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ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-อินเดีย 
(ASEAN – INDIA Free Trade Agreement: AIFTA) 

 
 ความเป็นมา    
    

 ผู้นําอาเซียน-อินเดีย ได้ร่วมลงนามในกรอบความ
ตกลงว่าด้วยการจัดทํา FTA อาเซียน-อินเดีย (Framework  
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation 
between ASEAN and India) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเจรจาเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย เริ่มเจรจาความตกลงการค้าสินค้าเมื่อเดือนมีนาคม 2547 และ
เจรจาอย่างเป็นทางการรวมท้ังสิ้น 21 ครั้ง จึงสามารถจัดทําความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเสร็จสิ้น 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 สําหรับประเทศไทย ความตกลงดังกล่าว เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 

 กรอบการเจรจา 
 - ครอบคลุมการค้าสินค้า บริการ การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลไกการระงับข้อพิพาท  
และให้ความยืดหยุ่นแก่ประเทศสมาชิก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม  
 - การเปิดเสรีการค้า ผู้นําได้ต้ังเป้าหมายให้เจรจาแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2550 แต่ได้เสร็จสิ้น
การจัดทําความตกลงว่าด้สนการค้าสินค้าเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 โดยลดสินค้าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ ภายในปี 
2554 และช้าสุดภายในปี 2558 
 - การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน ให้เจรจาหลังข้อตกลงการค้าสินค้า โดยให้มีการเปิดเสรีการค้า
บริการและการลงทุนรายสาขา 
 

 กลไกการดําเนนิการ 
- การต้ัง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เป็นเวทีประชุมหารือระหว่างสมาชิกอาเซียนและ

จัดต้ังคณะเจรจาการค้าอาเซียน-อินเดีย โดยมีมาเลเซียเป็นประธานฝ่ายอาเซียน 
-  การ ต้ังคณะทํางานด้านการค้าบริการ  (Working Group on Trade in Services:  WGS) และ

คณะทํางานด้านการลงทุน (Working Group on Trade in Investment: WGI) ทําหน้าที่เจรจาเฉพาะด้าน 

 การลดและการยกเลิกภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-อินเดีย 
 อาเซียนและอินเดียใช้วิธีการทยอยลดภาษีศุลกากร แบบค่อยเป็นค่อยไปจากฐานอัตราภาษีทั่วไป ณ วันที่ 
1 กรกฎาคม 2550 โดยใช้ระยะเวลาต่างกันในการลด/ยกเลิกภาษี โดยแบ่งเป็นสมาชิก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1: 
อาเซียนเดิม 5 ประเทศ (ยกเว้นฟิลิปปินส์) กับอินเดีย กลุ่มที่ 2: ฟิลิปปินส์ กับอินเดีย และ กลุ่มที่ 3: กัมพูชา 
พม่า ลาว เวียดนาม โดยประเทศสมาชิกกลุ่มที่ 3 จะได้รับความยืดหยุ่นให้ลดภาษี ช้ากว่ากลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา
ห้าปีส่วนอินเดียกับฟิลิปปินส์ จะลดภาษีให้แก่กันช้ากว่าที่อินเดียลดภาษีให้ประเทศสมาชิกอ่ืนอย่างน้อยเป็นเวลาสามปี 
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ระยะเวลาการยกเลิกภาษี (ภาษี 0%) ประเทศคู่เจรจา 
31 ธันวาคม 2556 (70% ของรายการสินค้า) 
31 ธันวาคม 2559 (80% ของรายการสินค้า) 

กลุ่ม 1: อินเดีย ไทย บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
สิงค์โปร์ 

31 ธันวาคม 2562  กลุ่ม 2: อินเดีย และฟิลิปปินส์ 
31 ธันวาคม 2564 กลุ่ม 3: กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม 

 

สําหรับการตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าน้ันได้มีการเจรจาลดภาษี โดยมีการจัดกลุ่มสินค้าไว้ ดังน้ี 
1. Normal Track (NT) จะเป็นการลดภาษีสินค้ารวมทั้งสิ้น 80% ของพิกัดศุลกากร 6 หลักและมีมูลค่า

อย่างน้อยมากกว่า 75% ของมูลค่านําเข้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 - NT1 ลดภาษีเหลือ 0% ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 7,775 รายการ 

(ประมาณ 63.9% ของพิกัดศุลกากร)  
 - NT2 ลดภาษี 0% ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,252 รายการ (ประมาณ 

10.3% ของพิกัดศุลกากร) 
2. Sensitive List (SL) มีจํานวน 1,805 รายการ (ประมาณ 14.8% ของพิกัดศุลกากร) โดยจัดแบ่งเป็น 

ST1 จะลดภาษีเหลือ 0% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ST2 สําหรับสินค้าบางรายการ ซึ่งจะลดภาษีเหลือ 
0% ภายในปี 2561 

