(คําแปลอย่างไม่เป็ นทางการ)
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่ าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที ครอบคลุมด้ านต่าง ๆ ระหว่างสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และสาธารณรัฐ อินเดี ย
อารัมภบท
รัฐบาลแห่งบรู ไ น ดารุ สซาลาม ราชอาณาจัก รกัมพูช า (กัมพูช า) สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย (อิน โดนีเซี ย )
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มาเลเซี ย สหภาพพม่า (พม่า ) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(ฟิลิปปินส์ ) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์ ) ราชอาณาจักรไทย (ไทย) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนาม
(เวียดนาม) รัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เรี ยกรวมกันว่า “อาเซียน” หรื อ
“กลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียน” หรื อ เรี ยกแต่ละรัฐว่า “รัฐสมาชิกอาเซียน”) และสาธารณรัฐอินเดีย (อิน เดีย)
ระลึ ก ถึ ง กรอบความตกลงว่า ด้วยความร่วมมื อ ทางเศรษฐกิจที ครอบคลุ มด้านต่าง ๆ ระหว่า งสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และสาธารณรัฐอินเดีย ทีได้ลงนามโดยหัวหน้ารัฐ บาล/ ประมุขรัฐ
ของกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียนและอินเดีย ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซี ย เมือวันที 8 ตุลาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)
และพิธีสารเพือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที ครอบคลุมด้านต่ าง ๆระหว่าง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ทีได้ลงนาม ณ [สถานที] เมือ [วันที]
ระลึ ก ต่อไปถึง ข้อ 2 และข้อ 4 ของพิธี สารเพือแก้ไขเพิมเติม กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมื อ ทาง
เศรษฐกิจที ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้แ ละอินเดีย ซึ ง
แสดงถึงข้อผูกพันของอาเซียนและอินเดียในอันทีจะจัดตังเขตการค้าเสรี อาเซี ยน-อิน เดีย ครอบคลุมการค้า
สินค้าภายในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) สําหรับบรู ไน ดารุ สซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซี ย สิงคโปร์ และไทย
และอินเดีย ภายในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) สําหรับฟิลิ ปปินส์ และอินเดีย ภายในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)
สําหรับอินเดียและภายในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) สําหรับกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม
เน้ น ยํา ความสําคัญ ของการปฏิบตั ทิ ี เป็ นพิเ ศษและแตกต่า งเพื อทํา ให้แ น่ใจว่ากลุ่ม รั ฐ สมาชิก ใหม่ข อง
อาเซียนมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและอินเดียมากขึ น
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ยืนยันอี กครัง ถึ ง ข้ อ ผู ก พัน ของกลุ่ม ประเทศภาคี ใ นการจัด ตั งเขตการค้ า เสรี อ าเซี ย น-อิน เดี ย ใน
ขณะเดียวกันให้มคี วามยืดหยุ่นแก่กลุ่มประเทศภาคีในการจัดการกับสาขาทีมีความอ่อนไหวตามทีระบุไว้ใน
กรอบความตกลง
ได้ตกลงดังต่อไปนี
ข้อ 1
คํานิยาม
เพือความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี คําว่า
(เอ) เอไอเอฟทีเอ หมายถึง เขตการค้าเสรี อาเซียน-อินเดียภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมื อ ทาง
เศรษฐกิจที ครอบคลุมด้า นต่า ง ๆ ระหว่างสมาคมประชาชาติแ ห่ง เอเ ชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้แ ละ
สาธารณรัฐอินเดีย
(บี) อัตราภาษีศุลกากร เอ็มเอฟเอ็น ทีเรียกเก็ บจริง ให้หมายรวมถึงอัตราภาษีในโควตา และ
(หนึง) ในกรณีของกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียน (ซึงเป็ นสมาชิกของดับบลิวทีโอ ณ วันที 1 กรกฎาคม
ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) และอิน เดี ย ให้อ้างอิ งถึงอัตราทีเรี ยกเก็ บจริงของตน ณ วันที 1
กรกฎาคม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ยกเว้นผลิตภัณฑ์ทีระบุไว้เป็ นผลิตภัณฑ์พเิ ศษในตาราง
ข้อผูกพันภาษีตามภาคผนวก 1 และ
(สอง) ในกรณี ข องกลุ่ม รัฐ สมาชิก อาเซี ย น (ซึ งมิได้เ ป็ นสมาชิก ของดับบลิวทีโ อ ณ วัน ที 1
กรกฎาคม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ให้อ ้างอิงถึงอัตราที เรี ยกเก็บจริงกับอินเดีย ณ วันที 1
กรกฎาคม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ยกเว้นผลิตภัณฑ์ทีระบุไว้เป็ นผลิตภัณฑ์พเิ ศษในตาราง
ข้อผูกพันภาษีตามภาคผนวก 1
(ซี) อาเซี ยน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ งประกอบด้วยบรู ไน ดารุ สซาลาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซี ย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีย ดนาม และจะเรี ยกประเทศ
สมาชิก ในความตกลงฉบับนี รวมกัน ว่า กลุ่ม รัฐ สมาชิกอาเซี ยน และเรี ย กแต่ ล ะรัฐ ว่า รัฐ สมาชิก
อาเซียน
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(ดี) กรอบความตกลง หมายถึง กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที ครอบคลุมด้านต่าง ๆ
ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐอินเดีย ทีได้ล งนาม ณ เมื อ ง
บาหลี อินโดนีเซีย เมือวันที 8 ตุลาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม
(อี) แกตต์ 1994 หมายถึง ความตกลงทัวไปว่าด้วยภาษีศุล กากรและการค้า ค.ศ. 1994 (พ.ศ.2537) ใน
ภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิวทีโอ รวมถึงหมายเหตุและบทบัญญัตเิ พิมเติม
(เอฟ) สินค้ า หมายถึง วัสดุ และ/ หรื อผลิตภัณฑ์
(จี) สินค้ าที ได้ถินกําเนิด หมายถึง สินค้าที มีคุณสมบัติได้ถินกําเนิดภายใต้ขอ้ 7
(เอช) กลุ่ม รัฐสมาชิกใหม่ของอาเซี ยน หมายถึง กัมพูชา สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม
(ไอ) กลุ่มประเทศภาคี หมายถึง กลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียนและอินเดียรวมกัน
(เจ) ประเทศภาคี หมายถึง รัฐสมาชิกอาเซียนหรื ออิน เดีย
(เค) ดับบลิวที โอ หมายถึง องค์การการค้าโลก และ
(แอล) ความตกลงดับบลิวที โอ หมายถึง ความตกลงมาร์ ราเกชจัดตังองค์การการค้าโลก ซึ งทํา เมื อวันที 15
เมษายน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)
ข้อ 2
ขอบเขต
ให้ค วามตกลงฉบับนีใช้บงั คับกับการค้า สิน ค้า และบรรดาสิ งอืนใดทังปวงอันเกี ยวข้อ งกับการค้า สินค้า
ดังกล่าวตามทีปรากฏในกรอบความตกลง
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ข้อ 3
การประติบัติเยียงคนชาติในเรืองการเก็บภาษีอากรและระเบี ยบข้ อบังคับภายใน
ประเทศภาคีแต่ละฝ่าย จะต้องให้การประติบตั เิ ยียงคนชาติแก่สินค้าของประเทศภาคีอื น โดยเป็ นไปตามข้อ 3
ของแกตต์ 1994 ซึงให้ใช้กบั ความตกลงฉบับนีได้โดยอนุโลม
ข้อ 4
การลดและการยกเลิกภาษีศุลกากร
1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอืนในความตกลงฉบับนี ประเทศภาคีแต่ละฝ่า ย จะต้องทยอยเปิดเสรี อัตรา
ภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริง เท่าทีจะเป็ นได้ จากสินค้าที ได้ถินกําเนิดของกลุ่มประเทศภาคีอนโดย
ื
สอดคล้องกับตารางข้อผูกพันภาษีศุลกากรในภาคผนวก 1
2. ไม่มคี วามใดในความตกลงฉบับนีทีจะขัดขวางประเทศภาคีใด ๆ จากการเร่งลดและ/ หรื อยกเลิก โดย
ฝ่ายเดียว ในอัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็น ทีเรี ยกเก็บจริง จากสินค้าที ได้ถนกํ
ิ าเนิดของกลุ่มประเทศภาคีอืน
ทีระบุไว้ในตารางการลด/ ยกเลิกภาษีศุลกากรในภาคผนวก 1
3. เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื นในวรรค 1 ข้อ ผูก พันทังหมดทีประเทศภาคีแ ต่ละฝ่ายต้องดําเนิน การ
ภายใต้ขอ้ นีจะต้องใช้กบั ประเทศภาคีอืนทุกประเทศ
ข้อ 5
ความโปร่งใส
ข้อ 10 ของแกตต์ 1994 ให้รวมไว้ในและเป็ นส่วนประกอบสําคัญของความตกลงฉบับนี โดยอนุโลม
ข้อ 6
ค่าธรรมเนี ยมด้านการจัดการและพิธีก ารต่างๆ
ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายยืนยัน อีกครังถึงข้อผูกพันของตนภายใต้ขอ้ 8.1 ของแกตต์ 1994
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ข้อ 7
กฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้า
กฎว่าด้วยถินกําเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบตั ิเกี ยวกับหนังสื อรับรองถิ นกําเนิดสินค้าที ใช้บงั คับกับสินค้าที
อยูภ่ ายใต้ความตกลงฉบับนีได้ระบุไว้ในภาคผนวก 2 และเอกสารแนบท้าย
ข้อ 8
มาตรการทีไม่ใช่ภาษีศุลกากร
1.

ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้อง

(เอ) ไม่จดั ให้มหี รื อคงไว้ซึงมาตรการทีไม่ใช่ภาษีศุลกากรใด ๆ แก่การนําเข้าสินค้า จากประเทศ
ภาคีอืน หรื อการส่งออกหรื อการจําหน่ายเพื อส่งออกสินค้าใด ๆ ทีมีปลายทางไปยังอาณาเขตของประเทศ
ภาคีอืน เว้นแต่การใช้มาตการดังกล่าวสอดคล้องกับสิทธิและพันธกรณีของตนตามความตกลงดับบลิวทีโอ
หรื อตามบทบัญญัตอิ ืนในความตกลงฉบับนี และ
(บี) ทําให้มนใจในความโปร่
ั
งใสของมาตรการที ไม่ใช่ภาษีศุลกากรของตนทีอนุญาตให้กระทํา
ได้ภายใต้อนุวรรค (เอ) และในการปฏิบตั ิตามพันธกรณีของตนภายใต้ความตกลงดับบลิวทีโออย่างครบถ้วน
โดยมุ่งหมายทีจะลดการบิดเบือนทางการค้าทีอาจจะเกิดขึนให้มากทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้
2. กลุ่มประเทศภาคียืนยันอีกครังถึงสิทธิและพันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อ
การค้าในภาคผนวก 1 เอ ภายใต้ความตกลงดับบลิวทีโอ และความตกลงว่าด้วยการใช้บงั คับมาตรการ
สุ ขอนามัยและสุ ข อนามัยพืช ในภาคผนวก 1 เอ ภายใต้ค วามตกลงดับบลิวทีโอ รวมถึงขันตอนการแจ้ง
เกียวกับการจัดเตรี ยมระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องเพือลดผลกระทบทางลบต่อการค้าตลอดจนเพือคุม้ ครอง
ชีวิตหรื อสุ ขภาพของมนุษย์ สัตว์และพืช
3. ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกําหนดจุดติดต่อเพื อความมุ่งประสงค์ในการตอบข้อซักถามทีเกียวข้อ ง
กับข้อนี
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ข้อ 9
การแก้ไขการให้ ข้อลดหย่อ น
1. กลุ่มประเทศภาคีจะต้องไม่ทาํ ให้ขอ้ ลดหย่อนใด ๆ ภายใต้ความตกลงฉบับนีหมดไปหรื อเสี ยหาย เว้น
แต่ในกรณีทีกําหนดไว้ในความตกลงฉบับนี
2. ประเทศภาคีใด ๆ อาจเจรจาหรื อตกลงกับประเทศภาคีอืนทีตนได้ทาํ ข้อลดหย่อ นด้วยเพือขอแก้ไข
หรื อระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนทีตนได้ทาํ ไว้ภายใต้ความตกลงฉบับนี ในการเจรจาและการตกลงดังกล่าว ซึง
อาจรวมถึงบทบัญญัตใิ นการปรับเปลียนเพือชดเชยด้วยสินค้าอื น กลุ่มประเทศภาคีที เกี ยวข้องจะต้องคงไว้
ซึงระดับทัวไปของข้อลดหย่อนต่างตอบแทน และข้อลดหย่อนทีเป็ นประโยชน์ทางการค้าร่ วมกันทีไม่น้อ ย
ไปกว่าทีได้ให้ไว้ในความตกลงฉบับนีก่อนการตกลงดังกล่าว
ข้อ 10
มาตรการปกป้ อง
1. ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายซึ งเป็ นสมาชิกของดับบลิวทีโอคงไว้ซึ งสิทธิและพันธกรณีของตนภายใต้ขอ้ 19
ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้ องในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลง ดับบลิวทีโอ
(ความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้ อง) และข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตรในภาคผนวก 1 เอ ของ
ความตกลงดับบลิวทีโอ (ความตกลงว่าด้วยการเกษตร) การดําเนินการใด ๆ ตามข้อ 19 ของแกตต์ 1994
และความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้ อง หรื อข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตรจะไม่อยู่ภายใต้บงั คับ
ของความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับ ข้อพิพาทภายใต้ก รอบความตกลง (ความตกลงดีเอสเอ็มอาเซี ยนอินเดีย)
2. ประเทศภาคีมสี ิทธิใช้มาตรการปกป้ องภายใต้ขอ้ นี (มาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเอ) ต่อสินค้า ภายใน
ช่วงเวลาปรับตัวของสินค้าดังกล่าว ทังนี ช่วงเวลาปรั บตัวของสินค้าให้เ ริ มตังแต่วนั ทีความตกลงฉบับนีมี
ผลใช้บงั คับและจะสิ นสุ ดเมือพ้นระยะเวลาห้า (5) ปี นับจากวันทีสิ นสุ ดการลด/ การยกเลิกภาษีศุลกากรของ
สินค้าดังกล่าว
3. ประเทศภาคีมอี ิสระทีจะใช้มาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเอ หากมีการนําเข้าสินค้าจากประเทศภาคีอืนที
ได้ทาํ ข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากรสําหรับสินค้านันในปริมาณที เพิมขึนทังในแง่ปริมาณการนําเข้าหรือ โดย
การเปรี ยบเทียบกับการผลิตในประเทศซึงเป็ นผลจากพันธกรณีของประเทศภาคีนนภายใต้
ั
ความตกลงฉบับนี
และภายใต้เ งื อนไขดัง กล่า ว ก่อ ให้เ กิดหรื อ คุก คามที ก่อ ให้เ กิด ความเสี ย หายร้ า ยแรงอย่า งสํ า คัญ ต่อ
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อุตสาหกรรมภายในของประเทศภาคีผูน้ าํ เข้าซึงผลิตสินค้าที เหมือนกันหรื อทีแข่งขันกันโดยตรงกับสินค้าใน
อาณาเขตของตน
4.

