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คำนำ
ปัจจุบันประเทศไทยได้เจรจาทำความตกลงการค้าเสรีกับต่างประเทศ
ไปแล้วหลายความตกลง ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี ได้แก่
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อาเซียน-จีน (ACFTA) อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP)
อาเซียน-เกาหลี (AKFTA) อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
(AANZFTA) และไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ไทย-อินเดีย (ITFTA) ไทย-ออสเตรเลีย
(TAFTA) ไทย-นิวซีแลนด์ (NZTCEPA) และความตกลงการค้าที่ให้สิทธิพิเศษฯ
แบบฝ่ายเดียว (GSP/GSTP) ซึ่งในแต่ละความตกลง จะมีเงื่อนไขการเปิดตลาด
สินค้าที่แตกต่างกันออกไป ทำให้การใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้า
หรือสิทธิในการยกเว้น/ลดหย่อนด้านภาษีศุลกากรไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ข้อปฎิบัติของแต่ละความตกลง
ระบบสิทธิพิเศษทางการค้า โดยเฉพาะด้านภาษีศุลกากร มีส่วนสำคัญ
ต่อการลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุนจากต่างประเทศ จะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และสร้างรายได้จากการส่งออก
สินค้า รวมทั้งเป็นปัจจัยเสริมเพิ่มโอกาสในการลงทุน ประเทศไทยจะได้รับ
ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าฯ มากขึ้น หากในทางปฏิบัติมีการใช้สิทธิ
พิเศษทางการค้าได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการใช้สิทธิ
พิเศษทางการค้า ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ข้อผูกพันของความ
ตกลงทางการค้า) กรมการค้าต่างประเทศ (การใช้สิทธิความตกลงทางการค้าด้าน
การส่งออก) และ กรมศุลกากร (การใช้สิทธิความตกลงทางการค้าด้านการนำเข้า
รวมทั้งพิธีการต่างๆ ด้านศุลกากร)
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ในการบูรณาการข้อมูลการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าภายใต้ความ
ตกลงทางการค้าต่างๆ ให้เป็นระบบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้รวบรวม
ข้อมูล และสรุปวิเคราะห์ข้อผูกพันแต่ละความตกลง ที่ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง
กับต่างประเทศ รวมทั้งการออกประกาศกระทรวง/กรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการวิเคราะห์กฎระเบียบ และแนวทางปฎิบัติในการใช้สิทธิพิเศษฯ
ด้านการส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศ และแนวทางปฎิบัติในการใช้สิทธิ
พิเศษฯ ด้านการนำเข้าของกรมศุลกากร โดยประมวลเป็นคู่มือการใช้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าสินค้า เพือ่ อำนวยความสะดวกให้แก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) สามารถเข้าถึงกฎเกณฑ์ทางการค้าภายใต้ข้อตกลงต่างๆ เพื่อนำมา
ประกอบการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม และสามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเต็มที่มากยิ่งขึ้น
กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ จึ ง ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำคู่มือดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไป จะได้เรียนรู้ ใส่ใจ และใช้สิทธิประโยชน์
จากความตกลงทางการค้าต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศต่อไป
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สิงหาคม ๒๕๕๕
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ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงทางการค้า
ภายใต้กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ (Globalization)
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การแข่งขัน
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศทวีความ
รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งกระแสการค้าเสรีที่ครอบคลุม
ไปทัว่ โลก ประเทศไทยจึงได้มกี ารเจรจาจัดทำความตกลง
เปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับพหุภาคี (WTO) ภูมิภาค (อาเซียน) และทวิภาคี เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย
ระบบสิทธิพิเศษทางการค้า (Trade Preference) โดยเฉพาะด้านภาษีศุลกากร
มีส่วนสำคัญต่อการลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุนจากต่างประเทศ
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และสร้างรายได้จากการส่งออก
สินค้า รวมทั้งเป็นปัจจัยเสริมเพิ่มโอกาสในการลงทุน ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จาก
ความตกลง FTA มากขึ้น หากผู้ประกอบการมีการใช้สิทธิ FTA ในทางปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งในแต่ละความตกลง FTA จะมีเงื่อนไขการเปิดตลาดสินค้าที่แตกต่างกันออกไป
ทำให้การใช้ประโยชน์จากสิทธิพเิ ศษทางการค้า หรือสิทธิในการยกเว้น/ลดหย่อนด้านภาษี
ศุลกากรไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อปฎิบัติของแต่ละความตกลงฯ

1. ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงทางการค้า
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เจรจาจัดทำความตกลงทางการค้า เพื่อเปิดตลาดขยาย
โอกาสทางการค้า กับประเทศสมาชิกความตกลงฯและได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า
ในกรอบหลักๆ 2 แบบ ดังนี้
1.1 การให้สิทธิพิเศษฯแบบฝ่ายเดียว ได้แก่
		 1) ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized
System of Preferences – GSP) เป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว โดยในปัจจุบันมี 44 ประเทศ ได้แบ่งเป็น 8 ระบบ ได้แก่ ระบบ GSP
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ของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ญี่ปุ่น แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์
ตุรกี รัสเซียและรัฐอิสระ (10 ประเทศ) โดยลดภาษีศุลกากรขาเข้าแก่ สินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า และมีแหล่งกำเนิดจากประเทศกำลัง
พัฒนา รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ ประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ จะเป็นผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียว
		 2) ระบบสิทธิพเิ ศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (The Global
System of Trade Preferences among Developing Countries – GSTP) เป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศกำลังพัฒนา 43 ประเทศ1 ที่จะลดหย่อนภาษีศุลกากรขาเข้า
แก่สินค้านำเข้าระหว่างกัน ในปัจจุบันรวม 915 รายการ (สินค้า 11 รายการเป็นสินค้าที่
ประเทศไทย ให้สทิ ธิลดหย่อนภาษีแก่ประเทศสมาชิก 42 ประเทศ และสินค้า 904 รายการ
เป็นสินค้าที่ประเทศสมาชิกข้อตกลง GSTP 42 ประเทศ ให้สิทธิลดหย่อนภาษีศุลกากร
ขาเข้าแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทย
1.2 การให้สิทธิพิเศษฯแบบต่างตอบแทน ได้แก่
		 1) ความตกลงทางการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods
Agreement – ATIGA) เป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแบบต่างตอบแทนในระหว่าง
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ยกเว้นเฉพาะรายการสินค้าที่สงวนไว้
		 2) ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) เป็นการ
ให้สิทธิพิเศษทางภาษีแบบต่างตอบแทนในรายการสินค้าและอัตราภาษี ซึ่งอาจเหมือน
หรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ รายละเอียดแต่ละความตกลงกับประเทศคู่ภาคี โดยมี FTA
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-อินเดีย
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น และ
ไทย-อินเดีย

1.แอลจีเรีย 2.อาร์เจนตินา 3.บังคลาเทศ 4.เบนิน 5.โบลิเวีย 6.บราซิล 7.แคเมอรูน 8.ชิลี 9.โคลัมเบีย 10.คิวบา 11.เกาหลีเหนือ
12.เอกวาดอร์ 13.อียิปต์ 14.กานา 15.กินี 16.กายอานา 17.อินเดีย 18.อินโดนีเซีย 19.อิหร่าน 20.อิรัก 21.ลิเบีย 22.มาเลเซีย
23.เมอร์โคซูร์ 24.เม็กซิโก 25.โมร็อกโก 26.โมซัมบิก 27.พม่า 28.นิการากัว 29.ไนจีเรีย 30.ปากีสถาน 31.เปรู 32.ฟิลิปปินส์
33.เกาหลีใต้ 34.สิงคโปร์ 35.ศรีลังกา 36.ซูดาน 37.แทนซาเนียกรมเจรจาการค้
38.ตรินิแดดและโตเบโก
นิเซีย 40.เวเนซุ
าระหว่างประเทศ39.ตู
กระทรวงพาณิ
ชย์ เอลา 41.เวียดนาม

42.ซิมบับเว และ 43.ไทย
1
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ความสำคัญของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
2. ความสำคัญของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
2.1 ความหมาย
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ( Rules of Origin (ROO) เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งใน 13
ประเด็นการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ที่มีความสำคัญยิ่งต่อระบบการค้า
ระหว่างประเทศ ในการระบุสัญชาติของสินค้าที่ผลิตในประเทศนั้น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขมาตรฐานระหว่างประเทศสมาชิก ในการได้ถน่ิ กำเนิดสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในการพิจารณาว่าสินค้าใดควรได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าหรือไม่ หรือ ควรใช้มาตรการ
การนำเข้าอย่างใด โดยเฉพาะการนำเข้าภายใต้ระบบสิทธิพิเศษฯ ซึ่งจะได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเข้าที่มีข้อตกลงการค้าระหว่างกัน ซึ่งจะสร้าง
ความมั่นใจว่า สิทธิพิเศษทางการค้าที่ให้แก่กันจะเป็นของประเทศผู้รับสิทธิและ/หรือ
ประเทศคูภ่ าคีอย่างแท้จริง เพราะการผลิตสินค้าในปัจจุบนั อาจไม่ได้ผลิตภายในประเทศใด
ประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวเท่านั้น อาจมีการนำเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจากหลาย
ประเทศ เพือ่ ให้ตน้ ทุนการผลิตสินค้านัน้ ต่ำทีส่ ดุ ในขณะเดียวกันกฎว่าด้วยถิน่ กำเนิดสินค้า
ก็อาจถูกนำมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า หรืออุปสรรคการค้าระหว่างกันด้วย
2.2 ประเภทของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ตกลงแบ่งกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าออก
เป็น 2 ประเภท ดังนี้
		 1) กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential
Rule of Origin )
หน่วยงานศุลกากรของประเทศที่นำเข้าสินค้า (ผู้ซื้อ) จะเป็นผู้พิจารณาให้
สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศที่ส่งออก (ผู้ขาย) ทั้งภายใต้ความตกลง
การค้าทั่วไป (GSP/GSTP) และ ความตกลงการค้าเสรี (AEC/FTA)
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สำหรับเกณฑ์พิจารณาการได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อใช้สิทธิพิเศษฯ ยังคงยึด
ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ WTO แต่มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของ
แต่ละกลุม่ ประเทศสมาชิกภายใต้ (1) กรอบนโยบายเปิดการค้าเสรีวา่ ด้วยการลดภาษีอากร
ทันทีหรือไม่ (2) การจำกัดการเปิดเสรีมิให้เอื้อสิทธิประโยชน์แก่ประเทศที่มิใช่สมาชิก
(3) การปกป้องตลาดของกลุม่ สินค้าทีผ่ ลิตในประเทศ มิให้มกี ารนำเข้ามาแข่งขันมากเกินไป
และ (4) มีจดุ ยืนเงือ่ นไขเฉพาะสินค้า หรือเป็นสินค้าอ่อนไหว เกีย่ วกับวัฒนธรรมหรือสังคม
ของประเทศ เป็นต้น ถิ่นกำเนิดสินค้าจึงอาจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าที่
มิใช่ภาษี (Non Tariff Barrier-NTB) ซึ่งจะต้องมีการเจรจากันในรายละเอียด และใช้เวลา
นานสำหรับสินค้าเป้าหมาย ก่อนที่จะบรรลุเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศกันได้
		 2) กฎว่ า ด้ ว ยถิ ่ น กำเนิ ด สิ น ค้ า ที ่ ไ ม่ ใ ห้ ส ิ ท ธิ พ ิ เ ศษทางการค้ า (NonPreferential Rules of Origin)
ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกจะใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้านี้ อย่างเท่าเทียม
กันและเป็นอย่างเดียวกัน ตามหลักการของการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง
(MFN) ภายใต้ WTO โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ (1) ให้กฎนีม้ คี วามชัดเจน โปร่งใส ไม่คลุมเคลือ
สามารถตีความที่มาของสินค้าว่ามีถิ่นกำเนิดจากประเทศใดได้อย่างถูกต้อง (2) ช่วย
อำนวยสะดวกทางการค้า ไม่เป็นเครื่องมือกีดกัน ไม่มีข้อจำกัดบิดเบือน หรือก่อให้เกิด
ความสับสนทางการค้า (3)ให้สมาชิกใช้กฎนี้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฎิบัติ (4) ไม่ให้มีการใช้กฎที่มีเงื่อนไขที่เข้มงวดเกินควร หรือมีเงื่อนไขบังคับอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการผลิต (5) ให้ทุกประเทศสมาชิกมีเกณฑ์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน สำหรับการ
ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าบนพื้นฐานขั้นตอนการผลิตแปรรูปวัตถุดิบในประเทศนั้น (6) ช่วยให้
กระบวนการระงับข้อพิพาทมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เมื่อนำกฎนี้มาใช้ประกอบการ
พิจารณาหาผู้ผลิต หรือเจ้าของสินค้าที่แท้จริงเป็นข้อยุติและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
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2.3 หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
คณะกรรมการกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Committee on Rules of OriginCRO ) ภายใต้ WTO ได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการได้ถิ่นกำเนิดสินค้า โดยมีพิกัด
อัตราศุลกากร (Harmonized System Code Number เรียกย่อว่าH.S.Code ) เป็นระบบ
ตัวเลขสากลใช้เป็นรหัสกลางที่บ่งบอกชื่อ และคุณลักษณะสินค้า (Goods Identity) เพื่อ
ให้ศุลกากรของทุกประเทศ นำไปใช้ประกอบการจัดเก็บอากรขาเข้าเป็นอย่างเดียวกัน
โดยสามารถแบ่งหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า ตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าได้ 2 ประเภท คือ
		 1) สินค้าที่ผลิตโดยวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained :
WO) หมายถึง สินค้าส่งออกที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด หรือสินค้าได้จาก
แหล่งธรรมชาติ สัตว์มีชีวิตที่เกิดและโต พืช/ส่วนของพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยว แร่ที่ขุดได้ใน
ประเทศผู้ส่งออกทั้งหมด เป็นต้น
		 2) สินค้าที่มีการนำเข้าวัตถุดิบหรือส่วนประกอบมาผลิตสินค้า (Nonwholly Obtained) ในกรณีทส่ี นิ ค้าไม่ได้ใช้วตั ถุดบิ ในประเทศทัง้ หมด การจะได้ถน่ิ กำเนิด
สินค้านั้น สินค้าต้องผ่านกระบวนการผลิตภายในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่าง
เพียงพอ (Substantial Transformation : ST) และหากกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับ
หลายประเทศ จะพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่าง
เพียงพอครั้งสุดท้าย (Last Substantial Transformation) ในกระบวนการผลิต ซึ่งโดย
ทั่วไปจะพิจารณาว่าสินค้ามีกระบวนการผลิตโดยการแปรสภาพอย่างเพียงพอหรือไม่จาก
3 ลักษณะ ดังนี้
(1) เกณฑ์มูลค่าเพิ่มในประเทศผู้ส่งออก (Value Added, Ad-valorem in
Percentages, Local Content หรือ Regional Value Content: RVC) เป็นการ
กำหนดสัดส่วนร้อยละของมูลค่าเพิ่มจากการผลิตสินค้า หรือ สัดส่วนร้อยละของวัตถุดิบ
ในประเทศผู้ส่งออก โดยอาจเทียบกับราคาสินค้าหน้าโรงงาน (Ex-works price)
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(2) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification
– CTC) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรนี้ จะพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างเลขพิกัดอัตราศุลกากรของวัตถุดิบที่นำเข้า กับเลขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า
ส่งออกที่เปลี่ยนไป โดยสินค้าจะสามารถได้ถิ่นกำเนิด เมื่อนำเข้าวัตถุดิบมาผ่านกระบวน
การผลิตแล้ว มีการเปลี่ยนจากประเภทพิกัดฯ หนึ่งไปเป็นสินค้าในประเภทพิกัดฯ อื่น
ซึ่งแบ่งได้ 3 ระดับ
		 (2.1) การเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ ในระดับ 2 หลัก (Change of Chapter
– CC) สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อนำเข้าวัตถุดิบมาผ่านขบวนการผลิตแล้วทำให้พิกัดสินค้า
ส่งออกเปลี่ยนแปลงจากตอนพิกัดหนึ่ง ไปเป็นตอนพิกัดอื่นเช่น การผลิตน้ำสับปะรด
ซึง่ เปลีย่ นจากสับปะรดสด ตอนพิกดั 08 (0804.30) เป็นน้ำสับปะรดตอนพิกดั 20 (2009.41)
เป็นต้น
(2.2) การเปลี่ยนแปลงพิกัดฯในระดับ 4 หลัก (Change of Tariff
Heading – CTH) สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อนำเข้าวัตถุดิบมาผ่านขบวนการผลิตแล้ว
มีการเปลี่ยนจากประเภทพิกัดหนึ่ง ไปเป็นสินค้าในประเภทพิกัดอื่น เช่น ไม้ท่อนที่ถาก
เปลือกออกแล้ว (พิกัด 4403) นำเข้ามาแปรรูปเป็นแผ่นไม้พลายวู้ด (พิกัด 4408)
		 (2.3) การเปลี่ยนแปลงพิกัดฯในระดับ 6 หลัก (Change of Tariff
Subheading – CTSH) สินค้าจะได้แหล่งกำเนิด เมื่อนำเข้าวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการ
ผลิตแล้ว มีการเปลี่ยนจากประเภทพิกัดย่อยหนึ่งไปเป็นสินค้าในประเภทพิกัดย่อยอื่น เช่น
ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ (แชสซิส์) (พิกัด 8415.90) นำเข้ามาแปรรูป เป็นเครื่อง
ปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง (พิกัด 8415.10)
		 3) เกณฑ์การใช้กระบวนการผลิต (Processing Operation or Special
Process- SP) เป็นการพิจารณาการผลิตจากกระบวนการผลิตจากวัตถุดิบนำเข้า จนได้
สินค้าส่งออกที่มีสาระแตกต่างไป โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรของ
สินค้านั้น ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีการเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากรแต่อย่างใดก็ได้ เช่น
การใช้ปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction) การทำให้บริสุทธิ์ (Purification) เป็นต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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นอกจากนี้ ในบางระบบสิทธิพเิ ศษฯ ยังกำหนดข้อผ่อนปรนเกีย่ วกับถิน่ กำเนิด
สินค้าเพิ่มเติม ได้แก่
		 4) เกณฑ์การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (Accumulation) เป็นกรณีที่สินค้า
ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศหนึ่ง ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าสำเร็จรูปในอีก
ประเทศหนึ่งเพื่อให้ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อตกลงง่ายขึ้น
		 5) เกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการผ่อนปรน (De Minimis) สินค้าที่ไม่ผ่านการ
เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรจะถือว่าได้ถิ่นกำเนิด ถ้ามูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดที่ใช้ใน
การผลิตสินค้าซึ่งไม่ผ่านการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรที่กำหนด คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของมูลค่า FOB ของสินค้า และสินค้านัน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถน่ิ กำเนิด
อื่นๆ ที่กำหนด และยังมีข้อยกเว้นการได้รับถิ่นกำเนิดสินค้าในกรณีที่กระบวนการผลิต
เข้าข่ายการแปรสภาพเพียงเล็กน้อย (Minimal Operations or Process) คือ สินค้านั้น
นำเข้ามาเพือ่ ส่งออกโดยไม่ผา่ นกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอ เช่น การนำมาคัดเลือก
ขนาดทำความสะอาด หรือ บรรจุหีบห่อเพื่อส่งออก การเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี
เพื่อการขนส่งหรือการจัดเก็บ จะถือว่าสินค้านั้นไม่ได้กฎถิ่นกำเนิดสินค้า
เมือ่ ท่านได้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าและการผลิตเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิน่ กำเนิด
สินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานการค้าต่างประเทศ
หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อยื่นขอ
ใช้สิทธิพิเศษทางการค้าได้เลยตามขั้นตอน
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3. การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงทางการค้า
3.1 ประโยชน์ของการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า
		 1) ด้านการส่งออก ในการเจรจาเปิดเสรีการค้า (FTA) หรือจัดทำความตกลง
ทางการค้าต่างๆ จะทำให้ผสู้ ง่ ออกของไทยมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดทีไ่ ทยมีขอ้ ตกลง
ทางการค้าได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการได้รับยกเว้น หรือลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากร
จะทำให้สินค้าออกของไทยมีราคาถูกกว่าประเทศคู่แข่งอื่น โดยเฉพาะในตลาดที่ประเทศ
คู่แข่งของไทยไม่ได้มีข้อตกลง FTA แต่ไทยมีข้อตกลง FTA ด้วย
การทีจ่ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)
นัน้ ก่อนอืน่ ท่านต้องรูว้ า่ ตลาดทีส่ ง่ ออก มีการทำ FTA กับประเทศไทยด้วยหรือไม่ ตัวอย่าง
ตลาดในอาเซียน มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หากท่านผลิตสินค้า A ส่งออกไปยัง
มาเลเซีย ท่านสามารถได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี แต่ท่านต้องตรวจสอบลงลึกไปอีกว่า
สินค้าของท่านอยูใ่ นพิกดั ศุลกากรใด และอยูใ่ นบัญชีการลดภาษีนำเข้าของประเทศมาเลเซีย
ด้วยหรือไม่ มาเลเซียเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยอยู่ที่อัตราใด ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้จากกรมศุลกากรหรือกรมการค้าต่างประเทศ
ปัจจุบันสินค้านำเข้าของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ จะมีอัตราภาษี
ศุลกากรอยู่ที่ร้อยละ 0-5 กฎระเบียบการนำเข้าของสินค้าที่ท่านจะส่งไปขายในแต่ละ
ตลาดมีข้อจำกัดอะไรบ้าง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสินค้าและประเทศ นอกจากนี้ สินค้า
ของท่านจะต้องผลิตโดยใช้วัตถุดิบในสัดส่วนตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rule of
Origins : ROOs) ก่อน ท่านจึงจะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีดังกล่าว ซึ่งเกณฑ์การได้ถิ่น
กำเนิดสินค้าจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป
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นอกจากนี้ ท่านควรบริหารต้นทุนวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ผลิตสินค้าส่งออกของท่านด้วย โดย
ตรวจสอบว่าสินค้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนใด ที่ท่านจะนำเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลง FTA
ได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีศุลกากรด้วยหรือไม่ ถ้าท่านได้ขอใช้สิทธิ
ดังกล่าวก็จะช่วยลดต้นทุนของสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจจะต้องคำนึงถึงประเด็น
เรื่องคุณภาพ และระยะทางค่าขนส่งสินค้าประกอบการพิจารณาด้วย
		 2) ด้านการนำเข้า มีลักษณะคล้ายกับด้านการส่งออก คือ ท่านต้องศึกษา
ก่อนว่าสินค้าที่ต้องการนำเข้าอยู่ในพิกัดศุลกากรใด ประเทศไทยให้สิทธิพิเศษด้านภาษี
โดยยกเว้น หรือ ลดหย่อนภาษีศุลกากรภายใต้ FTA หรือไม่ และภาษีนำเข้าในปัจจุบันอยู่
ที่อัตราร้อยละเท่าใด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากกรมศุลกากร (http://www.customs.
go.th) หรือกรมการค้าต่างประเทศ
นอกจากด้านภาษีแล้ว สิ่งจำเป็นและสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ควรศึกษากฎ
ระเบียบของไทยว่า สินค้าดังกล่าวมีกฎระเบียบ/มาตรการ หรือข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น
ประเทศไทยห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกมส์ ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นต้น บางสินค้าอาจจะต้อง
ขออนุญาตนำเข้า เช่น หิน รถยนต์ใช้แล้ว ทองคำ โบราณวัตถุ เป็นต้น โดยท่านสามารถ
ตรวจสอบได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานต่างๆ แล้ว และทราบว่า
สินค้าที่ต้องการนำเข้าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีจากความตกลง FTA ฉบับใด
ท่านก็สามารถติดต่อซื้อสินค้ากับผู้ขายในต่างประเทศ รวมทั้งให้ผู้ขายออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้า และส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับสินค้า ขั้นต่อไปท่านก็พร้อมจะดำเนิน
พิธีการศุลกากรที่ด่านของกรมศุลกากร เพื่อตรวจปล่อย และนำสินค้า หรือวัตถุดิบเข้ามา
ในประเทศไทยได้แล้ว ดังจะเห็นได้จากภาพวงจรในการทำธุรกิจการค้าด้านการส่งออก
และการนำเข้าของผู้ประกอบการธุรกิจ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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ผูประกอบธุรกิจที่เปนนิติบุคคล

