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ณัฐรียา เกียรติไพบูลย 
 

1. ความเปนมา
 นายกรัฐมนตรีของไทยและนิวซีแลนดไดประกาศรวมกันในระหวางการประชุมผูนําเศรษฐกจิเอเปค   
ครั้งที่  11 ณ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  17 – 21  ตุลาคม  พ.ศ. 2546 ใหมีการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี
ระหวางสองประเทศ ทั้งสองฝายไดหารือเบื้องตนเพื่อเตรียมแนวทางการเจรจาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547  เริ่ม
เจรจาครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547  และเสร็จสมบูรณในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ผูนําทั้งสอง
ประเทศประกาศสรุปผลการเจรจาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  ณ  กรุงเวียงจันทน  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 
2. สาระสําคัญของความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทย-นิวซีแลนด
 ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทย-นิวซีแลนด  เปน 
ความตกลงการคาเสรีสองฝายฉบับที่สองของไทย   มีการลงนามเมื่อวันที่  19 เมษายน  พ .ศ .  2548   
ณ ทําเนียบรัฐบาลไทย  โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  บทบัญญัติของความตกลงฯ
ประกอบดวยเรื่องการคาสินคา  พิธีการและความรวมมือทางศุลกากร  กฎแหลงกําเนิดสินคา  มาตรการ
เยียวยาทางการคา  มาตรการสุขอนามัยสัตวและพืช  มาตรฐานสินคา  การคาบริการ  การลงทุน  พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  นโยบายการแขงขัน  ทรัพยสินทางปญญา  การจัดซ้ือโดยรัฐ  และขอบทเกี่ยวกับกฎระเบียบ
และขอบังคับอื่นๆ  ซ่ึงสาระสําคัญสวนใหญเปนไปในแนวทางเดียวกับความตกลงการคาเสรีไทย-
ออสเตรเลียดังนี้ 
 1. การคาสินคา  

การเปดเสรีการคาสินคา  นิวซีแลนดลดภาษีสินคาเปน 0 จํานวน 5,878 รายการ หรือประมาณรอยละ 
79 ของรายการสินคาทั้งหมดเมื่อความตกลงฯ มีผลบังคับใช  ซ่ึงรวมสินคาประมงทุกรายการ  สําหรับสินคา
ที่เหลือจะลดเปน 0 ภายในป พ.ศ. 2553 ยกเวนสินคาสิ่งทอ  เสื้อผา  และรองเทา  จะทยอยลดเปน 0 ภายในป 
พ.ศ.  2558 
 สวนไทยลดภาษีเปน 0 สําหรับสินคาที่นําเขาจากนิวซีแลนดจํานวน 2,978 รายการ หรือประมาณ
รอยละ 54 ของรายการสินคาทั้งหมดเมื่อความตกลงฯ มีผลบังคับใช  และทยอยลดเปน 0 ภายในป พ.ศ. 2553 
จํานวน 1,961 รายการ หรืออีกประมาณรอยละ 35 ของรายการสินคาทั้งหมด  สวนสินคาออนไหวและสินคา
เกษตรออนไหวของไทย  เชน  ส่ิงพิมพ นมและผลิตภัณฑ  เนื้อวัว  เนื้อหมู  หัวหอมและเมล็ด เปนตน จะ
ทยอยลดเปน 0  ภายในปพ.ศ.  2558 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ 
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 2. กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา 
 สินคาที่จะไดถ่ินกําเนิดจะตองเปนสินคาที่กําเนิดหรือผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศไทยหรือ
ประเทศนิวซีแลนดทั้งหมด (Wholly-Obtained Goods) หรือเปนสินคาที่ดําเนินการตามขอกําหนดของกฎวา
ดวยถ่ินกําเนิดสินคาเฉพาะราย (Product Specific Rules of Origin) และเปนสินคาที่ผานกระบวนการผลิต
ทั้งหมดในดินแดนของประเทศไทย หรือนิวซีแลนด หรือทั้งสองประเทศ และสินคานั้นไมไดมีการคาขายใน
ประเทศนอกภาคี (ประเทศที่นอกเหนือจากไทยและนิวซีแลนด) หลังจากสงออกจากภาคีแรกและกอนนําเขา
สูอีกภาคีหนึ่ง 
 2.1 สินคาที่มีคุณสมบัติเปน Wholly-Obtained Goods  ไดแก 
   2.1.1 ผลิตภัณฑแรธาตุซ่ึงสกัดในดินแดนของประเทศนั้น 
   2.1.2 ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยว เก็บ หรือรวบรวมไดในดินแดนของ
ประเทศนั้น 
   2.1.3 สัตวมีชีวิตที่กําเนิด เล้ียงและเติบโตในดินแดนของประเทศนั้น 
   2.1.4 สินคาที่ไดจากสัตวมีชีวิตในดินแดนของประเทศนั้น 
   2.1.5 สินคาที่ไดมาโดยตรงจากการลา การดัก การประมง การรวบรวม หรือการจับ
ในดินแดนของประเทศนั้น 
   2.1.6 สินคาประเภทปลา สัตวน้ําจําพวกมีเปลือก พืช และส่ิงมีชีวิตในน้ําอื่นๆ ที่ได
จากทะเลอาณาเขต หรือเขตทางทะเลที่เกี่ยวของของภาคีที่ยื่นออกไปจากทะเลอาณาเขตภายใตกฎหมายที่ใช
บังคับของภาคีนั้น โดยเปนไปตามขอบทของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล หรือไดมาจาก
ทะเลหลวงโดยเรือที่มีสิทธิ์ชักธงของภาคีนั้น 
   2.1.7 สินคาที่ไดหรือผลิตบนเรือผลิตที่ชักธงของภาคีนั้นโดยใชสินคาจากขอ 2.1.6 
   2.1.8 สินคาที่ภาคีนั้น หรือบุคคลของภาคีนั้นไดจากพื้นดินใตทองทะเล หรือดินใต
พื้นดินใตทองทะเลของทะเลอาณาเขตของภาคีนั้น โดยสอดคลองกับกฎหมายทะเลขององคการสหประชาชาติ  

2.1.9 เศษและของที่ใชไมไดที่ไดจากการผลิตในดินแดนของภาคีนั้น หรือสินคาที่
ใชแลว  ที่เก็บรวบรวมในดินแดนของภาคีนั้น หากวาสินคาดังกลาวเหมาะสําหรับการนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบเทานั้น 
   2.1.10 สินคาที่มีการผลิตทั้งหมดในดินแดนของภาคี โดยใชสินคาจากขอ 2.1.1-
2.1.9 ขางตนเทานั้น 

  2.2 สินคาที่สอดคลองกับขอกําหนดของกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาเฉพาะราย (Product 
Specific Rules of Origin) ตามภาคผนวก 2 ของความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่ง
ระหวางไทย-นิวซีแลนด และเปนสินคาที่ผานกระบวนการผลิตทั้งหมดภายในประเทศไทยหรือประเทศ
นิวซีแลนด หรือทั้งสองประเทศ โดยมีขอกําหนดดังนี้ 
   2.2.1 กฎการเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification) หรือการเกิดปฏิกิริยา
เคมี (Chemical Reaction) ในกรณีการผลิตสินคาในตอนที่ 27-40 
   2.2.2 การกําหนดมูลคาของวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศไทย และ/หรือ นิวซีแลนด 
(Regional Value Content : RVC)  



  ภายใตความตกลงนี้ ไทยและนิวซีแลนดไดตกลงสัดสวนมูลคาวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศ
สําหรับสินคาในกลุมส่ิงทอ เส้ือผา และรองเทา ไมต่ํากวารอยละ 50 โดยมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 
 

 
RVC =   FOB – VNM     X  100 
                   FOB 

 
 
 
  FOB = Free On Broad : ราคาสินคาตาม เอฟโอบี 
  VNM = Value of Non-Originating Material : มูลคาวัตถุดิบที่นําเขามาเพื่อใชผลิต 

ภายในประเทศ โดยราคา CIF 
 
  2.3 การบันทึกตนทุนการผลิต และการเก็บรักษาขอมูล 
  ตนทุนการผลิตทั้งหมดจะตองถูกบันทึกและเก็บรักษาตามหลักการทางบัญชีซ่ึงเปนที่
ยอมรับกันทั่วไปในดินแดนของประเทศผูผลิตสินคา ดังนี้ 
   2.3.1 ผูประกอบการผลิตหรือผูสงออกจะตองเก็บรักษาขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของ
กับถ่ินกําเนิดสินคาที่ไดขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ตามระยะเวลาที่ภาคีกําหนดไวในกฎหมายภายใน 
ขอบังคับ หรือนโยบาย 
   2.3.2 เพื่อความสอดคลองกับบทบัญญัติภายในประเทศ ผูนําเขาที่ขอใชสิทธิพิเศษ
ทางภาษีจะตองเก็บรักษาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการนําเขาสินคาในดินแดนประเทศผูนําเขา รวมถึง
สําเนาเอกสารแสดงถิ่นกําเนิด 