หากมีการใช้มาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเอ ประเทศภาคีทีใช้บงั คับมาตรการปกป้ องดังกล่าว อาจจะ
(เอ) ระงับการลดอัต ราภาษีศุ ลกากรใด ๆ ทีจะลดเพิมเติม เป็ นการชัวคราวสําหรั บสินค้านั น
ภายใต้ความตกลงฉบับนี หรื อ
(บี) เพิมอัต ราภาษี ศุ ล กากรของสิน ค้า ที เกี ยวข้อ งไปเป็ นระดับทีไม่เ กิน กว่า อัตราที ตํากว่า
ระหว่าง
(หนึง) อัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็น ทีเรี ยกเก็บจริงกับสินค้า นันทีมีผลบังคับ ณ เวลาที
ใช้มาตรการ หรื อ
(สอง) อัตราภาษีศุ ลกากรเอ็มเอฟเอ็น ทีเรี ยกเก็บจริงกับสินค้า นันทีมีผลบังคับหนึงวัน
ก่อนวันทีความตกลงฉบับนีมีผลใช้บงั คับ

5. อาจใช้ม าตรการปกป้ องเอไอเอฟที เ อในระยะเวลาช่วงแรกได้ไ ม่เ กิน สาม (3) ปี และอาจขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกินหนึ ง (1) ปี หากมีการพิจารณาตามกระบวนการทีอ้างถึง ในวรรค 6 ว่า ยัง คงมีความ
จําเป็ นทีจะต้องใช้มาตรการต่อไปเพื อป้ องกันหรื อ เยีย วยาความเสี ยหายร้ า ยแรงและเพือเอื ออํานวยการ
ปรับตัว และมีหลักฐานว่าอุตสาหกรรมภายในกําลังปรับตัว โดยไม่คาํ นึงถึงระยะเวลาของมาตรการปกป้ อง
เอไอเอฟที เอของสิน ค้า นั น มาตรการดังกล่าวจะต้อ งสิ นสุ ด ลงเมื อช่วงเวลาการปรับตัวของสินค้า นั น
สิ นสุ ดลง
6. ในการใช้ม าตรการปกป้ องเอไอเอฟที เอ กลุ่มประเทศภาคีจะต้อ งยอมรับและใช้ ก ฎว่าด้วยการใช้
มาตรการปกป้ องตามทีกําหนดไว้ภายใต้ความตกลงดับบลิวทีโอ ว่าด้วยมาตรการปกป้ องซึงรวมถึงมาตรการ
ชัวคราวโดยอนุ โลม ทังนี ให้ยกเว้น มาตรการการจํากัดปริมาณซึ งระบุไว้ในข้อ 5 และ 7 รวมถึงข้อ 9 13
และข้อ 14 ของความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้ อง
7. ห้ามใช้มาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเ อ กับสินค้า ที ได้ถินกําเนิดในอาณาเขตของประเทศภาคีหนึ ง
ตราบเท่าทีสัดส่วนของปริมาณการนําเข้ามาในประเทศภาคีผูน้ าํ เข้าของสินค้านั นไม่เกินร้อยละสาม (3) ของ
ปริมาณการนําเข้าทังหมดของสินค้านันจากกลุ่มประเทศภาคี
8. ในการขอการชดเชยภายใต้ขอ้ 8 ของความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้ อง สําหรับมาตรการปกป้ องเอ
ไอเอฟทีเอ ประเทศภาคีทเกี
ี ยวข้องต้องขอประสานท่าทีกบั คณะกรรมการร่วมทีจัดตังขึนภายใต้ขอ้ 17 เพือ
กําหนดระดับการให้ขอ้ ลดหย่อนทีเท่าเทียมในสาระสําคัญกับระดับทีมีอยู่ภายใต้ความตกลงฉบับนีระหว่าง
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ประเทศภาคีทใช้
ี มาตรการปกป้ องและประเทศภาคีผูส้ ่งออกซึ งจะได้รบั ผลกระทบจากมาตรการนันก่อนการ
ระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนทีเท่าเทียมกันใด ๆ กระบวนพิจารณาใด ๆ ทีเกิดขึนจากการประสานท่าทีดงั กล่าว
จะต้องเสร็ จสิ นภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันทีเริ มใช้มาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเอ
9. หากไม่สามารถตกลงการชดเชยได้ภายในกรอบเวลาทีกําหนดในวรรค 8 ให้ประเทศภาคีทเกี
ี ยวข้องมี
อิสระทีจะระงับ การให้ข ้อ ลดหย่อนทางภาษีศุล กากรภายใต้ค วามตกลงฉบับนี เป็ นการชัวคราว โดยต้อ ง
เท่าเทียมในสาระสําคัญกับมาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเอทีใช้กบั สินค้าที ได้ถินกําเนิดของประเทศภาคีทีใช้
บังคับมาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเอ
10. ณ เวลาทีประเทศภาคีเลิกใช้มาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเอ กับสินค้าแล้ว อัตราภาษีศุลกากรของสินค้า
นันจะต้องเป็ นไปตามตารางการลดและยกเลิกภาษีศุลกากรของประเทศภาคีนนตามที
ั
กําหนดในภาคผนวก 1
เสมือนว่าไม่มกี ารใช้มาตรการปกป้ อง
11. แม้จะกําหนดไว้ในบทบัญญัตขิ องข้อนี ห้ามประเทศภาคีใด ๆ ใช้มาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเอ กับ
สินค้าที กําลังอยู่ระหว่างการใช้มาตรการปกป้ องตามข้อ 19 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยมาตรการ
ปกป้ อง หรื อข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตร หากประเทศภาคีเ จตนาจะใช้มาตรการปกป้ องตามข้อ
19 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้ อง หรื อข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตรกับ
สินค้าที กําลังอยู่ระหว่างการใช้ มาตรการปกป้ องเอไอเอฟทีเ อ ประเทศภาคีนนจะต้
ั
อ งยกเลิก มาตรการ
ปกป้ องของเอไอเอฟทีเอ ก่อนการใช้มาตรการปกป้ องตามข้อ 19 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วย
มาตรการปกป้ อง หรื อข้อ 5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตร
12. การติดต่อสื อสารและการแลกเปลียนเอกสารทางการระหว่างกลุ่มประเทศภาคี และกับคณะกรรมการ
ร่วมซึ งเกี ยวข้องกับมาตรการปกป้ องของเอไอเอฟทีเอ ทังหมดจะต้อ งทําเป็ นลายลักษณ์อ ักษรและเป็ น
ภาษาอังกฤษ
ข้อ 11
มาตรการเพือปกป้ องดุล การชําระเงิน
ไม่มคี วามใดในความตกลงฉบับนีจะถูกตีความ เพือขัดขวางประเทศภาคีจากการดําเนินมาตรการใด ๆ เพือ
ความมุง่ ประสงค์เกียวกับดุลการชําระเงิน ประเทศภาคีทใช้
ี มาตรการดังกล่าวจะต้องดําเนินการให้สอดคล้อง
กับเงื อนไขทีกํา หนดขึ นภายใต้ ข ้อ 12 ของแกตต์ 1994 และความเข้า ใจว่าด้วยบทบัญ ญัติเ กี ยวกับ
