
            

             ประเทศไทยไดลงนามในพิธีสารวาดวยการเขาเปนภาคีของไทยในความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมดานตาง ๆ ระหวางรัฐบาลแหงประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและสาธารณรัฐเกาหลี (Protocol on the Accession of the Kingdom of Thailand
to the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic
Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian
Nations and the Republic of Korea) ในชวงการประชุมสุดยอดผูนำอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 14
เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ประเทศไทย และความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบ
ความตกลง AKFTA มีผลใชบังคับสำหรับประเทศไทยตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนมา

มีประโยชน�อย�างไรต�อประเทศไทย
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             นับต้ังแตความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบความตกลง AKFTA มีผลใชบังคับสำหรับประเทศไทย
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน การลดอัตราอากรหรือยกเวนอากรศุลกากรสินคาในกลุมสินคา
ลดภาษีปกติ (NT) ของประเทศภาคี ไดลดลงเหลือรอยละ 0 แลว คงเหลืออัตราอากรเฉพาะสินคาในกลุมสินคาออนไหว (SL)
เทาน้ัน แตเน่ืองจากความตกลงวาดวยการคาสินคา ฯ มีขอบทเก่ียวกับหลักการตางตอบแทนเพ่ือเปนมาตรการผลักดัน
ใหประเทศภาคีเรงลดภาษีในรายการสินคาออนไหวใหเร็วขึ้นจากที่ตกลงกันโดยกำหนดใหประเทศภาคีผูสงออก
จะไมไดรับสิทธิอัตราภาษีรายการสินคาปกติ (NT)
ของประเทศภาคีผูนำเขาในพิกัดศุลกากรท่ีประเทศภาคี
ผูสงออกจัดไวในรายการสินคาออนไหว (ST) แต
ประเทศภาคีผูนำเขาจัดไวในรายการสินคาปกติ (NT)
ซึ่งประเทศภาคีผูสงออกจะไดรับสิทธิอัตราภาษี
ตางตอบแทนจากประเทศภาคีผูนำเขาก็ตอเมื่อไดลด
อัตราภาษีในพิกัดศุลกากรท่ีจัดไวในรายการสินคาออนไหว
(ยกเวนสินคาที่ไมนำมาลดภาษี) ลงเหลือต่ำกวา
หรือเทากับรอยละ 10 และไดทำการแจง (Notify)
ตอประเทศภาคีผูนำเขาแลว โดยอัตราภาษีตางตอบแทน

             โดยมีประกาศกระทรวงการคลังที่ใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรมาแลวจำนวน 10 ฉบับ ดังนี้

             1. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
 สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เปนฉบับ Implement เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ
 ใหสัตยาบันสารใหความตกลงวาดวยการคาสินคามีผลใชบังคับสำหรับประเทศไทยได

             2. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
 สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2555 เพ่ือปรับพิกัดอัตราศุลกากรใหสอดคลองกับการเปล่ียน
 ระบบพิกัดศุลกากรจากฉบับ AHTN 2007 เปนฉบับ AHTN 2012

             3. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
 สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปนการใหเพื่อใหสิทธิพิเศษอัตราภาษี
 ตางตอบแทนตามหลักการตางตอบแทนครั้งแรกแกสาธารณรัฐเกาหลี

             4. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
 สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปนการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
 โดยการยกเลิกภาษีนำเขาและโควตานำเขาสำหรับน้ำตาลทรายดิบ เพื่อใหสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินการ
 ภายในประเทศในการใหสิทธิการนำเขาน้ำตาลที่ไดจากออยของประเทศไทยในอัตราภาษีรอยละ 0
 ภายใต AKFTA 

