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1.  ความเปนมา 
การเจรจาจัดทําความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (Agreement 

Establishing the ASEAN -Australia - New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) เกิดขึ้นเมื่อผูนําของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ไดลงนามในแถลงการณรวม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2547 ตกลงใหเร่ิมการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางกัน เพื่อสงเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยกอนหนานี้ High-Level Task Force ของอาเซียนไดจัดทําการศึกษาเรื่อง The Angkor Agenda: 
Report of the High-Level Task Force on the AFTA-CER Free Trade Area สรุปวา การจัดทําเขตการคาเสรี
ระหวางอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนดนั้นเปนไปไดและเปนส่ิงที่ควรทําเพื่อใหทั้งสองฝายสามารถ
กาวทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกในปจจุบัน 

เจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจของอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ไดรวมหารือกันครั้งแรก 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2548  และเห็นชอบใหจัดตั้ง ASEAN - Australia - New Zealand Trade Negotiating 
Committee (AANZTNC) ขึ้น เพื่อทําหนาที่เจรจาจัดทําความตกลงเพื่อจัดตั้ง AANZTNC และใหรายงานผล
การเจรจาตอเจาหนาที่อาวุโสและรัฐมนตรีเศรษฐกิจใน SEOM-CER Consultations และ AEM-CER 
Consultations ตามลําดับ การ เจรจา AANZTNC ไดเร่ิมขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2548 และมีการเจรจา
ตอเนื่องกันจนสามารถสรุปสาระสําคัญของการเจรจาไดเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
และรัฐมนตรีการคาออสเตรเลียและนิวซีแลนด ไดลงนามความตกลง AANZFTA พรอมทั้งเอกสารประกอบ
ความตกลงอีก 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 สําหรับประเทศภาคีที่มีความพรอม ไดแก 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด บรูไน มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม สวนไทยไดแจงความพรอม
ในการบังคับใชความตกลงตอประเทศภาคีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 ซ่ึงจะทําใหความตกลง AANZFTA มี
ผลบังคับใชสําหรับไทย 60 วันใหหลัง คือ ตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2553 เปนตนไป
 

2. สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 
 ASEAN-Australia-New Zealand Trade Negotiating Committee หรือ AANZTNC เปนคณะทํางาน
หลักในการเจรจา โดยมีหัวหนาคณะเจรจาของบรูไนทําหนาที่ประธานฝายอาเซียน AANZTNC ไดจัดตั้ง
คณะทํางานและกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อรับผิดชอบการเจรจาในแตละเรื่อง     
 ความตกลง AANZFTA เปนความตกลงที่มีขอบเขตกวาง โดยครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวของกับการคา
เกือบทุกเรื่อง ไดแก การคาสินคา กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา พิธีการศุลกากร มาตรการสุขอนามัยและ
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สุขอนามัยพืช มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค กระบวนการตรวจสอบรับรอง มาตรการปกปอง การคา
บริการ การเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ทรัพยสิน
ทางปญญา การแขงขันทางการคา การปรึกษาหารือและการระงับขอพิพาท และประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวของ 
นอกจากนี้ ยังมีเอกสารประกอบความตกลงอีก 2 ฉบับ คือ เอกสารความเขาใจวาดวยการลด และ/หรือ การ
ยกเลิกอากรศุลกากร [Understanding on Article 1 (Reduction and/or Elimination of Customs Duties) of 
Chapter 2 (Trade in Goods) of the AANZFTA] และเอกสารขอตกลงการบังคับใชสําหรับแผนงานความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ [Implementing Arrangement for the AANZFTA Economic Co-operation Work 
Programme Pursuant to Chapter 12 (Economic Co-operation) of the AANZFTA] สาระสําคัญของความตก
ลง AANZFTA ประกอบดวย 
 1. วัตถุประสงคของความตกลง AANZFTA มีวัตถุประสงคเพื่อ    

 1.1 เปดเสรีและอํานวยความสะดวกในการคาสินคาระหวางประเทศภาคีอยางกาวหนาเปน 
ลําดับ โดยเฉพาะการยกเลิกอุปสรรคทางภาษีศุลกากรและอุปสรรคที่ไมใชภาษีศุลกากรสําหรับการคาสินคา
สวนใหญระหวางประเทศภาคี 
  1.2 เปดเสรีการคาบริการระหวางประเทศภาคีอยางกาวหนาเปนลําดับ โดยครอบคลุมสาขา
สวนใหญ 
  1.3 อํานวยความสะดวก สงเสริม และสรางเสริมโอกาสการลงทุนระหวางประเทศภาคี โดย
การพัฒนาสภาพแวดลอมการลงทุนอยางเหมาะสม 
  1.4 จัดตั้งกรอบความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรง ความหลากหลาย และสรางเสริม
การคา การลงทุน และเครือขายทางเศรษฐกิจระหวางประเทศภาคี 
  1.5 จัดใหมีการปฏิบัติที่เปนพิเศษและแตกตางแกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน  เพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. การคาสินคา ครอบคลุมเรื่องการลด และ/หรือ การยกเลิกอากรศุลกากร การยกเลิกการอุดหนุน
การสงออกสินคาเกษตร การประติบัติเยี่ยงคนชาติ ในการเก็บภาษีอากรและระเบียบขอบังคับภายใน 
คาธรรมเนียมและคาภาระที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออก การเผยแพรและการบริหารจัดการระเบียบ
ขอบังคับทางการคา มาตรการจํากัดปริมาณ มาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร และมาตรการขออนุญาตนําเขา 
โดยอางถึงความตกลงที่เกี่ยวของภายใตกรอบองคการการคาโลก เชน ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากร
และการคา พ.ศ. 2537 (General Agreement on Tariff and Trade GATT 1994) และความตกลงวาดวย
กระบวนการขออนุญาตนําเขา (Agreement on Import Licensing Procedures) เปนตน 
 นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหประเทศภาคีเรง และ/หรือ ปรับปรุงขอผูกพันภาษีศุลกากร ตลอดจนให
ประเทศภาคีแกไขขอผูกพันภาษีศุลกากรไดหากประเทศภาคีอ่ืนตกลง และยังกําหนดใหประเทศภาคีแตละ
ประเทศมีจุดติดตอเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารระหวางกันในเรื่องที่เกี่ยวกับขอบทการคา
สินคา รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยการคาสินคาขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับขอบทการคาสินคา กฎ
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วาดวยถ่ินกําเนิดสินคา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค กระบวนการ
ตรวจสอบรับรอง และมาตรการปกปอง ในสวนของการลด และ/หรือ การยกเลิกภาษีศุลกากรภายในความ
ตกลง AANZFTA ประเทศภาคีแตละประเทศจะตองลด และ/หรือ ยกเลิกภาษีศุลกากรตามตารางขอผูกพัน
ภาษีศุลกากรของตนตามที่ระบุในภาคผนวกของความตกลง AANZFTA ใหแกประเทศภาคีอ่ืนทั้ง 11 
ประเทศ 
 3. กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา กลาวถึงเกณฑและขอกําหนดในการไดถ่ินกําเนิดสินคา ซ่ึงจะทําให
สินคานั้นสามารถไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากขอผูกพันภาษีศุลกากรของประเทศภาคีภายใตความตกลง 
AANZFTA ประกอบดวย 
  3.1 ขอกําหนดสําหรับสินคาที่ผลิตทั้งหมด (Wholly Produced) หรือไดมาทั้งหมด (Wholly 
Obtained) ในประเทศภาคี ไดแก 
   3.1.1 พืชและผลิตภัณฑจากพืช ซ่ึงรวมถึงผลไม ดอกไม ผัก ตนไม พืชจําพวก 
สาหราย เห็ดรา และพืชมีชีวิต ที่ปลูก เก็บเกี่ยว เก็บ หรือรวบรวมในประเทศภาคี 
   3.1.2 สัตวมีชีวิตที่เกิดและเลี้ยงในประเทศภาคี 
   3.1.3 สินคาที่ไดมาจากสัตวมีชีวิตในประเทศภาคี 
   3.1.4 สินคาที่ไดมาจากการลา การดัก การประมง การทําฟารม การเพาะเลี้ยง
ส่ิงมีชีวิตทางน้ํา การรวบรวม หรือการจับที่กระทําในประเทศภาคี 
   3.1.5 แรธาตุและสารอื่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่สกัดจากหรือไดมาจากผืนดิน 
น้ํา พื้นดินทองทะเล หรือใตพื้นดินทองทะเลในประเทศภาคี  
   3.1.6 สินคาที่ไดมาจากการประมงทะเล หรือสินคาทางทะเลอื่นๆ ที่ไดมาจากทะเล
หลวงโดยเรือที่จดทะเบียนหรือมีประวัติกับประเทศภาคีและมีสิทธิชักธงของประเทศภาคีนั้น โดยสอดคลอง
กับกฎหมายระหวางประเทศ  
   3.1.7 สินคาที่มีการผลิตบนเรือโรงงานที่จดทะเบียน หรือมีประวัติกับประเทศภาคี
และมีสิทธิชักธงของประเทศภาคีนั้น จากสินคาที่กลาวถึงในขอ 3.1.6 
   3.1.8 สินคาที่ไดมาโดยประเทศภาคีหรือบุคคลของประเทศภาคี จากพื้นดินทอง
ทะเลหรือใตพื้นดินทองทะเลนอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และติดกับเขตไหลทวีปของประเทศภาคีนั้น และ
นอกเหนือพื้นที่ซ่ึงประเทศที่สามมีอํานาจภายใตสิทธิในการแสวงหาผลประโยชนที่ไดรับอนุญาตโดย
สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ 
   3.1.9 สินคาที่เปนของที่ใชไมไดและเศษที่ไดจากการผลิตและการบริโภคใน
ประเทศภาคี หรือ สินคาที่ใชแลวซ่ึงเก็บรวบรวมไดภายในประเทศภาคี โดยสินคาดังกลาวเหมาะสําหรับการ
นํากลับคืนมาใชเปนวัตถุดิบเทานั้น 
   3.1.10 สินคาที่ผลิตหรือไดมาในประเทศภาคี จากสินคาที่กลาวถึงในขอ 3.1.1 ถึง 
3.1.9 หรือจากผลิตภัณฑของสินคาดังกลาว  
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  3.2 สําหรับสินคาที่ไมมีการผลิตทั้งหมด หรือไมไดมาทั้งหมด ในประเทศภาคี จะถือวาได 
ถ่ินกําเนิดก็ตอเมื่อ 
   3.2.1 สินคามีสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมภิาคไมนอยกวารอยละ 40 ของ
ราคา เอฟ โอ บี ซ่ึงคํานวณโดยใชสูตรใดสูตรหนึ่งดังตอไปนี้  
 