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ดุลการชําระเงินของความตกลงทัวไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ค.ศ. 1994 ในภาคผนวก 1 เอ ของความ
ตกลงดับบลิวทีโอ
ข้อ 12
ข้อยกเว้นทัวไป
ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายยังคงไว้ซึ งสิทธิและพันธกรณีของตนภายใต้ขอ้ 20 ของแกตต์ 1994 ซึงจะต้องรวมไว้
ในและเป็ นส่ว นประกอบสําคัญส่วนหนึ งของความตกลงฉบับนีโดยอนุโลม
ข้อ 13
ข้อยกเว้นด้านความมันคง
ไม่มคี วามใดในความตกลงฉบับนีจะถูกตีความ
(เอ) เพือกําหนดให้ภาคีให้ข อ้ มูลใดๆ ซึ งตนเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั นจะขัดกับผลประโยชน์ใน
เรื องความมันคงทีสําคัญของตน
(บี) เพือขัดขวางประเทศภาคีใดจากการดําเนินการใดๆ ซึ งตนเห็นว่าจําเป็ นสําหรับการปกป้ อง
ผลประโยชน์ในเรื องความมันคงทีสําคัญของตน ซึ งรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง
(หนึง) การดําเนินการทีเกียวกับวัสดุทีสามารถแตกตัวทางอะตอมได้หรื อวัสดุทีเกิดขึนจาก
วัสดุทีสามารถแตกตัวทางอะตอม
(สอง) การดําเนินการเกี ยวกับการค้าอาวุธ ยุทธภัณฑ์ และเครื องมือเกี ยวกับการสงคราม
และเกียวกับการค้าสินค้าและวัสดุอื นซึ งทําโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ มเพือความมุ่ง
ประสงค์ในการจัดหาให้แก่หน่วยจัดตังทางทหาร
(สาม) การดําเนินการเพือปกป้ องสาธารณู ปโภคด้านการสื อสารทีสําคัญจากความพยายาม
อย่างจงใจทีจะทําให้สาธารณู ปโภคดังกล่าวใช้การไม่ได้หรื อ เสื อมสภาพลง
(สี) การดํา เนินการในยามสงครามหรื อ กรณีฉุ ก เฉิน อื นๆ ในความสั มพัน ธ์ ระหว่า ง
ประเทศ หรื อ
(ซี) เพือขัดขวางประเทศภาคีใดจากการดําเนินการใดๆ ตามพันธกรณีของตนภายใต้ก ฎบัตร
สหประชาชาติเพือการดํารงไว้ซึงสันติภาพและความมันคงระหว่างประเทศ
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ข้อ 14
พิธีการศุลกากร
1. ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามที จะปฏิบตั ิพธิ ี การศุล กากรของตนในลักษณะที คาดการณ์ได้
สมําเสมอ และโปร่งใส
2. โดยยอมรับถึงความสําคัญของการปรับปรุ งความโปร่งใสด้านพิ ธีการศุลกากร เมือมีการร้องขอจากผู้
มีส่วนได้เสี ย ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามให้ขอ้ มูลที เกี ยวข้อ งกับพิธีการศุลกากรโดยทันท่วงทีและ
ถูกต้องเท่าทีเป็ นไปได้ ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามจัด หาไม่เ พียงแต่ขอ้ มูล ที ได้รับการร้ องขอแต่
รวมถึงข้อมูลทีเกียวข้องอืนๆ ซึงตนเห็นว่าบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยนันควรจะรับทราบ
3. เพือให้การตรวจปล่อยสินค้าที ซื อขายระหว่างกลุ่มประเทศภาคีเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว โดยยอมรับ
ถึงบทบาทสําคัญของหน่วยงานศุลกากรและความสําคัญของพิธีการศุลกากรในการส่งเสริมการอํานวยความ
สะดวกทางการค้า ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามที จะ
(เอ) ทําให้พธิ ี การศุลกากรของตนง่ายขึน และ
(บี) ปรับประสานพิธีการศุลกากรของตนในขอบเขตเท่าทีจะทําได้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศทีเกียวข้องและแนวการปฏิบตั ทิ ีได้รับการเสนอแนะดังเช่น มาตรฐานและ
แนวการปฏิบตั ิทจัี ดทําขึนภายใต้การสนับสนุนจากองค์การศุลกากรโลก
ข้อ 15
รัฐบาลส่วนภูมิภาคและรัฐบาลส่วนท้อ งถิ น
ในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณี และข้อ ผูก พัน ของตนภายใต้ค วามตกลงฉบับนี ประเทศภาคีแต่ล ะฝ่ายจะต้อ ง
ดําเนินมาตรการอันสมควรเท่าทีมีอยูเ่ พือทําให้แ น่ใจในการปฏิบตั ขิ องรัฐบาลของรัฐ ภูมิภาค และท้องถิน
และหน่วยงานของรัฐภายในอาณาเขตของตน โดยเป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องข้อ 24.12 ของแกตต์ 1994 และ
ความเข้าใจว่าด้วยการตีความข้อ 24 ของแกตต์ 1994
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ข้อ 16
ความสัมพันธ์ กับความตกลงอืน
1. ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายยืนยันอีกครั งถึงสิทธิและพันธกรณีของตนต่อประเทศภาคีอีกฝ่ายหนึ งภายใต้
ความตกลงดับบลิวทีโอ และความตกลงอืนซึงประเทศภาคี เหล่านี เป็ นสมาชิกอยู่ ประเทศภาคีทีไม่ได้เป็ น
สมาชิกของความตกลงดับบลิวที โอจะยอมปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของความตกลงนั น ให้สอดคล้องกับข้อ
ผูกพันในการภาคยานุวตั เิ ป็ นสมาชิก ดับบลิวทีโอ
2. ไม่มคี วามใดในความตกลงฉบับนีทีจะถูกตีความเพือลิดรอนสิทธิหรื อพันธกรณีของประเทศภาคีฝ่าย
หนึงต่อประเทศภาคี อีกฝ่ายหนึ ง ภายใต้ความตกลงดับบลิวทีโอ หรื อ ความตกลงอืนซึ งประเทศภาคี เหล่านี
เป็ นสมาชิกอยู่
3. ในกรณีทีความตกลงฉบับนีไม่ส อดคล้องกับความตกลงอื น ๆ ซึ งประเทศภาคีสองประเทศหรื อ
มากกว่าเป็ นสมาชิก กลุม่ ประเทศภาคีเหล่านีจะต้องปรึ กษาหารื อในทันทีเพือหาข้อยุตทิ พอใจร่
ี
วมกัน
4. ความตกลงฉบับนีจะไม่ใช้บงั คับกับความตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียนหรื อความ ตกลง
อืนใดระหว่างรัฐสมาชิกอาเซี ยนแต่ละรัฐกับอินเดียเว้นแต่จะได้ตกลงกัน เป็ นอย่างอื นโดยประเทศภาคีใน
ความตกลงนัน
ข้อ 17
คณะกรรมการร่วม
1.
2.

