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PROTOCOL TO PROVIDE SPECIAL CONSIDERATION FOR RICE AND SUGAR *(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ) 

พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่
ต้องแก้ไข) 

หมายเหตุ 

ARTICLE 1. OBJECTIVE AND SCOPE 
1. The objective of this Protocol is to 

allow an ASEAN Member State to, under 
exceptional cases, request for waiver from the 
obligations imposed under the CEPT Agreement 
and its related Protocols, with regard to rice and 
sugar. 

2. The exceptional cases shall include 
situations beyond those under Article 6 
(Emergency Measures) of the CEPT Agreement, 
Article Vll (2) of the S/HS Products Protocol and 
the TEL Protocol. 

  วัตถุประสงค์และขอบเขต 
เพื่ออนุญาตให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ

ร้องขอให้มีการละเว้นจากพันธกรณีภายใต้ความตกลง  
ว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (CEPT) 
และพิธีสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส้าหรับข้าวและน ้าตาลได้
เป็นกรณีพเิศษ ซึ่งหมายความรวมถึง กรณีที่สถานการณ์
ที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ ๖ ของความตกลงว่าด้วย
การใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่ เท่ากัน ข้อ ๗ (๒)     
ของพิธีสารสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง และพิธีสาร  
ทีอีแอล (TEL Protocol) 

ซึ่งกรณีดังกล่าว ไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด้าเนินการในทางบริหารได้ 

พระราชบัญ ญั ติการส่ งออกไปนอกและ      
การน าเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์มีอ้านาจก้าหนดประเภทและชนิดของ
สินค้าท่ีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกหรือ
การน้าเข้าและก้าหนดมาตรการอื่น ใด  รวมทั งให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีอ้านาจในการแต่งตั งพนักงาน
เจ้าหน้าที่  ออกกฎกระทรวง ก้าหนดกิจการอื่นและ    

สรุปสาระส้าคัญของ
พิ ธี ส าร  คื อ  ให้ ป ระ เทศ
สมาชิกอาเซียน ที่ มี เหตุ
จ้าเป็นอันท้าให้ไม่สามารถ
ลดภาษี ข้ าวและน ้ าต าล    
ซึ่งมีความอ่อนไหวสูงทาง
การเมือง มีสิทธิยื่นค้าร้อง
ขอละ เว้น ไม่ ปฏิ บั ติ ต าม
พันธกรณีแห่งความตกลง
เข ต การค้ า เส รี อ า เซี ย น 
(AFTA) ได้ ช่ั วค ราว  ทั งนี  
โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ช ด เ ช ย
ผลประโยชน์ที่ เป็นตัวเงิน
ให้ แ ก่ ป ร ะ เท ศ ส ม า ชิ ก       
ผู้ส่งออกส้าคัญ แต่ให้ขยาย
ความร่วมมือหรือร่วมลงทุน
กั น เพื่ อ ช่ วย ให้ ป ระ เท ศ
สมาชิกผู้ส่งออกเข้าสู่ตลาด
ได้เป็นการตอบแทน 
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ออกประกาศเพื่ อประโยชน์และปฏิ บั ติ การตาม
พระราชบัญญัตินี   

พ ระราชบัญ ญั ติ ศุ ล ก าก ร  พ .ศ . ๒๕ ๖ ๐      
มาตรา ๖ กรณีพฤติการณ์พิเศษ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีอ้านาจออกกฎกระทรวงให้ผู้น้า   
ของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี  โดยจะก้าหนดเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้  

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ .ศ. 
๒๕๓๐ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชก้าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ของที่น้าเข้าหรือ
ส่งออกให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่ก้าหนดไว้ในพิกัด
อัตราศุลกากรท้ ายพระราชก้าหนดนี  หรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ  

พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  มาตรา ๓ และบัญชีท้ายพระราชก้าหนด
ดังกล่าว ภาค ๒ (พิกัดอัตราอากรขาเข้า) หมวดที่ ๒ 
(ผลิตภัณฑ์จากพืช) ประกอบกับประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เร่ือง การแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า
ที่มีมาตรการน าเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้
เป็นไปตามพระราชก าหนดพิกัดศุลกากร (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖  

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การน าข้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซี ยน  พ .ศ .๒๕๕๓ ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ซึ่ ง เป็ น
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ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการน้าเข้าข้าวที่จะได้รับสิทธิพิเศษ
ทางด้านศุลกากร 

ARTICLE 2. SUBMISSION 
1. An ASEAN Member State requesting for 

a waiver, shall make a written submission 
(hereinafter referred to as the "Submission") to 
the AFTA Council at least 90 days prior to the 
date the waiver is to take effect. 

