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1.  ความเปนมา
 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียไดประกาศให
มีการเจรจาเพื่อจัดทําความตกลง Closer Economic Relations (CER) ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปนความตกลง
การคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement : TAFTA) เปนความตกลงการคา
เสรีสองฝายฉบับแรกของไทย ลงนามเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.  2547 ณ กรุงแคนเบอรรา ประเทศ
ออสเตรเลีย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ครอบคลุมการเปดเสรีทั้งในดานการคาสินคา 
การคาบริการ และการลงทุน รวมถึงความรวมมือในการแกไขปญหาอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี เชน 
มาตรการดานสุขอนามัยที่เขมงวด มาตรการตอบโตการทุมตลาด และการอํานวยความสะดวกทางการคาโดย
เนนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ และนโยบายการแขงขัน เปนตน เนน
การเพิ่มการลงทุนระหวางกันใหมากขึ้น  เพิ่มความสัมพันธโดยรวมของทั้งสองประเทศใหใกลชิดกันยิ่งขึ้น 
 

2. สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

 1. การคาสินคา   
 ออสเตรเลียลดภาษีนําเขารอยละ 0 ทันที เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 จํานวน 5,083 รายการ หรือรอย
ละ 83.21 ของรายการสินคาทั้งหมด และไดทยอยลดภาษีสินคาอีก 786 รายการ หรือรอยละ 12.86 ของ
รายการสินคาทั้งหมดเปนรอยละ 0 ในป 2553 รวมสินคาประมงทั้งหมด สําหรับสินคาออนไหว ไดแก ส่ิงทอ
และเสื้อผาจํานวน 239 รายการ หรือรอยละ 3.91 ของรายการสินคาทั้งหมด จะทยอยลดภาษีเปนรอยละ 0 ใน
ป 2558  
 ไทยลดภาษีนําเขาสินคารอยละ 0 ทันที เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 สําหรับสินคาที่นําเขาจาก
ออสเตรเลีย จํานวน 2,724 รายการ หรือรอยละ 49.48 ของรายการสินคาทั้งหมด สวนใหญเปนสินคาวัตถุดิบ
ที่ไทยตองนําเขา สําหรับสินคาจํานวน 2,411 รายการ หรือรอยละ 43.48 ไดทยอยลดเปนรอยละ 0  แลวเมื่อป 
2553 สวนสินคาอุตสาหกรรมออนไหวมีจํานวน 295 รายการ เชน ส่ิงพิมพ และเหล็ก เปนตน จะลดภาษีเปน
รอยละ 0  ภายในป  2558 และสินคาเกษตรออนไหวมีจํานวน 71 รายการ เชน เนื้อวัว เนื้อหมู นม เนย  ชา 
กาแฟ เปนตน จะลดภาษีเปนรอยละ 0 ภายในป 2563 

 2. กฎถิ่นกําเนิดสินคา (Rules of Origin) 
 สินคาสงออกที่จะไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-
ออสเตรเลีย จะตองเปนสินคาที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ดังนี้ 

 2.1 สินคาที่มีคุณสมบัติตามกฎการผลิตสินคาที่ไดจากธรรมชาติ หรือสินคาที่กําเนิด 



หรือผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศไทย หรือประเทศออสเตรเลียทั้งหมด(Wholly obtained goods) ไดแก      
   2.1.1 สินคาแรตางๆ ที่ขุดหรือถลุงไดภายในอาณาเขตดินแดนของประเทศนั้น 
   2.1.2 สินคาเกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวหรือรวบรวมไดในอาณาเขตดินแดนของประเทศนั้น 
   2.1.3 สัตวมีชีวิตที่เกิดและเลี้ยงในอาณาเขตดินแดนของประเทศนั้น 
   2.1.4 สินคาที่ไดจากสัตวมีชีวิตในอาณาเขตดินแดนของประเทศนั้น 
   2.1.5 สินคาที่ไดโดยตรงจากการลา หรือจับในอาณาเขตดินแดนของประเทศนั้น 
   2.1.6 สินคาประเภท ปลา สัตวน้ําประเภทมีเปลือกหุมแข็ง หรือสัตวน้ําประเภท
อ่ืนๆ ที่จับไดภายในอาณาเขตทางทะเล (territorial sea) ของประเทศนั้น หรือพ้ืนที่เขตทางทะเลหางออกไป
จากอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ของประเทศนั้น ซ่ึงตองเปนไปตามกฎหมายที่อยูภายใตบทบัญญัติ
ขององคการสหประชาชาติวาดวยเรื่องกฎหมายทะเล หรือจับไดจากเขตพื้นที่ทะเลหลวง (high sea) โดยเรือท่ี
ติดธงของประเทศนั้น 
   2.1.7 สินคาที่ไดหรือผลิตจากสินคาที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.1.6 บนเรือที่ติดธงของ
ประเทศนั้น 
   2.1.8 สินคาที่จับไดโดยคณะบุคคลหรือบุคคลของประเทศนั้นจากทองทะเล หรือ
พื้นดินที่อยูภายใตทองทะเลของอาณาเขตดินแดน หรือบริเวณไหลทวีปของประเทศนั้น ซ่ึงสอดคลองกับ
บทบัญญัติขององคการสหประชาชาติวาดวยเรื่องกฎหมายทะเล 
   2.1.9 เศษวัสดุที่ไดจากการผลิตสินคาในประเทศนั้น หรือสินคาที่ใชแลวใน
ประเทศนั้น โดยมีเงื่อนไขวา สินคาดังกลาวจะใชสําหรับการนํากลับมาใชใหมเพื่อผลิตเปนวัตถุดิบ 
   2.1.10 สินคาที่ผลิตไดทั้งหมดในอาณาเขตดินแดนของประเทศนั้น นอกเหนือจาก
สินคาที่กลาวไวในขอ 2.1.1-2.1.9 ขางตน 

 2.2 สินคาที่มีคุณสมบัติตามกฎเฉพาะสําหรับสินคาแตละรายการตามความเหมาะสม 
(Product Specific Rule) โดยมีหลักเกณฑ คือ 

 2.2.1 กฎการเปลี่ยนพิกัด(Change of tariff classification) สินคาที่จะได
แหลงกําเนิดตามกฎขอนี้จะตองมีกระบวนการผลิตเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศออสเตรเลียโดยผูผลิต
ตั้งแต 1 รายข้ึนไป และตองมีการแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation) ในระดบัพกิดั 2 หลัก 
(CC) หรือ 4 หลัก(CTH) หรือ 6 หลัก(CTSH) ทั้งนี้ กฎการเปลี่ยนพิกัดจะกําหนดไวในทุกรายการสินคา แตมี
ระดับพิกัดที่แตกตางกันไปในแตละประเภทพิกัดตามที่ไดตกลงกัน 
   2.2.2 การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศไทย และ/หรือ ประเทศ
ออสเตรเลีย (Regional Value Content : RVC) และไดมีการตกลงมูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศไมต่ํา
กวารอยละ 40 หรือ 45 ขึ้นอยูกับผลการเจรจาในแตละชนิดสินคา ทั้งนี้ สามารถนํามูลคาของวัตถุดิบจาก
ประเทศทั้งสองมารวมกันได โดยใชสูตรการคํานวณคือ 
     

 
RVC = FOB-VNM     X  100 
                                  FOB   
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    FOB = ราคาสินคาตาม FOB  (Free On Board price) 
    VNM = มูลคาวัตถุดิบที่นําเขามาเพื่อใชผลิตภายในประเทศโดย
ใชราคา CIF (Cost, Insurance and Freight price) หรือ Value of Non-originating Material 
  2.3 กฎอื่นๆ 
   2.3.1 สินคาที่ใชวัตถุดิบที่มีถ่ินกําเนิดสินคาในประเทศหนึ่งของคูภาคี และใชใน
การผลิตสินคาในอีกประเทศหนึ่ง ใหถือวาวัตถุดิบนั้นมีถ่ินกําเนิดสินคาในประเทศนั้นดวย เชน ไทยนําเขา
วัตถุดิบจากประเทศออสเตรเลียมาผลิตสินคาในประเทศไทย ใหถือวาวัตถุดิบนั้นเปนวัตถุดิบของไทยดวย 
   2.3.2 ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียฉบับนี้ ไดใหความยืดหยุน
สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ แตไมมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดตามกฎถิ่นกําเนิดสินคา โดยยอมใหสินคาที่มี
การนําเขาวัตถุดิบที่ไมไดมีถ่ินกําเนิดในประเทศภาคี ซ่ึงมีมูลคาไมเกินรอยละ 10  ของราคาสินคาทั้งหมด 
ตามราคา FOB ถือวาเปนสินคาที่ยังคงมีถ่ินกําเนิดสินคาในประเทศนั้นอยู เชน กฎถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับ
สินคาขาวคือ wholly-obtained ซ่ึงหมายถึงตองเปนขาวที่ปลูกในประเทศไทยจึงจะไดถ่ินกําเนิด อยางไรก็
ตาม ดวยกฎขอนี้ทําใหขาวไทยที่มีสวนผสมของขาวจากเวียดนามมูลคาไมเกินรอยละ 10 ของราคารวมของ
ขาวที่จะสงออกจากไทยไปออสเตรเลีย ยังคงเปนขาวที่มีถ่ินกําเนิดอยูในประเทศไทย 
   2.3.3 วัสดุบรรจุภัณฑหรือเครื่องบรรจุภัณฑที่ใชสําหรับหอหรือบรรจุสินคา
สําหรับขายปลีกที่มีพิกัดเดียวกันกับสินคา จะไมนํามาคิดในการพิจารณาถิ่นกําเนิดสินคา 
 อยางไรก็ตาม สินคาจะสูญเสียถ่ินกําเนิด หากสินคาดังกลาวซึ่งอยูในระหวางเสนทางการขนสงไปยงั
ประเทศภาคีผูนําเขาถูกนําไปผานการแปรสภาพนอกเหนือไปจากการรักษาสินคาใหอยูในสภาพดีและการ
ขนถายสินคา ทั้งนี้มีเงื่อนไขวาสินคาจะตองไมถูกนําไปซื้อขายหรือบริโภคนอกดินแดนของประเทศภาคีดวย 
  2.4  การจดทะเบียนผูสงออก (Registration of Exports) มีขั้นตอนดังนี้ 
   2.4.1 หนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจของประเทศที่จะสงออกสินคาภายใตความตก
ลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะพิจารณาใบขอรับการเปนผูสงออกสินคาที่ไดถ่ินกําเนิดสินคาของประเทศ
นั้น โดยจะดําเนินการตรวจสอบเอกสารตางๆ และกระบวนการผลิตสินคา เพื่อใหไดขอสรุปวาสินคานั้นมี
คุณสมบัติไดถ่ินกําเนิดสินคาจริงตามที่ผูรองขอแสดงไวในใบรองขอ ภายในระยะเวลา 60 วัน 
   2.4.2 หากสินคาที่ไดรับการตรวจสอบนั้นมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของถิ่น
กําเนิดสินคาจริง หนวยงานดังกลาวจะทําการจดทะเบียนผูสงออกรายนั้น รวมทั้งระบุถึงลักษณะของสินคา
ดังกลาว และแจงใหผูสงออกทราบภายในระยะเวลา 10 วันทําการ 
   2.4.3 หากสินคาที่ดําเนินการตรวจสอบนั้นไมมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดถิ่น
กําเนิดสินคา หนวยงานดังกลาวจะไมสามารถทําการจดทะเบียนใหผูสงออกรายนั้นไดตามลักษณะของสนิคา
ดังกลาว และแจงใหผูสงออกทราบภายในระยะเวลา 10 วันทําการ 
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   2.4.4 ประเทศผูสงออกจะกําหนดใหผูสงออกสินคาที่ไดรับการจดทะเบียนแลว
ตองแจงหนวยงานที่มีอํานาจใหลงทะเบียนสินคาชนิดนั้นใหเร็วที่สุด หากคุณสมบัติของสินคาดังกลาวมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (significant change)  
   2.4.5 ประเทศผูสงออกนั้นจะกําหนดใหหนวยงานที่มีอํานาจดําเนินการโดยเร็ว
ที่สุดในการตรวจสอบเอกสารและการผลิตสินคาวายังมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของถิ่นกําเนิดสินคาหรือไม 
   2.4.6 หลังจากการตรวจสอบของหนวยงานที่มี อํานาจแลว  หากสินคายังมี
คุณสมบัติตามขอกําหนดถิ่นกําเนิดสินคา หนวยงานดังกลาวจะแจงใหผูสงออกทราบภายในระยะเวลา 10 วัน
ทําการ 
   2.4.7 ประเทศผูสงออกนั้นจะใหอํานาจแกหนวยงานในการดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารและการผลิตสินคาในเวลาใดก็ได เพื่อใหแนใจวาสินคาที่มีการลงทะเบียนดังกลาวมีคุณสมบัติไดถ่ิน
กําเนิดสินคา 
   2.4.8 ประเทศผูสงออกนั้นจะกําหนดใหหนวยงานที่มีอํานาจในการตรวจสอบ
เอกสารและการผลิตสินคาสามารถยกเลิกการลงทะเบียนผูสงออกสินคาได หากตรวจสอบพบวาสินคาไมได
คุณสมบัติตามขอกําหนดถิ่นกําเนิดสินคา หรือดวยเหตุผลอ่ืนๆ และจะตองแจงผูสงออก หนวยงานที่เกี่ยวของ
ของประเทศผูสงออก และหนวยงานดานศุลกากรของประเทศผูนําเขา ภายในระยะเวลา 10 วันทําการ 
  2.5 ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Certificate of Origin)  
   2.5.1 ประเทศผูสงออกจะใหความมั่นใจวา ผูสงออกสินคาที่ไดรับการลงทะเบียนมี
โอกาสยื่นคํารองตอหนวยงานที่มีอํานาจในการขอใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาตอการขนสงหนึ่งครั้ง เพื่อ
สงออกไปยังประเทศผูนําเขาสินคา 
   2.5.2 เมื่อไดรับใบขอรับรองถิ่นกําเนิดสินคาแลว หนวยงานที่มีอํานาจจะออก
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาสําหรับสินคาที่ไดรับการลงทะเบียนไวแลวโดยมีเงื่อนไขวา คุณสมบัติของสินคาที่
ไดรับการลงทะเบียนไมมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (significant change) และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
เกิดขึ้น หนวยงานที่มีอํานาจพิจารณาแลวพบวา สินคาดังกลาวยังมีคุณสมบัติตามขอกําหนดถิ่นกําเนิดสินคา 
   2.5.3 หนวยงานที่มีอํานาจจะไมออกใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาใหเมื่อสินคานั้น
ไมไดรับการลงทะเบียนไว หรือเปนสินคาที่ไมมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขขอ 4.2 
   2.5.4 ประเทศผูสงออกตองกําหนดใหเอกสารขอรับใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาและ
ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนด 
   2.5.5 ประเทศผูสงออกอาจยกเลิกใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาได โดยมีเอกสารแจง
เปนลายลักษณอักษร และใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาจะเปนโมฆะตั้งแตวันที่ระบุไวในเอกสาร 
   2.5.6 ประเทศผูสงออกจะสงสําเนาเอกสารแจงการยกเลิกใบรับรองถิ่นกําเนิด
สินคาแกผูสมัครขอรับใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาและประเทศผูนําเขาทันทีที่มีการออกเอกสารยกเลิก 
  2.6 ขอมูลและรายละเอียดในเอกสารการขอใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาและใบรับรองถิ่น
กําเนิดสินคา 

