Form AK ด้วย
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ตัวอย่างการใช้ Third Country Invoicing

การยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

• ขั้นตอนในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า

      	(1)	ตรวจสอบข้อมูลก่อนขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร	โดยผู้ส่งออกต้องทราบข้อมูล	ดังนี้
- พิกัดอัตราศุลกากรสินค้าของประเทศปลายทาง
- สินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิหรือไม่
- กฎถิ่นกำาเนิดสินค้ากำาหนดไว้ว่าอย่างไร

(2)	ท�าบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้าทั่วไป

 (3)	ตรวจและรับรองคุณสมบัติถิ่นก�าเนิดสินค้า
-  กรณีเป็นสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป (พิกัด 01-24)  ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติ   

การได้ถิ่นกำาเนิดสินค้า ที่สำานักบริการการค้าต่างประเทศ และสำานักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค
-  กรณีเป็นสินค้าอุตสาหกรรม (พิกัด 25-97) ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติการได้ ถิ่น

กำาเนิดที่กองบริหารการนำาเข้าและรับรอง ถิ่นกำาเนิด และสำานักงานการค้าต่างประเทศ ในภูมิภาค

(4)	ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า

																													(4.1)	การขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า	มี	2	ระบบ
-  ระบบ EDI ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (วิธีนี้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาตอนที่มารับ

หนังสือรับรองฯ ต้นฉบับ)
-  ระบบ Digital Signature แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

• ส่งข้อมลู พร้อมด้วยลายมอืชือ่อเิล็กทรอนกิส์ (Digital Signature) ผ่านเวบ็ไซด์กรมฯ 
• ส่งข้อมลูในรปูแบบไฟล์ XML พร้อมด้วยลายมอืช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผ่าน XML Web 

Service ของกรมฯ

																													(4.2)	เอกสารส�าคัญที่ใช้ในการยื่นขอหนังสือรับรอง		ถิ่นก�าเนิดสินค้า

(4.2.1) กรณีสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป (พิกัด 01-24) ต้องแนบเอกสาร “แบบขอรับการตรวจสอบ
คุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำาเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร”

(4.2.2) กรณสีนิค้าอุตสาหกรรม (พกิดั 25-97) ต้องแนบเอกสาร “ผลการตรวจสอบคณุสมบตัทิางด้าน
ถิ่นกำาเนิดของสินค้า”

(4.2.3) ต้นฉบับใบกำากับสินค้าหรือสำาเนาคู่ฉบับ

(4.2.4) เอกสารการขนสนิค้าไปต่างประเทศ หรอืสำาเนาคูฉ่บบัเอกสารดังกล่าว (Bill of Lading, Airway 
Bill และอื่นๆ)
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• หน่วยงานผู้มีอ�านาจในการออกหนังสือรับรอง ถิ่นก�าเนิดสินค้า (Issuing Authorities)

เขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

-  สำานักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 สนามบินนำ้า จ.นนทบุรี
   โทร. 0-2547-4753, 0-2547-4832   โทรสาร. 0-2547-4754-7
-  อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก เขตปลอดอากร ตึกซีอี -1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   โทร. 0-2134-0942-5   โทรสาร. 0-2134-0946
-  ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
   โทร. 0-2512-0123 ต่อ 817-8   โทรสาร. 0-2515-0329

เขตภูมิภาค

-  สำานักงานพาณิชย์จังหวัด

ผู้ส่งออกที่สนใจ	สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า
โทร. 0-2547-4819
โทรสาร. 0-2547-4816
E-mail	: tpdft@moc.go.th
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