    3.2.1.1 วิธีทางตรง 
 

 RVC = ตนทุนวัสดุจากประเทศภาคีความตกลง+คาแรง + ตนทุนดําเนินการ + กําไร+อ่ืนๆ   X 100% 
FOB 

 
หรือ 

 
    3.2.1.2 วิธีทางออม/วิธียอนกลับ 
 

                            RVC  =  เอฟ  โอ  บี  -  มูลคาของวัสดุที่ไมไดถ่ินกําเนดิ   X  100% 
FOB 

โดย 
  ตนทุนวัตถุดิบจากประเทศภาคีความตกลง คือ มูลคาวัตถุดิบ ช้ินสวน หรือผลิตภัณฑที่ได 
ถ่ินกําเนิด ซ่ึงจัดหามาหรือผลิตขึ้นโดยผูผลิตในการผลิตสินคา 
  คาแรง รวมถึง คาจางแรงงาน คาตอบแทน และสวัสดิการแรงงานอื่นๆ 
  ตนทุนดําเนินการ คือ ตนทุนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทั้งหมด 
  ตนทุนอื่นๆ คือ ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดวางสินคาลงเรือหรือพาหนะอื่นๆ เพื่อการสงออก 
แตไมไดจํากัดอยูเพียง ตนทุนคาขนสงภายในประเทศ คาเก็บรักษาและคาโกดัง คาทาเรือ คานายหนา และ
คาบริการ เทานั้น 
  เอฟ โอ บี คือ มูลคาสินคา ณ ทาตนทาง ซ่ึงรวมถึงคาขนสงไปยังทาหรือสถานที่สุดทาย
สําหรับสงออกสินคาไปตางประเทศ  
  มูลคาของวัตถุดิบท่ีไมไดถิ่นกําเนิด คือ มูลคาซี ไอ เอฟ (มูลคาสินคานําเขา ซ่ึงรวมถึงคา
ระวางบรรทุกและคาประกันภัยจนถึงทาหรือสถานที่นําเขาในประเทศผูนําเขา) ณ ขณะที่นําเขาหรือราคาที่ 
สืบทราบและสอบถามไดลาสุด สําหรับวัตถุดิบ ช้ินสวน หรือผลิตภัณฑที่ไมไดถ่ินกําเนิดที่ผูผลิตจัดหามาใน
การผลิตสินคา วัตถุดิบที่ไมไดถ่ินกําเนิดยังรวมถึงวัตถุดิบที่ไมสามารถบอกถ่ินกําเนิดได แตไมรวมถึง
วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นเอง 
   3.2.2 สินคาที่วัตถุดิบที่ใชในการผลิตไมไดถ่ินกําเนิดทั้งหมด ผานการเปลี่ยนพิกัด
ศุลกากรในระดับ 4 หลัก (Change in Tariff Heading : CTH) ในประเทศภาคีนั้น 
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3.3 สินคาที่อยูภายใตบังคับของกฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules) เปนสินคาที่
ไดถ่ินกําเนิด  
  3.4 กฎการสะสมถิ่นกําเนิดสินคา (Cumulative Rules of Origin) สินคาที่ไดถ่ินกําเนิดใน
ประเทศภาคีหนึ่งและถูกใชเปนวัตถุดิบการผลิตในอีกประเทศภาคีหนึ่ง จะถือวาไดถ่ินกําเนิดในประเทศภาคี
ที่มีกระบวนการผลิตขั้นสุดทาย 
  3.5 การดําเนินการและกระบวนการผลิตขั้นต่ํา (Minimal Operations and Processes) ในการ
อางอิงถ่ินกําเนิดสินคาที่ใชสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาคเพียงอยางเดียวนั้น จะตองไมนําการ
ดําเนินการและกระบวนการขั้นต่ํา เชน การรักษาสินคาใหอยูในสภาพดี การบรรจุหีบหอ การติดฉลาก 
รวมถึงกระบวนการอยางงายอื่นๆ เชน การรอน การลาง การตัด การงอ เปนตน มาคิดรวมในการตัดสินวา
สินคานั้นจะไดถ่ินกําเนิดหรือไม 
  3.6 เกณฑขั้นต่ํา (De Minimis) สินคาที่ไมผานเกณฑการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 4 
หลัก จะไดถิ่นกําเนิดสินคาหากมูลคาวัตถุดิบที่ไมไดถ่ินกําเนิดทั้งหมดที่ใชในการผลิต ซ่ึงไมผานเกณฑการ
เปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 4 หลัก มีไมเกินรอยละ 10 ของราคา เอฟ โอ บี ของสินคานั้น หรือเฉพาะสินคา
ในตอนที่ 50-63 น้ําหนักของวัตถุดิบที่ไมไดถ่ินกําเนิดทั้งหมดที่ใชในการผลิตไมเกินรอยละ 10 ของน้ําหนัก
รวมของสินคานั้น 
 4. พิธีการศุลกากร มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหการใชบังคับกฎหมายและระเบียบขอบังคับดานศุลกากร
สามารถคาดการณได สม่ําเสมอ และโปรงใส สงเสริมการจัดการพิธีการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ตรวจผานสินคาที่รวดเร็ว ทําใหพิธีการศุลกากรงายขึ้น และสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานศุลกากร
ของประเทศภาคี โดยกําหนดใหประเทศภาคีประเมินราคาศุลกากรของสินคาที่มีการคาระหวางกันตามความ
ตกลงวาดวยการประเมินราคาศุลกากร (Agreement on Implementation of Article VII of the General 
Agreement on Tariffs and Trade 1994) ภายใตกรอบองคการการคาโลก และสงเสริมใหประเทศภาคีมีระบบ
อัตโนมัติเพื่อรองรับธุรกรรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสใหมีคําวินิจฉัยลวงหนา (advance rulings) ในเรื่อง
พิกัดศุลกากร การประเมินราคาศุลกากร และ/หรือ ถ่ินกําเนิดสินคา และใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
อํานวยความสะดวกในการตรวจผานสินคาที่มีความเสี่ยงต่ํา นอกจากนี้ ยังกําหนดใหประเทศภาคีแตละ
ประเทศมีจุดสอบถามขอมูลและมีการเผยแพรขอมูลระเบียบขอบังคับและพิธีการศุลกากรทางอินเตอรเน็ต 
และ/หรือส่ิงพิมพ 
 5. มาตรการสุขอนามัยสุขอนามัยพืช  กําหนดใหประเทศภาคีแตละประเทศยืนยันสิทธิและ
พันธกรณีภายใตความตกลงวาดวยการบังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the 
Implementation of Sanitary and Phytosanitary Measures) ภายใตกรอบองคการการคาโลก และใหมีการ
เสริมสรางความรวมมือดานความเทาเทียมกัน (Equivalence) ตลอดจนความรวมมือและความชวยเหลือทาง
วิชาการในดานอื่นๆ นอกจากนี้ ยังกําหนดใหประเทศภาคีแตละประเทศมีจุดติดตอเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการรองขอและการแจงขอมูลเกี่ยวกับสุขนามัยและสุขอนามัยพืช ทั้งนี้ประเทศภาคีใดตองการหารือ
เกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยและสุขามัยพืชที่สงผลกระทบตอการคาระหวางกัน ประเทศภาคีนั้นสามารถรอง
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ขอคําอธิบายโดยละเอียดและใหมีการหารือเพื่อหาวิธีการแกไขปญหาได หากไมสามารถตกลงกันไดก็จะนํา
เร่ืองดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการรวมภายใต ความตกลง AANZFTA ตอไป 
 6. มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบรับรอง กําหนดใหประเทศภาคีแต
ละประเทศยืนยันสิทธิและพันธกรณีภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Agreement on 
Technical Barriers to Trade) ภายใตกรอบองคการการคาโลก และใหหนวยงานดานมาตรฐานของตน
ปฏิบัติงานโดยสอดคลองกับความตกลงดังกลาว ประเทศภาคีแตละประเทศจะตองใชมาตรฐานระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของเปนพื้นฐานสําหรับกฎระเบียบทางเทคนิคของตน พิจารณายอมรับกฎระเบียบทางเทคนิค
ที่เทาเทียมกันของประเทศภาคีอ่ืนและผลจากกระบวนการตรวจสอบรับรองของประเทศภาคอื่นดวย อีกทั้ง
จะตองเสริมสรางความรวมมือดานมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบรับรอง เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเขาสูตลาดซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ประเทศภาคีจะตองพิจารณาคํารองขอใหมีการ
หารือโดยเร็ว หากไมสามารถตกลงกันได ประเทศภาคีที่เกี่ยวของอาจจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อหา
ขอสรุปในเรื่องนั้น นอกจากนี้ ยังกําหนดใหประเทศภาคีแตละประเทศเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน 
กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งใหมีจุดติดตอเพื่อประสานงานระหวางกันดวย 
 7. มาตรการปกปอง หากสินคาที่ไดถ่ินกําเนิดของประเทศภาคีอ่ืนถูกนําเขามาในประเทศภาคีใด 
ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากการลดหรือยกเลิกอากรศุลกากรภายใตความตกลงนี้ และคุกคามทําให
เกิดความเสียหายรายแรงตออุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งผลิตสินคาที่เหมือนหรือแขงขันกันโดยตรง 
ประเทศภาคีนั้นสามารถระงับการลดอากรศุลกากรสําหรับสินคานั้น หรือเพิ่มอากรสําหรับสินคานั้นไดโดย
ไมเกินกวาระดับที่กําหนด โดยกําหนดใหมีการไตสวนกอนที่จะใชมาตรการปกปองตามขั้นตอนที่กําหนดไว
ในความตกลงวาดวยการปกปอง (Agreement on Safeguards) ภายใตกรอบองคการการคาโลก และได
กําหนดกฎกติกาเรื่องการแจง ขอบเขตและระยะเวลาของมาตรการปกปองในชวงปรับเปลี่ยน มาตรการ
ปกปองชั่วคราว และการชดเชย 
 8. การคาบริการ ประเทศภาคีแตละประเทศสามารถเลือกกิจกรรมการคาบริการที่ตองการจะผูกพัน
ไดตามความพรอมของตน โดยการจัดทําเปนตารางขอผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitments) 
ซ่ึงระบุเงื่อนไขที่เปนขอจํากัดในการเขาสูตลาด เชน การจํากัดจํานวนผูใหบริการ การจํากัดจํานวนบุคคล
ธรรมดาที่อาจจางได และการจํากัดการมีสวนรวมของทุนตางชาติ ตลอดจนขอจํากัดในการใหการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ และไดกําหนดใหมีการทบทวนขอผูกพันเฉพาะดานการคาบริการ เพื่อปรับปรุงขอผูกพัน
ดังกลาวใหมีการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ โดยเจรจาเปนรอบๆ ไป ทั้งนี้กําหนดใหมีการเจรจารอบแรก
ภายใน  3 ป  นับจากวันที่ความตกลงมีผลใชบังคับ  หลังจากนั้นใหมีการเจรจาเปนระยะๆ  ตามแต
คณะกรรมการรวมฯ จะกําหนด  
 9. การเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายบุคคล
ธรรมดาที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุนระหวางประเทศภาคี เพื่อสรางระเบียบพิธีการเขาเมืองสําหรับ
บุคคลธรรมดาใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส เพื่อปกปองบูรณภาพของเขตแดนและคุมครองแรงงาน
ภายในประเทศ และการจางงานถาวรในอาณาเขตของประเทศภาคี โดยประเทศภาคีมีการจัดทําตารางขอ
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ผูกพันเฉพาะวาดวยการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา ซ่ึงระบุเงื่อนไขและขอจํากัดของขอผูกพันดังกลาวสําหรับ
บุคคลธรรมดาแตละประเภท เชน นักธุรกิจ ผูโอนยายภายในกิจการ และผูใหบริการตามสัญญา เปนตน 
นอกจากนี้ ประเทศภาคียังคงสามารถใชมาตรการควบคุมการเขาเมืองและการพํานักอยูเปนการชั่วคราวของ
บุคคลธรรมดาของประเทศภาคีอ่ืนได หากมาตรการนั้นไมสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนที่ประเทศ
ภาคีอ่ืนควรไดรับภายใตความตกลงนี้ 
