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การปลดล็อกเรื่องภาษีและกฎแหล่งก าเนิดสินค้า อุปสรรคต่อก้าวต่อไปของเขตการค้าเสรีของแอฟริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : จุดผ่านแดนในรวันดา AfCFTA  

เขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา (AfCFTA) เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ยังคงมีอุปสรรคจากข้อก าหนด
ที่ยังไม่ได้รับการสรุป ซึ่งได้แก่ กฎแหล่งก าเนิดสินค้า ข้อเสนอด้านภาษี และ สหภาพศุลกากร  และเมื่อวันที่ 18-
19 กันยายน ที่ผ่านมา มีการทบทวนข้อตกลง 9 เดือนหลังจากการก่อตั้ง ซึ่ง John Bosco Kalisa ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของสภาธุรกิจแอฟริกาตะวันออก (EABC) ซึ่งเน้นย้ าถึงความส าคัญของการจัดตั้งกฎแหล่งก าเนิด
สินค้า (Rules of Origin) ในเขตการค้าเสรีของทวีป ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จ าเป็นในการพิจารณาแหล่งที่มาของประเทศ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องได้รับการตกลงร่วมกัน กฎแหล่งก าเนิดสินค้านั้นเปรียบเสมือนหนังสือเดินทางส าหรับ
สินค้า หากยังตกลงไม่ได้ จะท าการค้าได้ยากมาก องค์ประกอบหลักที่สาม คือ การประสานกันของขั้นตอนของ
สหภาพศุลกากร  Kalisa ยังกล่าวเสริมว่า ข้อตกลง AfCFTA จะช่วยยกเลิกภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าท่ีผลิตในทวีป
ได้ถึง 90%  ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 83% และ จ าเป็นต้องได้รับข้อเสนอยกเว้นภาษี 90% ก่อน ถึงจะสามารถ
ซื้อขายภายใต้เขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกาได ้

Peter Mathuki ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มชุมชนแอฟริกาตะวันออกในเมืองอักกรา กล่าวว่า AfCFTA ยังไม่ได้เจรจา
กฎแหล่งก าเนิดสินค้า แต่โดยปกติแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดว่า การเปิดเสรีการค้าแบบพิเศษนั้นสามารถ
น าไปใช้ได้หรือไม่ ความส าคัญอยู่ทีข่้อเท็จจริงที่ว่าหน้าที่และข้อจ ากัดในหลายกรณี ซ่ึงขึน้อยู่กับแหล่งที่มาของการ 
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น าเข้าสินค้า  และ การขาดความรู้โดยทั่วไปเป็นการท าให้บริษัทต่างๆ สูญเสียโอกาสที่จะค้นพบตลาดส าหรับสินค้า
ที่ผลิตในทวีปนี้  เช่น คนที่ท ากาแฟในเมือง Thika ประเทศเคนยา อาจไม่รู้ว่ามีความต้องการกาแฟนั้นในประเทศ
กานา ไนจีเรีย หรือ เซเนกัล ก็เป็นได้ ดังนั้น ก็จะส่งออกไปยังตลาดเดิมในยุโรปและท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 

ความเห็นของ สคต. 

สคต.มองว่า เขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกา (AfCFTA)  สมาชิกจะยกเลิกภาษีน าเข้าระหว่างกันร้อยละ 90 จะมีการ
เปิดเสรีภาคบริการและการลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและเงินทุนภายในทวีป
มากยิ่งขึ้น  ประเมินได้ว่า จะช่วยเพ่ิมมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในทวีปแอฟริกา รวมทั้ง อาจจะเป็นจุดเปลี่ยน
ส าคัญของโครงสร้างการค้าในทวีปแอฟริกาในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันประเทศในทวีปแอฟริกามีการค้าระหว่าง
กันน้อย และต้องพ่ึงพาการค้ากับมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปเป็นหลัก  แต่จะท าให้รัฐบาลของ
ประเทศสมาชิก AfCFTA จัดเก็บรายได้จากภาษีน าเข้าลดลง  ในทางตรงกันข้ามจะช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน จากการที่สินค้าต่าง ๆ ราคาถูกลง 

ในส่วนผลกระทบของ AfCFTA ต่อไทย ประเมินเบื้องต้นว่า ในระยสั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย 
เนื่องจากปัจจุบันสินค้าส่งออกส าคัญของไทยไปแอฟริกาเป็นสินค้าประเภททุนและสินค้าเกษตร ซึ่งแอฟริกายังคง
พ่ึงพาการน าเข้าในปริมาณสูง เป็นผลมาจากสภาพภูมิประเทศของแอฟริกาในภาพรวมที่ไม่เอ้ือต่อการท า
การเกษตร   ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอกับจ านวนประชากรชาวแอฟริกันที่คาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นเป็น
พันล้านคน ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า ท าให้ไม่สามารถพ่ึงพาผลผลิตภายในทวีปแอฟริกาเพียงอย่างเดียว ไทยจึง
เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศในแอฟริกาได้   

อย่างไรก็ดี AfCFTA ท าให้ประเทศในแอฟริกามีการค้าระหว่างกันเพ่ิมมากขึ้น ก็อาจส่งผลต่อการค้ากับประเทศ
นอกกลุ่มท่ีผลิตและส่งออกสินค้าประเภทเดียวกับสมาชิก AfCFTA  แต่ก็จะเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไป
ลงทุนในแอฟริกา เพ่ือใช้ประโยชน์จาก AfCFTA ในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆในแอฟริกาได้ 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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