3. Highly Sensitive List (HSL) กําหนดให้ไม่เกินกว่ามูลค่านําเข้าที่ HSL ของอินเดียมีผลกระทบราย
ประเทศ และจะลดภาษีเหลือ 0% ในระยะเวลา 10 ปี ทั้งน้ี อินเดียจะลดภาษี HSL จํานวน 40 รายการ โดยทั้งน้ี
การลดภาษีระหว่างอินเดียกับฟิลิปปินส์จะใช้เวลานานกว่าการลดภาษีระหว่างอาเซียน 5 (บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย) เป็นเวลา 3 ปี สําหรับกลุ่มประเทศ CLMV ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาลดภาษีนาน
ขึ้นเป็น 5 ปี  

4. Exclusive List (EL) มีจํานวนไม่เกิน 1,297 รายการ (ประมาณ 14.8% ของพิกัดศุลกากร) โดยจะ
ทบทวนรายการสินค้าในกลุ่มน้ีทุกปี เพ่ือปรับปรุงระดับการเปิดตลาดภายใต้ความตกลงน้ี 

 

 สถานะล่าสุด 
 เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทํางาน
อาเซียน-อินเดีย ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 6 (The ASEAN-India Working Group on Agriculture and 
Forestry หรือ AIWGAF) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ในการประชุมคณะทํางานอาเซียน-อินเดีย 
ด้านการเกษตรและป่าไม้ โดยประธานร่วมในที่ประชุม ได้แก่ ฝ่ายอินเดีย และเวียดนามได้ประชุมเพ่ือรับทราบ
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินการระยะกลาง ปี 2559-2563 ด้านความมั่นคง 
ทางอาหาร ความร่วมมือด้านเกษตรในสาขาต่างๆ  
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ทางอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 31 ที่ทางประเทศไทยและปลัดกระทรวงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมของอินเดียเป็นประธานร่วม ทางที่ประชุมได้เร่งรัดให้สมาชิกอาเซียนให้สัตยาบันความตกลงการ
ลงทุนอาเซียน-อินเดียให้ครบทุกประเทศในปีน้ี ซึ่งก่อนหน้าน้ีทางอาเซียนและอินเดียได้ให้สัตยาบันความตกลง
การค้าบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย ครบแล้ว ทางที่ประชุมยังเห็นถึงความสําคัญของ
อินเดียในฐานะคู่ค้าอันดับ 6 ของอาเซียน และอาเซียนในฐานะคู่ค้าอันดับ 3 ของอินเดีย จึงควรขยายการค้า
ระหว่างกันให้ เ พ่ิมมากขึ้น  เ พ่ือใ ห้บรรลุ เ ป้าการค้า  200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  ในปี  พ .ศ .  2565  
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นอกจากน้ีทางที่ประชุมยังได้หารือความเป็นไปได้ที่จะทบทวนปรับปรุงความตกลงการค้าสินค้าภายใต้เขตการค้า
เสรีอาเซียน-อินเดีย ที่มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี 2553 เพ่ือเปิดเสรีเพ่ิมเติมระหว่างกัน และจะนําเสนอในที่ประชุม
ระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 16 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2562 ต่อไป 

 ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ในงานประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-อินเดีย ทางรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย ได้เป็นประธาน
ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดีย ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียน-อินเดียในทุกมิติและรับทราบความจําเป็นที่จะจัดทํา
แผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดียใหม่ในปีหน้า หลังจากดําเนินการตามแผนปฎิบัติการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
พ.ศ. 2559-2563  ที่ประชุมรับทราบความสอดคล้องระหว่างมุมมองของอาเซียนและมุมมองของอินเดียต่อ 
อินโด-แปซิฟิก รวมท้ังการเพ่ิมพูนการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดีย ทั้งสองฝ่ายได้หารือเก่ียวกับ
ประเด็นในภูมิภาค อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาให้แก่รัฐยะไข่ และสถานการณ์ใน
ทะเลจีนใต้ ที่ประชุมได้สนับสนุนการขยายความเช่ือมโยงทางบกและอากาศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผ่านโครงการ
ถนนสามฝ่ายอินเดีย-เมียนมา-ไทย โครงการ Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project และภาคการ
บิน สําหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้หารือเก่ียวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน
ของอาเซียนและอินเดีย การเพ่ิมขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ตลอดจนความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ทั้ งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วน 
เชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดียให้ก้าวหน้า และสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย 

---------------------------------  
ท่ีมา: 1. กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

2. กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน  
3. http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/partnership-20180827-160709-495497.pdf 
4. https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1586954 
5. https://www.asean2019.go.th/th/news/asean-india-ministerial-meeting-2/ 
6. http://ebook.dft.go.th/wp-content 
7. http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3449&filename=index 
ปรับปรุงวันท่ี 10 กันยายน  2562 
 