 10. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการใชและสรางความรวมมือในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยกลาวถึงความโปรงใสในการเผยแพรมาตรการทั่วไปที่เกี่ยวของกับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตอสาธารณชน การมีกฎหมายและระเบียบขอบังคับสําหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การมี
มาตรการยืนยันตัวบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสและใบรับรองดิจิทัล การคุมครองผูบริโภคที่ใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสใหเทาเทียมกับผูบริโภคอ่ืนๆ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และการคาไรกระดาษ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือในการวิจัยและฝกอบรมเพื่อพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เชน การสงเสริมการใชเอกสารทางการคาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การชวยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหพนจากอุปสรรคในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การแบงปนขอมูลและประสบการณ และการ
สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบสวนและแกปญหาการฉอโกงที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 11. การลงทุน ประกอบดวย 
  11.1 การเปดเสรีการลงทุน โดยใชแนวทางการเปดเสรีแบบที่ระบุเฉพาะสาขาและมาตรการ
ที่ไมเปดเสรี (Negative List Approach) ประเทศภาคีแตละประเทศจะมีตารางขอสงวนระบุสาขาและ
มาตรการที่จะสงวนสิทธิในการใหการปฏิบัติที่ดีกวาตอนักลงทุนของประเทศตน ซ่ึงตารางขอสงวนดังกลาว
จะใชกับประเทศภาคีอ่ืนๆ ที่เหลือทุกประเทศ ทั้งนี้ ทุกประเทศจะตองจัดทําตารางขอสงวนการเปดเสรีการ
ลงทุนของตนใหเสร็จภายใน 5 ป นับจากวันที่ความตกลงมีผลใชบังคับ และในระหวางนั้นประเทศภาคีจะมี
การเจรจาเกี่ยวกับแนวทางการขยายประโยชนใหแกประเทศภาคีอ่ืน หากมีประเทศภาคีใดไปตกลงให
ประโยชนที่ดีกวาแกประเทศที่ไมใชภาคีดวย 
  11.2 การสงเสริมและการคุมครองการลงทุน มีพันธกรณีหลักคลายคลึงกับพันธกรณีที่มีอยู
ในความตกลงเพื่อการสงเสริมและการคุมครองการลงทุนที่ไทยไดจัดทํากับนานาประเทศรวมกวา 40 ฉบับ 
เชน ประเทศภาคีจะไมตั้งเงื่อนไขในการเขามาประกอบธุรกิจของนักลงทุนตางชาติที่ขัดกับความตกลงวา
ดวยมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-Related Investment Measures) ภายใตกรอบ
องคการการคาโลก ประเทศภาคีจะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมและเทาเทียมกัน รวมถึงใหความคุมครองและ
ความมั่นคงตอการลงทุนของประเทศภาคีอ่ืน ประเทศภาคีจะไมเวนคืนทรัพยสินของนักลงทุนตางชาติ หรือ
ออกมาตรการที่เทียบเทากับการเวนคืน เวนแตจะเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะในลักษณะที่ไมเลือกปฏิบัติ 
ซ่ึงจะตองมีการจายคาชดเชยโดยไมลาชา เพียงพอ มีประสิทธิผล และเปนไปตามกระบวนการที่ชอบดวย
กฎหมาย เปนตน นอกจากนี้ ประเทศภาคียังใหสิทธิแกนักลงทุนของประเทศภาคีอ่ืนในการฟองรองรัฐบาล
ผูรับการลงทุนหากมีการทําผิดพันธกรณีที่ตกลงกันไว 
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 12. ความรวมมือทางเศรษฐกิจ มีขอบเขตครอบคลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในเรื่องที่ประเทศภาคี
มีความสนใจรวมกัน โดยจะดําเนินกิจกรรมความรวมมือตามที่ระบุไวในแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้ ความรวมมือในแตละเร่ืองจะตองมีความเกี่ยวของกับการคาหรือการลงทุน และสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามความตกลง มีประเทศสมาชิกอาเซียนอยางนอย 2 ประเทศ ออสเตรเลีย และ/หรือ นิวซีแลนด เขารวม 
และไมซํ้าซอนกับกิจกรรมความรวมมือทางเศรษฐกิจที่มีอยูเดิม นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหประเทศภาคีแต
ละประเทศมีศูนยประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ และอาจมีการ
ประเมินประสิทธิภาพและแผนงานดังกลาว ตลอดจนปรับปรุงแผนงาน ตามแตคณะกรรมการรวมความตก
ลง AANZFTA จะเห็นชอบ 
 13. ขอตกลงการบังคับใชสําหรับแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Implementing Arrangement 
for the AANZFTA Economic Co-operation Work Programme Pursuant to Chapter 12 (Economic Co-
operationX of the AANZFTA) เปนเอกสารที่ไดมีการลงนามพรอมกับความตกลง AANZFTA แผนงาน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจไดกําหนดแนวทางความชวยเหลือที่จะใหแกประเทศภาคีในการปฏิบัติตามความ
ตกลง AANZFTA แบงเปน 8 ดาน ไดแก 1) กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาและการปฏิบัติตามขอผูกพันภาษี
ศุลกากร 2) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 3) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค 4) บริการ 5) การ
ลงทุน 6) ทรัพยสินทางปญญา 7) การมีสวนรวมในสาขาตางๆ และ 8) ศุลกากร ซ่ึงมีการจัดทําแผนงานรายป 
เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่ความตกลงมีผลใชบังคับ 
 14. ทรัพยสินทางปญญา กําหนดใหประเทศภาคีที่เปนสมาชิกองคการการคาโลกยืนยันสิทธิและ
พันธกรณีภายใตความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights) ภายใตกรอบองคการการคาโลก นอกจากนี้ยังครอบคลุม
เร่ืองการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ลิขสิทธิ์ การใชซอฟตแวรโดยรัฐ เครื่องหมายการคาและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
ทรัพยากรทางพันธุกรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพื้นบาน ความรวมมือดานทรัพยสินทางปญญา 
และความโปรงใส โดยกําหนดใหประเทศภาคีมีการเผยแพรกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับทรัพยสินทางปญญา 
 15. การแขงขันทางการคา ครอบคลุมเรื่องความรวมมือดานการแขงขันทางการคา เชน การ
แลกเปลี่ยนประสบการณและขอมูล การฝกอบรมเจาหนาที่ เปนตน รวมทั้งกําหนดใหประเทศภาคีมีจุดตดิตอ
ประสานงานดานการแขงขันทางการคา 
 16. บทบัญญัติทั่วไปและขอยกเวน ประกอบดวย 
  16.1 ขอยกเวนทั่วไป อางถึงขอ 20 ของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา 
พ.ศ. 2537 และขอ 14 ของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ ภายใตกรอบองคการการคาโลก ทั้งนี้ ความ
ตกลง AANZFTA จะไมหามประเทศภาคีใชมาตรการที่จําเปนเพื่อปกปองทรัพยสมบัติของชาติ หรือสถานที่
เฉพาะที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือใชมาตรการที่จําเปนเพื่อสงเสริมนฤมิตศิลป 
(Creative Arts) ที่มีคุณคาระดับชาติ 
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  16.2 ขอยกเวนดานความมั่นคง ความตกลง AANZFTA จะไมกําหนดใหประเทศภาคีให
ขอมูลใดๆ ที่เห็นวาการเปดเผยขอมูลนั้นจะขัดตอความมั่นคงของตน จะไมหามประเทศภาคีดําเนินการใดๆ 
ที่เห็นวาจําเปนตอการรักษาความมั่นคงของตน และจะไมหามประเทศภาคีดําเนินการตามพันธกรณีภายใต
กฎบัตรสหประชาชาติเพื่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
  16.3 มาตรการทางภาษี ความตกลง AANZFTA จะสามารถใหสิทธิหรือกําหนดพันธกรณี
เกี่ยวกับมาตรการทางภาษีได เฉพาะกรณีที่มีการใหสิทธิและกําหนดพันธกรณีที่คลายกันภายใตกรอบ
องคการการคาโลก หรือภายใตบทการลงทุนของความตกลง AANZFTA และไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
เมื่อเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับมาตรการทางภาษี 
  16.4 มาตรการคุมครองดุลการชําระเงิน โดยไดกลาวถึงส่ิงที่ประเทศภาคีจะสามารถกระทํา
ไดเมื่อประสบกับปญหาดุลการชําระเงินและปญหาการเงินภายนอกอยางรายแรง หรือเมื่ออยูภายใตภาวะ
คุกคามดังกลาว ทั้งในดานการคาสินคา บริการ และการลงทุน 
  16.5 สนธิสัญญาไวแทงกิ (Treaty of Waitangi) ความตกลง AANZFTA จะไมหาม
นิวซีแลนดใชมาตรการที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติที่ดีกวาแกชนเผาเมารี ตามพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาไว
แทงกิ หากไมเปนการเลือกปฏิบัติอยางไมสมเหตุสมผล หรือเปนขอจํากัดแอบแฝงตอการคาสินคาและ
บริการ  
 17. บทบัญญัติวาดวยสถาบันภายใตความตกลง AANZFTA ไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อทํา
หนาที่ทบทวนการปฏิบัติตามความตกลงฯ ควบคุมดูแล และประสานงานระหวางคณะทํางานภายใตความ 
ตกลงฯ โดยจะรายงานตอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรีการคาของออสเตรเลียและนิวซีแลนดเปน
ระยะๆ ผานการประชุมเจาหนาที่อาวุโสทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ประเทศภาคีจะตองกําหนดจุดติดตอเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการติดตอส่ือสารระหวางประเทศภาคี 
 18. การปรึกษาหารือและการระงับขอพิพาท ประกอบดวย บทบัญญัติเบื้องตน บทบัญญัติวาดวยการ
ปรึกษาหารือ บทบัญญัติวาดวยการวินิจฉัย บทบัญญัติวาดวยการปฏิบัติตาม และบทบัญญัติสุดทาย เมื่อเกิด
ขอพิพาทขึ้นภายใตความตกลง AANZFTA และภายใตความตกลงอื่นที่ประเทศภาคีผูพิพาทเปนภาคีอยู 
ประเทศภาคีผูฟองรองสามารถเลือกใชกลไกการระงับขอพิพาทกรอบใดก็ได และเมื่อเลือกแลวจะไม
สามารถใชกลไกการระงับขอพิพาทของกรอบอื่นสําหรับขอพิพาทนั้นได นอกจากประเทศภาคีผูพิพาทจะตก
ลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้ ประเทศภาคีจะตองกําหนดจุดติดตอสําหรับเรื่องการปรึกษาหารือ
และการระงับขอพิพาทภายใตความตกลง AANZFTA ดวย  
 19. บทบัญญัติสุดทาย กลาวถึงความสัมพันธระหวางความตกลง AANZFTA กับความตกลงอื่นๆ 
ซ่ึงประเทศภาคีแตละประเทศยืนยันสิทธิและพันธกรณีของตนภายใตความตกลงในกรอบองคการการคาโลก
และภายใตกรอบความตกลงอื่นๆ ที่ตนเปนภาคีอยู โดยความตกลง AANZFTA จะไมเปล่ียนแปลงสิทธิและ
พันธกรณีของประเทศภาคีในความตกลงเหลานั้น นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงความตกลงระหวางประเทศที่มี
การแกไข การเปดเผยขอมูล การรักษาขอมูลลับ การแกไขความตกลง การมีผลใชบังคับ ตลอดจนการถอนตวั
และการสิ้นสุดของความตกลง 
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3. กรอบความตกลงในสวนของสินคาประมง 