  2.4 การปฏิบัติตอสินคาที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
   2.4.1 แตละฝายอาจขอใหผูสงออก หรือผูผลิต หรือผูชํานาญการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนยืนยันคุณสมบัติการไดถ่ินกําเนิดของสินคาซ่ึงตองการขอรับสิทธิพิเศษ การยืนยันจะตองระบุลง
ดานหนาของใบกํากับภาษี หรือเอกสารอื่นใดที่ออกควบคูกับสินคา ซ่ึงระบุวาสินคานั้นมีถ่ินกําเนิดจากภาคีผู
สงออกและมีคุณสมบัติถูกตอง 
   2.4.2 ไมมีขอบังคับใหผูผลิตซึ่งไมใชผูสงออกสินคาทําการยืนยันคุณสมบัติการได
ถ่ินกําเนิด 
   2.4.3 เมื่อมีความตองการใหยืนยันคุณสมบัติการไดถ่ินกําเนิดสินคา ผูสงออก หรือ
ผูชํานาญการอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาจจะตองกรอกและลงนามเพื่อแสดงถิ่นกําเนิดของสินคาบน
พื้นฐานของความรูเฉพาะทางวาสินคานั้นมีคุณสมบัติไดถ่ินกําเนิด หรือเหตุผลอันเปนที่นาเชื่อถือจากผูผลิต
ที่แจงวาสินคานั้นมีคุณสมบัติไดถ่ินกําเนิด 
   2.4.4 ประเทศผูนําเขาจะใหสิทธิพิเศษทางภาษีกับสินคาที่นําเขามายังดินแดนของ
ตนจากอีกประเทศหนึ่งเทานั้น ในกรณีที่ผูนําเขาซึ่งอางสิทธิพิเศษทางภาษียืนยันคุณสมบัติการไดถ่ินกําเนิด
สินคาโดยผูสงออก หรือผูผลิต หรือผูชํานาญการ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือแสดงหลักฐานอยางเพียงพอ 
หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันถ่ินกําเนิดของสินคา 
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   2.4.5 เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรของประเทศที่นําเขาสินคามีขอสงสัยอันสมควรแกเหตุ
เกี่ยวกับการใชอํานาจ หรืออาศัยความถูกตองของการยืนยันถ่ินกําเนิดสินคา หรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับถ่ิน
กําเนิดสินคาเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายภายในของตน อาจรองขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบการอาง
การใชสิทธิพิเศษทางภาษี หลักฐานดังกลาวอาจรวมถึงขอมูลทางบัญชีในการตรวจสอบ หรือหลักฐานอื่นๆ 
ซ่ึงจําเปนตอการแสดงเจตนาสุจริตของการนําเขา หากไมมีหลักฐานมาแสดง เจาหนาที่ศุลกากรของประเทศ
ผูนําเขาอาจกําหนดใหจายภาษีและคาธรรมเนียมที่ตองจายสําหรับสินคาที่ไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี 
   2.4.6 เมื่อมีการนําเขาสินคาที่มีคุณสมบัติเสมือนสินคาที่ไดถ่ินกําเนิดเขามายัง
ดินแดนของประเทศผูนําเขา แตไมไดอางขอสิทธิพิเศษทางภาษี ณ เวลานั้น เพื่อความสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในของประเทศผูนําเขา ผูนําเขาอาจรองขอการคืนภาษีใดๆ โดยแสดงถิ่นกําเนิดของสินคา และหลักฐาน
อ่ืนๆ เพื่อยืนยันการแจงถ่ินกําเนิดสินคาหากจําเปน 
   2.4.7 เพื่อความสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประเทศผูนําเขาอาจไม
จําเปนตองยืนยันคุณสมบัติการไดถ่ินกําเนิดสําหรับการนําเขาเพื่อการคาหรือมิใชเพื่อการคาซึ่งมีมูลคาไมเกิน
กวามูลคาเฉพาะที่กําหนดไวโดยประเทศผูนําเขา หรือสินคาใดๆ ก็ตามที่ภาคีไดยกเวนการยืนยันคุณสมบัติ
การไดถ่ินกําเนิดสินคา 

  2.5 การตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินคา 
   2.5.1 เพื่อประโยชนในการพิจารณาวาสินคาที่นําเขามาจากดินแดนของอีกประเทศ
หนึ่งมีคุณสมบัติเปนสินคาที่ไดถ่ินกําเนิด ประเทศผูนําเขาโดยการจัดการของเจาหนาที่ศุลกากรอาจทําการ
พิสูจนความเหมาะสมของสินคาที่ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยการขอขอมูลไปยังผูนําเขา สงคําถามเปนลาย
ลักษณอักษรและขอขอมูลไปยังผูสงออกหรือผูผลิตในดินแดนของภาคีอีกฝายหนึ่ง เยี่ยมชมโรงงานหรือ
สถานที่ของผูสงออกหรือผูผลิตในดินแดนของภาคีอีกฝายหนึ่งเพื่อตรวจสอบบันทึก และเพื่อตรวจตราวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการผลิตสินคา รองขอไปยังประเทศผูสงออกเพื่อทําการตรวจสอบถิ่นกําเนิดของสินคา หรือ
วิธีการอยางอื่นที่ภาคีเห็นสมควร 
   2.5.2 เมื่อมีการรองขอโดยประเทศผูนําเขาไปยังประเทศผูสงออกเพื่อตรวจสอบถิ่น
กําเนิดสินคา การรองขอดังกลาวจะไดรับการพิจารณาก็ตอเมื่อมูลคาของภาษีมีมากพอที่จะดําเนินการ
ตรวจสอบ โดยจะตองมีขอมูลประกอบที่เพียงพอ    เมื่อมีการรองขอ     ประเทศผูสงออกจะตองตอบประเทศ
ผูนําเขาภายใน 90 วัน     อยางไรก็ตาม    ทั้งสองประเทศจะตองรับผิดชอบคาใชจายสําหรับดําเนินการตามที่
ผูนําเขารองขอเกี่ยวกับการตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินคาที่เกิดขึ้นในประเทศผูสงออก  
   2.5.3 กอนที่จะดําเนินการตรวจสอบตอไป ประเทศผูนําเขาจะตองแจงเปนลาย
ลักษณอักษร แสดงความจํานงขอเยี่ยมชมไปยังผูสงออกหรือผูผลิต และเจาหนาที่ศุลกากรของประเทศผู
สงออก โดยจะตองไดรับจดหมายตอบเปนลายลักษณอักษรจากผูสงออกหรือผูผลิตซึ่งเปนเจาของสถานที่ที่
จะมีการตรวจสอบ 

  2.6 การระงับและปฏิเสธการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
   2.6.1 ประเทศผูนําเขาอาจจะระงับการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคา
ทั้งหมดหรือบางสวนในชวงเวลาที่มีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับถ่ินกําเนิดสินคา  
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   2.6.2 ประเทศผูนําเขาอาจจะปฏิเสธการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคา 
หรือเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่ไมไดชําระในกรณีสินคามีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอกําหนดของบทนี้ ผูผลิต   
ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดการขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือเมื่อมี
การดําเนินการตรวจสอบแลว แตยังไมสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงไดวาสินคามีสิทธิ์ใชสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร 
 3. การคาบริการ 
 ทั้งสองฝายมีขอผูกพันที่จะเจรจาเปดตลาดการคาบริการภายใน 3 ป หลังความตกลงฯ มีผลใชบังคับ 
โดยในระหวางที่ยังไมมีการเจรจา ทั้งสองฝายจะอํานวยความสะดวกใหคนไทยและคนนิวซีแลนดเดินทาง
ไปทํางานและติดตอ ธุรกิจในอีกประเทศหนึ่งไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยนิวซีแลนดจะอนุญาตใหพอครัวไทยที่
ไดรับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเขาไปทํางานไดคราวละ 3 ป และตออายุไดอีก 1 ป โดยมีสัญญา
จางงาน   สวนไทยจะอนุญาตใหนักธุรกิจนิวซีแลนดที่เขามาประชุมและติดตองานในไทยสามารถยื่นขอ 
Multiple Entry Visa ณ สถานทูตไทยในตางประเทศได และใหนักธุรกิจเขามาประชุมและติดตองานในไทย
ไดไมเกิน 90 วัน รวมทั้งใหนักลงทุนนิวซีแลนดใชบริการศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางานได โดยไม
จํากัดวาตองเปนบริษัทที่มีสินทรัพยรวมเกินกวา 30 ลานบาท

