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เขตการค้าเสรีอาเซียน

ASEAN Free Trade Area (AFTA).

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของอาเซียน เริ่ม

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535  เมื่อผู้นำาอาเซียนได้ลงนามกรอบความ

ตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ

อาเซียน (Framework Agreement on Enhancing ASZN 

Economic Cooperation) และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลง

นามความตกลงวา่ดว้ยการใชอ้ตัราภาษพีเิศษทีเ่ทา่กนัสำาหรบั

เขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effec-

tive Preferential Tariff Scheme for the ASAN Free Trade 

Area) เป็นการประกาศเริ่มต้น  เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 

ครอบคลมุสนิคา้อตุสาหกรรม เกษตรแปรรปู และสนิคา้เกษตร

ไม่แปรรูป โดยให้มีความยึดหยุ่นแก่สินค้าอ่อนไหวได้

 1. วัตถุประสงค์ของ AFTA  3 ประการ  ได้แก่ (1)  

สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอาเซียน (2) ดึงดูด

การลงทุนจากต่างประเทศ และ (3) สร้างอำานาจต่อรอง

 2. เป้าหมายหลักของ AFTA  2 ประการ  ได้แก่ (1)  

การลดภาษีสินค้าที่อยู่ในบัญชีลดภาษี (Inclusive List) เหลือ

ร้อยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2553 สำาหรับกรณีประเทศสมาชิก

เดิม 6 ประเทศ และภายในปี พ.ศ. 2558  สำาหรับกรณีประเทศ

สมาชิกใหม่ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) และ (2) 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
ส�านักงานวิเทศสัมพันธ์  กรมโยธาธิการและผังเมือง

ยกเลิกอุปสรรคหรือมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี 

(Non – Tariff Barriers) ระหว่างกัน โดยยึดหลักเกณฑ์และ

แนวทางขององคก์ารการคา้โลก (WTO) เปน็สำาคญั  ซึง่ประเทศ

สมาชกิเดมิ 5 ประเทศ กำาหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายในป ีพ.ศ. 2553  

ประเทศฟิลิปปินส์ ภายในปี พ.ศ. 2555  และประเทศสมาชิก

ใหม่ ภายในปี พ.ศ. 2558

 3. ความตกลงด้านการค้าสินค้าของอาเซียน 

(ASEAN Trade In Goods Agreement : ATIGA)สินค้าที่

จะได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องอยู่

ในบัญชีลดภาษีของทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำาเข้า 

และมีการลดภาษีเหลือไม่เกินร้อยละ 20 แล้ว และสินค้านั้น

จะต้องมีสัดส่วนการผลิตในอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

 ประเทศไทยได้ผูกพันสินค้า จำานวน 8,300 รายการ 

ไวภ้ายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซยีน จำาแนกเปน็ (1) สนิคา้ในบญัชี

ลดภาษี จำานวน 8,287 รายการ ซึ่งจะต้องลดภาษีลงเหลือ

ร้อยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2553  และ (2) สินค้าในบัญชีอ่อน

ไหว จำานวน 13 รายการ ได้แก่ กาแฟ มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง  
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และไม้ตัดดอก ซึ่งจะต้องลดภาษีลงเหลือร้อยละ 5 ภายในปี  

พ.ศ. 2553

 4. ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน 

(ASEAN Framework Agrement on Services : AFAS)  ใน

ปี พ.ศ. 2538  ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำาและลงนาม

ในกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ขยายความร่วมมือในการค้าบริการบาง

สาขาทีจ่ะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

สมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น (2) ลดอุปสรรคทางการค้าบริการ

ระหว่างประเทศสมาชิก และ (3) เปิดตลาดการค้าบริการ

ระหว่างประเทศสมาชิกให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเปิด

เสรีอย่างเต็มที่ในปี พ.ศ. 2558  สาขาบริการจำาแนกเป็น 12 

สาขา (sector) ได้แก่ บริการด้านธุรกิจบริการสื่อสาร บริการ

ก่อสร้าง บริการจัดจำาหน่าย บริการทางการศึกษา บริการสิ่ง

แวดล้อม บริการทางการเงิน บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

และสิ่งแวดล้อม บริการด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง 

บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา บริการด้าน

การขนส่ง และบริการอื่นๆ การเปิดเสรีการค้าบริการของ

อาเซียน มีหลักการสำาคัญ คือ ประเทศสมาชิกจะต้อง

ทยอยผูกพันการเปิดตลาดให้มากขึ้นทั้งด้านสาขา และ

รูปแบบการให้บริการ (mode) รวมถึงลดเลิกข้อจำากัดที่

เป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการของประเทศสมาชิก

 5.ความตกลงด้านเขตการลงทุนอาเซียน 

(ASEAN Investment Area : AIA) ในปี พ.ศ. 2541 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำาและลงนามในกรอบความ

ตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายใน

และภายนอกอาเซียน และให้มีบรรยากาศการลงทุนที่

เสรีและโปร่งใส ครอบคลุมสาขาการผลิต เกษตร ประมง  

ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาข้าง

ตน้  เขตการลงทนุอาเซยีนมหีลกัการสำาคญั 2 ประการ คอื 

(1) หลักการปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment : 

NT)2 หมายถงึประเทศสมาชกิจะตอ้งปฏบิตัติอ่นกัลงทนุ

อาเซยีนเทา่เทยีมกบัทีป่ฏบิตัติอ่นกัลงทนุทีเ่ปน็คนชาตติน 

และ (2) หลกัการวา่ดว้ยการเปดิตลาด (Opening – Up of 

Industries)3 หมายถึงประเทศสมาชิกจะต้องเปิดเสรีทุก
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ที่ม� :  กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ กระทรวงพ�ณิชย์

๑ รูปแบบก�รให้บริก�ร (Mode of Supply) ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ ได้แก่ (๑) ก�รให้บริก�รข้�มพรมแดน (Cross Border) (๒) ก�รใช้บริก�รในต่�ง

ประเทศ (Consumption) (๓) ก�รจัดตั้งกิจก�รในต่�งประเทศ (Commercial Presence) และ (๔) ก�รเดินท�งข้�มประเทศของผู้ให้บริก�ร (Movement 

of Natural Persons)

๒ กฎระเบียบหรือม�ตรก�รต่�งๆ ที่มีลักษณะเป็นก�รปฏิบัติต่อผู้ให้บริก�รต่�งช�ติแตกต่�งจ�กผู้ให้บริก�รของช�ติตน เช่น ม�ตรก�รด้�นภ�ษีอ�กร

และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ เงื่อนไขด้�นสัญช�ติ เงื่อนไขด้�นถิ่นที่อยู่ เงื่อนไขด้�นก�รถ่�ยโอนเทคโนโลยี เป็นต้น

๓ ก�รลดเลกิม�ตรก�รต�่งๆ ทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่ก�รลงทนุและก�รใหบ้รกิ�ร ห�กประเทศสม�ชกิมมี�ตรก�รหรอืขอ้จำ�กดั ทีต่อ้งก�รสงวนไว ้จะตอ้งระบุ

ไว้ในต�ร�งข้อผูกผัน แต่ต้องยกเลิกข้อจำ�กัดและม�ตรก�รนั้นๆ ต่อไป

อุตสาหกรรมแก่นักลงทุนสัญชาติอาเซียนแต่อาจมีข้อ

ยกเวน้ได ้โดยประเทศสมาชกิจะตอ้งยืน่รายการประเภท

กจิการทีข่อยกเวน้ชัว่คราว (Temporary Exclusive List 

: TEL) และรายการประเภทกิจการที่มีความอ่อนไหว 

(Sensitive List : SL) ได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการทบทวนเพื่อ

ยกเลิกรายการดังกล่าวในภายหลัง

 6.  ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของ

อาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation : AICO) 

เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมของอาเซียน และสนับสนุนการแบ่งการ

ผลิตภายในอาเซียน รวมถึงการใช้วัตถุดิบภายใน

ภูมิภาคโครงการมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 3 ประการ 

คือ (1) ผู้ประกอบการอย่างน้อย 1 ราย ในประเทศสมาชิกอาเซียน

หนึ่งร่วมมือกับผู้ประกอบการอีกอย่างน้อย 1 รายในอีกประเทศสมาชิก

อาเซียนหนึ่ง ยื่นคำาร้องขอรับสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการต่อหน่วย

งานรับผิดชอบของประเทศนั้นๆ (กรณีของไทย คือ สำานักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม) (2) ตอ้งมหีุน้คนชาตทิีบ่รษิทันัน้ตัง้อยูอ่ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 30 

และ (3) ต้องชี้แจงเหตุผลว่าจะร่วมมือกันอย่างไร ผู้เข้าร่วมโครงการจะ

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  สินค้าและวัตถุดิบจะเสียภาษีนำาเข้าในอัตรา

ร้อยละ 0  สินค้านั้นจะได้รับการยอมรับเสมือนเป็นสินค้าที่ผลิตภายใน

ประเทศ ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถขอรบัสทิธปิระโยชนท์ีม่ใิชภ่าษไีดแ้ละ

ไม่ถูกจำากัดด้วยระบบโควตาหรือมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี



 

 

 

 

 

 