1.  การลดภาษสิีนคาประมงในภาพรวม 
  1.1 ออสเตรเลีย บรูไน และสิงคโปร จะลดภาษีสินคาประมงเปนรอยละ  0  ทั้งหมด เมื่อ
ความตกลงฯ มีผลบังคับใช  
  1.2 นิวซีแลนด ภาษีสินคาประมงสวนใหญจะเปนรอยละ 0  ตั้งแตวันที่ความตกลงฯ มีผล
ใชบังคับ  ยกเวน ซอสและของปรุงแตงสําหรับทําซอสอื่นๆ  จะทยอยลดภาษีจากรอยละ 6.5 ในป 2552-2555 
เปนรอยละ 5 ในป 2556-2559 และรอยละ 3 ใน 2560-2562 โดยจะลดเปนรอยละ 0 ในป 2563  
  1.3 ไทยและมาเลเซีย จะลดภาษีสินคาประมงทั้งหมดเปนรอยละ 0 ในป 2563  
  1.4 ฟลิปปนส จะลดภาษีสินคาประมงสวนใหญเปนรอยละ 0 ในป 2563 ยกเวนปลาแมคเคอเรล
แชเย็นแชแข็ง และเนื้อปลาแบบฟลเล แหง ใสเกลือ/แชน้ําเกลือ แตไมรมควัน ที่ยังคงภาษีไวที่รอยละ 4 และ 
5 ตามลําดับ  
  1.5 ลาว จะลดภาษีสินคาประมงเกือบทั้งหมดเปนรอยละ 0 ในป 2568 ยกเวน กระดองเตายัง
ไมแปรรูปใหคงภาษีไวที่รอยละ 10   
  1.6 พมา จะลดภาษีสินคาประมงเปนรอยละ 0 ในป 2568 แตจะมีรายการที่ยังคงภาษีไวที่
รอยละ 5 และ 10 อีกประมาณ 97 รายการ  
  1.7 เวียดนาม จะลดภาษีสินคาประมงสวนใหญเปนรอยละ 0 ในป 2565 แตจะมีรายการที่
ยังคงภาษีไวที่รอยละ 5 อีกประมาณ 57 รายการ  
  1.8 กัมพูชา จะลดภาษีสินคาประมงสวนใหญเปนรอยละ 0 ในป 2568 แตยังมีรายการที่จะ
ไมนํามาลดภาษีเปนรอยละ 0 อีกประมาณ 10 รายการ ซ่ึงสวนใหญเปนสินคาประมงแปรรูป นอกจากนี้ ยังมี
รายการที่ไมนํามาผูกพันอีก 4 รายการ ไดแก ปลาซารดีนอื่นๆ ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย ของผสมที่ใชปรุง
รส และของผสมที่ใชชูรส รวมถึงกะป (เบลาชาน หรือบลาชาน) น้ําปลา และน้ํามันหอย  
  1.9 อินโดนีเซีย จะลดภาษีสินคาประมงสวนใหญเปนรอยละ 0 ในป 2568 แตยังมีรายการที่
จะไมนํามาลดภาษีจนเปนรอยละ 0 เชน ปลากะรัง (kerapu) สด แชเย็น แชแข็ง ปลานิลสด แชเย็น แชแข็ง 
เนื้อปลาแบบฟลเล สด แชเย็น แชแข็ง และอื่นๆ   ไขปลา  ปลาซารดีนบรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได      
ปลาทูนาสคิปแจกและแอตแลยติกโบนิโตบรรจุภาชนะอัดลม และปลาแมคเคอเรลบรรจุภาชนะที่อากาศผาน
เขาออกไมได      

2. การลดภาษีสินคาประมงของไทย  แบงออกเปน 7 กลุม ไดแก 
  กลุมที่ 1 สินคาที่ลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันทีที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช เชน ปลาวาฬ 
ปลาโลมา พะยูน มีชีวิตนําเขามาสําหรับทําพันธุ เตาและตะพาบน้ํามีชีวิต ปลาทูนาแชเย็นแชแข็ง ปลาซารดีน
แชเย็นแชแข็ง หินปารังยังไมแปรรูป เปนตน   
  กลุมที่ 2 สินคาที่คงภาษีไวที่รอยละ 5 และลดเปนรอยละ 0  ในป 2563 เชน ปลาแมคเคอเรล 
ปลาซอรดฟช ปลาทูธฟช ปลาทะเลอื่นๆ ปลาน้ําจืด สด แชเย็นแชแข็ง และฟลเล  กุง เปนตน  
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  กลุมที่ 3 สินคาที่ทยอยลดภาษีจากรอยละ 20 เปนรอยละ 0 ภายในป 2555 เชน ปลาแซลมอน  
ปลาเฮอรร่ิง ปลาอังโชวี ปู และล็อบสเตอร ปรุงแตง เปนตน 
  กลุมที่ 4 สินคาที่คงภาษีไวที่รอยละ 20 และลดเปนรอยละ 0 ในป 2563 เชน กะปบรรจุ
ภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได กะปอ่ืนๆ กุงบรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได เปาฮื้อปรุงแตง หอยลาย 
หมึก และสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย ปรุงแตง เปนตน 
  กลุมที่ 5 สินคาที่จะทยอยลดภาษีจากรอยละ 30 เปนรอยละ  0 ภายในป 2556  เชน ปลาเทราต  
ปลาไหล ปลาคารป ปลาบลูฟนทูนา ปลาเซาตเทิรนบลูฟนทูนา มีชีวิต ลูกปลาและลูกปูสําหรับทําพันธุ ปลา
เพลซและปลาโคลสด แชเย็น ปลาเพลซและปลาเฮกแชเย็นแชแข็ง ปลาทูนาอ่ืนๆ ปรุงแตง หูฉลาม ซูริมิ และ
ปลาปรุงแตงอื่นๆ 
  กลุมที่ 6 สินคาที่จะทยอยลดภาษีจากรอยละ 30 เปนรอยละ 0 ภายในป 2563 ไดแก กระดอง
เตายังไมแปรรูป 
  กลุมที่ 7 สินคาที่คงภาษีไวที่รอยละ 30 และลดเปนรอยละ 0 ในป 2563 เชน ลูกปลาสวยงาม
มีชีวิต ปลาซารดีนและปลาแมคเคอเรลปรุงแตง 
 