 4



   2.6.1 เอกสารการขอใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
    2.6.1.1 รายละเอียดของผูสงออกที่ไดรับการลงทะเบียน 
    2.6.1.2 รายละเอียดในการขนสงสินคา 
    2.6.1.3 ลักษณะโดยละเอียดของสินคาที่ไดรับการลงทะเบียน 
    2.6.1.4 ขอความที่ระบุโดยผูสงออกวาขอมูลในเอกสารการขอใบรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินคาเปนความจริง 
   2.6.2 ใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
    2.6.2.1 รายละเอียดของผูสงออกที่ไดรับการลงทะเบียน  
    2.6.2.2 รายละเอียดในการขนสงสินคา ทั้งนี้ใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 1 
ฉบับ จะใชไดกับการขนสงสินคา 1 คร้ัง 
    2.6.3 ลักษณะโดยละเอียดของสินคาที่ไดรับการลงทะเบียน 
    2.6.4 การรับรองจากหนวยงานที่มีอํานาจ 
    2.6.5 หมายเลขของใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
  2.7 การขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
   2.7.1 ประเทศผูนําเขาจะตองใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคาที่นําเขาจาก
ประเทศผูสงออก โดยมีเงื่อนไขวาเปนสินคาที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศผูสงออก และสงออกถูกตองตาม
เงื่อนไขการขนสง ในมาตรา 4061  และผูนําเขาที่ขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะตองถือหนังสือรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินคาตนฉบับที่ยังไมหมดอายุ หรือสําเนาหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดังกลาวในการขอใชสิทธิ 
โดยจะยื่นสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดังกลาวหากประเทศผูนําเขารองขอ 
   2.7.2 ประเทศผูนําเขาอาจยกเวนการใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา โดยขึ้นอยู
กับกฎหมายและระเบียบภายในประเทศ 
   2.7.3 ประเทศผูนําเขาจะใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคานําเขาหลังจาก
วันที่ความตกลงนี้มีผลบังคับใช และจะใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคาที่ยังไมไดขอใชสิทธิในกรณี
เปนการขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใน 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ไดชําระภาษีศุลกากร โดยข้ึนอยูกับ
กฎหมายภายในประเทศและระเบียบปฏิบัติของประเทศผูนําเขา โดยผูนําเขาจะตองแสดงสําเนาหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินคาที่ยังไมหมดอายุ 
  2.8 ขอปฏิบัติในการบันทึกและเก็บรักษาขอมูล 

                                                 
1 สินคาจะไมไดรบัการพิจารณาวาไดถิ่นกําเนิด หากสินคาดังกลาวผานการผลิตภายหลังหรือการดําเนินการอื่นใดนอกดินแดนของคู

ภาคี นอกเหนือจากการดําเนินการที่จําเปนในการรักษาสินคานั้นใหอยูในสภาพที่ดีหรือเพื่อขนสงไปยังดนิแดนของภาคีอีกฝายหนึ่ง 
โดยมีเง่ือนไขวาสนิคานั้นมิไดมีการคาหรือใชนอกดนิแดนของคูภาค ี
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   2.8.1 ผูผลิต หรือผูสงออก จะตองเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวของกับถ่ินกําเนิดสินคาที่
ไดขอใชสิทธิในประเทศผูนําเขา รวมทั้งเก็บรักษาสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาเปนเวลา 5 ป 
นับตั้งแตวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
   2.8.2 ผูนําเขาที่ขอใชสิทธิตองจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชสิทธิ รวมทั้งสําเนา
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาเปนเวลา 5 ป  
   2.8.3 ขอมูลที่จัดเก็บใหรวมถึงขอมูลท่ีจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส โดยสอดคลองกับ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติภายในประเทศภาคีที่จัดเก็บขอมูล 
  2.9 การตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินคา 
   2.9.1 ประเทศผูนําเขาอาจตรวจสอบสินคาวามีคุณสมบัติที่จะไดรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรหรือไม ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของประเทศผูนําเขา โดยมีขั้นตอนที่เห็นชอบรวมกัน
ของประเทศภาคีดังนี้ 
    2.9.1.1 การกําหนดวันหมดอายุของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
    2.9.1.2 การสงแบบสอบถามใหผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคา ที่
เกี่ยวของกับการขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในประเทศภาคีผูนําเขา หรือในประเทศภาคีที่ใชวัตถุดิบใน
การผลิตสินคา เปนผูกรอกขอมูลใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
    2.9.1.3 ประเทศผูนําเขาสามารถรองขอขอมูลการผลิต ผูผลิต หรือขอมูล
การสงออกสินคาที่เกี่ยวของกับการขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือขอขอมูลวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคา 
    2.9.1.4 การเยี่ยมชมโรงงานหรือสถานที่ของผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา หรือ
ผูมีสวนรวมอื่นๆ ในการผลิต การสงออก หรือการนําเขา ที่เกี่ยวของกับการขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
หรือเยี่ยมชมโรงงานหรือสถานที่ที่ใชวัตถุดิบในการผลิตสินคา 
   2.9.2 ประเทศผูนําเขาจะตองแจงประเทศผูสงออกทราบเปนลายลักษณอักษร เมื่อ
จะมีการตรวจสอบขอเท็จจริงใดๆ กับคณะบุคคลที่ระบุไวในขอ 8.1.4 ในประเทศผูสงออก 
   2.9.3 ประเทศผูนําเขาไมสามารถเขาเยี่ยมชมโรงงานหรือสถานที่ของคณะบุคคลที่
ระบุในขอ 8.1.4 ในประเทศผูสงออกได หากไมไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ 
   2.9.4 ประเทศผูสงออกจะตองใหความรวมมืออยางเต็มที่ และกําหนดใหผูผลิตและ
ผูสงออกสินคาใหความรวมมืออยางเต็มที่ในการดําเนินการเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการไดรับสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร เทาที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือนโยบายภายในประเทศจะอนุญาต 
   2.9.5 การตรวจสอบขอเท็จจริงของการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร จะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน และแจงผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษรภายใน 10 วัน 
  2.10 การระงับและปฏิเสธการใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  
   2.10.1 ประเทศผูนําเขาอาจจะระงับการใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคาใน
ขณะที่มีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับถ่ินกําเนิดสินคา 
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   2.10.2 ประเทศผูนําเขาอาจจะปฏิเสธการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคา 
หรือเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่ยังไมไดชําระในกรณีสินคาไมถูกตองตามขอกําหนด ผูผลิต ผูสงออก หรือผูนํา
เขาสินคาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงพบวา สินคาไมมีคุณสมบัติที่จะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
  2.11 หนวยงานที่ทําหนาที่ออกใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา ไดแก 
   2.11.1 หนวยงานของไทยคือ กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย องคกรของ
รัฐบาลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมการคาตางประเทศในการออกใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือองคกรอื่นที่
ไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาลไทย โดยไดรับความยินยอมจากทั้งสองฝาย 
   2.11.2 หนวยงานของออสเตรเลียคือ สภาหอการคาและอุตสาหกรรมของ
ออสเตรเลีย (Australia Chamber of Commerce and Industry) กลุมอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย (Australian 
Industry Group) หรือองคกรอื่นที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยไดรับความยินยอมจากทั้ง
สองฝาย 

3. มาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard Measures) 
 ไทยและออสเตรเลียตกลงใชมาตรการปกปองพิเศษสําหรับสินคาที่มีความออนไหวมาก เพื่อให 
อุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถปรับตัวไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีการกําหนดปริมาณ 
(Trigger Volume) และอัตราภาษีการนําเขาสินคา ไว หากมีการนําเขาสินคาดังกลาวเกินปริมาณที่กําหนด 
(Trigger Volume) ประเทศผูนําเขาสามารถกลับไปใชอัตราภาษีเดิมกอนเริ่มลด หรืออัตรา MFN ในขณะนั้น 
โดยใชอัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ํากวา และภายในระยะเวลา 3 ป คูภาคีจะตองทบทวนการดําเนินการตาม
มาตรการปกปองพิเศษ รวมถึงความเหมาะสมของรายการสินคาและระดับปริมาณ และปจจัยการเติบโตที่
กําหนดไวในภาคผนวก 5 โดยจะตองคํานึงถึงพัฒนาการทางการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 4. มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary measures : SPS) ภายใต
ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองชีวิตหรือสุขภาพมนุษย สัตว หรือพืช ใน
ดินแดนของภาคีแตละฝาย อํานวยความสะดวกตอการคาของทั้งสองฝายในดานความปลอดภัยของอาหาร 
พืช และสัตว รวมถึงผลิตภัณฑและอาหารสัตว สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐบาลไทยและ
ออสเตรเลียที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ และสรางความเขาใจรวมกันอยางลึกซึ้งในกฎระเบียบและขั้นตอน
การดําเนินงานของภาคีแตละฝาย รวมทั้งสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางคูภาคีในองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 
เพื่อปฏิบัติตามความตกลงตางๆ  หรือพัฒนามาตรฐาน แนวทาง และขอเสนอแนะระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 5. อุปสรรคทางเทคนิคดานอุตสาหกรรมตอการคา (Industrial Technical Barriers to Trade) ภายใต
ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน
ระหวางคูภาคีโดยรวมมือกันลดผลกระทบจากกฎระเบียบทางเทคนิค และ/หรือการประเมินผูผลิตหรือ
กระบวนการผลิตสินคาที่มีการคาระหวางคูภาคีใหเหลือนอยที่สุด ในลักษณะที่เหมาะสมหรือคุมคาที่สุด เพื่อ
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เสริมความตกลงและขอตกลงทวิภาคีระหวางคูภาคีที่เกี่ยวกับกฎระเบียบทางเทคนิค และเพื่อวางรากฐาน
สําหรับขอตกลงการยอมรับรวมกัน โดยจัดทําในสาขาที่สมัครใจและในบริบทของเอเปก 

  6. การเปดตลาดบริการและการลงทุน 
  6.1 การอนุญาตใหนักลงทุนหรือผูใหบริการไทยเขาไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในออสเตรเลีย 