 4. การลงทุน 
 นิวซีแลนดจะใหคนไทยเขาไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทไดรอยละ 100 ยกเวนสาขาประมง และ
หากเปนการลงทุนที่มีขนาดเกิน 50 ลานเหรียญนิวซีแลนด จะตองขออนุญาตจากคณะกรรมการการลงทุน
ตางชาติกอน โดยในอนาคตนิวซีแลนดจะพิจารณาขยายเพดานการลงทุนที่ตองขออนุญาตจาก 50 ลาน
เหรียญนิวซีแลนดเปน 100 ลานเหรียญนิวซีแลนด  
 สวนไทยจะเปดเสรีการลงทุนทางตรงใหคนนิวซีแลนดลงทุนไดรอยละ 100 ในธุรกิจผลิตสินคาบาง
ประเภทโดยเฉพาะธุรกิจที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุน โดยจะตองนําเงินมาลงทุนไมนอยกวา 3 ลานบาท 
เชน ธุรกิจผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา ซอฟแวร เครื่องจักร ผลิตภัณฑกระดาษ การแปรรูป
อาหารที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม และชิ้นสวนยานยนต เปนตน  

นอกจากนี้ ทั้งสองฝายไดใหการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางกัน เชน จะไมเวนคืน
ทรัพยสินของนักลงทุนของอีกชาติ หรือออกมาตรการที่ เทียบเทากับการเวนคืน ยกเวนเปนไปเพื่อ
ผลประโยชนสาธารณะ ในลักษณะที่ไมเปนการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงตองมีการจายคาชดเชยอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอและทันที และเปนไปตามกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงการใหสิทธินักลงทุนของอีกชาติ
ในการฟองรองรัฐบาลผูรับการลงทุนได หากรัฐบาลมีการทําผิดพันธกรณีตามที่ตกลงกันไว เปนตน 

5. ความรวมมอืดานตางๆ เกีย่วกับการคา  
ไทยและนิวซีแลนดไดรวมมือกันพัฒนาดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกทางการคาและ

สนับสนุนใหการคาระหวางสองประเทศมีความคลองตัวยิ่งขึ้น  เชน  พิธีการดานศุลกากร  พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการแขงขัน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลการคาระหวางกัน การจัด
อบรมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรของทั้งสองประเทศ  
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6. มาตรการดานสุขอนามัยพืชและสัตว 
เนื่องจากนิวซีแลนดมีมาตรการสุขอนามัยพืชและสัตวที่เขมงวด ทําใหสินคาผัก ผลไม และเนื้อสัตว

ของไทยไมสามารถสงออกไปนิวซีแลนดได เพราะติดขั้นตอนกระบวนการวิเคราะหตรวจสอบที่ลาชามาก 
ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ไทยและนิวซีแลนดจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการดานมาตรการสุขอนามัยข้ึนมา
ดูแลปญหานี้โดยเฉพาะ 
 
3. สาระสําคัญของความตกลงฯในสวนของสินคาประมง

1. รูปแบบการลดภาษีสินคาประมง 
ภาษีสินคาประมงของนิวซีแลนดอยูที่รอยละ  0-7  ซ่ึงจะลดเปน 0 ทั้งหมดทันทีที่ความตกลงฯ มีผล

บังคับใช  ซ่ึงไทยจะไดรับหลักประกันวาภาษีของนิวซีแลนดทั้งหมดจะเปน 0 อยางถาวร  แมปจจุบันภาษี
สวนใหญของนิวซีแลนดจะเปน 0 แลวก็ตาม  แตนิวซีแลนดยังไมไดผูกพันอัตราภาษีนี้ไวใน  WTO   
 สวนการลดภาษีสินคาประมงของไทย  แบงสินคาออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 กลุมที่ 1  สินคาที่ลดภาษีเปนรอยละ  0  ทันทีที่ความตกลงฯ  มีผลบังคับใช  ไดแก กบ  เตา  
ตะพาบน้ํา  ปลาวาฬ  ปลาโลมา  และปลาพะยูน มีชีวิต  ขากบสด  แชเย็น  หรือแชแข็ง  เนื้อหรือสวนอื่นๆที่
บริโภคไดของปลาวาฬ  ปลาโลมา  พะยูน  สัตวเล้ือยคลานจําพวกงูและเตา  แชเย็นแชแข็ง  ใสเกลือ แช
น้ําเกลือ  แหง  หรือรมควัน  ปลาทูนาแชเย็นจนแข็ง ปลาซารดีนแชเย็นจนแข็ง ร็อคลอบสเตอร  ลอบสเตอร  
กั้ง ปู ปลาหมึก หอยเชลลและหอยควีนสแกนลอป  หอยสเนล  หินปะการัง  เปลือกหอย  ฟองน้ําธรรมชาติที่
ไดจากสัตว  กระเพาะปลา  สาหราย  วุนที่ไดจากสาหรายทะเล น้ํามันตับปลา   แฟรกชั่น  ไขมันและน้ํามันจาก
สัตวทะเล ไขปลาวาฬ  ปลาปรุงแตงทั้งที่บรรจุและไมบรรจุภาชนะอัดลม  น้ําปลา  และน้ํามันหอย   
 กลุมที่ 2  สินคาที่จะทยอยลดภาษีเปนรอยละ 0 ในปพ.ศ. 2553 ไดแก ปลาสวยงาม ปลามีชีวิต ปลาสด 
แชเย็น (ยกเวน ปลาแมคเคอเรลและปลาอื่นๆ) ทูนาสด แชเย็น ปลาแชเย็นจนแข็ง (ยกเวนปลาทูนาแชเย็นจนแข็ง 
ปลาซารดีนแชเย็นจนแข็ง) ปลาที่ปนและทําเปนเพลเลตสําหรับมนุษยบริโภค  ปลาแซลมอน  ปลาเฮอรริง  
ปลาค็อด  ปลาแอนโชวี  และปลาอื่นๆ ใสเกลือ ไมแหง ไมรมควันหรือรมควัน กุง หอยนางรม หอยแมลงภู 
เปาฮื้อ หอยลาย  แมงกะพรุน  ปลิงทะเล  หอยแครง  ปลาปน  และอาหารสุนัขหรือแมว  
 กลุมที่ 3  สินคาออนไหว  จะทยอยลดภาษีเปนรอยละ 0 ภายในป 2558 ไดแก ปลาแมคเคอเรล        
(สคอมเบอรสคอมบรัส สคอมเบอรออสตราลาซิกัส สคอมเบอรจาโพนิกัส) ปลาอ่ืนๆ ไมรวมตับและไข และ
เนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไมก็ตาม) สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง  กระดองสัตว
จําพวกเตา ที่ไมไดจัดทํา หรือจัดทําอยางงายๆ แตไมไดตัดเปนรูปทรง รวมทั้งผงและเศษผลิตภัณฑเหลานี้ 
โดยมีรูปแบบการลดภาษีตามตารางที่  1 และมีอัตราภาษีดังปรากฏตามตารางที่ 2 การลดภาษีของไทย  
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ตารางที่ 1 รูปแบบการลดภาษีนําเขาสินคาประมงของไทย 
Tariff(X) 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
X = 30 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 
 24 18 18 12 6 0 0 0 0 0 0 
X = 20 18 12 12 6 6 0 0 0 0 0 0 
X = 15 12 12 6 6 3 0 0 0 0 0 0 
X = 9 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 
X = 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 0 
 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 
ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง 
 
ตารางที่ 2 การลดภาษีสนิคาประมงของไทยที่ยังไมเปนรอยละ 0 ภายใตความตกลงฯ 

อัตราภาษีฐาน อัตราภาษี 
ประเภท     
ยอย 

รายการ หนวย ตามราคา
รอยละ 

ตาม
สภาพ 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

0302.64 ปลาแมคเคอเรล สดหรือแช
เย็น ไมรวมถึงเนื้อปลาแบบ
ฟลเล และเนื้อปลาแบบอื่น  

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

0302.69 ปลาอื่นๆ  ไมรวมตับและ
ไข สดหรือแชเย็น ไม
รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลเล 
และเนื้อปลาแบบ 

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

0303.74 ปลาแมคเคอเรล ไมรวมถึง
ตับและไข แชเย็นจนแข็ง 
ไมรวมถึงเนื้อปลาแบบฟล
เล และเนื้อปลาแบบอื่น  

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

0303.79 ปลาอื่นๆ  ไมรวมถึงตับ
และไข แชเย็นจนแข็ง ไม
รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลเล 
และเนื้อปลาแบบอื่น  

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

0304.10 เนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อ
ปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม
ก็ตาม) สด หรือแชเย็น 

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

0304.20 เนื้อปลาแบบฟลเล แชเย็น
จนแข็ง 

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

0304.90 เนื้อปลาอื่นๆ  สด แชเย็น 
หรือแชเย็นจนแข็ง 

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

0305.599 ปลาน้ําจืดอื่นๆ  แหง จะใส
เกลือหรือไมก็ตาม แตไม
รมควัน 

- 5 - 5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 0 
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ตารางที่ 2 การลดภาษีสนิคาประมงของไทยที่ยังไมเปนรอยละ 0 ภายใตความตกลงฯ  (ตอ) 
อัตราภาษีฐาน อัตราภาษี 