สินคาประมงสงออกที่จะไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรี
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (AANZFTA) จะตองเปนสินคาที่ผลิตและสงออกตามหลักเกณฑอยางใด
อยางหนึ่งตามที่ระบุไวในกฎแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin)  ของความตกลงฯ  ดังนี้ 
 1)  สินคาที่มีการผลิตทั้งหมดหรือไดมาทั้งหมดในประเทศภาคี(Wholly obtained goods) ซ่ึงสินคา
ประมงในพิกัด 03 จะตองมีการผลิตทั้งหมดหรือไดมาทั้งหมดในประเทศภาคี ยกเวน กั้งและสัตวมีกระดอง
อ่ืนๆ แชเย็นแชแข็ง สัตวมีกระดองอื่นๆ มีชีวิต สด แชเย็น บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได รวมถึง
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียปนสําหรับมนุษยบริโภค เปาฮื้อ หอยลาย แมงกะพรุน ปลิงทะเล  
 2) สินคาประมงที่อยูภายใตขอบังคับของกฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rule) โดย
กําหนดใหมีการเปลี่ยนพิกัด(Change of tariff classification) เพื่อใหไดแหลงกําเนิดตามกฎขอนี้จะตองมี
กระบวนการผลิตเกิดขึ้นในประเทศภาคี  โดยจะตองมีการแปรสภาพอยางเพียงพอ  (Substantial 
Transformation) ในระดับพิกัด 2 หลัก (CC) ไดแก เนื้อหรือสวนอ่ืนที่บริโภคไดของสัตวเล้ือยคลานจําพวกงู
และเตา แชเย็นแชแข็ง ขากบ สด แชเย็นหรือแชแข็ง เนื้อหรือสวนอื่นที่บริโภคไดของปลาวาฬ ปลาโลมา 
พะยูน สัตวเล้ือยคลานจําพวกงูและเตา ใสเกลือ แชน้ําเกลือ แหง หรือรมควัน กระดองเตายังไมแปรรูป หิน
ปะการัง เปลือกหอยมุก เปลือกหอยอื่นๆ และล้ินทะเล ยังไมแปรรูป ผงและเศษของหินปะการัง และเปลือก
ของสัตวน้ํา สัตวในตอนที่ 3 ไมมีชีวิต ไขปลา ไขไรน้ํา กระเพาะปลา   
 3) สินคามีสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาคไมนอยกวารอยละ 40 ของ FOB ซ่ึงคํานวณโดย
ใชสูตรการคํานวณสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาค และกระบวนการผลิตขั้นสุดทายเกิดขึ้นใน
ประเทศภาคีโดย วิธีทางตรงหรือ วิธีทางออม/วิธียอนกลับ 
 4) สินคาที่มกีารกําหนดสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมภิาคไมนอยกวารอยละ 40 ของ FOB 
หรือแปรสภาพอยางเพยีงพอ (Substantial Transformation) ในระดับพิกัด 4 หลัก (CTSH)ไดแก กั้งและสัตว
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มีกระดองอื่นๆ แชเย็นแชแข็ง สัตวมีกระดองอื่นๆ มีชีวติ สด แชเย็น บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได 
รวมถึงสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียปนสําหรบัมนุษยบริโภค เปาฮื้อ หอยลาย แมงกะพรุน ปลิงทะเล น้ําปลา 
น้ํามันหอย ของผสมที่ใชปรุงรสและของผสมที่ใชชูรส รวมถึงกะป 
 5)  สินคาที่มีการกําหนดสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาคไมนอยกวารอยละ 40 ของ FOB 
หรือแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation) ในระดับพิกัด 2 หลัก (CC) ไดแก ส่ิงสกัดและน้ํา
คั้นจากปลาหรือสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง ปลาแซลมอน ปลาเฮอรร่ิง ปลาซารดีน ซารดีนเนลลา  และ
ปลาบริสลิง หรือปลาสแปรต และปลาซารดีนอื่นๆ ปลาทูนาสคิปแจกและแอตแลนติกโบนิโต ปลาแมคเคอเรล 
ปลาอังโชวี ปลาฮอรสแมคเคอเรล ปลาแมคเคอเรลอื่นๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได หรือปรุง
แตง หูฉลามที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย ไสกรอกปลา เนื้อปลาซูริมิ และปลาปรุงแตงอื่นๆ คาเวียรและ
ของที่ใชแทนคาเวียรทําจากไขปลา ปู กุง ล็อบสเตอร หอยลาย หมึก เปาฮื้อ สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียอ่ืนๆ 
โมลลุสก และสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย น้ําปลา น้ํามันหอย ของผสมที่ใชปรุงรส
และของผสมที่ใชชูรส รวมถึงกะป และปลาปน 
 6)  สินคาที่มีการกําหนดสัดสวนมูลคาตนทุนการผลิตในภูมิภาคไมนอยกวารอยละ 40 ของ FOB 
หรือแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation) ในระดับพิกัด 2 หลัก (CC)  หรือหากไมมีการ
แปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation) ตามที่กําหนดแลว สินคานั้นจะตองถูกผลิตโดย
กระบวนการทําใหบริสุทธิ์ ไดแก   น้ํามันตับปลาและแฟรกชั่นที่บริโภคได    ไขมันและน้ํามันของปลา
และแฟรกชันของของดังกลาวที่ไมไดดัดแปลงทางเคมี ไขมันและน้ํามันของสัตวทะเลจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม
และแฟรกชันที่ไมดัดแปลงทางเคมี และอ่ืนๆ  ไขปลาวาฬ 

 3. มาตรการดานสุขอนามัย (sanitary and phytosanitary measures : SPS) 
 ประเทศภาคีไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการวาดวยเรื่องสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (คณะอนุกรรมการ 
SPS) ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของของประเทศภาคีแตละฝาย คณะอนุกรรมการ SPS 
จะตองประชุมภายใน 1 ปที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับ และหลังจากนั้น ตามที่กลุมประเทศภาคี
เห็นชอบรวมกัน โดยมีหนาที่ทบทวนความกาวหนาในการปฏิบัติตามขอผูกพันของกลุมประเทศภาคีในเรื่อง
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอาจจัดตั้งคณะทํางานยอยตามที่ไดตกลงกันระหวางกลุมประเทศภาคีที่
เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ประเทศภาคีแตละฝายจะตองแจงความคืบหนาในการ
ปฏิบัติงานของตนแกคณะอนุกรรมการ SPS  

4. ขอผูกพันการเปดตลาดของไทย ภายใต AANZFTA 
  4.1 การลงทุนในธุรกิจบริการ 
  ไทยผูกพันการเปดตลาดบริการ โดยมีจํานวนกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากที่ผูกพันภายใตกรอบ
องคการการคาโลก (WTO) ทั้งนี้ ไทยกําหนดเงื่อนไขทั่วไปสําหรับการลงทุนในธุรกิจบริการ คือ ตองเขามา
จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย กําหนดใหตางชาติถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 
และจํานวนผูถือหุนชาวตางชาตินอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด นอกจากนี้ ไทยไมผูกพันให
ตางชาติซ้ือหรือเปนเจาของที่ดินในประเทศไทย   แตอาจเชาที่ดินหรือเปนเจาของอาคาร      หรือเปนเจาของ

 12



 13

ยูนิตบางสวนในคอนโดมิเนียมได โดยเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย      กิจกรรมที่ไทยผูกพันการเปด
ตลาดเพิ่มขึ้น ไดแก 

4.1.1 บริการวิชาชีพ : วิศวกรรม สถาปตยกรรมผังเมือง และภูมิสถาปตยกรรม 
เปนกิจกรรมที่ไทยผูกพันใหตางชาติเขามาลงทุนไดอยูแลวภายใต WTO ทั้งนี้ ภายใต AANZFTA ไทยผูกพัน
การบริการขามพรมแดนดวย (แตไมผูกพันการประติบัติเยี่ยงคนชาติ)  

4.1.2 บริการธุรกิจ : บริการดานซอฟทแวร (โปรแกรมมิ่ง บํารุงรักษาระบบ และ 
การอบรมดานซอฟทแวรสําหรับลูกคา) และบริการที่ปรึกษาดานการสํารวจน้ํามันและกาซ เปนกิจกรรมใหม
เพิ่มขึ้นจาก WTO ที่ผูกพันใหตางชาติเขามาลงทุน 

4.1.3 บริการโทรคมนาคม : ไมมีกิจกรรมเพิ่มเติมจาก WTO แตผูกพันให
ตางชาติถือหุนเพิ่มขึ้นไดรอยละ 25 จากเดิมรอยละ 20 สําหรับบริการโทรศัพท โทรสาร โทรเลข โทรพิมพ 

4.1.4 บริการการศึกษา : สถาบันสอนภาษา เปนกิจกรรมใหมที่เพิ่มขึ้นจาก 
WTO ที่ผูกพันใหตางชาติเขามาลงทุน 

4.1.5 บริการทองเที่ยว : ที่พักแรมและคาราวาน 
  4.2 การอยูและการทํางานของบุคคลธรรมดา 
  การอยูและการทํางานของบุคคลธรรมดา ไทยอนุญาตการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดาภายใต
เงื่อนไข ดงันี้ 

4.2.1 ผูเขามาติดตอธุรกิจ (Business Visitors) : อยูขั้นตนไดไมเกิน 3 เดือน 
(สําหรับผูที่มีความประสงคเขามาจัดตั้งธุรกิจ สามารถขออยูตอไดไมเกิน 1 ป) 
   4.2.2 ผูโอนยายภายในกิจการ (Intra-Corporate Transferees) : ผูบริหาร ผูจัดการ 
และผูเชี่ยวชาญอยูได 1 ป ขออยูตอไดอีก 3 คร้ัง  คร้ังละไมเกิน 1 ป 
   4.2.3 บุคลากรที่เขามาสอนในสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ อยูขั้นตนไดนาน 1 
ป และขออยูตอได ทั้งนี้ ตองไดรับเชิญจากสถาบันการศึกษา และมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 
 

5. ขอผูกพันการเปดตลาดของออสเตรเลียภายใต AANZFTA 
  5.1 การลงทุนในธุรกิจบริการ 
   ออสเตรเลีย ผูกพันการเปดตลาดบริการใหประเทศสมาชิกสามารถเขาไปลงทุนถือ
หุนไดถึงรอยละ 100 ในเกือบทุกกิจกรรมที่ระบุอยูในตารางขอผูกพันการเปดตลาด โดยมีเงื่อนไขวาภายใต
นโยบายดานการลงทุนของตางชาติ และกฎหมาย Foreign Acquisition and Takeovers Act การลงทุนที่เขา
ขายลักษณะดังตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล 
   5.1.1 การที่ผูลงทุนตางชาติลงทุนในธุรกิจออสเตรเลียที่จัดตั้งอยูแลว ซ่ึงมีมูลคา
สินทรัพยรวมตั้งแต 50 ลานเหรียญออสเตรเลีย โดยมีผลประโยชนอยางมีนัยสําคัญ 
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   5.1.2 การซื้อกิจการหรือสินทรัพยของธุรกิจออสเตรเลียที่ตั้งอยูในตางประเทศ ซ่ึง
มีมูลคาการซื้อตั้งแต 50 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือมีสัดสวนเกินรอยละ 50 ของสินทรัพยรวมทั้งหมดของ
ธุรกิจ 
   5.1.3 การที่ผูลงทุนตางชาติจัดตั้งธุรกิจใหม ซ่ึงมีมูลคาการลงทุนตั้งแต 10 ลาน
เหรียญออสเตรเลีย 
   5.1.4 การลงทุนทางตรงของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลในตางประเทศ 
   5.1.5 การที่นักลงทุนตางชาติไดรับผลประโยชนในที่ดินเขตเมือง 
   5.1.6 ขอเสนอการลงทุนใดๆ ที่อยูในขายตองสงสัย เชน กองทุนที่จัดตั้งเพื่อปลอยกู 
  ทั้งนี้ ธุรกิจทุกรายการที่ออสเตรเลียผูกพันภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 
(TAFTA) ออสเตรเลียก็ไดผูกพันภายใตความตกลง AANZFTA ดวยเชนกัน (ยกเวน บริการซอมบํารุง
รถยนต ที่ผูกพันเฉพาะใน TAFTA) สําหรับประโยชนที่ไทยไดรับเพิ่มขึ้นจากความตกลง AANZFTA 
ประกอบดวยธุรกิจตางๆ ภายใตสาขาการกอสราง การจัดจําหนาย และการขนสง 
  5.2 การอยูและการทํางานของบุคคลธรรมดา ออสเตรเลียอนุญาตการเคลื่อนยายบุคคล
ธรรมดาภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 

