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บทคัดย่อ 
 
 การค้าระหว่างประเทศเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยการ
น าเข้าและส่งออกสินค้า โดยในอดีตแต่ละประเทศต่างก็มีมาตรการในการกีดกันทางการค้าเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศตน จนน ามาซึ่งสงครามและความวุ่นวายต่างๆ และเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว แต่ละประเทศจึงตกลงร่วมกันในการจัดตั้งองค์การการค้าโลก เพื่อดูแลและควบคุม
ปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในกฎเกณฑ์ที่ถูกน ามาพิจารณาใช้อย่างเป็น
รูปธรรมคือ กฎถ่ินก าเนิดสินค้า 
 กฎถ่ินก าเนิดสินค้า คือกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่ใช้ตัดสินว่าสินค้าแต่ละ
ประเภทมีถ่ินก าเนิดมาจากประเทศใด ซึ่งสินค้าที่ได้ถ่ินก าเนิดจะต้องมีใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วย  
เมื่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมีความรุนแรงข้ึน ท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าเปลี่ยนแปลง
จากการผลิตในประเทศเดียว เป็นการผลิตสินค้าที่ต้องผ่านการผลิตจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศ
หนึ่ง สินค้าที่ได้มาจากการผลิตและถูกส่งออกไปจะต้องมี "สัญชาติ" ของสินค้าในประเทศนั้น เพื่อ
ป้องกันไม่ให้แต่ละประเทศ เลือกก าหนดกฎเกณฑ์พิเศษมาเป็นข้อกีดกันการค้าสินค้าจากประเทศอื่น 
อีกทั้งในเขตการค้าเสรีจะใช้การได้ถ่ินก าเนิดเป็นเงื่อนไขการได้สิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อลดอากรขาเข้า 
ในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราปกติ หรือร้อยละศูนย์ ท าให้สินค้าในประเทศภาคีเขตการค้าเสรีมีภาระอากรขา
เข้าน้อยกว่าสินค้าที่ผลิตจากประเทศนอกภาคี และยังช่วยป้องกันการสวมสิทธ์ิของสินค้าที่ผลิตจาก
ประเทศนอกภาคีหรือประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกเขตการค้าเสรีเพื่อมาแอบอ้างการได้ถ่ินก าเนิด ด้วยเหตุ
ดังกล่าว กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าจึงเริ่มมีความส าคัญเพิ่มข้ึนตามล าดับ โดยเฉพาะในประเทศไทย 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาถึงประวัติและที่มาของกฎถ่ินก าเนิดสินค้า ความส าคัญของ
กฎถ่ินก าเนิดสินค้า เนื้อหาและเงื่อนไขที่ส าคัญของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าที่มีอยู่ ทั้งขององค์กรในระดับ
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นานาชาติ ในประชาคมความตกลงเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงในประเทศไทย กฎเกณฑ์การพิจารณาและการ
ได้มาซึ่งถ่ินก าเนิดสินค้าทั้งหมด ทั้งกฎหมายที่มีอยู่ กฎเกณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติกันในองค์กรหรือหน่วยงานผู้มี
อ านาจออกใบรับรองในประเทศไทย กฎเกณฑ์ตามความตกลงการค้าต่างๆที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก 
วิเคราะห์กฎเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าที่น ามาใช้ และหาเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยออกเป็นกฎหมายที่เป็น
เกณฑ์กลางมาตรฐานของประเทศไทย 
 จากการศึกษาพบว่า กฎถ่ินก าเนิดสินค้าต่างๆที่มีอยู่ และในความตกลงการค้าเสรีที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกต่างกม็ีหลักการพื้นฐานทีเ่หมือนกันทัง้หมด ต่างกันออกไปเพียงสินค้าบาง
ชนิด ที่จะระบุกฎเฉพาะไว้ในการพิจารณา แต่โดยรวมแล้วไม่ต่างกัน ซึ่งกฎต่างๆมีความละเอียด
ซับซ้อนมาก และกระจายตัวอยู่ในแต่ละส่วน ยากต่อการเข้าถึงของผู้ประกอบการสง่ออก นอกจากนั้น 
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ระบุถึงกฎเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าโดยตรง มีเพียงกฎหมาย
ในล าดับรองที่อนุวัติการความตกลงการค้าเสรีต่างๆมา นอกจากนั้น องค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้าต่างก็ไม่มีกฎหมายที่ใช้ในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยที่ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าในประเภทไม่ได้สิทธิพิเศษทางภาษี น ามาซึ่งปัญหา
การสวมสิทธิและการทุจริตต่างๆในกระบวนการพิจารณาทั้งหมด และยังไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน 
 ผู้เขียนจึงเสนอว่า ประเทศไทยควรมีกฎหมายกลางในล าดับช้ันพระราชบัญญัติ ที่ระบุ
ถึงกฎถ่ินก าเนิดสินค้าโดยเฉพาะ โดยให้แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ให้ครอบคลุมในกฎหมายล าดับรองที่มีอยู่
ในปัจจุบันทั้งหมด น าเกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาให้ได้มาซึ่งถ่ินก าเนิดสินค้ามาระบุไว้ รวมถึง
คุณสมบัติของผู้ที่จะขอออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า รูปแบบของเอกสารที่ใช้ในการ
ขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า รวมทั้งบทลงโทษในกรณีเกิดการทุจริตข้ึนในกระบวนการออกใบรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้า และควรบัญญัติให้สามารถออกกฎหมายในล าดับรอง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
รองรับความตกลงการค้าเสรีต่างๆที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ง่ายด้วย  
 
ค าส าคัญ: กฎถ่ินก าเนิดสินค้า, ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า, ความตกลงเขตการค้าเสรี 
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ABSTRACT 
 
 International trade is an important mechanism for developing countries. 
These include the import and export. In the past, each country had its own measures 
of trade barriers for the benefit of his country, a lot of chaos and wars. After that, in 
order to avoid such difficulties, many countries thereby giving rise to agree on the 
establishment of the World Trade Organization to supervise and control problems 
involved with international trade. One of the criteria considered to be tangible is the 
Rules of Origin. 
 Rules of Origin an international trade rules that determine in a country 
indicated whether each item originated from a particular country. The product must 
have originated a Certificate of Origin. The international competition has resulted in 
greater Hows of products produced from one country to another country. Products 
domestically produced and exported must have the “nationality” indicating its origin 
in a particular country in order to prevent contracting parties country from making 
special rules as barriers to trade. In addition, in Free Trade Area Agreements, Rules of 
Origin are usually employed as a condition for eligibility for reduction of tariffs to 
lower rates or even to a zero-percent rate, thereby enabling goods originating in 
member countries to be subjected to lower tariff burdens than those imposed on 
goods originating in non-member countries. This mechanism, in a sense, prevents 
circumvention of tariffs by traders from non-member countries, hence the apparent 
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essential roles of Rules of Origin in Thailand. This thesis explores historical 
backgrounds of Rules of Origin as well as their significance and essential elements 
both at a domestic level and as reflected in international agreements. For these 
purposes, it canvasses how Rules of Origin are formulated by agencies concerned 
and in Free Trade Area Agreements made with Thailand. Appropriate criteria for 
establishment of Rules of Origin are critically analyzed. 
 The study reveals that existing Rules of Origin currently in force share 
similar fundamental principles, except that certain goods are subject to specific 
criteria. Indeed, Rules of Origin possess a great degree of complexities scattered in a 
variety of instruments not feasibly accessible by exporters. Further, Thailand has had 
no legislation candidly enshrining Rules of Origin. The Rules of Origin are found in 
subordinate legislation issued in the implementation of relevant Free Trade Area 
Agreements. Also, agencies in charge of non-tariff certification of origin, namely, the 
Thai Chamber of Commerce and the Federation of Thai Industries do not have 
specific legislation governing certification of origin. The dearth of law in this area gives 
rise to incidences of fraud in relation to certification of origin. In effect, no clear 
statutory penalty has ever existed for combating such fraudulent practices. 
 It is therefore recommended in this thesis that there be enacted specific 
law, indeed in the form of an Act, setting out Rules of Origin. For these purposes, this 
proposed legislation should contain different chapters embracing the Rules of Origin 
as scattered in subordinate legislation thus far issued in the implementation of 
international agreements. The proposed Act should also determine qualifications of 
those intending to apply for certificates of origin, duties of authorities of agencies 
involved in the issuance of certificates of origin, forms of documents required for the 
application for certification of origin and penalties for fraudulent or corrupt practices 
in relation to the certification. Indeed, it is apposite that the Act to be enacted 
should allow issuance of by-laws accommodating Free Trade Area Agreements to be 
entered into by Thailand in the future as well.  
 
Keywords: Rules of Origin, Certificates of Origin, Free Trade Area Agreement. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตากรุณา ความ
ช่วยเหลือ และการช้ีแนะที่เป็นประโยชน์จากกรรมการวิทยานิพนธ์ทุกท่าน  ผู้เขียนขอแสดงความ
ขอบคุณศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งให้ความเมตตา 
ความใส่ใจในตัวผู้เขียนอย่างสม่ าเสมอ ตั้งแต่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังเป็นเพียงรายงานบัณฑิตสัมมนา ทั้ง
ให้การอบรมสั่งสอนผู้เขียนในเรื่องวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการท าวิทยานิพนธ์  
 ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณอาจารย์กฤติกา ปั้นประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
กรมศุลกากร ที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งยังมอบความรู้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ท่านมีความช านาญให้แก่ผู้เขียน เพื่อให้ผู้เขียนน าไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้มีความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ ขอขอบคุณอาจารย์ ดร. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ในความละเอียดรอบคอบของท่าน
ส าหรับการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาสละเวลาของท่าน เพื่อมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ผู้เขียนในระยะเวลาที่จ ากัด ทั้งยังได้ใช้ความเช่ียวชาญของท่านในการช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดใน
วิทยานิพนธ์จนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย 
 ในเรื่องที่มาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณนายเอกรินทร์ บุญศรี 
ผู้จัดการฝ่ายอนุญาโตตุลาการและกฎหมาย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้ซึ่ง
เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้าดังกล่าว อันเป็นที่มาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
นายพงศ์บวร ควะชาติ มิตรสหายคนส าคัญ ผู้ที่แนะน าหัวข้อวิทยานิพนธ์นี้แก่ผู้เขียน และให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องข้อมูล รูปแบบวิทยานิพนธ์ และข้อสังเกตในประเด็นต่างๆแก่ผู้เขียนตลอดมา และ
นายทศนิยม ชุ่มชาติ นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิชาการและพัฒนากฎหมาย กรมการค้า
ต่างประเทศ ส าหรับบทสัมภาษณ์และข้อมูลเชิงลึกที่มอบให้แก่ผู้เขียน รวมถึงขอแสดงความขอบคุณ
ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจักรพันธ์ อาจารย์คนแรกที่รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็น
แรงผลักดันเริ่มต้น ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาและรายละเอียดที่สมบูรณ์ได้มาตรฐาน 
 ส าหรับความช่วยเหลือและก าลังใจจากบรรดามิตรสหาย และผู้ใหญ่ที่เคารพทุกท่าน ซึ่ง
ผู้เขียนไม่สามารถเอ่ยนามในที่นี้ได้ทั้งหมด รวมถึงครอบครัวของผู้เขียน ทั้งบิดามารดา ญาติพี่น้อง 
และคนรัก  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ส่งเสริมในเรื่องการศึกษาแก่ผู้เขียน เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้ตัดสินใจใน
การใช้ชีวิตและการศึกษาด้วยตนเองมาโดยตลอด ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริง ซึ่งทั้งหมดที่
ได้รับมาเป็นสว่นประกอบส าคัญ และเป็นแรงผลักดันทีม่ีค่า ท าให้ผู้เขียนสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบั
นี้จนส าเร็จเสร็จสิ้นได้  
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 เหนือสิ่งอื่นใด ความส าเร็จของการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตของผู้ เขียน และ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่อาจเกิดข้ึนได้ หากปราศจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร คุณครู
กฎหมายผู้ที่ให้ความเมตตากรุณา และความเข้าใจในตัวผู้เขียนตั้งแต่วันแรกที่ผู้เขียนเข้าพบเพื่อขอ
ค าปรึกษาในเรื่องวิทยานิพนธ์ คุณครูได้ให้ความใส่ใจในประเด็นปัญหาของผู้เขียน และท าความเข้าใจ
ในประเด็นที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อออกมาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังเข้าใจปัญหาในกระบวนการจัดท า
วิทยานิพนธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เขียนในขณะนั้น ช่วยเหลือผู้ เขียนด้วยความยินดีและเต็มใจ และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เขียนในเรื่องวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี อีกทั้งได้ให้ค าแนะน า ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะด้าน
การเรียนการศึกษา แต่รวมถึงข้อคิดในการด าเนินชีวิต การประพฤติปฏิบัติตน และมุมมองต่อสังคม
แก่ผู้เขียน จวบจนถึงวันสุดท้ายที่วิทยานิพนธ์ของผู้เขียนเสร็จสมบูรณ์ 
 หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผู้เขียนขออภัยและขอ
น้อมรับไว้เพื่อปรับปรุงงานเขียนช้ินต่อไปในอนาคต 

 
 

        นายพีรดนย์ เดชมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในการพัฒนาประเทศให้เจริญข้ึนน้ัน สิ่งส าคัญประกาศหนึ่งคือการเพิ่มรายรับให้สูงข้ึน 
ทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ อาทิ การอุปโภคบริโภค
ของประชาชน การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว การลงทุนในประเทศเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ  การ
ใช้จ่ายเงินภาครัฐเพื่อลงทุนในการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ การจัดเก็บภาษีอากร1 รวมถึงการผลิต
สินค้าเพื่อการส่งออก อันเป็นส่วนส าคัญของการค้าระหว่างประเทศ 

แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศนั้นทุกประเทศ
ต่างมีผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ดังนั้นรัฐบาลในทุกประเทศจึงมุ่งปกป้อง
ผู้ประกอบการของตนให้สามารถแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่ ปราศจากอุปสรรค
ใดๆ จึงมีความพยายามใช้มาตรการต่างๆ ในการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศของตน ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วจะใช้อยู่ 2 มาตรการ คือ มาตรการก าแพงภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ก าแพงภาษี โดย
มาตรการก าแพงภาษี คือ มุ่งเก็บภาษีสินค้าน าเข้าให้มีอัตราสูงเพื่อมุ่งจ ากัดปริมาณสินค้าน าเข้า ท าให้
สินค้าที่เข้ามาจะมีราคาสูงกว่าสินค้าภายในประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขันได้ยาก ส่วนมาตรการไม่ใช่
ก าแพงภาษี คือ มาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศโดยการกีดกันการน าเข้าสินค้าโดยอาศัย
ข้ออ้างในเรื่องการให้ความคุ้มครองเรื่องสุขภาพอนามัย การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน หรือเหตุอื่นๆ และมาตรการดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 22  

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงจึงมีการร่วมกันของประเทศต่างๆเพื่อหาวิธีป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ าอีกในอนาคต น ามาซึ่งการจัดตั้ง “ความตกลงการค้าและภาษีศุลกากร” 
(GATT) และ “องค์การการค้าโลก” (WTO) ข้ึนมาตามล าดับ อันมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการค้า
ระหว่างประเทศไม่ให้เกิดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศเกิดข้ึนอีก โดยสิ่งส าคัญประการหนึ่ง

                                                   
1 William J.Baumal and Alan S. Blinder, Macroeconomic: Principals and 

Policy. Eleventh edition, (South-western engage learning, 2010), p.190. 
 2 บัณฑิต หลิมสกุล,  องค์การการค้าโลก (WTO) ในบริบทของเศรษฐกิจไร้พรมแดน 

เล่ม 2. น 127. 
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ในภารกิจขององค์การการค้าโลก (WTO) คือ การสร้างสภาวะการค้าเสรีให้เกิดข้ึนในทุกประเทศ ซึ่ง
ถือเป็นหลักการพื้นฐานขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่เรียกว่า “หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับ
การอนุเคราะห์อย่างยิ่ง” (Most Favored Nation Treatment) หรือ MFN กล่าวคือ มีการบังคับใช้
มาตรการในการให้สิทธิประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ประเทศสมาชิกทุกประเทศโดยเท่า
เทียมกัน อีกทั้งต้องสอดคล้องกับ “หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติเดียวกัน” (Nation Treatment) หมายถึง 
การปฏิบัติต่อสินค้าน าเข้าจากประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยเท่าเทียมกับสนิค้าที่
ผลิตภายในประเทศ ซึ่งหลักดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในเรื่อง “การกีดกันการน าเข้าสินค้าจากประเทศ
อื่น” (Trade Barrier) และตามมาด้วย “การสวมสิทธิในถ่ินก าเนิดสินค้า” (Circumvention) 

ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละประเทศต่างต้องการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ค้าและผู้ผลิตสินค้า
ในประเทศของตน จึงเริ่มกีดกันการน าเข้าสินค้าจากประเทศอื่น โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญคือ การ
ก าหนดคุณสมบัติของสินค้าในเรื่องต่างๆ อาทิ คุณภาพ ปริมาณ และเรื่องอื่นๆอีกหลายประการ ซึ่ง
หนึ่งในหลายประการนั้นก็รวมถึงเรื่องที่มาของสินค้าด้วย หรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “ถ่ินก าเนิด
สนิค้า” 

วิธีการในการใช้หลักเกณฑ์เรื่องถ่ินก าเนิดสินค้าในการกีดกันการน าเข้าสินค้าจาก
ประเทศอื่นคือ ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าอย่างเข้มงวด เฉพาะเจาะจง ยากที่จะ
ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่ได้เลย หรือบางประเทศมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์บ่อยครั้งโดย
มิได้แจ้งให้ประเทศคู่ค้าทราบล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดอุปสรรคและความยุ่งยากทางการค้าระหว่าง
ประเทศ เท่ากับว่าการเจรจาจัดต้ังองค์กรหรือความตกลงต่างๆก็ไม่ได้แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์แต่
อย่างใด ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้นมีสาเหตุส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ไม่มีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าที่ชัดเจนและเหมาะสม แม้จะมีความพยายามใน
การสร้างเครื่องหมายถ่ินก าเนิดสินค้าในความตกลงการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) หรือกฎถ่ิน
ก าเนิดสินค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) แต่กฎที่มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับนั้นต้องเกิด
จากประเทศสมาชิกทุกประเทศร่วมกนัเจรจาต่อรอง ซึ่งที่เคยมีการเจรจาต่อรองกันมามักล้มเหลวและ
ไม่ได้ข้อสรุป และแม้ในปัจจุบันก็ยังมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี  