             5. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
 สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เปนการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
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                5.1 เพื่อปฏิบัติตามพิธีสารฉบับที่สามเพื่อแกไขความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบ AKFTA
      โดยการนำตารางการลดภาษีรายสินคา (Line-by-Line Tariff Reduction Schedule) แนบทาย
      พิธีสารฉบับที่สาม ฯ
                5.2 การกำหนดอัตราอากรตามราคา สำหรับสินคาในกลุมสินคาออนไหวที่เดิมมีทั้งอัตราอากรตามราคา
      (Ad valorem Rate) และอัตราอากรตามสภาพ (Specific Rate) เชน แปงขาวสาลี แปงเมสลิน
      พืชผักอ่ืน ๆ ท่ีปรุงแตงหรือทำไวไมใหเสีย กระเบ้ือง หินออน หินแกรนิต เปนตน เพ่ือใหสอดคลอง
      กับความตกลงวาดวยการคาสินคา ฯ ที่จะตองกำหนดเฉพาะอัตราอากรตามราคา
                5.3 กำหนดอัตราอากรสำหรับสินคาแปงถั่วเหลืองพรองไขมันที่เหมาะสำหรับมนุษยบริโภค ในตาราง
      Line-by-Line เพื่อแนบทายพิธีสารฉบับที่สาม ฯ

             6. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน –
  สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปนการใหสิทธิอัตราตางตอบแทน
  สำหรับสินคาท่ีสาธารณรัฐเกาหลีไดเรงลดภาษีโดยโอนยายจากรายการสินคา ST มาเปนรายการสินคา NT
  และยกเลิกภาษีศุลกากรภายใต AKFTA จำนวน 5 รายการ ไดแก 1) ฟนอล  2) ฟทาลิกแอนไฮไดรด
  3) แอลคิลเบนซินผสมและแอลคิลแนฟทาลีนผสม  4) โพรพิลีนโคโพลิเมอร และ 5) โพลิอะไมด-6

             7. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน
  – สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อปรับพิกัดอัตราศุลกากรใหสอดคลอง
  กับการเปลี่ยนระบบพิกัดศุลกากรจากฉบับ AHTN 2012 เปนฉบับ AHTN 2017

             8. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน
  – สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

             9.  ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน
  – สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อใหสิทธิพิเศษอัตราภาษี
  ตางตอบแทนตามหลักการตางตอบแทนครั้งที่สองแกสาธารณรัฐเกาหลี

             10. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน
  – สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสิทธิพิเศษอัตราภาษีตางตอบแทน
  ตามหลักการตางตอบแทนครั้งที่สามแกสาธารณรัฐเกาหลี

             สรุปไดวา ที่ผานมาประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีไดมีการเรงลดภาษีในรายการสินคาออนไหว
เพื่อที่จะขอรับสิทธิอัตราภาษีตางตอบแทนระหวางกันในสินคาที่สำคัญ เชน

             1. กรณีท่ีประเทศไทยยกเลิกภาษีนำเขาและโควตานำเขาสำหรับน้ำตาลทรายดิบจากรายการสินคาออนไหว
มาเปนรายการสินคาลดภาษีปกติ เพ่ือใหสาธารณรัฐเกาหลีดำเนินการภายในประเทศในการใหสิทธิการนำเขาสินคาดังกลาว
จากประเทศไทยในอัตราภาษีรอยละ 0 ตามความตกลง AKFTA สงผลใหผูสงออกของประเทศไทยสามารถแขงขัน
กับประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนคูแขงสำคัญของประเทศไทยได  
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             2. กรณีท่ีสาธารณรัฐเกาหลีไดดำเนินการโอนยายสินคาจำนวน 5 รายการ ไดแก 1) ฟนอล  2) ฟทาลิกแอนไฮไดรด
3) แอลคิลเบนซินผสมและแอลคิลแนฟทาลีนผสม  4) โพรพิลีนโคโพลิเมอร และ 5) โพลิอะไมด-6  จากรายการสินคาออนไหว
มาเปนรายการสินคาลดภาษีปกติ และยกเลิกภาษีศุลกากร ภายใต AKFTA สำหรับรายการสินคาดังกลาว เพ่ือขอรับสิทธิ
อัตราตางตอบจากประเทศไทย สงผลใหผูสงออกของประเทศไทยสามารถสงออกสินคาดังกลาวไปยังสาธารณรัฐเกาหลี
และไดรับสิทธิการนำเขาสินคาดังกลาวในอัตราภาษีรอยละ 0 ในขณะเดียวกันการที่ประเทศไทยใหสิทธิอัตราภาษี
ตางตอบแทนแกสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับสินคาดังกลาวก็จะชวยใหผูนำเขาสามารถนำเขาสินคาดังกลาวจากสาธารณรัฐเกาหลี
ในอัตราที่ลดลงตามหลักการตางตอบแทนดวยเชนกัน