ตองการสงออก
หาตลาด
ตรวจสอบวาสินคาไดรับ
สิทธิพิเศษดานภาษีหรือไม
ศึกษากฎระเบียบของสินคา

ตองการนำเขา

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ตรวจสอบวาสินคาผลิตไดถูกตองตาม
กฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา

ตรวจสอบวาสินคาไดรบั
สิทธิพิเศษดานภาษีหรือไม
ศึกษากฎระเบียบการนำเขาของไทย

ทำสัญญาซื้อขาย

ทำสัญญาซื้อขาย

ไดรับ L/C

ขอเปด L/C

จัดเตรียมสินคาและเอกสาร

ไดรับเอกสารทางการคา

ผานพิธีการศุลกากรขาออก

ผานพิธีการศุลกากรขาเขา

สงสินคาใหผูซื้อ
ที่อยูในตางประเทศ

นำสินคาออกจาก
อารักขาของศุลกากร

สงเอกสารใหผูซื้อ

ผูประกอบธุรกิจ

ตองตรวจสอบอะไรบาง
สินคาอยูในบัญชีที่ไดรับสิททธิหรือไมที่
www.dft.go.th
พิกัดอัตราศุลกากรสินคาของประเทศ
ปลายทาง โดยสอบถามผูนำเขา หรือ ที่
www.customs.go.th
กฎถิ่นกำเนิดสินคากำหนดไววาอยางไรที่
www.dft.go.th(e-foreign Trade
ในหัวขอ “ตรวจถิ่นกำเนิดสินคา”)

ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวสินคากอนขอใชสิทธิพิเศษ

สินคาอุตสาหกรรม
(พิกัดศุลกากรตอนที่ 25-97)
ยื่นแบบขอรับการตรวจสอบคุณสมบัติ
ถิ่นกำเนิดสินคา

สินคาเกษตร/เกษตรแปรรูป
(พิกัดศุลกากรตอนที่ 01-24)
ยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิด
สินคาพรอมกับยื่นขอหนังสือรับรอง

ยื่นขอมูลที่ Counter Service
ชั้น 3 สำนักบริการการคา
ตางประเทศ ใชเวลาดำเนินการ
ประมาณ 1 ชั่วโมง

ยื่นขอมูลทาง Internet
พิมพคำรับรองมายื่นที่ชั้น 5
สำนักบริหารการนำเขา ใชเวลา
ดำเนินการประมาณ 30 นาที

ไดรับเงินและสินคา

ตรวจสอบขอมูล

3.2 ขั้นตอนการขอใช้สิทธิพิเศษทางการค้า
ผูส้ ง่ ออกจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีนำเข้าในประเทศทีเ่ ป็นตลาดส่งออก
ของไทย โดยสินค้าที่ส่งออกจะได้รับยกเว้น หรือ ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากอัตราปกตินั้น
ผู้ส่งออกจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ซึ่งเป็น
เอกสารสำคัญแสดงถึงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่า สินค้าที่ตกลงซื้อขายกันเป็นสินค้าที่
ผลิตจากประเทศไทยจริงหรือไม่ โดยผู้ส่งออกต้องขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่
กรมการค้าต่างประเทศออกให้ และส่งหนังสือรับรองดังกล่าวไปให้ผนู้ ำเข้า เพือ่ นำไปแสดง
ต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศผูซ้ อ้ื ซึง่ มีขอ้ ตกลง FTA กับประเทศไทยด้วย โดยมีขน้ั ตอน
ดังนี้
16
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ผาน

ไมผาน

ยื่นขอหนังสือรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินคา

สงออกโดยเสียภาษี
ในอัตราปกติ
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3.3 การซื้อขายผ่านประเทศที่สาม (Third Party Invoicing)

1
ประเทศผูซื้อ
(ไทย)

ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีการค้าขายผ่านนายหน้ามากขึ้น กฎเกณฑ์
“Third Party Invoicing” จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศที่ทำ FTA ระหว่างกัน สามารถซื้อขาย
สินค้าผ่านประเทศนายหน้าและได้รับสิทธิการยกเว้น/ลดภาษีจากประเทศผู้นำเข้า
ตัวอย่างเช่น ไทยและญีป่ นุ่ มีความตกลง FTA (JTEPA) ทีล่ ดหย่อนภาษีระหว่างกัน
แต่สิงคโปร์เป็นประเทศที่สาม (นายหน้า) ที่ไม่อยู่ในความตกลง JTEPA ไทยสั่งซื้อสินค้า
จากสิงคโปร์ และ สิงคโปร์สง่ั ญีป่ นุ่ ผลิตสินค้า เมือ่ ญีป่ นุ่ ผลิตสินค้าเสร็จ จะส่ง ใบ Invoice 1
ราคา 100 บาท ให้กับสิงคโปร์ สิงคโปร์จะปรับราคาใน Invoice 1 เป็น Invoice 2 (200
บาท-ราคา ทีร่ วมค่านายหน้า) และจะส่งใบ Invoice 2 ให้ไทย (ผูซ้ อ้ื /ผูน้ ำเข้า) ในขณะเดียวกัน
ญี่ปุ่น(ผู้ผลิต)จะส่งสินค้าและออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (CO) ที่แสดงแหล่งผลิตของ
ญีป่ นุ่ มายังไทย ไทยซึง่ เป็นประเทศผูน้ ำเข้าจะได้สทิ ธิการลดภาษีภายใต้ JTEPA โดยผูน้ ำเข้า
นำข้อมูลใบ Invoice 2 (จากสิงคโปร์) และใบ CO (จากญี่ปุ่น) ยื่นต่อกรมศุลกากร
เพื่อขอลดหย่อนภาษีนำเข้า และทำใบขนสินค้าที่พร้อมตรวจปล่อยสินค้าต่อไป
ดังนั้น ผู้นำเข้าสามารถใช้กฎเกณฑ์ “Third Party Invoicing” เพื่อขอรับ
สิทธิลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้า ภายใต้ความตกลง FTA โดยจะต้องมีเอกสารใบ CO
จากประเทศผู้ผลิต และใบ Invoice ราคาที่สำแดงต่อศุลกากร เพื่อขอใช้สิทธิทางภาษี
ดังกล่าว ทั้งนี้ใบ Invoice ของบริษัทประเทศนายหน้า จะเป็นประเทศสมาชิกที่ทำ FTA
เดียวกันด้วยหรือไม่ก็ได้

สั่งซื้อ
Invoice 2

4
สินคา

ประเทศผูขาย
(สิงคโปร-นายหนา)

ใบ CO

5
ประเทศผูผลิต
(ญี่ปุน)

3
Invoice 1
สั่งผลิต

2

3.4 การซื้อขายระหว่างประเทศสมาชิกสามประเทศ (Back-to-Back CO)
การให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ประเทศสมาชิก ภายใต้ความตกลง FTA
เดียวกัน ประกอบด้วย ประเทศผู้ซื้อ ประเทศผู้ขาย และประเทศนายหน้า จะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการขยายการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้น กฎเกณฑ์ Back-to-Back CO จะต้องมี
เอกสารประกอบด้วยใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (CO) ฉบับใหม่ที่ประเทศผู้ขาย (นายหน้า)
ออกให้กบั ประเทศผูซ้ อ้ื โดยใบ CO ฉบับใหม่จะอ้างอิงข้อมูลจากใบ CO ทีอ่ อกโดยประเทศ
ผู้ผลิตด้วย
ตัวอย่างเช่น ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนมีความ
ตกลง FTA ภายใต้ AFTA/ ATIGA ไทย (ผูซ้ อ้ื /ผูน้ ำเข้า) ได้สง่ั ซือ้ สินค้าจากสิงคโปร์ (นายหน้า)
สิงคโปร์ได้สั่งมาเลเซีย (ผู้ผลิต) ผลิตสินค้า เมื่อมาเลเซียผลิตสินค้าเสร็จ จะส่งสินค้าและ
ใบ CO1 ให้กับสิงคโปร์ สิงคโปร์จะส่งสินค้า (พร้อมสำเนาใบขนสินค้า re-export)
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และออกใบ CO 2 ซึ่งเป็น CO ฉบับใหม่ เรียกว่า Back-to-Back CO : BB CO ส่งให้กับไทย
(ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า) ไทยสามารถนำใบ BB CO ไปยื่นต่อกรมศุลกากร เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษ
ในการลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้า ภายใต้ความตกลง ATIGA ต่อไป
ดังนั้น กฎเกณฑ์ Back-to-Back CO จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก
ความตกลง FTA โดยเฉพาะการเป็นนายหน้าทำการค้าระหว่างประเทศได้โดยไม่จำเป็น
ต้องเป็นผู้นำเข้าสินค้ามาเพื่อการผลิตส่งออกหรือเพื่อขายเช่นการค้าในอดีตเท่านั้น

4
สินคาและ CO 2

ประเทศผูซื้อ
(ไทย)
ประเทศผูผลิต
(มาเลเซีย)

1
สั่งซื้อ

2

ประเทศผูขาย
(สิงคโปร-นายหนา)

สั่งผลิต

สินคาและ CO 1

3
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คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

4.1 ข้อผูกพันการลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)
ความตกลง FTA
วันที่เริ่มลดภาษี
ระดับภูมิภาค/ทวิภาคี
1. อาเซียน
(AFTA/ATIGA)

17 พ.ค. 2553

ข้อผูกพันการลดภาษีเป็น 0
1 ม.ค. 2553
มาเลเซีย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
บรูไน

= 98.4%
= 100%
= 98.7%
= 99.0%
= 99.2%

ไทย
1 ม.ค. 2554 = 99.8%

[ กัมพูชา/ลาว/พม่า/เวียดนาม

สินค้าปกติ
1 ม.ค. 2553 = 0-5%
1 ม.ค. 2558 = 0% ]

2. อาเซียน-จีน
(ACFTA)

Early Harvest
(พิกัด 01-08)
1 ม.ค. 2547
ผักผลไม้
(พิกัด 07-08)
1 ต.ค. 2546
สินค้าทั่วไป
20 ก.ค. 2548

จีน
1 ม.ค. 2553 = 90.2%

3. อาเซียน-ญี่ปุ่น
(AJCEP)

ไทย
1 มิ.ย. 2552

ญี่ปุ่น
1 ม.ค. 2553 = 79.5 %
1 เม.ย. 2553 = 79.5 %
1 เม.ย. 2566 = 85.8 %

ไทย
1 ม.ค. 2554 = 53.3 %
1 เม.ย. 2561 = 97.8 %

4. ไทย-ญี่ปุ่น
(JTEPA)

1 พ.ย. 2550

ญี่ปุ่น
1 ม.ค. 2553 = 80.6 %
1 เม.ย. 2553 = 80.6 %
1 เม.ย. 2565 = 88.5 %

ไทย
1 ม.ค. 2554 = 53.5 %
1 เม.ย. 2560 = 97.8 %

5. อาเซียน-เกาหลี
(AKFTA)

1 ม.ค. 2553

เกาหลี
1 ม.ค. 2553 = 92.3%

ไทย
1 ม.ค. 2554 = 84.1 %
1 ม.ค. 2555 = 84 %
1 ม.ค. 2560 = 90 %
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ไทย
1 ม.ค. 2554 = 89.9%

ความตกลง FTA
วันที่เริ่มลดภาษี
ระดับภูมิภาค/ทวิภาคี

ข้อผูกพันการลดภาษีเป็น 0

6. อาเซียน-อินเดีย
(AIFTA)

1 ม.ค. 2553

อินเดีย
31 ธ.ค. 2556 = 70.2 %
31 ธ.ค. 2559 = 79.4 %

ไทย
1 ม.ค. 2554 = 16.3 %
31 ธ.ค. 2556 = 70.9 %
31 ธ.ค. 2559 = 79.3 %

7. ไทย-อินเดีย
(TIFTA)
สินค้าเร่งลดภาษี
(Early Harvest)
จำนวน 82 รายการ

1 ก.ย. 2547

อินเดีย
1 ก.ย. 2549 = 100 %

ไทย
1 ก.ย. 2549 = 100 %

8. อาเซียน-ออสเตรเลียนิวซีแลนด์
(AANZFTA)

12 มี.ค. 2553

ออสเตรเลีย
12 มี.ค. 2553 = 95.9 %
1 ม.ค. 2563 = 100 %
นิวซีแลนด์
12 มี.ค.2553 = 84.9 %
1 ม.ค. 2555 = 90.1 %
1 ม.ค. 2563 = 100 %

ไทย
1 ม.ค. 2554 = 71.1 %
1 ม.ค. 2558 = 89.7 %
1 ม.ค. 2563 = 98.8 %

9. ไทย-ออสเตรเลีย
(TAFTA)

1 ม.ค. 2548

ออสเตรเลีย
1 ม.ค. 2553 = 96.1 %
1 ม.ค. 2558 = 100 %

ไทย
1 ม.ค. 2554 = 94.3 %
1 ม.ค. 2568 = 100 %

10. ไทย-นิวซีแลนด์
(TNZCEP)

1 ก.ค. 2548

นิวซีแลนด์
1 ม.ค. 2553 = 88.5 %
1 ม.ค. 2558 = 100 %

ไทย
1 ม.ค. 2554 = 91.6 %
1 ม.ค. 2568 = 100 %

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ , “สถานะการทำความตกลง FTAs ของไทย” กุมภาพันธ์ 2555
หมายเหตุ : % ทุกรายการ คือ อัตราร้อยละ ของรายการสินค้า (Tariff line)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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4.2 กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)
ความตกลง FTA รหัสสิทธิพิเศษ Certificate of หลักเกณฑ์
ระดับภูมิภาค/ทวิภาคี ในใบขนสินค้า Origin (C/O)
(ROO)

พิกัดสินค้า
ในใบ C/O

อายุของใบ
C/O

การยื่นใบ
C/O

Third
Party
Invoicing

Back-toBack
CO

ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง

1. อาเซียน
(AFTA/ATIGA)

ATG

ATIGA
Form D

WO
RVC 40%
หรือ CTH,
PSR

พิกัด 8 หลักของ
ประเทศผู้นำเข้าตาม
ระบบอาเซียน
AHTN Code

1 ปี

ต้นฉบับ
สีขาว





ประกาศศุลกากร
85/2552,
99/2553,
1/2555

61/2551,
27/2552

2. อาเซียน-จีน
(ACFTA)

ACN

Form E

WO
RVC 40%
PSR
CTC

พิกัด 6
หลักตามระบบ
HS Code 2002

1 ปี

ต้นฉบับสี
น้ำตาลอ่อน
+ สำเนา
สีเขียวอ่อน





ประกาศศุลกากร
106/2553,
53/2554

34/2553

3. อาเซียน-ญี่ปุ่น
(AJCEP)

AJ1-AJ4

Form AJ

WO
RVC 40%
หรือ CTH ,
PSR

พิกัด 6
หลักตามระบบ
HS Code 2002

1 ปี

ต้นฉบับ



อาเซียน
 (ญี่ปุ่น)

ประกาศศุลกากร
26/2552

7/2552

4. ไทย-ญี่ปุ่น
(JTEPA)

TJ 1-TJ 6

ไม่มีชื่อเฉพาะ

WO
PSR

พิกัด 6
หลักตามระบบ
HS Code 2002

12 เดือน

ต้นฉบับ





ประกาศศุลกากร
83/2550,
68/2552

26/2550,
19/2552

AK1,AK2,AK3

Form AK

WO
RVC 40%
หรือ CTH,
PSR

พิกัด 6
หลักตามระบบ
HS Code 2002

6 เดือน

ต้นฉบับ





ประกาศศุลกากร
72/2552,
104/2552

21/2552,
31/2552

5. อาเซียน-เกาหลี
(AKFTA)
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ความตกลง FTA รหัสสิทธิพิเศษ Certificate of หลักเกณฑ์
ระดับภูมิภาค/ทวิภาคี ในใบขนสินค้า Origin (C/O)
(ROO)

อายุของใบ
C/O

การยื่นใบ
C/O

Third
Party
Invoicing

Back-toBack
CO

ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง

12 เดือน

ต้นฉบับ
สีขาว





ประกาศศุลกากร
81/2553,
15/2554

32/2552

WO

พิกัด 6

PSR

HS Code 2002

WO

พิกัด 6
หลักตามระบบ
HS Code 2002

12 เดือน

ต้นฉบับสีฟ้า
+สำเนาสีขาว





(RVC20%,30%,
40% +CTH)

ประกาศศุลกากร
126/2549

51/2549

Form AANZ

WO
RVC 40%
หรือ CTH
PSR

พิกัด 6
หลักตามระบบ
HS Code 2002

12 เดือน

ต้นฉบับ





ประกาศศุลกากร
22/2553

10/2553

TAU

ไม่มีชื่อเฉพาะ

WO
PSR

พิกัด 6
หลักตามระบบ
HS Code 2002

18 เดือน

สำเนา





ประกาศศุลกากร
127/2549

52/2549

TNZ

ใบ Invoice 1
หรือเอกสารอื่น

ไม่มี

ใบ Invoice 1





ประกาศศุลกากร
128/2549

53/2549

6. อาเซียน-อินเดีย
(AIFTA)

AIN

7. ไทย-อินเดีย
(TIFTA)
(82 รายการ)

TIN

8. อาเซียน-ออสเตรเลีย
- นิวซีแลนด์
(AANZFTA)

AAN

9. ไทย-ออสเตรเลีย
(TAFTA)

10. ไทย-นิวซีแลนด์
(TNZCEP)
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พิกัดสินค้า
ในใบ C/O

Form AI

ไม่มีชื่อเฉพาะ

(RVC35%+CTSH) หลักตามระบบ

PSR

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า
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WO
พิกัด 6
PSR
หลักตามระบบ
Article 4.2.1 HS Code 2002
(a)/(b)
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4.3 มาตรการนำเข้าและส่งออก/มาตรฐานสินค้าของไทย
1. สินค้าที่มีมาตรการนำเข้า
		 1.1 ห้ามนำเข้า
(1) เครื่องเล่นเกม
(2) ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็ง ที่ใช้สารซีเอฟซี
(3) เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์
(4) ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว
(5) มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
(6) มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย
(7) ไม้ซุงและไม้แปรรูปประเภทไม้สัก ไม้ยางและไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้
หวงห้ามตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี
(8) ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
		 1.2 ขออนุญาตนำเข้า
(1) ยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัช เคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์
กึ่งสำเร็จรูป
(2) สารเคลนบิวเตอรอล
(3) สารอัลบิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล
(4) ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สำเร็จรูป
(5) หิน
(6) รถยนต์ใช้แล้ว
(7) รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว
(8) รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว
(9) เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว
(10) ทองคำ
(11) เหรียญโลหะ
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(12) โบราณวัตถุ
(13) เครือ่ งจักรทีส่ ามารถใช้เพือ่ ประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ เทปเพลง
วีดีโอเทปและแผ่นซีดี
(14) เครือ่ งพิมพ์รอ่ งลึกหรือเครือ่ งพิมพ์อนิ ทาลโย และเครือ่ งถ่ายเอกสาร
ชนิดสอดสี
(15) เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก
(16) เลื่อยโซ่
(17) ปลาป่นเฉพาะชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60%
		 1.3 สินค้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษนำเข้า
(1) ปลาป่นชนิดโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
(2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(3) กากถั่วเหลือง
		 1.4 สินค้าเปิดตลาดตามข้อตกลง WTO
(1) น้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง
(2) นมผงขาดมันเนย
(3) หัวมันฝรั่ง
(4) หอมหัวใหญ่
(5) กระเทียม
(6) มะพร้าว
(7) ลำไยแห้ง
(8) เมล็ดกาแฟ
(9) ชา
(10) พริกไทย
(11) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(12) ข้าว
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(13) เมล็ดถั่วเหลือง
(14) เนื้อมะพร้าวแห้ง
(15) เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่
(16) น้ำมันถั่วเหลือง
(17) น้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม
(18) น้ำมันมะพร้าว
(19) น้ำตาล
(20) ผลิตภัณฑ์กาแฟ
(21) กากถั่วเหลือง
(22) เส้นไหมดิบ
(23) ใบยาสูบ
		 1.5 สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการนำเข้า
(1) น้ำมันแนฟทา
(2) น้ำมันเบนซิน
(3) น้ำมันก๊าด
(4) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
(5) ก๊าซปิโตรเลียม
(6) เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
(7) ไม้ และไม้แปรรูปทุกชนิดรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด
ที่ทำด้วยไม้
(8) ปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์
(9) ภาชนะเซรามิก และภาชนะโลหะเคลือบ
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2. สินค้าที่มีมาตรการส่งออก
2.1 สินค้าห้ามส่งออก
(1) ทราย
(2) มาตรการการคว่ำบาตรต่อสาธารณชนรัฐเซียร์ราลีโอน
(3) มาตรการคว่ำบาตรต่อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
และประเทศเอริเทรีย์
(4) มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย
(5) มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย
(6) มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
		 2.2 สินค้าต้องขออนุญาตส่งออก
2.2.1 สินค้าเกษตรกรรม
(1) ข้าว
(2) ข้าวส่งออกโควตาภาษีของสหภาพยุโรป
(3) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
(4) กาแฟ
(5) กากถั่ว
(6) ไม้และไม้แปรรูป
(7) ถ่านไม้
(8) ช้าง
(9) กุ้งดำกุลาดำมีชีวิต
(10) ปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิต
(11) หอยมุกและผลิตภัณฑ์
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2.2.2 สินค้าอุตสาหกรรม
(1) น้ำตาลทราย
(2) ถ่านหิน
(3) ทองคำ
(4) เทวรูป
(5) พระพุทธรูป
(6) แร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ
(7) สินค้ารี-เอ็กซ์ปอร์ต
		 2.3 สินค้าทีต่ อ้ งมีหนังสือรับรอง/ขึน้ ทะเบียน/ขึน้ บัญชีประกอบการส่งออก
(1) ผัก ผลไม้
(2) ดอกกล้วยไม้
(3) ลำไย
(4) ทุเรียน
(5) กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์
(6) ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม
(7) สับปะรดกระป๋อง
(8) เครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นที่มิใช่เครื่องนุ่งห่ม
(9) รถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน
(10) เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
3. สินค้าที่มีมาตรการนำเข้าและส่งออก
3.1 ห้ามนำเข้าและส่งออก
(1) สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
(2) สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
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(3) การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีและการห้ามนำเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่ง
มาจาก หรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี
(4) การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
และการห้ามนำอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิด
จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
		 3.2 สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าและส่งออก
(1) สารกาเฟอีน
(2) สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
4. สินค้ามาตรฐาน
		 1. วัตถุประสงค์
การกำหนดมาตรฐานสินค้าส่งออกมีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระราช
บัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 ดังนี้
			 • เพือ่ ให้สนิ ค้ามาตรฐานทีส่ ง่ ออกมีคณ
ุ ภาพถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกำหนด
หรือข้อตกลงในการซื้อขาย
			 • เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้นำเข้าในต่างประเทศและสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันแก่สินค้าส่งออกของไทย
การดำเนินการพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มีหลักการและสาระสำคัญ ดังนี้
1) จดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ณ สำนักงาน
มาตรฐานสินค้า
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2) จั ด ให้ ม ี ก ารตรวจสอบมาตรฐานสิ น ค้ า โดยมี ผ ู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (เซอร์เวย์เอกชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ตรวจสอบ
3) ขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้า ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4) เฉพาะสินค้าแป้งมันสำปะหลัง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเป็น
ผู้ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า เว้นแต่การซื้อขาย
ระบุบริษัทเซอร์เวย์เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบ
5) การส่งออกทางด่านศุลกากรทีก่ ำหนดต้องแสดงใบรับรองมาตรฐาน
สินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร
		 2. สินค้ามาตรฐานที่ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าส่งออก ในปัจจุบันมี
10 ชนิด ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ข้าวโพด
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ข้าวหอมมะลิไทย
ข้าวฟ่าง
แป้งมันสำปะหลัง
ปลาป่น
ไม้สักแปรรูป
ปุยนุ่น
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวดำ

		 3. คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
3.1 เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ว่า ทำการค้าขาออก ถ้าเป็นบุคคล
ธรรมดา ต้องมีอาชีพทำการค้าขาออก
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3.2 เป็นสมาชิกสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริม
การค้าสินค้ามาตรฐานชนิดที่ขอจดทะเบียน
3.3 มีเงินทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าสองแสนบาท ยกเว้น ข้าวหอมมะลิไทย
ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
3.4 มีสำนักงาน พนักงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การดำเนินธุรกิจ
3.5 ไม่เคยกระทำการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าขาออก
		 4. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า (บริษัท
เซอร์เวย์ เอกชน)
4.1 เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4.2 มีเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่าสองล้านบาท สำหรับการ
ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภัณฑ์มนั สำปะหลัง ข้าวโพด
และปอฟอก สำหรับสินค้ามาตรฐานชนิดอื่นไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
4.3 มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นแก่
การประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าที่ขอรับอนุญาต
4.4 มี ผ ู ้ ต รวจสอบมาตรฐานสิ น ค้ า รั บ เงิ น เดื อ นประจำประเภท ก.
ไม่น้อยกว่า 1 คน และประเภท ข. ไม่น้อยกว่า 6 คน ต่อชนิดสินค้า
4.5 มีพนักงานรับเงินเดือนประจำทำงานอยู่ในสำนักงานไม่น้อยกว่า
3 คน
		 5. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
5.1 ผูต้ รวจสอบฯ ประเภท ก. ต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตร
เทียบได้ไม่ตำ่ กว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
เภสัชศาสตร์ หรือทางวิชาการอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ตรวจสอบฯ
ประเภท ข. ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
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สมประกอบ

5.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

5.4 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
5.6 ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำคุก เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
5.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงต้องออกจากงาน

4.4 มาตรการทางการค้าของต่างประเทศ
ภายใต้เขตการค้าเสรี การเข้ามาเป็นคู่ค้าระหว่างกันมีข้อกำหนดเบื้องต้นให้
แต่ละฝ่ายมีการลดภาษีการส่งออก-นำเข้าสินค้าระหว่างกัน ส่งผลให้มาตรการทางภาษีซึ่ง
เคยเป็นวิธีการที่ช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศไหลทะลักเข้ามาภายในประเทศ
ได้นั้น ไม่สามารถเป็นกำแพงปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศได้อีกต่อไป ประเทศ
ต่าง ๆ จึงคิดหาช่องทางอื่นในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในและผลประโยชน์ทางการค้า
ของตน
วิธีที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ การกำหนดมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff
Measures – NTMs) โดยอ้างวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสุขอนามัยพืช สัตว์ และผู้บริโภค
ภายในประเทศ การรักษาสิง่ แวดล้อมหรือเพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ มาตรการ
ที่หลายประเทศกำหนดได้โดยไม่ขัดต่อความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures – SPS)
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade – TBT) และ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้ต้องบังคับใช้กับสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศและสินค้านำเข้าอย่างเท่าเทียมกัน
ในปัจจุบัน มาตรการที่ได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ผู้ผลิต
ผู้นำเข้า และผู้บริโภค คือ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทุกฝ่ายต่างตระหนักถึง
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ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) และความสำคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงมาตรการทางการค้า
เหล่านี้ไว้ด้วย เพราะมีผลต่อสินค้าส่งออกของท่านโดยตรง หากไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ผ่าน
ข้อกำหนด สินค้าของท่านอาจถูกห้ามนำเข้า ทั้งนี้ ได้สรุปตัวอย่างมาตรการทางการค้า
หลักๆ ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจและเห็นภาพโดยสังเขป ซึ่งยังมี
กฎระเบียบอื่นๆ อีกที่ไม่ได้ยกมาไว้ ณ ที่นี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติมของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของท่าน สามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงที่
กรมการค้าต่างประเทศ

ï มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary
Measures : SPS)
กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือ
พืช ให้ปลอดภัยจากโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งเกณฑ์ในการกำหนดมาตรการนั้นจะต้องตั้ง
อยู่บนฐานของมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex)
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health – OIE)
และอนุ ส ั ญ ญาอารั ก ขาพื ช ระหว่ า งประเทศ (International Plant Protection
Convention – IPPC) เป็นต้น รวมทั้งต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ ซึ่งมาตรการ
SPS ที่สำคัญ ได้แก่
1. มาตรการด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)

• สิงคโปร์ สินค้าอาหารส่งออกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้าน Animal Health
and Food Safety ซึง่ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) กำกับ
รวมไปถึงปริมาณสารตกค้างในสินค้าเกษตร และอาหารต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน Codex
• มาเลเซีย กำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits –
MRLs) ในอาหาร รวมถึ ง กำหนดระเบี ย บปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ เรี ย กว่ า 3P ได้ แ ก่
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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• ญี่ปุ่น กำหนดมาตรการต่างๆ ในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
ได้แก่ มาตรฐานอาหาร (สารปรุงแต่งอาหาร และบรรจุภัณฑ์อาหาร)
ตรวจสอบมาตรฐานอาหารและควบคุมมาตรฐานการผลิต การจำหน่าย
และใบอนุญาตธุรกิจ การกำหนดปริมาณสารตกค้างทางการเกษตรในสินค้า
เกษตรและอาหารทุกชนิด (ตามระบบ Positive List System) ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อ 29 พฤษภาคม 2550)

Penggredan (คุณภาพ) Pembungkusan (การบรรจุ) และ Pelabelan
(การติดฉลาก) ในสินค้าเกษตร เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรที่
วางจำหน่ายภายในประเทศ

• อินโดนีเซีย สินค้าอาหารต้องมีใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาของไทย ขณะที่ผลิตภัณฑ์พืชที่ไม่ผ่านการแปรรูป สามารถบริโภคได้
ทันทีหรือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า Pangan
Seger Asal Tumbuhan (PSAT) ต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขอนามัยตลอดห่วงโซ่
อุปทานตาม PSAT Safety Control Sysem ผ่านการตรวจสอบของ
Indonesian Agricultural Quarantine Agency ซึ่งต้องไม่มีปริมาณสาร
เคมีทางการเกษตร สารพิษจากเชื้อราและโลหะหนักตกค้างเกินกว่าที่
กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียกำหนด

• อินเดีย กำหนดเกี่ยวกับสีผสมอาหารทั้งที่เป็นสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์
รวมทั้งห้ามมีโลหะหนัก5 ปนเปื้อนในสินค้าอาหาร และห้ามนำเข้าสัตว์ปีก
มีชีวิต รวมถึงไข่ที่ใช้ทำพันธุ์ ขณะที่การนำเข้าโค กระบือ แพะ แกะ และหมู
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการการส่งออกและนำเข้าของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (EXIM Committee of Department of
agriculture and Cooperation)

• เวียดนาม กำหนดให้อาหารนำเข้าต้องมีใบรับรองสุขภาพอนามัย (Health
Certificate และ Phytosanitary Certificate) ส่วนสินค้าอาหารที่มีแหล่ง
กำเนิดจากสัตว์ ต้องดำเนินการตามระเบียบ เช่น ขึ้นทะเบียนสถานประกอบ
การกั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข องไทย และได้ ร ั บ อนุ ญ าตจาก
National Agro-Forestry Quality Assurance Department (NAFQAD)
ของเวียดนามก่อนนำเข้า เป็นต้น

• สหรัฐอเมริกา กำหนดมาตรฐานต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพสินค้าอาหาร
เช่น กระบวนการผลิตสินค้าอาหารทุกชนิดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Hazard
Analysis Critical Control Point หรือ HACCP หรือ มาตรฐาน Low Acid
Canned Food ที่กำหนดให้อาหารกระป๋องและแปรรูปทุกชนิด ต้องผ่าน
มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานจาก U.S. Food and Drug Administration
(FDA) ก่อนส่งออก

• จี น กำหนดให้ ส ิ น ค้ า อาหารที ่ จ ำหน่ า ยในจี น ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานที ่ ส ามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ และต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้
สินค้าผักและผลไม้ส่งออก 23 ชนิด3 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม
วิชาการเกษตรและสัตว์น้ำมีชีวิตและผลิตภัณฑ์4 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน
กับกรมประมง รวมไปถึงการกำหนดสารตกค้างในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่
สัมผัสอาหาร เป็นต้น

มะขาม ส้ม ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ลองกอง น้อยหน่า มะม่วง มะพร้าว มะละกอ มะเฟือง เงาะ ชมพู่ ชนุน สับปะรด ละมุด กล้วย เสาวรส
ลำไย ทุเรียนคู่มลิือ้นการใช้
จี่ มังคุสิดทธิสละ
และฝรั่ง าสินค้า
พิเศษทางการค้
4
38
บ SMEs
จระเข้ กุ้ง สำหรั
กั้ง กบ
ปลา ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์สัตว์ และตะพาบน้ำ (ตัวและไข่)
3

• สหภาพยุโรป กำหนดให้สินค้าที่วางจำหน่ายในสหภาพฯ ต้องมีการควบคุม
ด้านความปลอดภัย เช่น ห้ามวางจำหน่ายสินค้าอาหาร ทั้งอาหารมนุษย์และ
อาหารสัตว์ที่ไม่ปลอดภัยในท้องตลอดผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต
ต้องควบคุมการผลิตให้สินค้าอาหารเป็นไปตามข้อกำหนด ต้องสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ในทุกขั้นตอนการผลิต การกำหนด
ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนและสารตกค้าง สารปรุงแต่งและวัสดุสัมผัส
อาหาร เป็นต้น
5

สารตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แคดเมืยม อาเซนิค เมอคิวรี่ และโคเมี่ยม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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2. ความเสี่ยงโรคแมลงศัตรูพืช
ประเทศผู ้ น ำเข้าส่วนใหญ่จะกำหนดให้ภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกจัดทำ
การประเมินความเสี่ยงโรคและแมลงศัตรูพืช (Pest Risk Analysis – PRA) ก่อนอนุญาต
นำเข้าพืช ผัก ผลไม้ทุกชนิดและกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องแนบหนังสือรับรองปลอดศัตรูพืช
ประกอบการนำเข้าสินค้า ณ ด่านนำเข้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าปลอดจากโรคและแมลง
ศัตรูพืชที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือพืชและสัตว์ภายในประเทศของผู้นำเข้า เช่น
• จีน กำหนดให้ผักและผลไม้ส่งออกไปจีน ต้องปราศจากโรคแมลง เศษกิ่งก้าน
ใบไม่มีสาร Methamidophos ทั้งนี้ ทุเรียน มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย และมังคุด
ไม่ต้องยื่นเอกสารประเมินความเสี่ยงโรคและแมลงศัตรูพืช ตามพิธีสารที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของไทยได้ลงนามไว้กับจีน

• ญี่ปุ่น มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช
นำเข้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตร โดยอนุญาต
ให้นำเข้าผักสดจากไทย 21 ชนิด และผลไม้เมืองร้อนสด 7 ชนิด ซึ่งต้องมี
หนังสือรับรองปลอดศัตรูพืชที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตรประกอบการ
นำเข้า สำหรับมังคุดและมะม่วงต้องผ่านการอบไอน้ำด้วย
• อินเดีย กำหนดให้พืชและผลิตภัณฑ์นำเข้าต้องมีการประเมินความเสี่ยงโรค
และแมลงศัตรูพืช ตาม Plant Quarantine Order 2003 ต้องขออนุญาต
นำเข้าและต้องมีหนังสือรับรอง ปลอดศัตรูพืชประกอบการนำเข้า
• สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทย 6 ชนิด โดยสวนและโรงคัดบรรจุ
ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองจากระบบ GAP และ GMP
จากกรมวิชาการเกษตร และกำจัดศัตรูพืชด้วยการฉายรังสีระดับ 400 เกรย์
จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

40

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า
สำหรับ SMEs

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ï มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade - TBT)
เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต
การรับรองระบบงานและการรับรองผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า โดยใช้กฎ
ระเบียบวิชาการ/มาตรฐานระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ค้าระหว่างประเทศหรือไม่เป็นการจำกัดการค้าเกินความจำเป็น นอกจากนี้ ยังสามารถ
บังคับใช้ในกรณีเร่งด่วน หากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขอนามัย และการปกป้อง
สิง่ แวดล้อมหรือความมัน่ คงของประเทศ ซึง่ ตัวอย่างมาตรการ TBT ของประเทศคูค่ า้ สำคัญ
ได้แก่
1. การติดฉลากสินค้า ประเทศผู้นำเข้ามักกำหนดให้สินค้าที่วางจำหน่ายต้อง
ติดฉลากโดยใช้ภาษาราชการหรือภาษาท้องถิ่นของประเทศตน ระบุรายละเอียดสินค้า
ชื่อ-ที่อยู่ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิต/วันหมดอายุ และข้อควรระวังในการใช้สินค้า
โดยต้องไม่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสินค้าอาหาร
มีการกำหนดให้ต้องระบุชื่อวัตถุดิบที่อาจเป็นสารก่อภูมิแพ้ เช่น ธัญพืชที่มีส่วนผสมของ
กลูเตน อาหารทะเล ไขและผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ถัว่ ลิสงและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพือ่
ให้ขอ้ มูลแก่ผบู้ ริโภคในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้าทีเ่ หมาะสม ไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายแก่ตนได้
• สิงคโปร์ กำหนดให้สินค้าอาหารต้องติดฉลากเป็นภาษาอังกฤษ ขนาดตัว
อักษรสูงไม่นอ้ ยกว่า 3 มิลลิเมตร ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับชือ่ อาหาร ปริมาณ
และน้ำหนักสุทธิ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้บรรจุ และผู้จัดจำหน่าย
ประเทศผู้ผลิตส่วนประกอบพร้อมสัดส่วน วันผลิต วันหมดอายุ Bar Code
ปริมาณแร่ธาตุและอาจแสดงเครื่องหมายฮาลาล

• มาเลเซีย ผลิตผลทางการเกษตรสามารถติดฉลากระบุเป็นภาษาอังกฤษได้
แต่ต้องเป็นภาษา Bahasa สำหรับชื่อ-ที่อยู่ บริษัทผู้นำเข้าหรือตัวแทนใน
ท้องถิ่น ชื่อสามัญของสินค้า ระดับคุณภาพ ขนาดน้ำหนักสุทธิ และประเทศ
แหล่งกำเนิดสามารถพิมพ์หรือใช้สติกเกอร์ ติดบนบรรจุภณ
ั ฑ์ในบริเวณทีเ่ ห็น
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ได้สะดวก โดยสติกเกอร์ต้องมีขนาดอย่างน้อย 11 x 7 เซนติเมตร มีสีที่ต่าง
จากพื้นหลังและใช้ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 20 point

• อินโดนีเซีย สินค้าอาหารต้องติดฉลากระบุข้อมูลเป็นภาษาอินโดนีเซียที่
เข้าใจง่าย อาจมีภาษาต่างประเทศกำกับ โดยระบุชื่อสินค้า ส่วนประกอบ
น้ำหนักและปริมาณ วันหมดอายุ production Code of Drugs and Food
Control (BPOM) ชื่อที่อยู่โรงงานผลิตหรือผู้นำเข้า ส่วนอาหารเนื้อสัตว์
สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์นมบางชนิด ต้องมีเครื่องหมายฮาลาลกำกับ
• เวียดนาม สินค้าอาหารทุกชนิดต้องติดฉลากเป็นภาษาเวียดนาม หากเป็น
ภาษาอื่นจะใช้เป็นทางเลือกตามความจำเป็นทั้งนี้ต้องระบุอย่างชัดเจนและ
ตามความเป็นจริง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสินค้า ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต
และประเทศถิ่นกำเนิด เป็นต้น

• ญี่ปุ่น กำหนดวิธีการติดฉลากสินค้า เช่น การติดฉลากส่วนประกอบของ
อาหาร และฉลากโภชนาการ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณภาพและลักษณะ
ของสินค้าที่ถูกต้องและต้องไม่โฆษณาสินค้าเกินกว่าความเป็นจริง

• อินเดีย สินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสำเร็จรูปต้องติดฉลากระบุ ชื่อและ
ที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ วัน/เดือน/ปีที่ผลิต บรรจุ หรือนำเข้า
ราคาขายปลีก ส่วนผสม การแต่งสี/กลิ่น วันหมดอายุ รวมถึงอายุสินค้า ณ
จุดจำหน่าย (Shelf Life) ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เมื่อนำเข้ามา
ในอินเดีย
• สหรัฐอเมริกา กำหนดให้ติดฉลากระบุถิ่นกำเนิด (Country of Origin
Labeling – COOL) ในสินค้า ได้แก่ ปลา และสัตว์ทะเลมีเปลือกทั้งสดและ
แช่แข็ง ปศุสัตว์ สินค้าเกษตรเน่าเสียง่าย และถั่วชนิดต่าง ๆ ยกเว้นสินค้าที่
ผ่านการแปรรูป
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• สหภาพยุโรป กำหนดให้สินค้าอาหารทุกชนิดต้องติดฉลาก ระบุชื่อสินค้า
ส่วนประกอบ ปริมาณของส่วนประกอบที่สำคัญ ระยะเวลาในการเก็บรักษา
วิธีใช้/เก็บรักษา สารก่อภูมิแพ้ ชื่อที่อยู่ของผู้ผลิต/ผู้บรรจุ/ผู้จำหน่าย ฯลฯ
บนฉลากด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือหลายภาษาก็ได้ โดยใช้ภาษาราชการ
ต่างๆ ของสหภาพยุโรป ยกเว้น ผักและผลไม้สด น้ำอัดลม ชีส เนย นมและครีม
ที่ผ่านการหมัก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ 1.2 ไม่จำเป็นต้องระบุ
ส่วนประกอบ รวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบจากวัตถุดิบประเภทเดียว ซึ่งมี
ชื่อระบุส่วนประกอบอย่างชัดเจน

• ซาอุดิอาระเบีย การติดฉลากอาหารทั่วไปต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ กำกับ
ด้วยภาษาอาหรับบนหีบห่อที่บรรจุอาหารทุกรายการ มีข้อมูลเกี่ยวกับตรา
สินค้า ชือ่ สินค้า ส่วนผสมของวัตถุดบิ น้ำหนักสุทธิ/ปริมาณ ประเทศแหล่งกำเนิด
วันที่ผลิต วันหมดอายุ ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ผลิต เป็นต้น สำหรับสำค้าแปรรูป
ต้องใช้ภาษาอาหรับอธิบายอย่างละเอียด หากเป็นภาษาอื่นต้องมีภาษา
อาหรับกำกับโดยถูกต้อง
2. การใช้สารเคมีและความปลอดภัยของสินค้าอุตสาหกรรม เนือ่ งจากกระบวน
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต้องเกี่ยวพันกับการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายต่างๆ ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และอาจมีการตกค้างอยู่สินค้าที่ออกไปถึงมือผู้บริโภคเป็นภัย
ต่อสุขภาพ ประเทศผู้นำเข้าจึงมักกำหนดเป็นมาตรการขึ้นมาควบคุมทั้งแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงการทำลาย

• สหภาพยุโรป ออกระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง
การขออนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ ของ REACH
ที่ย่อมาจาก Registraion, Evaluation, Authorization and Chemicals
ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสารเคมีที่มีภูมิลำเนา ในสหภาพฯ จดทะเบียน
สารเคมี สารประกอบเคมี และเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ กับหน่วยงาน ECHA
(European Chemical Agency) ของสหภาพฯ รวมทัง้ ต้องประเมินความเสีย่ ง
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ของเคมี ภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต แต่สำหรับผู้ผลิตที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพฯ
สามารถแต่งตัง้ ผูแ้ ทน (Only Representative-OR) ทีม่ ถี น่ิ พำนักในสหภาพฯ
เป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ซึ่งระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของ
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎระเบียบเกีย่ วกับความปลอดภัยสำหรับสินค้าของเล่น
เด็กทีก่ ำหนดให้ตอ้ งมีการประเมินความปลอดภัย ทัง้ ทางเคมีและภายภาพ มีการวิเคราะห์
ทางกระแสไฟฟ้า การติดไฟ สุขอนามัยและรังสีที่เป็นอันตราย การซึมผ่านของสารเคมี
รวมถึงต้องไม่มีสารก่อมะเร็งหรือสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
• สิงคโปร์ จำกัดการใช้สารอันตราย 6 ประเภท ได้แก่ (ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม
โครเมียมเฮกชะวาเลน โพลิโบรมิเนทไบฟีนีล และโพลิโบรมิเนท-ไดฟินีลอีเทอร์ สารโครเมียม-6 (Cr-VI) และสารโพลิมิเนทไดฟินิลในการผลิตและ
นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