นอกจากนั้น อิทธิพลในเรื่องการสร้างสภาวะการค้าเสรีให้เกิดข้ึนในทุกประเทศซึ่งถือ
เป็นหลักการพื้นฐานขององค์การการค้าโลก (WTO) หรือหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการ
อนุเคราะห์อย่างยิ่ง (Most Favored Nation Treatment) นั้นก็แผ่ขยายไปในทุกภูมิภาคทั่วโลก 
รวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยถูกบรรจุไว้ในแบบพิมพ์เขียวแห่งการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือที่เรียกว่าเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area) ด้วย โดยหลักการคือ ไม่มีการเก็บภาษีคุ้มกันระหว่างประเทศในภาคีสมาชิกเพื่อคุ้มครอง
ช่วยเหลืออุตสาหกรรมในประเทศ และไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง
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อย่างเลือกปฏิบัติ แต่ให้มีการเก็บภาษีอัตราเดียวและให้ความเท่าเทียมแก่สินค้าของทุกประเทศที่เป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น าไปสู่หลักการส าคัญที่สุดของการค้าเสรีคือ ไม่มีการกีดกันทาง
การค้าระหว่างกัน และอัตราภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ (Zero Base) แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะบรรลุการ
ไม่กีดกันทางการค้าระหว่างกันและอัตราภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ได้น้ัน สินค้าที่ส่งออกระหว่างประเทศ
สมาชิกแห่งข้อตกลงจะต้องเป็นไปตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) ทั้งนี้เป็นเพราะว่ากฎถ่ิน
ก าเนิดสินค้าเป็นมาตรการป้องกันการน าสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในประเทศในเขตการค้าเสรีตามข้อตกลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาแอบอ้างการใช้สิทธิได้ เช่น การน าสินค้าจากประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็น
ภาคีสมาชิกอาเซียนเข้ามาในประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกอาเซียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นที่เป็น
สมาชิกด้วยกันเอง หรือที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตาม เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆ อันอาจไม่เป็น
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะท าให้ประเทศคู่ค้าที่ไว้วางใจสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดในอาเซยีน และให้
สิทธิประโยชน์กับอาเซียนหมดความเช่ือถือและเลิกคบค้าสมาคมด้วย และยังท าให้มีต้นทุนสูงข้ึนจาก
การขนส่งสินค้าไปมาแทนที่จะส่งไปประเทศผู้ซื้อข้ันสุดท้ายโดยตรง นอกจากนี้กฎถ่ินก าเนิดสินค้ายัง
เป็นมาตรการป้องกันการแข่งขันลดการภาษีน าเข้าของประเทศต่างๆอย่างไม่สมเหตุสมผลเพราะ
ต้องการรายได้เข้ารัฐเข้าประเทศของตนจากการเป็นประเทศระบายสินค้าที่ผลิตจากประเทศอื่นๆ  

ยิ่งไปกว่าน้ัน ในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มการแอบอ้างถ่ินก าเนิด หรือ
อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสวมสิทธิถ่ินก าเนิดสินค้าสูงข้ึน เนื่องจากประเทศคู่แข่ง ทางการค้า
พยายามใช้ประเทศไทยเป็นฐานเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทาง3 โดยน าสินค้าจากประเทศตนมา
แอบอ้างถ่ินก าเนิดในประเทศไทยแล้วส่งออกต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางด้านภาษีและโควต้า 
รวมไปถึงหลีกเลี่ยงมาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด  มาตรการตอบโต้การอุดหนุน 
และมาตรการปกป้องผู้ประกอบการภายใน ทั้งนี้เป็นเพราะประเทศผู้สวมสิทธินั้นๆอาจไม่ได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศคู่ค้า ดังนั้นกฎถ่ินก าเนิดสินค้าจึงมีความส าคัญในการใช้ป้องกัน
แอบอ้างถ่ินก าเนิดสินค้าได้ อีกทั้งยังช่วยให้ศุลกากรจัดเก็บภาษีสินค้าน าเข้าได้อย่างถูกต้อง 
 อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยนั้นมีองค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Certificate of 
Origin) หรือ CO ทั้งประเภทของใบรับรองที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Preferential Rules of 
Origin)  และใบรับรองถ่ินก าเนิดทั่วไปที่ไม่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรอยู่  (Non - Preferential 
Rules of Origin)  3 องค์กร คือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสามารถออกใบรับรอง
ที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า และหอการค้าไทย (Thai Chamber of Commerce)4 กับสภา

                                                   
3 กีรติ รัชโน,  “การแอบอ้างถ่ินก าเนิดสินค้าภัยคุกคามการค้าระหว่างประเทศ,” 

ประชาชาติธุรกิจ, (18 กันยายน 2551)  
4 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 มาตรา 28 “หอการค้ามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries)5 ซึ่งสามารถออกใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าทั่วไปที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า โดยทั้ง 3 องค์กรนี้ต่างมีวิธีหรือเงื่อนไขใน
การออกใบรับรองที่แตกต่างกัน ทั้งนี ้3 องค์กรต่างไม่มีกฎหมาย หรือเกณฑ์กลางในการพิจารณาถ่ิน
ก าเนิดสินค้า ไม่มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าแต่ละองค์กรต้องด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการ
ตรวจพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้ากฎหมายที่มีอยู่ก็เป็นเพียงกฎหมายล าดับรอง กระจัดกระจายตัวอยู่
อย่างวุ่นวายและซับซ้อน ไม่ครอบคลุมและไม่เฉพาะเจาะจง6  ยากต่อการน ามาใช้และปฏิบัติตามอยู่
ถูกต้อง เป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการแอบอ้างหรือการสวมสิทธิถ่ินก าเนิดสินค้า 
รวมถึงสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยอาจไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีที่เป็นศูนย์ (Zero Base) จาก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล เป็นเหตุท าให้ผู้น าเข้า
สินค้าน้ันจะต้องช าระภาษีแก่ประเทศตนเองเพิ่มมากข้ึน น ามาซึ่งความไม่ไว้วางใจและความไม่เช่ือถือ
ในทางการค้าต่อประเทศไทย และอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกและเศรษฐกิจโดยรวมทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวได ้
 นอกจากนั้นในโลกยุคปัจจบุันที่มคีวามเจรญิทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การพัฒนา
ของระบบอินเตอร์เน็ตมีความก้าวไกลอย่างมาก เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการส่งออก
ที่ต้องการขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า จึงเกิดแนวคิดให้ผู้ประกอบการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วย
ตนเอง โดยพัฒนาการขอออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าทางออนไลน์ และให้ผู้ประกอบการสามารถ

                                                                                                                                                  
  (1) ส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและ เศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น 

รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับ การค้าและการเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การออกใบรับรองแหล่งก าเนิดของสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบ 
มาตรฐานสินค้า จัดตั้งและด าเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและ เศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์
สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการ ช้ีขาดข้อพิพาททางการค้า” 

5 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 มาตรา 6  
“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้… 

  (5) ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งก าเนิดหรือใบรับรองคุณภาพของสินค้า…” 
6 มีเพียงประกาศกระทรวงหรือประกาศกรม แต่ละฉบับที่ออกมาเพื่อรับรองการออก

เอกสารถ่ินก าเนิดตามความตกลงทางการค้าที่ประเทศไทยท ากับประเทศอื่นๆทั้งในนามของประเทศ
ไทยเอง และในนามของภาคีสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณา
ถ่ินก าเนิดสินค้า หรือเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนั้นก็ระบุบ้าง ไม่ระบุบ้าง ให้ไปปฏิบัติตามที่แต่ละความ
ตกลงระบุไว้เท่านั้น  



5 
 
ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าได้ด้วยตนเอง ซึ่งเรียกว่า Self - Certification7 ในขณะที่มีความ
รวดเร็วและสะดวกมากข้ึน แต่ข้ันตอนและความละเอียดในการพิจารณากลบัน้อยลงไป ท าให้ยิ่งส่งผล
ให้ผู้ประกอบการที่ไม่สุจริต หรือผู้ประกบการที่ต้องการน าสินค้าจากถ่ินอื่นมาสวมสิทธิถ่ินก าเนิดใน
ประเทศไทยท าได้ง่ายข้ึน ดังนั้นจึงอาจเกิดการฟ้องร้องคดีเป็นข้อพิพาทในเรื่องการผิดสัญญาซื้อขาย
สินค้าระหว่างประเทศได้และอาจส่งผลให้ไม่มีผู้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยได้ในระยะยาว
เนื่องจากความไม่มั่นใจในตัวสินค้าว่ามีถ่ินก าเนิดสินค้าในประเทศไทยจรงิหรือไม่ ซึ่งจะน าไปสู่ความไม่
มั่นใจเช่ือถือของคู่ค้าในทางการค้าระหว่างประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้  
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
 เนื่องจากความไม่ถูกต้องชัดเจนและปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการพิจารณาถ่ินก าเนิด
สินค้าและการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าในประเทศไทย ที่ในทางปฏิบัติยังยึดโยงอยู่กับแนว
ทางการพิจารณาซึ่งเคยชินกันแต่เดิม โดยไม่มีกฎหมายกลางที่อ้างอิงถึงเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าที่
น ามาใช้พิจารณา คงใช้แต่เอกสารประกอบที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่สามารถบ่งช้ีถึงถ่ินก าเนิด
สินค้าที่แท้จริง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้ทราบถึงหลกัการ กฎเกณฑ์ และวิธีการ
ในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ใช้ในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร องค์กรผู้มีอ านาจออก
ใบรับรองแต่ละองค์กรนั้นมีวิธีการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าในแต่ละองค์กรเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร  รวมถึงศึกษาหลักการ กฎเกณฑ์ และวิธีการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงวิธีการใหม่ๆที่เพิ่มข้ึนมาทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และการออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง เพื่อให้ทราบว่าสมควรที่จะน ามาปรับใช้กับประเทศไทยผ่าน
องค์กรผู้ออกที่มีอ านาจนั้นๆหรือไม่ และควรจะน ามาใช้อย่างไร โดยการวิเคราะห์และน าเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในทางกฎเกณฑ์ทั่วไป ทางกฎหมาย และทาง
ปฏิบัติจริง 
 

                                                   
7 โครงการน าร่องการด าเนินการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (Self-

Certification) เป็นผลที่เป็นรูปธรรมจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่เมืองดานัง ในเดือน
สิงหาคม 2553 โดยต้องการให้เป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกในอาเซียนให้ใช้
ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรมากข้ึน อันจะมีผลต่อเนื่องท าให้การค้าระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนด้วยกันเองขยายตัวเร็วข้ึน 
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1.3 สมมติฐานในการศึกษา 
  
 การศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าและการออกใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎเกณฑ์กลางในการพิจารณาและออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ใช้กับองค์กรในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีสภาพบังคับ 
โดยเดิมนั้นต่างยึดโยงเพียงหลักการของต่างประเทศ หรือหลักการในแต่ละความตกลงการค้าเสรี โดย
ข้ึนอยู่กับแต่ละองค์กรที่จะเลอืกน ามาใช้ หากมีกฎหมายที่ก าหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ ก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาออกใบรับรอง รวมถึงบทลงโทษทั้งต่อผู้ขอใบรับรอง และเจ้าหน้าที่ผู้ออกที่กระท า
การทุจริต จะเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาการสวมสิทธิในสินค้า รวมทั้งการฟ้องร้องที่จะเพิ่มมากข้ึน
ในอนาคตเมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาการใช้การตีความ 
ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีอยู่ รวมทั้งออกเป็นพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง กฎหมาย
ล าดับรองอื่นๆ หรือบัญญัติกฎหมายเฉพาะข้ึนใหม่ บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออก องค์กรผู้มีอ านาจออก ผู้ซื้อหรือคู่ค้าต่างประเทศ 
และภาพลักษณ์การส่งออกสินค้าของประเทศไทย 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีขอบเขตการศึกษาถึงที่มาและความส าคัญของถ่ินก าเนิดสินค้าว่ามี
ที่มาอย่างไร ท าไมจึงมีความส าคัญ ศึกษาถึงหลักการของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าโดยทั่วไป โดยพิจารณา
ทั้งหลักเกณฑ์การใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained) และหลักเกณฑ์การได้ถ่ิน
ก าเนิดโดยมีพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮารโ์มไนซ ์(Harmonized System Code Number) หรือ H.S. 
Code หลักการค านวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) หลักเกณฑ์มูลค่าข้ันต่ าใน
การผ่อนปรน (De Minimis) หลักเกณฑ์การผลิตข้ันต่ า (Minimal Operation) หลักเกณฑ์การผลิต
เฉพาะสินค้า (Product Specific Rules) หรือเกณฑ์อื่นๆ รวมทั้งหลักการถ่ินก าเนิดสินค้าของความ
ตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) กฎถ่ินก าเนิดสินค้าขององค์การการค้าโลก 
(WTO) ศึกษาการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าตามหลกัการความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากร
พิเศษท่ีเท่ากันของอาเซียน (Rules of Origin of Agreement on Common Effective 
Preferential Tariff - CEPT) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซยีน (ASEAN Trade in Goods 
Agreement - ATIGA) ศึกษาข้อมูลกฎถ่ินก าเนิดสินค้าในทุกความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีสมาชิก ทั้งในนามของอาเซียนคือ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน – อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ความตกลงหุ้นส่วน
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เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – 
ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – 
นิวซีแลนด์ ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ชิลี ความตกลงการว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดย่ิงข้ึนไทย – เปรู ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – อินเดีย รวมทั้งศึกษาถึงข้อมูลขององค์กรผู้
ออก วิธีการพิจารณา และข้ันตอนการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าในประเทศไทยทั้ง 3 องค์กร และ
กฎหมายทุกล าดับช้ันที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกตัวอย่างและแนวทางการปฏิบัติในต่างประเทศเพื่อการ
เปรียบเทียบ รวมถึงกรณีปัญหาที่เกิดข้ึนจริง และปัญหาที่อาจเกิดข้ึนทั้งในทางปฏิบัติและทาง
กฎหมาย 

 
1.5 วิธีการด าเนนิการศึกษา 
 
 ใช้วิธีการศึกษาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าใน
ประเทศไทยกับหลักการมาตรฐานสากลตามเนื้อหาของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าต่างๆ และศึกษาวิเคราะห์
ในทางเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) บทความทางกฎหมาย ตัวบท
กฎหมาย เว็บไซต์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกิดข้ึนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การเข้า
ร่วมงานเสวนาวิชาการ การเข้าร่วมสัมมนากับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรต่างๆ การรับ
ฟังการบรรยายจากผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ การติดตามข่าวสาร การสนทนาและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
จริง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆ แล้วสรุปโดยใช้ลักษณะการพรรณนาและอธิบายความ
เพื่อให้ทราบถึงหลักการ แนวคิดพื้นฐาน ตลอดจนวิธีการด าเนินการต่างๆ เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ 
ท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เกดิข้ึนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การพิจารณาออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ในประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 
 การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถศึกษาและ  
ท าความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องของกฎถ่ินก าเนิดสินค้า ตลอดจนวิธีการพิจารณาการได้มาซึ่งถ่ิน
ก าเนิดสินค้า รวมถึงวิธีการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ถูกต้องและมีมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้กับองค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าทั้ งหมดในประเทศ
ไทย ที่สามารถน าไปศึกษาและปรับใช้กับวิธีการพิจารณาและวิธีการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าใน
องค์กรของตนให้ถูกต้องตามหลักสากล และเป็นข้อมูลเพื่อความรู้และเพื่อการตัดสินใจของ
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ผู้ประกอบการส่งออกในการท าความเข้าใจ และเลือกใช้บริการในการขอออกใบรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต  นอกจากนั้นผู้เขียนมีความ
คิดเห็นว่าในแต่ละความตกลงนั้นต่างก็อ้างอิงการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้ามาจากหลักการพื้นฐานใน
เกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งมีหลักปฏิบัติที่เหมือนกันเกือบทั้งหมด และสามารถออกเป็น
กฎหมายกลาง เพื่อเป็นพื้นฐานในการก าหนดให้เจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่มีอ านาจออกใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าได้ยึดถือและปฏิบัติตาม บูรณาการกฎเกณฑ์ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจง่ายและการปฏิบัติ
ตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บทลงโทษที่ชัดเจนต่อผู้กระท าการทั้งผู้ที่ขออกใบรับรอง และองค์กร
หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่ท าหน้าที่ออกใบรับรองที่ไม่ปฏิบัติตามหรือทุจริต ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา การ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเช่ือถือต่อภาคการส่งออกของประเทศไทยสืบไป 
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บทที่ 2 
แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับถ่ินก าเนิดสินค้าและกฎถ่ินก าเนิดสินค้า 

 
2.1 แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้า 
 
 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง และ
ปัจจัยส าคัญที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ คือ ประเทศที่จะเจริญก้าวหน้านั้นจ าเป็นต้องมีทรัพยากรที่ใช้ใน
การพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรประเภทสินค้า วัตถุดิบ วิทยาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งนี้
วัตถุดิบในแต่ละประเทศต่างมีไม่เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อประเทศขาดวัตถุดิบส าหรับใช้เป็นปัจจัยการ
ผลิตจึงจ าเป็นต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้านั้น เพื่อการ
ตอบสนองต่อประชากรของประเทศตนเองที่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อประเทศมีการพัฒนามากข้ึน อาจเป็น
การแลกเปลี่ยนสิง่ของกนัโดยตรง (Barter System)1 หรือการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชากร นอกจากนั้นยังมี เรื่ องการเลียนแบบการบริ โภค 
(Demonstration Effect)2  คือ เมื่อประเทศพัฒนามากขึ้น ประชากรมีรายได้สูงข้ึน มีความสามารถ
ในการเลือกสินค้าและบริการให้กับตนเองมากข้ึน มีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน ส่งผลให้ต้องการ
สินค้าที่มีคุณภาพสูง และสินค้าฟุ่มเฟือยมากข้ึน รวมทั้งกรณีการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เมื่อมี
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ก็จะส่งผลให้มีการน าเข้าวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตต่างๆ มากขึ้น 

                                                   
1 Barter System คือ ระบบการแลกเปลี่ยนเริ่มต้นข้ึนจากความต้องการสิ่งของ รวมถึง

เครื่องใช้และปัจจัยต่าง ๆ ของมนุษย์ แต่ของมนุษย์ไม่สามารถผลิตเองได้ทั้งหมด หรือผลิตเองได้แต่มี
มากเกินความจ าเป็น จึงน าของที่ตนมีอยู่ไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นที่มีความต้องการ แต่การ
แลกเปลี่ยนแบบนี้มีปญัหาและความไม่สะดวกหลายประการ คือ ปัญหาเรื่องความต้องการที่ไม่ตรงกัน 
ปัญหาเรื่องสิ่งของที่แลกเปลี่ยนกัน บางอย่างไม่สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยได้  ปัญหาเรื่อง
มาตรฐานในการวัดมูลค่าของที่ใช้แลกเปลี่ยน  ปัญหาเรื่องการขนส่ง  ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมและการ
ใช้คืน และปัญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษา 