2. The Submission shall include the 
following information: 

(a) product or list of products with the 
corresponding tariff nomenclature in ASEAN 
Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 
(hereinafter referred to as the "product in 
question”); 

(b) justification for the request; 
(c) latest available 3 year import 

statistics, by origin, of the product in question; 
and 

(d) indicative modality for tariff 
reduction. 

3. A copy of the Submission shall be 
extended immediately by the ASEAN Secretariat 
to the Senior Officials Meeting (hereinafter 
referred to as “SEOM”) and to the Coordinating 

✓  การยื่นค าร้องขอ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ร้องขอให้มีการละเว้น

จากพันธกรณี จะต้องยื่นค้าร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
ก่อนที่จะมีผลในทางปฏิบัติ ทั งนี  การยื่นค้าร้องขอ    
ต้องประกอบด้วย  

(๑) สินค้าหรือรายการสินค้า พร้อมด้วยพิกัด
อันตราภาษีศุลกากรในระบบพิกัดอัตราศุลกากร       
ฮาโมไนซ์อาเซียน (ต่อไปนี เรียกว่า "สินค้าปัญหา” 

(product in Question)) 
(๒) เหตุผลของการร้องขอ 
(๓) สถิติการน้าเข้าย้อนหลังล่าสุดที่มีของสินค้า

ปัญหาเป็นเวลา ๓ ปี แยกตามแหล่งน้าเข้า  
(๔) รูปแบบของการลดภาษ ี
ให้ส้านักเลขาธิการอาเซียนส่งส้าเนาค้าร้องไปยัง

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) และ
คณะกรรมการประสานงานการด้าเนินการภายใต้   
ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิ เศษ       
ที่เท่ากัน ส้าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (CCCA) 

ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด้าเนินการในทางบริหารได้ 

        ระบบพิกัดศุลกากร
ฮาร์โมไนซ์ จ้าแนกประเภท
สิ่งของเป็น ๒๑ หมวด และ      
๙๗  ตอน  และเนื่ องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศ
สมาชิกกลุ่มอาเซียน จึงน้า
พิธีสารว่าด้วยการจ าแนก
พิ กั ด ศุ ล ก าก รอ า เซี ยน    
( the AHTN Protocol)   
ที่มีหน่วยตัวเลขพิกัดแปด
หน่วย ซึ่งพื นฐานขึ นอยู่กับ
ระบบหน่วยตัวเลขหกหน่วย     
ขององค์การศุลกากรโลก      
(WCO) แ ต่ เพิ่ ม อี ก ส อ ง
ห น่ ว ย เพื่ อ แ ส ด ง พิ กั ด     
ฮาร์ โมไนซ์อาเซียน  ทั งนี  
ประเทศไทยใช้ระบบพิกัด
ฮาร์โมไนซ์อาเซียนมาตั งแต่
วั น ที่  ๑  ม กราค ม  พ .ศ . 
๒๕๔๔ โดยการน้าเอาระบบ
พิ กั ด ฮ า โม ไน ซ์ ม า ใช้นั น     
ได้ระบุ ไว้ ในพระก าหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
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Committee on the Implementation of the CEPT 
Scheme for AFTA (hereinafter referred to as the 
"CCCA"). 

๒๕๓๐๑ 

ARTICLE 3. CONSIDERATION OF THE REQUEST 
1. Unless otherwise directed by the AFTA 

Council, the request for waiver shall be 
considered within the CCCA. The CCCA shall 
submit its report on the outcome of the 
discussions, including its recommendations in 
relation to the request for waiver, to SEOM 
within 30 days from the date of the receipt of 
the request. 

2. The SEOM shall consider the report of 
the CCCA and forward its own report, including 
its recommendations, to the AFTA Council, within 
30 days from the date of receipt of the report 
from the CCCA. 

3. The AFTA Council shall consider and 
decide on the request for waiver within a time 
period not exceeding 30 days from the date of 
receipt of the report from SEOM. The decision of 

✓  การพิจารณาค าร้องขอ 
คณะกรรมการประสานงานการด้าเนินการ

ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษ
ที่เท่ากัน จะร่วมพิจารณาค้าร้องขอละเว้นการปฏิบัติ
ตามพันธกรณี ซึ่งคณะกรรมการประสานงานฯ ต้อง    
ส่งรายงานผลการหารือและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง    
กับค้าร้องขอต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน 

ภ าย ใน  ๓ ๐  วั น  นั บ จ าก วั น ที่ ได้ รั บ ค้ า ร้ อ งข อ            
หากคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) 
มิได้ก้าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  