ประเภท     
ยอย 

รายการ หนวย ตามราคา
รอยละ 

ตาม
สภาพ 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

0507.90 กระดองสัตวจําพวกเตา ที่
ไมไดจัดทํา หรือจัดทํา
อยางงายๆ  แตไมไดตัด
เปนรูปทรง รวมทั้งผงและ
เศษผลิตภัณฑเหลานี้ 

 - 30 - 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 

ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง 

หมายเหต ุ: 1. รายการสินคาที่ลดภาษีเปน 0 กอนป 2554 จะไมปรากฏในตารางนี ้ 
                 2. นิวซีแลนดไดลดภาษีสินคาประมงใหไทยในอัตรารอยละ 0 ตั้งแตความตกลงฯ มีผลใชบังคับ 

2. กฎแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin)  
สินคาประมงสงออกที่จะไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรภายใตความตกลงฯนี้ จะตองเปน

สินคาที่ผลิตและสงออกตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
2.1 กฎการผลิตของสินคาที่ไดจากธรรมชาติหรือสินคาที่กําเนิดหรือผลิตโดยใชวัตถุดิบในประเทศ

ไทย  หรือประเทศนิวซีแลนดทั้งหมด(Wholly obtained goods) ไดแก ปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดดอลฟนและ
ชนิดพอรพัส แมนาที พะยูน ปลามีชีวิต ปลาสด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง ไมรวมเนื้อปลาแบบฟลเล         
ร็อคลอบสเตอร ลอบสเตอร กุง ปู กั้ง สัตวมีกระดองอื่นๆ หอย ปลาหมึก เปาฮื้อ ปลิงทะเล แมงกะพรุน มี
ชีวิต สด แชเย็นแชแข็ง นึ่ง ตม และใสเกลือ 

 2.2 กฎเฉพาะสําหรับสินคาแตละรายการตามความเหมาะสม (Product Specific Rule) 
ประกอบดวย 

2.2.1 กฎการเปลี่ยนพิกัด(Change of tariff classification) สินคาที่จะไดแหลงกําเนิด
ตามกฎขอนี้ จะตองมีกระบวนการผลิตเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศนิวซีแลนด โดยผูผลิตตั้งแต 1 ราย
ขึ้นไป และตองมีการแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial  Transformation) ในระดับพิกัด 2 หลัก (CC) หรือ 4 หลัก 
(CTH) หรือ 6 หลัก (CTSH) ทั้งนี้ กฎการเปลี่ยนพิกัดจะกําหนดไวในทุกรายการสินคา แตมีระดับพิกัดที่
แตกตางกันไปในแตละประเภทพิกัดตามที่ไดตกลงกัน ในสวนของสินคาประมงมีขอกําหนดดังนี้  

2.2.1.1 การแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial  Transformation) ในระดับพิกัด 2 
หลัก (CC) ไดแก เนื้อและสวนอื่นที่บริโภคไดของปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดดอลฟน และชนิดพอรพัส  
แมนาที  พะยูน สัตวจําพวกเตา และขากบ สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง ใสเกลือ แชน้ําเกลือ ทําใหแหง หรือ
รมควัน กระดองเตา หินปะการังและสิ่งที่คลายกัน เปลือกของสัตวน้ําจําพวกโมลลุสก ครัสตาเซีย และล้ิน
ทะเล สาหรายทะเลและสาหรายอ่ืนๆ สด แชเย็น หรือแหง   วุนที่ไดจากสาหรายทะเล ไขมัน น้ํามัน และแฟรกชัน
ที่ไดจากปลา หรือสัตวน้ําทะเลจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม ไขปลาวาฬ ส่ิงสกัดและน้ําคั้นที่ไดจากปลา  สัตวน้ํา
จําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก หรือจากสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ   ปลาที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย 
คาเวียร และของที่ใชแทนคาเวียรที่ทําจากไขปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูก
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สันหลังอื่นๆ ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย กะป (เบลาซาน หรือบลาซาน) น้ําปลา น้ํามันหอย ปลาปน หนังจระเข
ดิบ สด ใสเกลือ ทําแหง เฉพาะผานการฟอกขั้นตน 
   2.2.1.2 การแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial  Transformation)   ในระดับพิกัด  
4   หลัก (CTH) ไดแก เนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไมก็ตาม) สด แชเย็น หรือแชเย็น
จนแข็ง ปลาแหง ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ   ปลารมควันจะทําใหสุกกอนรมควัน หรือในขณะรมควันหรือไม
ก็ตาม รวมท้ังปลาที่ปนและที่ทําเปนเพลเลตซึ่งเหมาะสําหรับมนุษยบริโภค ปลาบรรจุภาชนะอัดลมเปน
อาหารสุนัขหรือแมวทําขึ้นเพื่อขายปลีก 
 การสงออกสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีไทย - นิวซีแลนด  ไมตองมีใบรับรองแหลงกําเนิด
สินคาแนบไปดวย  แตผูสงออกตองเก็บขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับการผลิตสินคานั้นเปนระยะเวลาไมนอย
กวา  5  ป 

 3. มาตรการดานสุขอนามัยพืชและสัตว (sanitary and phytosanitary measures : SPS) 
 นิวซีแลนดเปนประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญตอความปลอดภัยของอาหาร  ดังจะเห็นไดจาก
มาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหารของนิวซีแลนดที่กําหนดไวในเกณฑที่สูงมาก จึงไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการดานมาตรการสุขอนามัยขึ้นเพื่อกํากับดูแลความรวมมือ  รวมทั้งทบทวนและประเมินผลการ
ดําเนินงานดานมาตรการสุขอนามัย 
 ในสวนของสินคาสัตวน้ํา โดยทั่วไปไทยสามารถสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ําไปนิวซีแลนดได โดยไม
มีเงื่อนไขเฉพาะและไมตองใชใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ประกอบการนําเขา โดยนิวซีแลนด
ใชมาตรฐานผลิตภัณฑ (Food Standard Code) เหมือนกับออสเตรเลียซ่ึงรวมกันกําหนดขึ้นภายใตหนวยงาน 
Food Standards Australia New Zealand ยกเวนผลิตภัณฑที่นิวซีแลนดมีขอกําหนดเฉพาะ ดังนี้ 
  3.1 หอยสองฝา
  หนวยงาน Food Safety Authority (FSA) ของนิวซีแลนด ไดออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
นําเขาหอยสองฝาใหม โดยหามนําเขาสินคาหอยสองฝาของประเทศที่ไมไดจัดสงขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมตรวจสอบหอยสองฝาให FSA ประเมินภายในเดือนสิงหาคม 2551 ซ่ึงกรมประมงไดจัดสงขอมูลให
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว การสงออกสินคาหอยสองฝาจึงสามารถดําเนินการไดตามปกติ อยางไรก็ตาม 
ขอกําหนดของ FSA แจงวาอาจเดินทางมาตรวจสอบระบบเมื่อใดก็ได 
  นิวซีแลนดไดกําหนดใหการนําเขาสินคาหอยสองฝาจากประเทศไทย ตองดําเนินการดังนี้ 
   3.1.1 ครอบคลุมหอยสองฝาทั้งน้ําจืดและทะเลที่ผานการทําใหสุก พรอมบริโภค 
บรรจุกระปองหรือตากแหง โดยไมรวมหอยมีชีวิต 
   3.1.2 เปนหอยสองฝาที่จับหรือเล้ียงในประเทศไทยเทานั้น โดยกระบวนการเลี้ยง/
จับและแปรรูปตองเปนไปตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป 
   3.1.3 เนื้อหอย Scallop ที่ไมมีไข (Roe-off) จะไมอยูภายใตขอกําหนดและอาจ
นําเขาไดโดยไมตองผานการรับรอง 
   3.1.4 จะตองมีใบรับรองสุขอนามัยประกอบการนําเขาผลิตภัณฑหอยสองฝาทุกรุน 
   3.1.5 website ของหนวยงาน NZFSA คือ http://www.nzfsa.govt.nz/ 
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  3.2 ปลานิล
  The New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) แจงวาหนวยงาน 
Biosecurity New Zealand ไดประเมินความเสี่ยงการนําเขาผลิตภัณฑปลานิล (Oreochromis spp.) จากไทย 
เนื่องจากมีโอกาสเกิดการปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคและโรคสัตวน้ํา โดยไดจัดทําขอกําหนด 
Import Health Standards (HIS) สําหรับการนําเขาดังกลาว ดังนี้ 
   3.2.1 กรมประมงไทยตองแจงระบบควบคุมฟารมและโรงงานแปรรูปให
นิวซีแลนดพิจารณา ซ่ึงตองมีการขึ้นทะเบียนฟารมและรับรองโรงงานกอนการสงออก 
   3.2.2 ปลานิลที่นําเขาตองอยูในรูปเนื้อปลาแบบฟลเล แชแข็ง ไมมีหนังและกาง   
   3.2.3 ตองมีใบรับรอง Zoosanitary Certificate รับรองวาผลิตภัณฑในรูปแบบที่
กําหนด ผานการเก็บรักษาในสภาพแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาอยางนอย 168 
ช่ัวโมง หรือ 7 วัน (รวมเวลาขนสงได) 