2 Demonstration Effect คือ พฤติกรรมการเลยีนแบบของมนุษย์ที่มสีาเหตุมาจากการ
สังเกตการกระท าของบุคคลอื่นและผลของการกระท านั้น ส่วนมากจะใช้ในทางรัฐศาสตร์และสังคม
วิทยาเพื่ออธิบายการพัฒนาของสถานที่หนึ่งที่จะมีผลไปเร่งให้เกิดการพัฒนาในอีกสถานที่หนึ่งใน
ทิศทางเดียวกัน 
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ด้วย และจากสาเหตุทั้งหมดที่ระบุมาข้างต้นจึงท าให้เกิดกิจกรรมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน 
(Exchange) สินค้าและบริการระหว่างประเทศต่างๆ ท าให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนและวิทยาการ
เทคโนโลยีต่างๆ ระหว่างประเทศ น าไปสู่สิ่งที่เรียกกันในปัจจุบันว่า “การค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade)”3 และโดยปกติสินค้าและวัตถุดิบที่ต้องการใช้ ประเทศผู้ซื้อย่อมต้องการ
คุณภาพที่ดีที่สุด และมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการใช้มากที่สุด ท าให้เกิดการเลือกสรรสินค้าจาก
แหล่งผลิต ซึ่งคุณสมบัติของสินค้าแต่ละแหล่งผลิตหรือแต่ละประเทศน้ันมีคุณภาพหรือคุณสมบัติที่ไม่
เหมือนกัน การระบุถึงแหล่งผลิตหรือถ่ินก าเนิดของวัตถุดิบหรือสินค้าจึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญใน
การค้าขายสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ  
 ถ่ินก าเนิดสินค้าหรือประเทศที่เป็นถ่ินก าเนิดสินค้า (Country of Origin) คือประเทศที่
สินค้าได้ก าเนิดข้ึน ทั้งการก าเนิดข้ึนโดยการเจริญเติบโต โดยการผลิต หรือการประกอบดัดแปลงก็
ตาม โดยในอดีตไม่ได้มีการควบคุมการระบุถ่ินก าเนิดอย่างชัดเจน ยึดเพียงว่าประเทศใดผลิตหรือ
ส่งออกก็ให้เป็นสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศน้ันๆ ซึ่งในอดีตนั้นการระบุถ่ินก าเนิดสินค้าว่ามาจาก
ประเทศใดไม่ได้เป็นประเด็นส าคัญมาก นอกเหนือจากเรื่องของคุณภาพสินค้าในการเลือกซื้อสินค้า
ของผู้ซื้อ จนกระทั่งในยุคหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจัยเรื่องถ่ินก าเนิดสนิค้าที่ต่างกันเริ่มมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้ออย่างมีนัยยะส าคัญ จากการที่ผู้ซื้อในประเทศที่ชนะสงคราม
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีแนวโน้มในการต่อต้านสินค้าที่ผลิตจากประเทศผู้แพ้สงคราม โดยไม่อยากซื้อ
ของจากประเทศศัตรู ต่อมาก็พัฒนาแนวความคิดกลายเป็นการพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าและ
ปัจจัยอื่นเข้ามาแทนที่4 เกิดการแข่งขันกันมากข้ึนทางการค้าระหว่างประเทศ น าไปสู่การกีดกันทาง
การค้าที่รุนแรงมากข้ึน แต่ละประเทศต่างปกป้องตนเองด้วยวิธีการต่างๆ ท าให้เกิดปัญหาจากการ
ออกกฎหมายปกป้องตนเองอย่างไม่มีข้อจ ากัด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติมากที่สุด 
ทั้งการข้ึนภาษีน าเข้า – ส่งออก การจ ากัดสิทธิประโยชน์ของผู้ส่งออกและผู้น าเข้า บางสินค้าเกิดการ
ผูกขาดในการผลิตเพื่อสง่ออก เนื่องจากมาตรการกีดกันหรือมาตรการทางภาษี และอีกมากมาย ซึ่งท า

                                                   
3 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, “การท าการค้าระหว่างประเทศ

,” สืบค้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558, www.smeservicecenter.net/public/uploads/p1379 
9222266174623939.pdf 

4 Yi Cai, Brenda Cude, Roger Swagler, Country-of-Origin Effects on 
Consumers' Willingness To Buy Foreign Products: An Experiment in Consumer 
Decision Making, Volume 50, Consumer Interests Annual, (2004) 

http://www.smeservicecenter.net/public/uploads/p1379
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ให้นานาอารยประเทศเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่าน้ีว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศในระยะ
ยาว จึงได้เกิดการเจรจากันและน าไปสู่การเกิดข้ึนของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าที่เป็นรูปธรรมในที่สุด5 
  
2.2 ท่ีมาของกฎถิ่นก าเนิดสินค้า 
 
 จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของกฎถ่ินก าเนิดสินค้ามีที่มาจาก “ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร
และการค้า” (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ในปี ค.ศ.1947 ซึ่งเป็น
หน่วยงานระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเจรจาหลายฝ่ายเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและ
การค้าระหว่างประเทศให้แก่บรรดาประเทศสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมี
ระเบียบและหลกัเกณฑ์ อันจะเป็นการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศให้ลดน้อยลงหรือหมด
สิ้นไป โดยความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้านี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “ความตกลงทั่วไปฯ 
GATT”) มีที่มา เริ่มตั้งแต่ในทศวรรษ 1930 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
อย่างรุนแรง รัฐบาลหลายประเทศพยายามที่จะเรยีกร้องให้มกีารลดอุปสรรคทางการค้าประเภทต่างๆ 
ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศใช้มาตรการคุ้มครองการค้าของตน ได้แก่ การใช้อัตราภาษีสูงเพื่อคุ้มครอง
การน าเข้า การใช้ข้อจ ากัดทางโควต้าในการน าเข้า การควบคุมปริวรรตเงินตรา และมาตรการอื่นๆ ใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ข้อจ ากัดหรือมาตรการคุ้มครองทั้งหลายมีความรุนแรงและเข้มงวด
มากข้ึน และไม่มีท่าทีว่าจะมีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้ ดังนั้น การก่อตั้งความตกลงทั่วไปฯ GATT 
ข้ึนมาจึงเป็นผลมาจากความพยายามต่างๆ ที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวทางการค้าเหล่าน้ัน โดย
ความตกลงทั่วไปฯ GATT มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ของประเทศภาคี ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ การจ้างงาน และการน าทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิต โดยความตกลงทั่วไปฯ GATTได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการทางการค้าไว้6 ดังนี ้
 

                                                   
5   The World Customs Organization (WCO), “Rules of Origin - Handbook,” 

Accessed December 13, 2015, From http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/ 
overview/~/media/D6C8E98EE67B472FA02B06BD2209DC99.ashx 

 6 วัลย์ลดา วิวัฒน์พนชาติ, สถาบันการค้าระหว่างประเทศ , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555), น.2-5. 

http://www.wcoomd.org/
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 (1) การค้าระหว่างประเทศพึงยึดหลัก “การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ ง” 
(Most - favored Nation Treatment: MFN) โดยประเทศภาคีความตกลงต้องให้สิทธิพิเศษทาง
การค้าและประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคีความตกลงอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 (2) การคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศจากการแข่งขันของสินค้าเข้า พึงกระท า 
โดยมาตรการทางภาษีศุลกากรเท่าน้ัน ห้ามใช้การจ ากัดการน าเข้า (Import Restriction) 
 (3) สินค้าที่ประเทศภาคีความตกลงลดภาษีแล้วจะไม่มีการข้ึนภาษีอีกในภายหลัง 
 (4) กรณีมีข้อพิพาททางการค้า ให้คู่กรณีปรึกษาหารือ (Consultation) แทนการใช้
มาตรการตอบโต้ (Retaliatory Measures) 
 (5) อนุญาตให้มีการควบคุมการน า เข้าได้ กรณีที่ประเทศภาคีความตกลงเกิด
วิกฤตการณ์ต่อดุลการช าระเงิน 
 (6) ความตกลงทั่วไปฯ GATT สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มทางการค้าในภูมิภาคเพื่อ
น าไปสู่การค้าเสรี 
 การเริ่มต้นของการมีเครื่องหมายที่แสดงถึงถ่ินก าเนิดสินค้าเริ่มต้นจากข้อ 97 ของความ
ตกลงทั่วไปฯ GATT ซึ่งได้ให้แนวคิดกว้างๆของเครื่องหมายถ่ินก าเนิดสินค้าไว้ กล่าวโดยสรุปคือ ภาคี

                                                   
7 Article IX Marks of Origin 
  1. Each contracting party shall accord to the products of the 

territories of other contracting parties treatment with regard to marking requirements 
no less favourable than the treatment accorded to like products of any third 
country. 

  2. The contracting parties recognize that, in adopting and 
enforcing laws and regulations relating to marks of origin, the difficulties and 
inconveniences which such measures may cause to the commerce and industry of 
exporting countries should be reduced to a minimum, due regard being had to the 
necessity of protecting consumers against fraudulent or misleading indications. 

  3. Whenever it is administratively practicable to do so, 
contracting parties should permit required marks of origin to be affixed at the time of 
importation. 

  4. The laws and regulations of contracting parties relating to the 
marking of imported products shall be such as to permit compliance without 
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คู่สัญญาแต่ละรายจะปฏิบัติต่อสินค้าของภาคีคู่สัญญาอื่น ในส่วนที่ เกี่ยวกับข้อก าหนดเรื่อง
เครื่องหมายไม่น้อยไปกว่าการปฏิบัติที่ให้แก่สินค้าที่เหมือนกันของประเทศอื่น และภาคีคู่สัญญาต้อง
ยอมรับว่า ในการออกหรือบังคับใช้กฎหมายและข้อบงัคับเกี่ยวกับเครื่องหมายแสดงถ่ินก าเนิด ควรจะ
ลดความยุ่งยากและความไม่สะดวกของมาตรการต่างๆที่อาจเกิดข้ึนแก่การค้าและอุตสาหกรรมของ
ประเทศผู้ส่งออกให้เหลือน้อยที่สุด โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการฉ้อโกง 
หรือการช้ีแนะที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด และเมื่อใดที่ก็ตามที่สามารถบริหารจัดการได้ ภาคีคู่สัญญา
ควรอนุญาตให้มีการติดเครื่องหมายแสดงถ่ินก าเนิดสินค้าที่ก าหนดไว้เมื่อมีการน าเข้า ส่วนเรื่อง
กฎหมายและข้อบังคับของภาคีคู่สัญญาเกี่ยวกับเครื่องหมายของสินค้าน าเข้า จะต้องให้ปฏิบัติตามได้
โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสินค้า หรือมีผลลดมูลค่าของสินค้าลงอย่างหนัก หรือ
เป็นการเพิ่มทุนโดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น นอกจากนั้น โดยหลักทั่วไปแล้ว ภาคีคู่สัญญาจะไม่เรียกเก็บ
ภาษีพิเศษ หรือมีบทลงโทษในกรณีที่ภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดในเรื่อง
เครื่องหมายถ่ินก าเนิดนี้ได้ก่อนน าเข้าสินค้า เว้นแต่ว่าการแก้ไขให้ถูกต้องจะล่าช้าอย่างไม่สมควร หรือ 
 

                                                                                                                                                  
seriously damaging the products, or materially reducing their value, or unreasonably 
increasing their cost. 

  5. As a general rule, no special duty or penalty should be 
imposed by any contracting party for failure to comply with marking requirements 
prior to importation unless corrective marking is unreasonably delayed or deceptive 
marks have been affixed or the required marking has been intentionally omitted. 

  6. The contracting parties shall co-operate with each other with a 
view to preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the 
true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical 
names of products of the territory of a contracting party as are protected by its 
legislation.  Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to 
such requests or representations as may be made by any other contracting party 
regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to 
names of products which have been communicated to it by the other contracting 
party. 
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ได้มีการติดเครื่องหมายหลอกลวง หรือไม่ติดเครื่องหมายโดยตั้งใจ และสุดท้าย ภาคีคู่สัญญาจะให้
ความร่วมมือกับอีกฝ่ายเพื่อป้องกันการใช้ช่ือทางการค้าที่น ามาซึ่งความเข้าใจผิดถึงถ่ินก าเนิดสินค้าที่
แท้จริงของสินค้าน้ัน หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อช่ือภูมิภาคหรือภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันของสินค้า  
ในอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของตน ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะให้
การพิจารณาอย่างเต็มที่ และอย่างเห็นอกเห็นใจแก่ค าร้องขอหรือการช้ีแจงมายังตน โดยภาคีคู่สัญญา
อีกฝ่ายด้วย 
 หลังจากเกิดความตกลงทั่วไปฯ GATT แล้วก็ได้เกิดการพัฒนาต่อมาเป็น “องค์การ
การค้าโลก” (WTO) โดยก่อตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้มีการค้าเสรีระหว่างสมาชิก ดูแลให้สมาชิกด าเนินการตามข้อตกลงทางการค้าที่มีต่อ
กัน และเป็นองค์กรกลางในการตัดสินใจข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสมาชิก  ดูแลความตกลงและ
บันทึกความเข้าใจ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณี เป็นเวทีเพื่อการเจรจาลดอุปสรรค
ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในรูปของมาตรการภาษีศุลกากรและมาตรการที่มิใช่ภาษี
ศุลกากร เป็นเวทีส าหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก8  และหากไม่สามารถ
ตกลงกันได้ ก็จะจัดตั้งคณะผู้พิจารณา (Panel) และองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body)9 ท าหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะ ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและให้มีการ
ทบทวนนโยบายการค้าของสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางการค้าเสรี  
ทั้งนี้ ในประเด็นของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าได้มีการระบุที่ชัดเจนข้ึน กล่ าวคือ มีหลักการระบุถึงการ
พิจารณาประสานเกี่ยวกับกฎระเบียบถ่ินก าเนิดสินค้า ให้เป็นบรรทัดฐานเดียวที่คล้ายคลึงกัน เพื่อท า
ให้เกิดความมั่นใจว่า กฎระเบียบดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จ าเป็น กฎระเบียบ
ดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก าหนดถ่ินก าเนิดสินค้าที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการให้สิทธิพิเศษทาง
ศุลกากร10 
 

                                                   
8 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,  “ล าดับข้ันการฟ้องร้องคดีใน WTO เป็นอย่างไร,” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558, https://www.thaifta.com/trade/km/wto_qa41.pdf 
9 World Trade Organization,  “Dispute Settlement without recourse to 

Panels and the Appellate Body,” Accessed July 29, 2015, From https://www.wto.org/ 
english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c8s1p1_e.htm 

10 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น.11-16. 
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 องค์การการค้าโลก (WTO) เริ่มต้นจากการเจรจาในรอบที่ 8 ของความตกลงทั่วไปฯ 
GATT ในวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.198611 ซึ่งมีการเจรจากันในหลายเรื่อง และเป็นที่มาของข้อตกลง
ทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (สินค้า) 199412 (ต่อไปจะใช้ค าว่า “ความตกลงทั่วไปฯ GATT 
1994”) ซึ่งมีการระบุถึงกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า และสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ก็ต้อง
ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงต้องแก้ไขกฎหมายภายในของประเทศตนให้สอดคล้องด้วย ซึ่งองค์การ
การค้าโลก (WTO) ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (Committee on Rules of 
Origin: CRO) ข้ึน โดยให้มีการประชุมกันในทุกปเีพือ่ให้เกิดโอกาสในการปรึกษาเรือ่งต่างๆเกีย่วกับถ่ิน
ก าเนิดสินค้า โดยสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความตกลงจะมีโอกาสปรึกษากัน
เพื่อการปฏิบัติงานที่ส าเร็จลุล่วง และคณะกรรมการกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้านี้ ยังสามารถขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการด้านเทคนิคกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าได้  
 คณะกรรมการด้านเทคนิคกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (The Technical Committee 
on Rules of Origin: TCRO) ซึ่งมาจากประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) และประเทศ
ที่เป็นสมาชิกขององค์กรศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO)13 เป็นผู้พิจารณาถึง
กฎเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าในแต่ละชนิด ซึ่งต้องกระท าให้สอดคล้องกับระบบเลขพิกัดอัตราศุลกากร
สินค้า หรือระบบฮาร์โมไนซ์14 (Harmonized System) ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการค้าและหน่วยงาน
ศุลกากรของประเทศต่างๆ เกิดความเป็นเอกภาพมากข้ึน และเมื่อทั้งสองคณะกรรมการประชุมและ
เกิดข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับกฎถ่ินก าเนิดสินค้า ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ก็จะต้อง
ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว อันเป็นพันธกรณีที่ผูกพันรวมถึงประเทศไทยด้วย15  
 

                                                   
11 การเจรจาครั้งนี้รู้จักกันในช่ือการเจรจา “รอบอุรุกวัย (Uruguay Round)” 
12 World Trade Organization,  “General Agreement on Tariffs and Trade 

1994,” สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ 
analytic_index_e/gatt1994_04_e.htm 

13 The World Customs Organization (WCO), supra note 5. 
14 ดู “การเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากรของวัตถุดิบเป็นเลขพิกัดอัตราศุลกากรของ

สินค้า (Change of Tariff Classifications หรือ CTC)” บทที่ 3, หน้า 16.  
15 World Trade Organization, “The WTO & World Customs Organization,” 

 สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558, https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e 
/wto_wco_e.htm 
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2.3 ความหมายของกฎถิ่นก าเนิดสินค้า 
  
 กฎถ่ินก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) คือกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่ใช้
ตัดสินว่าสินค้าแต่ละประเภทมี ถ่ินก าเนิดมาจากประเทศใด ซึ่งสินค้าที่ได้ ถ่ินก าเนิดจะต้องมี                  
  ใบรับรองก าเนิด (Certificate of Origin) หรือ C/O เมื่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมี
ความรุนแรงข้ึน ท าให้รูปแบบการผลิตสินค้าเปลี่ยนแปลงจากการผลิตในประเทศเดียว เป็นการผลิต
สินค้าที่ต้องผ่านการผลิตจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง สินค้าที่ได้มาจากการผลิตและถูก
ส่งออกไปจะต้องมี "สัญชาติ" ของสินค้าในประเทศน้ัน ดังนั้นความยุ่งยากหรือปัญหาจึงเกิดข้ึนในการ
ระบุว่าสินค้านั้นมีถ่ินก าเนิดมาจากประเทศใด เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศภาคีหนึ่งประเทศใด เลือก
ก าหนดกฎเกณฑ์พิเศษมาเป็นข้อกีดกันการค้าสินค้าจากประเทศอื่น อีกทั้งในเขตการค้าเสรี(FTA) จะ
ใช้การได้ถ่ินก าเนิดเป็นเงื่อนไขการได้สิทธิประโยชน์พิ เศษเพื่อลดอากรขาเข้า (Preferential Tariff 
Benefit) ในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราปกติหรือร้อยละศูนย์ ท าให้สินค้าในประเทศภาคีเขตการค้าเสรี (FTA) 
มีภาระอากรขาเข้าน้อยกว่าสินค้าที่ผลิตจากประเทศนอกภาคี และยังช่วยป้องกันการสวมสิทธ์ิของ
สินค้าที่ผลิตจากประเทศนอกภาคีหรือประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกเขตการค้าเสรี (FTA) เพื่อมาแอบอ้าง
การได้ถ่ินก าเนิด ด้วยเหตุดังกล่าวกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าจึงเริ่มมีบทบาทเพิ่มข้ึนตามล าดับ 
  