  5.2.1 ผูโอนยายภายในกิจการ (Intra-Corporate Transferees) : บุคลากร 
ระดับบริหารและผูจัดการอยูขั้นตนไดสูงสุด 4 ป ตออายุได แตรวมเวลาทั้งสิ้นไมเกิน 14 ป บุคลากรประเภท
ผูเชี่ยวชาญอยูได 2 ป และขออยูตอได 

  5.2.2 ผูบริหารอิสระ (Independent Executive) : ผูบริหารของธุรกิจที่มีบริษัทแมอยู
ในไทย และประสงคจะตั้งธุรกิจ สาขา หรือบริษัทในเครือในออสเตรเลีย อยูไดสูงสุด 2 ป 

  5.2.3 ผูเขามาติดตอธุรกิจ (Business Visitors) : อยูไดไมเกิน 3 เดือน 
  5.2.4 ผูขายบริการ (Service Seller) : อยูขั้นตนได 6 เดือน สูงสุดไมเกิน 1 ป 
  5.2.5 ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual Service Supplier) : อยูได 1 ป และขออยู

ตอได (ภายใต AANZFTA ออสเตรเลียไมไดผูกพันให พอครัว-แมครัว เขาไปทํางาน) 
  5.2.6 คูสมรส (Spouse) : คูสมรสของผูโอนยายภายในกิจการ ผูบริหารอิสระ และผู

ใหบริการตามสัญญา อยูไดในระยะเวลาเทากัน 
 

 6. ขอผูกพันการเปดตลาดของนิวซีแลนดภายใต AANZFTA 
  6.1 การลงทุนในธุรกิจบริการ 
   นิวซีแลนด ผูกพันการเปดตลาดบริการใหประเทศสมาชิกสามารถเขาไปลงทุนถือ
หุนไดถึงรอยละ 100 ในเกือบทุกกิจกรรมที่ระบุอยูในตารางขอผูกพันการเปดตลาด โดยมีเงื่อนไขวาภายใต
กฎหมาย Overseas Investment Act การลงทุนที่เขาขายลักษณะดังตอไปนี้ ตองไดรับอนุมัติจาก Overseas 
Investment Commission 
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  6.1.1 การที่ผูลงทุนตางชาติเขาครอบครองหรือควบคุมบริษัทที่จัดตั้งอยูแลว โดยมี
หุนหรืออํานาจการออกเสียงในบริษัทตั้งแตรอยละ 25 ขึ้นไป และมูลคาการโอนหรือสินทรัพยของบริษัทเกนิ 
10 ลานเหรียญนิวซีแลนด 
   6.1.2 การที่ผูลงทุนตางชาติจัดตั้งธุรกิจใหม ซ่ึงมีคาใชจายในการจัดตั้งเกิน 10 ลาน
เหรียญนิวซีแลนด 

  6.1.3 การออกหรือจัดสรรหุนที่มีผลทําใหเกินรอยละ 25 threshold และมีคาใชจาย
เกิน10 ลานเหรียญนิวซีแลนด 
   ไทยและนิวซีแลนดยังไมมีพันธกรณีดานการคาบริการระหวางกันภายใตความตก
ลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้น (TNZCEP) ดังนั้น ประโยชนที่ไดรับเพิ่มขึ้นจากนิวซีแลนดภายใต
ความตกลง AANZFTA สามารถเปรียบเทียบกับประโยชนที่ไทยไดรับจากนิวซีแลนดภายใตขอผูกพันของ
องคการการคาโลก (WTO) สําหรับประโยชนที่ไทยไดรับเพิ่มขึ้นจากความตกลง AANZFTA ประกอบดวย
ธุรกิจตางๆ ภายใตสาขาบริการธุรกิจ บริการกอสราง บริการทางการศึกษา และบริการดานสิ่งแวดลอม 
  6.2 การอยูและการทํางานของบุคคลธรรมดา นิวซีแลนดอนุญาตการเคลื่อนยายบุคคล
ธรรมดาภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 
   6.2.1 ผูเขามาติดตอธุรกิจ (Business Visitors) : อยูไดไมเกิน 3 เดือนตอรอบปปฏิทิน 

  6.2.2 ผูโอนยายภายในกิจการ (Intra-Corporate Transferees) : อยูขั้นตนไดสูงสุด 3 ป 
  6.2.3 ผูติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ หรือใหบริการหลังการขายตามที่มีสัญญา 

(Installers/Servicers) : อยูทํางานไดไมเกิน 3 เดือน ในรอบ 12 เดือน 
  6.2.4 ผูใหบริการวิชาชีพอิสระ (Independent Professionals)  : อยูทํางานไดสูงสุด 12 เดือน 

 

4. ผลกระทบจากความตกลงในสวนของการคาสินคาประมง 
 1. สถานการณการคาสินคาประมงระหวางไทย-ออสเตรเลีย 
 ในป 2554 การคาสินคาประมงระหวางไทยกับออสเตรเลียมีมูลคารวม 12,077.29 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก 9,152.71 ลานบาท ในป 2550 คิดเปนรอยละ 31.95 ในป 2554 ไทยสงออกสินคาประมงไปออสเตรเลีย
คิดเปนมูลคา 11,691.59 ลานบาท และนําเขามูลคา 385.70 ลานบาท ทําใหไทยเกินดุลการคาสินคากับ
ออสเตรเลียถึง 11,308.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,739.98 ลานบาทในป 2550 คิดเปนรอยละ 29.36 หลังจาก
ความตกลง AANZFTA มีผลใชบังคับเมื่อตนป 2553 พบวา มูลคาการสงออกของไทยไปออสเตรเลียขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.05 และ 14.69 ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ สินคาประมงที่ไทยสงออกไปออสเตรเลีย
มากที่สุดในป 2554 คือ ทูนากระปอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 52 ของมูลคาการสงออกสินคาประมงทั้งหมด
ของไทยไปออสเตรเลีย รองลงมาคือ กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย และกุงสด แชเย็นแชแข็ง ตามลําดับ 
สวนสินคาที่ไทยนําเขาจากออสเตรเลียมากที่สุด ไดแก ปลาสดแชเย็นแชแข็ง(รวมตับและไข ไมรวมทูนา) 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 44 ของมูลคาการนําเขาสินคาประมงทั้งหมดของไทยจากออสเตรเลีย    รองลงมาคือ 
ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง 
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 ไทยขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการสงออกสินคาประมงไปยังออสเตรเลียภายใตความ
ตกลง AANZFTA คิดเปนมูลคา 16,848 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2553    แตป 2554 ไทยไมมีการใชสิทธิพิเศษ
ดังกลาว เนื่องจากผูสงออกของไทยสวนใหญจะขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการสงออกสินคาประมง
ไปออสเตรเลียภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  โดยในป 2554 มีการใชสิทธิพิเศษฯ มากถึง 
213,067,384 เหรียญสหรัฐฯ สินคาประมงที่ไทยขอใชสิทธิสงออกไปออสเตรเลียภายใตความตกลง 
AANZFTA ในป 2553 มีเพียงชนิดเดียวคือ กุงแชเย็นจนแข็ง ตั้งแตความตกลงมีผลใชบังคับจนสิ้นสุดป 2554 
ออสเตรเลียยังไมไดขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการสงออกสินคาประมงมายังไทยภายใตความตกลง 
AANZFTA  

 2. สถานการณการคาสินคาประมงระหวางไทย-นิวซีแลนด 
 ในป 2554 การคาสินคาประมงระหวางไทยกับนิวซีแลนดมีมูลคารวม 1,836.85 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก 1,454.30 ลานบาท ในป 2550 คิดเปนรอยละ 26.30 ในป 2554 ไทยสงออกสินคาประมงไปนิวซีแลนด
คิดเปนมูลคา 1,381.91 ลานบาท และนําเขามูลคา 454.94 ลานบาท ทําใหไทยเกินดุลการคาสินคากับ
นิวซีแลนดถึง 926.97ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 902.21 ลานบาทในป 2550 คิดเปนรอยละ 2.75 สินคาประมงที่
ไทยสงออกไปนิวซีแลนดมากที่สุดในป 2554 คือ ทูนากระปอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 46 ของมูลคาการ
สงออกสินคาประมงทั้งหมดของไทยไปนิวซีแลนด รองลงมาคือ กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย และกุงสด 
แชเย็นแชแข็ง ตามลําดับ สวนสินคาหลักที่ไทยนําเขาจากนิวซีแลนดมากที่สุด ไดแก ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.55 ของมูลคาการนําเขาสินคาประมงทั้งหมดของไทยจากนิวซีแลนด รองลงมาคือ 
ปลาและหมึก สด แชเย็นแชแข็ง 
  ไทยขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการสงออกสินคาประมงมายังไทยภายใตความตกลง 
AANZFTA คิดเปนมูลคา 364,133 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 แตในป 2553 ไทยยังไมมีการขอใชสิทธิพิเศษ
ดังกลาว สินคาที่ไทยขอใชสิทธิในการสงออกไปนิวซีแลนดมากที่สุดคือ หอยลาย หมึก เปาฮื้อ สัตวน้ํา
จําพวกครัสตาเซียอ่ืนๆ และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย คิดเปนมูลคา 224,471  
เหรียญสหรัฐฯ รองลงมา ไดแก ปูแชเย็นจนแข็ง 62,562 เหรียญสหรัฐฯ หูฉลาม ไสกรอก ซูริมิ และปลาปรุงแตง 
32,098 เหรียญสหรัฐฯ ปูปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย 16,353 เหรียญสหรัฐฯ และปลาแซลมอนปรุงแตงหรือ
ทําไวไมใหเสีย 276 เหรียญสหรัฐฯ  
 นิวซีแลนดขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการสงออกสินคาประมงมายังไทยภายใตความตกลง 
AANZFTA คิดเปนมูลคา 1,344,408 บาท ในป 2553 และเพิ่มขึ้นเปน 4,250,630 บาท ในป 2554 หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 216.17 สินคาประมงที่นิวซีแลนดขอใชสิทธิมีเพียงหอยแมลงภู หอยเชลล และหอยควีนสแกนลอป 
แชเย็นจนแข็ง  
 

