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สหภาพแอฟริกาอนุมัติกรอบระยะเวลาร่างระเบียบปฎิบัติ (action plan) การด าเนินการตาม  
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา (AfCFTA) ปูทางสู่โอกาสทางการค้าที่มากขึ้น 

 
ภาพ: นาย Wamkele Mene เลขาธิการเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา 

 เปิดเผยการเห็นชอบร่างระเบียบการค้าเสรีทวีปแอฟริกาที่ทางสหภาพฯ อนุมัติ  
เกี่ยวกับการลงทุน การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายการแข่งขันทางการค้า  

 
สหภาพแอฟริกา (The African Union) ได้เห็นชอบร่างระเบียบปฎิบัติ (action plan) ของเขตการค้าเสรีในทวีป
แอฟริกาว่าด้วยการลงทุน (investment) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property rights) และ
กฎระเบียบว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า (trade competition) เพ่ือใช้เป็นกรอบพ้ืนฐานในเริ่มกระบวนการ
ปรับปรุงระเบียบทางการค้าและระยะเวลาที่ประเทศสมาชิกจะร่วมกันปรับปรุงระเบียบในแต่ละประเทศ เพ่ือให้
เขตการค้าเสรีแอฟริกา หรือ the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้จริงในอนาคต อีกท้ังยังให้ไฟเขียวแก่กลุ่มประเทศสมาชิกที่จะอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการทดลองปฎิบัติตามกรอบ
ร่างปฎิบัติดังกล่าวต่อไปด้วย 
 
รายละเอียดของร่างระเบียบเขตการค้าเสรีในทวีปแอฟริกาแบ่งออกเป็นสองระยะการด าเนินงานด้วยกัน คือ  
ระยะที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องความตกลงเขตการค้าเสรีฯ ที่ประกอบด้วยระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า สินค้าและบริการ 
และกฎ/ขั้นตอน ในการระงับข้อพิพาท (Agreement consists of protocols on trade, goods and services, 
and rules/procedures on settlement of disputes) แม้จะต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการจะให้ประเทศ
สมาชิกให้ความเห็นชอบทั้งหมด เนื่องจากประเทศสมาชิกจะต้องมีกระบวนการที่จะน าข้อตกลงดังกล่าวให้การ
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รับรองเพ่ือเป็นไปตามข้อก าหนดตามรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้ร่างระเบียบใหม่นี้  
ทั้งนี้ ใจความส าคัญว่าด้วยการค้าขายสินค้า ภายใต้ร่างระเบียบใหม่นี้คือ การก าจัดอุปสรรคด้านภาษี โดยใน 
 
หลักการ รัฐภาคีมีความมุ่งมั่นที่จะลดภาษีลงร้อยละ ๙๐ ส าหรับสินค้าที่ค้าระหว่างกันเป็นรอบๆ ในแต่ละปี 
จนกว่าจะไปถึงจุดที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีเลย โดยก าหนดกรอบใยการด าเนินการในเรื่องนี้ไว้ภายใน 5 ปี ส าหรับ
กลุ่มประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนา (Non-least developed countries) และภายใน 10 ปีส าหรับประเทศที่
ด้อยพัฒนา (Least developed countries) ในส่วนของสินค้าละเอียดอ่อน (Sensitive goods) ที่เสนอให้มีการ
ลดภาษีเพ่ิมเติมอีกร้อยละ ๗ และภาษีศุลกากรจะถูกยกเลิกภายใน 10 ปี ส าหรับประเทศที่ไม่ใช่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด และภายใน 13 ปีส าหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จากข้อมูลล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประเทศ
สมาชิกได้ส่งรายการภาษีที่จะลดหย่อนจ านวน ๔๖ รายการมายังสหภาพแอฟริกาเรียบร้อยแล้ว 
 
รายละเอียดภายใต้การด าเนินงาน ระยะที่ ๒ คือ ร่างระเบียบการค้าเสรีว่าด้วยเรื่องสตรีและเยาวชนในการเข้าถึง
การค้าและการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการค้า (finalisation of the Protocol on Women and 
Youth in Trade and Digital Trade) อยู่ในระหว่างการตกลงที่ก าหนดร่างระเบียบปฎิบัติภายในปี ๒๕๖๖ นี้ 
กล่าวคือ ร่างระเบียบการค้าเสรีภายใต้หัวข้อนี้ถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่พยายามจัดการกับความท้าทายที่คน
หนุ่ม สาว ในฐานะผู้ประกอบการและผู้ค้าต้องเผชิญผ่านข้อผูกมัดที่มีผลผูกพันทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการค้า
ภายในหรือระหว่างประเทศ 
 

ตารางสรุปแนวทางการปฎิบัติของเขตการค้าเสรีแอฟริกาที่สหภาพแอฟริกาได้เห็นชอบ 
 

เรื่อง ประเภทสินค้า กลุ่มประเทศที่ไม่ใช่ประเทศ 
ด้อยพัฒนา (Non-least 
developed countries) 

กลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนา 
(Least developed 

countries) 

ระยะท่ี ๑ ว่าด้วยเรื่องความตกลงเขตการค้าเสรีฯ ท่ี
ประกอบด้วยระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า สินค้า
และบริการ และกฎ/ขั้นตอน ในการระงับข้อพิพาท 
( Agreement consists of protocols on trade, 
goods and services, and rules/procedures on 
settlement of disputes) 

ส ิ น ค ้ า ท ั ่ ว ไ ป  ( 4 6 
รายการ) หรือ ร้อยละ 
90 ของสินค้าที ่ม ีการ
ค้าขายกัน 

-  ลดภาษ ีลงร ้ อยละ  90 ของ
รายการสินค้าท้ังหมดภายใน 5 ปี 

-  ลดภาษ ีลงร ้ อยละ 90 ของ
รายการสินค้าท้ังหมดภายใน 10 ปี 

สินค้าที่มีความอ่อนไหว 
(Sensitive goods) 

- ลดภาษีของรายการสินค้าที ่มี
ความอ่อนไหว ภายใน 10 ปี 

- ลดภาษีของรายการสินค้าที ่มี
ความอ่อนไหว ภายใน 13 ปี 

ระยะที่ 2 ร่างระเบียบการค้าเสรีว่าด้วยเรื่องสตรี
และเยาวชนในการเข้าถึงการค้าและการใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการค้า 
(finalisation of the Protocol on Women and 
Youth in Trade and Digital Trade within 2023) 

ตกลงภายในปี 2023 ยังไม่มีข้อก าหนด ยังไม่มีข้อก าหนด 
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ในขณะเดียวกัน กลุ่มประเทศที่จะเริ่มทดลองปฎิบัติตามกรอบดังกล่าว (pilot the continental free trade 
area) มีทั้งหมด 7 ประเทศ คือ Kenya, Tanzania, Tunisia, Cameroon, Egypt, Mauritius, และ Ghana ได้
เริ่มขั้นตอนการทดสอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายใต้ร่างระเบียบเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกานานกว่า 6 เดือน 
ภายหลังจากเริ่มมีข้อตกลงการค้าเสรีแอฟริกานี้ (ธันวาคม 2564) ตัวอย่างเช่น แทนซาเนียได้ให้ข้อมูลว่า มี
ผลิตภัณฑ์จ านวน ๑๐ รายการ ที่จะออกจ าหน่ายภายใต้โครงการริเริ่มการค้าภายใต้แนวทางที่เขตการค้าเสรีทวีป
แอฟริกาได้ก าหนดไว้ ซึ่งรวมไปถึงสินค้าประเภทกาแฟ และเครื่องแก้วต่างๆ เป็นต้น โดยในหลักการกลุ่มประเทศที่
มีการทดลองนี้ จะมีการลดภาษีในสินค้าที่มีการตกลงกันตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงที่ได้การเห็นชอบ
ของสหภาพแอฟริกาดังกล่าวข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น เคนยา จะเริ่มการค้าสินค้าสิ่งทอ นม ซีส และดอกไม้ตัดสด
กับประเทศอ่ืนๆในกลุ่มทดลองดังกล่าว เช่น Tunisia, Cameroon, Egypt, Mauritius, และ Ghana เป็นต้น  

ความเห็นของ สคต. 
การทีเคนยาและกลุ่มประเทศที่จะมีการทดลองน าเอากรอบข้อตกลงของ เขตการค้าเสรีไปปฏิบัตินั้น แสดงให้เห็น
ความตั้งใจของกลุ่มประเทศในแอฟริกาในอันที่จะท าให้ข้อตกลงข้างต้นไม่ใช่เรื่ องที่ตกลงกันเพียงกระดาษเท่านั้น 
ท าให้ สคต. มีความเห็นว่า หากการทดลองให้ผลที่เป็นบวกต่อการค้าระหว่างประเทศแอฟริกาแล้ว การรวมกลุ่มที่ 
จะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในโลกนี้ ก็น่าจะสามารถเห็นผลได้อย่างช้าภายใน 5 ปีต่อจากนี้  
 
ในส่วนของประเทศไทย การที่กลุ่มประเทศในแอฟริกาพยายามหันมาค้าขายกันเองมากขึ้น จะน าไปสู่การกีดกัน
ทางการค้ากับประเทศทีอยู่นอกกลุ่มและไม่มีข้อตกลงการค้ากับแอฟริกามากขึ้นในอนาคต ซึงไทยก็เป็นประเทศ
หนึ่งที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรหาช่องทางในการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่
ไทยมีความสามารถ เช่น แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น เพ่ือให้ไทยสามารถรักษาตลาดส่งออก
ดังกล่าวให้มากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้น การเข้ามาท าตลาดด้วยการส่งออกเข่นในปัจจุบัน ก็จะยิ่งมีอุปสรรคและท าได้
ยากข้ึนตามล าดับ  
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : The EastAfrican 
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