2.4 ความส าคัญของกฎถิ่นก าเนิดสินค้า 
 
 กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) ถือเป็นกฎเกณฑ์หนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
ระบบการค้าระหว่างประเทศในการระบุสัญชาติของสินค้าที่ผลิตในประเทศน้ัน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสมาชิกในการใช้ “การได้ถ่ินก าเนิด” มาพิจารณาร่วมกับ
กฎเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติอื่นใหเ้ปน็อย่างเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษในการ
ลดอากรขาเข้าสินค้าน าเข้าหรือส่งออกระหว่างกัน ซึ่งกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดนี้ยังจะช่วยป้องกันไม่ให้
ประเทศภาคีหนึ่งประเทศใด เลือกก าหนดกฎเกณฑ์พเิศษมาเปน็ข้อกีดกันการค้าสินค้าจากประเทศอื่น
โดยเฉพาะเจาะจงได้ นอกจากนี้ กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้ายังมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อระบบ
การค้าระหว่างประเทศอีกหลายประการ ดังนี ้
 2.4.1 การจัดเก็บอากรขาเข้าให้ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีได้หรือไม่ได้ถ่ินก าเนิด 
 กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) ในกรอบการค้าเสรีนี้ นอกจากจะช่วยให้
การจัดท าข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศมีความถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว ยังช่วยให้การเก็บอากร
ขาเข้าเป็นไปตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะหย์ิ่ง (Most Favoured Nations) หรือ 
MFN อีกด้วย ส าหรับประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries) หรือ LDC ก็
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สามารถน ามาใช้ลดหรือยกเว้นอากรเป็นการเฉพาะในกรอบการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) 
อาทิ ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายที่ผลิตตามเงื่อนไขการได้ถ่ินก าเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะได้รับการ
ยกเว้นอากรเมื่อส่งเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย แต่ถ้าไม่ได้ถ่ินก าเนิดก็จะถูกไทยจัดเก็บอากรที่อัตรา
ร้อยละ 10 ตามหลัก MFN เป็นต้น หลักการนี้ยังเป็นที่ใช้แพร่หลายในกรณีที่ไทยเปิดการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ AFTA หรือการค้าเสรีทวิภาคี (FTA) ต่างๆอีกด้วย 
 2.4.2 การลงทุนเพ่ิมหรือผลิตวัตถุดิบขึ้นในประเทศเพ่ือให้สินค้าส่งออกได้ถิ่นก าเนิด 
 เนื่องจากกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า มีจุดยืนของการได้ถ่ินก าเนิดจากการใช้วัตถุดิบใน
ประเทศมาผลิตเป็นสินค้าส่งออก กฎถ่ินก าเนิดสินค้าน้ีจึงสนับสนุนให้มีการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร
ในประเทศเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ด้านอากรและการแข่งขันทางการค้าที่ประเทศเป้าหมาย  หาก
ประเทศต้นทางหรอืผู้ผลติสินค้าส่งออกนั้นไม่มีวัตถุดิบดังกลา่ว ก็ควรที่จะลงทุนเพื่อผลิตวัตถุดิบขึ้นมา
ในประเทศ หรือหากเป็นเงื่อนไขถ่ินก าเนิดในเขตการค้าเสรีก็อาจจะเลือกน าเข้าวัตถุดิบนั้นจาก
ประเทศภาคีด้วยกันก็ได้ เช่น ไทยลงทุนผลิตเองหรือน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศมาเลเซียมาผลิตเป็น
สินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส ์ซึ่งทั้งหมดเปน็ประเทศสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน ไทยจึง
ได้ประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าจากการน าเข้าวัตถุดิบที่ได้ถ่ินก าเนิด เมื่อผลิตเป็นสินค้าก็ไม่มีภาระ
อากรขาเข้าที่ประเทศฟิลิปปินส์ สินค้าน้ีเมื่อจ าหน่ายในประเทศไทยก็จะถูกกว่าสินค้าเดียวกันที่ไม่ได้
ถ่ินก าเนิดหรือมาจากประเทศนอกภาคีเขตการค้าเสรีอาเซียน และเมื่อส่งสินค้าออกไปขายในประเทศ
ฟิลิปปินส์ก็ไม่มีภาระอากรขาเข้าที่ประเทศน้ัน ส่งผลให้สินค้าไทยมีราคาจ าหน่ายถูกกว่าสินค้าอย่าง
เดียวกันที่น าเข้าจากประเทศนอกภาคีหรือสินค้าที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิด เป็นต้น 
 2.4.3 การแสดงท่ีมาหรือถิ่นก าเนิดให้ถูกต้องและเป็นจริงตามกฎถิ่นก าเนิดสินค้า 
 การแสดงถ่ินก าเนิดที่ถูกต้อง หมายถึง การแสดงช่ือประเทศหรือผู้ผลิตสินค้าที่แท้จริง
ไม่ใช่ช่ือประเทศที่น าเข้าส่งออกเพื่อการค้า (Trader) อนึ่ง กฎฯ นี้ยังมีเกณฑ์เพื่อแสดงถ่ินก าเนิดหรือ
เจ้าของที่มาของการบริการ การลงทุน หรือทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดใน
ลักษณะนี้จึงช่วยให้การค้าและการลงทุนต่างๆ มีความชัดเจนและโปร่งใสมากข้ึนในที่สุด อย่างไรก็
ตามการใช้กฎถ่ินก าเนิดสินค้า ส าหรับการบรกิาร การลงทุน ฯลฯ ยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากยังติดอยู่ที่
ความหลากหลายในแง่ของการตั้งเงื่อนไขการพิจารณาเพื่อก าหนดเกณฑ์การเป็นเจ้าของถ่ินก าเนิด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตการค้าเสรีทวิภาคี FTA ที่มีอยู่มากมายและสร้างความสับสนจากการมี FTA 
ที่ซ้อนกัน เช่น ไทยกับญี่ปุ่น และไทยในอาเซียนกับญี่ปุ่น เป็นต้น  
 2.4.4 การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการได้ถ่ินก าเนิด 

สินค้าบางประเภทจ าเป็นต้องมีเงื่อนไขหรอืกฎของการได้ถ่ินก าเนิดเป็นการเฉพาะสินค้า
(Product Specific Rules: PSR) โดยปกติมักจะเป็นคุณลักษณะหรือต้องมีเทคโนโลยีเฉพาะทางเช่น 
การท าปฏิกิริยาทางเคมี(Chemical Reactions) เพื่อผลิตสารเคมีชนิดต่างๆ การฟอกย้อมสีสิ่งทอ
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ควบกับการปั่นด้ายทอผ้า การผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรีดเย็นในประเทศเดียว การฟอกหนัง การ
เลือกใช้ช้ินส่วนในการประกอบสินค้า (Assembly) ฯลฯ เงื่อนไขเฉพาะเหล่าน้ีมักจะถูกก าหนดให้เป็น
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อใหม้ีความมั่นใจว่าเป็นสนิค้าที่ผ่านข้ันตอนการผลิตในประเทศ
สมาชิกนั้นจริง ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีความเข้าใจ อาจต้องลงทุนผลิตและใช้เทคโนโลยีตาม
เงื่อนไขข้างต้นด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแอบอ้างเอาสิทธิประโยชน์ไปใช้แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
(Free Rider) แต่ในทางกลับกัน เงื่อนไขเฉพาะนี้ก็อาจถูกใช้เพื่อการกีดกัน หรือปกป้องอุตสาหกรรม
ในประเทศน้ันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ด้วย 
 2.4.5 การใช้ข้อมูลการได้ถ่ินก าเนิดประกอบการพิจารณาเลือกน าเข้าวัตถุดิบ 
 ปกติแล้วการมีวัตถุดิบหรือการผลิตสินค้าภายในแต่ละประเทศ จะมีมาก่อนที่จะมีการ
ตกลงเปิดการค้าเสรีและก าหนดเงื่อนไขการได้ถ่ินก าเนิดเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์พิเศษด้านอากร  เมื่อ
เงื่อนไขการได้ถ่ินก าเนิดไม่สอดคล้องกบัข้ันตอนการผลิตหรือการใช้วัตถุดิบ ผู้ประกอบการก็อาจเลือก
ลงทุนปรับปรุง หรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านราคาและคุณภาพตามความต้องการของผู้ซื้อ การน าเข้าวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกที่
ถูกต้องเหมาะสมและจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการได้สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการใช้
ถ่ินก าเนิดสะสมผสมผสานกับการใช้วัตถุดิบจากประเทศอื่น เช่น เกณฑ์มูลค่าเพิ่มร้อยละ 40 หมายถึง
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มจากการผลิตและการใช้วัตถุดิบในประเทศอย่างน้อยร้อยละ  40 และการให้น าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศได้อีกร้อยละ 60 หากต้องน าเข้าวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกภาคีด้วยกันก็จะ
สามารถน ามูลค่าส่วนน้ีมาสะสมได้อีกด้วย 
 2.4.6 การใช้กฎถิ่นก าเนิดสินค้าป้องกันการทุ่มตลาดและการกีดกันทางการค้า 
 การใช้กฎถ่ินก าเนิดสินค้าเป็นเครื่องมือช่วยพิสูจน์ความถูกต้องของประเทศหรือ
ผู้ประกอบการผลติสินค้ากับกฎเกณฑห์รอืเงือ่นไขอื่นที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการตอบ
โต้ทางการค้า เช่น มาตรการปกป้องจากการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มข้ึน (Safeguard Measure) หรือ
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping Measure) ซึ่งจะมีได้มากข้ึนตามจ านวนความตกลง
เปิดการค้าเสรีที่มีมากขึ้นไปด้วย ในกรณีนี้ กฎฯ จะช่วยระบุประเทศที่ทุ่มตลาดได้อย่างถูกต้องท าให้
สามารถข้ึนภาษีหรือค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นการตอบโต้สินค้าน้ันได้อย่างเหมาะสม 
 2.4.7 การใช้กฎถิ่นก าเนิดสินค้าป้องกันการสวมสิทธิ์และอ่ืนๆ 
 การใช้กฎถ่ินก าเนิดสินค้าเป็นหลักฐานประกอบการเก็บอากรขาเข้าสินค้าภายใต้โควต้า
หรือเงื่อนไขเฉพาะที่ก าหนดข้ึน โดยไม่ให้ประเทศอื่นแอบอ้างถ่ินก าเนิดของอีกประเทศหนึ่งมาแย่งใช้
โควต้านั้นและการใช้เพื่อระบุประเทศถ่ินก าเนิดหรือประเทศผู้ผลิตสินค้าที่แท้จริงเพื่อการจัดท าข้อมูล
การค้าและสถิติการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องแม่นย ามากขึ้น รวมถึงป้องกันมิให้มีการน าเข้า
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สินค้าจากประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกมาแปรรูปหรือดัดแปลงเพียงเล็กน้อย (Minimum Operation) และ
แอบอ้างการได้ถ่ินก าเนิดเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ลดอากรขาเข้าอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างกัน 
 
2.5 ประเภทของกฎถิ่นก าเนิดสินค้า 
 

2.5.1 กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าท่ีไม่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า  (Non - 
Preferential Rules of Origin)  

เป็นกฎที่ไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าอย่างเฉพาะเจาะจง แต่อาจมีการให้สิทธิพิเศษในรูป
ภาษีศุลกากรโดยทั่วไป ไม่จ ากัดพื้นที่หรือภูมิภาค เพียงแต่ประเทศใดต้องการใช้สิทธิก็จะต้องเป็น
สมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) กฎระเบียบต่างๆก็ไม่ค่อยเข้มงวดแต่อย่างใด เช่น ภายใต้ “กฎ
ว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า” (Non-Preferential Rules of Origin) 
ในเรื่องของใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Certificated of Origin) หรือ C/O นั้น ขณะผ่านพิธีการ
ศุลกากรจะมีหรือไม่มีก็ตาม ก็สามารถใช้สิทธิการลดภาษีขณะน าเข้าได้ เนื่องจากองค์การการค้าโลก 
(WTO) เน้นว่าใบ C/O เป็น “อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี” (Non-Tariff Barrier: 
NTB)16 อย่างหนึ่ง โดยขณะนี้แนวทางการใช้สิทธิเพื่อการลดภาษีภายใต้กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าที่
ไม่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้าที่มีใช้ในทางปฏิบัติได้แก่ การน าเข้าสินค้าอิเลคทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ภายใต้ความตกลง WTO - ITA17 แต่ในประเทศไทยส่วนมากนั้นใบรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้าในรูปแบบนี้จะไม่ได้สิทธิพิเศษทางการค้าใดๆ มีเพียงลักษณะยืนยันถ่ินก าเนิดสินค้าในประเทศ
ไทยเท่านั้น แต่อาจมีบางกรณีที่ตกลงกับคู่ค้าต่างชาติเป็นการเฉพาะ หรือคู่ค้าต่างชาตินั้นระบุเงื่อนไข 
 

                                                   
16 อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี เป็นการแทรกแซงกลไกตลาดเพราะ

เป็นการจ ากัดทางเลือกของผู้บริโภค  รวมทั้งยังน าไปสู่การจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
มักถูกใช้ควบคู่ไปกับมาตรการทางภาษีหรือมาตรการที่มิใช่ภาษีประเภทอื่นๆ ท าให้สินค้าโดนกีดกัน
ด้วยมาตรการหลายประเภท  นอกจากนี้ การใช้มาตรการยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประเทศผูน้ าเข้าซึง่
บางครั้งมีลักษณะตามอ าเภอใจและเลือกปฏิบัติ ซึ่งท าให้เกิดการเสี่ยงต่อผู้ผลิตต่างประเทศเพราะไม่
อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (Unpredictable) ยากต่อการด าเนินการและการวางแผนการ 

17 ธนาคารกสิกรไทย, “กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) คืออะไร,”
สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2555, จาก http://www.ktradeclub.com/th/intertradecorner/ 
tradeinfohub/aboutcustoms/Pages/กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า.aspx 
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การน าเข้าไว้ว่าจ าเป็นต้องใช้ หรือบางครั้งอาจมีการขอเพื่อเป็นการจ ากัดสิทธิหรือก าหนดโควต้าการ
น าเข้าสินค้าจากประเทศไทย  

2.5.2 กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าท่ีให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า (Preferential 
Rules of Origin) 

หน่วยงานศุลกากรของประเทศที่น าเข้าสินค้า (ผู้ซื้อ) จะเป็นผู้พิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่
สินค้าที่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศที่ส่งออก (ผู้ขาย) ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade 
Area) ต่างๆ หรือโครงการที่ให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนา
น้อยที่สุด กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าแบบนี้จะมีวัตถุประสงค์หลักในการให้สิทธิประโยชน์พิเศษลด
อากรขาเข้าโดยเฉพาะเช่น  

 2.5.2.1 การให้สิทธิประโยชน์ GSP (Generalized System of Preference) 
  เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 
ยกตัวอย่างเช่น การให้สิทธิประโยชน์ GSP ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2519 
โดยก าหนดให้สินค้าจากประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาที่ประเทศเหล่านั้นส่งมาขายยังประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการด าเนินนโยบายดังกล่าวเรื่อยมา เมื่อ
หมดโครงการ ก็เริ่มใหม่อีก และมีการต่อสัญญาโครงการไปเรื่อยๆ โดยในภายหลังมีการเพิ่มหลักการ
มากขึ้น ซึ่งเดิมนั้นเป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริง แต่ภายหลังเริ่มกลายเป็นการสร้างอ านาจต่อรอง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเอง โดยกดดันให้ประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษ GSP นี้ท าตามเงื่อนไขต่างๆที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการมากข้ึน18 โดยระบุคุณสมบัติของประเทศที่จะได้รับสิทธิว่า จะต้องมี
ระดับการพัฒนาประเทศซึ่งพิจารณาจาก GNP per capita ของ ธนาคารโลก (World Bank)  ที่
เหมาะสม และจะต้องมีการเปิดตลาดสินค้าและบริการอย่างสมเหตุผล  เป็นประเทศที่มีระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการคุ้มครองสิทธิแรงงานในระดับที่
เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ มีการก าหนดนโยบายลงทุนที่ชัดเจน และลดข้อจ ากัดทางการค้าของ
ประเทศที่ได้รับสิทธิ รวมทั้งให้การสนับสนุนประเทศสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการก่อการร้ายด้วย19 

                                                   
18 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ระบบ GSP ของสหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น, (กรุงเทพมหานคร: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,  2540), น.
21-22. 