5. โอกาส (ประโยชน) / ปญหาทางการคา 
 1. ความตกลง AANZFTA จะชวยผลักดันใหออสเตรเลียและนิวซีแลนดอํานวยความสะดวกในการ
เขาสูตลาดการคาสินคามากขึ้น ผานทางความรวมมือในการลดหรือยกเลิกมาตรการ 
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 2. ผูประกอบการสามารถซื้อปจจัยการผลิตจากประเทศภาคีความตกลง AANZFTA ไดในราคาที่
ต่ําลง จากอัตราภาษีที่ลดลง  
 3. สรางความรวมมือระหวางผูประกอบการในลักษณะที่เปนเครือขายการผลิต (Production 
Network) จากการใชกฎถิ่นกําเนิดสะสม 
 4. แรงงานไทยที่ตองการไปทํางานในออสเตรเลียและนิวซีแลนดยังคงประสบปญหาเรื่องการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะออสเตรเลียมีการกําหนดมาตรฐานการทดสอบที่สูงมาก    
 

6. สถานะลาสุด 
 1. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด จะยังไมเจรจาขอผูกพันดานการคาบริการและจะยังไมจดัประชมุ
คณะกรรมการดานการคาบริการจนกวาจะถึงครึ่งหลังของป 2555 
 2. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด จะยังไมพิจารณาจัดทําตารางขอสงวนภายใตกรอบ AANZFTA 
จนกวาจะถึงครึ่งหลังของป 2555 
 3. คณะกรรมการดานการลงทุน เห็นชอบใหประเทศภาคีที่ตองการเขารวมโครงการ Investment 
Peer Review ของ OECD สามารถเขารวมโครงการฯ ไดโดยสมัครใจ และสามารถยื่นขอรับการสนับสนุน
ทางการเงินภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจของ AANZFTA ได และขอเสนอแนะภายหลังเขารวม
โครงการจะไมมีสภาพบังคับตอประเทศนั้นๆ ใหตองปฏิบัติตาม รวมถึงไมมีขอผูกพันตอประเทศภาคีอ่ืนๆ 
ใน AANZFTA ดวย 
 

----------------------------------------------- 
 

 
 

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ 
กองประมงตางประเทศ 

กรมประมง 
15 มิถุนายน 2555 
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แหลงท่ีมาของขอมูล 
 
กรมการคาตางประเทศ. 2555. การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรของไทยในการสงออกสินคาประมง

ตอนที่ 03 และ 16 ไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด ภายใตความตกลงเพื อจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด. 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. 2555. ความคืบหนาการเจรจาเขตการคาเสรีของไทย กับ ASEAN - Australia - New 
Zealand. (ออนไลน) แหลงที่มา http://www.thaifta.com/thaifta/Home/NegoLastestStatus/tabid/117/Default.aspx       
(5 มิถุนายน 2555) 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. 2555. ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 
 (Agreement Establishing the ASEAN-Australia- New Zealand Free Trade Area: AANZFTA). 
 (ออนไลน) แหลงที่มา http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Home/FTAbyCountry/tabid/53/ctl/
 detail/id/32/mid/480//usemastercontainer/true/Default.aspx (5 มิถุนายน 2555)  
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย.2551. ความตกลงเพื อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-
 ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด. 80 หนา. 
กรมประมง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา. 2554. ขอปฏิบัติในการ

สงออก สินคาสัตวน้ําไปประเทศตางๆ. (ออนไลน) แหลงที่มา 
http://www.fisheries.go.th/quality/export_condition.pdf  (30 พฤษภาคม 2555) 

กรมศุลกากร. 2555. การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรของไทยในการนําเขาสินคาประมงตอนที่ 03 
และ 16 จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด ภายใตความตกลงเพื อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด. 
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ภาคผนวก



1

1 

(AANZFTA) 

Headnote to the Annex
1. For the purpose of interpreting the Product Specific Rules set forth in this Annex: 
     (a) chapter means the first two digits of the tariff classification number under the HS Code; 
     (b) heading means the first four digits of the tariff classification number under the HS Code; and 
     (c) sub-heading means the first six digits of the tariff classification number under the HS Code. 
2 This Annex is set out as follows: 
     (a) Column 1 – Tariff Heading (4-digit) 
     (b) Column 2 – Tariff Sub-Heading (6-digit) 
     (c) Column 3 – Product Description 
     (d) Column 4 – Applicable Product-Specific Rule (s) of Origin (Origin Conferring Criteria). 
3. Where a tariff heading or sub-heading is subject to alternative Product Specific Rules, it shall be sufficient to comply with one of the rules. 
4. Where the Product Specific Rule requires only a regional value content, the final process of production must be performed within a Party. 
5. A requirement of a change in tariff classification applies only to non-originating materials. 
6. Where the change in tariff classification rule expressly excludes a change from other tariff classifications, the exclusion applies only to non-originating materials. 
7. For the purposes of column 4 of this Annex: 
     “WO” means that the good must be wholly produced or obtained in accordance with Article 2.1(a) (Originating Goods) of Chapter 3 (Rules of Origin); 
     “RVC(XX)” means that the good must have a regional value content of not less than XX per cent as calculated under Article 5 (Calculation of Regional Value Content) of 
Chapter 3 (Rules of Origin); 
     “CC” means that all non-originating materials used in the production of the good have undergone a change in tariff classification at the 2-digit level; 
     “CTH” means that all non-originating materials used in the production of the good have undergone a change in tariff classification at the 4-digit level; 
     “CTSH” means that all non-originating materials used in the production of the good have undergone a change in tariff classification at the 6-digit level. 
8. Chapter notes within this Annex apply to all headings or subheadings within the indicated chapter unless there exists a specific exclusion. 
 

 

 



กฎถิ่นกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 
    

Tariff 
Heading 

Tariff 
Sub-

Heading 
Product Description Product-

Specific Rule 

0106 0106.12 ปลาวาฬ ปลาโลมา พะยูน มีชีวิต นําเขามาสําหรับทําพันธุ WO 
0106 0106.20 เตาและตะพาบน้ํามีชีวิต WO 
0106  0106.90  กบมีชีวิตสําหรับบริโภคและทําพันธุ WO 
0208  0208.40  เนื้อหรือสวนอื่นที่บริโภคไดของปลาวาฬ ปลาโลมา พะยูน แชเย็นแช

แข็ง 
CC 

0208  0208.50 เนื้อหรือสวนอื่นที่บริโภคไดของสัตวเลื้อยคลานจําพวกงูและเตา แช
เย็นแชแข็ง 

CC 

0208  0208.90  ขากบ สด แชเย็น หรือแชแข็ง CC 
0210  0210.92 เนื้อหรือสวนอื่นที่บริโภคไดของปลาวาฬ ปลาโลมา พะยูน ใสเกลือ 

แชน้ําเกลือ แหง หรือรมควัน 
CC 

0210  0210.93  เนื้อหรือสวนอื่นที่บริโภคไดของสัตวเลื้อยคลานจําพวกงูและเตาใส
เกลือ แชน้ําเกลือ แหง หรือรมควัน 

CC 

0301  0301.10  ปลาสวยงาม WO 
0301  0301.91  ปลาเทราตมีชีวิต WO 
0301  0301.92  ปลาไหลมีชีวิต WO 
0301  0301.93  ปลาคารปมีชีวิต WO 
0301  0301.94  ปลาบลูฟนทูนามีชีวิต WO 
0301  0301.95 ปลาเซาตเทิรนบลูฟนทูนามีชีวิต WO 
0301  0301.99  ปลาอื่นๆ มีชีวิต WO 
0302  0302.11 ปลาเทราต สด แชเย็น (ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล) WO 
0302  0302.12  ปลาแซลมอนแปซิฟก แอตแลนติก ดานูบ สด แชเย็น (ไมรวมเนื้อ

ปลาแบบฟลเล) 
WO 

0302  0302.19  ปลาแซลมอนอื่นๆ สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.21  ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (Halibut) สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.22  ปลาเพลซ สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.23  ปลาโซล สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.29  ปลาลิ้นหมาอื่นๆ สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.31  ปลาแอลบาคอร หรือทูนาครีบยาว สด แชเย็น ไมรวมตับและไข 

(Thunnus alalunga) 
WO 

0302  0302.32  ทูนาครีบเหลือง สด แชเย็น ไมรวมตับและไข (yellowfin / Thunnus 
albacares)  

  

0302  0302.33  ปลาทูนาสคิปแจ็ก หรือปลาโอทองแถบ สด แชเย็น ไมรวมตับและไข 
(skipjack / stripe-bellied bonito tunas) 

WO 

0302  0302.34  ปลาบิกอายทูนา สด แชเย็น ไมรวมตับและไข (bigeye tunas) WO 



 3

Tariff 
Heading 

Tariff 
Sub-

Heading 
Product Description Product-

Specific Rule 

0302  0302.35  ปลาบลูฟนทูนา สด แชเย็น ไมรวมตับและไข (bluefin tunas) WO 
0302  0302.36  ปลาเซาตเทิรนบลูฟนทูนา สด แชเย็น ไมรวมตับและไข (southern 

bluefin tunas) 
WO 

0302  0302.39 ปลาทูนาอื่นๆ สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.40  ปลาเฮอรริ่ง สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.50  ปลาค็อด สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.61  ปลาซารดีน สด แชเย็น ไมรวมตับและไข (Sardinella /Brisling / 

Sprattus) 
WO 

0302  '0302.62  ปลาแฮดด็อก สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.63  ปลาโคล สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.64 ปลาแมคเคอเรล สด แชเย็น ไมรวมตับและไข  (Scomber)  WO 
0302  0302.65  ปลาฉลามหนู และปลาฉลามอื่นๆ ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.66  ปลาไหล สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.67 ปลาซอรดฟช (ชนิดซิเฟยสกลาดิอัส) สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.68  ปลาทูธฟช (ชนิดดิสโซสติชัส) สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.69  ปลาอื่นๆ สด แชเย็น ไมรวมตับและไข WO 
0302  0302.70  ตับและไข สด แชเย็น  WO 
0303  0303.11  ปลาซอคอายแซลมอน แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับ

และไข 
WO 

0303  0303.19  ปลาแซลมอนแปซิฟกอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล 
ตับและไข 

WO 

0303  0303.21  ปลาเทราต แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.22 ปลาแซลมอนแอตแลนติก ดานูบ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบ

ฟลเล ตับและไข 
WO 

0303  0303.29  ปลาแซลมอนอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและ
ไข 

WO 

0303  0303.31  ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล 
ตับและไข 

WO 

0303  0303.32 ปลาเพลซ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.33  ปลาโซล แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.39  ปลาลิ้นหมาอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 