  4. การจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด  
(Thailand – New Zealand Closer Economic Partnership Joint Commission :TNZCEP JC) เพื่อใหมั่นใจไดวา
มีการปฏิบัติตามความตกลงฯ อยางถูกตอง และเพื่อทบทวนความสัมพันธและความเปนหุนสวนทาง
เศรษฐกิจระหวางไทยกับนิวซีแลนดเปนระยะๆ  โดยอาจประชุมกันในระดับรัฐมนตรีหรือเจาหนาที่อาวุโส 
ตามที่คูภาคีจะกําหนดรวมกันเปนครั้งคราว และจะตองประชุมภายใน 1 ปนับจากวันที่ความตกลงฯ มีผลใช
บังคับ และหลังจากนั้นจะประชุมกันทุกป หรือตามที่จะกําหนดรวมกัน ปจจุบันมีการจัดประชุมไปแลว 3 
ครั้ง โดยจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ณ ประเทศไทย  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2553 ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ ประเทศไทย ประเด็น
เกี่ยวกับสินคาประมงที่มีการหยิบยกขึ้นหารือในที่ประชุมนี้ ไดแก 
  4.1 ไทยไดขอใหนิวซีแลนดพิจารณาการนําเขาผลิตภัณฑแซลมอนแชแข็งจากไทย 
เนื่องจากไทยไดผานการประเมิน/ตรวจสอบระบบควบคุมการผลิตจากออสเตรเลียแลว ผลิตภัณฑแซลมอน
แชแข็งของไทยจึงเปนสินคาที่ไดมาตรฐานซึ่งนิวซีแลนดสามารถยอมรับได   
  4.2  นิวซีแลนดกําหนดใหมีใบรับรอง  Zoosanitary  Certificate  โดยจะตองรับรองวา 
ผลิตภัณฑปลานิลในรูปแบบฟลเล แชแข็ง ไมมีหนังและกาง จะตองผานการเก็บในสภาพแชเยือกแข็งที่
อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาอยางนอย 168 ช่ัวโมง หรือ 7 วัน กอนการขนสงซึ่งผูประกอบการ
ไทยเห็นวาไมสะดวกในทางปฏิบัติ เนื่องจากโดยมากจะผลิตและสงออกทันที  ดังนั้นขอกําหนดที่ตองเก็บ
รักษาผลิตภัณฑในหองเย็นจึงเปนการเพิ่มตนทุนและเปรียบเสมือนเปนการกีดกันทางการคา นอกจากนี้ การ
ขนสงสินคาจะตองเก็บรักษาผลิตภัณฑไวที่อุณหภูมิ  -18  องศาเซลเซียสในตูคอนเทนเนอรตลอดเวลาอยู
แลวเนื่องจากเปนขอตกลงระหวางผูประกอบการกับสายเรือ ซ่ึงจะปรากฏใน BL (Bill of Lading) หากเกิดขอ
พิพาทก็สามารถขอหลักฐาน Chart บันทึกอุณหภูมิระหวางการขนสงจากสายเรือได ดังนั้น ไทยจึงเสนอให
รวมเวลาระหวางการขนสงดวย   ผลจากการหารือดังกลาว นิวซีแลนดไดระบุใหกรมประมงไทยตองแจง
ระบบควบคุมฟารมและโรงงานแปรรูปปลานิลใหนิวซีแลนดพิจารณา โดยตองมีการขึ้นทะเบียนฟารมและ
รับรองโรงงานกอนการสงออก   ปลานิลที่สงออกไปนิวซีแลนดตองอยูในรูปเนื้อปลาแบบฟลเล แชแข็ง ไมมี
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หนังและกาง ตองมีใบรับรอง Zoosanitary Certificate รับรองวาผลิตภัณฑในรูปแบบที่กําหนด ผานการเก็บ
รักษาในสภาพแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาอยางนอย 168 ช่ัวโมง หรือ 7 วัน 
โดยรวมเวลาขนสงได 

 5. การเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน   
 ทั้งสองฝายจะเจรจาเปดตลาดการคาบริการภายใน 3 ป หลังความตกลงฯ มีผลใชบังคับ โดยใน
ระหวางที่ยังไมมีการเจรจา ทั้งสองฝายจะอํานวยความสะดวกใหคนไทยและนิวซีแลนดเดินทางไปทํางาน
และติดตอธุรกิจในอีกประเทศหนึ่งไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยนิวซีแลนดจะอนุญาตใหพอครัวไทยที่ไดรับวฒุบิตัร
จากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเขาไปทํางานไดคราวละ 3 ป และตออายุไดอีก 1 ป โดยมีสัญญาจางงาน สวน
ไทยจะอนุญาตใหนักธุรกิจนิวซีแลนดที่เขามาประชุมและติดตองานในไทยสามารถยื่นขอ Multiple Entry 
Visa ณ สถานทูตไทยในตางประเทศได และใหนักธุรกิจเขามาประชุมและติดตองานในไทยไดไมเกิน 90 
วัน รวมทั้งใหนักลงทุนนิวซีแลนดใชบริการศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางานได โดยไมจํากัดวาตอง
เปนบริษัทที่มีสินทรัพยรวมเกินกวา 30 ลานบาท 
 สวนในเรื่องการลงทุน นิวซีแลนดจะใหคนไทยเขาไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทไดรอยละ 100 
ยกเวนประมง และหากเปนการลงทุนที่มีขนาดเกิน 50 ลานเหรียญนิวซีแลนด จะตองขออนุญาตจาก
คณะกรรมการการลงทุนตางชาติกอน โดยในอนาคตนิวซีแลนดจะพิจารณาขยายเพดานการลงทุนที่ตองขอ
อนุญาตจาก 50 ลานเหรียญฯ เปน 100 ลานเหรียญฯ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอคนไทยมากขึ้น สวนไทยจะเปด
เสรีการลงทุนทางตรงใหคนนิวซีแลนดลงทุนไดรอยละ 100 ในธุรกิจผลิตสินคาบางประเภทโดยเฉพาะ
ธุรกิจที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุน โดยตองนําเงินมาลงทุนไมนอยกวา 3 ลานบาท อาทิ ธุรกิจผลิต
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา ซอฟแวร เครื่องจักร ผลิตภัณฑกระดาษ การแปรรูปอาหารที่ใช
เทคโนโลยีสมัยใหม และชิ้นสวนยานยนต เปนตน นอกจากนี้ ทั้งสองฝายจะใหการสงเสริมและคุมครองการ
ลงทุนระหวางกัน โดยมีสาระสําคัญทํานองเดียวกับความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)  
 
4.  ผลกระทบจากความตกลงฯ ในสวนของการคาสนิคาประมง
 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  
 นิวซีแลนดไดขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการสงออกสินคาประมงมายังไทยคิดเปนมูลคา 
3,917,997 บาท ในป 2554 ลดลงจาก 8,694,432 บาท ในป 2552 หรือลดลงรอยละ 54.94 สินคาประมงที่มี
การขอใชสิทธิมากที่สุดของนิวซีแลนดในป 2554 คือ หอยแมลงภูแชเย็นจนแข็ง รองลงมาคือ สัตวน้ํา
จําพวกครัสตาเซียอ่ืนๆ โมมลุสก และสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย และหอย
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นางรม สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง ตามลําดับ ทั้งนี้ การสงออกสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-
นิวซีแลนด ไมตองมีใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาแนบไปดวย  จึงสงผลใหผูสงออกไทยไมจําเปนตองแจง
หนวยงานภาครัฐในการขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสงออกไปยังนิวซีแลนด สงผลใหฝายไทยไมมี
ตัวเลขการขอใชสิทธิดังกลาว 
 