19 Office of the United States Trade Representative, U.S. Generalized 
System of Preferences GUIDEBOOK, (Washington, D.C. Executive Office of the 
President, October 2015), p. 22. 
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 2.5.2.2 การให้สิทธิประโยชน์ระหว่างกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาด้วยกันภายใต้ 
GSTP (Global System of Trade Preferences) 

 เป็นการให้การลดหย่อนภาษีระหว่างประเทศก าลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดจากประเทศที่ก าลังพัฒนาด้วยกัน รวม 43 ประเทศ โดยมีสินค้าที่อยู่ในบัญชีรายการที่ประเทศ
สมาชิกตกลงให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าแก่สินค้ารวม 915 รายการ (สินค้า 11 รายการ 
เป็นสินค้าที่ประเทศไทยให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ประเทศสมาชิก 42 ประเทศ และสินค้า 904 
รายการ เป็นสินค้าที่ประเทศสมาชิกข้อตกลง GSTP 42 ประเทศ ให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ประเทศ
สมาชิก รวมทั้งประเทศไทย)20 โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎถ่ินก าเนิดสินค้าเช่นกัน21 หรือ  

 2.5.2.3 การให้สิทธิประโยชน์ AISP (ASEAN Integrated System of 
Preferences)  

 เป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ 
ให้แก่ประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความ
ร่วมมือ เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วน

                                                   
20 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์,  “ระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่าง

ประเทศก าลังพัฒนา (GSTP),” สืบค้นเมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2558, http://www. 
dft.go.th/บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล /สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ก า ร ค้ า /tabid/161/ctl/DetailUser 
Content/mid/683/contentID/284/Default.aspx 

21  โดยต้องเป็นสินค้าที่มีก าเนิดสินค้าหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศไทยหรือใน
ประเทศก าลังพัฒนาที่ขอใช้ GSTP ทั้งหมด และหากผลิตโดยใช้วัตถุดิบน าเข้า จะต้องมีส่วนประกอบ
ที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบน าเข้าไม่เกินร้อยละ 50 ของต้นทุนสินค้า F.O.B. และอนุญาตให้ประเทศก าลัง
พัฒนาตั้งแต่สองประเทศข้ึนไปที่ผลิตสนิค้าร่วมกนั หากใช้วัตถุดิบน าเข้าจะต้องมีส่วนผสมที่เปน็ต้นทนุ
การผลิตในประเทศที่ผลิตสินค้าร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของราคาสินค้า F.O.B. และใช้เอกสาร 
แบบ GSTP (Form GSTP) ส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ส่งออกให้ลูกค้าใช้แสดงต่อศุลกากรในประเทศผู้
น าเข้า และสินค้าจะต้องถูกส่งโดยตรงไปยังประเทศก าลังพัฒนาที่ให้สิทธิ GSTP ทั้งนี้สินค้าอาจแวะ
ผ่านดินแดนของประเทศอื่นได้เพื่อขนถ่ายเปลี่ยนพาหนะที่ใช้บรรทุกสินค้า โดยสินค้าจะต้องไม่ถูก
น าไปซื้อขายหรือบริโภคขณะแวะผ่าน และจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง หรือแปรสภาพสินค้ามากไปกว่า
การยกข้ึนเพื่อขนถ่ายสินค้า หรือการรักษาสินค้าให้คงอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม และสภาพดีใน
ประเทศที่สาม 
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ใหญ่จะเป็นการยกเว้นภาษีศุลกากรสาหรับสินค้าที่ก าหนดเป็นการให้แบบฝ่ายเดียวโดยไม่มีการเจรจา
ต่อรอง22 

 ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาการได้ถ่ินก าเนิดสินค้าเพื่อสิทธิประโยชน์พิเศษ AISP 
ยังคงนิยมใช้หลักเกณฑ์ตามอย่างขององค์การการค้าโลก (WTO) แต่มีการปรับปรุงให้มีความ
สอดคล้องตามความต้องการของแต่ละกลุ่มประเทศสมาชิกภายใต้หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้  

 (1) กรอบนโยบายเปิดการค้าเสรีว่าด้วยการลดอากรทันทีหรือไม่  
 (2) การกีดกัน มิให้เอื้อสิทธิประโยชน์แก่ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก 
 (3) การปกป้องตลาดของกลุ่มสินค้าที่ผลิตในประเทศมิให้มีการน าเข้ามากเกินไป  
 (4) มีจุดยืนเงื่อนไขเฉพาะสินค้า หรือเป็นสินค้าอ่อนไหวเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือ

สังคมของประเทศ เป็นต้น  
 ดังนั้น ถ่ินก าเนิดสินค้าจึงถูกใช้เป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non - 
Tariff Barrier: NTB)23 ได้เป็นอย่างดี จัดเป็นกลไกที่ต้องมีการเจรจาในรายละเอียดและใช้เวลานาน
พอสมควร เพื่อให้ได้เกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับสินค้าเป้าหมายทุกประเภทในการค้าระหว่างประเทศ
ก่อนที่จะบรรลุเป็นข้อตกลงถาวรได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
22 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์,  “AISP ย่อมาจาก ...?,” สืบค้นเมื่อ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558, http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=692&filename 
=index 

23 Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA),  “Non-Tariff 
Barriers to Trade,” สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558, http://www.tradebarriers.org/ 
ntb/non_tariff_barriers 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้า 

 
3.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการพิจารณาถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
 3.1.1 หลักการใช้วัตถุดิบภายในประเทศท้ังหมด (Wholly Obtained) 

สินค้าส่งออกที่ผลิตหรือได้มาจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained 
or Wholly Produced) หรือ WO จัดเป็นสินค้าส่งออกที่ผลิตจากวัตถุดิบต้นทางหรือจากแหล่ง
ธรรมชาติในประเทศทั้งหมด โดยเกิดข้ึนเองจากธรรมชาติในประเทศน้ัน เช่น ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุที่สกัด
จากพื้นดิน พื้นน้ า หรือท้องทะเลของประเทศนั้น ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเก็บเกี่ยวได้ในประเทศน้ัน 
สัตว์ที่มีก าเนิดและเลี้ยงเติบโตในประเทศน้ันๆ อาทิ ไข่มุก เพชร พลอย น้ ามันดิบ สัตว์ในฟาร์ม เป็น
ต้น โดยรายละเอียดวัตถุดิบนั้นจะต้องหาได้จากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้1  

 (1) แร่ที่ขุดหรือสกัดได้จากดินหรือใต้ทะเลในประเทศ 
  (2) พืชและส่วนของพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในประเทศ 
  (3) สัตว์มีชีวิตที่เกิดและโตในประเทศน้ัน ไม่ว่าจะเลี้ยง ล่า หรือจับได้ 
  (4) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์มีชีวิต 
  (5) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการล่าหรือการประมง 
  (6) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากประมงทะเลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากทะเลโดยเรือของตน 
  (7) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนบนเรือโดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอ้างถึงในข้อ (6) 
  (8) สินค้าที่ใช้แล้วซึ่งเก็บรวบรวมได้ภายในประเทศ โดยที่สินค้าดังกล่าวเหมาะ

ส าหรับการน ากลับคืนมาใช้เป็นวัตถุดิบเท่านั้น 
  (9) เศษหรือของเหลือที่ใช้ไม่ได้อันมาจากการผลิตสินค้าโดยตรง  เช่น เศษของ

เหลืออุตสาหกรรม ขยะหรือของเหลือจากการบริโภค (ในกรณีนี้ การน าเข้าส่งออกเศษของเหลือจึง
ต้องระบุช่ือประเทศเจ้าของตัวจริงภายใต้เงื่อนไขนี้) 

                                                   
1 Stefano Inama, Rules of Origin in International Trade, (New York : 

Cambridge University Press, 2009), p.179. 
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 (10) สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบตามที่ระบุในข้อ (1) ถึงข้อ (9) ข้างต้นโดยไม่มีการ
น าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผสม เจือปน หรือเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมอีก2 

3.1.2 หลักการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) 
สินค้าส่งออกที่ข้ันตอนการผลิตมีผลแปรสภาพวัตถุดิบอย่างเพียงพอ  (Substantial 

Transformation: ST) เป็นสินค้าส่งออก เงื่อนไขการผลิตนี้เป็นการพิจารณาเกณฑ์การแปรสภาพ
สาระส าคัญของวัตถุดิบเป็นสินค้าส่งออกที่มากพอต่อการได้ถ่ินก าเนิดในประเทศนั้น ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้
อาจน าเข้ามาทั้งหมดก็ได้ คือ 

 3.1.2.1 การเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากรของวัตถุดิบเป็นเลขพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้า (Change of Tariff Classifications หรือ CTC)  

 การเปลี่ยนเลขพิกดัอัตราศุลกากรของวัตถุดิบเปน็เลขพิกัดอัตราศุลกากรของสนิค้า
คือ การพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเลขพิกัดอัตราศุลกากร ในระบบฮาร์โมไนซ์ 
(Harmonized System) ของวัตถุดิบน าเข้า กับเลขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าส่งออก (ดูเลขพิกัด
อัตราศุลกากรที่เปลี่ยนไป) เป็นเกณฑ์ที่ได้ถ่ินก าเนิดในประเทศที่ท าการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งเป็น
ข้ันตอนที่เกิดจากกระบวนการผลิต แปรรูป หรืออื่นใด ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบ
กลายเป็นสินค้าชนิดอื่น ที่มีเลขพิกัดอัตราศุลกากรต่างออกไปจากเลขพิกัดฯของวัตถุดิบเดิม 

 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System) คือ ระบบการจ าแนก
ประเภทสินค้าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs 
Organization: WCO) ซึ่งระบุช่ือและคุณลักษณะสินค้า (Goods Identity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
น าไปใช้ประโยชน์ในกิจการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการ
ศุลกากร การจัดเก็บอากรขาเข้า และข้ันตอนทางการค้าด าเนินไปอย่างสอดคล้องกัน สะดวกแก่การ
ตีความและการประสานงานระหว่างประเทศ3 มีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 21 หมวด 96 ตอน 
โดยประกอบด้วยรหัสตัวเลขเริ่มต้นที่ระดับตอนคือ 2 หลัก และจะถูกแบ่งแยกเป็นรหัสระดับประเภท
คือ 4 หลัก และประเภทย่อยคือ 6 หลัก ซึ่งวิธีการจ าแนกประเภทเลขพิกัดอัตราศุลกากรตามพิกัด 
 

                                                   
2 ตัวอย่าง เช่น แผ่นเหล็กหรอืแกนเหล็กที่ผลิตจากแร่เหล็ก, ผ้าฝ้ายที่ทอจากผ้าฝ้ายดิบ, 

ตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าของรถ, โลหะจากเศษโลหะ ฯลฯ 
3 องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้ก าหนดให้มีการ

แก้ไขพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก ๆ 5-6 ปี เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางรูปแบบการค้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
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ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความ เลขพิกัดอัตราศุลกากร (The 
General Rules for the Interpretation: GIRs) กล่าวคือ 

 Change of Chapter หรือ CC เป็นการเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากรในระดับ 
2 หลัก (ตอน) ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบคือ มะเขือเทศสด หรือแช่เย็น เลขพิกัดฯ 0702.00 เมื่อเปลี่ยนเลข
พิกัดฯ จะไดส้ินค้าส่งออก คือ ซอสมะเขือเทศ ซึ่งมีเลขพิกัดฯที่ 2103.20 (เปลี่ยนที่เลขพิกัดตัวที่ 1 
และ 2) 

 Change of Tariff Heading หรือ CTH เป็นการเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากร
ในระดับ 4 หลัก (ประเภท) ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบคือ ท่อนไม้ เลขพิกัดฯ 4403.00 เมื่อเปลี่ยนเลขพิกัด
ฯ จะได้สินค้าส่งออก คือ แผ่นช้ินไม้อัด (Particle Board) ซึ่งมีเลขพิกัดฯที่ 4410.11 (เปลี่ยนที่เลข
พิกัดตัวที่ 3 และ 4) 

 Change of Tariff Sub-Heading หรือ CTSH เป็นการเปลี่ยนเลขพิกัดอัตรา
ศุลกากรในระดับ 6 หลัก (ประเภทย่อย) ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบคือ ช้ินส่วนของเครื่องปรับอากาศ เลข
พิกัดฯ 8415.90 เมื่อเปลี่ยนเลขพิกัดฯ จะได้สินค้าส่งออกคือ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีเลขพิกัดฯ 
8415.10 (เปลี่ยนที่เลขพิกัดตัวที่ 5 และ 6) 

 Change of Tariff Split Sub-Heading หรือ CTSHS เป็นการเปลี่ยนเลข
พิกัดอัตราศุลกากรในระดับ 6 หลัก (ประเภทย่อยเดียวกัน) ตัวอย่างเช่น วัตถุดิบคือ เครื่อง
อุปกรณ์ส าหรับการรับส่งข้อมูล เลขพิกัดฯ 8517.62 (a) เมื่อเปลี่ยนเลขพิกัดฯ จะได้สินค้าส่งออกคือ 
เครื่องจักรส าหรับการรับส่งข้อมูล เลขพิกัดฯ 8517.62 (b) 

 3.1.2.2 หลักเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ าในการผ่อนปรน (De Minimis) 
 สินค้าที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากรจะถือว่าได้ถ่ินก าเนิด ถ้ามูลค่า

ของวัสดุที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งไม่ผ่านการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรที่ก าหนด  คิด
เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า F.O.B. ของสินค้า และสินค้าน้ันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้
ถ่ินก าเนิดอื่น ๆ ที่ก าหนด หรือคือการยกเว้นจ านวนหรือปริมาณวัตถุดิบที่เป็นข้อห้ามหรือข้อจ ากัด 
การได้ถ่ินก าเนิด โดยยอมให้มีได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ X ของราคา น้ าหนัก หรือปริมาตรอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งจะมีระบุจ านวน X ไว้ที่ตอน (Chapter) ของกลุ่มหรือเป็นรายการสินค้าน้ันๆ 

3.1.3 กฎสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local Content) 
กฎสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ เป็นการก าหนดอัตราสว่นร้อยละตามราคา น้ าหนัก 

หรือมาตรวัดอื่นๆตามที่ได้ตกลงกัน โดยก าหนดอัตราส่วนสูงสุดของวัตถุดิบน าเข้า หรืออัตราส่วน
ต่ าสุดของวัตถุดิบภายในประเทศที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จะถือว่าประเทศนั้นๆเป็นถ่ินก าเนิด หรือที่
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เรียกในกฎถ่ินก าเนิดสินค้าต่างๆว่า“หลัก Regional Value Content (RVC)4” ซึ่งผู้ส่งออกมีหน้าที่
ต้องค านวณสัดส่วนวัตถุดิบที่น ามาผลิตสินค้าของตนเอง ส่วนมากจะให้มีอัตราส่วนของวัตถุดิบ
ภายในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ยกตัวอย่างเช่น ใน ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
ก าหนดว่า สินค้าจะมีถ่ินก าเนิดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถ้ามีส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตมา
จากประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนอย่างน้อยร้อยละ 40  และกระบวนการผลิตข้ันสุดท้ายเกิดข้ึน
ภายในประเทศที่ส่งออก หรืออีกหนึ่งตัวอย่างคือ สินค้าผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย ที่จะได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) จะต้องผ่านกฎการเปลี่ยน
พิกัดในระดับ 6 หลัก (CTSH)5 และจะต้องใช้วัตถุดิบภายในประเทศ6เป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 40 
ของน้ าหนักยางทั้งหมด เป็นต้น7 

สูตรการค านวณสัดส่วนต้นทุนการผลิตภายในประเทศภาคี (RVC) คือ สัดส่วนของ
วัตถุดิบภายในประเทศ จะต้องเท่ากับราคาสินค้า F.O.B. ซึ่งก็คือ ราคาที่รวมค่าใช้จ่ายทุกชนิดจน
สินค้าพร้อมที่จะส่งออกจากต้นทาง เช่น ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน (แต่ไม่รวมค่าระวางและค่าประกัน
สินค้า) ลบกับ มูลค่าวัตถุดิบที่น าเข้าจากประเทศนอกภาคี เพื่อน ามาผลิตภายในประเทศ (Value of 
Non-originating Material) หรือ VNM โดยใช้ราคา C.I.F. (ซึ่งเป็นราคาสินค้าส่งออก F.O.B. รวมค่า
ระวางและค่าประกันสินค้าแล้ว) น ามาคูณด้วยร้อย แล้วหารด้วยราคา F.O.B. 

 
RVC (%) = (ราคาสินคา้ F.O.B. – VNM) x 100 

            ราคาสินคา้ F.O.B. 
 
3.1.4 กฎการผลิตขั้นต่ า (Minimal Operation / Process)  
ประเทศที่น าเข้าสินค้าเพื่อส่งออกต่อไป โดยก่อนส่งออกอาจมีการปรับสภาพส าหรับ

การขนส่งอย่างง่ายๆ เช่น บรรจุหีบห่อใหม่ ท าความสะอาด จ าแนกเกรดสินค้า แบ่งประเภท หรือติด 
 

                                                   
4 ในบางความตกลงการค้าเสรี มีการใช้ค าว่า Qualifying Value Content (QVC) แทน 

ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน 
5 มีการก าหนดให้น าเกณฑ์การเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้ร่วมด้วย 
6 ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) อนุญาตให้น าวัตถุดิบที่น าเข้าจาก

ออสเตรเลียมาค านวณเป็นวัตถุดิบในประเทศไทยได้ 
7 ทั้งนี้ ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) กฎสัดส่วนในการใช้วัตถุดิบ

ภายในประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งกฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (ST) ในหัวข้อที่ 2 ข้างต้น 
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ฉลาก จะไม่ถือว่าประเทศที่ท ากิจกรรมดังกล่าวเป็นถ่ินก าเนิดของสินค้า  กฎเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ใน
แง่มุมของการไม่ได้มาซึ่งถ่ินก าเนิดสนิค้าในประเทศผู้สง่ออก ซึ่งมีการระบุไว้ในเกือบทุกความตกลงฯที่
มีการใช้กฎถ่ินก าเนิดสินค้า 

3.1.5 เกณฑ์การผลิตเฉพาะสินค้า (Product Specific Rules หรือ PSR)  
เกณฑ์การผลิตเฉพาะสินค้า พิจารณาจากกรรมวิธีเฉพาะหรือมีเทคโนโลยีการผลิตจาก

วัตถุดิบจนได้สินค้าส่งออกท าให้ได้สินค้าที่มีสาระส าคัญแตกต่างไป  จัดเป็นเกณฑ์ที่ได้ถ่ินก าเนิดซึ่ง
อาจจะมีหรือไม่มีการเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากรก็ได้ เช่น การใช้ปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical 
Reaction) การท าให้บริสุทธ์ิ (Purification) และการผสมตามสูตรการผลิตสินค้าต่างๆ (Mixing and 
Blending) หรือเกณฑ์พิจารณาเฉพาะส าหรับสิ่งทอ (Textile Rule) ดังนั้น ในการเจรจาเรื่องถ่ิน
ก าเนิดจากความตกลงการค้าเสรีต่างๆ มักจะตกลงให้ใช้เกณฑ์แบบนี้เพื่อการผลิตเฉพาะสินค้า ซึ่งจะมี
ค าอธิบายหรือนิยามไว้เพื่อให้เข้าใจเป็นอย่างเดียวกัน 

3.1.6 เกณฑ์ผสมผสานหรือเกณฑ์ควบจากเกณฑ์ข้างต้น 
เกณฑ์ผสมผสานหรือเกณฑ์ควบจากเกณฑ์ข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่ก าหนดจากการตกลง

ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ให้เป็นเกณฑ์ที่ได้ถ่ินก าเนิดและสามารถเลือกกลุ่มสินค้าที่จะใช้เกณฑ์
นี้บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยจะถือว่ามีการแปรรูปวัตถุดิบและสาระส าคัญสินค้าที่อยู่ในความสนใจ
และสรุปให้ใช้เกณฑ์ผสมผสาน ส่วนใหญ่จะเป็นสนิค้าประเภทสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาน
ยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ โดยมีเกณฑ์การเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากร ควบคู่ไปกับเกณฑ์ค านวณ
สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ หรือเกณฑ์การผลิตเฉพาะสินค้าควบกับเกณฑ์ค านวณสัดส่วนการใช้
วัตถุดิบในประเทศ เป็นต้น 