             3. กรณีที่สาธารณรัฐเกาหลีเรงลดภาษีสินคาสตรอวเบอรรีซึ่งเดิมสาธารณรัฐเกาหลี จัดอยูในรายการ
สินคาออนไหวหรือสาหรายซึ่งเดิมพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซจัดสินคาดังกลาวอยูภายใตพิกัดศุลกากร 2106.90
และตอมา WCO ไดปรับเปลี่ยนใหสินคาดังกลาวไปอยูภายใตพิกัดศุลกากร 2008.99 นั้น ทำใหใหสาธารณรัฐเกาหลี
ไมสามารถนำเขาประเทศไทยโดยไดรับสิทธิพิเศษ AKFTA เหมือนเชนเดิม เนื่องจาก พิกัดศุลกากร 2008.99
สาธารณรัฐเกาหลีจัดอยูในรายการสินคาออนไหว สาธารณรัฐเกาหลีจึงตองเรงลดภาษีสินคาทั้งสองสินคาดังกลาวลง
เพื่อขอสิทธิอัตราภาษีตางตอบแทนจากประเทศไทย สงผลใหผูสงออกของประเทศไทยสามารถสงออกสินคาดังกลาว
ไปยังสาธารณรัฐเกาหลีและไดรับสิทธิการนำเขาสินคาดังกลาวในอัตราภาษีท่ีลดลง ในขณะเดียวกันการท่ีประเทศไทย
ใหสิทธิอัตราภาษีตางตอบแทนแกสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับสินคาดังกลาวก็จะชวยใหผูนำเขาสามารถนำเขาสินคาดังกลาว
จากสาธารณรัฐเกาหลีในอัตราที่ลดลงตามหลักการตางตอบแทนดวยเชนกัน

             จากขอมูลสถิติการนำเขายอนหลัง 3 ป (2561-2563) พบวามีการนำเขาจากสาธารณรัฐเกาหลีโดยใชสิทธิ
AKFTA เฉลี่ยรอยละ 30 ของการนำเขาจากสาธารณรัฐเกาหลีทั้งหมด โดยสินคานำเขาที่ใชสิทธิสูง 5 อันดับแรก เชน
นูดเดิล สบู สิ่งปรุงแตงสำหรับใชกับผมน้ำมันฟดสตอกสำหรับใชในการผลิตน้ำมันหลอลื่น น้ำมันหลอลื่น โพลิเมอร
ยางสังเคราะห เหล็ก และรถยนตดีเซลสำหรับขนสงบุคคลต้ังแต 10 คนข้ึนไป เปนตน จึงเห็นไดวา ความตกลงวาดวย
การคาสินคาภายใตกรอบความตกลง AKFTA น้ัน ทำใหผูประกอบการของประเทศไทยสามารถเลือกใชแหลงวัตถุดิบ
ไดมากขึ้นโดยมีตนทุนที่ถูกลง รวมทั้ง ทำใหสินคาของประเทศไทยมีโอกาสเขาสูตลาดและสามารถแขงขันในตลาด
ของประเทศคูภาคีโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีไดมากย่ิงข้ึน อีกท้ัง เปนการอำนวยความสะดวกทางการคา สรางความโปรงใส
รวมทั้ง สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีอีกดวย
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