5. โอกาส (ประโยชน) / ปญหาทางการคา
  1. มาตรการดานสุขอนามัยที่ยังคงเปนปญหาสําหรับสินคาประมงของไทย โดยภาครัฐควร
ดําเนินการเจรจาจัดทํา  Mutual  Recognition  Agreement (MRA) กับนิวซีแลนด  เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับสินคาประมงของไทยในการเขาสูตลาดนิวซีแลนด 
 2. ระบบการขนสงสินคาไปยังนิวซีแลนดยังไมพรอม  เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการคาระหวางไทย
กับนิวซีแลนดมีมูลคานอย  ดังนั้น ไทยจะตองเรงพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ   สามารถขนสง
สินคาไดอยางรวดเร็วดวยตนทุนที่ต่ํา  เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาไทย 
 3. ไทยจะไดรับหลักประกันวาภาษีของนิวซีแลนดทั้งหมดจะเปน 0 อยางถาวร แมวาภาษีสวนใหญ
จะเปน 0 อยูแลวก็ตาม แตนิวซีแลนดยังไมไดผูกพันอัตราภาษีไวใน WTO  
 4. พอครัวและแมครัวไทยมีโอกาสเขาไปทํางานในนิวซีแลนดไดสะดวกมากขึ้น 
 
6. พันธกรณีท่ีตองมีการเจรจาตอไป 

 1. การเปดตลาดการคาบริการ (Trade in Services) 
 ภายใตความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด  ระบุวา จะตองมีการ
เจรจาการคาบริการ ภายใน 3 ป นับจากความตกลงฯ มีผลบังคับใช (30 มิถุนายน 2551) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปดเสรีการคาบริการระหวางกันใหเร็วเทาที่จะเปนไปได ปจจุบันยังไมมีการเปดตลาดการคาบริการ แต
มีหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางกันซึ่งเปนสวนหนึ่งของความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกนัยิง่ขึน้ไทย-
นิวซีแลนด เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาเมืองและทํางานในประเทศไทยและนิวซีแลนดมากขึ้น 

 2. การทบทวนการดําเนินมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguards : SSG)  
    ภายใตความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด ระบุวา ใหมีการทบทวน
การดําเนินการตามมาตรการปกปองพิเศษรวมทั้งความเหมาะสมของรายการสินคา และระดับปริมาณการ
นําเขาที่กําหนดไว ตลอดจนปจจัยการขยายตัวที่ไดระบุไว ภายใน 3 ป นับจากความตกลงฯ มีผลบังคับใช     
ที่ผานมา ไทยไดกําหนดปริมาณการนําเขาแตละปและระยะเวลาการลดภาษีสินคาเกษตร 25 รายการ (สินคา
ประมงไดใชมาตรการนี้) เปนรอยละ 0 ในระยะเวลา 10-15 ป ขณะที่นิวซีแลนดไมไดนํามาตรการนี้มาใช    

 3. การจัดซื้อโดยรัฐ (Government Procurement) 
 ภายใตความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด ไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน
รวมดานการจัดซ้ือโดยรัฐ ประกอบดวย ผูแทนภาครัฐของแตละประเทศที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือโดยรัฐ และมีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ โดยรายงานผลตอคณะกรรมาธิการรวม
ความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด (TNZCEP-Joint Commission) รวมทั้งมีหนาที่เสนอแนะขอบเขตของ
การเริ่มตนเจรจาทวิภาคี เพื่อนําผลการเจรจาเรื่องการจัดซื้อโดยรัฐรวมไวภายใตความตกลงฉบับนี้ โดย
กระบวนการจัดซื้อจะตองสงเสริมการปฏิบัติเพื่อความโปรงใส ความคุมคาของเงิน การแขงขันอยางเปด



กวางและมีประสิทธิผล และการไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเรื่องนโยบายและ
หลักการของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของภาคีแตละฝาย 
 
7. สถานะลาสุด

 ไทยและนิวซีแลนดไดจัดประชุม General Review at Ministerial Level ครั้งแรก ณ เมืองฮอนโนลูลู 
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ทั้งสองฝายเห็นพองกันวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคา
ระหวางไทยและนิวซีแลนดเปนไปดวยดี การจัดทําความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย-
นิวซีแลนดถือเปนความสําเร็จที่สําคัญและเปนพื้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธทางการคา และการลงทุน
ระหวางสองประเทศ รวมท้ังการพัฒนาการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตอไป นอกจากนี้ ทั้งสอง
ฝายไดใหความเห็นชอบตอเอกสาร Joint Review ซ่ึงรายงานการประเมินผลการดําเนินการภายใตความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนดในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2548-2553) ซ่ึงระบุวา 
นับตั้งแตความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนดมีผลบังคับใช การคาระหวางไทย
กับนิวซีแลนดขยายตัวเพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว นอกจากนี้ การปฏิบัติตามพันธกรณีดานตางๆภายใตความตกลงฯ 
มีความคืบหนาหลายประการ เชน การลดภาษี และการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา เปนตน 
 อยางไรก็ตาม ทั้งสองฝายไดหารือแนวทางในการดําเนินการรวมกันในอนาคตภายใตความเปน
หุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด เพื่อใหความตกลงมีคุณภาพสูงและทันสมัย รวมทั้ง
กอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไดมอบหมายใหเจาหนาที่ทั้งสองฝายหารือและรวมกันจัดทําแผนงานในเรื่องนี้ 

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

 
 
 

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ  
 กองประมงตางประเทศ  กรมประมง  

 31 พฤษภาคม 2555 
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PRODUCT-SPECIFIC RULES OF ORIGIN 
HEADNOTES TO THE ANNEX 

 
 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 application to the heading which is parent to the 
subheading. 
3. A requirement of a change in tariff classification applies only to non-originating materials. 

 4. For the purposes of Chapters 27 to 40, a “chemical reaction“ means 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 a chemical reaction for the purposes of this definition:  
  (a) Dissolving in water or other solvents; 
  (b) the elimination of solvents, including solvent water; or 
  ( c ) the addition or elimination of water of crystallisation. 
Notwithstanding any of the line-by-line rules, the “chemical reaction” rules may be applied to any good 
classified in Chapters 27 to 40. 

 5. For the purposes of Chapter 72,  “rerolling” is an unofficial term commonly used in the industry  
 which means the process of Hot Rolling and Cold Rolling.  
 6. Where any inconsistency arises between the specific rule set out in the Annex and the text of Chapter  
 4 of this Agreement, the latter shall prevail. 

7. Where there is any inconsistency between the tariff categories specified in the Annex and the Tariff 
 Schedules of a Party, the origin of the goods shall be determined in accordance with the rules set out in this 
 Annex which are applicable to the particular product described in the Harmonised System (HS). 

8. The following definitions apply to the Annex: 
  (a) Chapter means a chapter of the Harmonised System; 
  (b) Harmonised System means the Harmonised Commodity Description and Coding 

 System administered by the World Customs Organisation, including its Section Notes and Chapter Notes; 
  ( c ) Heading means the first four digits in the tariff classification number under the 
Harmonised System; 



 3

(d) Section means a section of the Harmonised System; 
  (e) Subheading means the first six digits in the tariff classification number under the 
Harmonised System; and 
  (f) Split subheading means specific products which are a subset of a subheading. 
 

พิกัดภาษ ี(HS2002) 

Heading Subheading 
รายการสินคา กฎเฉพาะรายสินคา 

0106  สัตวมีชีวิตอ่ืนๆ (ปลาวาฬ 
ปลาโลมาชนิดดอลฟน 
และชนิดพอรพัส แมนาท ี
และพะยูน) 

สัตวมีชีวิตอ่ืนๆ ที่เกิดและเลีย้ง
ภายในอาณาเขตดินแดนของ
ประเทศนั้น (WO) 

0208  เนื้อและสวนอืน่ที่บริโภค
ไดของสัตวอ่ืนๆ สด แช
เย็น หรือแชเยน็จนแข็ง 
(ปลาวาฬ ปลาโลมา
ชนิดดอลฟน และชนิด
พอรพัส แมนาที  พะยูน 
สัตวจําพวกเตา และขากบ)

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 0208 (CC) 

0210  เนื้อและสวนอืน่ของสัตวที่
บริโภคได ใสเกลือ แช
น้ําเกลือ ทําใหแหง หรือ
รมควัน (ปลาวาฬ 
ปลาโลมาชนิดดอลฟน 
และชนิดพอรพัส แมนาท ี 
พะยนู และสัตวจําพวก
เตา)  

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 0210 (CC) 
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พิกัดภาษ ี(HS2002) 

Heading Subheading 
รายการสินคา กฎเฉพาะรายสินคา 

0301 

 

 ปลามีชีวิต  ปลาที่ไดจากธรรมชาต ิหรือกําเนิด
ภายในประเทศไทย หรือ
นิวซีแลนด ตามที่นยิามไวใน 
Article 4.1(n) ของความตกลงฯ  
หรือเปนปลาทีเ่ล้ียงไวตัแ้ตเปนไข
หรือลูกปลาภายในอาณาเขต
ดินแดนของประเทศนั้น (WO)  

0302 

 

 ปลา สดหรือแชเย็น ไม
รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลเล 
และเนื้อปลาแบบอื่น ตาม
ประเภทที ่03.04 