3.1.7 หลักการตามความตกลงเขตการค้าเสรี 
 ในความตกลงเขตการค้าเสรี สินค้าน าเข้าหรือส่งออกทุกชนิดจะอยู่ภายใต้กฎถ่ินก าเนิด
สินค้าโดยต้องมีการแสดงถ่ินก าเนิดหรือที่มาของสินค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานร่วมกับกฎเกณฑ์อื่น
ในเวทีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน โดยถือว่า “สินค้าที่มีถ่ินก าเนิด ณ ที่ใด ให้ถือเป็นสินค้า
ที่ผลิตในประเทศน้ัน” โดยสินค้าที่ได้ถ่ินก าเนิด (Origin Conferred Goods) จะมีหลักฐานแสดงหรือ
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสนิค้า (Certificate of Origin: C/O) ที่แสดงช่ือประเทศน้ันเป็นส าคัญ ดังนั้น 
การได้ถ่ินก าเนิดสินค้า จึงเป็นเงื่อนไขหรือเกณฑ์ข้ันตอนการผลิตที่เกิดข้ึนในประเทศสมาชิกประเทศ
ใดประเทศหนึ่งและมคีวามสอดคลอ้งกับข้ันตอนการผลติจรงิ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการแอบอ้างเอา
สินค้าที่ผลิตจากประเทศอื่นมาสวมแทนสิทธิ ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศสมาชิกตัวเอง ทั้งนี้ สินค้า
ที่ได้ถ่ินก าเนิดตามเกณฑ์นี้จะได้สิทธิประโยชน์พิเศษ ได้แก่ การลดอากรขาเข้า ซึ่งจะท าให้ได้เปรียบ
เหนือประเทศคู่ค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกได้ ซึ่งกฎถ่ินก าเนิดสินค้าจะมีความแตกต่างกันไป
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ตามแต่ละความตกลง ซึ่งก็มาจากการน าเกณฑ์ต่างๆตามข้างต้นมาใช้ โดยใช้แยกเดี่ยว หรือใช้ผสม 
ควบเกณฑ์กัน แล้วแต่การเจรจาตกลง 
 
3.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถิ่นก าเนิดสินค้าขององค์การการค้าโลก 
 
 กฎถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) เกิดจากความพยายามแก้ไข
ปัญหาที่ประเทศสมาชิกต่างสร้างกฎถ่ินก าเนิดสินค้าข้ึนเอง เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมหรือกีด
กันทางการค้าท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อประเทศสมาชิกไม่เท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก
องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ให้ความตกลงเรื่องกฎถ่ินก าเนิดสินค้าเป็นประเด็นส าคัญเรื่องหนึ่งของ
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Uruguay Round พ.ศ. 2529-33 มี 125 ประเทศ) ซึ่งได้ตกลง
แบ่งกฎถ่ินก าเนิดสินค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.2.1 กฎถิ่นก าเนิดสินค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) 

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs 
and Trade) หรือความตกลงทั่วไปฯ GATT ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการกฎถ่ินก าเนิดสินค้า 
(Committee on Rules of Origin) หรือ CRO และคณะกรรมการเทคนิคกฎถ่ินก าเนิด (Technical 
Committee on Rules of Origin) หรือ TCRO ภายใต้คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร 
(Customs Cooperation Council) หรือ CCC รวม 2 คณะ มาท าหน้าที่พิจารณาวางหลักเกณฑ์การ
ได้ถ่ินก าเนิดโดยให้คณะกรรมการ CRO พิจารณาข้ันตอนวิธีการน ากฎนี้ให้ประเทศสมาชิกไปปฏิบัติ
ตามความตกลงทั่วไปฯ GATT โดยมีวัตถุประสงค์ 6 ข้อ ได้แก่ 

 (1) ให้กฎถ่ินก าเนิดสินค้ามีความชัดเจน โปร่งใส ไม่คลุมเครือ สามารถตีความที่มา
ของสินค้าว่ามีถ่ินก าเนิดจากประเทศใดได้อย่างถูกต้อง 

 (2) ช่วยอ านวยความสะดวกทางการค้า ไม่เป็นเครื่องมือกีดกัน ไม่มีข้อจ ากัด
บิดเบือน หรือก่อให้เกิดความสับสนทางการค้า 

  (3) ให้ประเทศสมาชิกใช้กฎนี้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  (4) ไม่ให้มีการใช้กฎถ่ินก าเนิดสินค้าในรูปแบบอื่น หรือมีเงื่อนไขที่เข้มงวด

เคร่งครัดเกินควร หรือเงื่อนไขบังคับอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต อีกทั้งไม่จ ากัดสิทธิทางการค้าของ
ประเทศสมาชิก8 

                                                   
 8 ในขณะที่เขียนวิทยานิพนธ์นี้ องค์การการค้าโลก (WTO) ยังมิได้มีการบังคับใช้กฎถ่ิน

ก าเนิดสินค้า ทุกประเทศสมาชิกจึงยังสามารถร่างกฎดังกล่าวข้ึนมาได้เอง ในส่วนนี้เสมือนเป็นการให้
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 (5) เพื่อให้ทุกประเทศสมาชิกมีเกณฑ์พิจารณาที่เป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน
ส าหรับการได้ถ่ินก าเนิดสินค้าบนพื้นฐานข้ันตอนการผลิตแปรรูปวัตถุดิบในประเทศน้ัน 

 (6) เพื่อช่วยให้กระบวนการระงับข้อพิพาทมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เมื่อน ากฎนี้
มาใช้ประกอบการพิจารณาหาผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าที่แท้จริงเป็นข้อยุติและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

3.2.2 เกณฑ์ในการพิจารณาการได้ถ่ินก าเนิดขององค์การการค้าโลก (WTO) 
ส าหรับการด าเนินการร่างกฎถ่ินก าเนิดสินค้า คณะกรรมการ CRO และ TCRO ได้

ก าหนดหลักเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดโดยมีพิกัดอัตราศุลกากร  (Harmonized System Code 
Number เรียกย่อว่า H.S. Code) เป็นรหัสประจ าตัวสินค้าทุกชนิดมาเป็นเกณฑ์พิจารณาเงื่อนไขการ
ผลิตสินค้าว่า  

 (1) ผลิตจากประเทศเดียวตามเงื่อนไขที่ก าหนดหรือไม่ 
 (2) ในกรณีที่ผลิตจากประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศข้ึนไปต้องพิจารณาว่าสินค้าน้ัน

ได้มีการแปรรูปไปจากสภาพเดิมมากน้อยอย่างไร 
 (3) การผลิตหรือแปรรปูจนได้ถ่ินก าเนิดมีผลท าให้เลขพิกัดฯ ของวัตถุดิบเปลี่ยนไป

เป็นเลขพิกัดภาษีศุลกากรของสินค้าส่งออก (เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร) ในระดับใด หากไม่สามารถ
พิจารณาหาข้อสรุปได้ ก็ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่นๆ เช่น การใช้อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบ
หลักหรือข้ันตอนการผลติที่ถือเปน็กระบวนการส าคัญทีท่ าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยมี 2 หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา ซึ่งเป็น 2 หลักการในหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าที่กล่าวไว้ในส่วนแรก 
คือ หลักการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained) และหลักการแปรสภาพอย่าง
เพียงพอ (Substantial Transformation) แต่ในหลักการแปรสภาพอย่างเพียงพอนั้น องค์การการค้า
โลก (WTO) ได้อธิบายความให้รวมไปถึงหลักการกฎสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local 
Content: LC) ด้วย 

3.2.3 กฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดต่างๆ ท่ีใช้ร่วมกับถิ่นก าเนิดสินค้า 
ภายใต้กรอบการค้าเสรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ประเทศสมาชิกสามารถใช้

เกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์พิจารณาประกอบกับกฎเกณฑ์หลักปฏิบัติ  หรือข้อก าหนดอื่นได้ 
ดังต่อไปนี ้

 
 

                                                                                                                                                  
แนวทางเพื่อการร่าง และเป็นการป้องกันมิให้มีการตั้งเงื่อนไขที่เข้มงวดในรายละเอียดปลีกย่อยของ
กฎถ่ินก าเนิดสินค้ามากเกินไป 
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 3.2.3.1 หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง (Most - 
Favored - Nation Treatment หรือ MFN)  

 หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง  หมายถึง การให้สิทธิ
ประโยชน์ใดกับประเทศสมาชิกหนึ่ง โดยต้องให้สิทธิประโยชน์อย่างเดียวกันนี้กับประเทศสมาชิก
ด้วยกันภายใต้เงื่อนไขและคุณสมบัติเดียวกัน หลัก MFN ถือว่าเป็นหลักส าคัญในแกตต์ ซึ่งได้บัญญัติ
หลัก MFN ในข้อ 1 ของแกตต์ ดังนี ้

“ในส่วนที่เกี่ยวกับอากรศุลกากรและค่าภาระชนิดต่าง ๆ ที่เรียกเก็บหรือที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเข้าหรือส่งออก หรือเรียกเก็บจากการโอนเงินระหว่างประเทศที่ช าระส าหรับการน าเข้าหรือ
ส่งออกและในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บภาษีอากรและภาระเช่นว่านั้น และในส่วนที่เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์และพิธีการทั้งปวงเกี่ยวกับการน าเข้าและการส่งออก และในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องทั้งปวงที่อา้ง
ถึงในวรรค 2 และ 4 ของข้อ III ผลประโยชน์การอนุเคราะห์ เอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันใดที่ภาคี
คู่สัญญาใดให้แก่ผลิตภัณฑ์ใดซึ่งมีถิ่นก าเนิดในประเทศอื่นใดหรือมีจุดมุ่งหมายปลายทางไปยังประเทศ
อื่นใดจะต้องให้โดยทันทีและปราศจากเงือ่นไขแก่ผลติภัณฑ์ที่เหมือนกัน ซึ่งมีถิ่นก าเนิดในภาคีคู่สัญญา
อื่นทั้งปวงหรือมีจุดมุ่งหมายปลายทางไปยังอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาอื่นทั้งปวง” 

ทั้งนี้ หากพิจารณาคู่กับหลักถ่ินก าเนิดสินค้า คือ เป็นการใช้เพื่อยกเว้นหลักถ่ินก าเนิด
สินค้าแก่ภาคีสมาชิกอื่นๆส าหรับสินค้าที่ได้ถูกตกลงตามหลัก MFN ไปแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง
การส่งออกและน าเข้ามากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะให้สิทธิ MFN 
แก่ชาติใด 

 3.2.3.2 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti - Dumping 
and Countervailing Duties) 

 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน หมายถึง กระบวนการแก้ไขหรือ
ตอบโต้ด้วยการข้ึนอากรขาเข้าอันเนื่องมาจากการลดราคาสินค้าโดยประเทศผู้สง่ออก เพื่อทุ่มตลาดใน
ประเทศผู้น าเข้าเพียงเพื่อแย่งตลาดการค้าอย่างไม่เป็นธรรมจนท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้ประกอบการในประเทศผู้น าเข้า ทั้งนี้ จ านวนอากรที่ได้จากการตอบโต้จะต้องไม่มากไปกว่ามูลค่า
ความเสียหายที่เกิดข้ึน ดังนั้น ถ่ินก าเนิดจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ที่ระบช่ืุอประเทศทีล่ดราคาทุ่มตลาดเพื่อให้
การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องได้ 

 3.2.3.3 มาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น (Safeguard Measure) 
 มาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าที่เพิ่มข้ึน หมายถึง มาตรการปกป้องตลาดใน

ประเทศด้วยการข้ึนอากรขาเข้าช่ัวคราวหรือหยุดยั้งการน าเข้าสินค้าในจ านวนที่มากผิดปกติจนอาจ
เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าน้ันในประเทศได้ การใช้ถ่ินก าเนิดจะช่วยให้ทราบช่ือ
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ประเทศที่มาของการส่งสินค้าเข้ามามากผิดปกติได้ ส่วนมากจะใช้มาตรการนี้กับสินค้าเกษตร
เนื่องจากมีราคาข้ึนลงค่อนข้างกว้างและไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 

 3.2.3.4 เง่ือนไขการแสดงถิ่นก าเนิดของประเทศผู้ผลิตสินค้า (Origin Marking 
Requirement)  

 เงื่อนไขการใช้ช่ือหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงประเทศผู้ผลิตสินค้าที่ได้ “ถ่ินก าเนิด” 
เงื่อนไขนี้จะเป็นสิทธิของประเทศผู้ผลิตสินค้าที่ได้ถ่ินก าเนิด ซึ่งไม่ใช่การปลอมแปลงถ่ินก าเนิดของ
ประเทศอื่นที่มีช่ือเสยีงหรือผูเ้ปน็เจา้ของสนิค้าตัวจริง และเอามาแอบแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า
อย่างไม่เป็นธรรม 

 3.2.3.5 การจ ากัดปริมาณหรือโควต้าสินค้า (Discriminatory Quantitative 
Restriction or Tariff Quotas)  

 การจ ากัดปริมาณหรือโควต้าสินค้า หมายถึง การก าหนดปริมาณน าเข้าสินค้าที่เข้า
ข่ายควบคุมหรือมีมาตรการป้องกัน (ในข้อ 3 ข้างต้น) เป็นระยะเวลาไม่นานเกินกว่า 3 ป ีหรือก าหนด
เพดานปริมาณสินค้าน าเข้าที่ได้ถ่ินก าเนิดของประเทศนั้นๆเพื่อสิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้าต่างๆ 
เช่น FTA เป็นต้น 

 3.2.3.6 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement)  
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐของประเทศ

สมาชิก ซึ่งสามารถใช้กฎถ่ินก าเนิดสินค้าน้ีเป็นเงื่อนไขการผลิต ส่งมอบสินค้า ควบคู่กับคุณภาพและ
ราคาก็ได ้เพื่อมิให้มีการน าสินค้าของประเทศอื่นมาทดแทน หรือเป็นการแสดงจุดยืนในการบังคับให้
ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือเสาะหาสินค้าที่ต้องการมาให้ตรงตามเงื่อนไขของการจัดซื้อนั้นๆ 

 3.2.3.7 สถิติทางการค้า (Trade Statistics)  
 สถิติทางการค้า หมายถึง การรวบรวมหรือใช้ข้อมูลน าเข้าส่งออก ที่จัดแบ่งแยก

กลุ่มตามประเทศที่ผลิตสินค้าด้วยถ่ินก าเนิด และท าเป็นสถิติน าเข้าส่งออกเรียงตามระบบเลขพิกัด
อัตราศุลกากรได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริง  ท าให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือเพราะ
จัดเป็นระบบอย่างเดียวกัน 

  
 
 
 
 
 
 



32 
 
3.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถิ่นก าเนิดสินค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  
3.3.1 กฎถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษท่ี

เท่ากันของอาเซียน (Rules of Origin of Agreement on Common Effective 
Preferential Tariff หรือ CEPT) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in 
Goods Agreement หรือ ATIGA) 

ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากันของอาเซียน (Agreement 
on Common Effective Preferential Tariff - CEPT) นั้นเป็นการให้สิทธิพิเศษโดยสมัครใจและ
แลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ซึ่งสิทธิพิเศษส่วนใหญ่เป็นการลดภาษีศุลกากรขาเข้าและการผูกพันอัตรา
อากรขาเข้า ณ อัตราที่เรียกเก็บอยู่ โดยต่อมามีการพัฒนาเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นทางการค้าทุก
เรื่องและทัดเทียมกับความตกลงที่อาเซียนท ากับคู่ค้าอื่นๆ จนกลายเป็นความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement) หรือ ATIGA (ต่อไปจะเรียกว่า ความตกลงฯ 
ATIGA)9  

สาระส าคัญเกี่ยวกับกฎถ่ินก าเนิดสินค้าในความตกลงฯ ATIGA10 คือ หลักการได้ถ่ิน
ก าเนิด (Origin Criteria) ของอาเซียนซึ่งปรากฏหลักเกณฑ์ส าคัญ 2 หลัก คือหลักเกณฑ์การได้ถ่ิน
ก าเนิดส าหรับสินค้าที่ได้มาหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศ (Origin Criteria for Wholly 
Obtained or Produced: WO) และหลักเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดส าหรับสินค้าที่ไม่ได้มาหรือไม่มีการ
ผลิตทั้งหมดในประเทศ (Origin Criteria for Not Wholly Obtained or Produced) ซึ่งเป็น 2 
หลักในหลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าที่กล่าวไว้ในส่วนแรก เช่นเดียวกับหลักการ
ขององค์การการค้าโลก (WTO) คือ หลักการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained) 
และหลักการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) แต่อาจใช้ช่ือเรียกที่ต่างกัน 
และมีรายละเอียดที่ต่างกันอยู่เล็กน้อย คือ เกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิด (Origin Criteria) ตามหลักการใน
ความตกลงฯ ATIGA มีหลักเกณฑ์ส าคัญ คือ  

 
 

                                                   
9 Philippines Customs, “Report of The Sixth Meeting of The Working 

Group,” Customs Procedures, Manila Philippines, May, 8-9, 1997. 
 10 กรมการค้าต่างประเทศ, คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง

การค้าเสรีอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์), น.8-12. 
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 3.3.1.1 หลักเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดส าหรับสินค้าท่ีได้มาหรือมีการผลิตท้ังหมด 
ในประเทศ (Origin Criteria for Wholly Obtained or Produced: WO)  
  โดยครอบคลุมสินค้าดังต่อไปนี้  

 (1) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว หรือเก็บรวบรวม ใน
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น  

 (2) สัตว์มีชีวิตที่เกิดและเลี้ยงให้เติบโตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น  
 (3) สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น  

  (4) สินค้าที่ได้มาจากการล่า การดกั การประมง การท าฟาร์ม การเพาะ พันธ์ุสัตว์
น้ า การเก็บรวบรวม หรือการจับ ที่กระท าในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น  

 (5) แร่ธาตุและสารอื่นที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ที่สกัดหรือได้มาจากผืน ดิน น้ า 
พื้นดินท้องทะเล หรือใต้พื้นดินท้องทะเลของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น  

 (6) ผลิตภัณฑ์อันได้มาจากการประมงทะเลทีไ่ด้จากน่านน้ า พื้นดินท้อง ทะเล หรือ
ใต้พื้นดินท้องทะเล นอกน่านน้ าอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้น โดย มีเงื่อนไขว่าประเทศสมาชิกนั้น
มีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากน่านน้ า พื้นดินท้อง ทะเล และใต้พื้นดินท้องทะเลดังกล่าวตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ  

 (7) ผลิตภัณฑ์อันได้มาจากการประมงทะเลที่ได้มาจากทะเลหลวง  โดยเรือ ของ
ประเทศสมาชิกนั้น  

 (8) ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป และ/หรือ ท าข้ึนบนเรือโรงงาน ของ
ประเทศสมาชิกนั้น 

 (9) ของที่รวบรวมได้ในประเทศสมาชิกนั้น ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ต่อไปตาม 
วัตถุประสงค์เดิมของสิ่งของนั้น หรือไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม และเหมาะส าหรับ
การก าจัด หรือการน ากลับคืนมาซึ่งช้ินส่วนของวัตถุดิบ หรือ การน ากลับมาใช้อีกเท่านั้น  

 (10) ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ได้จากการผลติในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก หรือสินค้า
ใช้แล้วซึ่งเก็บรวบรวมได้ภายในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก โดยที่สินค้าน้ันเหมาะส าหรับการน ากลับคืน
มาซึ่งวัตถุดิบเท่านั้น  

 (11) สินค้าที่ได้มาหรือผลิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น จากผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึง
ในข้างต้น  
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3.3.1.2 หลักเกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดส าหรับสินค้าท่ีไม่ได้มาหรือไม่มีการผลิต ท้ังหมด
ในประเทศ (Origin Criteria for Not Wholly Obtained or Produced) ในประเทศสมาชิกผู้
ส่งออก 

 หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีเกณฑ์ภายใต้กฎทั่วไป (General Rule: GR) อยู่ 2 เกณฑ์ 
ประกอบด้วย 

 1) หลักเกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตภายในภูมิภาค (Regional Value Content: 
RVC) โดยการพิจารณาการได้ถ่ินก าเนิดตามเกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตภายในภูมิภาค  (RVC) ที่
ก าหนดจะพิจารณาจากร้อยละข้ันต่ า (Minimum Percentage) ของมูลค่าที่ต้องมีถ่ินก าเนิดใน
ประเทศภาคีอาเซียนคือร้อยละ 40 หรือร้อยละข้ันสูง (Maximum Percentage) ของมูลค่าช้ินส่วน
และวัสดุที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดหรือที่มาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศภาคีอาเซียนคือร้อยละ 10 
โดยก าหนดวิธีการค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตภายในภูมิภาค (RVC) ไว้ 2 วิธี คือ  

 
  (1) ทางตรง ซึ่งเป็นผลรวมของต้นทุนต่างๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศภาคีอาเซียน 

คูณด้วย 100 และหารด้วยราคา F.O.B. 
 