0303  0303.41  ปลาแอลบาคอร หรือทูนาครีบยาว แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลา
แบบฟลเล ตับและไข (Thunnus alalunga) 

WO 

0303  0303.42  ทูนาครีบเหลือง แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
(yellowfin / Thunnus albacares)  

WO 
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Tariff 
Heading 

Tariff 
Sub-

Heading 
Product Description Product-

Specific Rule 

Tariff 
Heading 

Tariff Sub-
Heading 

Product Description Product-Specific 
Rule 

0303  0303.43  ปลาทูนาสคิปแจ็ก หรือปลาโอทองแถบ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อ
ปลาแบบฟลเล ตับและไข (skipjack / stripe-bellied bonito tunas) 

WO 

0303  0303.44  ปลาบิกอายทูนา แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
(bigeye tunas) 

WO 

0303  0303.45  ปลาบลูฟนทูนา แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
(bluefin tunas) 

WO 

0303  0303.46  ปลาเซาตเทิรนบลูฟนทูนา แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล 
ตับและไข (southern bluefin tunas) 

WO 

0303  0303.49  ปลาทูนาอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.51  ปลาเฮอรริ่ง แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.52 ปลาค็อด แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.61  ปลาซอรดฟช (ชนิดซิเฟยสกลาดิอัส) แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลา

แบบฟลเล ตับและไข 
WO 

0303  0303.62  ปลาทูธฟช (ชนิดดิสโซสติชัส) แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบ
ฟลเล ตับและไข 

WO 

0303  0303.71  ปลาซารดีน แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.72 ปลาเฮดด็อก แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.73 ปลาโคล แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.74 ปลาแมคเคอเรล แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 

0303  0303.75  ปลาฉลามหนู และปลาฉลามอื่นๆ ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและ
ไข 

WO 

0303  0303.76  ปลาไหล แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.77  ปลากะพงทะเล แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.78 ปลาเฮก แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.79 ปลาทะเลอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข WO 
0303  0303.80  ตับและไข แชเย็นจนแข็ง  WO 
0306  0306.11  ร็อคลอบสเตอร และกุงหัวโขนอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง WO 
0306  0306.12  ลอบสเตอร (ชนิดโฮมารัส) แชเย็นจนแข็ง WO 
0306  0306.13  กุง แชเย็นจนแข็ง WO 
0306  0306.14  ปู แชเย็นจนแข็ง WO 
0306  0306.19  กั้ง และสัตวมีกระดองอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง RVC(40) or CTSH 
0306  0306.21  ร็อคลอบสเตอร และกุงหัวโขนอื่น  ๆไมแชเย็นจนแข็ง สําหรับทําพันธุ มี

ชีวิต สดหรือแชเย็น หรือบรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได 
WO 

 4
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Tariff 
Heading 

Tariff 
Sub-

Heading 
Product Description Product-

Specific Rule 

0306  0306.22  ลอบสเตอร (ชนิดโฮมารัส) ไมแชเย็นจนแข็ง สําหรับทําพันธุ มีชีวิต 
สดหรือแชเย็น แหง บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได 

WO 

0306  0306.23  กุง มีชีวิต สําหรับทําพันธุ สดหรือแชเย็น แหง ใสเกลือหรือแช
น้ําเกลือ บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได นึ่ง หรือตม 

WO 

0306  0306.24  ปู มีชีวิต สดหรือแชเย็น แหง ใสเกลือหรือแชน้ําเกลือ บรรจุภาชนะที่
อากาศผานเขาออกไมได นึ่ง หรือตม 

WO 

0306  0306.29  สัตวมีกระดองอื่นๆ มีชีวิต สดหรือแชเย็น บรรจุภาชนะที่อากาศผาน
เขาออกไมได รวมถึงสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียปนสําหรับมนุษย
บริโภค 

RVC(40) or CTSH 

0307  0307.10  หอยนางรม มีชีวิต สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ หรือแช
น้ําเกลือ 

WO 

0307  0307.21  หอยเชลลและหอยควีนสแกนลอป มีชีวิต สด หรือแชเย็น  WO 
0307  0307.29  หอยเชลลและหอยควีนสแกนลอป แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ หรือ

แชน้ําเกลือ 
WO 

0307  0307.31 หอยแมลงภู มีชีวิต สด หรือแชเย็น WO 
0307  0307.39  หอยแมลงภู แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ WO 
0307  0307.41  หมึกกระดอง หมึกกลวย มีชีวิต สด หรือแชเย็น  WO 
0307  0307.49  หมึกกระดอง หมึกกลวย แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ WO 

0307  0307.51  หมึกยักษ หรือหมึกสาย มีชีวิต สด หรือแชเย็น WO 
0307  0307.59  หมึกยักษ หรือหมึกสาย แชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ WO 

0307  0307.60  หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล มีชีวิต สด แชเย็น แชแข็ง แหง 
หรือใสเกลือ 

WO 

0307  0307.91  เปาฮ้ือ มีชีวิต สด หรือแชเย็น WO 
0307  0307.99 เปาฮ้ือ หอยลาย แมงกะพรุน ปลิงทะเล และอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง แหง 

ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ  
RVC(40) or CTSH 

0507  0507.90  กระดองเตายังไมแปรรูป CC 
0508  0508.00  หินปะการัง เปลือกหอยมุก เปลือกหอยอื่นๆ และลิ้นทะเล ยังไมแปร

รูป ผงและเศษของหินปะการัง และเปลือกของสัตวน้ํา 
CC 

0511  0511.91 สัตวในตอนที่ 3 ไมมีชีวิต ไขปลา ไขไรน้ํา กระเพาะปลา  CC 
1212  1212.20  สาหรายทะเลและสาหรายอื่นๆ ที่ใชเปนยารักษาโรค สาหรายที่นําเขา

มาเพื่อใชในอุตสาหกรรมผลิตวุน สาหรายทะเลและสาหรายอื่นๆ 
WO 

1302  1302.31  วุนที่ไดจากสาหรายทะเล WO 
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Tariff 
Heading 

Tariff 
Sub-

Heading 
Product Description Product-

Specific Rule 

1504  1504.10 น้ํามันตับปลาและแฟรกชั่นที่บริโภคไดและอื่นๆ RVC (40) or CC or 
หากไมเปลี่ยนพิกัด
ตามที่กําหนดสินคา
นั้นจะตองถูกผลิต
โดยการทําให

บริสุทธิ์ (no change 
in tariff 

classification is 
required provided 

that the good is 
produced by 

refining) 
1504  1504.20 ไขมันและน้ํามันของปลาและแฟรกชันของของดังกลาวที่ไมได

ดัดแปลงทางเคมี และอื่นๆ 
RVC (40) or CC or 
หากไมเปลี่ยนพิกัด
ตามที่กําหนดสินคา
นั้นจะตองถูกผลิต
โดยการทําให

บริสุทธิ์ (no change 
in tariff 

classification is 
required provided 

that the good is 
produced by 

refining) 
1504  1504.30  ไขมันและน้ํามันของสัตวทะเลจําพวกเลี้ยงลูกดวยนมและแฟรกชันที่

ไมดัดแปลงทางเคมี และอื่นๆ 
RVC (40) or CC or 
หากไมเปลี่ยนพิกัด
ตามที่กําหนดสินคา
นั้นจะตองถูกผลิต
โดยการทําให

บริสุทธิ์ (no change 
in tariff 

classification is 
required provided 

that the good is 
produced by 

refining) 
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Tariff 
Heading 

Tariff 
Sub-

Heading 
Product Description Product-

Specific Rule 

1521  1521.90  ไขปลาวาฬ RVC (40) or CC or 
หากไมเปลี่ยนพิกัด
ตามที่กําหนดสินคา
นั้นจะตองถูกผลิต
โดยการทําให

บริสุทธิ์ (no change 
in tariff 

classification is 
required provided 

that the good is 
produced by 

refining) 
1603  1603.00  สิ่งสกัดและน้ําคั้นจากปลาหรือสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง มี

สมุนไพร และอื่นๆ 
RVC(40) or CC 

1604  1604.11  ปลาแซลมอนทั้งตัวหรือเปนช้ิน ไมบด ปรุงแตง  หรือทําไวไมใหเสีย 
บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได และอื่นๆ  

RVC(40) or CC 

1604  1604.12  ปลาเฮอรริ่งทั้งตัวหรือเปนช้ิน ไมบด ปรุงแตง  หรือทําไวไมใหเสีย 
บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได และอื่นๆ  

RVC(40) or CC 

1604  1604.13  ปลาซารดีน ซารดีนเนลลา และปลาบริสลิง หรือปลาสแปรต และปลา
ซารดีนอื่นๆ ไมบรรจุภาชนะอัดลม หรือบรรจุภาชนะที่อากาศผานเขา
ออกไมได   

RVC(40) or CC 

1604  1604.14  ปลาทูนาสคิปแจกและแอตแลนติกโบนิโต บรรจุภาชนะอัดลม ปลาทู
นาอื่นๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได และปลาทูนาอื่นๆ 

RVC(40) or CC 

1604  1604.15  ปลาแมคเคอเรลบรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได หรือปรุงแตง
อื่นๆ 

RVC(40) or CC 

1604  1604.16  ปลาอังโชวีบรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได หรือปรุงแตงอื่นๆ RVC(40) or CC 

1604  1604.19  ปลาฮอรสแมคเคอเรล บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได ปลา
แมคเคอเรลอื่นๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาออกไมได หรือปรุง
แตง 

RVC(40) or CC 

1604  1604.20  หูฉลามที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย ไสกรอกปลา เนื้อปลาซูริมิ 
และปลาปรุงแตงอื่นๆ 

RVC(40) or CC 

1604  1604.30  คาเวียรและของที่ใชแทนคาเวียรทําจากไขปลา RVC(40) or CC 
1605  1605.10  ปูปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย RVC(40) or CC 
1605  1605.20  กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย RVC(40) or CC 
1605  1605.30  ล็อบสเตอรปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย RVC(40) or CC 
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Tariff 
Heading 

Tariff 
Sub-

Heading 
Product Description Product-

Specific Rule 

1605  1605.40  สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียอื่นๆ ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย RVC(40) or CC 
1605  1605.90  หอยลาย หมึก เปาฮ้ือ สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียอื่นๆ โมลลุสก และ

สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย 
RVC(40) or CC 

2103  2103.90  น้ําปลา น้ํามันหอย ของผสมที่ใชปรุงรสและของผสมที่ใชชูรส 
รวมถึงกะป 

RVC(40) or CTSH 

2301  2301.20  ปลาปน RVC(40) or CC 
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