ให้จดั ตังคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงฉบับนี
คณะกรรมการร่วมมีหน้าที ดังต่อไปนี
(เอ) ทบทวนการปฏิบตั ติ ามและการดําเนินการของความตกลงฉบับนี
(บี) จัดส่งรายงานเกี ยวกับการปฏิบตั ติ ามและการดําเนิน การของความตกลงฉบับนี ให้ก ลุ่ม
ประเทศภาคี
(ซี) พิจารณาและเสนอแนะการแก้ไขเพิมเติมใดๆในความตกลงฉบับนีแก่กลุ่มประเทศภาคี
(ดี) กํากับดูแลและประสานการทํางานของคณะอนุกรรมการทังหมดทีจัดตังขึนภายใต้ความตก
ลงฉบับนี และ
(อี) ปฏิบตั หิ น้าทีอืนตามทีกลุ่มประเทศภาคี อาจตกลงกัน
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3.

คณะกรรมการร่วม
(เอ) ประกอบด้วยผูแ้ ทนของกลุ่มประเทศภาคี และ
(บี) อาจจัดตังคณะอนุก รรมการและมอบหมายความรับผิดชอบของตนให้คณะอนุกรรมการ
ดังกล่าว

4.

คณะกรรมการร่วมจะต้องมีการประชุม ณ สถานทีและในเวลา ตามทีกลุ่มประเทศภาคี อาจตกลงกัน
ข้อ 18
การระงับข้อพิพาท

เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื นในความตกลงฉบับนี ให้ดาํ เนินการเพือยุตขิ อ้ พิพาทใด ๆ เกียวกับการตีความ
การปฏิบตั ิตาม หรื อการใช้ความตกลงฉบับนีโดยใช้วิธีพจิ ารณาและกลไกตามทีกําหนดไว้ในความตกลงดีเอส
เอ็มอาเซียน-อินเดีย
ข้อ 19
การทบทวน
คณะกรรมการร่วมจะต้องประชุมเพื อทบทวนความตกลงฉบับนีภายในหนึง (1) ปี นับจากวันทีความ ตก
ลงฉบับนีมีผลใช้บงั คับ และหลังจากนันทุก ๆ สองปี หรื อแล้วแต่ความเหมาะสม เพือความมุ่ง ประสงค์ใน
การพิจารณามาตรการเพิมเติมเพือพัฒนาเอไอเอฟทีเอ รวมทังพัฒนากฎเกณฑ์ และเจรจาความตกลงในเรื อง
ทีเกียวข้องตามทีอาจจะตกลงกัน
ข้อ 20
ภาคผนวกและตราสารทางกฎหมายในภายหน้า
1.