• มาเลเซีย กำหนดให้มีเครื่องหมายมาตรฐานของมาเลเซีย คือ MS Mark
บนตัวสินค้า ซึ่งสามารถดำเนินการขอได้ 2 วิธี คือ 1) การขอ Product
Certificate ซึ่งต้องมีการตรวจสอบโรงงานผลิตและต้องแนบ Product
Certificate ไปพร้อมกับการยื่นขอ Certificate of Approval ณ ด่าน
นำเข้าเพื่อสุ่มตรวจสินค้า หรือ 2) ผู้ส่งออกยื่นขอ Product Certificate และ
Certificate of Approval ณ ด่านนำเข้าในคราวเดียว
• จีน กำหนดมาตรฐาน China Compulsory Certification (CCC Mark)
ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสินค้าอุตสาหกรรม จำนวน 22
กลุ่มใหญ่ 158 ประเภทย่อย ที่นำเข้าและจำหน่ายในจีน เช่น อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สายเคเบิล และมอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าที่จะขอรับ CCC Certificate และติดเครื่องหมาย CCC
Mark ได้ต้องผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากจีน
เท่านั้น รวมทั้งยังได้มีการนำกฎระเบียบ REACH มาปรับใช้โดยกำหนดให้ผู้
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ผลิต และผู้นำเข้าสารเคมีใหม่ ต้องจดทะเบียนและแจ้งสารเคมีใหม่กับ
ศูนย์การจดทะเบียนสารเคมีจนี (Chemical Registeration Centre – CRC)

• ญีป่ นุ่ กำหนดมาตรฐานสินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 452
รายการ จำแนกเป็น 2 ประเภท
1) Specified Electrial Appliances and Materials จำนวน 112 รายการ
ผู้ผลิต และผู้นำเข้าสินค้าประเภทนี้ต้องนำสินค้าไปรับการทดสอบและ
รับรองจากหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI)
ของญี่ปุ่น
2) Other Electrical Appliances and Materials จำนวน 340 รายการ
เป็นสินค้าผูผ้ ลิตและผูน้ ำเข้าไม่จำเป็นต้องนำไปทดสอบ แต่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
Technical Requirements for Electrical Appliances and
Materials และแนบรายงานผลการทดสอบไปพร้อมกับการนำเข้าสินค้า
ทุกครั้ง
นอกจากนีย้ งั มีการกำหนดปริมาณการใช้สารอันตราย (ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม
โครเมียมเฮกซะวาเลน โพลิโบรมิเนท-ไบฟีนิล และโพลิโบรมิเนทไดฟินีล-อีเทอร์) ในผลิต
ภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ
โทรทัศน์ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า

• สหรัฐอเมริกา กำหนดให้สินค้าที่จะจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้องผ่านการ
ตรวจรับรองโรงงาน การผลิตและความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองจาก Consumer Product Safety Commission (CPSC) รวมทัง้
ห้ามและจำกัดการใช้สารตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลน
โพลิโบรมิเนท-ไบฟีนลิ และโพลิโบรมิเนท-ไดฟินลี -อีเทอร์ ในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
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ï มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากมาตรการ SPS และ TBT แล้ว ประเทศคู่ค้าได้นำประเด็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นมาตรการที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามาตรการเหล่านี้เป็นเพียงมาตรการโดยสมัครใจ แต่ผู้บริโภคต่างให้
ความสำคัญและให้ความสนใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น
โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่
• ฉลาก Carbon Footprint เป็นสัญลักษณ์ที่ระบุปริมาณรวมของก๊าซ
เรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมีเทน เป็นต้น ที่ปล่อย
ออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดวัฏจักรชีวิตสินค้า ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า
การใช้เชื้อเพลิง กระบวนการอุตสาหกรรม และอื่น ๆ

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ในอนาคตคาดว่า มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีจะยังคงเป็นวิธีการปกป้องผล
ประโยชน์ของสินค้าภายในประเทศต่อไปซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อน หลากหลาย
รูปแบบขึ้นเรื่อยๆ โดยมาตรการที่จะเป็นที่สนใจของทุกภาคฝ่าย ก็คือมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการเจรจาทางการค้าในกรอบต่างๆ ได้มีการนำประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง จึงจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของ
มาตรการต่างๆ ทีป่ ระเทศคูค่ า้ กำหนดได้อย่างใกล้ชดิ เพือ่ เตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์
การค้าระหว่างประเทศได้อย่างทันท่วงที และเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางการค้าหรือทำให้
ศักยภาพในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกของท่านลดน้อยลง

• ฉลาก EU Flower เป็นเครื่องหมายรับรองถึงการผลิตสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานตามปกติของสหภาพ
ยุโรป ซึ่งครอบคลุมสินค้าและบริการ เช่น หลอดไฟ ตู้เย็น เฟอร์นิเจอร์ไม้
รองเท้า สิ่งทอ ยาสระผม น้ำยาล้างจาน และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

• ระบบควบคุมการค้าสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ EU Emissings
Trading Scheme (EUETS) ควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม และสายการบิน
เป็นต้น โดยผู้ประกอบการที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่า
ข้อกำหนดต้องขอซื้อสิทธิ์การปล่อยมลพิษจากผู้ประกอบการที่มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์น้อยกว่า
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ภาคผนวก 1

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

*

1.1 กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้า
ทั่วไป (GSP / GSTP)

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป
ญีป่ นุ่ ให้สทิ ธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 149 ประเทศ และดินแดนในเขตปกครอง
15 แห่ง โดยการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้า สำหรับประเทศในกลุ่ม
พัฒนาน้อยที่สุด ญี่ปุ่นกำหนดให้ยกเว้นภาษีนำเข้าและไม่มีการกำหนดเพดานการนำเข้า
ระยะเวลาของโครงการ
ญี่ปุ่นเริ่มให้สิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2514 โดยกำหนดเป็นโครงการ
โครงการละ 10 ปี
•
•
•
•

โครงการที่ 1 วันที่เริ่มให้สิทธิ 1 สิงหาคม 2514 – 31 มีนาคม 2524
โครงการที่ 2 วันที่เริ่มให้สิทธิ 1 เมษายน 2524 – 31 มีนาคม 2534
โครงการที่ 3 วันที่เริ่มให้สิทธิ 1 เมษายน 2534 – 31 มีนาคม 2544
โครงการที่ 4 วันที่เริ่มให้สิทธิ 1 เมษายน 2544 – 31 มีนาคม 2554

ปัจจุบนั สินค้าของไทยทีอ่ ยูใ่ นบัญชีรายการสินค้า (Product List) ทีย่ งั คงได้รบั สิทธิ
GSP ของญี่ปุ่นมีจำนวน 102 รายการ (บนพื้นฐานพิกัดศุลกากรในระบบ HS2007)

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

คุณสมบัติของสินค้าที่อยู่ในข่ายที่ได้รับสิทธิ GSP
-

เป็นสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่ญี่ปุ่นให้สิทธิ GSP
ผลิตถูกต้องตรงตามกฎถิ่นกำเนิดภายใต้สิทธิพิเศษที่ญี่ปุ่นกำหนด
ส่งตรงจากประเทศที่ทำการผลิตไปยังญี่ปุ่น
มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าประกอบการขอใช้สิทธิ

สินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP ของญี่ปุ่น
- สินค้าเกษตร จำนวน 226 รายการ ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าโดย
ไม่มีการกำหนดเพดานนำเข้า เช่น ผลไม้แห้ง กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน อาหารที่ทำจากข้าวโพด
ปลาแซลมอนที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะ
- สินค้าอุตสาหกรรม ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า ยกเว้นสินค้าอุตสาหกรรม
ที่อยู่ในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว (Sensitive) 81 กลุ่มสินค้า จำนวน 1,181 รายการ ทั้งนี้ ญี่ปุ่น
ได้กำหนดเพดานการนำเข้าภายใต้ GSP (Ceiling) และ ได้ลดหย่อนภาษีนำเข้าในอัตรา
ร้อยละ 20 40 60 80 และ 100 ของอัตราภาษีปกติ (MFN RATE) ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ตามแต่ละกลุ่มสินค้า
มาตรการคุ้มครอง (Safeguard Measure)
หากการนำเข้าสินค้าภายใต้สิทธิ GSP ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม
ภายใน ญี่ปุ่นจะระงับการให้สิทธิ GSP สินค้าดังกล่าว

*รวบรวมจากเอกสาร “เคล็ดลับพิชิตการส่งออกนำเข้า”, 69 ปี กรมการค้าต่างประเทศ, 2554
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กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าที่จะได้รับสิทธิ GSP จะต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ดังนี้

• ผลิตโดยใช้วัสดุของประเทศผู้ผลิตทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)

• ผลิตจากวัสดุนำเข้าทีไ่ ด้รบั การแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Sufficient Processing)
จนกลายเป็นสินค้าใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากรที่แตกต่างไปจากพิกัดศุลกากรของวัสดุนำเข้า
(ระดับ 4 หลัก) หรือมีสัดส่วนการนำเข้า ไม่เกินร้อยละที่กำหนดของราคา FOB ของสินค้า
ที่ผลิตได้ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นให้ถือว่าวัสดุนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเปรียบเสมือนหนึ่งวัสดุของ
ประเทศผู้รับสิทธิ (Donor Country Content Rule)
• วัสดุนำเข้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย
มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม เปรียบเสมือนวัสดุของประเทศผูร้ บั สิทธิ GSP
ตามกฎถิ่นกำเนิดสะสมในอาเซียน (ASEAN Cumulative Rule)
เอกสารที่จำเป็นในการขอใช้สิทธิ GSP
สินค้าที่จะขอรับสิทธิ GSP จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A)
ซึ่งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่น ยกเว้นสินค้าที่มี
มูลค่าไม่เกิน 200,000 เยน ไม่ต้องใช้เอกสาร Form A ทั้งนี้ สินค้าที่ผลิตโดยใช้วัสดุนำเข้า
จากญีป่ นุ่ จะต้องมี Certificate of Materials Imported from Japan กำกับไปกับสินค้าด้วย
และสินค้าทีผ่ ลิตตามกฎหมายถิน่ กำเนิดสะสมในอาเซียนจะต้องมีหนังสือรับรอง Cumulative
Working/Processing Certificate กำกับไปกับสินค้าด้วยเช่นกัน
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มาตรการการตัดสิทธิ GSP (GSP Graduation)
- การตัดสิทธิ GSP เป็นรายสินค้า (Partial Graduation) ญี่ปุ่นจะตัดสิทธิ GSP
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง ในกรณีที่ประเทศผู้รับสิทธิมีรายได้ประชาชาติต่อหัวในปีก่อน ๆ ปีใด
ปีหนึง่ อยูใ่ นเกณฑ์สงู ตามการจัดลำดับของธนาคารโลก และมีการส่งออกไปญีป่ นุ่ เกิน 25%
ของการส่งออกจากทั่วโลก และมีมูลค่าส่งออกเกิน 1,000 ล้านเยน
- การตัดสิทธิ GSP ในทุกประเภทสินค้า (Full Graduation) ประเทศผู้รับสิทธิ
ที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ในเกณฑ์สูง (ตามการจัดลำดับของธนาคารโลก) เป็นเวลา
3 ปี ติดต่อกันจะถูกตัดสิทธิ GSP ทุกรายการสินค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) สหรัฐอเมริกา
ข้อมูลทั่วไป
สหรัฐอเมริกาได้เริ่มโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized
System of Preference : GSP) แก่ประเทศที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 131 ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย และประเทศด้อยพัฒนา 44 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา
เพือ่ เปิดโอกาสให้สนิ ค้าจากประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิ GSP สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ
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ระยะเวลาของโครงการ
การให้สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ แบ่งออกเป็น 3 โครงการ ดังนี้

• โครงการที่ 1 : วันที่ 1 มกราคม 2519 – วันที่ 3 มกราคม 2528
• โครงการที่ 2 : วันที่ 4 มกราคม 2528 – วันที่ 30 กรกฎาคม 2538
• โครงการที่ 3 : วันที่ 31 กรกฎาคม 2538 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2540
ต่ออายุครั้งที่ 1 : วันที่ 1 มิถุนายน 2540 – วันที่ 30 มิถุนายน 2541
ต่ออายุครั้งที่ 2 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 – วันที่ 30 มิถุนายน 2542
ต่ออายุครั้งที่ 3 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 – วันที่ 30 กันยายน 2544
ต่ออายุครั้งที่ 4 : วันที่ 1 ตุลาคม 2544 – วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ต่ออายุครั้งที่ 5 : วันที่ 1 มกราคม 2550 – วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ต่ออายุครั้งที่ 6 : วันที่ 1 มกราคม 2552 – วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ปัจจุบันสหรัฐฯ ยังไม่ต่ออายุโครงการ
ขอบเขตของสินค้าภายใต้สิทธิ GSP
สหรัฐฯ ให้สทิ ธิ GSP สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ประมาณกว่า 3,400 รายการ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรม
คุณสมบัติของสินค้าที่อยู่ในข่ายที่ได้รับสิทธิ GSP
(1)
(2)
(3)
(4)
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หลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
สินค้านั้นจะต้องผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศผู้รับสิทธิทั้งหมด หรือกรณีที่มี
วัตถุดบิ นำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องมีสว่ นประกอบวัตถุดบิ ในประเทศรวมกับต้นทุนการ
ผลิตโดยตรงอย่างน้อยร้อยละ 35 ของราคาสินค้าจากโรงงาน (Ex-factory Price) หรือ
ราคาประเมิน (Appraised Value) ของสินค้านั้นในสหรัฐฯ
สินค้าจากไทยสามารถผลิตภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดแบบสะสม (Cumulative
Origin) ซึง่ ไทยจัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ ASEAN จึงสามารถใช้วตั ถุดบิ ร่วมกับประเทศ กัมพูชา
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งจะต้องมีอัตราส่วนดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ของราคา
สินค้าจากโรงงาน หรือราคาประเมินของสินค้านั้น
เอกสารที่จำเป็นในการขอใช้สิทธิ GSP
ระบบ GSP สหรัฐฯ แบ่งการระงับสิทธิเป็น 2 ประเภท คือ
(1) ระงับสิทธิ GSP รายสินค้า โดยใช้กฎว่าด้วยความจำเป็นด้านการแข่งขัน
(Competitive need limit: CNLs) คือ สินค้าทีจ่ ะถูกระงับสิทธิ หากมูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ
ในปีที่ผ่านมาสูงเกินเพดานที่กำหนดไว้
(2) ระงับสิทธิ GSP รายประเทศ โดยพิจารณาจาก GNP per capita ของ World
Bank (ปี 2552 เท่ากับ 11,456 เหรียญสหรัฐฯ)

ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP
ต้องเป็นสินค้าที่นำเข้าโดยตรงจากประเทศผู้รับสิทธิ
ต้องผลิตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
ผู้นำเข้าสินค้าจะต้องยื่นขอใช้สิทธิ duty free ภายใต้ GSP

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า
สำหรับ SMEs
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คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

เกณฑ์การขอผ่อนผันคืนสิทธิและไม่ให้ระงับสิทธิ GSP
สินค้าทีถ่ กู ระงับสิทธิสามารถทีจ่ ะขอคืนสิทธิหรือผ่อนผันไม่ระงับสิทธิ ได้ 2 วิธี คือ
(1) ขอคืนสิทธิกรณี Redesignation สินค้าที่ถูกระงับสิทธิ หากปีต่อมามูลค่า
การส่งออกต่ำกว่าระดับ CNL ที่กำหนด ซึ่งปี 2554 สหรัฐฯ กำหนดที่ 150 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
(2) ขอผ่อนผันไม่ให้ระงับสิทธิกรณี De Minimis Waive สำหรับสินค้าที่มีส่วน
แบ่งตลาดนำเข้าสหรัฐฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
การขอใช้สิทธิ GSP
สหรัฐฯ กำหนดให้ผู้นำเข้าเป็นผู้ขอใช้สิทธิ GSP โดยเป็นผู้รับรองตนเอง (self
certificate) ว่าสินค้า ที่นำเข้าผลิต/ขนส่งตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ส่งออกมีหน้าที่ใน
การรับรองคุณสมบัติของสินค้า และจัดเตรียมข้อมูล/เอกสารสำหรับชี้แจงในแบบฟอร์ม
GSP Declaration เพื่อส่งให้ผู้นำเข้าแจ้งศุลกากรสหรัฐฯ ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม
• โครงการ GSP สหรัฐอเมริกา www.ustr.gov

• รายการสินค้าและอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ GSP
		 www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

• สถิติการนำเข้า/ส่งออกของสหรัฐอเมริกา www.dataweb.usitc.gov
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ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) แคนาดา
ข้อมูลทั่วไป
แคนาดาได้เริ่มโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System
of Preference : GSP) แก่ประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) 136 ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries)
47 ประเทศ ตัง้ แต่ปี 2517 เป็นต้นมา เพือ่ เปิดโอกาสให้สนิ ค้าจากประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิ GSP
สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดแคนาดา
ระยะเวลาของโครงการ
โครงการที่ 1 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 – 30 มิถุนายน 2527
โครงการที่ 2 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2527 – 30 มิถุนายน 2537
โครงการที่ 3 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 – 30 มิถุนายน 2547
ปัจจุบันมีการต่ออายุโครงการทุกปี
คุณสมบัติของสินค้าที่อยู่ในข่ายที่ได้รับสิทธิ GSP
(1)
(2)
(3)
(4)

ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP
ต้องเป็นสินค้าที่นำเข้าโดยตรงจากประเทศ ประเทศผู้รับสิทธิ
ต้องผลิตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
มีเอกสารที่จำเป็นในการขอใช้สิทธิ GSP

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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ขอบเขตของสินค้าภายใต้สิทธิ GSP
สินค้าเกษตรบางรายการ และสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทุกรายการ ยกเว้น สินค้า
ที่มีมาตรการคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศบางรายการ เช่น สินค้าประเภทสิ่งทอและ
เสื้อผ้า รองเท้า สินค้า เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
การลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษีจากอัตราปกติ (MFN) หรือยกเว้นภาษีนำเข้า
หลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
• สินค้านั้นจะต้องผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศผู้รับสิทธิทั้งหมด หรือกรณี
ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่นำเข้าจากต่างประเทศจะต้องมีสัดส่วนของวัตถุดิบดังกล่าว
ไม่เกินร้อยละ 40 ของราคาสินค้าจากโรงงาน (Ex-factory Price)

• ภายใต้ระบบ GSP ของแคนาดาจะถือว่าประเทศผูไ้ ด้รบั สิทธิ GSP ทุกประเทศ
เป็นเขตพื้นที่เดียวกัน (Global Cumulation) โดยมูลค่าเพิ่มและมูลค่าของกระบวนการ
ผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศผู้รับสิทธิประเทศหนึ่งอาจนำมาคำนวณสะสมแล้วรวมกับต้นทุน
วัตถุดิบและค่าแรงในประเทศผู้ส่งออกได้ เพื่อให้สินค้าที่ส่งออกไปยังแคนาดามีอัตราส่วน
ตามที่กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
• แคนาดาใช้กฎ Donor Country Content คือ สินค้าของประเทศแคนาดา
ที่ส่งออกไปยังประเทศผู้รับสิทธิพิเศษฯสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยถือเสมือน
ว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศผู้รับสิทธิพิเศษฯ นั้น
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การขนส่งโดยตรง
ต้องมีการส่งมอบสินค้าไปยังแคนาดาโดยตรง แต่ในกรณีที่ต้องมีการผ่านแดน
หรือแวะพักสินค้าในประเทศที่สาม จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) สินค้านั้นจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศุลกากรของประเทศนั้น
(2) ไม่ได้มีการกระทำใดๆ นอกเหนือไปจากการเคลื่อนย้ายเพื่อให้สินค้านั้น
คงอยู่ในสภาพดี
ข้อจำกัดในการให้สิทธิ GSP
ตาม Article 19 ของ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
ได้กำหนดว่าแคนาดาสามารถทำการเพิกถอนสิทธิ GSP หรือปรับปรุงการให้สิทธิ GSP ได้
ในกรณีที่มีการนำเข้าสินค้าในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ผลิตของแคนาดา
เอกสารที่จำเป็นในการขอใช้สิทธิ GSP
(1) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบ เอ (Form A) ที่กรมการค้าต่างประเทศ
ออกให้ไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า
(2) ศุลกากรแคนาดา ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้ผู้ส่งออกสามารถรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้าได้ด้วยตนเอง โดยจัดทำเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของผู้ส่งออก
(Exporter’s Statement of Origin)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสินค้าและอัตราภาษีนำเข้าปกติ/
อัตราภาษีภายใต้ GSP ได้ที่
http://www.cbas-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tariff/

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) สหภาพยุโรป
ข้อมูลทั่วไป
สหภาพยุโรปเริม่ ให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรเป็นการทัว่ ไป (GSP) ครัง้ แรกในปี
2514 แก่ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และดินแดนในเขตปกครองต่างๆ
รวมทั้งสิ้น 176 ประเทศ
สหภาพฯ กำหนดอายุโครงการ GSP รอบละ 10 ปี โดยปัจจุบันเป็นโครงการที่ 4
(พ.ศ. 2549 – 2558) ซึ่งมีคณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดให้แบ่งโครงการเป็น 3 ช่วง
ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 – 31 ธันวาคม 2551
- ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2554 (Council
Regulation No 732/2008)
- ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558
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รูปแบบการให้สิทธิ
ประเทศไทยได้ ร ั บ สิ ท ธิ GSP จากสหภาพยุ โรป ประเภทสิ ท ธิ พ ิ เ ศษทั ่ ว ไป
(General Arrangement) ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่สหภาพยุโรปให้แก่ประเทศกำลังพัฒนากว่า
176 ประเทศทั่วโลกโดยการยกเว้นหรือการลดอัตราภาษีศุลกากรลงจากอัตราปกติ (MFN
Duty Rate) ซึง่ ครอบคลุมสินค้า 6,244 รายการ โดยพิจารณาให้สทิ ธิ GSP ตามความอ่อนไหว
(sensitivity) ของสินค้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มสินค้าอ่อนไหว (Sensitive product) รวม 3,200 รายการ มีการลดภาษี ดังนี้

• สินค้าที่จัดเก็บภาษีตามมูลค่า (Ad valorem rate) ลดภาษีลง 3.5%
จากอัตราปกติ ยกเว้นสินค้าในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ลดภาษีลงร้อยละ
20 ของอัตราภาษีปกติ

• สินค้าที่จัดเก็บตามสภาพ (specific rate) เช่น ตามขนาดน้ำหนัก ลดภาษีลง
ร้อยละ 30 ของอัตราภาษีปกติ
กลุ่มสินค้าไม่อ่อนไหว (Non-sensitive product) ได้รับการยกเว้นภาษี
กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าที่จะขอใช้สิทธิ GSP สหภาพยุโรป จะต้องผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิด
สินค้า ดังนี้

• ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly-Obtained : WO)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
• สินค้าที่ผลิตโดยมีวัตถุดิบนำเข้าจะต้องผ่านเกณฑ์การแปรสภาพอย่าง
เพียงพอ ตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละพิกัดสินค้า ได้แก่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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- ผ่ า นกระบวนการผลิ ต จนมี ก ารเปลี ่ ย นพิ ก ั ด (Change in Tariff
Classification) ในระดับ 4 หลัก
- มีการใช้วตั ถุดบิ นำเข้าในการผลิตไม่เกิดอัตราสูงสุดทีก่ ำหนด (Maxmum
permitted content of non-origination materials)
การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (Cumulation)
ประเทศไทยสามารถสะสมถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศใน
กลุม่ อาเซียนทุกประเทศ (ยกเว้นสหภาพพม่า) สำหรับการขอสะสมถิน่ กำเนิดฯ กับประเทศ
สมาชิกสหภาพฯ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และตุรกี จะต้องมีเอกสารรับรองถิ่นกำเนิด
ฟอร์ม EUR.1 กำกับมาด้วย
การขอสะสมถิน่ กำเนิดกับประเทศทีม่ คี วามตกลง FTA กับสหภาพฯ และประเทศ
ในกลุ่ม SAARC จะต้องยื่นคำร้องขอสะสมถิ่นกำเนิดฯ ต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อ
พิจารณาอนุญาตก่อน
สินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (Safeguard Measures)
หากการนำเข้าสินค้าภายใต้สิทธิ GSP เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่ออุตสาหกรรมภายในของสหภาพยุโรปทีผ่ ลิตสินค้าชนิดเดียวกันหรือมีการแข่งขันกันโดย
ตรง สหภาพยุโรปอาจระงับสิทธิ GSP และเก็บภาษีนำเข้าในอัตราปกติกรณีที่ประเทศ
สมาชิกร้องขอ หรือเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นสมควร

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

การระงับสิทธิ GSP ชั่วคราว (Temporary withdrawal)
สหภาพยุโรปอาจระงับสิทธิ GSP ทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่ คราว (เป็นเวลา
3 เดือน หรืออาจมากกว่า 3 เดือน) หากประเทศผู้รับสิทธิฯ ปฏิบัติหรือดำเนินการต่างๆ
เช่น ปฏิบัติต่อแรงงานเยี่ยงทาส ส่งออกสินค้าโดยใช้แรงงานนักโทษ ละเลยหรือบกพร่อง
ในการควบคุมการส่งออกหรือส่งผ่านยาเสพติด เป็นต้น
การตัดสิทธิ (GSP Graduation)
เกณฑ์การพิจารณาการตัดสิทธิมี 2 รูปแบบ คือ
1. การตัดสิทธิทั้งประเทศ : ประเทศผู้รับสิทธิฯ อาจถูกตัดสิทธิฯ ในกรณีที่

		 • มีรายได้อยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีม่ รี ายได้สงู ตามการจัดอันดับของธนาคารโลก

• มีมลู ค่าการนำเข้าภายใต้สทิ ธิพเิ ศษ GSP ของสหภาพยุโรปในกลุม่ สินค้า
สำคัญ 5 กลุ่มน้อยกว่าร้อยละ 75 เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน

2. การตัดสิทธิเป็นกลุ่มสินค้า : เกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าใดก็ตามที่สหภาพยุโรป
นำเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 3 ปี ติดต่อกัน เกินกว่าร้อยละ 15 (หรือร้อยละ 12.5 สำหรับสินค้าใน
หมวดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ของมูลค่านำเข้าสินค้ารวมในหมวดนั้นๆ จากทุกประเทศ
ที่ได้รับสิทธิ
เอกสารหลักฐาน
• หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ

• Invoice declaration ในกรณีสินค้าส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปมีมูลค่า
ไม่เกิน 6,000 ยูโร
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาอัตราภาษีและกฎถิ่นกำเนิดสินค้าได้ที่
http://exporthelp.europa.eu/index_en.html

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) สวิตเซอร์แลนด์
ข้อมูลทั่วไป
วันที่เริ่มให้สิทธิ : 1 มีนาคม คศ.1972 (พ.ศ. 2515)
ระยะเวลาโครงการ :

• สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาการให้สิทธิโครงการ GSP
รูปแบบการให้สิทธิ :

• สวิตเซอร์แลนด์ให้สทิ ธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยสินค้าเกษตรส่วนใหญ่
ยกเว้น สินค้าจำพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสินค้าจำพวกของเสียจากอุตสาหกรรม
อาหารเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้า ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม
ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า (Free) ทุกรายการ ยกเว้น สินค้ากลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ที่ได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าร้อยละ 50-75 ของอัตราภาษีปกติ
เงื่อนไขการขอรับสิทธิ
• เป็นสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าที่สวิตเซอร์แลนด์ให้สิทธิ GSP และ

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

• ส่งตรงจากประเทศที่ได้รับสิทธิไปยังสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ในกรณีที่สินค้า
ส่งจากประเทศผู้รับสิทธิฯ ไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือนอร์เวย์แล้ว ส่งต่อไป
สวิตเซอร์แลนด์ให้ถือว่าเป็นการส่งตรงจากประเทศผู้รับสิทธิฯ ไปยังสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี
เงือ่ นไขว่าสินค้าดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของศุลกากรสหภาพยุโรป หรือนอร์เวย์
และจะต้องไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับสินค้านั้น มากไปกว่าการขนส่งขึ้น/ลงเรือหรือการ
ดำเนินการให้สินค้าอยู่ในสภาพดี
• มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) ประกอบการขอใช้สิทธิ

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าที่จะขอรับสิทธิ GSP ได้ จะต้องผลิตตามกรรมวิธีที่กำหนด ดังนี้

• ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly-Obtained : WO) หรือ
• ผลิตตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในแต่ละพิกดั ของสินค้า (Product Specific Rules :
PSRs) ได้แก่

- ผลิตจากวัสดุนำเข้าที่ได้รับการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Sufficient
process) จนกลายเป็นสินค้าใหม่ ภายใต้พกิ ดั ศุลกากรทีแ่ ตกต่างไปจาก
พิกดั ศุลกากรของวัสดุนำเข้า (Change in Tariff Classification) ในระดับ
4 หลัก
- หรือ มีสัดส่วนการนำเข้าไม่เกินร้อยละที่กำหนดของราคาสินค้าหน้า
โรงงาน (ส่วนใหญ่ร้อยละ 40) ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎที่ระบุไว้
แตกต่างกันไปตามแต่เฉพาะรายการสินค้า

• ผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้า
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (Cumulation)
• ในกรณีทม่ี กี ารนำเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศมาใช้ในการผลิต สวิตเซอร์แลน
ด์ให้ถือว่าวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดในสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือสหภาพยุโรปเปรียบเสมือน
หนึ่งวัตถุดิบของประเทศผู้รับสิทธิ GSP (Donor Country Content Rule) โดยวัตถุดิบ
ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า EUR I จาก สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์
หรือสหภาพยุโรป กำกับมาด้วย และในกรณีที่วัสดุดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกิน 7,500 สวิสฟรังส์
ผูผ้ ลิตสามารถใช้ Invoice declaration ทีร่ บั รองโดยผูส้ ง่ ออกจากสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์
หรือสหภาพยุโรป กำกับมาด้วย

• วัสดุที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ยกเว้น
สิงคโปร์ และบรูไน) เปรียบเสมือนวัสดุของประเทศผู้รับสิทธิ GSP ตามกฎถิ่นกำเนิดสะสม
(Cumulative Rule) โดยวัสดุดังกล่าว จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A
Cumulation หรือ Invoice Declaration จากประเทศ ผูส้ ง่ ออกวัสดุดงั กล่าวกำกับมาด้วย
เอกสารหลักฐาน
• หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ

• สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 7,500 สวิสฟรังค์ให้สามารถใช้ Invoice
Declaration ได้

• ในกรณีทเ่ี ป็นสินค้าติดตัวผูเ้ ดินทางทีม่ มี ลู ค่าไม่เกิน 500 สวิสฟรังค์ และ 1,000
สวิสฟรังค์ ไม่จำเป็นต้อง ใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A หรือ Invoice
Declaration เป็นหลักฐานในการขอรับสิทธิ

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ข้อมูลเพิ่มเติม
• ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

		 www.unctad.org หรือ www.bitd.org/search.aspx

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) นอร์เวย์
ข้อมูลทั่วไป
นอร์เวย์เริ่มให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2514 โดยให้สิทธิ แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด สินค้า
ที่ได้รับสิทธิ ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อัตราภาษี
จะเป็น 0
รูปแบบการให้สิทธิ
ประเทศไทยได้รับสิทธิ GSP จากนอร์เวย์ประเภทสิทธิพิเศษทั่วไป (General
Arrangement) ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่นอร์เวย์ให้แก่ประเทศกำลังพัมนา โดยสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปส่วนใหญ่จะได้รับการลดภาษีจากอัตราปกติ (MFN Duty Rate) สำหรับ
สินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษี

• ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากกรณีต่าง ๆ หน่วยงานที่มีหน้าที่ออกหนังสือ
รับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form A) สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าย้อนหลังได้
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าทีจ่ ะขอใช้สทิ ธิ GSP ส่งออกไปนอร์เวย์จะต้องผลิตถูกต้องตามกฎถิน่ กำเนิด
สินค้าภายใต้ระบบ GSP นอร์เวย์ ดังนี้

• ผลิตโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly-Obtained :WO) ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
• สินค้าที่ผลิตโดยมีวัตถุดิบนำเข้าจะต้องผ่านเกณฑ์การแปรสภาพอย่างเพียง
พอตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละพิกัดสินค้า ได้แก่

- ผ่ า นกระบวนการผลิ ต จนมี ก ารเปลี ่ ย นพิ ก ั ด (Change in Tariff
Classification) ในระดับ 4 หลัก หรือ
- มีการใช้วตั ถุดบิ นำเข้าในการผลิตไม่เกิดอัตราสูงสุดทีก่ ำหนด (Maximum
permitted content of non-originating materials)
การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (Cumulation)
ประเทศนอร์เวย์อนุญาตให้ประเทศผู้รับสิทธิสามารถนำวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดใน
ประเทศอื่นมาใช้ในกระบวนการผลิตได้เสมือนวัตถุดิบนั้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศผู้รับสิทธิ
เอง โดยประเทศไทยสามารถสะสมถิ่นกำเนิดได้จากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์
สวิตเซอร์แลนด์ และสหภาพยุโรป โดยต้องมีเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดฟอร์ม EUR.1
กำกับมาด้วย และประเทศในกลุ่มอาเซียน (บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม)

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

การขนส่งตรง (Direct consignment)
สินค้าต้องส่งตรงจากประเทศผู้รับสิทธิ GSP ไปยังนอร์เวย์ ในกรณีสินค้าส่งผ่าน
ประเทศอื่นสินค้าดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศุลกากรของประเทศที่ถูก
ส่งผ่าน และจะต้องไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับสินค้านั้นมากไปกว่าการขนส่งขึ้น/ลงเรือ
หรือ การดำเนินการให้สินค้าอยู่ในสภาพดี
เอกสารหลักฐาน
จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ไปแสดงต่อศุลกากรนอร์เวย์
เพื่อขอรับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 Norwegian
kroner ให้สามารถใช้ Invoice Declaration ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=en

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ตุรกี
ข้อมูลทั่วไป
ตุรกีเริม่ ให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรเป็นการทัว่ ไป (GSP) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2545 โดยให้สิทธิ แก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด สินค้าที่ได้รับสิทธิ
ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมทุกรายการ และสินค้าเกษตรบางรายการ
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

รูปแบบการให้สิทธิ
ประเทศไทยได้รับสิทธิ GSP จากตุรกีประเภทสิทธิพิเศษทั่วไป (General
Arrangement) ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่ตุรกีให้แก่ประเทศกำลังพัมนา 112 ประเทศ โดยลด
ภาษีศุลกากรลงจากอัตราปกติ (MFN Duty Rate) แก่อุตสาหกรรมประเภทวัตถุดิบและ
สินค้ากึ่งสำเร็จรูปกว่า 2,500 รายการ สำหรับสินค้าเกษตรจะให้สิทธิบางรายการเท่านั้น
โดยพิจารณาให้สิทธิ GSP ตามความอ่อนไหว (Sensitive) ของสินค้าซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ
• กลุ่มสินค้าอ่อนไหว (Sensitive product)

- สินค้าที่จัดเก็บภาษีตามมูลค่า (ad valorem Rate) ลดภาษีลงร้อยละ
3.5 จากอัตราปกติ

- สินค้าที่จัดเก็บตามสภาพ (Specific Rate) ลดภาษีลงร้อยละ 30 ของ
อัตราภาษีปกติ

• กลุ่มสินค้าไม่อ่อนไหว (Non-sensitive product) ได้รับการยกเว้นภาษี
กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

สินค้าส่งออกไปตุรกีที่ต้องการใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีศุลกากรจะต้องผลิต
ถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ระบบ GSP ตุรกี ดังนี้

• ผลผลิตโดยใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศทัง้ หมด (Wholly-Obtained : WO)
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
• สินค้าที่ผลิตโดยมีวัตถุดิบนำเข้าจะต้องผ่านเกณฑ์การแปรสภาพอย่าง
เพียงพอตามที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละพิกัดสินค้า ได้แก่

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

- ผ่ า นกระบวนการผลิ ต จนมี ก ารเปลี ่ ย นพิ ก ั ด (Change in Tariff
Classification) ในระดับ 4 หลัก
- มีการใช้วตั ถุดบิ นำเข้าในการผลิตไม่เกินอัตราสูงสุดทีก่ ำหนด (Maximum
permitted content of non-originating materials)
การะสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (Cumulation)
ตุรกีอนุญาตให้ประเทศผู้รับสิทธิสามารถนำวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอื่น
มาใช้ในกระบวนการผลิตได้เสมือนวัตถุดิบนั้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศผู้รับสิทธิเอง โดย
ประเทศไทยสามารถสะสมถิ่นกำเนิดได้จากประเทศตุรกี สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ
สหภาพยุโรป โดยต้องมีเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดฟอร์ม EUR.1 กำกับมาด้วย และประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนทุกประเทศ (ยกเว้นสหภาพพม่า)
การตัดสิทธิ (GSP Graduation)
เกณฑ์การพิจารณาการตัดสิทธิมี 2 รูปแบบ คือ
1. การตัดสิทธิทั้งประเทศ : ประเทศผู้รับสิทธิอาจถูกตัดสิทธิในกรณีที่

• มีรายได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงตามการจัดอันดับของธนาคารโลก

• มีมูลค่าการนำเข้าภายใต้สิทธิพิเศษ GSP ของตุรกีในกลุ่มสินค้าสำคัญ 5 กลุ่ม
น้อยกว่าร้อยละ 75 เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
2. การติดสิทธิเป็นกลุ่มสินค้า : เกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าใดก็ตามที่ตุรกีนำเข้ามี
มูลค่าเฉลี่ย 3 ปี ติดต่อกัน เกินกว่าร้อยละ 15 (หรือร้อยละ 12.5 สำหรับสินค้าในหมวด
สิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม) ของมูลค่านำเข้าสินค้ารวมในหมวดนัน้ ๆ จากทุกประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิ
ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้โครงการ GSP สหภาพยุโรป
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เอกสารหลักฐาน

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

คุณสมบัติของประเทศที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ GSP

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form A ไปแสดงต่อศุลกากรในตุรกีเพื่อขอรับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.unctad.org/en/docs/itcdtsbmisc74_en.pdf

ระบบ GSP รัสเซียและรัฐอิสระ (10 ประเทศ)

(1)
(2)
(3)
(4)

ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP
ต้องเป็นสินค้าที่นำเข้าโดยตรงจากประเทศผู้รับสิทธิ
ต้องผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
เอกสารที่จำเป็นในการขอให้สิทธิ GSP

ขอบเขตของสินค้าภายใต้สิทธิ GSP
รัสเซียและรัฐอิสระอีก 10 ประเทศ ได้ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าเกษตรและสินค้า
อุตสาหกรรมจำนวนหลายรายการ โดยไม่มีการจำกัดโควตา หรือเพดานในการให้สิทธิฯ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

ข้อมูลทั่วไป
รั ส เซี ย และรั ฐ อิ ส ระต่ า งๆ ที ่ แ ยกออกมาจากรั ส เซี ย (กลุ ่ ม ประเทศ CIS :
Commowealth of Independent States) มีจำนวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย รัสเซีย
อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐเบลารุส คาซัคสถาน ยูเครน อุซเบกิสถาน และ
เติร์กเมนิสถาน ได้ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP แก่ประเทศ
กำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 46 ปี โดยเริ่มให้สิทธิฯ ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2508

(1) สินค้านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดทั้งหมดในประเทศผู้ผลิต (Wholly
Obtained Product)
(2) กรณีมวี ตั ถุดบิ จากต่างประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาสินค้าจากโรงงาน
(Ex-factory Price)
(3) สามารถใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าแบบสะสมจากประเทศผู้รับสิทธิอื่นได้
(4) สามารถใช้กฎว่าด้วยการใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศผู้ให้สิทธิ (Donor
Country Content)

ระยะเวลาของโครงการ
ไม่ได้ระบุชัดเจน
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การลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษีจากอัตราปกติลงร้อยละ 5
เอกสารจำเป็นในการขอใช้สิทธิ GSP
ใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ เอ (Form A) ที่กรมการค้าต่างประเทศ
ออกให้ไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า

ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)
การให้สิทธิ GATP
ให้การลดหย่อนภาษีระหว่างประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ภายใต้ระบบ GSTP รวม 43 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย อาร์เจนตินา บังกลาเทศ เบนิน
โบลิเวีย บราซิล แคเมอรูน ชิลี โคลัมเบีย คิวบา เกาหลีเหนือ เอกวาดอร์ อียิปต์ กานา กินี
กายอานา อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรัก ลิเบีย มาเลเซีย เมอร์โคซูร์ เม็กซิโก โมร็อกโค
พม่า โมซัมบิก นิการากัว ไนจีเรีย ปากีสถาน เปรู ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ศรีลังกา
ซูดาน ไทย ตรินิแดด และโตเบโก ตูนีเซีย แทนซาเนีย เวเนซูเอล่า เวียดนาม และซิมบับเว

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ขอบเขตของสินค้าภายใต้สิทธิ
เป็นสินค้าทีอ่ ยูใ่ นบัญชีรายการทีป่ ระเทศสมาชิกตกลงให้สทิ ธิลดหย่อนอัตราภาษี
ศุลกากรขาเข้าแก่สินค้ารวม 1,627 รายการ (สินค้า 11 รายการ เป็นสินค้าที่ประเทศไทย
ให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ประเทศสมาชิก และสินค้า 1,616 รายการ เป็นสินค้าที่ประเทศ
สมาชิกข้อตกลง GSTP 43 ประเทศให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ประเทศสมาชิก รวมทั้ง
ประเทศไทย)
ประเทศที่ได้รับสิทธิ GSTP
ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายใต้ระบบ
GSTP รวม 43 ประเทศ
การลดหย่อนภาษี
อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าลดหย่อนระหว่างร้อยละ 2.5 – 100
ข้อจำกัดในการให้สิทธิ GSTP
ให้สิทธิแก่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวม 43 ประเทศ

ระยะเวลาของโครงการ
ประเทศสมาชิกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอาจขอถอนการลดหย่อนได้ตามความเหมาะสม

72

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า
สำหรับ SMEs

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

73

ภาคผนวก 1

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
(1) เงื่อนไขแหล่งกำเนิดสินค้า

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

1.2 กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)

- เป็นสินค้าที่มีกำเนิดสินค้าหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศไทยหรือใน
ประเทศกำลังพัฒนาที่ขอใช้ GSTP ทั้งหมด
- หากผลิตโดยใช้วัตถุดิบนำเข้า จะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบ
นำเข้าไม่เกินร้อยละ 50 ของต้นทุนสินค้า F.O.B. และอนุญาตให้ประเทศกำลังพัฒนา
ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปที่ผลิตสินค้าร่วมกัน หากใช้วัตถุดิบนำเข้าจะต้องมีส่วนผสมที่เป็น
ต้นทุนการผลิตในประเทศที่ผลิตสินค้าร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของราคาสินค้า
F.O.B.
(2) เอกสารหลักฐาน
ผู้ส่งออกจะต้องแนบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
แบบ GSTP (Form GSTP) ส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ส่งออกให้ลูกค้าใช้แสดงต่อศุลกากรใน
ประเทศผู้นำเข้า
(3) เงื่อนไขการขนส่งโดยตรง (Direct Consignment)
สินค้าจะต้องถูกส่งโดยตรงไปยังประเทศกำลังพัฒนาที่ให้สิทธิ GSTP ทั้งนี้สินค้า
อาจแวะผ่านดินแดนของประเทศอื่นได้เพื่อขนถ่ายเปลี่ยนพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้า
โดยสินค้าจะต้องไม่ถูกนำไปซื้อขายหรือบริโภคขณะแวะผ่าน และจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง
หรือแปรสภาพสินค้ามากไปกว่าการยกขึ้นเพื่อขนถ่ายสินค้า หรือการรักษาสินค้าให้คงอยู่
ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมในประเทศที่สาม
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ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA/ATIGA)
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม 2536
ข้อผูกพันทางภาษี

: ยืนยันการลดภาษีสนิ ค้าในบัญชีลดภาษี (IL) ยกเว้นสินค้า
อ่อนไหว (SL) และสินค้าอ่อนไหวสูง (HSL)

อาเซียนเดิม 6 ประเทศ
1 มกราคม 2546 สินค้า 60% ของรายการ
ในบัญชีลดภาษี
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0
1 มกราคม 2552 สินค้า 80% ของรายการ
ในบัญชีลดภาษี
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0

อาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (CLMV)
ปี 2546 - 2557

ทยอยลดภาษีเหลือ 0-5%
ให้มากรายการที่สุด

1 มกราคม 2552 • ลาว พม่า เวียดนาม สินค้า
100% ของรายการ
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0-5%
• กัมพูชา สินค้า 80% ของ
รายการทั้งหมดลดภาษี
เป็น 0-5%

1 มกราคม 2553 สินค้า 100% ของรายการ 1 มกราคม 2558 สินค้า 100% ของรายการ
ทัง้ หมดลดภาษีเป็น 0
ในบัญชีลดภาษี
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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ภาคผนวก 1

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าส่งออกไปอาเซียนทีต่ อ้ งการใช้สทิ ธิในการลดอัตราภาษีศลุ กากรจะต้องผลิต
ถูกต้องตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN
Trade in Goods Agreement : ATIGA) ดังนี้

• สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (WhollyObtained : WO) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าว พืช ผัก ผลไม้ที่มีการปลูกและ
เก็บเกี่ยวได้ในประเทศ และสัตว์ เป็นต้น

• สินค้าที่ผลิตโดยมีสัดส่วนวัตถุดิบนำเข้าจากนอกประเทศไทยและอาเซียน
ตามเกณฑ์การผลิตที่กำหนดไว้ในแต่ละพิกัดของสินค้า ได้แก่
- ผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification)
ในระดับ 4 หลัก
- มีการใช้วัตถุดิบภายในภูมิภาคทั้งไทยและอาเซียน (Regional Value
Content : RVC) รวมกันไม่น้อยกว่า 40% ของมูลค่า FOB ที่ส่งออก
จากไทย

• กฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) ซึ่งแตกต่างกัน
ไปตามสินค้าแต่ละพิกัดฯ
เอกสารหลักฐาน