RVC (%) = ต้นทุนวัสดุในอาเซียน+ค่าแรงทางตรง+ต้นทุนค่าด าเนินการทางตรง+ต้นทุนอื่นๆ+ก าไร X 100 

ราคา F.O.B. 
 
  (2) ทางอ้อม ซึ่งเกิดจากการน าราคาขาย หักด้วยมูลค่าของช้ินส่วน/ วัสดุที่

ไม่ได้ถ่ินก าเนิด แล้วน ามาคิดสัดส่วนเทียบกับราคาขาย  
 
RVC (%) = ราคา F.O.B. – มูลค่าวัสดุหรือชิ้นส่วนสินค้าท่ีไม่ได้ถ่ินก าเนิด X 100 

ราคา F.O.B. 
 
 โดยต้นทุนวัสดุในอาเซียน คือ มูลค่า C.I.F. ของวัสดุ ช้ินส่วน หรือสินค้าที่ได้ถ่ิน

ก าเนิด ซึ่งได้รับมาหรือผลิตได้เองโดยผู้ผลิตในการผลิตสินค้านั้น  โดยมูลค่าของวัสดุ ช้ินส่วน หรือ
สินค้าที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิด คือ มูลค่า C.I.F. ณ ขณะที่น าเข้าสินค้า หรือสามารถพิสูจน์การน าเข้าได้ หรือ
ราคาที่ได้รับการยืนยันครั้งแรกที่ช าระส าหรับสินค้าที่ไม่ทราบถิ่นก าเนิดภายในอาณาเขตของประเทศ
สมาชิกที่ซึ่งการผลิตหรือการแปรสภาพได้กระท าข้ึน 

 ต้นทุนค่าแรงทางตรง จะรวมไปถึง ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
แรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  
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 ราคา F.O.B. หมายถึง มูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ซึ่งรวมค่าขนส่งจนถึง
ท่าเรือหรือสถานที่สดุท้ายส าหรบัขนสง่สนิค้าไปต่างประเทศ ราคา F.O.B. จะต้องค านวณโดยการบวก
รวมมูลค่าของวัสดุ ต้นทุนการผลิต ก าไร และต้นทุนอื่นๆ11 

 2) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification: 
CTC) ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องอนุญาตให้ผู้ส่งออกเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่สอดคล้อง  กับการ
ผลิตจริง เพื่อให้ได้ถ่ินก าเนิดในประเทศสมาชิกนั้น 

 นอกเหนือจากกฎทั่วไปแล้ว ยังมีกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule: 
PSR) ที่จะก าหนดเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดแตกต่างจากกฎทั่วไป ซึ่งสินค้าชนิดเดียวกันไม่จ าเป็นต้องมี
กฎเฉพาะรายสินค้าที่เหมือนกันในแต่ละกรอบความตกลง ทั้งนี้ หากสินค้าใดมีกฎเฉพาะรายสินค้า 
จะต้องปฏิบัติตามกฎนั้น โดยไม่สามารถเลือกใช้กฎทั่วไปได้ (PSR apply as the exclusive criteria) 

 นอกจากนั้น อาเซียนยังมีหลักการที่แตกต่างออกมา คือ หลักการถ่ินก าเนิดสินค้า
แบบสะสมของอาเซียน (ASEAN Cumulative Rules of Origin) 
  3.3.1.3 หลักการค านวณถิ่นก าเนิดสินค้าแบบสะสมของอาเซียน  (ASEAN 
Cumulative Rules of Origin) 

 การค านวณถ่ินก าเนิดสินค้าแบบสะสม12 คือ การอนุญาตให้กระบวนการ/ข้ันตอน
ต่างๆ ของการผลิตสินค้าสามารถเกิดข้ึนได้ในหลายประเทศที่อยู่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
กัน โดยผู้ส่งออกสามารถน าต้นทุนของวัสดุที่ได้จากประเทศภาคี ในกรณีนี้คืออาเซียน มารวมในการ
ค านวณมูลค่าเพิ่มได้ หรือกรณีเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯ วัสดุที่ได้จากประเทศภาคี จะได้รับการปฏิบัติ
เสมือนเช่นเดียวกับวัสดุภายในประเทศ กล่าวคือ ไม่ต้องทดสอบว่าวัสดุนั้นผ่านการเปลี่ยนพิกัดฯ
หรือไม่ (Materials are excluded from CTC test) ภายใต้ความตกลงฯ ATIGA อนุญาตให้มีการ
สะสมถิ่นก าเนิดระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ โดยวัสดุที่ได้ถ่ินก าเนิดในประเทศสมาชิกหนึ่งแล้ว 
หาก น าไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตต่อในอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง ให้ถือว่าวัสดุนั้น ได้ถ่ินก าเนิด 
 

                                                   
11 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, “ข้อตกลงของอาเซียนที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม

ไทย,” สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2558, http://iiu.oie.go.th/IUasean/Shared%20Documents/ 
ข้อตกลงอาเซียน.doc 

 12 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, “แหล่งก าเนิดสินค้าแบบสะสมของอาเซียน 
(ASEAN Cumulative Rules of Origin),” สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2556, http://www. 
ftamonitoring.org/data/Nov26/CRO.pdf 
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ของประเทศสมาชิกที่น าวัสดุนั้นไปผลิตต่อ โดยสามารถน ามูลค่าของ วัสดุที่ได้ถ่ินก าเนิดแล้วนั้นไป
สะสมได้ร้อยละ 100 (Full Cumulation)  

 นอกจากนั้นยังมีการค านวณแบบสะสมบางส่วน (Partial Cumulation) กล่าวคือ 
ถ้า RVC ของวัสดุ น้อยกว่าร้อยละ 40 สัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียนที่ใช้สะสมได้ตามหลักเกณฑ์ 
RVC จะถือสัดส่วนโดยตรงตามมูลค่าที่เกิดข้ึนจริงภายในประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า สัดส่วนนั้นเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 20 สินค้าที่ได้ถ่ินก าเนิดในอาณาเขตของประเทศสมาชิกจะยังคงรักษาไว้ซึ่ง
สถานะของถ่ินก าเนิดแรก หากถูกส่งออกจากอีกประเทศสมาชิกหนึ่งซึ่งยังไม่มีการด าเนินการที่เกินไป
จากรายการที่ระบุไว้13  

 3.3.1.4 กระบวนการผลิตเพียงเล็กน้อยและการด าเนินการท่ีไม่ได้ถิ่นก าเนิด 
(Minimal Operations and Processes) 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพียงเล็กน้อย และการด าเนินการที่ไม่ได้ถ่ิน
ก าเนิดคล้ายคลึงกัน ภายใต้ความตกลงฯ ATIGA มีเพียงเรื่องการรักษาสภาพเพื่อการขนส่ง การ
อ านวยความสะดวกในการขนส่ง และการเปลี่ยนบรรจุ ภัณฑ์ หรือการน าเสนอสินค้าเพื่อการขาย ที่
ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิด  

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าบางกระบวนการ (ไม่ว่าจะด้วยตัวของกระบวนการนั้น เอง หรือ
การน ากระบวนการผลิตเพียงเล็กน้อยหลายๆ อย่างมารวมกัน) จะไม่ได้ถ่ินก าเนิด แต่มูลค่าของ
กระบวนการผลิตเพียงเล็กน้อยนั้น สามารถน าไปรวมในการค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตสินค้าของ
ประเทศสมาชิกนั้นๆ ได ้ 

 3.3.1.5 เกณฑ์ การส่งมอบ / กฎการส่งตรง (Consignment Criteria / 
Direct Consignment)  

 หลักการเกี่ยวกับเกณฑ์การส่งมอบ / กฎการส่งตรง คือ สินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร จะต้องส่งมอบโดยตรงจากประเทศสมาชิกผู้ส่งออก ไปยังประเทศสมาชิกผู้น าเข้า 
หรือในกรณีการส่งผ่านประเทศอื่น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ได้แก่ มีเหตุผลความจ าเป็น
ทางกายภาพ หรือความจ าเป็นด้านการขนส่ง สินค้าไม่ได้ผ่านเข้าสู่การค้าหรือการบริโภคในประเทศที่
ส่งผ่าน และสินค้าไม่ได้ผ่านกระบวนการอืน่ใด นอกเหนือจากที่จ าเป็นส าหรบัการรักษาสินค้าน้ันใหอ้ยู่
ในสภาพดี  

  
 
 

                                                   
13 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, น. 35. 
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 3.3.1.6 เกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่อนปรน (De Minimis)  
 เกณฑ์ข้ันต่ าในการผ่อนปรน (De Minimis) คือ เกณฑ์ที่อนุโลมให้วัสดุ ที่ไม่ผ่าน

ตามเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร สามารถได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรได้ หากมูลค่าของ
วัสดุที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดที่น ามาใช้ใน กระบวนการผลิตนั้น ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า F.O.B. ของ
สินค้า [< 10% F.O.B. value] และสินค้านั้นมีกระบวนการผลิตที่ได้ถ่ินก าเนิดตามที่ความตกลง
ก าหนด ทั้งนี้เกณฑ์ข้ันต่ าในการผ่อนปรนจะใช้กับการพิจารณาเกณฑ์เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตรา
ศุลกากรเท่านั้น หากจะค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตตามเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายใน (RVC) ให้นับ
มูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดนั้นไว้ในส่วนของ non-originating materials  

 3.3.1.7 การปฏิบัติต่อวัสดุท่ีใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
(Treatment of Packages and Packing Materials)  

 ข้อก าหนดเรื่องการปฏิบัติต่อวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และใช้ในการบรรจุ หีบห่อ มี
หลักการดังนี้  

 (1) วัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และใช้ในการบรรจุหีบห่อเพื่อการขายปลีก  
 หากสินค้าน้ันใช้เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิต (RVC) ให้น ามูลค่าของ วัสดุที่ใช้เป็น

บรรจุภัณฑ์และใช้ในการบรรจุหีบห่อเพื่อการขายปลีกมานับรวมในการ พิจารณาถ่ินก าเนิดด้วย โดย
ให้ถือว่าวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และใช้ในการบรรจุ  หีบห่อเพื่อการขายปลีกนั้นเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับสินค้า 

 หากสินค้าน้ันไม่ได้ใช้เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิต (RVC) มูลค่าของวัสดุที่ใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์และ ใช้ในการบรรจุหีบห่อเพื่อการขายปลีก เมื่อจ าแนกประเภทพิกัดฯ รวมกับสินค้าที่ ถูก
บรรจุหีบห่อแล้ว จะไม่น ามาร่วมพิจารณาว่า วัสดุที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดทั้งหมดที่ใช้ ในการผลิตสินค้ามี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าน้ันหรือไม่  

 (2) ภาชนะบรรจุและวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้เพียงเพื่อการขนส่ง สินค้าจะ
ไม่น ามารวมในการพิจารณาถ่ินก าเนิดของสินค้าน้ัน  

 3.3.1.8 อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ และเครื่องมือ (Accessories, Spare Parts 
and Tools)  

 มาตราเรื่องอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ และเครื่องมือมีข้ึนเพื่อก าหนดวิธีการ
พิจารณาว่าอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ และเครื่องมือที่น าเข้ามากับตัวสินค้านั้น จะถือเป็นวัสดุที่ได้ถ่ิน
ก าเนิดหรือไม่/อย่างไร โดยหากพิจารณาสาระส าคัญของมาตราน้ีภายใต้ความตกลงฯ ATIGA จะเห็น
ว่า มีหลักการที่คล้ายกับการปฏิบัติต่อวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และใช้ในการบรรจุหีบห่อ ดังนี ้ 

 (1) ในกรณีที่สินค้านั้นใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (CTC) หรือ
กระบวนการ ผลิตเฉพาะ ถ่ินก าเนิดของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่เป็น
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ข้อมูลอื่นๆ ที่มากับตัวสินค้า จะไม่ถูกน ามารวมในการพิจารณาว่าสินค้าน้ันมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้
ถ่ินก าเนิดหรือไม่ หากว่าอุปกรณ์ประกอบฯ ไม่ได้มีการแยกบัญชีรายการสินค้าไว้ต่างหากจากตัว
สินค้าน้ัน และปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบฯ เป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้าน้ัน 

 (2) ในกรณีที่สินค้าใช้เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิต (RVC) ให้น ามูลค่าของอุปกรณ์
ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุอื่นๆที่เป็นข้อมูลอื่นๆ ที่มากับตัวสินค้า รวมเป็นวัสดุที่
ได้ถ่ินก าเนิดหรือไม่ได้ถ่ินก าเนิดแล้วแต่กรณี ในการค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิต (RVC) ของสินค้า 

 3.3.1.9 องค์ประกอบที่ไม่มีผลต่อถิ่นก าเนิด (Neutral Elements) 
 องค์ประกอบที่ไม่มีผลต่อถ่ินก าเนิด คือ ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้รวมเข้าไปในตัว

สินค้าโดยทางกายภาพ หรือสิ่งที่ใช้เพื่อบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
สินค้าน้ัน ซึ่งจะไม่น ามาประกอบการพิจารณาถ่ินก าเนิดของสินค้า หรือถือว่าองค์ประกอบฯ นั้น มีถิ่น
ก าเนิดในประเทศที่ผลิตสินค้า โดยความตกลงฯ ATIGA มีนิยามก าหนดองค์ประกอบที่ไม่มีผลต่อถ่ิน
ก าเนิด (Neutral Elements) ไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมวัสดุ/สินค้าดังต่อไปนี้  

 (1) เช้ือเพลิงและพลังงาน 
 (2) เครื่องมือ แม่พิมพ์ และแบบหล่อ 
 (3) อะไหล่ และวัสดุที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และอาคาร 
 (4) สารหล่อลื่น จาระบี วัสดุประกอบ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตหรือใช้กับ

อุปกรณ์หรืออาคาร 
 (5) ถุงมือ แว่นตา รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์และวัสดุเพื่อความปลอดภัย 
 (6) อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุที่ใช้ส าหรับทดสอบหรือตรวจสอบสินค้า 
 (7) ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวท าละลาย 
 (8) สินค้าอื่นใดที่ไม่รวมอยู่ในตัวสินค้า แต่ใช้ในการผลิตสินค้า โดยสามารถแสดง

ได้ว่าการใช้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตน้ันด้วย 
 3.3.1.10 วัสดุท่ีเหมือนกันและใช้แทนกันได้ ( Identical and Inter- 

changeable Materials) 
 มาตราเรื่องวัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้ ก าหนดข้ึนเพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติเมื่อ

ไม่สามารถแยกคลังสินค้าของวัสดุทีม่ีถิ่นก าเนิดจากคนละประเทศ แต่มีลักษณะเหมือนกันหรือใช้แทน
กันได้ โดยก าหนดให้ใช้การแบ่งแยกทางกายภาพของแต่ละวัสดุ หรือใช้หลักการทางบัญชีอันเป็นที่
ยอมรับทั่วไปของการควบคุมคลังสินค้า หรือการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศ
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สมาชิกผู้ส่งออก ซึ่งเมื่อท าการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังวิธีใดแล้ว จะต้องใช้
วิธีการนั้นตลอดปีงบประมาณ14 
 
3.4 กฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาและการออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าใน
ต่างประเทศ 
    
 3.4.1 การออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 พื้นฐานของการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีหลักเกณฑ์พื้นฐานที่
ไม่ต่างจากเกณฑ์ที่ใ ช้อยู่ ในประเทศไทย กล่าวคือมี เกณฑ์ วัตถุดิบหรือสินค้าที่ผลิตมาจาก
ภายในประเทศทั้งหมด เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร เกณฑ์การค านวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบ
ภายในประเทศ และเกณฑ์เฉพาะสินค้าเช่นเดียวกัน15 รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาและออกเอกสาร
รับรองถ่ินก าเนิดแบบต่างๆที่เป็นไปตามข้อตกลงการค้าเสรีในสิงคโปร์เป็นภาคีด้วย 
 พิจารณาในเรื่ององค์กรผู้มีอ านาจออกเอกสารรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า สาธารณรัฐ
สิงคโปร์มีองค์กรที่สามารถออกใบรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้าไดจ้ านวน 6 องค์กร16 ทั้งนี้เป็นองค์กรในนาม
หอการค้าจ านวน 5 องค์กร ซึ่งถูกจ าแนกออกตามชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่ในประเทศ แต่ละเช้ือชาติต่างมี
หอการค้าเป็นของตนเอง สามารถออกใบรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้าแบบธรรมดา ที่ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษทาง
การค้าได้17 ตัวอย่าง หลักเกณฑ์ของการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าในสิงคโปร์ของหอการค้า

