ขอมูลเกี่ยวกับรางพิธีสารเพื่อแกไขความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA)
เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคสวน
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade Agreement:
TAFTA) ลงนามเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 ซึ่งครอบคลุม
การเป ด เสรี การค า สิ น ค า การค า บริ การและการลงทุน ปจ จุบัน ไทยลดภาษีเปน รอยละ 0 ไปแล ว ร อยละ
98.97 ของจํ านวนรายการสินค าทั้งหมด ในขณะที่ ออสเตรเลีย ลดภาษีสินคาทั้งหมดเปนร อยละ 0 แล ว
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558
1.2 ภายใตความตกลง TAFTA ไทยมีการกําหนดปริมาณนําเขาสินคาเกษตรออนไหว ดังนี้
1.2.1 สินคาที่มีโควตาภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ) จํานวน 8 รายการ ซึ่งการนําเขา
ภายในโควตาจะไดรับสิทธิชําระภาษีในโควตาตามตารางการลดภาษี ทั้งนี้ ระบบโควตาภาษีดังกลาวจะสิ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 6 รายการ ไดแก มันฝรั่ง (สดและแชแข็ง) กาแฟสําเร็จรูป ชา ขาวโพด
น้ําตาล และเมล็ดกาแฟ และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จํานวน 2 รายการ ไดแก น้ํานมและนม
พรอมดื่ม นมผงขาดมันเนย
1.2.2 ไทยใชมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard: SSG) กําหนดเพดานปริมาณการ
นําเขา (Trigger Volume) สําหรับสินคาเกษตรออนไหวจํานวน 23 รายการ โดยเก็บภาษีนําเขาในอัตราต่ํา สวน
ปริ มาณการนําเข าที่ เกิ นกวาที่ กําหนด สามารถเรียกเก็ บภาษีในอัตราสู งกวาโดยเลื อกระหว างอัตราเก็ บจริงใน
ปจจุบัน (current MFN applied rate) กับอัตรากอนเริ่มลดภาษี (base rate) ขึ้นอยูกับอัตราภาษีใดต่ํากวากัน
ทั้งนี้ มาตรการ SSG จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลาวคือ จะไมมีการกําหนดเพดานปริมาณการนําเขา
อีกตอไป และอัตราภาษีนําเขาจะเปนรอยละ 0
1.3 ตั้งแตป 2559 ไทยยกเลิกการใชมาตรการ SSG กับสินคาเกษตรออนไหว 6 รายการ ไดแก นมและ
ครีมขนไมหวาน บัตเตอรมิลค น้ําผึ้ง สม องุน มันฝรั่งแปรรู ปแชแข็งและไมแชแข็ง จึงยังคงเหลือสิ นคาภายใต
มาตรการ SSG อีก 17 รายการ ซึ่งรวมถึงไขมันเนย หางนม และเนยแข็ง
1.4 ภายใตบทที่ 2 การคาสินคา ขอ 203 (5) ของความตกลง TAFTA ระบุใหประเทศภาคีที่ใชมาตรการ
TRQ จะตองหารือเพื่อพิจารณาการทบทวนการบริหารจัดการมาตรการนั้นเมื่อมีคํารองขอจากภาคีอีกฝายหนึ่ง และ
ภายใตบทที่ 5 มาตรการปกปอง ขอ 509 (10) ของความตกลง TAFTA ระบุใหประเทศภาคีดําเนินการทบทวน
พันธกรณีการเปดตลาดสินคา SSG ภายในไมเกินระยะเวลา 3 ปหลังจากความตกลงฯ มีผลบังคับใช
1.5 ที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีมติ
ปรับเพิ่มปริมาณโควตาผลิตภัณฑนมผง รอยละ 10 และครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ไดมีมติ
เห็นชอบดังนี้
1) ไขมันเนย (AMF) เพิ่มปริมาณนําเขา (Trigger volume) รอยละ ๑๐
2) หางนม (Whey) เพิ่มปริมาณนําเขา (Trigger volume) รอยละ ๒๐
3) เนยแข็ง (Cheese) เพิ่มปริมาณนําเขา (Trigger volume) รอยละ ๑๐
1.6 ไทยและออสเตรเลียพิจารณาจัดทํารางพิธีสารเพื่อแกไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Protocol to Amend Annex 2 and Annex 5 of the Thailand – Australia
Free Trade Agreement)

2. สาระสําคัญของพิธีสารฯ
สาระสําคัญของรางพิธีสารฯ เปนการแกไข
1) ภาคผนวก 2 โดยเพิ่มปริมาณโควตาผลิตภัณฑนมผง รอยละ 10

พันธกรณีใหม
รายละเอียดสินคา มาตรการ 2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567 2568
Milk and cream,
ปลอด
concentrated or
โควตา 3,312.74 3,312.74 3,312.74 3,875.90 3,875.90 3,875.90 3,875.90 3,875.90 โควตา
containing added
(ตัน)
ภาษี
sugar or other
sweetening
matter, in
ภาษีใน
8
7
6
5
4
3
2
1
0
040210 powder, granules โควตา*
or other solid
forms, of a fat
content, by
ภาษีนอก
weight, not
W
W
W
W
W
W
W
W
W
โควตา**
exceeding 1.5%
นมผงขาดมันเนย
* พิกัดอัตราภาษีภาษีสําหรับสินคาที่อยูในโควตาไมวาเวลาใดก็ตามจะตองไมสูงกวาพิกัดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่อยูในโควตาที่บังคับใชไมวาเวลา
ใดก็ตามภายใตอัตรา MFN โควตา
**W หมายถึง ต่ํากวารอยละ 10 ของพิกัดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่เกินโควตาบังคับใชโดยประเทศไทยสําหรับสินคาภายใตความตกลง WTO
พิกัด
สินคา