ความตกลงทางการค้าเสรีอาเซียน – จีน (ACFTA)
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม 2547
ข้อผูกพันทางภาษี

:

ข้อผูกพันทางภาษีของจีน

ข้อผูกพันทางภาษีของไทย

• สินค้าปกติ (Normal Track)
• สินค้าปกติ (Normal Track)
1 มกราคม 2553 - สินค้ากว่า 7,000 รายการ 1 มกราคม 2553 - สินค้ากว่า 7,000 รายการ
หรือร้อยละ 90 ของรายการ
หรือร้อยละ 90 ของรายการ
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0
1 มกราคม 2555 - สินค้าจำนวนไม่เกิน 150
1 มกราคม 2555 - สินค้าจำนวนไม่เกิน 150
รายการ ลดภาษีเป็น 0
รายการ ลดภาษีเป็น 0
• สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List)
ปี 2555 - สินค้า 162 รายการ ลดภาษี
เหลือ 20%
ปี 2558 - สินค้าลดภาษีเหลือ 0 - 5%

• สินค้าอ่อนไหวสูง (High Sensitive List)
ปี 2558 - สินค้า 100 รายการ ลดภาษี
เหลือ 50%

• สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List)
ปี 2555 - สินค้า 251 รายการ ลดภาษี
เหลือ 20%
ปี 2558 - สินค้าลดภาษีเหลือ 0 - 5%

• สินค้าอ่อนไหวสูง (High Sensitive List)
ปี 2558 - สินค้า 100 รายการ ลดภาษี
เหลือ 50%

สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง AFTA จะต้องมีหนังสือรับรอง
แหล่งกำเนิดสินค้า Form D ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศอาเซียนเพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าที่จะได้สิทธิพิเศษในการลดภาษีภายใต้การค้าเสรีอาเซียน – จีน จะต้องได้
ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกัน ประกอบด้วย

• ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มา หรือผลิตขึน้ โดยใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศทัง้ หมด (WhollyObtained : WO) ได้แก่ พืช สัตว์ แร่ และสิ่งของที่เหลือจากการผลิตของเหล่านี้

• ผลิตภัณฑ์ที่ได้มา หรือผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด
โดยมีสดั ส่วนของวัตถุดบิ ทีม่ ถี น่ิ กำเนิดภายในกลุม่ ประเทศภาคี (อาเซียนและจีน) ไม่นอ้ ยกว่า
40% ของราคา F.O.B (RVC 40%) หรือมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ
นอกภาคีอาเซียน-จีน น้อยกว่า 60%

• กฎเฉพาะทาง (Exclusive Rule) จำนวน 9 รายการ ได้แก่ เนย ไอศครีม
เศษผ้าฝ้าย เศษของขนแกะ วัสดุที่ทำจากขนแกะ ขนแกะที่สางแล้ว เศษของขนสัตว์อื่นๆ
ขนหยาบของสัตว์ที่สางแล้ว และมุกเลี้ยง
• กฎทางเลือก (Alternative Rule) เป็นกฎทางเลือกระหว่างกฎทั่วไป RVC
40% หรือ สามารถเลือกใช้กฎ ดังต่อไปนี้
- กฎการเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification) จำนวน 129
รายการ
- กฎการผลิตสินค้าสิ่งทอ จำนวน 426 รายการ
เอกสารหลักฐาน

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

สถานะล่าสุด
1 มกราคม 2554 จีนและอาเซียนได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ
ในการออก Form E แบบใหม่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
(Operational Certificate Procedures) หลังจากมีผลบังคับใช้มาแล้ว 6 ปี โดยผู้นำเข้า
สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้เงื่อนไขที่เรียกว่า Movement Certificate
(หรือ Back-to-Back CO) และกำหนดให้ผู้นำเข้าสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
สำหรับการซือ้ ขายผ่านประเทศนายหน้าภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ รียนว่า Third Party Invoicing ได้

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP)
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ : 1 มิถุนายน 2552
ข้อผูกพันทางภาษี

:
ญี่ปุ่น

ไทย

1 ธันวาคม 2551 สินค้า 85.51% ของรายการ 1 ธันวาคม 2551 สินค้า 30.94% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
ทัง้ หมด ลดภาษีเป็น 0
1 ธันวาคม 2561 สินค้า 90.16% ของรายการ 1 ธันวาคม 2561 สินค้า 86.17% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
ทัง้ หมด ลดภาษีเป็น 0

สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง ACFTA จะต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศที่นำเข้าเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี
78
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นที่ต้องการใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีศุลกากรจะต้องผลิต
ถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน – ญี่ปุ่น ดังนี้
• สินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศสมาชิก AJCEP ได้แก่

- สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (WhollyObtained : WO) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้
ที่มีการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ในประเทศ เป็นต้น

- สินค้าที่ผ่านการผลิตทั้งหมดในประเทศผู้ส่งออกโดยใช้วัตถุดิบที่ได้ถิ่น
กำเนิดจากประเทศสมาชิก AJCEP

• สินค้าทีผ่ ลิตโดยใช้วตั ถุดบิ จากนอกประเทศสมาชิก AJCEP จะได้ถน่ิ กำเนิด
สินค้าเมื่อมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลีย่ นพิกดั (Change in Tariff Classification)
- มีการใช้วัตถุดิบภายในสมาชิกประเทศ AJCEP เป็นสัดส่วนสำคัญในการ
ผลิต (Regional Value Content : RVC) ไม่ต่ำกว่า 40%
เอกสารหลักฐาน
สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง AJCEP จะต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้า Form AJ ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศสมาชิก AJCEP เพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA)
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ : 1 พฤศจิกายน 2550
ข้อผูกพันทางภาษี

:
ญี่ปุ่น

ไทย

1 พฤศจิกายน 2550 สินค้า 86.14% ของรายการ 1 พฤศจิกายน 2550 สินค้า 31.07% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
ทัง้ หมด ลดภาษีเป็น 0
1 เมษายน 2560

สินค้า 91.21% ของรายการ 1 เมษายน 2560
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0

สินค้า 97.59% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นที่ต้องการใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีศุลกากร จะต้องผลิต
ถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ไทย – ญี่ปุ่น ดังนี้

• สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (WhollyObtained : WO) ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าว และพืชผัก ผลไม้ที่มีการปลูก
และเก็บเกี่ยวได้ในประเทศ เป็นต้น
• สินค้าทีผ่ ลิตโดยมีวตั ถุดบิ นำเข้าจากนอกประเทศไทยและญีป่ นุ่ ตามเกณฑ์
การผลิตทีก่ ำหนดไว้ในแต่ละพิกดั ของสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) ได้แก่
- ผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลีย่ นพิกดั (Change in Tariff Classification)
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

- มีการใช้วัตถุดิบภายในไทยและญี่ปุ่น เป็นสัดส่วนสำคัญในการผลิต
(Regional Value Content : RVC) ซึ่งกำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่า 40%
- ผลิตผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงบางชนิด เช่น สินค้าเคมีภัณฑ์
สินค้าสิ่งทอ เป็นต้น
สินค้าที่ไทยได้โควตาจากญี่ปุ่น
ภายใต้กรอบความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจไทย – ญีป่ นุ่ (JTEPA) ญีป่ นุ่ ได้ให้โควตา
ส่งออกสินค้าสำคัญ เช่น กล้วย เนื้อหมูและแฮมแปรรูป แป้งมันสำปะหลังดัดแปลง
กากน้ำตาล สับปะรดสด เป็นต้น ซึ่งภาษีภายใต้โควตาจะต่ำกว่าภาษีนำเข้านอกโควตา
เอกสารหลักฐาน
สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง JTEPA จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กำเนิดสินค้า Form JTEPA ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี (AKFTA)
ข้อมูลทั่วไป
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม 2553
ข้อผูกพันทางภาษี
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:

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ข้อผูกพันทางภาษีของเกาหลี

• สินค้าปกติ (Normal Track) : 1 มกราคม 2553
- สินค้า 10,403 รายการ หรือร้อยละ 90 ลดภาษีเป็น 0 ทันที
• สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) : ปี 2559
- สินค้า 481 รากการ หรือร้อยละ 4.27 ลดภาษีเหลือ 0 - 5%
• สินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List)
- สินค้า 377 รายการ หรือร้อยละ 3.36 ลดภาษีระหว่าง 20 – 50% แบ่งเป็น
ดังนี้
		 กลุ่ม A = ในปี 2559 จำนวน 6 รายการ ลดภาษีให้เหลือไม่เกิน 50%
		 กลุ่ม B = ในปี 2559 จำนวน 226 รายการ ลดภาษีลง 20%
		 กลุ่ม C = ในปี 2559 จำนวน 36 รายการ ลดภาษีลง 50% จากเดิม
		 กลุ่ม D = สินค้าโควตาภาษี จำนวน 11 รายการ
		 กลุ่ม E = สินค้าไม่ลดภาษี จำนวน 98 รายการ
กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าที่จะได้สิทธิพิเศษในการลดภาษีภายใต้การค้าเสรีอาเซียน - เกาหลี จะต้อง
ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกัน ประกอบด้วย
- ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มา หรือผลิตขึน้ โดยใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศทัง้ หมด (WhollyObtained : WO) ได้แก่ พืช สัตว์ แร่ และสิง่ ของทีเ่ หลือจากการผลิตสิง่ ของ
เหล่านี้
- สัดส่วนวัตถุดิบในประเทศไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B. (RVC 40%)
และสามารถรวมวัตถุดิบนำเข้า จากประเทศภาคีเดียวกันมาคำนวณได้
(Accumulation)
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

- การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก (CTH)
- เป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามกฎเฉพาะสินค้า (PSRs : Product Specific Rules)
เกาหลีให้โควตาสินค้าสำหรับอาเซียนรวมกัน
- กุ้งฝอยและกุ้งแช่แข็ง HS 030613 (ให้โควตาปลอดภาษีแก่ อาเซียน ปีละ
5,000 ตัน)
- กุง้ ฝอยและกุง้ อืน่ ๆ HS 1605209090 (ให้โควตาปลอดภาษี ปีละ 2,000 ตัน)
- หมึกกระดอง (ให้โควตาปลอดภาษี 300 ตัน ภายใต้ข้อกำหนดของกลุ่ม B)
- มันสำปะหลัง (ให้โควตา ปีละ 25,000 ตัน)
- แป้งมันสำปะหลัง (ให้โควตา ปีละ 9,600 ตัน)
- คิดนีย์บีน (ให้โควตาปลอดภาษี ปีละ 2,000 ตัน)
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง AKFTA จะต้องมีหนังสือรับรอง
ถิน่ กำเนิดสินค้า Form AK ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศทีน่ ำเข้าเพือ่ ขอรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย (AIFTA)

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

อินเดีย (5,224 รายการ)

ไทย (5,224 รายการ)

สินค้าปกติ 1
จำนวนร้อยละ 70
(Normal Track 1) ของสินค้าทั้งหมด
จะทยอยลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมดในปี 2556

สินค้าปกติ 1
จำนวนร้อยละ 70
(Normal Track 1) ของสินค้าทั้งหมด
จะทยอยลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมดในปี 2556

สินค้าปกติ 2
จำนวนร้อยละ 9
(Normal Track 2) ของสินค้าทั้งหมด
จะทยอยลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมดในปี 2559

สินค้าปกติ 2
จำนวนร้อยละ 9
(Normal Track 2) ของสินค้าทั้งหมด
จะทยอยลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมดในปี 2559

ทยอยลดภาษีเหลือ
สินค้าอ่อนไหว 1
(Sensitive Track 1) ร้อยละ 5 ในปี 2559

สินค้าอ่อนไหว 1
ทยอยลดภาษีเหลือ
(Sensitive Track 1) ร้อยละ 5 ในปี 2559

คงภาษีไว้ที่อัตรา
สินค้าอ่อนไหว 2
(Sensitive Track 2) ร้อยละ 5

สินค้าอ่อนไหว 2
คงภาษีไว้ที่อัตรา
(Sensitive Track 2) ร้อยละ 5

สินค้าพิเศษ
(Special
Products)

สินค้าอ่อนไหวสูง จะลดภาษีลงร้อยละ
จะลดภาษีลงร้อยละ
20-50 ในปี 2556
(Highly Sensitive 20 – 50 ในปี 2556
จำนวน 5 รายการ ได้แก่ List)
จำนวน 14 รายการ
น้ำมันปาล์มดิบ
น้ำมันปาล์มดิบสกัด
ชาดำ กาแฟ พริกไทย

สินค้าไม่ผูกพันภาษี ไม่ลดภาษี 489 รายการ
(Exclusive List)

สินค้าไม่ผูกพันภาษี ไม่ลดภาษี จำนวน 489
รายการ
(Exclusive List)

ข้อมูลทั่วไป
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม 2553
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กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าส่งออกไปอินเดียที่ต้องการใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีศุลกากรจะต้องผลิต
ถูกต้องตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน – อินเดีย ดังนี้

• เป็นสินค้าที่กำเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (WhollyObtained : WO) หรือ

• ใช้กฎทั่วไป (General Rule) คือ เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ
6 หลัก (CTSH) และมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ
อินเดียอย่างน้อยร้อยละ 35 ของราคา FOB (CTSH + 35%)
เอกสารหลักฐาน
สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง AIFTA จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่น
กำเนิดสินค้า Form AI ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศอินเดียเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

ความตกลงการค้าเสรีไทย – อินเดีย (TIFTA)

ข้อผูกพันทางภาษีของไทยและอินเดีย
ไทยและอินเดีย ได้ตกลงกันในสินค้าเร่งลดภาษีบางส่วน (Early Harvest Scheme
: EHS) จำนวน 82 รายการ
วิธีการลดภาษี
เป็นการลดภาษี MFN Applied Rates ซึ่งใช้อัตราฐาน ณ 1 มกราคม 2547
โดยลดอัตราภาษีเป็นอัตราร้อยละของอัตราที่เรียกเก็บ (Margin of Preference : MOP)
ดังนี้
1 กันยายน 2547 – อัตราภาษี ลดลงร้อยละ 50
1 กันยายน 2548 – อัตราภาษี ลดลงร้อยละ 75
1 กันยายน 2549 เป็นต้นไป – อัตราภาษีลดลงร้อยละ 100 (ภาษี FTA =0)
กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าส่งออกไปอินเดียที่ต้องการใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีศุลกากรจะต้องผลิต
ถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใน FTA ไทย – อินเดีย ดังนี้

• สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบ เช่น ผลไม้สด (มะม่วง ทุเรียน มังคุด)
เกลือรัตนชาติ เป็นต้น หรือ

• สินค้าที่ผลิตโดยมีวัตถุดิบนำเข้าจากนอกประเทศไทยและอินเดีย ตามเกณฑ์
การผลิตที่กำหนดไว้ในแต่ละพิกัดของสินค้า (Product Specific Rules : PSRs) ได้แก่

ข้อมูลทั่วไป
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช : 1 กันยายน 2547
ข้อผูกพันทางภาษี

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

:

- ผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด (Substantial Transformation)
หรือ
- มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศและอินเดียเป็นสัดส่วนสำคัญในการผลิต
(Local Value Added Content) ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดไว้ที่ 40%
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

เอกสารหลักฐาน

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง TIFTA จะต้องมีหนังสือรับรอง
ถิน่ กำเนิดสินค้า Form FTA ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศอินเดียเพือ่ ขอรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

สินค้าส่งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ต้องการใช้สิทธิในการลดอัตราภาษี
ศุลกากรจะต้องผลิตถูกต้องตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน – ออสเตรเลีย
– นิวซีแลนด์ ดังนี้

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (AANZFTA)

• สินค้าที่มีสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (Regional Value
Content : RVC) ไม่ต่ำกว่า 40% ของราคา FOB

ข้อมูลทั่วไป

• สินค้าทีว่ ตั ถุดบิ ทีไ่ ม่ได้ถน่ิ กำเนิดทัง้ หมดทีใ่ ช้การผลิต ผ่านการเปลีย่ นพิกดั
ศุลกากรในระดับ 4 หลัก (Change in Tariff Heading : CTH) ในประเทศภาคีนั้น

วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ : 12 มีนาคม 2553
ข้อผูกพันทางภาษี
ออสเตรเลีย

• สินค้าปกติ ร้อยละ 91.12
ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2553

:
นิวซีแลนด์

• สินค้าปกติ ร้อยละ 90.02
ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2555

ไทย

• สินค้าปกติ ร้อยละ 89.96
ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2556

• สินค้าอ่อนไหว ร้อยละ 5.17 • สินค้าอ่อนไหว ร้อยละ 6.44 • สินค้าอ่อนไหว ร้อยละ 7.41
ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2558
ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2560
ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2563

• สินค้าอ่อนไหวสูง ร้อยละ 3.71 • สินค้าอ่อนไหวสูง ร้อยละ 3.54 • สินค้าอ่อนไหวสูง ร้อยละ 1.5
ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2553
ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2563
ลดภาษีเป็น 0 ในปี 2563
• สินค้าร้อยละ 1.07
ไม่มีข้อผูกพันทางภาษี
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• สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (WhollyObtained : WO)

• สินค้าที่ผ่านกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules : PSRs)

การสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (Accumulation)
สินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีหนึ่งและถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในอีก
ประเทศภาคีหนึ่งจะถือว่าได้ถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีที่มีกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย
เอกสารหลักฐาน
สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง TAFTA จะต้องมีหนังสือรับรอง
ถิน่ กำเนิดสินค้า Form AANZ ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศภาคีเพือ่ ขอรับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

89

ภาคผนวก 1

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

ความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)
ข้อมูลทั่วไป

:

ออสเตรเลีย

สินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard : SSG)
ไทย

1 มกราคม 2548 สินค้า 83.21% ของรายการ 1 มกราคม 2548 สินค้า 49.48% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
1 มกราคม 2553 สินค้า 96.07% ของรายการ 1 มกราคม 2553 สินค้า 93.28% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
1 มกราคม 2558 สินค้า 100% ของรายการ 1 มกราคม 2568 สินค้า 100% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
สินค้าส่งออกไปออสเตรเลียที่ต้องการใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีศุลกากร
จะต้องผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ไทย – ออสเตรเลีย ดังนี้

• สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (WhollyObtained : WO) ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าว และพืชผัก ผลไม้ที่มีการปลูก
และเก็บเกี่ยวได้ในประเทศ เป็นต้น

• สินค้าทีผ่ ลิตโดยมีวตั ถุดบิ นำเข้าจากนอกประเทศไทยและออสเตรเลียตาม
เกณฑ์การผลิตทีก่ ำหนดไว้ในแต่ละพิกดั ของสินค้า (Product Specific Rules : PSRs)
ได้แก่
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- สินค้าทีม่ กี ารเปลีย่ นสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation)
โดยผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลีย่ นพิกดั (Change in Tariff Classification)
- มีการใช้วตั ถุดบิ ภายในไทยและออสเตรเลีย เป็นสัดส่วนสำคัญในการผลิต
(Regional Value Content : RVC) ซึ่งกำหนดไว้ที่ 40% หรือ 45%

วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม 2548
ข้อผูกพันทางภาษี

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ไทยและออสเตรเลียได้ตกลงทีจ่ ะให้มกี ารใช้มาตรการปกป้องพิเศษ หรือ Special
Safeguard (SSG) สำหรับสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวมากจำนวน 23 สินค้า ได้แก่
สินค้าเนื้อวัว เนื้อหมู เครื่องในวัว เครื่องในหมู แฮม สะโพก แห้งเค็ม เนื้อหมูส่วนท้อง
แห้งเค็ม เนือ้ หมูสว่ นอืน่ ๆ แห้ง เนือ้ วัว แห้งเค็ม นมและครีมข้นไม่หวาน บัตเตอร์มลิ ค์ น้ำผึง้
ส้ม องุ่น และมันฝรั่งแปรรูป โดยหากมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเกินปริมาณที่กำหนด
(trigger volume) ประเทศผู้นำเข้าสามารถกลับไปขึ้นภาษีที่อัตราเดิมก่อนเริ่มลดหรือ
อัตรา MFN ในขณะนั้น
ออสเตรเลียได้ใช้มาตรการปกป้องพิเศษจำนวน 2 สินค้า ได้แก่ ทูน่ากระป๋อง
และสัปปะรดกระป่อง โดยสินค้าที่ไทยสามารถใช้มาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้าจาก
ออสเตรเลีย เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เครื่องในวัว เครื่องในหมู เนย น้ำผึ้ง เป็นต้น
เอกสารหลักฐาน
สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีความตกลง TAFTA จะต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้า Form FTA ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศออสเตรเลีย เพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP)

วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ : 1 กรกฎาคม 2548
:

นิวซีแลนด์

สินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard : SSG)
• ไทยได้มกี ารใช้มาตรการปกป้องพิเศษสำหรับสินค้า 41 รายการ ได้แก่ เนือ้ วัว
เนื้อหมู เครื่องในสัตว์ นมและครีม หางนม เนย ไขมันนม เนยแข็ง บัตเตอร์มิลค์
น้ำผึ้งธรรมชาติ ส้มแนดาริน องุ่นสด และมันฝรั่งแปรรูป ไทยใช้มาตรการนี้ได้จนถึงปี
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 สำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อผูกพันทางภาษี

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

ไทย

1 มกราคม 2548 สินค้า 79.08% ของรายการ 1 มกราคม 2548 สินค้า 54.10% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
1 มกราคม 2553 สินค้า 88.46% ของรายการ 1 มกราคม 2553 สินค้า 89.72% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
1 มกราคม 2558 สินค้า 100% ของรายการ 1 มกราคม 2568 สินค้า 100% ของรายการ
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0
ทั้งหมด ลดภาษีเป็น 0

• นิวซีแลนด์ไม่มีสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการปกป้องพิเศษ

เอกสารหลักฐาน
ผู้ผลิต หรือผู้ส่งออกของไทย หรือบุคคลในประเทศที่สาม (Third Party) ที่ได้รับ
มอบอำนาจเป็นตัวแทนของผูผ้ ลิตของไทย สามารถรับรองถิน่ กำเนิดสินค้าทีผ่ ลิตและส่งออก
จากไทยด้วยตนเองบน Invoice โดยไม่ต้องให้หน่วยงานของราชการรับรอง เพื่อไปให้ผู้
นำเข้าในนิวซีแลนด์ใช้แสดงต่อศุลกากรนำเข้าภายใต้ FTA ไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP)

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
ในการที่ผู้ส่งออกทั้งสองประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้
ความตกลงนีส้ นิ ค้าจะต้องมีคณ
ุ สมบัตขิ องกฎถิน่ กำเนิดสินค้าทีท่ ง้ั สองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ใน
แต่ละรายการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

• สินค้าที่ผ่านการผลิตในประเทศโดยใช้วัตถุดิบภายในทั้งหมด (WhollyObtained : WO)

• สินค้าที่มีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation)
โดยการเปลี่ยนพิกัด (Change of Tariff Classification) และการใช้วัตถุดิบภายในไทย/
นิวซีแลนด์เป็นสัดส่วนสำคัญในการผลิต (Regional Value Content) ซึง่ ส่วนใหญ่กำหนดไว้ท่ี
40% และ 45% ของราคาสินค้า
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ขั้นตอนการขอใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