 ออสเตรเลียเปดตลาดใหผูลงทุนหรือผูใหบริการไทยเขาไปจัดตั้งธุรกิจในออสเตรเลียทุก
ประเภทไดรอยละ 100 ยกเวน หนังสือพิมพ การกระจายเสียง การบินระหวางประเทศ และทาอากาศยาน 
โดยตองปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตางประเทศและกฎหมาย Foreign Acquisitions and Takeovers – 
FATA ซ่ึงระบุใหการลงทุนที่เขาขายในลักษณะดังตอไปนี้ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุนของตางชาติ (Foreign Investment Review Board-FIRB)  

  6.1.1 ผูลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในธุรกิจออสเตรเลียที่จัดตั้งอยูแลว โดยมีมูลคา
ของสินทรัพยรวมกันมากกวา 50 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

  6.1.2 ผูลงทุนตางชาติจัดตั้งธุรกิจใหมซ่ึงมีมูลคาการลงทุนตั้งแต 10 ลานเหรียญ
ออสเตรเลีย 

  6.1.3 การลงทุนทางตรงของรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลในตางประเทศ 
  6.1.4 การซื้อกิจการหรือสินทรัพยของธุรกิจออสเตรเลียที่ตั้งอยูในตางประเทศ ซ่ึง

มีมูลคาการซื้อตั้งแต 50 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือมีสัดสวนเกินรอยละ 50 ของสินทรัพยรวมของธุรกิจ 
  6.1.5 การที่ผูลงทุนตางประเทศไดรับผลประโยชนในที่ดินเขตเมือง (รวมทั้ง

ผลประโยชนจากการเชา การใหสินเชื่อ การแบงปนผลกําไร และการถือหุนในบริษัทหรือกองทุนที่รวม
บริการที่ดินในเขตเมือง) ในกรณีที่ 

   6.1.5.1 การไดประโยชนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยที่ไมไดใชอยู
อาศัยตั้งอยูในบัญชี Heritage Listing และมีมูลคาตั้งแต 5 ลานเหรียญออสเตรเลีย 

   6.1.5.2 การไดประโยชนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยที่ไมไดใชอยู
อาศัย และมีมูลคาตั้งแต 50 ลานเหรียญออสเตรเลีย  

   6.1.5.3 การไดประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการอยูอาศัย 
   6.1.5.4 การไดประโยชนในอสังหาริมทรัพยที่ยังไมไดใชประโยชนในเขตเมือง 
   6.1.5.5 การไดประโยชนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการอยูอาศัย หรือ 
   6.1.5.6 ขอเสนอการลงทุนใดๆ ที่อยูในขายตองสงสัย เชน กองทุนที่จัดตั้ง

เพื่อปลอยกู 
 นอกจากขอกําหนดในการจัดตั้งธุรกิจที่ออสเตรเลียกําหนดไวเปนการทั่วไปแลว การลงทุน

ในธุรกิจบางประเภทยังตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับภายในประเทศอื่นๆ และออสเตรเลียยังสงวน
สิทธิในการใชมาตรการตางๆ ที่บริหารโดยรัฐบาลทองถ่ิน 
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 ออสเตรเลียเปดตลาดในธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่เปดในองคการการคาโลก (WTO) ไดแก 
การซอมรถยนต บริการโทรศัพทมือถือและดาวเทียม สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษาไทย 
สถานบันสอนทําอาหารไทย สถาบันสอนนวดไทย เหมืองแร และอุตสาหกรรมการผลิตสินคาทุกประเภท  
  6.2 การอนุญาตใหนักลงทุนหรือผูใหบริการออสเตรเลียเขาไปลงทุนจัดตั้งธุรกิจในไทย 
  ไทยเปดตลาดใหคนออสเตรเลียมาลงทุนทางตรงไดไมเกินรอยละ 50 ในธุรกิจทุกประเภทที่
ไมไดอยูในบัญชี 1 และ 2 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 และกําหนดให
การประกอบธุรกิจทุกประเภทและการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตองจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกจิการคา  
  นอกจากนี้ ไทยไดเปดตลาดใหออสเตรเลียมากกวาสมาชิกอื่นในองคการการคาโลก 
(WTO) โดยเปดตลาดในบางธุรกิจที่ระบุไวใหคนออสเตรเลียถือหุนไดไมเกินรอยละ 60 โดยมีเงื่อนไขวา
ตองเปนธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทย และมีสัดสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity Ratio) ไมเกิน 3 ตอ 1 
ซ่ึงสวนใหญเปนธุรกิจขนาดใหญและใชเงินลงทุนสูง โดยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับใน
ประเทศดังนี้ 
   6.2.1 สาขาบริการธุรกิจ ไดแก ที่ปรึกษาดานการจัดการทั่วไป (เฉพาะที่จัดตั้งเปน
สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคใหบริษัทในเครือหรือสาขา) หอประชุมขนาดใหญ และศูนยแสดงสินคา
นานาชาติขนาดใหญ 
   6.2.2 สาขาบริการสื่อสาร แบงเปน 
    6.2.2.1 บริการที่ใหออสเตรเลียถือหุนไดไมเกินรอยละ 50 ไดแก บริการ
ขายอุปกรณโทรคมนาคม เชาอุปกรณสถานีโทรคมนาคม และที่ปรึกษาดานโทรคมนาคม 
    6.2.2.2 บริการที่ใหออสเตรเลียถือหุนไดไมเกินรอยละ 40 ไดแก Domestic 
Very Small Aperture Terminal เฉพาะที่ใชบริการระบบเครือขายภายใตกํากับของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) 
    6.2.2.3 บริการที่ใหออสเตรเลียถือหุนไดไมเกินรอยละ 25 ไดแก Database 
Access Services เฉพาะที่ใชบริการระบบเครือขายภายใตการกํากับของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.) 
   6.2.3 สาขาการกอสราง ไดแก บริการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
ขนาดใหญ 
   6.2.4 สาขาบริการจัดจําหนาย ใหออสเตรเลียถือหุนไดรอยละ 100 ในบริการจัด
จําหนายและติดตั้งผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานออสเตรเลียในไทย 
   6.2.5 สาขาบริการการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษาที่เนนการสอนและวิจัยดาน
วิทยาศาสตรส่ิงมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีนาโน 
   6.2.6 สาขาบริการทองเที่ยวและการเดินทาง ไดแก โรงรมหรูหราขนาดใหญ และ
ภัตตาคารเต็มรูปแบบ 
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   6.2.7  สาขาบริการนันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา ไดแก สวนสาระ (Theme 
Park) และอุทยานสัตวน้ํา (Aquarium) 
   6.2.8 สาขาบริการขนสง ไดแก ทาจอดเรือทองเที่ยว 
   6.2.9 สาขาการลงทุนเหมืองแร ไดแก การทําเหมืองแรบนบกและในทะเล 
  6.3 การอนุญาตใหนักธุรกิจไทยเขาไปทํางานในออสเตรเลีย โดยออสเตรเลียจะยกเลิก
เงื่อนไขที่ตองทดสอบแรงงานในประเทศกอนจางแรงงานจากตางประเทศใหกับไทยเปนการถาวร และ
อนุญาตใหคนไทยไปทํางานในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ และผูเช่ียวชาญในออสเตรเลียไดภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
   6.3.1 ผูเขามาติดตอธุรกิจ (Business Visitor) เขาไปทํางานไดไมเกิน 3 เดือน 
   6.3.2 ผูขายบริการ (Service Seller) เขาไปทํางานไดไมเกิน 6 เดือน ตออายุไดรวม
เวลาทั้งส้ินไมเกิน 12 เดือน 
   6.3.3 ผูโอนยายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) เขาไปทํางานไดไมเกิน 
4 ป ตออายุไดรวมเวลาทั้งส้ินไมเกิน 10 ป 
   6.3.4 ผูใหบริการตามสัญญา (Contractual Service Supplier) เขาไปทํางานไดไม
เกิน 3 ป ยกเวนผูเช่ียวชาญที่เปนพอครัวไทยที่ไดรับการวาจางจากกิจการในออสเตรเลียเขาไปทํางานไดไม
เกิน 4 ป 
   6.3.5 ผูบริหารและผูจัดการของธุรกิจที่มีบริษัทแมตั้งอยูในไทยที่ประสงคจะจัดตั้ง
สาขาหรือบริษัทในเครือในออสเตรเลียเขาไปทํางานไดไมเกิน 4 ป 
    นอกจากนี้ ยังอนุญาตใหคูสมรสและผูติดตามของผูโอนยายภายในกิจการเขาไปทํางานใน
ตําแหนงใดก็ไดในระยะเวลาเดียวกับที่กําหนดไวในวีซาของผูโอนยายภายในกิจการ และจะสนับสนุน
องคกรวิชาชีพของออสเตรเลียและไทยใหมีการยอมรับมาตรฐานผูประกอบอาชีพนวดแผนไทย โดยจะนํา
ผลสรุปการหารือขององคกรวิชาชีพเขามาพิจารณาในการเจรจาการเปดตลาดการคาบริการและการลงทุนใน
รอบตอไปภายใน 3 ป หลังความตกลงมีผลใชบังคับ 
  6.4 การอนุญาตใหนักธุรกิจออสเตรเลียเขามาทํางานในประเทศไทย โดยเปดตลาดใหคน
ออสเตรเลียเขามาทํางานในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ และผูเชี่ยวชาญในไทยได ยกเวน 39 อาชีพที่หามคน
ตางชาติทํา ตามพระราชกําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522 โดยแบงประเภทคน
ของออสเตรเลียที่จะไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในไทยดังนี้ 
   6.4.1 ผูโอนยายภายในกิจการเขามาทํางานได 1 ป ตออายุไดไมเกิน 5 ป ทั้งนี้
กิจการที่วาจางตองนําเงินตราตางประเทศเขามาในไทยไมนอยกวา 3 ลานบาทตอลูกจางที่เปนคนตางชาติ 1 
คน และจะมีลูกจางคนตางชาติรวมทั้งหมดไดไมเกิน 10 คน 
   6.4.2 ผูใหบริการตามสัญญา ตองไดรับการวาจางใหมาใหบริการแกธุรกิจไทยหรือ
ธุรกิจออสเตรเลียในไทยโดยอนุญาตใหเขามาทํางานได 1 ป ตออายุไดไมเกิน 3 ป ทั้งนี้ธุรกิจดังกลาวตองมี
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เงินทุนชําระแลวไมนอยกวา 2 ลานบาทตอลูกจางคนตางชาติ 1 คน และจะมีลูกจางคนตางชาติรวมทั้งหมด
ไมเกิน 10 คน 
   6.4.3 ผูเขามาติดตอธุรกิจเขามาทํางานไดไมเกิน 90 วัน ตออายุไดและมีระยะเวลา
รวมกันทั้งหมดไมเกิน 1 ป 
   6.4.4 คูสมรสและผูติดตามของผูโอนยายภายในกิจการและผูใหบริการตามสัญญา
สามารถทํางานในตําแหนงผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูเช่ียวชาญไดในระยะเวลาเดียวกับที่กําหนดไวในสัญญา
จางของผูโอนยายภายในกิจการและผูใหบริการตามสัญญา 
  นอกจากนี้ ไทยยังอํานวยความสะดวกใหคนออสเตรเลียสามารถใชบริการศูนยบริการวีซา
และใบอนุญาตทํางาน (One Stop Service for Visa and Work Permit) และนักธุรกิจผูถือบัตร APEC Business 
Travel Card สามารถมาประชุมและติดตองานในไทยไดไมเกิน 90 วัน โดยไมตองมีใบอนุญาตทํางาน 
 

3. สาระสําคัญของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียในสวนของสินคาประมง

1. รูปแบบการลดภาษีสินคาประมง 
 ภาษีสินคาประมงของออสเตรเลียสวนใหญเปนรอยละ 0 และเมื่อความตกลงการคาเสรีไทย-
ออสเตรเลียมีผลบังคับใช สินคาประมงเกือบทั้งหมดก็ไดลดภาษีเปนรอยละ 0 ยกเวน ทูนากระปองซ่ึง
ออสเตรเลียถือวาเปนสินคาออนไหว โดยไดทยอยลดภาษีจากรอยละ 5 ในป 2548 เปนรอยละ 0 ในป 2550  

สินคาประมงของไทยมีการลดภาษีแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
  กลุมที่ 1 สินคาที่ลดภาษีเปนรอยละ  0  ทันทีที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช  เชน ปลาทูนาแช
เย็นแชแข็ง  ปลาซารดีนแชเย็นแชแข็ง  ร็อคลอบสเตอรและลอบสเตอร เปนตน   
  กลุมที่ 2 สินคาที่จะทยอยลดภาษีเปนรอยละ 0 ในป 2553 เชน ทูนาสดหรือแชเย็น 
ปลาแซลมอนแชเย็นแชแข็ง เปนตน  
  กลุมที่ 3 สินคาออนไหว  จะทยอยลดภาษีเปนรอยละ  0  ภายในป 2558  เชน ปลาแมคเคอเรล  
กุงแชเย็นแชแข็ง  เปนตน  โดยมีรูปแบบการลดภาษีดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการลดภาษีนําเขาสินคาประมงของไทย 
Tariff(X) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
24<X≤30 24 18 18 12 6 0 0 0 0 0 0 
12<X≤18 12 12 6 6 3 0 0 0 0 0 0 
6<X≤12 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 
X = 6 6 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 
X = 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 
 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 0 

