สินคาในบัญชียกเวนทั่วไปที่จะไมนํามาลดภาษีของอาเซียน
(General Exception List: GE)
ภายใตความตกลงการคาสินคาของอาเซียน หรือ ATIGA ประเทศสมาชิกอาเซียนตองลดภาษีสินคา
ทั้งหมดใหเหลือรอยละ 0 แต(ใหความยืดหยุ(นในเรื่องระยะเวลาการลดภาษีใหแตกต(างกันไปตามความพรอม
ของประเทศสมาชิก กล(าวคือ ในกลุ(มสินคาทั่วไป สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ไดแก( บรูไน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟ2ลิปป2นส3 สิงคโปร3 ไทย ตองลดภาษีนําเขาสินคาทุกรายการใหเหลือรอยละ 0 ตั้งแต(ป5 2553 ขณะที่
สมาชิกอาเซียน 4 ไดแก( กัมพูชา ลาว เมียนม(าร3 และเวียดนาม ไดรับสิทธิใหลดภาษีสินคาไดชากว(าได โดย
ยืดหยุ(นใหลดภาษีใหเหลือรอยละ 0 ในป5 2558
อย(างไรก็ตาม ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน ยินยอมใหมีขอยกเวนที่อนุญาตใหประเทศสมาชิก
อาเซียน ไม(ตองลดภาษีใหเหลือรอยละ 0 ในกลุ(มสินคาที่มีความอ(อนไหว หรืออ(อนไหวสูง รวมถึงใหประเทศ
สมาชิกกําหนดมาตรการปกปAองการนําเขาสินคาที่เปBนภัยต(อความมั่นคงของประเทศ ต(อศีลธรรม หรือเพื่อ
ปกปAองโบราณวัตถุ ชีวิตและสุขภาพของมนุษย3 สัตว3 หรือพืช ไดโดยใหจัดสินคาดังกล(าวไวในกลุ(มสินคาใน
บัญชียกเวนทั่วไปที่ไม(นํามาลดภาษี (General Exception List) ได แต(จะตองไม(มีการผลิต หรือมีการจําหน(าย
หรือส(งออกสินคาเหล(านั้น
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีรายการสินคาในกลุ(มที่ไม(นํามาลดภาษี มีจํานวน 8 ประเทศ ไดแก(
ประเทศ
บรูไน

กัมพูชา

อินโดนีเซีย

สินคาในบัญชียกเวนทั่วไป
1. สิ่งสกัดจากพืชเพื่อใชทําสุรา
2. เครื่องดื่มสุรา
3. วัตถุระเบิด / ดอกไมไฟ
4. อาวุธ / กระสุน
1. ป2โตรเลียม
2. ใบโคคา / ตนฝ2Yนแหง
3. ครั่ง ชันหอม ผงทําธูป
4. สิ่งสกัดจากพืชเพื่อใชทําสุรา
5. เคมีภัณฑ3อินทรีย3
6. วัตถุระเบิด / ดอกไมไฟ
7. ธนบัตร / ใบหุน / พันธบัตร
8. รถถังและยานรบหุมเกราะ
9. อาวุธ / กระสุน
10. โบราณวัตถุ
1. ของปรุงแต(งเครื่องดื่มแอลกอฮอล3
2. เครื่องดื่มสุรา
3. สารสกัดจากฝ2Yน
4. ของเสียทางเภสัชกรรม
1