*

หนังสือสำคัญที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก มีดังนี้
1. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นหนังสือรับรองฯ ที่แสดงว่าสินค้าที่ระบุใน
หนังสือรับรองฯ มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศใด นอกจากนี้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดยังมี
ประโยชน์ในการขอรับสิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีศลุ กากรจากประเทศผูใ้ ห้สทิ ธิพเิ ศษฯ รวมทัง้
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขยายตลาดการค้าและสร้างอำนาจต่อรองด้านราคาได้อีก
ทางหนึ่ง
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.1 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ
หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ ผลิต
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของ
ประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของประเทศผู้ให้
สิทธิพิเศษ 7 ชนิด ได้แก่
1) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบเอ (Certificate of Origin
Form A) เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป โดยจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าสำหรับสินค้า
ทีส่ ง่ ออกไปยังประเทศผูใ้ ห้สทิ ธิพเิ ศษ GSP ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ แคนาดา
กลุ่ม CIS (รัสเซียและรัฐอิสระ 10 ประเทศ) ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ เป็นต้น
2) หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบบ จี.เอส.ที.พี (G.S.T.P.)
เป็นหนังสือรับรองทีอ่ อกให้แก่ผสู้ ง่ ออกเพือ่ ใช้ในการขอรับสิทธิพเิ ศษภายใต้ระบบการแลก
เปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้า สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนารวม 43
ประเทศ ทีไ่ ด้ลงนามและให้สตั ยาบันข้อตกลงแล้ว ได้แก่ แอลจีเรีย อาร์เจนตินา บังคลาเทศ
*รวบรวมจากเอกสาร “เคล็ดลับพิชิตการส่งออกนำเข้า”, 69 ปี กรมการค้าต่างประเทศ, 2554
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เบนิน โบลิเวีย บราซิล แคเมอรูน ชิลี โคลัมเบีย คิวบา เกาหลีเหนือ เอกวาดอร์ อียปิ ต์ กานา
กินี กายอานา อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน อิรกั ลิเบีย มาเลเซีย เมอร์โคซูร์ เม็กซิโก โมร็อกโค
พม่า โมซัมบิก นิการากัว ไนจีเรีย ปากีสถาน เปรู ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ศรีลังกา
ซูดาน ไทย ตรินิแดดและโตเบโก ตูนีเซีย แทนซาเนีย เวเนซูเอลา เวียดนาม และซิมบับเว
หรือ ดูได้ที่ www.unctadxi.org/gstp
3) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบดี (Certificate of Origin
Form D) เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตาม
ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน ภายใต้ความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) สำหรับสินค้าที่ส่งไปประเทศสมาชิกใน
กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซีย
สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย
4) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอื่นๆ เป็นหนังสือรับรองฯ ที่
ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ต่างๆ
ได้แก่
		
		
		
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•
•
•

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ใช้ Form E
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ใช้ Form AJ
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ใช้ Form JTEPA
ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-เกาหลี ใช้ Form AK
ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-อินเดีย ใช้ Form AI
ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ใช้ Form FTA
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ใช้ Form AANZ
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ใช้ Form FTA

5) หนังสือรับรองถิน่ กำเนิดสินค้าสำหรับ สินค้าหัตถกรรม (Certificate
in Regard to Certain Handicraft Products) เป็นหนังสือรับรองที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก
สินค้าหัตถกรรม ไปยังสหภาพยุโรป ตามรายการที่กำหนดไว้
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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6) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้า ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอ
ด้วยมือ (Certificate Relating to Silk or Cotton Handloom Products) เป็นหนังสือ
รับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกสำหรับสินค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมือ ตามระเบียบ
การให้สิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรป ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า
7) หนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าสำหรับ สินค้าหัตถกรรมทั่วไป
(Certificate of Origin Handicraft or Handloom Products) เป็นหนังสือรับรองฯ
ทีใ่ ช้สำหรับการส่งออก สินค้าหัตถกรรมภายใต้สทิ ธิพเิ ศษฯ ไปยังประเทศญีป่ นุ่ และแคนาดา
1.2 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ
หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ มีถิ่น
กำเนิดจากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองฯ จริง และใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตาม
ระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น ไม่สามารถ
ใช้เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ได้แก่ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป
(Certificate of Origin : Form C/O ทั่วไป) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป Certificate of Origin (Textile Products) และ
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไปยังเม็กซิโก (ANEXO III)
1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบต่างๆ
ยกเว้นหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ (C/O Textile)
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ส่งออกที่ต้องการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อขอใช้สิทธิ
ในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรจากประเทศคู่ค้าภายใต้ระบบสิทธิพิเศษต่างๆ
ได้แก่ ระบบการให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรเป็นการทัว่ ไป (GSP) ระบบการใช้อตั ราภาษี
ศุลกากรพิเศษที่เท่ากันภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT-AFTA) ระบบการแลกเปลี่ยน
สิทธิพิเศษระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP) และภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ไทย
ทำกับประเทศต่างๆ (FTA) จะต้องยืน่ คำขอให้ตรวจคุณสมบัตขิ องสินค้าทางด้านถิน่ กำเนิด
ต่อกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าผลิตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยถิ่น
กำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ที่กำหนดไว้ในแต่ละระบบหรือแต่ละข้อตกลงหรือไม่
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- สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24 (สินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูป) สามารถยืน่ แบบขอรับการตรวจคุณสมบัตขิ องสินค้าทางด้าน
ถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พร้อมกับ การยื่นขอ
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง
แบบขอรบการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิ
พิเศษทางด้านภาษีศลุ กากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 8 มิถนุ ายน 2549
- สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 25 ถึง ตอนที่ 97 (สินค้าอุตสาหกรรม)
สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ 2 วิธี คือ ผ่านทางระบบปกติ (Manual) หรือ
ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยจะต้องยืน่ ก่อนการยืน่ ขอหนังสือ
รับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ดังนี้
			 1) กรณียน่ื ตรวจสอบผ่านทางระบบปกติ (Manual) ให้ใช้แบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติฯ และคำรับรองต้นทุนและรายละเอียดการผลิตสินค้าตามประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด
เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ.2548 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548
สำหรับสินค้าสิ่งทอตามพิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 50 ถึงตอนที่ 63
ที่จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดแบบเอ (FORM A) ให้ใช้แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติฯ
และคำรับรองต้นทุนการผลิตสินค้าสิ่งทอหรือคำรับรองการใช้วัสดุในการผลิตสินค้าสิ่งทอ
ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรือ่ ง การตรวจคุณสมบัตทิ างด้านถิน่ กำเนิดของสินค้า
สิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบเอ (FORM A) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548
			 2) กรณียื่นตรวจสอบผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้
กรอกรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน (User Name /Password) เพือ่ ให้สามารถบันทึกข้อมูลต้นทุน
การผลิตสินค้าและส่งข้อมูลผ่านทาง Website : dft.go.th และพิมพ์คำรับรองข้อมูลการ
ผลิตสินค้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าออกจากระบบฯ นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจยืนยันข้อมูลและรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

97

ภาคผนวก 2

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิพิเศษทางการค้า

ขั้นตอนที่ 2 ทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ที่สำนักบริการการค้าต่าง
ประเทศ (ชั้น 4) (ดูรายละเอียดที่การขอมีบัตรประจำตัวฯ)
ขัน้ ตอนที่ 3 ซือ้ แบบพิมพ์คำร้องขอและแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ ทีต่ อ้ งการ เช่น
Form A, Form D, Form C/O, Form GSTP, Form FTA เป็นต้น ที่สำนักบริการการค้า
ต่างประเทศ เอกสารที่ใช้ประกอบ
1) บัตรประจำตัวผู้ส่งออก – นำเข้าสินค้า
2) ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ซึ่งระบุรายละเอียดชนิดและจำนวนแบบพิมพ์ที่
ต้องการซื้อ
ขั้นตอนที่ 4 ยื่นคำขอหนังสือรับรองฯและแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ ที่พิมพ์
ข้อความเรียบร้อยแล้วที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ 6 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่
ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย เชียงราย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า
ใบรับคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
คำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
หนังสือรับรองฯ ที่ต้องการ เช่น Form A, Form D, Form C/O, Form
GSTP, Form FTA
5. ต้นฉบับใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือสำเนาคู่ฉบับ
6. ต้นฉบับใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) หรือใบรับขนสินค้าทางอากาศ
(Air Way Bill) หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า หรือสำเนาคู่
ฉบับเอกสารดังกล่าว
7. สำเนาผลการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้า (พิกัด
ตอนที่ 25-97) หรือแบบขอรับการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทาง
ด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (พิกัดตอนที่
01-24) ยกเว้น Form C/O ทั่วไป

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

หมายเหตุ
1) ผู้ที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ Form A สำหรับสินค้าพิกัดศุลกากรตอนที่
50-63 ต้องแสดงเอกสารเพิม่ เติมจากข้อ 1 – 7 อีก 1 รายการ ดังนี้ หนังสือรับรองรายละเอียด
ขั้นตอนการผลิตสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ในกรณีที่เลือกใช้กฎเกณฑ์กระบวนการ
ผลิตที่ผ่านการแปรสภาพอย่างเพียงพอ : Substantial Transformation Process
Criterion)
2) ผู้ที่ยื่นหนังสือรับรองฯ Form A, Form D, Form C/O, Form GSTP
สำหรับสินค้าเห็ดหอม กระเทียมสดหรือแห้ง ปลาทูน่า กระเบื้องเซรามิก รองเท้า หอมแดง
และหยก ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1-7 อีก 4 รายการ ดังนี้

• เอกสารหลักฐานแสดงการได้มาซึง่ สินค้าหรือเอกสารหลักฐานแสดงการได้มา
ซึ่งวัตถุดิบภายในประเทศ (ในกรณีที่มีโรงงานผลิตสินค้าให้แนบใบ รง.4)
• ใบขนสินค้าขาเข้า (เฉพาะสินค้าปลาทูน่าที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศ)
• หนังสือรับรองว่าสินค้าทีข่ อหนังสือรับรองฯ ดังกล่าวเป็นสินค้าทีม่ ถี น่ิ กำเนิด
ในประเทศไทย/ผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์การผลิตภายใต้กฎว่าด้วยถิ่น
กำเนิดสินค้าของประเทศผูใ้ ห้สทิ ธิพเิ ศษภาษีศลุ กากร ซึง่ ลงนามโดยกรรมการ
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลฯ พร้อมทั้งประทับตราสำคัญกำกับ
• สำเนาใบขนสินค้าขาออก (ยกเว้น ปลาทูน่า ไม่ต้องแนบ)

1.
2.
3.
4.
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ประกอบ

ขั้นตอนที่ 5 รับหนังสือรับรองฯ ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ เอกสารที่ใช้
• บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า

• ใบรับคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
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1.4 การขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ Certificate of Origin
(Textile Products) : C/O Textile
ขั้นตอนที่ 1 ทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ที่สำนักบริการการค้าต่าง
ประเทศ (ชั้น 4) (ดูรายละเอียดที่การขอมีบัตรประจำตัวฯ)
ขั้นตอนที่ 2 ซื้อแบบพิมพ์คำขอหนังสือรับรองฯ (สท.6) และแบบพิมพ์หนังสือ
รับรองฯ C/O (TEXTILE) (ดูรายละเอียดขั้นตอนการซื้อแบบพิมพ์ฯ)
ขัน้ ตอนที่ 3 ยืน่ คำขอหนังสือรับรองฯ (สท.6) และหนังสือรับรองฯ ทีพ่ มิ พ์ขอ้ ความ
เรียบร้อยแล้ว เอกสารที่ใช้ประกอบบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า
-

ใบรับฟอร์มสิ่งทอ
คำขอหนังสือรับรองฯ (สท.6)
หนังสือรับรองฯ C/O Textile
แบบแสดงสถานที่ผลิตหรือสถานที่ซื้อสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศ
กำหนด

ขั้นตอนที่ 4 รับหนังสือการรับรองฯ เอกสารที่ใช้ประกอบ
- บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า
- ใบรับฟอร์มสิ่งทอ
1.5 การขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า
ขั้นตอนที่ 1 ทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ที่สำนักบริการการค้า
ต่างประเทศ (ชั้น 4) (ดูรายละเอียดที่การขอมีบัตรประจำตัวฯ)
ขั้นตอนที่ 2 ซื้อแบบพิมพ์คำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ (แบบ อ.3 หรือ
ข3) และแบบพิมพ์ใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า (แบบ อ4 หรือ ข4)
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ขัน้ ตอนที่ 3 ยืน่ คำขอรับใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ และแบบพิมพ์/ใบอนุญาตฯ/
หนังสือรับรองฯ ที่พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้ว เอกสารที่ใช้ประกอบ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า
ใบรับคำขออนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ
คำขอรับใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ (แบบ อ3, ข4)
ใบอนุญาตฯ /หนังสือรับรองฯ (แบบ อ4, ข4)
เอกสารประกอบการยืน่ คำขอรับใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ ตามทีไ่ ด้มี
ประกาศ และระเบียบกำหนดสำหรับสินค้านั้น ๆ

ขั้นตอนที่ 4 รับใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ เอกสารที่ใช้ประกอบ ดังนี้
1) บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า
2) ใบรับคำขอใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรองฯ
2. หนังสืออนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
ตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้า พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ระบุว่า เมื่อประกาศกำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องขอ
อนุญาตในการส่งออกหรือการนำเข้าตาม มาตรา 5 แล้ว ผู้ใดจะส่งออกหรือนำเข้าสินค้า
นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์มอบหมาย
ปัจจุบันมีสินค้าที่กำหนดมาตรการนำเข้า-ส่งออกทั้งสิ้น 99 รายการ เป็นสินค้าที่
มีมาตรการนำเข้า 61 รายการ สินค้าที่มีมาตรการส่งออก 34 รายการ สินค้าที่มีมาตรการ
นำเข้าและส่งออก 4 รายการ
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การลงทะเบียนขอ USER NAME กลาง
- กรมการค้าต่างประเทศได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการแก่ผตู้ ดิ ต่อขอรับบริการ
กับกรมฯ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นโดยเปิดบริการให้
ผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลหรือบุคคลขอลงทะเบียน USER NAME กลางทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้USER NAME กลางนี้ เข้าสู่การขอรับบริการใน
ระบบงานต่าง ๆ ของกรมฯ
- ขั้นตอนการลงทะเบียนขอ USER NAME กลาง เข้าเว็บไซต์กรมการค้าต่าง
ประเทศ www.dft.go.th » เข้า e-foreign trade » เลือกระบบ Registration
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า และมีบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
กรมการค้าต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการโดยการจัดทำ
บัตรประจำตัวให้กับผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้าและผู้รับมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการ
ติดต่อราชการกับกรมการค้าต่างประเทศรวมทั้งการขอหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้า
สินค้าต่างๆ โดย

• บัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า กรมการค้าต่างประเทศจะออกให้ใน
นามของนิตบิ คุ คลเพือ่ ให้กรรมการผูม้ อี ำนาจกระทำการแทนนิตบิ คุ คล ตามทีไ่ ด้จดทะเบียน
การเป็นนิตบิ คุ คลไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผูถ้ อื และใช้ในการติดต่อราชการกับกรม
การค้าต่างประเทศ เช่น การซื้อและรับแบบพิมพ์ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออก
-นำเข้าสินค้า การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตฯ หรือหนังสือรับรองฯ การรับใบอนุญาตฯ หรือ
หนังสือรับรองฯ เป็นต้น
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• บัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรมการค้าต่างประเทศจะออกให้ ในกรณี
ผู้มีอำนาจ กระทำการแทนนิติบุคคลข้างต้นมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ในการ
ติดต่อราชการกับกรมการค้าต่างประเทศ โดยบัตรข้างต้นจะมีภาพถ่ายและชือ่ ของผูร้ บั มอบ
อำนาจปรากฏอยู่
1. คุณสมบัตขิ องผูข้ อทำบัตรประจำตัวผูส้ ง่ ออก-นำเข้าสินค้า/บัตรประจำตัว
ผู้รับมอบอำนาจ ต้องเป็นนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
2. ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าและบัตรประจำตัว
ผู้รับมอบอำนาจ
2.1 ผู้ขอรับบริการจะต้องลงทะเบียนขอ USER NAME กลางก่อน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ น อินเตอร์เน็ตของกรมการค้าต่างประเทศที่ www.dft.go.th โดยผูข้ อรับ
บริการจะต้องเข้าไปในระบบ E-Foreign Trade เลือกระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
(Registration Database) และลงทะเบียนขอ USER NAME กลางแล้ว LOGIN เข้าสูร่ ะบบ
การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าและบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ แล้วส่ง
ข้อมูลของผูป้ ระกอบการและผูร้ บั มอบอำนาจลงในคำร้องแบบต่างๆ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ดังนี้
			 1) แบบ บก.1 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าและ
หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
			 2) แบบ บก1/1 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผูส้ ง่ ออก-นำเข้า
สินค้า
			 3) แบบ บก.2 หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัว
ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า/บัตร ประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
			 4) แบบ บก.3 หนังสือรับรองลายมือชื่อผู้มอบอำนาจโดยทนายความ
ที่เป็นสมาชิกสภาทนายความ/สมาชิกสามัญ/วิสามัญแห่งเนติ
บัณฑิตสภา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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2.2 ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า/บัตรประจำตัวผู้รับ

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบในการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ผู้ส่งออกนำเข้าสินค้า/บัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

			 1) ในส่วนกลาง (นนทบุรี) สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคาร
กรมการค้าต่างประเทศชั้น 4

3.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามที่ได้มีการจด
ทะเบียนการเป็นนิติบุคคลเป็นผู้มาดำเนินการยื่นคำร้องขอมีบัตรฯ ด้วยตนเอง ยื่นแบบ
คำร้องพร้อมเอกสาร ดังนี้

มอบอำนาจ

			 2) ในส่วนภูมิภาค
(1) สำนักงานการค้าต่างประเทศ ๖ เขต คือ สำนักงานการค้าต่าง
ประเทศเขต 1 (จ.เชียง ใหม่) เขต 2 (หาดใหญ่ จ.สงขลา ) เขต 3 (จ.ชลบุรี) เขต 4
(จ.สระแก้ว) เขต 5 (จ.หนองคาย) และเขต 6 (จ.เชียงราย)
(2) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
2.3 ชำระเงินค่าจัดทำบัตรประจำตัว (บัตรละ 200 บาท)
กรณียื่นคำขอในส่วนภูมิภาคให้แลกเป็นตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนาม
กรมการค้าต่างประเทศ แนบกับคำร้องขอมีบัตรฯ
2.4 ถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
กรณียื่นคำขอในส่วนภูมิภาคให้นำภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว อายุไม่เกิน
6 เดือน แนบมาพร้อมกับคำร้องขอ
2.5 รับบัตรประจำตัว
			 1) กรณียื่นคำร้องขอที่ส่วนกลาง สำนักบริการ การค้าต่างประเทศ
อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- รับบัตรไม่เกิน 25 นาที
			 2) กรณียื่นคำร้องขอในส่วนภูมิภาค
- รับบัตรฯ ได้ภายใน 7 วัน
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			 1) แบบ บก.1 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าและ
หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
			 2) แบบ บก.1/1 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนผูส้ ง่ ออก-นำเข้า
สินค้า (ตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจ)
			 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/
หนังสือเดินทาง/หนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ
3.2 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามที่ได้มีการจด
ทะเบียนการเป็นนิติบุคคล ไม่สามารถยื่นคำร้องขอมีบัตรฯ ด้วยตนเองได้ ต้องมี แบบ
คำร้องเพิ่มเติม ดังนี้
			 1) แบบ บก.2 หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัว
ผู้ส่งออก-นำเข้า/บัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
			 2) แบบ บก.3 หนังสือรับรองลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจโดยทนาย
ความ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความหรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
วิสามัญ/วิสามัญแห่งเนติบัณฑิตสภาออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
			 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว/
หนังสือเดินทาง/หนังสืออนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ
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4. การขอหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทาง Internet
กรมการค้าต่างประเทศได้พัฒนาการค้าระหว่างประเทศโดยได้มีการพัฒนา
ระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าให้มีความทันสมัย สามารถ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศได้พัฒนาระบบการให้บริการออกหนังสือ
สำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าเพื่อให้สามารถใช้บริการผ่านทาง Internet ผู้ใช้บริการใน
ระบบนี้จะได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งคำขอจากสำนักงานของ
ตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหลังจากที่ส่งคำขอแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะแจ้งผลให้
ทราบภายในเวลา 5 นาที หลังจากนั้นผู้ส่งออก-นำเข้าสามารถเดินทางมาติดต่อขอรับ
หนังสือสำคัญฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิมพ์หนังสือสำคัญฯ และออกหนังสือสำคัญฯ
ให้ผปู้ ระกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้าทีส่ นใจจะใช้บริการขอใบอนุญาต และหนังสือรับรอง
การส่งออก-นำเข้าสินค้าผ่านระบบทาง Internet สามารถดำเนินการได้โดยมีขั้นตอนไม่
ยุ่งยากและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

5) เมื่อได้รับรหัสประจำตัวแล้ว สามารถส่งคำขอผ่านทาง Internet จาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้ส่งข้อมูลคำขอ
หนังสือสำคัญฯ โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบและแจ้ง
ผลให้ทราบภายใน 5 นาที คำขอที่ผ่านการตรวจสอบจากระบบแล้ว ผู้ขอสามารถเดินทาง
มาติดต่อขอรับหนังสือสำคัญฯ ซึง่ เจ้าหน้าทีจ่ ะเป็นผูส้ ง่ั พิมพ์หนังสือสำคัญฯ และออกหนังสือ
สำคัญฯ ให้ภายใน 30 นาที (โดยผู้มาติดต่อขอรับหนังสือสำคัญฯ จะต้องเป็นผู้มีอำนาจ
หรือได้รับมอบอำนาจให้ลงนามในคำขอและหนังสือสำคัญฯ และประทับตราสำคัญของ
บริษัท พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า หรือบัตรประจำตัวผู้รับมอบ
อำนาจ)

1) ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า (ดูรายละเอียดที่การ
ขอมีบัตรประจำตัวฯ)
2) ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการตามแบบที่กรมฯ กำหนด
3) เมื่อได้รับคำขอขึ้นทะเบียนแล้วกรมฯ จะแจ้งให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
ชี้แจงและทำความเข้าใจงานผ่านระบบฯ
4) หลังจากนั้นกรมฯ จะให้รหัสประจำตัว หรือ PASSWORD เพื่อใช้ในการ
ยื่นคำขอหนังสือสำคัญฯ ผ่านทาง Internet
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คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า
สำหรับ SMEs

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

*

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
หรือเรียกว่า “Form D”

*ข้อมูลจากสำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2554
108

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้า
สำหรับ SMEs

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน
หรือเรียกว่า “Form E”
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สำหรับ SMEs