 

ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง 
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2. กฎถิ่นกําเนดิสินคา (Rules of Origin)  
สินคาประมงสงออกที่จะไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรภายใตความตกลงการคาเสรีไทย- 

ออสเตรเลีย จะตองเปนสินคาที่ผลิตและสงออกตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุไวในภาคผนวก 
4.1 ของความตกลงฯ  ดังนี ้

2.1 กฎการผลิตของสินคาที่ไดจากธรรมชาติหรือสินคาที่กําเนิดหรือผลิตโดยใชวตัถุดิบใน 
ประเทศไทย หรือประเทศออสเตรเลียทั้งหมด (Wholly obtained goods)  

 2.2 กฎเฉพาะสําหรับสินคาแตละรายการตามความเหมาะสม (Product Specific Rule)
ประกอบดวย 

 2.2.1 กฎการเปลี่ยนพิกัด (Change of tariff classification) สินคาที่จะไดถ่ินกําเนิด 
ตามกฎขอนี้จะตองมีกระบวนการผลิตเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศออสเตรเลีย โดยผูผลิตตั้งแต 1 ราย
ขึ้นไป  และตองมีการแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation) ในระดับพิกัด 2 หลัก (CC) หรือ 
4 หลัก(CTH) หรือ 6 หลัก(CTSH) ทั้งนี้ กฎการเปลี่ยนพิกัดจะกําหนดไวในทุกรายการสินคา ไดแก  
    2.2.1.1 การแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial  Transformation) ใน
ระดับพิกัด 2 หลัก (CC) เชน สัตวมีชีวิตอื่นๆ เนื้อและสวนอ่ืนที่บริโภคไดของสัตวอ่ืนๆ สด แชเย็นแชแข็ง 
ใสเกลือ  แชน้ําเกลือ แหงหรือรมควัน ปลามีชีวิต ปลาสดหรือแชเย็น สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียและโมลลุสก 
กระดองเตา  หินปะการัง  ฟองน้ําธรรมชาติที่ไดจากสัตว  กระเพาะปลา  สาหรายทะเล  ปลาปรุงแตง และปลาปน   
     2.2.1.2 การแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial  Transformation) ใน
ระดับพิกัด  4 หลัก (CTH) เชน เนื้อปลาแบบฟลเลและเนื้อปลาอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง ปลาใสเกลือ แชน้ําเกลือ 
แหงหรือรมควัน และหนังจระเขดิบสด ใสเกลือ ทําแหง และอาหารสุนัขหรือแมว 
   2.2.2 กฎการผานกระบวนการผลิตที่เพียงพอ สินคาที่จะไดถ่ินกําเนิดตองผาน
กระบวนการผลิตตั้งแต 3 ขั้นตอนขึ้นไป ไดแก ปลาแอลบาคอรหรือทูนาครีบยาว ปลาทูนาครีบเหลือง 
ปลาสคิปแจ็คหรือปลาโอทองแถบ ปลาบิกอายทูนา ปลาบลูฟนทูนา ปลาเซาตเทิรนบลูฟนทูนา และปลาทูนา
อ่ืน ๆ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข  

3. มาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard Measures) 
ไทยและออสเตรเลียตกลงใชมาตรการปกปองพิเศษสําหรับสินคาที่มีความออนไหวมาก เพื่อให 

อุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถปรับตัวไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  ซ่ึงถาหากมีการนําเขาสินคา
ดังกลาวเกินปริมาณที่กําหนด (Trigger Volume) ประเทศผูนําเขาสามารถกลับไปใชอัตราภาษีเดิมกอนเริ่มลด 
หรืออัตรา MFN ในขณะนั้น โดยใชอัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ํากวา ซ่ึงออสเตรเลียไดขอใชมาตรการปกปอง
พิเศษสําหรับปลาทูนาสคิปแจกและแอตแลนติกโบนิโตทั้งที่บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลมซึ่งปรากฏใน
ตารางที่  2   สวนสินคาประมงของไทยไมมีการใชมาตรการดังกลาว 
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ตารางที่ 2  การกําหนดปริมาณการนําเขาทูนาบรรจุกระปองและไมบรรจุกระปองตามมาตรการปกปองพิเศษ 
                  สําหรับทูนาของออสเตรเลีย                         

หนวย : กิโลกรัม 
พิกัดภาษี รายการ 2548 2549 2550 2551 

1604.14.00 

ทูนาสคิปแจคและ
แอตแลนติก โบนิโต
ทั้งที่บรรจุและไม
บรรจุภาชนะอัดลม 

21,366,277 22,434,591 23,556,320 24,734,136 

ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณชิย 
 

 4. มาตรการดานสุขอนามัย (sanitary and phytosanitary measures : SPS) 
 เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทั้งอุปสรรคทางการคา
ตางๆ ระหวางกัน ไทยและออสเตรเลียจึงไดมีการหารือเกี่ยวกับการปรับระบบวิธีการตรวจสอบรับรอง
(Control and Inspection) ในรายละเอียดของระบบการตรวจสอบสินคาประมง  และหารือเกี่ยวกับการ
ทดลองใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือ E-Certificate ในสินคาประมง  เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
สินคากอนเขาประเทศ  เนื่องจากเปนระบบที่ทางออสเตรเลียและประเทศคูคาอื่นๆ สามารถตรวจสอบขอมูล
ของสินคาที่สงไดทันทีที่ผูประกอบการสงสินคาออกไป  นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดตั้งคณะทํางานผูเชี่ยวชาญ
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Expert Group) โดยมีการจัดประชุมรวมกันอยางเนื่อง และไดมี
การหารือเพื่อแกไขปญหาดานสุขอนามัยและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารระหวางกัน ไดแก  

 4.1 ออสเตรเลียยกเลิกการตรวจสาร Histamines ในน้ําปลาที่นําเขาจากไทย  
 4.2 ออสเตรเลียไดออกมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการนําเขากุงฉบับใหม ซ่ึงมีผลบังคับ

ใชเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 โดยจะตองใชใบรับรองแบบใหมที่มีการระบุอุณหภูมิและเวลาในการตมกุง
กลาวคือ  ออสเตรเลียกําหนดใหใชอุณหภูมิมาตรฐาน  75  องศาเซลเซียส  สําหรับกุงขนาดเล็ก  66-88  ตัวตอ
กิโลกรัม  ใชเวลา 2  นาที  กุงขนาดกลาง 44-66  ตัวตอกิโลกรัม ใชเวลา  2.15 นาที และกุงขนาดใหญ 35-44 
ตัวตอกิโลกรัม ใชเวลา 3 นาที ทั้งนี้ กรมประมงและหนวยงานที่เกี่ยวของไดสงเอกสารชี้แจงออสเตรเลีย ซ่ึง
ทําใหไทยสามารถสงออกกุงปรุงสุกที่ผานการตมที่อุณหภูมิกึ่งกลางชิ้นเนื้อ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลาอยาง
นอย 11 วินาที 

  สวนสินคากุงดิบนําเขาจะตองถูกกักกันไวที่ดานเพื่อรอผลตรวจสอบไวรัส 3 ชนิด ไดแก 
WSSV, YHV และ IHHNV ดวยเครื่องมือ PCR ทุกรุนโดยไมมีการยกเวน ทั้งนี้ กรมประมงไดแจงความ
ประสงควาตองการจะจัดทําความตกลงการยอมรับรวมดานหองปฏิบัติการตรวจโรค (Equivalence) เพื่อให
ออสเตรเลียยอมรับผลการตรวจวิเคราะหไวรัสของกรมประมง และยกเวนการกักกัน ณ ปลายทาง โดยกรม
ประมงไดจัดสงขอมูลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมตั้งแตการเพาะเลี้ยง การแปรรูป ไปจนถึงการเก็บรักษาและ
การกระจายสินคา ขอมูลการรับรองหองปฏิบัติการ (Accreditation) วิธีวิเคราะหที่สามารถดําเนินการได การ
เขารวม Proficiency Testing Programs รูปแบบขอมูลท่ีเสนอใหออสเตรเลียเปนไปตามขอกําหนดของ OIE  
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นอกจากนี้ เจาหนาที่ของออสเตรเลียจะตองเดินทางมาตรวจประเมินหองปฏิบัติการของกรมประมงดวย และ
ผลจากการประชุม SPS Expert Group ครั้งที่ 6 ออสเตรเลียจะยกเลิกการตรวจเชื้อ IHHNV ในสินคากุงตาม
มาตรการปจจุบันของหนวยงาน Biosecurity Australia 
  4.3 การดําเนินงานกิจกรรมภายใตโครงการเสริมสรางขีดความสามารถดานความปลอดภัย
อาหารทะเล โดยโครงการที่ขอการสนับสนุนจากออสเตรเลียในสวนของสินคาประมง คือ โครงการ
เสริมสรางขีดความสามารถดานการบริหารจัดการความเสี่ยงในหอย 2 ฝา (Strengthening Capability in 
Conducting Risk Assessment in Bivalve Mollusc Shellfish Management Program) และโครงการเสริมสราง
ขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากรเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยโรคสัตวน้ํา (Strengthening on Aquatic 
Animal Health and Surveillance Programmes)  
 ปจจุบัน กรมประมง รวมกับเกษตรกรผูเล้ียงกุงไดจัดทําฟารมคอมพารทเมนตเพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามันพืชของออสเตรเลียจํานวน 14 ฟารม ที่พรอมรับการตรวจรับรองจาก
หนวยงาน Biosecurity Australia   
 

4. ผลกระทบจากความตกลงฯ ในสวนของการคาสินคาประมง 
 ในป 2554 การคาสินคาประมงระหวางไทยกับออสเตรเลียมีมูลคารวม 12,077.29 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก 9,152.71 ลานบาทในป 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 ในป 2554 
สินคาประมงที่ไทยสงออกไปออสเตรเลียมากที่สุดคือ ทูนากระปอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 52 ของมูลคาการ
สงออกสินคาประมงทั้งหมดของไทยไปออสเตรเลีย รองลงมาคือ กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย และกุงสด 
แชเย็นแชแข็ง ตามลําดับ สวนสินคาที่ไทยนําเขาจากออสเตรเลียมากที่สุด ไดแก ปลาสดแชเย็นแชแข็ง(รวม
ตับและไข ไมรวมทูนา) คิดเปนสัดสวนรอยละ 44 ของมูลคาการนําเขาสินคาประมงทั้งหมดของไทยจาก
ออสเตรเลีย รองลงมาคือ ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง 
 ไทยไดขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการสงออกสินคาประมงไปยังออสเตรเลียคิดเปนมูลคา 
213,067,384 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 เพิ่มขึ้นจาก 146,745,328 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2552  คิดเปนรอยละ 
45.20 สินคาประมงที่ไทยขอใชสิทธิสงออกไปออสเตรเลียมากที่สุดคือ ปลาทูนา สคิปแจก และแอตแลนติก
โบนิโต ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย คิดเปนมูลคา 130,040,200 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 และเพิ่มขึ้นเปน 
195,834,817 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 รองลงมาคือ ปลา ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสียอ่ืนๆ และกุง ปรุงแตง 
หรือทําไวไมใหเสีย ตามลําดับ  
 สวนออสเตรเลียไดขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการสงออกสินคาประมงมายังไทยคิดเปน
มูลคา 16,595,922 ลานบาท ในป 2554 เพิ่มขึ้นจาก 3,559,076 ลานบาท ในป 2552  สินคาประมงที่มีการขอ
ใชสิทธิมากที่สุดของออสเตรเลียในป 2554 คือ เนื้อปลาอื่นๆ แบบฟลเล แชเย็นจนแข็ง รองลงมาคือ เปาฮื้อ
ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย ปลาทะเลอื่นๆ สดหรือแชเย็น ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข และกุงอื่นๆ 
แชเย็นจนแข็ง ตามลําดับ 
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5. โอกาส (ประโยชน) / ปญหาทางการคา
 1. ไทยอาจใชออสเตรเลียเปนฐานการกระจายสินคาไปยังประเทศหมูเกาะแปซิฟกใตได 
 2. ออสเตรเลียไดผอนปรนเงื่อนไขการเขาไปทํางานใหไทย โดยยกเลิก Labor Market Test ทําให
สามารถจางคนไทยเขาไปทํางานไดโดยไมตองรอประกาศจางคนออสเตรเลียกอน ทําใหคนไทยสามารถเขา
ไปทํางานในตําแหนงผูบริหาร ผูจัดการ หรือผูเชี่ยวชาญไดมากขึ้น 
 3. ออสเตรเลียอนุญาตใหคนไทยที่ไดรับการวาจางจากธุรกิจในออสเตรเลียและไดรับสัญญาวาจาง
เขาไปทํางานได 3 ป และพอครัวไทยเขาไปทํางานได 4 ป  และสามารถตออายุไดไมเกิน 10 ป ขณะที่
ออสเตรเลียไมเปดตลาดการทํางานในลักษณะนี้ใหแกประเทศอื่น 
 4. ออสเตรเลียอนุญาตใหพอครัวไทยที่ไดรับหนังสือรับรองของกรมพัฒนาฝมือแรงงานและมี
สัญญาจางงาน สามารถเขาไปทํางานในออสเตรเลียไดเปนระยะเวลา 4 ป โดยไมตองเทียบคุณสมบัติจาก
ออสเตรเลียอีก 
 5. ออสเตรเลียเปนประเทศที่ใชมาตรการสุขอนามัยที่เขมงวดมาก ซ่ึงอาจกอใหเกิดอุปสรรคตอ
การคา ทั้งไทยและออสเตรเลียจึงไดจัดตั้งกลไกสําหรับดําเนินการแกไขปญหาในเรื่องนี้อยางเปนรูปธรรม 
โดยมีการกําหนดแผนงานและกรอบระยะเวลาการดําเนินการที่แนนอน เพื่อใหสินคาเกษตรของไทย 
โดยเฉพาะสินคาที่เปน Priority Products เชน กุง ปลาสวยงาม สามารถเขาสูตลาดออสเตรเลียได  
 