ปลาที่ไดจากธรรมชาติ หรือ
กําเนิดภายในประเทศไทย หรือ
นิวซีแลนด ตามที่นิยามไวใน 
Article 4.1(n) ของความตกลงฯ  
หรือเปนปลาที่เล้ียงไวตัแ้ตเปนไข
หรือลูกปลาภายในอาณาเขต
ดินแดนของประเทศนั้น  (WO) 

0303 

 

 ปลา แชเยน็จนแข็ง ไม
รวมถึงเนื้อปลาแบบฟลเล 
และเนื้อปลาแบบอื่น ตาม
ประเภทที ่03.04 

ปลาที่ไดจากธรรมชาติ หรือ
กําเนิดภายในประเทศไทย หรือ
นิวซีแลนด ตามที่นิยามไวใน 
Article 4.1(n) ของความตกลงฯ  
หรือเปนปลาที่เล้ียงไวตัแ้ตเปนไข
หรือลูกปลาภายในอาณาเขต
ดินแดนของประเทศนั้น  (WO) 

0304 

 

 เนื้อปลาแบบฟลเล และ
เนื้อปลาแบบอืน่ (จะบด
หรือไมก็ตาม) สด แชเย็น 
หรือแชเยน็จนแข็ง 

เปลี่ยนจาก heading อ่ืน มาเปน 
heading 0304 (CTH) 

0305  ปลาแหง ใสเกลือ หรือแช
น้ําเกลือ ปลารมควัน จะทํา

เปลี่ยนจาก heading อ่ืน มาเปน 
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พิกัดภาษ ี(HS2002) 

Heading Subheading 
รายการสินคา กฎเฉพาะรายสินคา 

 ใหสุกกอนรมควัน หรือ
ในขณะรมควนัหรือไมก็
ตาม รวมทั้งปลาที่ปนและ
ที่ทําเปนเพลเลตซึ่งเหมาะ
สําหรับมนุษยบริโภค 

heading 0305 (CTH)  

0306  สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย 
จะเอาเปลือกออกหรือไมก็
ตาม มีชีวิต สด แชเย็น แช
เย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ 
หรือแชน้ําเกลือ และสัตว
น้ําจําพวกครัสตาเซียที่ยัง
ไมเอาเปลือกออก ซ่ึงทําให
สุกโดยการตม หรือนึ่ง จะ
แชเยน็ แชเย็นจนแข็ง แหง 
ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ
หรือไมก็ตาม รวมทั้งสัตว
น้ําจําพวกครัสตาเซียที่ปน
และที่ทําเปนเพลเลต ซ่ึง
เหมาะสําหรับมนุษย
บริโภค 

สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียที่ไดจาก
ธรรมชาติ หรือกําเนิด
ภายในประเทศไทย หรือ
นิวซีแลนด ตามที่นิยามไวใน 
Article 4.1(n) ของความตกลงฯ  
(WO)  

0307  สัตวน้ําจําพวกโมลลุสก จะ
เอาเปลือกออกหรือไมก็
ตาม มีชีวิต สด แชเย็น แช
เย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือ 
หรือแชน้ําเกลือ และสัตว
น้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง
นอกจากสัตวน้ําจําพวกค
รัสตาเซียและโมลลุสก มี

สัตวน้ําจําพวกโมลลุสกที่ไดจาก
ธรรมชาติ หรือกําเนิด
ภายในประเทศไทย หรือ
นิวซีแลนด ตามที่นิยามไวใน 
Article 4.1(n) ของความตกลงฯ   
(WO) 



 6

พิกัดภาษ ี(HS2002) 

Heading Subheading 
รายการสินคา กฎเฉพาะรายสินคา 

ชีวิต สด แชเยน็ แชเย็นจน
แข็ง แหง ใสเกลือ หรือแช
น้ําเกลือ รวมทั้งสัตวน้ํา ที่
ไมมีกระดกูสนัหลัง
นอกจากสัตวน้ําจําพวกค
รัสตาเซียที่ปนและที่ทําเปน
เพลเลต ซ่ึงเหมาะสําหรับ
มนุษยบริโภค 

0507 

 

 กระดองสัตวจาํพวกเตา ที่
ยังไมไดจัดทํา หรือจัดทํา
อยางงายๆ แตไมไดตัดเปน
รูปทรง รวมทั้งผงและเศษ
ผลิตภัณฑเหลานี้ 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 0507 (CC)  

0508 

 

 หินปะการังและสิ่งที่
คลายกัน ทีย่ังไมไดจดัทํา
หรือจัดทําอยางงายๆ แต
ตองไมจัดทํามากไปกวานี้ 
เปลือกของสัตวน้ําจําพวก
โมลลุสก ครัสตาเซีย หรือ
เอคไคโนเดิรม และล้ิน
ทะเล ที่ยังไมไดจัดทําหรือ
จัดทําอยางงายๆ แตไมได
ตัดเปนรูปทรง รวมทั้งผง
และเศษของสิง่ดังกลาว 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 0508 (CC)  

0511 

 

 ผลิตภัณฑสัตวที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวทีอ่ื่นๆ รวมทั้ง
สัตวในตอนที ่1 และ 3 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 0511 (CC)  
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พิกัดภาษ ี(HS2002) 

Heading Subheading 
รายการสินคา กฎเฉพาะรายสินคา 

ที่ไมมีชีวิตและไมเหมาะ
สําหรับมนุษยบริโภค 

1212  สาหรายทะเลและสาหราย
อ่ืนๆ สด แชเย็น หรือแหง  

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 1212 (CC)  

1302  วุนที่ไดจากสาหรายทะเล เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 1302 (CC)  

1504  ไขมันและน้ํามัน และแฟ
รกชันที่ไดจากปลา หรือ
สัตวน้ําทะเลจาํพวกเลีย้งลูก
ดวยนม จะทําใหบริสุทธิ์
หรือไมก็ตาม แตตองไม
ดัดแปลงทางเคมี 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 1504 (CC)  

1521  ไขปลาวาฬ จะทําให
บริสุทธิ์หรือแตงสีหรือไมก็
ตาม 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 1521 (CC)  

1603  ส่ิงสกัดและน้าํคั้นที่ไดจาก
ปลา สัตวน้ําจาํพวกค
รัสตาเซีย โมลลุสก หรือ
จากสัตวน้ําที่ไมมีกระดกู
สันหลังอ่ืนๆ 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 1603 (CC) 

1604  ปลาที่ปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสยี คาเวียร และของ
ที่ใชแทนคาเวยีรที่ทําจาก
ไขปลา  

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 1604 (CC)  
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พิกัดภาษ ี(HS2002) 

Heading Subheading 
รายการสินคา กฎเฉพาะรายสินคา 

1605  สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย 
โมลลุสก และสัตวน้ําที่ไมมี
กระดกูสันหลังอ่ืนๆ ที่ปรุง
แตงหรือทําไวไมใหเสยี 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 1605 (CC)  

2103  ของผสมที่ใชปรุงรส และ
ของผสมที่ใชชูรส รวมถึง
กะป (เบลาซาน หรือบลา
ซาน) น้ําปลา น้ํามันหอย 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 2103 (CC)  

2301  ปลา สัตวน้ําจาํพวกค
รัสตาเซีย โมลลุสก หรือ
สัตวน้ําที่ไมมกีระดกูสัน
หลังอ่ืนๆ ที่ปน และที่ทํา
เปนเพลเลต ซ่ึงไมเหมาะ
สําหรับมนุษยบริโภค 
(ปลาปน) 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 2301 (CC)  

2309  ของปรุงแตงชนิดที่ใชใน
การเลี้ยงสัตว 

 

 230910 - ปลาบรรจุภาชนะอัดลม
เปนอาหารสุนขัหรือแมว 
ทําขึ้นเพื่อขายปลีก 

เปลี่ยนจาก heading อ่ืน มาเปน 
subheading 230910 (CTH) 

4103  หนังจระเขดิบ สด ใสเกลือ 
ทําแหง เฉพาะผานการฟอก
ขั้นตน 

เปลี่ยนจาก chapter อ่ืน มาเปน 
heading 4103 (CC)  

 
 
 



ปริมาณและมลูคาการนําเขาสินคาประมงของไทย จากประเทศนิวซีแลนด ป 2550-2554 
   

2550 2551 2552 2553 2554 
กลุม รายการ ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

1.1 กุงสดแชเย็นแชแข็ง 5.39 1.42 0.25 0.26   0.01 0.00   
1.3 กุงตมสุกแชเยน็ 0.01 0.04         
1.5 กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย     0.00 0.00     
 รวมกุง 5.40 1.46 0.25 0.26 0.00 0.00 0.01 0.00     
2.1 หมึกสดแชเยน็แชแข็ง 1,284.11 48.37 1,544.75 57.20 1,479.81 56.26 262.94 16.51 1,020.28 71.47 
2.2 หมึกแหง 0.02 0.02         
2.3 หมึกแปรรูปหรอืปรุงแตง   0.00 0.00       
 รวมหมกึ 1,284.13 48.38 1,544.75 57.20 1,479.81 56.26 262.94 16.51 1,020.28 71.47 