ภาคผนวกและเอกสารแนบท้ายจะต้องรวมเป็ นส่วนประกอบสําคัญ ส่วนหนึ งของความตกลงฉบับนี

2. กลุ่มประเทศภาคีอาจรับรองตราสารทางกฎหมายในภายหน้า ตามบทบัญญัตขิ องความตกลงฉบับนี
ซึ งรวมถึง ตราสารที เสนอโดยคณะกรรมการร่วม เมือตราสารทางกฎหมายนันมีผ ลใช้ บงั คับ จะเป็ น
ส่วนประกอบสําคัญ ส่วนหนึ งของความตกลงฉบับนี
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ข้อ 21
การแก้ไขเพิมเติม
1. ความตกลงฉบับนีอาจถูกแก้ไขเพิมเติมตามที กลุ่มประเทศภาคี ตกลงร่วมกัน เป็ น ลายลัก ษณ์อกั ษร
การแก้ ไขเพิมเติม จะมี ผ ลใช้ บงั คับภายหลัง ที ประเทศภาคี ทงหมดได้
ั
ท ํา การแจ้ง ประเทศภาคี อื น ๆ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบถึงการเสร็ จสิ นการดําเนินการตามขันตอนภายในของตนเพือทําให้การแก้ไข
เพิมเติมนันมีผลใช้บงั คับ
2. แม้จะกําหนดไว้ในวรรค 1 การแก้ไขเพิมเติมทีเกียวข้องกับภาคผนวกต่อไปนี อาจทําได้โดยการตก
ลงร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของทุกประเทศสมาชิก
(เอ) ภาคผนวก 1 ซึ งมีเ งื อนไขว่า การแก้ไขเพิมเติม จะต้อ งทํา ให้ส อดคล้องกับการแก้ไ ข
เพิมเติมในระบบฮาร์โมไนซ์ และไม่ได้มกี ารเปลียนแปลงอัตราภาษีศุลกากรซึงใช้กบั สินค้าที ได้ถินกําเนิด
ของประเทศภาคีอืนตามภาคผนวก 1 และ
(บี) ภาคผนวก 2
ข้อ 22
การเก็บรักษา
สําหรับกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียน ให้เก็บรักษาความตกลงฉบับนีไว้กบั เลขาธิการอาเซียน ซึงจะนําส่งสําเนาที
รับรองถูกต้องให้รฐั สมาชิกอาเซี ยนแต่ละรัฐต่อไปโดยทันที
ข้อ 23
การมีผลใช้ บังคับ
1. ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งประเทศภาคีอื นทังปวง เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมือดําเนิน การเสร็จสิ น
ตามข้อกําหนดภายใน1 ของตนทีจําเป็ นในการมีผลใช้บงั คับของความตกลงฉบับนี โดยความ ตกลงฉบับนีจะ
มีผลใช้บงั คับในวันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) หรื อ ในวันทีรัฐบาลอินเดียและรัฐสมาชิก อาเซี ยน
อย่างน้อยหนึง (1) รัฐได้ทาํ การแจ้งดังกล่าว
เพือให้มีความแน่นอนยิงขึน คําว่า “ข้อก ําหนดภายใน” อาจหมายรวมถึง การได้รับความเห็นชอบของรัฐบาลหรื อรัฐสภาตามทีกฎหมายภายใน
กําหนด
1
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2. ในกรณีทประเทศภาคี
ี
ใดไม่สามารถดําเนินการให้เสร็ จสิ นได้ตามข้อกําหนดภายในเพือให้ความ ตก
ลงฉบับนีมีผลใช้บงั คับในวันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ความตกลงฉบับนี จะต้องมีผ ลใช้บงั คับ
กับประเทศภาคีนนในวั
ั
นที 1 มิถุน ายน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) หรื อในวันทีประเทศภาคีนนได้
ั ทาํ การแจ้ง
การเสร็ จสิ นดําเนินการตามข้อกําหนดภายในของประเทศตน แล้วแต่วนั ใดก็ตามทีจะมาถึงก่อน ในกรณี ที
เป็ นข้อยกเว้นซึ งประเทศภาคีไม่สามารถดําเนินการให้เสร็ จสิ นได้ตามข้อกําหนดภายในเพือให้ความตกลง
ฉบับนีมีผลใช้บงั คับภายในวันที 1 มิถุนายน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ความตกลงฉบับนีจะมีผ ลใช้บงั คับใน
วันทีตกลงร่วมกันภายหลังทีประเทศภาคีนนได้
ั แจ้งถึงการเสร็จสิ นการดําเนินการตามข้อกําหนดภายในของ
ตนต่อประเทศภาคีทงปวง
ั
3. ในส่วนทีเกียวข้องกับประเทศภาคีทได้
ี ทาํ การแจ้งตามวรรค 2 ประเทศภาคีเหล่านันจะต้องผูกพันตาม
ข้อกําหนดและเงือนไขเดียวกันของความตกลงฉบับนีซึ งรวมถึงข้อ ผูก พันเพิมเติม ทีอาจทําขึนโดยประเทศ
ภาคีอืนภายใต้ความตกลงฉบับนีก่อนเวลาทีทําการแจ้งดังกล่าวเสมือนว่าตนได้แจ้งประเทศภาคีอื นทังปวง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการเสร็ จสิ นการดําเนินการตามข้อกําหนดภายในของตนก่อนวันทีความตกลงฉบับนี
มีผลใช้บงั คับ
ข้อ 24
การบอกเลิกความตกลง
ความตกลงฉบับนีจะยังคงมีผลใช้บงั คับจนกว่าอินเดียหรื อกลุ่มรัฐสมาชิกอาเซียนร่วมกันแจ้งด้วยลายลักษณ์
อักษรไปยังประเทศภาคีอีก ฝ่าย ถึ งความประสงค์ของตนในการบอกเลิกความตกลง ในกรณี เช่นว่า นี ให้
ความตกลงฉบับนีสิ นสุดลง 12 เดือนภายหลังวันทีมีการแจ้งบอกเลิก
เพือเป็ นพยานแก่การนี ผูล้ งนามข้างท้ายนีซึ งได้รั บมอบอํานาจโดยชอบจากรัฐ บาลของประเทศภาคีจึงได้
ลงนามในความตกลงฉบับนี
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ทํา ณ กรุ งเทพ ประเทศไทย เมือวันที 13 สิงหาคม ศ.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) และ ณ กรุ งฮานอย ประเทศ
เวียดนาม เมือ
ศ.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) โดยทําขึนเป็ นคู่ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ
สําหรับรัฐบาลแห่งบรูไน ดารุสซาลาม

สําหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

สําหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

สําหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สําหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สําหรับรัฐบาลแห่งมาเลเซี ย
สําหรับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
สําหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สําหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
สําหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

สําหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม
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ภาคผนวก 1
ตารางข้ อผูกพันภาษี
หมายเหตุคาํ อธิบาย
1. รายการสิน ค้า ที ถู ก นํา มาลดและ/ หรื อ ยกเลิก ภาษี ศุ ล กากรภายใต้ ภ าคผนวกนี ได้ถู ก จํา แนกไว้
ดังต่อไปนี
(เอ) กลุ่มสินค้าปกติ
(หนึง) อัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริงของรายการสินค้าที จัดไว้ในกลุ่มสินค้า
ปกติจะต้องถูกลดและยกเลิกตามลําดับให้เป็ น ไปตามตารางการลดและยกเลิกภาษี
ศุลกากรดังต่อไปนี
·

กลุม่ สินค้าปกติ 1
วันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ.
2556) สําหรับบรู ไน ดารุ สซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซี ย สิงคโปร์ และไทย และ
อินเดีย
วันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ.
2561) สําหรับฟิลิปปินส์ และอินเดีย
วันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ.
2556) สําหรับอินเดีย และวันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31
ธันวาคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) สําหรับกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม

·

กลุ่มสินค้าปกติ 2
วันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ.
2559) สําหรับบรู ไน ดารุ สซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซี ย สิงคโปร์ และไทย และ
อินเดีย
วันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ.
2562) สําหรับฟิลิปปินส์ และอินเดีย
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วันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ.
2559) สําหรั บอินเดีย และวันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31
ธันวาคม ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) สําหรับกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม
(สอง)

หากอัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริงมีอตั ราร้ อ ยละ 0 จะต้องคงไว้ที
ร้ อยละ 0 ทังนี เมืออัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริงลดลงเป็ นร้ อยละ 0
แล้วจะต้องคงไว้ทีอัตราร้ อยละ 0 โดยจะไม่มีประเทศภาคี ใดได้รับอนุญาตให้ขึ น
อัตราภาษีศุลกากรสําหรั บรายการสินค้าใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เ ป็ นอย่างอื นภายใต้
ความตกลงฉบับนี

(บี) กลุ่มสินค้าอ่อนไหว
(หนึง) อัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริงของสินค้าในกลุ่มสินค้าอ่อ นไหว ทีมี
อัตราสู งกว่าร้ อยละห้า (5) จะต้องลดลงเป็ นร้อยละห้า (5) ให้สอดคล้องกับตารางการ
ลดภาษีศุ ลกากรต่อไปนี
วันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)
สําหรับบรู ไน ดารุ สซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย และอินเดีย
วันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)
สําหรับฟิลิปปิ นส์ และอินเดีย
วันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)
สําหรับอินเดีย และวันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ถึงวันที 31 ธันวาคม ค.ศ.
2021 (พ.ศ. 2564) สําหรับกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม
(สอง)

2

สามารถคงจํานวนสิ นค้าทีมีอตั ราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริง ร้ อยละห้า
(5) ได้ไม่เกิน 50 รายการ สํ าหรับรายการส่วนที เกินจากนัน จะต้อ งลดอัตราภาษี
ศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริง ให้เ หลือร้อยละ 4.5 ณ วัน ทีความตกลงมีผลใช้
บังคับสําหรับรัฐสมาชิกอาเซียน 62 และห้า (5) ปี หลังจากความตกลงมีผ ลใช้บงั คับ

สําหรับไทยจะใช้ขอ้ ตกลงพิเศษ
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กับกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม อัตราภาษี ศุล กากรพิเ ศษเอไอเอฟที เ อ
สํ า หรั บรายการเหล่า นี จะลดลงเป็ นร้ อ ยละสี (4) โดยสอดคล้อ งกับวัน สิ นสุ ด ที
กําหนดไว้ในอนุวรรค (1)
(สาม)

จะต้องยกเลิกอัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริง ของสินค้า จํานวนร้อยละสี
(4) ของรายการในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว ตามทีประเทศภาคีแต่ละประเทศระบุไว้โดย
สมัครใจภายใน
วันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) สําหรั บบรู ไน ดารุ สซาลาม อินโดนีเซี ย
มาเลเซีย สิงคโปร์ 3 และไทย และอินเดีย
วันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) สําหรับฟิลิปปินส์ และอินเดีย
วัน ที 31 ธัน วาคม ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567) สํา หรับ กัมพูช า สปป.ลาว พม่า และ
เวียดนาม

(ซี ) ผลิตภัณฑ์ พิเศษ
(หนึง) ผลิตภัณฑ์พิเศษหมายถึง สินค้านํามันปาล์มดิบและนํามันปาล์มสกัด (ซีพโี อ และอาร์
พีโอ ตามลําดับ) กาแฟ ชาดํา และพริกไทยของอินเดีย
(สอง)
สินค้ า

ซีพีโอ
อาร์พีโอ
กาแฟ
ชาดํา
พริกไทย
3

อัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริงของผลิตภัณฑ์พเิ ศษจะถูกลดลงตามที
ระบุไว้ในตารางการลดภาษีดงั ต่อไปนี

อั ต ร า
ฐาน

80
90
100
100
70

ค.ศ.
2010
(พ.ศ.
2553)
76
86
95
95
68

ค.ศ.
2011
(พ.ศ.
2554)
72
82
90
90
66

ค.ศ.
2012
(พ.ศ.
2555)
68
78
85
85
64

ค.ศ.
2013
(พ.ศ.
2556)
64
74
80
80
62

อัตราภาษีศุลกากรพิเศษเอไอเอฟทีเอ
ภายในวันที 1 มกราคม
ค.ศ.
ค.ศ.
ค.ศ.
ค.ศ.
2014 2015 2016 2017
(พ.ศ. (พ.ศ. (พ.ศ. (พ.ศ.
2557) 2558) 2559) 2560)
60
56
52
48
70
66
62
58
75
70
65
60
75
70
65
60
60
58
56
54