2) ภาคผนวก 5 โดยเพิ่มปริมาณ Trigger Volume ของสินคา 6 รายพิกัดสินคา ดังนี้

พันธกรณีใหม
หมาย
รายละเอียดสินคา
เหตุ
2560
2561
2562
2563
Whey and modified whey, whether or
not concentrated or containing added
sugar or other sweetening matter, in
่มขึ้น
0404101
liquid, including condensed form
21.55
25.86
31.03
37.24 เพิ20%
(หางนม และหางนมดัดแปลง จะทําใหเขมขน
หรือเติมน้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ หรือไม
ก็ตาม ในสภาพเหลว รวมทั้งสภาพเขมขน)
Anhydrous milk fat
0405909ex
345.70 380.27 418.30 460.13
(ไขมันเนย แอนไฮดรัสมิลคแฟต)
Fresh cheese, including whey cheese
040610
and curd (เนยแข็งสด (ไมไดบม) รวมถึงเนย
98.77
108.65 119.51 131.47
แข็งที่ทําจากหางนม และเคิรด)
Grated or powdered cheese, of all kinds
เพิ่มขึ้น
040620
(เนยแข็งทุกชนิด เปนฝอยหรือผง)
10%
Processed cheese, not grated or
040630
powdered
1,086.49 1,195.14 1,314.66 1,446.12
(เนยแข็งผานกรรมวิธีแลวไมเปนฝอยหรือผง)
Other cheese, including cream cheese, 711.16 782.28 860.50 946.55
040690
not processed (เนยแข็งอื่นๆ)
พิกดั สินคา

3. ขอมูลการนําเขาสินคาจากออสเตรเลียที่จะมีการปรับเพิ่ม Trigger Volume
3.1 สินค าผลิตภั ณฑ นมผงที่ ปรั บเพิ่มปริมาณโควตา ไทยมีการนํ าเขาจริงในปริมาณที่ เกินโควตา ซึ่ง
กําหนดโควตาการนําเขา 3,011.58 ตัน (จัดเก็บภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 9) ในป 2559 ไทยนําเขาจริงจาก
ออสเตรเลีย 7,505.97 ตัน
3.2 สินคาที่ไทยเสนอขอปรับเพิ่ม Trigger Volume ไทยมีการนําเขาจริงในปริมาณที่ เกินกวาที่
กําหนด อาทิ
- หางนม ซึ่งกําหนดเพดานปริมาณการนําเขา 17.10 ตัน (จัดเก็บภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 8) ใน

ป 2559 ไทยนําเขาจริงจากออสเตรเลีย 2,806.82 ตัน
- เนยแข็ง ซึ่งกําหนดเพดานปริมาณการนําเขา 1,641.93 ตัน (จัดเก็บภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 8)
ในป 2559 ไทยนําเขาจริงจากออสเตรเลีย 3,460 ตัน
- ไขมันเนย ซึ่งกําหนดเพดานปริมาณการนําเขา 299.31 ตัน (จัดเก็บภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 0)
ในป 2559 ไทยนําเขาจริงจากออสเตรเลีย 217.11 ตัน
3.3 ทั้งนี้ ปริมาณที่เกินเพดานที่กําหนดจะถูกจัดเก็บภาษีในอัตรารอยละ 30 (หางนมและเนยแข็ง) และ
รอยละ 5 (ไขมันเนย)
4. ประโยชนที่ไทยจะไดรับ
4.1 ขอมูลการนําเข าผลิ ตภั ณฑ นมขางตนสะทอนใหเห็นถึงความตองการของอุตสาหกรรมการผลิต
ภายในประเทศ (เชน ขนม เบเกอรี่ ไอศครีม นมขน นมขนหวาน) และการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ฉะนั้น
การปรับเพิ่มปริมาณโควตาและปริมาณนําเขา (Trigger Volume) จะชวยลดตนทุนของภาคอุตสาหกรรมและราคา
สินคาในตลาด
4.2 ปรับเพิ่มปริมาณโควตาสินคา 1 รายการ และการปรับเพิ่มปริมาณการนําเขา (Trigger Volume)
ของสินคา 3 รายการ (6 พิกัดขางตน) จะชวยใหอุตสาหกรรมโคนมไทยไดมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปดเสรีใน
ป 2563 โดยออสเตรเลียแจงวายินดีที่จะใหความรวมมือกับไทยโดยการดําเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม
ไทยให มีศักยภาพเพิ่ มขึ้ นทั้ งในด านการพั ฒนาเทคโนโลยีในแปลงปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารสัตวและพัฒนา
โภชนาการสําหรับโคนม
4.3 เปนการดําเนินการใหเปนไปตามความตกลงฯ เพื่อใหออสเตรเลียเห็นถึงความจริงใจในการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของไทย
5. ชองทางการเสนอขอคิดเห็น
ทานสามารถเสนอขอคิดเห็นตอรางพิธีสารเพื่อแกไขความตกลงการคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย ตาม
เอกสารแนบ ผานทาง Website กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (www.dtn.go.th), Application
(DTN Drive) Facebook (www.facebook.com/TradeNegotiations) Twitter
(https://twitter.com /dtn_Thailand) และสายดวน 025077209-11 หรือ 025077258 หรือ
025077361
ทั้งนี้ เปดรับฟงความเห็นตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-------------------------------------