3.1 
ปลาสดแชเย็นแชแข็ง(รวมตับและไข ไมรวมทู
นา) 504.24 42.09 484.13 47.96 285.46 31.38 437.19 38.67 663.61 72.87 

3.2 เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง 13.45 1.21 0.64 0.11 1.62 0.72 19.10 3.36 47.62 12.00 
3.3 ปลาแหง       0.38 0.34 0.49 0.44 
3.5 ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง 3,262.72 125.33 5,264.09 267.50 4,286.22 195.60 8,108.48 304.00 2,061.03 111.68 
 รวมปลา 3,780.42 168.63 5,748.87 315.57 4,573.30 227.70 8,565.14 346.37 2,772.75 196.99 
4 อาหารทะเลกระปอง(ไมรวมกุงและหมึก) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00   0.01 0.00 

6 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ไมรวมกุงและ
หมึก) 0.47 0.06 0.02 0.03 0.62 0.13 0.02 0.01 50.75 8.61 

8 ปลาปน 58.53 2.66       0.01 0.00 
9 สินคาประมงอื่นๆ 565.41 54.85 431.74 72.10 534.10 69.82 793.46 95.43 1,361.11 177.87 
รวมทั้งสิ้น 5,694.36 276.05 7,725.63 445.16 6,587.84 353.91 9,621.57 458.32 5,204.91 454.94 

 
ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจากกรมศุลกากร      

 
 
 
 
 

 1 



ปริมาณและมลูคาการสงออกสินคาประมงของไทย ไปประเทศนิวซีแลนด 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 629.68 137.05 445.78 101.96 777.26 175.43 1,078.44 235.04 817.37 207.74 
1.2 กุงแหง 0.45 0.21   0.00 0.00     
1.3 กุงตมสุกแชเยน็ 0.32 0.07 0.00 0.00   0.00 0.00   
1.4 กุงกระปอง 21.66 3.52 19.36 3.86 11.76 2.42 12.97 2.56 3.18 0.58 
1.5 กุงปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย 1,038.97 186.69 826.21 155.62 957.31 196.41 1,160.39 231.47 1,024.37 236.39 
 รวมกุง 1,691.09 327.54 1,291.35 261.44 1,746.32 374.26 2,251.81 469.08 1,844.92 444.71 
2.1 หมึกสดแชเยน็แชแข็ง 64.10 9.21 65.59 6.96 43.01 5.94 26.98 4.06 14.03 2.37 
2.2 หมึกแหง 0.02 0.01   0.05 0.01     
2.3 หมึกแปรรูปหรอืปรุงแตง 1.18 0.49 4.61 1.27 3.83 0.62 1.08 0.65 1.11 0.74 
 รวมหมกึ 65.29 9.71 70.21 8.22 46.89 6.56 28.06 4.70 15.14 3.11 
3.1 ปลาสดแชเย็นแชแข็ง(รวมตบัและไข) 346.84 7.10 20.45 1.12 3.98 0.36 1.24 0.17 26.94 5.68 
3.2 เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง 219.12 11.93 29.02 3.43 22.16 2.94 57.00 9.48 30.27 5.62 
3.3 ปลาแหง 9.90 1.70 10.56 2.07 7.55 1.61 11.94 2.25 9.37 2.01 
 รวมปลา 575.85 20.73 60.03 6.61 33.68 4.92 70.18 11.90 66.58 13.31 
4.1 ทูนากระปอง 4,816.95 547.52 4,825.04 677.85 4,374.65 561.14 4,920.66 610.33 4,467.29 636.03 
4.2 ซารดนีกระปอง 45.37 3.42 133.66 11.61 90.36 8.61 106.75 9.07 82.04 6.69 
4.3 ปลากระปองอื่นๆ 83.87 15.68 288.01 30.36 358.48 36.96 376.83 38.16 366.73 47.82 
4.4 ปูกระปอง 8.81 1.92 2.69 0.70 1.52 0.41 1.79 0.44 0.90 0.21 

4.5 
อาหารทะเลกระปองอื่นๆ (ไมรวมกุง
และหมึก) 1,845.76 113.54 1,446.60 108.78 1,354.44 105.52 1,124.26 82.85 947.20 71.18 

 รวมอาหารทะเลกระปอง 6,800.77 682.08 6,695.99 829.30 6,179.45 712.64 6,530.29 740.86 5,864.15 761.94 
5 อาหารสุนัขและแมวกระปอง 407.85 38.59 874.92 62.99 611.32 48.48 647.59 53.02 540.53 47.82 

6.1 
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ไม
รวมกุงและหมึก) 741.64 66.51 588.13 51.68 676.72 58.82 1,042.12 88.64 943.93 81.36 

6.2 ผลิตภัณฑทูนาแปรรูป 29.11 3.26 1.66 0.27 2.00 0.23 4.30 0.58 2.11 0.32 
6.3 ปูที่ปรุงแตงหรอืทําไวไมใหเสยี 6.49 1.52 6.27 1.55 11.53 2.07 8.75 1.75 7.30 1.21 
7 สินคาประมงอื่นๆ 398.51 28.31 372.69 26.86 456.22 29.80 488.82 32.58 401.70 28.12 
รวมทั้งสิ้น 10,716.60 1,178.25 9,961.26 1,248.92 9,764.13 1,237.78 11,071.90 1,403.10 9,686.37 1,381.91 
ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ ประมวลขอมูลจากกรมศุลกากร      
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การใชสิทธพิิเศษทางภาษขีองไทยในการนําเขาสินคาประมงภายใตความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางไทย-นิวซีแลนด                 
ป 2552-2554 (พิกัดตอนที่ 03 และ 16) 

ปริมาณ : ก.ก., มูลคา : บาท      
ป 2552 ป 2553 ป 2554 พิกดั รายการ 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
03073910000 หอยแมลงภูแชเย็นจนแข็ง 17,440 3,326,360 781 1,127,330 11,750 1,620,220 
16059090090 สัตวน้าํจําพวกครสัตาเซยีอื่นๆ โมมลุสก และสัตวน้าํไมมีกระดูกสัน

หลัง ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย 
7 3,967   7,008 972,246 

03071020000 หอยนางรม สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง 1,005 225,526 1,080 294,034 4,470 956,851 
03021200000 ปลาแซลมอนแปซิฟก แอตแลนติก และดานูบ สดหรือแชเย็น 30 11,504 300 110,373 428 155,258 
03079990090 สัตวน้าํอื่นๆ ใสเกลือ หรือแชน้าํเกลือ รวมถึงสตัวน้ําที่ไมมีกระดูกสัน

หลัง นอกจากสตัวน้ําจําพวกครสัตาเซยีที่และและที่ทาํเปนเพลเลต
ซึ่งเหมาะสําหรบัมนุษยบริโภค 

25 30,120   100 90,068 

03034900000 ปลาทูนาอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง     52 47,166 
03042900004 เนื้อปลาบูแบบฟลเล แชเย็นจนแข็ง     90 26,304 
03037910000 ปลาทะเลอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง 200 345,369   100 18,407 
03049900090 เนื้อปลาอื่นๆ บดหรือไมบด แชเย็นจนแข็ง     40 15,803 
03054900000 ปลาอื่นๆ รวมเนื้อปลาแบบฟลเลรมควัน   - 668 9 7,864 
03054100000 ปลาแซลมอนแปซิฟก แอตแลนติก และดานูบ รวมเนื้อปลาแบบฟล

เลรมควัน 
    3 4,980 

03021900000 ปลาแซลมอนอื่นๆ สดหรือแชเย็น 10 4,330   2 1,084 
03073120000 หอยแมลงภูสดหรือแชเย็น 9,456 1,793,680 31 3,683 1 757 
03033900000 ปลาลิ้นหมาอื่นๆ แชเย็นจนแขง็     10 683 
03042900090 เนื้อปลาอื่นๆ แบบฟลเล แชเยน็จนแข็ง 1,000 390,500   10 306 
03022100000 ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน สดหรือแชเย็น 20 6,714     
03061300090 กุงอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง   10 3,000   
03072910000 หอยเชลล และหอยควันสแกนลอป แชเย็นจนแข็ง 20,000 2,537,890 10,470 1,189,440   
03079910001 เปาฮื้อแชเย็นจนแข็ง 5 5,666     
03079910090 สัตวน้าํอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง รวมถึงสตัวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง 

นอกจากสัตวน้าํจําพวกครัสตาเซียทีแ่ละและที่ทาํเปนเพลเลตซึ่ง
เหมาะสาํหรับมนุษยบริโภค 

5 12,806     

 รวม 49,203 8,694,432 12,672 2,728,528 24,073 3,917,997 
ที่มา : กรมศุลกากร       
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