6. พันธกรณีท่ีตองมีการเจรจาตอไปภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย

 1. การเปดตลาดการคาบริการเพิ่มเติม (Trade in Services)  
 ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระบุวา ภายใน 3 ป หลังจากความตกลงการคาเสรี
ไทย-ออสเตรเลียมีผลใชบังคับ (31 ธันวาคม 2550) จะตองมีการเจรจาการคาบริการเพิ่มเติม โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อเพิ่มขอผูกพันที่สามารถยอมรับได สําหรับการเจรจาการคาบริการรอบตอไป ไทยกับออสเตรเลียจะเจรจา
เปดตลาดบริการดานการเงิน ดานโทรคมนาคม การอํานวยความสะดวกดานการเขาเมืองและการทํางานของ
คนตางดาว การยอมรับคุณสมบัติผูประกอบอาชีพนวดไทย และการใชมาตรการปกปองสําหรับภาคบริการ 

 2. การทบทวนการดําเนินมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguards : SSG)  
 ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระบุวา ภายใน 3 ป หลังจากความตกลงการคาเสรี
ไทย-ออสเตรเลียมีผลใชบังคับ (31 ธันวาคม 2550) จะตองทบทวนการดําเนินการตามมาตรการปกปองพิเศษ 
รวมถึงความเหมาะสมของรายการสินคาและระดับปริมาณ รวมทั้งปจจัยการเติบโตที่กําหนดไว ทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงพัฒนาการทางการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ โดยมาตรการปกปองพิเศษจะถูกนํามาใชกับสินคา
เกษตรที่มีความออนไหว ที่ผานมาไทยกําหนดปริมาณนําเขาแตละปและระยะเวลาการลดภาษีสินคาเกษตร
จํานวน 23 รายการ ขณะที่ออสเตรเลียกําหนด 2 รายการ ในระยะเวลา 4 ป ซ่ึงรวมทูนากระปองดวย  
(ปจจุบันไดถูกยกเลิกไปแลว) ในกรณีที่มีการนําเขาเกินปริมาณที่กําหนดไวในแตละป สวนที่เกินจะถูกเรียก
เก็บภาษีในอัตรากอนที่ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีผลบังคับใช (Base Rate) หรืออัตราภาษี
ทั่วไป (MFN) อัตราใดอัตราหนึ่งที่ต่ํากวา 
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 3. นโยบายการแขงขัน (Competition Policy) 
 ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระบุวา ภายใน 3 ป หลังจากความตกลงการคาเสรี
ไทย-ออสเตรเลียมีผลใชบังคับ (31 ธันวาคม 2550) ทั้งสองฝายจะตองหารือกันเพื่อทบทวนขอบเขตและการ
ดําเนินการเรื่องนโยบายการแขงขัน รวมทั้งสรางความมั่นใจวาจะมีการคุมครองการแขงขันโดยครอบคลุมถึง
ผลประโยชนทางการพาณิชยที่ถูกตองและชอบธรรมในอาณาเขตของประเทศไทยและออสเตรเลีย นโยบาย
การแขงขันควรมีการกําหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการยับยั้ง
มาตรการที่แตละฝายใชในการยุติการปฏิบัติที่จํากัดการแขงขัน และการดําเนินการเพื่อบังคับใชมาตรการ
เหลานี้จะตองสอดคลองกับหลักความโปรงใส ความเหมาะสมกับชวงเวลา การไมเลือกปฏิบัติ เขาใจงาย และ
ความเสมอภาค โดยทั้งสองฝายตองคํานึงถึงความสําคัญของความรวมมือและการประสานงานกัน รวมทั้งให
ความสําคัญกับการเคารพขอมูลที่ไมควรเปดเผยของแตละฝาย และจะตองประกาศกฎหมายที่สนับสนุนการ
แขงขันที่เปนธรรม และกฎหมายวาดวยการปฏิบัติที่จํากัดการแขงขันของแตละฝายอยางเปนทางการ หรือ
ยินยอมใหสาธารณชนสามารถเขาถึงกฎหมายดังกลาวไดโดยงาย 

 4. การจัดซื้อโดยรัฐ (Government Procurement)   
 ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระบุวา ใหมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมดานการจัดซ้ือ
โดยรัฐ ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐของแตละประเทศที่มีหนารับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซ้ือโดยรัฐ ซ่ึงจะ
พบปะหารือถึงประเด็นที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ และรายงานผลตอคณะกรรมาธิการรวมความตกลงการคา
เสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA-Joint Commission) รวมทั้งเสนอแนะขอบเขตการเริ่มตนการเจรจาทวิภาคี 
เพื่อนําผลการเจรจาเรื่องการจัดซื้อโดยรัฐรวมไวภายใตความตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ กระบวนการจัดซื้อจะตอง
สงเสริมและปฏิบัติเพื่อความโปรงใส ความคุมคาของเงิน การแขงขันอยางเปดกวางและมีประสิทธิผล การ
ปฏิบัติอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบและกระบวนการที่เปนธรรม และการไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเร่ืองนโยบายและหลักการของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายและ
ขอบังคับของแตละฝาย 
 

7. สถานะลาสุด
     การประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ที่กําหนดใหมีขึ้นทุกปหรือตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ออสเตรเลียได
เปนเจาภาพจัดการประชุมคณะคณะกรรมาธิการรวมความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA JC) 
คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 ณ กรุงแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย โดยที่ประชุมไดมีการหารือกัน
ในประเด็นสําคัญตางๆ อาทิ 

    1. การทบทวนประเมินผลความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย : ทั้งสองฝายเห็นพองกันวา ความ 
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ชวยสงเสริมและสรางโอกาสทางการคาการลงทุนระหวางกัน โดยหลังจาก 
ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีผลบังคับใช การคาระหวางสองประเทศขยายตัวประมาณ 3 เทาตัว
เมื่อเทียบกับกอนหนาความตกลงฯ 
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 2. ปญหาการดําเนินงานภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย : ทั้งสองฝายหารือปญหาตางๆ 
เชน มาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguards : SSG) การบริหารสินคาที่มีโควตา (Tariff Rate Quota : 
TRQ) การออกใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคา ซ่ึงทั้งสองฝายตกลงจะหารือในคณะทํางานตางๆ เชน Joint 
Working Group on Agriculture, Committee on Rules of Origin และ Working Group on Market Access 
เพื่อใหเจาหนาที่หารือในดานเทคนิคตอไป  

 3. การเจรจาตอตามพันธกรณี ทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนความเห็นเบื้องตนในประเด็นที่ตองเจรจาตอ
ตามพันธกรณี พรอมทั้งตกลงที่จะแลกเปลี่ยนขอบเขตการเจรจาและขอมูลระหวางกันเปนระยะๆ กอนการ
ประชุมคณะกรรมาธิการรวมครั้งที่ 3 ซ่ึงประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดประชุมในเดือนมิถุนายน 2555 เพื่อ
กําหนดขอบเขตการเจรจาที่ชัดเจนกอนการเจรจารอบใหม  
 

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

 
กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ  

กองประมงตางประเทศ กรมประมง 
15 พฤษภาคม 2555 
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ภาคผนวก



Product-Specific Rules of Origin – Part I 
 

Headnotes to the Annex4.1 
 

1. The specific rule, or specific set of rules, that applies to a particular heading (4-digit code), 
subheading (6-digit code) or split subheading (ex. 6-digit code) is set out immediately adjacent to the 
heading, subheading or split subheading. 

2. Unless otherwise specified in the Annex, a rule applicable to a split subheading shall take 
precedence over a  rule applicable to the subheading which is parent to that split subheading.  In turn, a 
rule applicable to the subheading shall take precedence over a rule applicable to the heading which is 
parent to the subheading. 

3.  Reference to weight in the rules for goods provided for in Chapter 1 through 24 of the Harmonized  
System means dry weight unless otherwise specified in the Harmonized System. 
 4. A requirement of a change in tariff classification applies only to non-originating materials. 

5. A good of Chapters 1-40 shall not be considered to be originating solely by reason of mere 
dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the good. 

6. For purposes of Chapters 27-40, a “chemical reaction” is a process (including a biochemical 
process) which results in a molecule with a new structure by breaking intramolecular bonds and by 
forming new intramolecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in a molecule. 

The following are not considered to be chemical reactions for the purposes of this definition: 
 (a) dissolving in water or other solvents; 
 (b) the eliminating of solvents including solvent water; or 
 (c) the addition or elimination of water of crystallization. 

A chemical reaction as defined above is considered to result in an originating good. 
 Notwithstanding any of the line-by-line rules, the “chemical reaction” rule may be applied to any good 
classified in Chapters 28-40. 

7. For the purposes of Chapter 39, regional polymer content means the proportion by weight of the  
polymer that was formed or modified in the territories of the Parties. 

8. In accordance with Article 403(2), for particular goods of Chapters 50-64, the value of non-
originating materials produced in developing countries may contribute towards the RVC for those goods 
up to a maximum  allowable proportion of 25% of the FOB value of the goods. 
 9. The following definitions apply: 

 (a) Chapter means a chapter of the Harmonized System; 
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 (b)  Heading means the first four digits in the tariff classification number under the Harmonised 
System; 
 (c)  Section means a section of the Harmonized System; 
 (d)  Subheading means the first six digits in the tariff classification number under the 
Harmonized System;  and 

(e)  Split subheading means specific products which are a subset of a subheading. 
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Tariff item 
(HS2002) 

Description of products Specific Rule 

0106  Other live animals. สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0106 (Change to heading 0106 from any other 
chapter : CC) 

0208  Other meat and edible meat offal, 
fresh, chilled or frozen. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0208 (Change to heading 0208 from any other 
chapter : CC) 

0210  Meat and edible meat offal, salted, 
in brine, dried or smoked; edible 
flours and meals of meat or meat 
offal. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0210 (Change to heading 0210 from any other 
chapter : CC) 

0301  Live fish. สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0301 (Change to heading 0301 from any other 
chapter : CC) 

 030110 - Ornamental fish  สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน subheading 
030110 (Change to subheading 030110 from any 
other chapter : CC) หรือลูกปลาที่เล้ียงใหโต 
(Raising from fry, including fingerling) 

0302  Fish, fresh or chilled, excluding 
fish fillets and other fish meat of 
heading 0304. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0302 (Change to heading 0302 from any other 
chapter : CC) 

0303  Fish, frozen, excluding fish fillets 
and other fish meat of heading 
0304. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0303 (Change to heading 0303 from any other 
chapter : CC) 

 030341 -  Tunas (of the genus Thunnus), 
skipjack or stripe-bellied bonito 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 

สินคาที่ผานกระบวนการแปรรูปตั้งแต 3 ขั้นตอน
ขึ้นไป รวมถึงการแชแข็ง การทําความสะอาด การ
ควักไส เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตดัหวั 
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Tariff item 
(HS2002) 

Description of products Specific Rule 

excluding livers and roes: albacore or 
longfinned tunas (Tunnus alalunga) 

(Product of a combination of 3 or more processes, 
including freezing, cleaning, gutting, removing of 
gills, scaling and de-heading) 

 030342 -  Tunas (of the genus Thunnus), 
skipjack or stripe-bellied bonito 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 
excluding livers and roes: yellowfin 
tunas (Thunnus albacares) 