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น
หรือเรียกว่า “Form AJ”
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รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น
หรือเรียกว่า “Form JTEPA”
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รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี
หรือเรียกว่า “Form AK”
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รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย
หรือเรียกว่า “Form AI”
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รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – อินเดีย
หรือเรียกว่า “Form FTA”
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รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน–ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์
หรือเรียกว่า “Form AANZ”
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รูปแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย
หรือเรียกว่า “Form FTA”
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ภาคผนวก 4

มาตรการทางภาษีอากร สำหรับสินค้าส่งออกของไทย

*

ภารกิจหลักที่สำคัญประการแรกของกรมศุลกากรในยุคดิจิตอล คือ การอำนวย
ความสะดวกทางการค้า ซึ่งมาตรการทางภาษีอากรเป็นหนึ่งในบริบทของการส่งเสริมการ
ส่งออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ผลิตสินค้าส่งออกไทย การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ศุลกากรไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ก็เพือ่ มีสว่ นช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้า ถือเป็น
การบรรเทาหรือแบ่งเบาภาระค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
มาตรการทางภาษีอากร โดยภาพรวม มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การคืนภาษีอากรตามมาตร 19 ทวิ (DRAWBACK)
คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE)
เขตปลอดอากร (FREE ZONE)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
การชดเชยค่าภาษีอากร

1. การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
(ตามมาตรา 19 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482) หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
- ของที่นำเข้า ต้องใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุเป็นของส่งออก
(คืนอากรได้เฉพาะวัตถุดิบ ไม่รวมเครื่องจักร)
- ของที่นำเข้า ต้องมิใช่ของที่กฎกระทรวงระบุห้ามคืนอากร
- ของที่นำเข้า ต้องชำระค่าภาษีอากรด้วยเงินสด หรือใช้หนังสือสัญญาค้ำ
ประกันของธนาคาร
- ของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต ต้องส่งออกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้า
- ผู้นำของเข้าต้องขอคืนอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งของนั้นออกไป
*รวบรวมจากเอกสารเผยแพร่ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง, 2554
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คู่มือการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสินค้าสำหรับ SMEs

2. คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE)
(ตามาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2549) คลังสินค้าทัณฑ์บน
หมายถึง คลังสินค้าซึ่งใช้เป็นที่ตรวจของและเก็บรักษาของที่นำเข้าโดยให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้ส่งออกให้ได้รับการยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกแก่ของที่นำเข้ามาจากต่าง
ประเทศ และเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะส่งออก
ในสภาพเหมือนเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพที่ได้ผลิตผสม หรือประกอบเป็นอย่างอื่นตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคลังสินค้าทัณฑ์บน
หลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
- ผู้ขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
- ผู้ขอจัดตั้งต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีสิทธิในการใช้พื้นที่ที่
ขอจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
- ไม่เคยมีประวัตกิ ารกระทำความผิดร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง 3 ปี
- ต้องทำสัญญาประกันทัณฑ์บน วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารและชำระ
ค่าธรรมเนียมรายปี
ประเภทคลังสินค้าทัณฑ์บน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.)
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับจัดแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ (คสท.)
คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
คลังเก็บของสำหรับร้านค้าปลอดอากร
เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรีทป่ี ลอดจากภาระทางภาษี
อากร
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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3. เขตปลอดภาษีอากร (FREE ZONE)
(ตามมาตรา 97 ตรี แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 8
แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543)
เขตปลอดอากร หมายถึง เขตพื้นที่/บริเวณที่อธิบดีศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น
เพือ่ ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอืน่ ใดทีเ่ ป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตาม
ทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ ได้รบั สิทธิปลอดภาระค่าภาษีอาการเพือ่ การผลิตส่งออก ถือเสมือนว่า
ของนั้นยังมิได้นำเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ หากต่อมาภายหลังของนั้นนำออกนอก
เขตปลอดอากรมาใช้บริโภคในราชอาณาจักร ต้องชำระค่าภาษีอากรตามสภาพของขณะนำ
ออกจากเขตปลอดอากร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

• ผู้ขอจัดตั้งเขตปลอดอากร

- ให้ยน่ื คำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบตามทีก่ รมศุลกากรกำหนด โดยระบุ
วัตถุประสงค์ ประเภทกิจการ โดยการดำเนินงาน แผนงาน/ระยะเวลา และแหล่งเงินทุน
เพื่อประกอบกิจการลักษณะอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์
แก่เศรษฐกิจของประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง
- ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
- ผูข้ อจัดตัง้ ต้องมีกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครอง หรือมีสทิ ธิในการใช้พน้ื ที่
ที่ขอจัดตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
- ต้องทำสัญญาประกันทัณฑ์บน วางหนังสือค้ำประกันของธนาคารและ
ชำระค่าธรรมเนียมรายปี
- ต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นใน
การประกอบกิจการ
- จัดการเรื่องสาธารณูปโภคที่จำเป็น
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- ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดอย่างร้ายแรงตามกฎหมายศุลกากร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ย้อนหลัง 3 ปี นับแต่วันยื่นคำขอฯ
• ผู้ขอเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร

- ให้ยน่ื คำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบตามที่ กรมศุลกากรกำหนด โดยระบุ
วัตถุประสงค์ ประเภทกิจการ แผนงาน กระบวนการผลิต และแหล่งเงินทุนฯ
- ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
- ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร
- ต้องดำเนินกิจการทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ เขตปลอดอากร
4. การนิคมอุตสาหกรรม
(ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และพร
ะราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550)
สิทธิประโยชน์ :
การลงทุนในเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) จะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร ดังนี้
1. ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้ง
ส่วนประกอบของสิง่ ดังกล่าวทีจ่ ำเป็นในการผลิตและของทีใ่ ช้ในการสร้างโรงงานหรืออาคาร
2. ยกเว้นอาการขาเข้า สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
3. ยกเว้นอากรขาออก สำหรับของทีน่ ำเข้ามาตามาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งพลอยได้และสิ่งอื่นที่ได้จาก
การผลิตแล้วส่งออก
4. ยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร สำหรับของที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับ
ยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร เมื่อได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขต
ประกอบการเสรี
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5. การส่งเสริมการลงทุน
(ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520) เป็นการกำหนดนโยบายในการ
สนับสนุนการลงทุนในประเทศสำหรับกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและความมั่นคงของประเทศ กิจการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
กิจการที่ใช้ทุน แรงงาน หรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ
สิทธิประโยชน์ :
1. ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
2. ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น
3. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
4. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมนำเข้ามาเพือ่ ส่งกลับออกไป
5. ยกเว้นอากรขาออกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิต
หรือประกอบ
6. การชดเชยค่าภาษีอากร
2524)

ตาม (พ.ร.บ. ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.

การชดเชยค่าภาษีอากรเป็นมาตรการหนึ่งของรัฐบาล ที่สนับสนุนให้มีการส่ง
สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยออกไปจำหน่ายต่างประเทศให้มากขึ้น และช่วยลดต้นทุนให้
แก่ผู้ผลิตสินค้าส่งออก เพื่อให้สามารถแข่งขันราคาในตลาดต่างประเทศได้ โดยรัฐจะจ่าย
เงินชดเชยค่าภาษีอากรทีแ่ ฝงอยูใ่ นต้นทุนการผลิตสินค้าทีส่ ง่ ออกในรูปแบบของ “บัตรภาษี”
ตามบทบัญญัติกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้า
ส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรมีอำนาจกำหนดราคาเงินชดเชยสินค้าส่งออก และกำหนด
สินค้าส่งออกที่ไมได้รับเงินชดเชย อัตราเงินชดเชย จะกำหนดตามสภาพราคาส่งออกตาม
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
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ผูส้ ง่ ออกต้องแจ้งสิทธิขอเงินชดเชยรายการสินค้าส่งออกขณะส่งออก และต้องยืน่
คำขอรับเงินชดเชยแก่ของนั้น ภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ส่วนทะเบียน
และมาตรฐานสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โทรศัพท์ 0-2667-7334. 0-2667-6533
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
www.customs.go.th/Customs Call Center 1164
• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง www.customs.go.th (กรมศุลกากร) www.boi.go.th
(บีโอไอ) www.ieat.go.th (กนอ.) www.fpo.go.th (สคศ.)

4.1 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2482 เป็นการคืนเงินอากรขาเข้าที่ผู้นำของเข้า (ผู้มีสิทธิขอคืนอากร) ที่ได้ชำระไว้ด้วยเงิน
สดและ/หรือใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือวางค้ำประกัน On-line โดยวิธีวาง
ประกันลอย : Revolving Guarantee System หรือหนังสือค้ำประกันของกระทรวงการ
คลัง หรือหลักประกันอื่น วางประกันแทนการชำระอากรขาเข้าด้วยเงินสด สำหรับของที่
นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต หรือผสม หรือประกอบหรือบรรจุเป็นของที่ส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำของเข้ามาในราชอาณาจักร และต้องยื่น
ขอคืนอากรภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีส่ ง่ ของออกไป ทัง้ นี้ ของทีน่ ำเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อใช้ในการผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุตามมาตรา 19 ทวิ หากโอนเข้าไปในคลังสินค้า
ทัณฑ์บน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร หรือกฎหมายอื่น เช่น ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายการนิคม
อุตสาหกรรม เป็นต้น ตามนัยข้อกฎหมายถือว่าของนั้นได้ส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ ใน
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เวลาที่โอนหรือจำหน่ายเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการตามาตรา 19 ทวิ
ทีจ่ ะให้ได้รบั การคืนอากรสำหรับของทีน่ ำเข้า แม้ไม่ได้สง่ ออกนอกราชอาณาจักรซึง่ ใช้บงั คับ
เฉพาะกรณีโอนหรือจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป/กึง่ สำเร็จรูปเท่านัน้ ดังนัน้ ผูน้ ำของเข้า (ผูโ้ อน/
ผู้ขาย) ตามมาตรา 19 ทวิ สามารถยื่นขอคืนอากรสำหรับของเช่นว่านั้นได้ตามระเบียบที่
อธิบดีกำหนด
ของทีได้รับคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
1. วัตถุดิบที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก เช่น ผ้า กระดุม ด้าย
ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น
2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยตรงที่มีอยู่ในของที่ผลิตเพื่อส่งออก แต่ไม่ปรากฎ
ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น เคมีภัณฑ์ชนิดสเปรย์ที่ใช้ฉีดคอเสื้อให้แข็ง ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
สำเร็จรูป น้ำยากันสนิมในผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า (I.C.) เป็นต้น
3. วัตถุดิบจำเป็นที่ใช้ในการผลิต เช่น เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในซักฟอก (Bleaching
Agent) ในผลิตภัณฑ์ประเภท สิ่งทอ กระดาษทราย ผงขัด น้ำยาผสมที่ใช้ในการขัด ชอล์ค
กระดาษคาร์บอน และแบบ (Pattern) เป็นต้น
สิทธิพิเศษทางศุลกากร
1. ได้รับสิทธิขอลดอัตราอากรเหลือร้อยละ 5 ของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็น
การทั่วไป สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำของเข้าระดับบัตรทองของกรม
ศุลกากร (Gold Card)
2. ได้รับสิทธิขอลดอัตราอากรเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราอากรที่เรียกเก็บเป็นการ
ทั่วไป สำหรับผู้นำของเข้าที่ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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2.1 เป็นบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2 เป็นบริษัทจำกัด (มหาชน)
2.3 เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรอง
ฐานะการเงินมั่งคง เป็นที่น่าเชื่อถือ
2.4 เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองฐานะ
การเงินมั่งคง เป็นที่น่าเชื่อถือ
2.5 เป็นบริษัทที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับรองว่า เป็นกิจการที่มีผลกำไรย้อน
หลังไม่ต่ำกว่าสองปีบัญชีติดต่อกัน (งบการเงินที่นำส่งกระทรวงพาณิชย์)
3. ผู้นำของเข้า (ผู้ขอคืนอากร) ที่ได้รับสิทธิเป็นผู้นำของเข้าระดับบัตรทองของ
กรมศุลกากร (Gold Card) และหรือผู้นำของเข้าที่ได้รับมอบหมายให้ตัวแทนออกของรับ
อนุญาติระดับพิเศษ (Customs Broker) ยื่นคำร้องขอคืนเงินอากรแทน จะได้รับสิทธิคืน
เงินอากรก่อนตามที่ยื่นขอ และตรวจสอบภายหลัง
ข้อกฎหมาย
• มาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482

• มาตรา 19 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 แก้ไข
เพิ่มเติมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ข้อ 20
และแก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543

• มาตรา 19 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543
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ขั้นตอนการขอคืนอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิต เพื่อการส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การขออนุมัติหลักการ (ขอขึ้นทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์)
การนำของเข้า
การยื่นสูตรการผลิต
การยื่นตารางโอนสิทธิ์
การส่งของออก
การยื่นคำร้องขอคืนอากร
การเรียกเก็บค่าภาษีอากรวัตถุดิบคงเหลือ

โปรดดูรายละเอียดตามประกาศกรมศุลกากรที่ 66-2551 ลงวันที่ 15 สิงหาคม
2511 เรื่องการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9)
พุทธศักราช 2482 สำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
หรือที่เว็บไซต์ www.customs.go.th MENU : สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี ฝ่ายคืนอากรที่ 1-3 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนัก
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชั้น 2 และ ชั้น 3 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โทรศัพท์ :
0-2667-7249, 0-2667-7045, 0-2667-7787, 0-26677434 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 Call Center 1164
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4.2 การชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก
ที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
การชดเชยค่าภาษีอากร
การชดเชยค่าภาษีอากรเป็นมาตรการหนึง่ ของรัฐบาลทีส่ นับสนุนให้มกี ารส่งสินค้า
ทีผ่ ลิตในประเทศไทยออกไปจำหน่ายต่างประเทศให้มากขึน้ และช่วยลดต้นทุนให้แก่ผผู้ ลิต
สินค้าส่งออก เพื่อให้สามารถแข่งขันราคาในตลาดต่างประเทศได้ โดยรัฐจะจ่ายเงินชดเชย
ค่าภาษีอากรทีแ่ ฝงอยูใ่ นต้นทุนการผลิตสินค้าทีส่ ง่ ออกในรูปของ “บัตรภาษี” ทัง้ นี้ การจ่าย
เงินดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ บัญญัติไว้ในพระราช บัญญัติชดเชย
ค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524
นิยามคำต่างๆ ที่เกี่ยวกับการชดเชยค่าภาษีอากร
“สินค้า” หมายความว่า สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร
“ผลิต” หมายความว่า ประกอบ แปรรูป แปรสภาพหรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีขึ้น
ซึ่งสินค้า ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ
“การส่งสินค้าออก” หมายความว่า
(1) การส่งของออก ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
(2) การขายสินค้าให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศตามที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 11 (7)
(3) การขายสินค้าทีจ่ ำแนกประเภทไว้ในภาคทีว่ า่ ด้วยของทีไ่ ด้รบั การยกเว้นอากร
ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานใดที่
มีสิทธินำสินค้านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามที่คณะกรรมการกำหนดตามาตรา 11 (8)
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การดำเนินการสำหรับการขอชดเชยค่าภาษีอากร
1. ผูส้ ง่ สินค้าออกนอกราชอาณาจักรต้องลงทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกในระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์กับกรมศุลกากรก่อนการส่งออก
2. เมือ่ มีการส่งออกสินค้า ให้สง่ ข้อมูลใบขนสินค้าขาออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และระบุการใช้สิทธิชดเชยอากรไว้ในรายการสินค้าส่งออกด้วย
3. รายการสินค้าส่งออกต้องรับรองการตรวจปล่อยและรับรองการรับบรรทุก
ของเจ้าหน้าที่ว่าได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว
4. ผู้ส่งออกยื่นแบบคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร (แบบ กศก. 20/1)
ต่อฝ่ายชดเชยอากรภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งของออกพร้อมเอกสารประกอบ เช่น สำเนา
ใบขนสินค้าบัญชีราคาสินค้า เอกสารการรับเงินจากต่างประเทศ (Credit note หรือ
Credit Advice)
การจ่ายเงินชดเชย
กรมศุลกากรจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าในรูปของ “บัตรภาษี” ซึ่ง
สามารถนำไปชำระค่าภาษีอากรได้ดังนี้ คือ
1. ภาษีอากรที่กรมศุลกากร กรมสรรพากร หรือกรมสรรพสามิตจัดเก็บ ซึ่งผู้มี
สิทธิรับเงินชดเชยมีหน้าที่ต้องเสีย
รัษฎากร

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยมีหน้าที่ต้องนำส่งตามประมวล

3. ภาษีอากรที่กรมศุลกากร กรมสรรพากร หรือกรมสรรพสามิต จัดเก็บแทน
ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยมีหน้าที่ต้องเสีย
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อัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก
ปัจจุบันอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรที่ใช้อยู่มี 5 ฉบับ คือ
1. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรที่ 3/2527 เรื่องกำหนดชนิดสินค้าที่ไม่ได้รับเงินชดเชย
2. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรที่ 1/2535 เรื่อง กำหนดชนิดสินค้าที่ไม่ได้รับเงินชดเชย
3. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรที่ อ1/2552 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชย
4. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรที่ อ2/2552 เรื่อง กำหนดอัตราเงินชดเชยค่าภาษีอากรรถยนต์
5. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรที่ อ3/2552 เรือ่ ง กำหนดประเภทสินค้าทีไ่ ม่ให้ได้รบั เงินชดเชย (ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็ปไซต์ www.fpo.mof.go.th)
สินค้าที่ห้ามมิให้ได้รับเงินชดเชย (มาตรา 12)
1. แร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
2. สินค้าที่ต้องเสียภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียมเมื่อส่งออก
3. สินค้าที่คณะกรรมการกำหนดไม่ให้ได้รับเงินชดเชย
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
1. เป็นผู้ส่งออก ไม่ว่าจะผลิตเองหรือไม่ก็ตาม
2. ผู้ส่งออกต้องไม่ใช้สิทธิคืนอากร หรือยกเว้นอากร หรือลดหย่อนอากรขาเข้า
สำหรับวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นสินค้าส่งออกตามกฎหมายหนึ่งกฎหมายใด ดังต่อไปนี้
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2.1 การคืนอากรขาเข้าตามาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2482
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การโอนบัตรภาษี

2.2 การยกเว้นอากรขาเข้าเกีย่ วกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยเห็นว่า ตนไม่สามารถนำบัตรภาษีที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ สามารถขออนุมัติจากอธิบดีเพื่อโอนสิทธิในบัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่นได้
โดยยื่นคำร้องเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด

2.3 การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตประกอบการค้าเสรี ตามพระราช,
บัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552 และ พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2551 ลงวันที่ 15
สิงหาคม 2551 เรือ่ ง การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกทีผ่ ลิตในราชอาณาจักร
สำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบไร้เอกสาร

2.4 การยกเว้นอากรขาเข้าเกี่ยวกับเขตปลอดอากรตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายชดเชยอากร 0-2667-7463, 0-2249-3309
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
www.customs.go.th/Customs Call Center 1164

2.5 การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามพ.ร.บ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.
2520 ที่ไม่ใช่การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรสำหรับเครื่องจักร
ชนิดของบัตรภาษี มี 2 ชนิด คือ
บาท

1. ชนิดบอกราคา คือราคา 100,000 บาท ราคา 10,000 บาท และราคา 1,000
2. ชนิดไม่กำหนดราคา ซึ่งระบุจำนวนเงินที่ต่ำกว่า 1,000 บาท

อายุของบัตรภาษี
อายุของบัตรภาษีมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกบัตร และต่ออายุได้ไม่เกิน 2
คราว คราวละ 3 ปี ซึ่งจะต้องยื่นคำร้องของต่ออายุบัตรภาษีก่อนหมดอายุต่อหน่วยงานที่
พิจารณาชดเชยค่าภาษีอากร
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ประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์		
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ : 02-507-7555, 02-507-7680
เว็บไซต์ : www.dtn.go.th, www.thailandaec.com
2. กรมการค้าต่างประเทศ  (กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า)
โทรศัพท์ : 02-547-4815
เว็บไซต์ : www.dft.go.th
3. กรมส่งเสริมการส่งออก
โทรศัพท์ : 02-507-7950-3
เว็บไซต์ : www.depthai.go.th
กระทรวงการคลัง		
1. กรมศุลกากร
โทรศัพท์ : 02-249-0431-40, 02-667-7880-4
เว็บไซต์ : www.customsclinic.org, www.customs.go.th
2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทรศัพท์ :  02-273-9020
เว็บไซต์ : www.fpo.go.th
กระทรวงอุตสาหกรรม		
1. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 02-202-4336
เว็บไซต์ : www.oie.go.th
2. สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 02-202-3301-4
เว็บไซต์ : www.tisi.go.th
อื่นๆ		
1. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ : 02-216-1894-7
เว็บไซต์ : www.itd.or.th
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2. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-679-7555
เว็บไซต์ : www.tnsc.com
3. กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการเจรจาการจัดทำเขตการค้าเสรี
โทรศัพท์ : 02-357-3490-6
เว็บไซต์ : www.ftamonitoring.org
4. สภาธุรกิจไทย – จีน
โทรศัพท์ : 02-655-1860
เว็บไซต์ : www.tcbc.or.th
5. หอการค้าญี่ปุ่น, กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-256-9170-3
เว็บไซต์ : www.jcc.or.th
6. หอการค้าเกาหลี – ไทย (Korea – Thai Chamber of Commerce)
โทรศัพท์ : 02-204-2503
เว็บไซต์ : www.korchamthai.com
7. The Australian – Thai Chamber of Commerce
โทรศัพท์ : 02-210-0216-8
เว็บไซต์ : www.austchamthailand.com
8. New Zealand Thai Chamber of Commerce
โทรศัพท์ : 02-634-3283
เว็บไซต์ : www.nztcc.org
9. India – Thai Chamber of Commerce
โทรศัพท์ : 02-287-3001
เว็บไซต์ : www.itcc.or.th

ประเทศจีน
กระทรวงการต่างประเทศ  www.fmprc.gov.cn
China Customs  http://english.customs.gov.cn
China Council for the Promotion of International Trade  www.ccpit.org

ประเทศญี่ปุ่น
Ministry of Economy Trade and Industry (METI)  www.meti.go.jp
Japan Customs  www.customs.go.jp

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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ประเทศเกาหลีใต้
กระทรวงการต่างประเทศและการค้า  www.mofat.go.kr
กรมศุลกากรเกาหลีใต้  www.customs.go.kr/eng

ประเทศออสเตรเลีย
Australian Department of Foreign Affair and Trade  www.dfat.gov.au
Australian Customs and Border Protection Service  www.customs.gov.au

ประเทศนิวซีแลนด์
New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade  www.mfat.govt.nz
New Zealand Customs Service  www.customs.govt.nz

ประเทศอินเดีย
Ministry of External Affairs  http://meaindia.nic.in
Central Board of Excise and Customs  www.cbes.gov.in

สำนักเลขาธิการอาเซียน
ASEAN Secretariat  www.asean.org
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