เจ้าหน้าที่อาวุโสฯ จะพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการประสานงานฯ  และเสนอรายงานของตน 
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่คณะมนตรีฯ ภายใน ๓๐ วัน 
นั บ จาก วัน ที่ ได้ รั บ ราย งาน จาก คณ ะกรรม การ
ประสานงานฯ  

คณะมนตรีฯ พิจารณาและตัดสินค้าร้องขอ    
ละเว้นการปฏิบัติตามพันธกรณีภายในระยะเวลาไม่เกิน 
๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ 

 

                                                           
๑ เอกสารประชาสัมพันธ์ของกรมศุลกากร, อ้างใน  Chanid Service,  สืบค้นจาก http://chanidservice.com/index.php?option=com_content&view=article&id 

=99:2012-06-21-04-06-27&catid=13:2012-06-21-03-51-41&Itemid=19, วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. 

http://chanidservice.com/index.php?option=com_content&view=article&id%20=99:2012-06-21-04-06-27&catid=13:2012-06-21-03-51-41&Itemid=19
http://chanidservice.com/index.php?option=com_content&view=article&id%20=99:2012-06-21-04-06-27&catid=13:2012-06-21-03-51-41&Itemid=19
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the AFTA Council granting the waiver shall state 
the exceptional circumstances justifying such 
decision, the terms and conditions governing the 
granting of the waiver, if any, and the time 
period within which the waiver shall prevail 

โดยค้าตัดสินของคณะมนตรีฯ ที่อนุญาตให้ละเว้ น     
การปฏิบัติตามพันธกรณีได้นั น จะต้องกล่าวถึงเหตุ     
อันจ้าเป็นที่น้าไปสู่ค้าตัดสิน ขอบเขตและเง่ือนไข      
ของการอนุญาตดังกล่าว (ถ้ามี) และกรอบระยะเวลา
ของการละเว้นท่ีได้รับอนุญาต 

ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจาก
เป็นบทก้าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงาน
การด้าเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตรา
ภาษีศุลกากรพิ เศษที่ เท่ากัน  เจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
เศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรเีขตการค้าเสรีอาเซียน
ในการพิจารณาค้าร้องขอ ซึ่งไม่มีพันธกรณีให้ประเทศ
ไทยต้องปฏิบัติโดยตรง  

ARTICLE 4. CONSULTATIONS 
1. An ASEAN Member State, which has 

been granted a waiver pursuant to Article 3, shall 
provide adequate opportunity for bilateral 
consultations with ASEAN Member States having 
export interests on the product in question so 
that these interests are taken into account in the 
implementation of this Protocol. 

2. Whilst compensatory adjustment 
measures are not available under this Protocol, 
such bilateral consultations may include, inter 
alia, measures aimed at providing continued 
market access for the product in question and 

✓  การปรึกษาหารือ  
       ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับอนุญาตให้ละเว้น
การปฏิบัติตามพันธกรณีข้อ ๓ ต้องเปิดโอกาสให้กับ
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกสินค้าปัญหา ที่ได้รับผลกระทบ 
ได้ ป รึ กษ าห ารื อ ใน ระดั บ ท วิภ าคี อย่ างเพี ย งพ อ         
โดยค้านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ นระหว่างการละเว้นการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารนี   
      ทั งนี  ประเด็นในการปรึกษาหารือระดับทวิภาคี
ดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงมาตรการที่จะช่วยให้สินค้า
ปัญหานั นเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องต่อไป และด้าเนิน
กิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะช่วยอ้านวย
ความสะดวกการฟื้นฟหูรือท้าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตาม
พันธกรณีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษี
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joint economic cooperation activities that would 
facilitate the eventual restoration of the 
obligations under the CEPT Agreement and its 
related Protocols. 

3. Any ASEAN Member State affected by 
the outcomes of such bilateral consultations 
may request for bilateral consultations with the 
ASEAN Member State which has been granted 
with the waiver. 

ศุลกากรพิเศษที่เท่ากันและพิธีสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นการตอบแทน โดยจะไม่มีการชดเชยผลประโยชน์
ให้แก่กันภายใต้พิธีสารนี  
      ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดได้รับผลกระทบ
จากผลของการหารือทวิภาคีข้างต้น อาจขอให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ได้รับอนุญาตให้ละเว้นการปฏิบัติตาม
พันธกรณี ปรึกษาหารือระดับทวิภาคีกับประเทศตนได้ 

ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด้าเนินการในทางบริหารได้ 

ARTICLE 5. ANNUAL REVIEW 
1. The AFTA Council shall, at its annual 

meeting, review the waiver to determine whether 
the exceptional circumstances justifying such 
waiver still exist and whether the terms and 
conditions attached to the waiver, if any, are 
being met. 