สินคาที่ผานกระบวนการแปรรูปตั้งแต 3 ขั้นตอน
ขึ้นไป รวมถึงการแชแข็ง การทําความสะอาด การ
ควักไส เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตดัหวั 
(Product of a combination of 3 or more processes, 
including freezing, cleaning, gutting, removing of 
gills, scaling and de-heading) 

 030344 -  Tunas (of the genus Thunnus), 
skipjack or stripe-bellied bonito 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 
excluding livers and roes: bigeye 
tunas (Thunnus obesus) 

สินคาที่ผานกระบวนการแปรรูปตั้งแต 3 ขั้นตอน
ขึ้นไป รวมถึงการแชแข็ง การทําความสะอาด การ
ควักไส เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตดัหวั 
(Product of a combination of 3 or more processes, 
including freezing, cleaning, gutting, removing of 
gills, scaling and de-heading) 

 030345 -  Tunas (of the genus Thunnus), 
skipjack or stripe-bellied bonito 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 
excluding livers and roes: bluefin 
tunas (Thunnus thynnus) 

สินคาที่ผานกระบวนการแปรรูปตั้งแต 3 ขั้นตอน
ขึ้นไป รวมถึงการแชแข็ง การทําความสะอาด การ
ควักไส เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตดัหวั 
(Product of a combination of 3 or more processes, 
including freezing, cleaning, gutting, removing of 
gills, scaling and de-heading) 

 030346 -  Tunas (of the genus Thunnus), 
skipjack or stripe-bellied bonito 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 
excluding livers and roes: southern 
bluefin tunas (Thunnus maccoyii) 

สินคาที่ผานกระบวนการแปรรูปตั้งแต 3 ขั้นตอน
ขึ้นไป รวมถึงการแชแข็ง การทําความสะอาด การ
ควักไส เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตดัหวั 
(Product of a combination of 3 or more processes, 
including freezing, cleaning, gutting, removing of 
gills, scaling and de-heading) 
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Tariff item 
(HS2002) 

Description of products Specific Rule 

 030349 -  Tunas (of the genus Thunnus), 
skipjack or stripe-bellied bonito 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 
excluding livers and roes: other tunas 

สินคาที่ผานกระบวนการแปรรูปตั้งแต 3 ขั้นตอน
ขึ้นไป รวมถึงการแชแข็ง การทําความสะอาด การ
ควักไส เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตดัหวั 
(Product of a combination of 3 or more processes, 
including freezing, cleaning, gutting, removing of 
gills, scaling and de-heading) 

 030379 -  Other fish, excluding livers and 
roes: other (ie other than Pacific 
salmon, other salmonidae, flat fish, 
tunas, skipjack or stripe-bellied 
bonito, herrings, cod, sardines, 
sardinella, brisling or sprats, 
haddock, coalfish, mackerel, dogfish 
and other sharks, eels, sea bass and 
hake) 

สินคาที่ผานกระบวนการแปรรูปตั้งแต 3 ขั้นตอน
ขึ้นไป รวมถึงการแชแข็ง การทําความสะอาด การ
ควักไส เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตดัหวั 
(Product of a combination of 3 or more processes, 
including freezing, cleaning, gutting, removing of 
gills, scaling and de-heading) 

0304  Fish fillets and other fish meat 
(whether or not minced), fresh, 
chilled or frozen. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก heading อ่ืนมาเปน heading 
0304 Change to heading 0304 from any other 
heading. (CTH) 

0305  Fish, dried, salted or in brine; 
smoked fish, whether or not 
cooked before or during the 
smoking process; flours, meals and 
pellets of fish, fit for human 
consumption. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก heading อ่ืนมาเปน heading 
0305 (Change to heading 0305 from any other 
heading  : CTH)  

0306  Crustaceans, whether in shell or 
not, live, fresh, chilled, frozen, 
dried, salted or in brine; 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0306 (Change to heading 0306 from any other 
chapter : CC) 
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Tariff item 
(HS2002) 

Description of products Specific Rule 

crustaceans, in shell, cooked by 
steaming or by boiling in water, 
whether or not chilled, frozen, 
dried, salted or in brine; flours, 
meals and pellets of crustaceans, fit 
for human consumption. 

0307  Molluscs, whether in shell or not, 
live, fresh, chilled, frozen, dried, 
salted or in brine; aquatic 
invertebrates other than 
crustaceans and molluscs, live, 
fresh, chilled, frozen, dried, salted 
or in brine; flours, meals and 
pellets of aquatic invertebrates 
other than crustaceans, fit for 
human consumption. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0307 (Change to heading 0307 from any other 
chapter : CC) 

0507  Ivory, tortoise-shell, whalebone 
and whalebone hair, horns, antlers, 
hooves, nails, claws and beaks, 
unworked or simply prepared but 
not cut to shape; powder and waste 
of these products. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0507 (Change to heading 0507 from any other 
chapter : CC) 

0508  Coral and similar materials, 
unworked or simply prepared but 
not otherwise worked; shells of 
molluscs, crustaceans or 
echinoderms and cuttle-bone, 
unworked or simply prepared but 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0508 (Change to heading 0508 from any other 
chapter : CC) 
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Tariff item 
(HS2002) 

Description of products Specific Rule 

not cut to shape, powder and waste 
thereof. 

0511  Animal products not elsewhere 
specified or included; dead animals 
of Chapter 1 or 3, unfit for human 
consumption. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
0511 (Change to heading 0511 from any other 
chapter : CC) 

1212  Locust beans, seaweeds and other 
algae, sugar beet and sugar cane, 
fresh, chilled, frozen or dried, 
whether or not ground; fruit stones 
and kernels and other vegetable 
products (including unroasted 
chicory roots of the variety 

Cichorium intybus sativum) of a 
kind used primarily for human 
consumption, not elsewhere 
specified or included. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
1212 (Change to heading 1212 from any other 
chapter : CC) 

1302  Vegetable saps and extracts; pectic 
substances, pectinates and 
pectates; agar-agar and other 
mucilages and thickeners, whether 
or not modified, derived from 
vegetable products. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
1302 (Change to heading 1302 from any other 
chapter : CC) 

1504  Fats and oils and their fractions, of 
fish or marine mammals, whether 
or not refined, but not chemically 
modified. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
1504 ยกเวน heading 3823 (Change to heading 
1504 from any other chapter (CC) except from 
heading 3823)  
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Tariff item 
(HS2002) 

Description of products Specific Rule 

1521  Vegetable waxes (other than 
triglycerides), beeswax, other 
insect waxes and spermaceti, 
whether or not refined or coloured. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
1521 (Change to heading 1521 from any other 
chapter : CC) 

1603  Extracts and juices of meat, fish or 
crustaceans, molluscs or other 
aquatic invertebrates. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
1603 (Change to heading 1603 from any other 
chapter : CC) 

1604  Prepared or preserved fish; caviar 
and caviar substitutes prepared 
from fish eggs. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
1604 (Change to heading 1604 from any other 
chapter : CC) 

1605  Crustaceans, molluscs and other 
aquatic invertebrates, prepared or 
preserved. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
1605 (Change to heading 1605 from any other 
chapter : CC) 

2103  Sauces and preparations therefor; 
mixed condiments and mixed 
seasonings; mustard flour and 
meal and prepared mustard. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
2103 (Change to heading 2103 from any other 
chapter : CC) 

2301  Flours, meals and pellets, of meat 
or meat offal, of fish or of 
crustaceans, molluscs or other 
aquatic invertebrates, unfit for 
human consumption; greaves. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก chapter อ่ืนมาเปน heading 
2301 ยกเวนจาก chapter 03 (Change to heading 
2301 from any other chapter (CC) except from 
chapter 03) 

 230910 -  Dog or cat food, put up for retail 
sale 

สินคาที่เปลี่ยนจาก heading อ่ืนมาเปน subheading 
230910 (Change to subheading 230910 from any 
other heading : CTH) 
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Tariff item 
(HS2002) 

Description of products Specific Rule 

 230990 -  Other สินคาที่เปลี่ยนจาก heading อ่ืนมาเปน subheading 
230990 (Change to subheading 230990 from any 
other heading : CTH) 

4103  Other raw hides and skins (fresh, or 
salted, dried, limed, pickled or 
otherwise preserved, but not 
tanned, parchment-dressed or 
further prepared), whether or not 
dehaired or split, other than those 
excluded by Note 1(b) or 1(c) to this 
Chapter. 

สินคาที่เปลี่ยนจาก heading อ่ืนมาเปน heading 
4103 (Change to heading 4103 from any other 
heading : CTH) 

 
 
 
 



ตารางการลดภาษีสินคาประมงของไทยภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย ตั้งแตป 2554 
Base Rate 

Specific Heading Sub-
Heading Description Unit ad-

valorem 
percent 

Baht/ 
Unit 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic 
invertebrates 

                            

03.01   Live fish                             
  0301.10 - Ornamental fish - 30 - 24 18 18 12 6 0           
    - Other live fish :                             
  0301.91 - - Trout (Salmo trutta, 

Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae,  
Onxorhynchus apache and 
Oncorhynchus chrysogaster 

- 30 - 24 18 18 12 6 0           

  0301.92 - - Eels (Anguila spp.) - 30 - 24 18 18 12 6 0           
  0301.93 - - Carp - 30 - 24 18 18 12 6 0           
  0301.99 - - Other - 30 - 24 18 18 12 6 0           

03.02   Fish, fresh or chilled, excluding fish 
fillets and other fish meat 

                            

    - Salmonidae, excluding livers and 
roes : 

                            

  0302.11 - - Trout (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae,  
Onxorhynchus apache and 
Oncorhynchus chrysogaster 

- 5 - 5 5 5 3 0             
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Base Rate 

Specific Heading Sub-
Heading Description Unit ad-

valorem 
percent 

Baht/ 
Unit 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  

0302.12 - - Pacific salmon (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhychus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou and 
Oncorhynchus rhodurus), Atlantic 
salmon (Salmo salar) and Danube 
salmon (Hucho hucho) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0302.19 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
    - Flat fish (Pleuronectidae, 

Bothidae, Cynoglossidae, 
Soleidae, Scophthalmidae and 
Citharidae), excluding livers and 
roes :  

                            

  0302.21 - - Halibut (Reinhardtius 
hippoglossoides, Hipponglossus 
Hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0302.22 - - Plaice (Pleuronectes platessa) - 30 - 24 18 18 12 6 0           
       0302.23 - - Sole (Solea spp.) - 5 - 5 5 5 3 0             
  0302.29 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
    - Tunas (of the genus Thunnus), 

skipjack or stripe-bellied bonito 
(Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), excluding livers and roes 
:   

                            

  0302.31 - - Albacore or longfinned tunas 
(Thunnus alalunga) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0302.32 - - Yellowfin tunas (Thunnus 
albacares) 
 

- 5 - 5 5 5 3 0             

 2 



Base Rate 

Specific Heading Sub-
Heading Description Unit ad-

valorem 
percent 

Baht/ 
Unit 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  0302.33 - - Skipjack or stripe-bellied bonito - 5 - 5 5 5 3 0             
  0302.34 - - Bigeye tunas (Thunnus obesus) - 5 - 5 5 5 3 0             
  0302.35 - - Bluefin tunas (Thunnus 

thynnus) 
- 5 - 5 5 5 3 0             

  0302.36 - - Southern bluefin tunas 
(Thunnus maccoyii) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0302.39 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
  0302.40 - Herrings  (cluppea harengus, 

Clupea pallasii), excluding   livers 
and roes 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0302.50 - Cod (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus), 
excluding livers and roes 

- 5 - 5 5 5 3 0             

    - Other fish, excluding livers and 
roes: 

                            

  0302.61 - - Sardines (Sardina pilchardus, 
Sardinops spp.) , sardinella 
(sardinella spp.), brisling or sprats 
(Sprattus sprattus) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0302.62 - -  Haddock (Melanogrammus 
aeglefinus) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0302.63 - - Coalfish (Pollachius virens) - 30 - 24 18 18 12 6 0           
  0302.64 - - Mackerel (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) 

- 5 - 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 0 

  0302.65 - - Dogfish and other sharks - 30 - 24 18 18 12 6 0           
  0302.66 - - Eels (Anguila spp.) - 5 - 5 5 5 3 0             
  0302.69 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
  0302.70 - - livers and roes - 5 - 5 5 5 3 0             

 
 

 3 



 
Base Rate 

Specific Heading Sub-
Heading Description Unit ad-

valorem 
percent 

Baht/ 
Unit 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

03.03   Fish,frozen, excluding fish fillers 
and other fish meat of heading 
03.04 

                            

    - Pacific salmon (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou and  
Oncorhynchus rhodurus), 
excluding licers livers and roer : 

                            

  0303.11 - - Sockeye salmon (red salmon) 
(Oncorhynchus nerka) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0303.19 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
    - Other salmonidae, excluding 

livers and roer : 
                            