ประเทศ

ลาว

มาเลเซีย
พม(า

ฟ2ลิปป2นส3
เวียดนาม

สินคาในบัญชียกเวนทั่วไป
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วัตถุระเบิด / ดอกไมไฟ
ของเสียจากอุตสาหกรรม
รถถังและยานรบหุมเกราะ
อาวุธ / กระสุน
เมล็ดฝ2Yน
ใบโคคา / ตนฝ2Yนแหง / กัญชา
กํายาน ชัน ครั่ง
ฝ2Yน
สารเสพติดในกลุ(มแอมเฟตามีน และโคเคน
วัตถุระเบิด / ดอกไมไฟ
7. เครื่องปฏิกรณ3นิวเคลียร3
8. รถถังและยานรบหุมเกราะ
9. บอลลูน / อากาศยาน / ดาวเทียม / ยานอวกาศ
10. ยุทโธปกรณ3 อาวุธและวัตถุระเบิด
1. เครื่องดื่มสุรา
2. อาวุธ / กระสุน
1. รถถังและยานรบหุมเกราะ
2. เมล็ดฝ2Yน
3. สิ่งสกัดจากพืชเพื่อใชทําสุรา
4. วัตถุระเบิด / ดอกไมไฟ
5. อาวุธ / กระสุน
6. โบราณวัตถุ
1. อาวุธ / กระสุน
1. ป2โตรเลียม
2. เมล็ดฝ2Yน
3. สิ่งสกัดจากพืชเพื่อใชทําสุรา
4. ยาสูบ
5. ของเสียทางเภสัชกรรม
6. วัตถุระเบิด / ดอกไมไฟ
7. ของเสียจากอุตสาหกรรม
8. ยางรถยนต3 / รถจักรยานยนต3 / อากาศยาน
9. รถถังและยานรบหุมเกราะ
10. รถยนต3ใชแลว
11. อาวุธ / กระสุน
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สําหรับสิงคโปร3และไทย ไดดําเนินการโอนสินคาในบัญชียกเวนดังกล(าว เขามาไวในบัญชีสินคาทั่วไป
ซึ่งตองนํามาลดภาษีใหกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกําหนดภาษีนําเขารอยละ 0 แลว ดังนั้น จึงไม(มีสินคา
ในบัญชียกเวนทั่วไป
สถานะลาสุด
ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู(ระหว(างการทบทวนรายการสินคาบัญชียกเวนทั่วไป เพื่อนํามาลดภาษี
เช(นเดียวกับรายการสินคาทั่วไป ดังนี้
สุรา
- บรูไนสามารถคงสินคาสุราไวในบัญชียกเวนทั่วไปได เนื่องจากไม(มีการผลิตในประเทศ
- อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีการผลิตและส(งออกสินคาสุรา จึงตองนําสินคาดังกล(าวออกจากบัญชี
ยกเวนทั่วไป อย(างไรก็ตาม ในป5 2556 อินโดนีเซียอางผลการศึกษาผลกระทบการเป2ดตลาดสินคาดังกล(าวว(า
อินโดนีเซียควรคงสินคาสุราไวในบัญชียกเวนทั่วไป ซึ่งจะไม(นํามาลดภาษี ขณะที่มาเลเซียอยู(ระหว(างหารือกับ
หน(วยงานภายในประเทศ และรอผลการพิจารณาปรับโครงสรางภาษีของประเทศ อย(างไรก็ตาม อาเซียน
ยืนยันใหทั้งสองประเทศเร(งพิจารณานําสินคาสุราออกจากบัญชียกเวนทั่วไป ก(อนป5 2558
ยาสูบ
- เวียดนามอยู(ระหว(างดําเนินการจัดทํามาตรการภายในเพื่อจํากัดการบริโภคในประเทศ โดยไดออก
กฎหมายปAองกันและควบคุมภัยจากยาสูบ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต(เดือนพฤษภาคม 2556 จึงขอเวลาศึกษาผล
ของการใชกฎหมายดังกล(าว อย(างไรก็ตาม อาเซียนมีมติใหเวียดนามถอนรายการสินคายาสูบออกจากสินคา
บัญชียกเวนทั่วไป ก(อนป5 2558
ป:โตรเลียม
- กัมพูชา กําหนดสินคาป2โตรเลียมเปBนสินคาบัญชียกเวนทั่วไป โดยอัตราภาษี ทั่วไป (MFN rate) อยู(
ระหว(างรอยละ 7-35 แต(ตกลงกับอาเซียนว(าจะทยอยลดภาษีสินคาป2โตรเลียมใหเหลือรอยละ 0 ในป5 2569
ซึ่งที่ประชุมคณะมนตรีเขตการคาเสรีอาเซียน ครั้งที่ 27 มีมติใหกัมพูชาทบทวนอัตราภาษีอีกครั้งในป5 2557
เพื่อใหเป2ดตลาดใหเร็วขึ้นกว(าป5 2569
- เวียดนาม ตองการคงภาษีตามขอผูกพันของ WTO คือระหว(างรอยละ 5-30 โดยอางถึงความ
อ(อนไหวทางเศรษฐกิจ ว(าเวียดนามจําเปBนตองใชมาตรการภาษีในการสรางเสถียรภาพราคาสินคาป2โตรเลียมที่
ผันผวนตามราคาตลาดโลก เนื่องจากไม(มีอุตสาหกรรมป2โตรเลียมในประเทศ อย(างไรก็ตาม เวียดนามตกลงใน
กรอบอาเซียนว(าจะโอนยายสินคาออกจากบัญชียกเวนทั่วไปและทยอยลดภาษีใหเหลือรอยละ 0 ในป5 2567
ซึ่งที่ประชุมคณะมนตรีเขตการคาเสรีอาเซียน ครั้งที่ 27 มีมติใหเวียดนามเร(งรัดการเป2ดตลาดสินคาป2โตรเลียม
ใหเร็วขึ้นก(อนป5 2567
*****
ส(วน AFTA Unit
สํานักอาเซียน
กันยายน 2556
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