2. The ASEAN Member State which has 
been granted with the waiver shall submit an 
annual report for review by the AFTA Council. 

3. Based on the outcome of the annual 
review, the AFTA Council shall render its decision 
whether to continue, modify or terminate the 
waiver. 

✓  การทบทวนประจ าปี  
       ในการประชุมประจ้าปี คณะมนตรีเขตการค้าเสรี
อาเซียนจะต้องทบทวนการอนุญาตให้ละเว้นการปฏิบัติ
ตามพันธกรณี โดยพิจารณาว่าเหตุอันจ้าเป็นที่น้าไปสู่
การอนุญาตนั น ยังคงมีอยู่หรือไม่ อีกทั ง ขอบเขตและ
เง่ือนไขของการอนุญ าตให้ละเว้นการปฏิบัติตาม
พันธกรณี (ถ้ามี) เป็นไปตามก้าหนดหรือไม่ 

โดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่ ได้ รับอนุญาต        
ให้ละเว้นการปฏิบัติตามพันธกรณีจะต้องส่งรายงาน
ประจ้าปีให้คณะมนตรีฯ เป็นผู้พิจารณาทบทวน 

ภ าย ห ลั งก ารท บ ท วน ป ระ จ้ าปี แ ล้ ว เส ร็ จ        
คณะมนตรีฯ ต้องตัดสินว่าจะให้ละเว้นการปฏิบัติ     
ตามพันธกรณีได้ต่อไป หรือปรับเปลี่ยนวิธี หรือให้สิ นสุด
การละเว้นการปฏิบัติตามพันธกรณี 

ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจาก   
เป็นบทก้าหนดหน้าที่ของคณะมนตรีเขตการค้าเสรี
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อาเซียนในการพิจารณาทบทวนการอนุญาตการละเว้น
การปฏิบัติตามพันธกรณี ซึ่งไม่มีพันธกรณีให้ประเทศ
ไทยต้องปฏิบัติโดยตรง มีก็แต่เพียงกรณีหากประเทศ
ไทยเป็นผู้ยื่นร้องขอและได้รับการอนุญาตเช่นว่านั น 
ประเทศไทยจึงจะต้องส่งรายงาน ซึ่ งกรณีดังกล่าว
สามารถด้าเนินการในทางบริหารได้  

ARTICLE 6. SETTLEMENT OF DISPUTES 
The Protocol on Enhanced Dispute Settlement 
Mechanism for ASEAN shall apply in relation to 
any dispute arising from, or any difference 
between ASEAN Member States concerning the 
interpretation or application of this Protocol. 

✓  การระงับข้อพิพาท 
หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ นจากการตีความหรือ

การใช้พิธีสารฉบับนี แตกต่างกันในระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน ให้ด้าเนินการตามพิธีสารว่าด้วยกลไก
การระงับข้อพิพาทฉบับใหม่ของอาเซียน 

ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด้าเนินการในทางบริหารได้ 

 

ARTICLE 7. AMENDMENTS 
Any amendment to this Protocol shall be 

made by consensus and shall become effective 
upon acceptance by all ASEAN Member States. 

✓  การแก้ไข 
การแก้ไขใด ๆ ของพิธีสารฉบับนี กระท้าได้โดย

ฉันทามติ และให้มีผลใช้บังคับต่อเมื่อได้รับความยินยอม
จากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ 

ซึ่งกรณีดังกล่าว ไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด้าเนินการในทางบริหารได้ 

 

ARTICLE 10. FINAL PROVISIONS 
1. This Protocol shall enter into force 

upon signature. 
2. This Protocol shall be deposited with 

the Secretary- General of ASEAN, who shall 
promptly furnish a certified copy thereof to each 

✓  บทบัญญัติสุดท้าย 
พิธีสารฉบับนี จะมีผลใช้บังคับ นับตั งแต่วันที่ได้  

มีการลงนาม และให้ เก็บรักษาพิธีสารฉบับนี ไว้กับ
เลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะเป็นผู้จัดท้าส้าเนาที่รับรอง
ความถูกต้อง ส่งให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละ
ประเทศโดยทันท ี

ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม
ในพิธีสารดังกล่าว ในการ
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน ครั งที่ ๓๙ ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
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ASEAN Member State. ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้กฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด้ า เนิ นการในทางบริห ารได้  ทั งนี  ต าม         
มติคณะรัฐมนตรี วันที่  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เห็นชอบพิธีสารฯ โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในพิธีสารฯ 

ปัจจุบันพิธีสารฉบับนี มีผล
ใช้บั งคับแล้ว  ตั งแต่ วันที่ 
๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๒ http://agreement.asean.org/agreement/detail/117.html 