  0303.21 - - Trout (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus 
aguabonita,Oncorhychus  gilae, 
Oncorhynchus apache and 
Oncorhynchus chrysogaster) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0303.22 - - Atlantic salmon (Salmo salar) 
and Danube salmon  (Hucho 
hucho) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0303.29 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
    - Flat fish (Pleuronectidae, 

Bothidac, Cynoglossidae, 
Soleidae, Sciphthalmidae and 
Citharidae), excluding livers and 
roes: 
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Base Rate 

Specific Heading Sub-
Heading Description Unit ad-

valorem 
percent 

Baht/ 
Unit 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  0303.31 - - Halibut (Reinhardtius 
hipponglossoides, Hippoglossus 
hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0303.32 - - Plaice (Pleuronectes platessa) - 30 - 24 18 18 12 6 0           
  0303.33 - - Sole (Solea spp.) - 5 - 5 5 5 3 0             
  0303.39 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
    - Tunas (of the genus Thunnus), 

skipjack or stripe-bellied bonito 
(Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), excluding livers and roes 
:   

                            

  0303.50 - Herrings (Clupea harengus, 
Clupea pallasii), excluding livers  
and roes 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0303.60 - Cod (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus), 
excluding livers and roes 

- 5 - 5 5 5 3 0             

    - Other fish, excluding livers and 
roer : 

                            

  0303.72 - - Haddock (Melanogrammus 
aeglefinus) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0303.73 - - Coalfish (Pollachius virens) - 5 - 5 5 5 3 0             
  0303.74 - - Mackerel (Scomber scombrus, 

Scomber australasicus, Scomber 
japonicus) 

- 5 - 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 0 

  0303.75 - - Dogfish and other sharks - 5 - 5 5 5 3 0             
  0303.76 - - Eels (Anguilla spp.) - 5 - 5 5 5 3 0             
  0303.77 - - Sea bass (Dicentrarchus labrax, 

Dicentrarchus punctatus) 
- 5 - 5 5 5 3 0             
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Base Rate 

Specific Heading Sub-
Heading Description Unit ad-

valorem 
percent 

Baht/ 
Unit 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  0303.78 - - Hake (Merluccius spp., 
Urophycis spp.) 

- 30 - 24 18 18 12 6 0           

  0303.79 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
  0303.80 - Livers and roes - 5 - 5 5 5 3 0             

03.04   Fish fillets and other fish meat 
(whether or not minced), fresh, 
chilled or frozen 

                            

  0304.10 - Fresh or chilled - 5 - 5 5 5 3 0             
  0304.20 - Frozen fillets - 5 - 5 5 5 3 0             
  0304.90 - Other - 5 - 5 5 5 3 0             

03.05   Fish dried, salted or in brine; 
smoked fish, whether or not 
cooked before or during the 
smoking proces; flours, meals and 
pelets of fish, fit for human 
consumption 

                            

  0305.10 - Flours, meals and pellets of fish, 
fit for human consumption 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0305.20 - Livers and roes of fish, dried, 
smoked, salted or in brine 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0305.30 - Fish fillets, dried, salted or in 
brine, but not smoked 

- 5 - 5 5 5 3 0             

    - Smoked fish, including fillets ;                             
  0305.41 - - Pacific salmon (Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhychus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou and 
Oncorhynchus rhodurus), Atlantic 
salmon (Salmo salar) and Danube 
salmon (Hucho hucho) 

- 5 - 5 5 5 3 0             
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Base Rate 

Specific Heading Sub-
Heading Description Unit ad-

valorem 
percent 

Baht/ 
Unit 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  0305.42 - - Herrings (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0305.49 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
    - Dried fish, whether or not salted 

but not smoked : 
                            

  0305.51 - - Cod (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

    - - Other :                             
  0305.59 - - - Sharks' fins KG 30 100 24 18 18 12 6 0           
  0305.60 - - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
    - Fish, salted but not dried or 

smoked and fish in brine : 
                            

  0305.61 - - Herrings (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  0305.62 - - Cod (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocephalus) 

- 5 - 5 5 5 3 0             

  305.63 - - Anchovies (Engraulis spp.) - 5 - 5 5 5 3 0             
  0305.69 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             

03.06   Crustaceans, whether in shell or 
not, live, fresh, chilled, frozen, 
dried, salted or in brine; 
crustaceans, in shell, cooked by 
steaming or by boiling in  

                            

    water,  whether or not chilled, 
frozen, dried, salted or in brine; 
flours, meals and pallets of 
crustaceans, fit for human 
consumption 

                            

    - Frozen :                             
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Base Rate 

Specific Heading Sub-
Heading Description Unit ad-

valorem 
percent 

Baht/ 
Unit 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  0306.13 - - Shrimps and prawns - 5 - 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 0 
    - Not frozen :                             
  0306.23 - - Shrimps and prawns - 5 - 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 0 

03.07   Molluscs, whether in shell or not, 
live, fredh, chilled, frozen, dried, 
salted or in brine; aquatic 
invertebrates other than 
crustaceans and molluscs, live, 
fresh, chilled, frozen, dried, salted 
or in brine; flours, meals and 
pellets  

                            

    of aquatic invertebrates other than 
crustaceans, fit for  human 
consumption 

                            

  0307.10 - Oysters - 5 - 5 5 5 3 0             
    - Mussels (Mytilus spp., Perna 

spp.) : 
                            

  0307.31 - - Live, fresh or chilled - 5 - 5 5 5 3 0             
  0307.39 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
    - Other , including flours, meals 

and pellets of aquatic  
invertebrates other than 
crustaceans, fit for human 

                            

        consumption :                             
  0307.910 - - Live, fresh or chilled - 5 - 5 5 5 3 0             
    - - only abalone - 30 - 24 18 18 12 6 0           
  0307.990 - - Other - 5 - 5 5 5 3 0             
    - - For abalone - 30 - 24 18 18 12 6 0           
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Base Rate 

Specific Heading Sub-
Heading Description Unit ad-

valorem 
percent 

Baht/ 
Unit 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

 
 

Preparations of meat, ot fish or of crustaceans, molluscs 
or other aquatic invertebrates 

                            

16.03 1603.000 Extracts and juices of meat, fish or 
crustaceans, molluscs or other 
aquatic invertebrates. 

KG 30 25 24 18 18 12 6 0           

Chapter  23                             
Residues and waste from the food industries; prepared 

animal fodder 
                            

23.01   Flours, meals and pellets, of meat 
or meat offal, of fish or of 
crustaceans, molluscs or other 
aquatic invertebrates, unfit for 
human consumptin; greaves. 

                            

  2301.20 - Flours, meals and pellets, of fish 
or of crustaceans, molluscs  or 
other aquatic invertebrates 

- 10 - 6 6 6 6 0             

    - Flour fishes, less than 60% of 
protein 

- 6 - 6 6 6 3 0             

    - Flour fishes, not less than 60% of 
protein 

- 15 - 12 12 6 6 3 0           

23.09   Preparations of a kind used in 
animal feeding. 

                            

  2309.10 - Dog or cat food, put up for retail 
sale 

- 9.1 - 6 6 6 6 0             

  2309.900 - Other - 9.1 - 6 6 6 6 0             
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ปริมาณและมูลคาการนําเขาสินคาประมงของไทย จากประเทศออสเตรเลยี ป 2550-2554 
         ปริมาณ: ตัน, มูลคา: ลานบาท 

2550 2551 2552 2553 2554 
กลุม รายการ ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
1.1 กุงสดแชเย็นแชแข็ง 144.29 38.38 142.34 67.91 18.72 8.82 9.77 2.08 47.31 11.81 
1.2 กุงแหง   1.71 0.55 7.09 2.38     
1.4 กุงกระปอง   0.00 0.00       
1.5 กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย     0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 
 รวมกุง 144.29 38.38 144.06 68.47 25.82 11.22 9.79 2.10 47.32 11.81 
2.1 หมึกสดแชเย็นแชแข็ง 0.11 0.07 22.50 0.86 0.00 0.00 7.81 0.83   
2.3 หมึกแปรรูปหรอืปรุงแตง 0.00 0.00 0.00 0.00       
 รวมหมกึ 0.11 0.07 22.50 0.86 0.00 0.00 7.81 0.83     

3.1 
ปลาสดแชเย็นแชแข็ง(รวมตับและไข ไมรวมทู
นา) 920.65 85.31 725.49 91.61 1,536.69 210.96 1,456.90 230.40 1,197.41 171.46 

3.2 เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง 17.96 2.68 28.96 4.66 15.54 6.54 337.76 55.84 151.46 47.42 
3.3 ปลาแหง 22.82 6.74 4.43 1.24 1.02 0.17 17.32 8.22 1.27 0.97 
3.4 ปลามีชีวติและพันธุปลา 0.34 0.08 0.13 0.03 0.08 0.01 0.30 0.07 0.95 0.52 
3.5 ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง 456.49 32.99 136.22 12.54 493.87 45.76 255.68 22.60 470.51 48.96 
 รวมปลา 1,418.26 127.80 895.22 110.07 2,047.19 263.43 2,067.96 317.12 1,821.60 269.32 
4 อาหารทะเลกระปอง(ไมรวมกุงและหมึก) 0.02 0.01 2.60 0.48 1.11 0.18 1.03 0.18 0.69 0.19 
5 อาหารสุนัขและแมวกระปอง 115.80 11.88         

6 
ผลติภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ไมรวมกุงและ
หมึก) 4.18 1.04 8.81 3.62 15.75 2.82 31.94 8.94 36.20 8.29 

8 ปลาปน   0.00 0.00 188.90 6.44 163.00 7.91 162.00 7.84 
9 สินคาประมงอื่นๆ 192.27 27.18 179.86 21.92 809.85 45.10 1,203.66 97.26 1,271.20 88.25 
รวมทั้งสิ้น 1,874.93 206.36 1,253.06 205.43 3,088.63 329.18 3,485.18 434.35 3,339.00 385.70 
ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจากกรมศุลกากร         
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ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาประมงของไทย ไปประเทศออสเตรเลยี ป 2550-2554 
         ปริมาณ: ตัน, มูลคา: ลานบาท 

2550 2551 2552 2553 2554 
กลุม รายการ ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
1.1 กุงสดแชเย็นแชแข็ง 5,558.48 1,245.86 3,188.46 730.34 4,139.19 890.06 4,854.95 1,048.77 4,085.15 977.48 
1.2 กุงแหง 5.06 2.33 35.04 18.45 13.84 5.87 14.76 8.38 18.54 10.48 
1.3 กุงตมสุกแชเยน็ 25.51 12.63 9.66 4.59 2.68 1.31 18.61 7.10 130.46 33.39 
1.4 กุงกระปอง 136.21 32.76 77.84 13.07 172.82 34.10 172.84 39.96 80.08 21.83 
1.5 กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย 3,150.35 737.10 3,940.18 973.25 5,250.67 1,300.16 5,228.34 1,369.02 5,526.02 1,616.05 
 รวมกุง 8,875.61 2,030.68 7,251.18 1,739.71 9,579.19 2,231.49 10,289.51 2,473.23 9,840.24 2,659.23 
2.1 หมึกสดแชเย็นแชแข็ง 2,044.22 264.01 1,751.47 247.44 1,853.79 253.87 1,668.59 255.31 1,607.53 288.71 
2.2 หมึกแหง 13.62 2.11 2.36 1.08 5.48 2.94 4.61 0.90 5.59 1.36 
2.3 หมึกแปรรูปหรอืปรุงแตง 87.69 22.18 82.56 13.19 79.80 12.19 22.32 9.02 30.26 12.09 
 รวมหมกึ 2,145.53 288.30 1,836.39 261.71 1,939.07 269.00 1,695.52 265.22 1,643.38 302.15 
3.1 ปลาสดแชเย็นแชแข็ง(รวมตับและไข) 319.25 47.95 332.77 57.18 213.67 39.70 62.56 8.79 44.77 9.04 
3.2 เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง 1,316.69 256.94 1,120.15 224.21 1,192.53 205.66 945.72 186.20 868.58 183.06 
3.3 ปลาแหง 48.27 9.17 67.69 13.19 66.32 15.73 101.07 27.08 75.92 17.73 
3.4 ปลามีชีวติและพันธุปลา 10.17 6.06 31.27 6.21 26.63 5.39 31.79 4.22 31.70 7.99 
 รวมปลา 1,694.39 320.12 1,551.88 300.80 1,499.14 266.48 1,141.14 226.29 1,020.97 217.82 
4.1 ทูนากระปอง 32,074.15 4,061.57 39,454.95 5,747.17 32,570.92 4,313.02 41,084.80 5,085.80 42,342.43 6,090.46 
4.2 ซารดีนกระปอง 1,081.87 93.81 1,795.63 166.78 1,198.88 119.35 1,712.01 156.78 1,570.84 149.56 
4.3 ปลากระปองอื่นๆ 1,427.46 244.44 2,144.15 345.17 2,037.36 363.15 1,846.35 325.09 1,920.00 419.02 
4.4 ปูกระปอง 87.19 16.48 96.26 19.05 116.55 26.50 88.76 16.89 48.29 11.64 