ค.ศ.
2018
(พ.ศ.
2561)
44
54
55
55
52

ค.ศ.
2019
(พ.ศ.
2562)
40
50
50
50
51

31 ธันวาคม
ค.ศ. 2019
(พ.ศ. 2562)

37.5
45
45
45
50

รู ปแบบการลดภาษีศุลกากรของกลุ่มสินค้าอ่อนไหวจะไม่ ใช้กบั สิงคโปร์
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(สาม)

ข้อเสนอใดทีดีกว่าทีอินเดียให้กบั สินค้านํ ามัน/ ไขมันอื นทีแข่งขัน ได้ จะต้อ งเสนอ
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ปาล์มอย่างเหมาะสมด้วย

(สี )

หากอัตราทีเรี ยกเก็ บจริง สํา หรั บ ผลิตภัณฑ์ปาล์ม ตํ ากว่า อัตราภาษี ศุ ล กากรพิเ ศษ
ภายใต้เอไอเอฟทีเอ ให้ใช้อตั ราทีเรี ยกเก็บจริง ทีตํากว่า

(ดี) บัญชีสินค้าอ่อนไหวสูง 4
รายการสิน ค้า ที กลุ่มประเทศภาคีจดั ไว้ในบัญ ชี สิน ค้า อ่อ นไหว สู ง ได้ถู ก จํา แนกไว้ส าม (3)
ประเภท ได้แก่
(หนึง) ประเภท 1 การลดอัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริงจนถึงร้อยละ 50
(สอง) ประเภท 2 การลดอัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริงลงร้อยละ 50 และ
(สาม) ประเภท 3 การลดอัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริงลงร้อยละ 25
และจะต้องบรรลุการลดภาษีศุลกากรดังกล่าว ภายในวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)
สําหรั บอิน โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย และไทย วัน ที 31 ธัน วาคม ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) สํ าหรั บ
ฟิลิปปินส์ และวันที 31 ธันวาคม ค.ศ. 2024 (พ.ศ. 2567) สําหรับกัมพูชาและเวียดนาม
(อี) บัญชีสินค้ายกเว้น
บัญชีสินค้ายกเว้นจะต้องมีการทบทวนภาษีศุลกากรประจําปี โดยมุ่งหมายทีจะปรับปรุ งการเข้าสู่
ตลาด
2. ภาษีศุลกากรทีเรี ยกเก็บจริงระหว่างกลุ่มประเทศภาคีจะต้องไม่สูง ไปกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในตาราง
ภายใต้ความตกลงฉบับนี อย่างไรก็ตาม หากอัตราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บ จริงตํ ากว่าอัตราที
กําหนดไว้ในตาราง จะต้องใช้อตั ราภาษีศุลกากรเอ็มเอฟเอ็นทีเรี ยกเก็บจริงนันกับประเทศภาคีทุกประเทศ
3. สําหรับรายการสินค้าที จัดเก็บภาษีศุลกากรตามสภาพ การลดและ/ หรื อยกเลิกภาษีศุลกากรจะเป็ นไป
ตามรู ปแบบและกรอบเวลาของสินค้าที จําแนกประเภทไว้ โดยสัดส่วนการลดภาษีศุลกากรของสินค้าเหล่านี
จะต้องลดลงเท่ากับสัดส่วนการลดภาษีโดยเฉลี ยของสินค้าที จัดเก็บภาษีศุลกากรตามราคาในปี เดียวกัน

4

รู ปแบบการลดภาษีกลุ่มสินค้าอ่อนไหวสูงไม่ใช้กบั บรู ไนดารุ สซาลาม สปป. ลาว พม่า และสิงคโปร์
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4. แม้จะกํา หนดไว้ตามตารางภายในภาคผนวกนี ไม่มีค วามใดภายใต้ค วามตกลงฉบับนี จะขัดขวาง
ประเทศภาคีใดจากการเร่งลดภาษีศุลกากรโดยฝ่ายเดียว หรื อโอนย้ายผลิตภัณฑ์หรื อรายการสินค้าโดยฝ่าย
เดียวจากบัญชีสินค้าอ่อนไหวสู งหรื อบัญชีผลิตภัณฑ์พเิ ศษไปสู่กลุ่มสินค้าอ่อนไหวหรื อกลุ่มสินค้าปกติ หรื อ
โอนย้ายรายการสินค้าจากกลุ่มสินค้าอ่อนไหวไปสู่กลุ่มสินค้าปกติ
5. ประเทศภาคีจะได้รับข้อลดหย่อนภาษีศุลกากรทีประเทศภาคีอีกฝ่ายให้แก่รายการสินค้าตามที ระบุ
และใช้บงั คับตามตารางการลด/ ยกเลิกภาษีศุลกากรภายใต้ภาคผนวกนี ร่วมกับการดําเนินการและเงื อนไขที
ระบุในเรื องนันตราบเท่าทีประเทศภาคีนนยึ
ั ดมันกับข้อผูกพันของตนตามทีตกลงสําหรับการลด/ยกเลิกภาษี
ศุลกากรของสินค้ารายการนัน
6. อัตราภาษีศุลกากรทีระบุไว้ในตารางของภาคผนวกนีเป็ นเพียงการแสดงระดับอัตราภาษีศลุ กากรพิเศษ
เอไอเอฟทีเอทีประเทศภาคีแต่ล ะฝ่ายใช้ก บั รายการสิน ค้าที เกียวข้องตามปี ทีดําเนินการ และมิได้ข ัดขวาง
ประเทศภาคีใดจากการเร่ง ลดหรื อยกเลิกภาษีศุลกากรของตนโดยฝ่ายเดียวในเวลาใด ๆ ก็ได้
7. สําหรั บประเทศภาคี ทีความตกลงฉบับนี มีผลใช้บงั คับหลังจากวันที 1 มกราคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ.
2553) ประเทศภาคีนนจะต้
ั
องดําเนินการลดหรื อยกเลิกภาษีศุล กากรเริ มแรกตามระดับทีระบุไว้ในตารางข้อ
ผูกพันภาษีในปี ทีความตกลงมีผลใช้บงั คับกับประเทศภาคีนนั
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ตารางข้ อผูกพันภาษี
บัญชีเอ
บรู ไนดารุสซาลาม
กัมพูชา
อินเดีย
อินโดนีเซีย
สปป. ลาว
มาเลเซีย
พม่า
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
บัญชีบี
อินเดีย
ฟิลิปปินส์

aitig คําแปลไม่เป็ นทางการ (signed ver)
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