4.5 
อาหารทะเลกระปองอื่นๆ (ไมรวมกุงและ
หมึก) 3,561.85 258.52 2,739.95 233.77 2,650.55 236.98 2,653.18 225.58 2,547.91 226.89 

 รวมอาหารทะเลกระปอง 38,232.51 4,674.82 46,230.94 6,511.95 38,574.26 5,059.00 47,385.10 5,810.15 48,429.46 6,897.57 
5 อาหารสุนัขและแมวกระปอง 10,562.30 526.92 11,812.53 621.20 10,192.92 600.70 9,069.78 550.80 7,403.96 466.50 

6.1 
ผลติภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ไมรวมกุง
และหมึก) 4,773.31 510.84 4,308.80 514.18 4,339.50 538.04 4,691.23 534.45 4,480.60 568.82 

6.2 ผลติภัณฑทูนาแปรรูป 1,267.99 139.31 214.23 27.92 449.03 45.64 19.10 3.18 42.98 8.50 
6.3 ปูที่ปรุงแตงหรอืทําไวไมใหเสยี 495.59 52.32 37.23 9.17 52.90 14.40 61.17 14.24 44.12 12.25 
7 สินคาประมงอื่นๆ 4,486.51 403.04 4,501.86 352.30 5,283.51 409.41 4,642.42 316.42 8,900.30 558.75 
รวมทั้งสิ้น 72,533.73 8,946.35 77,745.02 10,338.93 71,909.53 9,434.17 78,994.96 10,193.97 81,806.02 11,691.59 
ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจากกรมศุลกากร         
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การใชสิทธิพิเศษทางภาษีของไทยในการสงออกสินคาประมงภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  (พิกัดตอนที่ 03 และ 16)                     มูลคา : เหรียญสหรัฐฯ 
พิกัดศุลกากร    

(HS 2007) 
รายการสินคา ป 2552 ป 2553 ป 2554 

030374 ปลาแมคเคอเรลแชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข                         -                      57,412                    166,268  

030379 ปลาอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข                360,544                   178,908                    166,688  
030420** เนื้อปลาแบบฟลเล แชเย็นจนข็ง                104,408                     26,500                      19,099  
030490** เนื้อปลาอื่นๆ                     2,640                             -                               -    
030510 ปลาที่ปนและที่ทําเปนเพลเลตสําหรับมนุษยบริโภค                         -                              -                         5,308  
030520 ตับและไข แหง รมควัน ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ                    2,580                             -                       26,250  
030530 เนื้อปลาแบบฟลเล แหง ใสเกลือ/แชน้ําเกลือ แตไมรมควัน                  74,326                     52,127                      63,368  
030549 ปลาอื่น ๆ รวมเนื้อปลาแบบฟลเลรมควัน                    4,675                     82,393                      14,223  
030559 ปลาอื่นๆ แหง ไมรมควัน รวมปลาแอนโชวี                112,539                     94,684                      76,720  
030569 ปลาอื่น ๆ ใสเกลือ ไมแหง ไมรมควันและแชน้ําเกลือ                    8,404                   185,826                    173,930  
030613 กุง  แชเย็นจนแข็ง                         -                    118,642                    642,933  
030614 ปู แชเย็นจนแข็ง                  16,264                             -                     130,200  
030619 สัตวน้ําอื่นๆ รวมทั้งสัตวืน้ําจําพวกครัสตาเซียที่ปนและทีท่ําเปนเพลเลต ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษยบริโภค                    2,400                     26,696                      91,968  
030623 กุงมีชีวิต สดแชเย็น แหง ตม หรือนึ่ง บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาไมได             1,333,409                   290,744                    587,782  
030624 ปูมีชีวิต สด แชแข็ง  แหง ใสเกลือ บรรจุภาชนะที่อากาศผานเขาไมได                  17,574                     16,432                      28,688  
030710 หอยนางรมมีชีวิต สด แชเย็น แชแข็ง แหงใสเกลือ                    3,763                             -                               -    
030721 หอยเชลลและหอยควีนสแกนลอปมีชีวิต สด แชเย็น                   80,993                             -                               -    
030729 หอยเชลลและหอยควีนสแกนลอปแชเย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ                117,836                       7,128                        4,366  
030741 หมึกกระดอง และหมึกกลวย มีชีวิต สดแชเย็น                  66,999                     50,993                      54,523  
030749 หมึกกระดอง  และหมึกกลวย แหง ใสเกลือ  แชเย็นจนแขง็                946,790                   926,128                 1,257,216  
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การใชสิทธิพิเศษทางภาษีของไทยในการสงออกสินคาประมงภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  (ตอ)                                                  มูลคา : เหรียญสหรัฐฯ 
 

พิกัดศุลกากร    
(HS 2007) 

รายการสินคา 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

030759 หมึกยักษ หรือหมึกสายแชเย็นจนแข็ง  แหงใสเกลือ                  11,490                     36,799                      34,706  
030799 เปาฮื้อ  หอยลาย แมงกะพรุน หอยแครง แชแข็ง แหง ใสเกลือ                  41,643                       8,628                        6,999  
160300 สิ่งสกัดและน้ําคั้นจากปลาหรือสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ                  40,202                     46,452                    102,031  
160411 ปลาแซลมอน ทั้งตัวหรือเปนชิ้น ไมบด ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย             1,782,262                2,373,640                    916,067  
160413 ปลาซารดีน ทั้งตัวหรือเปนชิ้น ไมบด ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย             2,094,514                2,006,915                 1,789,671  
160414 ปลาทูนา สคิปแจก และแอตแลนติกโบนิโต ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย         130,040,200            158,693,458             195,834,817  
160415 ปลาแมกเคอเรล ทั้งตัวหรือเปนชิ้น ไมบด ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย                447,701                   243,129                    290,113  
160416 ปลาอังโชวี ทั้งตัวหรือเปนชิ้น ไมบด ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย                  19,919                       7,321                      28,148  
160419 ปลาอื่นๆ ทั้งตัวหรือเปนชิ้น ไมบด ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย                  65,146                     19,837                    109,781  
160420 ปลา ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสียอื่นๆ             4,283,601                4,630,493                 4,733,055  
160430 คารเวียและของที่ใชแทนคาเวียรทําจากไขปลาอื่นๆ                         -                        1,848                              -    
160510 ปู ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย                590,827                   428,654                    557,728  
160520 กุง ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย             3,019,569                2,491,423                 3,111,276  
160540 สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียอื่น ๆ ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย                  86,176                     53,695                      32,255  
160590  หมึก เปาฮื้อ หอยลายปรุงแตง                965,934                1,209,494                 2,011,207  

  รวม 146,745,328            174,366,399             213,067,384  

ที่มา : สํานักสิทธิประโยชนทางการคา กรมการคาตางประเทศ    
หมายเหตุ :  ** หมายถึง สินคาตามพิกัดศุลกากรของออสเตรเลีย ซึ่งไมปรากฏในพิกัดศุลกากรของไทย    
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การใชสิทธิพิเศษทางภาษีของไทยในการนําเขาสินคาประมงภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  (พิกัดตอนที่ 03 และ 16)            ปริมาณ : กก., มูลคา : บาท 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 พิกดั รายการ 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

03021100000 ปลาเทราต สดหรือแชเย็น ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

17  
 

3,011 
 

2        8,286 
 

2         13,826  

03021200000 ปลาแซลมอน สดหรือแชเย็น ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

1,082  
 

236,382 
 

1,076 
 

295,041 
 

33           9,287  

03021900000 ปลาแซลมอนอื่นๆ สดหรือแชเย็น ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

1,027  
 

280,515 
 

1,302 
 

342,098           -                 -  

03022900000 ปลาลิ้นหมาอื่นๆ สดหรือแชเยน็ ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

481  
 

193,900           -              -            -                 -  

03023600000 
ปลาเซาตเทิรนบลูฟนทูนา สดหรือแชเย็น ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและ
ไข 

  
28  

 
8,838 

 
22 

 
18,457 

 
32         34,312  

03023900000 ปลาทูนาอื่นๆ สดหรือแชเย็น ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

10  
 

69,190           -              -            -                 -  

03026910000 ปลาทะเลอื่นๆ สดหรือแชเย็น ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

524  
 

191,436 
 

340 
 

145,105 
 

452       219,938  

03026920001 ปลาดุก สดหรือแชเย็น ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

146  
 

76,575           -              -            -                 -  

03026920090 ปลาน้ําจดือื่นๆ สดหรือแชเย็น ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

182  
 

86,714           -              -            -                 -  

03032100000 ปลาเทราต แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

1,071  
 

243,836           -              -            -                 -  

03032200000 
ปลาแซลมอนแอตแลนติก และปลาแซลมอนดานูบ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อ
ปลาแบบฟลเล ตับและไข 

  
8,546  

 
1,467,010 

 
104 

 
31,293           -                 -  

03034900000 ปลาทูนาอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

9  
 

32,147 
 

7 
 

23,663           -                 -  

03037910000 ปลาทะเลอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล ตับและไข 
  

16  
 

3,347           -              -            -                 -  

03041100000 เนื้อปลาซอรดฟช สดหรือแชเย็น 
  

1  
 

3,770           -              -            -                 -  

03041900090 เนื้อปลาอื่นๆ สดหรือแชเย็น 
  

7  
 

1,393 
 

21 
 

14,077 
 

12           7,995  

03042900001 เนื้อปลาดุกแบบฟลเล แชเย็นจนแข็ง 
  

11  
 

2,925 
 

3,370 
 

1,174,450 
 

42         21,540  

03042900090 เนื้อปลาอื่นๆ แบบฟลเล แชเยน็จนแข็ง 
  

21  
 

10,966 
 

231 
 

119,503 
 

3,691 
  

15,107,100  
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การใชสิทธิพิเศษทางภาษีของไทยในการนําเขาสินคาประมงภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  (ตอ)                                            ปริมาณ : กก., มูลคา : บาท 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 พิกดั รายการ 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

03054100000 ปลาแซลมอนแปซิฟก แอตแลนตกิ และดานูบ รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลเล รมควัน 
  

37         4,475 
 

7 
 

19,121 
 

3         21,767  

03061300090 กุงอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง 
  

6         1,791           -              -  
 

200       219,236  

03061400000 ปู แชเย็นจนแขง็ 
  

100       33,753 
 

11,471 
 

1,985,080 
 

50         12,425  

03071010000 หอยนางรม มีชวีิต 
  

95         7,982           -              -  
 

5              935  

03071020000 หอยนางรม สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง           -               -            -              -  
 

5              909  

03072120000 หอยเชลลและหอยควีนสแกนลอป สด หรือแชเย็น 
  

4         7,676 
 

9 
 

23,935 
 

10         72,230  

03072910000 หอยเชลลและหอยควีนสแกนลอป แชเย็นจนแข็ง 
  

160       19,205 
 

19 
 

19,593 
 

34         75,514  

03073110000 หอยแมลงภู มีชีวิต 
  

24         1,893           -              -  
 

15           2,969  

03073120000 หอยแมลงภู สด หรือแชเย็น           -               -            -              -  
 

15           2,842  

03073910000 หอยแมลงภู สด หรือแชเย็น 
  

12         2,507           -              -            -                 -  

03074910002 หมึกกระดอง แชเย็นจนแข็ง           -               -  
 

6,000 
 

720,252           -                 -  

03079110001 เปาฮื้อ มีชีวติ 
  

30       42,144 
 

1 
 

18,703           -                 -  

03079990001 เปาฮื้อแหง ใสเกลือ หรือแชน้าํเกลือ 
  

49 
 

521,615 
 

1 
 

14,027           -                 -  

03079990090 

 
สัตวน้าํอื่นๆใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ รวมถึงสตัวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง
นอกจากสัตวน้าํจําพวกครัสตาเซีย ที่ปนและที่ทาํเปนเพลเลตซึ่งเหมาะสําหรับ
มนุษยบริโภค 

  
1            464           -              -            -                 -  
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การใชสิทธิพิเศษทางภาษีของไทยในการนําเขาสินคาประมงภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  (ตอ)                                            ปริมาณ : กก., มูลคา : บาท 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 พิกดั รายการ 
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

16030090000 สิ่งสกัดและน้ําคั้นจากปลาหรอืสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ           -               -  
 

180 
 

95,183 
 

1,015         81,684  

16041210000 
ปลาเฮอรริ่งทั้งตัวหรือเปนชิ้นไมบดปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสียบรรจุภาชนะที่อากาศ
ผานเขาออกไมได 

  
10         3,616 

 
8        3,619 

 
7           3,198  

16059010000 เปาฮื้อ ปรุงแตงหรือทาํไวไมใหเสีย           -               -  
 

100 
 

1,178,520 
 

64       688,215  
  

รวม 
   
13,707  

  
3,559,076 

   
24,271  

 
6,250,006 

     
5,687  

  
16,595,922  

ที่มา : กรมศุลกากร       
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