                                                   
14 กรมการค้าต่างประเทศ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น. 32. 
15 Singapore Customs, “Handbook on Rules of Origin for Preferential 

Certificates of Origin” Accessed May 24 2016,  Last Revised: Apr 2016 
16 องค์กรทั้ง 6 ได้แก่  
 Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry  
 Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry 
 Singapore International Chamber of Commerce 
 Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry 
 Singapore Manufacturing Federation 
 Singapore Customs (มีอ านาจออกใบรับรองฯที่ได้สิทธิพิเศษทางการค้า) 
17 ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า การที่สาธารณรัฐสิงคโปร์อนุญาตให้มีองค์กรผู้ออกใบรับรอง

ถ่ินก าเนิดสินค้าได้หลายองค์กรนั้นเนื่องจากเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของโลก และมีสินค้าผ่านเข้ามาและ
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นานาชาติสิงคโปร์ เอกสารที่ส าคัญที่ต้องใช้ประกอบการขอคือ ค าประกาศยืนยันตนของผู้ผลิต 
(Letter of Declaration by a Manufacturer) ซึ่งเพิ่มเติมนอกจากใบตราส่ง (Bill of Lading) และ 
ใบก ากับสินค้า (Invoice)18 นอกเหนือจากนั้น มีกฎส าหรับการส่งออกซ้ า (Re - Export) หรือการน า
สินค้าจากประเทศอื่นมาขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าในสาธารณรัฐสิงคโปร์19 นอกจากนั้นยังมี
บทลงโทษที่ระบุไว้ชัดเจนถึงค่าปรับและโทษกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีการส าแดงเท็จในข้อมูลที่ให้20 
 ส่วนกรณีต่อมาคือ หลักเกณฑ์การขอออกใบรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้าของศุลกากรสิงคโปร ์
ที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้า ซึ่งข้ันตอนโดยส่วนมากก็คล้ายคลึงกันกับหลักเกณฑ์ทั่วไป แต่ที่ส าคัญคือ 
หลังจากกรอกใบสมัครลงทะเบียนแล้ว มีระบุถึงข้ันตอนแรกที่ศุลกากรต้องด าเนินการไว้อย่างชัดเจน
ว่า ต้องไปตรวจโรงงานที่ยื่นขอใบรับรอง เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต สถานะทางการเงิน และ
ความสามารถของเครื่องจักรว่าผลติสินค้าได้จริงหรือไม่ และได้ปริมาณตามที่ระบุจริงหรือไม่ หลังจาก
นั้นจะขอเอกสารเพื่อการตรวจสอบว่าตรงตามข้อตกลงแต่ละเขตการค้าที่ต้องการหรือไม่ 
 รวมทั้งก็ยังมีการก าหนดโทษไว้เช่นเดียวกันใน “บัญญัติระเบียบการน าเข้าและส่งออก
สินค้า” (The Regulation of Imports and Exports Act หรือ RIEA)21 ซึ่งมาตรา 28 ระบุถึงกรณี
การประกาศหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ใช้บังคับกับทั้งผู้
ออกและผู้ขอ โดยเน้นไปที่กระบวนการระบุข้อเท็จจริงในเอกสาร หากระบุว่าเป็นเท็จ หรือแอบอ้าง
วัตถุดิบที่ไม่ตรง หรือไม่ถูกต้องในถ่ินก าเนิด หรือมาแอบอ้างโดยยืนยันตนว่าเป็นผู้ผลิตจริง จะต้อง 
 

                                                                                                                                                  
ผ่านออกไปปริมาณมาก เป็นการเพิ่มมูลค่าตัวเลขการส่งออกของประเทศที่ไม่มีทรัพยากร และเพิ่ม
รายได้มวลรวมของประเทศด้วย 

18 ต่างจากหอการค้าไทยที่ระบุว่าขอเพียงใบตราส่ง (Bill of Lading) และ ใบก ากับ
สินค้า (Invoice) เท่านั้น 

19 ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าเนื่องด้วยสภาพของประเทศที่ไม่ได้เน้นการส่งออกเป็นปัจจัย
หลัก และเป็นเมืองท่าที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นเรื่องปกติที่ร้องขอเอกสารเกี่ยวกับการขนส่งเป็นส่วนมาก 

20 Singapore International Chamber of Commerce , “Penalties for false 
declaration,” Accessed December 14, 2015, http://www.sicc.com.sg/SICC/ 
Certification/Penalties_for_false_declaration.aspx 

21 Singapore Statutes Online, “Penalty for incorrect trade descriptions,” 
Accessed December 14, 2015, http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/ 
view.w3p;ident=0e480b23-57bf-45af-91a1-410c382fc1f5;page=0;query=DocId%3A233a 
e099-6635-4cb1-9c0c-d73aa7dd5fc9%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0 
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ระวางโทษทางอาญา โดยปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้ง
ปรับทั้งจ าด้วย หรือกรณีการระบุเอกสารการค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 28A(1) มีบทลงโทษเป็นเงิน
จ านวนไม่เกิน 100,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือปรับไม่เกินสามเท่าของมูลค่าสินค้านั้น แล้วแต่ว่ากรณี
ไหนสูงกว่า หรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 นอกจากนั้นยังมี “กฎระเบียบของการน าเข้าและการส่งออก” (Regulation of 
Imports and Exports Regulations หรือ RIER) ที่ออกโดยใช้อ านาจบัญญัติระเบียบการน าเข้าและ
ส่งออกสินค้า (RIEA) โดยมีเนื้อหาในส่วนที่  3 บัญญัติเกี่ยวกับใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า นิยาม
ความหมายที่ละเอียดมากขึ้นในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ทั้งใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดที่ให้และไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้า ระบุถึงอ านาจของเจ้าหนี้ Director - General ที่มีอ านาจ
ในการจัดการการลงทะเบียน การขอใบรับรอง การอนุญาตให้องค์กรใดออกใบรับรองได้ รวมทั้ง
ข้ันตอนอื่นๆในกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการก าหนดบทลงโทษในกรณีผู้ออกใบรับรองไม่มี
อ านาจออก และไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ Director - General ในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าใน
มาตรา 24B(4) ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือไม่เกิน 4 เท่าของมูลค่าสินค้า 
แล้วแต่ว่าจ านวนใดสูงกว่า หรือจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 
  3.4.2 การออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในสหพันธรัฐราชาธิปไตยมาเลเซีย  
 เกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าของประเทศมาเลเซียนั้นโดยพื้นฐานก็เป็นเกณฑ์
เดียวกันกับเกณฑ์อื่นๆ ทั่วโลก ที่ใช้ส าหรับออกเอกสารรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษี 
ซึ่งถูกแยกระบุไว้อย่างชัดเจน เมื่อมีการท าความตกลงการค้าเสรีเรียบร้อย ทั้งนี้ หน่วยงานที่ก าหนด
และเป็นผู้ออกเอกสารรับรองดังกล่าวคือ กรมศุลกากรของประเทศมาเลเซีย แต่เกณฑ์ส าคัญที่
แตกต่างคือ มีเงื่อนไขระบุไว้ว่าผู้ขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าต้องแสดงใบรับรองการจดทะเบียนบรษัิท 
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย (ตาม Companies Act 1965) แสดง
ใบอนุญาตการผลิต และหนังสือรับรองกรณีผู้ส่งออกไม่ได้ผลิต (สามารถส่งโดยผู้ผลิตแยกจากกัน ถ้า
ข้อมูลที่ให้เป็นความลับ) รายช่ือกรรมการบริษัท ตัวอย่างของผู้มีอ านาจลงนามพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน รายช่ือของพนักงาน หรือรายช่ือของพนักงานของผู้จัดจ าหน่ายกรณีไม่ใช่ผู้ผลิต 
วัตถุดิบและสินค้าใบแจ้งหนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งตัวอย่างภาพถ่าย (ถ้ามี) และรายการตรวจสอบตามที่ระบุ 
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ไว้ในเงื่อนไขของกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International 
Trade and Industry: MITI)22  
 นอกจากนั้น กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมแห่งมาเลเซีย (MITI) ยัง
ได้ก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับหอการค้า สมาคมการค้า และบริษัทที่ไม่ได้ยึดมั่นในแนวทางการออก
ใบรับรองที่ก าหนดไว้ โดยระบุไว้ว่า หากกระท าความผิดครั้งแรกจะต้องได้รับค าเตือน หากท าผิดครั้ง
ที่ 2 จะถูกระงับอ านาจในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า หรือระงับสิทธิของใบรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้าเป็นเวลา 6 เดือน และหากกระท าผิดเป็นครั้งที่ 3 จะถูกถอนสิทธิต่างๆเกี่ยวกับใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าทั้งหมดทันที ซึ่งในบรรดาความผิดที่สามารถด าเนินการลงโทษ ได้แก่ ไม่ยึดมั่นใน
แนวทางในการด าเนินการ การประมวลผล และการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าฯ อาทิ ไม่มีการ
ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด ไม่ตรวจรายละเอียดการมีอยู่ของโรงงานที่แท้จริง หรืออื่นๆ 
นอกจากนั้น ยังมีความผิดกรณีแต่งตั้งบุคคลที่สามเป็นผู้มีอ านาจออกใบรับรองถ่ินก าเนิดแทนตนเอง 
ซึ่งไม่สามารถกระท าได้ รวมทั้งไม่การเก็บบันทึกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามที่ก าหนดไว้ด้วย 
 ในกรณีบริษัทที่กระท าทุจริตเกี่ยวกับใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม 
จะถูกขึ้นบัญชีด าไว้ และแจ้งให้สมาคมการค้าและหน่วยงานที่มีอ านาจในการออกใบรับรองเพื่อไม่ให้
ออกใบรับรองให้บริษัทดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี23 
  
 
 
 
 
 
 

                                                   
22 The Malaysian International Chamber of Commerce and Industry, 

“Certificate of Origin,” Accessed November 24, 2015,  http://www.micci.com/page5/ 
page32/page45/page45.html 

23  Ministry of International Trade and Industry, “Guidelines On Issuance 
Of Non - Preferential Certificates Of Origin,” Accessed November 24, 2015, http:// 
www.miti.gov.my/index.php/pages/view/2172 
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 3.4.3 กฤษฎีกาการค้าเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(THE PROVISIONS OF THE COMMERCIAL LAW ON GOODS ORIGIN DECREE No. 
19/2006/ND - CP OF FEBRUARY 20, 2006)24  
 เป็นกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเนื้อหาของกฎหมายนี้คือน า
หลักการพิจารณาถ่ินก าเนิดขององค์การการค้าโลก (WTO) มาออกเป็นกฎหมายภายใน มีการให้
นิยามค าต่างๆที่เกี่ยวข้องในระบบการค้า ระบุถึงใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าทั้งแบบที่ให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษี และไม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษี มีการบัญญัติหลักเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้า ทั้งเกณฑ์ที่
สินค้านั้นผลิตหรือได้มาจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtain) และอื่นๆที่ไม่ใช่ ทั้ง
เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร เกณฑ์การค านวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศ โดยเป็น
หลักการพื้นฐานเท่านั้น เพื่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป และเป็นแนวการพิจารณาออก เอกสาร
รับรองถ่ินก าเนิดขององค์กรผู้มีอ านาจออกในประเทศเวียดนาม นอกจากนั้นเกี่ยวกับการออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้ายังมีกฎเกณฑ์ชัดเจนที่ระบุถึงระยะเวลาในการออกใบรับรองฯ และการ
ตรวจสอบย้อนหลัง มีการบัญญัติบทก าหนดให้ลงโทษทางอาญาต่อทั้งผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
และผู้ขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า25 รวมทั้งการร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขอ

                                                   
24 DONG NAI Customs, “DECREE No. 19/2006/ND-CP OF FEBRUARY 20, 

2006, DETAILING THE PROVISIONS OF THE COMMERCIAL LAW ON GOODS ORIGIN,” 
Accessed November 24, 2015,  http://www.dncustoms.gov.vn/web_english/english/ 
nghi_dinh/19_QD_CP_20_02_2006.htm 

25 มาตรา 20 การจัดการกับการฝ่าฝืนทั้งหมด 
 1. มาตราทั้งหมดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฤษฎีกาเรื่องใบรับรอง

แหล่งก าเนิดสินค้านี้ ให้พิจารณาโดยข้ึนอยู่กับความรุนแรงของการกระท า โดยให้มีการด าเนินการ
หรือการตรวจสอบส าหรับความผิด โดยยึดความรับผิดทางอาญาตามบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบัน 

 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และองค์กรนิติบุคคลที่มีอ านาจในการออก
ใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า หน่วยงานตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าและหน่วยงานประเมินสินค้าที่
ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฤษฎีกานี้ หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจในการออกใบรับรองแหล่งก าเนิด
โดยขัดกับบทบัญญัติของกฤษฎีกานี้ หรือก่อให้เกิดปญัหา หรือขัดขวางการออกใบรับรองแหล่งก าเนิด 
การตรวจสอบแหล่งก าเนิดสินค้า หรือกระท าการอื่นๆที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ข้ึนอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของการฝ่าฝืนของ ระเบียบวินัย , การจัดการการด าเนินการหรือ
การตรวจสอบความรับผิดทางอาญาในกรณีที่เกิดความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนของพวกเขา เป็น
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ใบรับรองด้วย นอกจากนั้นยังมี “PROVIDES FOR PROCEDURES OF ISSUING CERTIFICATE OF 
ORIGIN REFERENTIAL GOODS”26 หรือข้ันตอนในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิ
พิเศษทางการค้า ซึ่งมีการระบุรายละเอียดข้ันตอนที่ไม่ได้จ าเพาะเจาะจงถึงความตกลงการค้าเสรีอัน
ใดอันหนึ่ง ตัวอย่างในมาตรา 5 และมาตรา 6 มีการก าหนดความรับผิดชอบของผู้ขอใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้า และองค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามล าดับ โดยกรณีของผู้ขอใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้า นอกจากจะต้องลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ทางองค์กรผู้ออก
ร้องขอแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารที่ตนเองเป็นผู้ส่งมอบ รวมถึงรายงานต่อ
องค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสนิค้าทันทีในกรณีที่ใบรับรองฯน้ันถูกปฏิเสธจากคู่ค้าฝั่งตรงข้าม และ
พิสูจน์ถึงความถูกต้องของหลักฐานหรือหาหลักฐานมายืนยันในความผิดพลาดที่เกิดข้ึนด้วย 
 3.4.4 กฤษฎีกาเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้าน าเข้าและส่งออกแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Decree on the Origin of Import and Export Goods No. 
228 / PM)27 
 กฤษฎีกานี้ก าหนดหลักการและกฎระเบียบเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดของสินค้าที่น าเข้าและ
ส่งออก28 โดยมีเนื้อหาระบุถึงนิยามของถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกับถ่ินก าเนิดสินค้า บุคคลที่กฎหมายนี้ใช้
บังคับ บัญญัติระบุถึงความแตกต่างของใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ให้และไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้า 

                                                                                                                                                  
ประโยชน์ของรัฐหรือหน่วยงานองค์กร และบุคคลผู้ฝ่าฝืนจะต้องจ่ายเงินชดเชยตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

 3. หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าที่ใช้ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิด
กฎหมายออกจะถูกระงับ 

26 DONG NAI Customs, “PROVIDES FOR PROCEDURES OF ISSUING 
CERTIFICATE OF ORIGIN REFERENTIAL GOODS,” Accessed November 24, 2015,  
http://www.dncustoms.gov.vn/en/document/provides-for-procedures-of-issuing-
certificate-of-origin-referential-goods-26913.html. 

27 Lao PDR Trade Portal, “Decree on the Origin of Import and Export 
Goods No. 228/PM,” Accessed November 24, 2015, http://laotradeportal.gov.la/ 
index.php?r=site/display&id=331 

28 โดยช่ือของกฎหมายอาจเทียบเคียงได้กับ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 แต่โดยเนื้อหาแล้วมีส่วนที่เหมือนกันน้อยมาก ใน
พระราชบัญญัติการส่งอกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าฯ ของประเทศไทยนั้นเน้นไป
ที่การระบุถึงหน้าที่ของรัฐมนตรี และกรมการค้าต่างประเทศเป็นส่วนมาก 
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โดยกรณีที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าให้พิจารณาไปตามแต่ละความตกลง ส่วนกรณีที่ไม่ได้สิทธิพิเศษ ก็มี
การน าหลักเกณฑ์ทั่วไป ที่อ้างอิงทั้งจากองค์การการค้าโลก และของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มา
ระบุอยู่ในมาตรา 7 ทั้งหลักการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained) โดยแยกระบุ
ในรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน หลักการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial 
Transformation) หลักกฎการผลิตข้ันต่ า (Minimal operations and processes) เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังมีการระบุข้ันตอนการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามมาตรา 11 ทั้งเกณฑ์มาตรฐาน 
หน่วยงานที่มีอ านาจออกและตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ระบุชัดเจนว่าไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า 
และบังคับให้องค์กรผู้ออกต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่มาของถ่ินก าเนิดสินค้านั้นๆภายใน 3 วัน 
และกรณีเป็นโรงงานจะก าหนดให้ไปตรวจสอบโรงงานภายใน  7 วัน การลงโทษผู้ขอออกใบรับรอง 
โดยเฉพาะในมาตรา 24 กรณีฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ โดยมีการลงโทษเป็นการระงับใบรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้า และการลงโทษทางอาญา ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าน้ัน มีขั้นตอนการ
ลงโทษคือ การตักเตอืน การระงับการปฏิบัติหน้าที ่การให้ถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น รวมถึงการ
เลิกจ้าง โดยข้ึนอยู่กับความผิดนั้นๆว่าเป็นประเภทที่ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ซึ่งพิจารณาจาก
ผลกระทบที่ เกิดข้ึนทั้งมูลค่าความเสียหาย และช่ือเสียงของประเทศ ในกรณีที่การละเมิดเป็น
อาชญากรรมทางอาญา ให้น ากฎหมายอาญาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาใช้
พิจารณาด้วย นอกจากนั้นในกฎหมายดังกล่าว ยังมีความน่าสนใจที่แตกต่างออกไปจากกฎหมายใน
เรื่องถ่ินก าเนิดสินค้าของประเทศอื่น กล่าวคือ ในมาตรา 23 มีการระบุว่า บุคคล นิติบุคคล หรือ
องค์กรใด ที่มีผลงานดีเด่นตามกฤษฎีกานี้ จะได้รับรางวัลที่เหมาะสมและผลประโยชน์อื่นๆด้วย ซึ่งใน
กฎหมายน้ีไม่ได้กล่าวถึงเงื่อนไขโดยตรงในการได้รับรางวัลดังกล่าวไว้แต่อย่างใด29 
 
 
 
 
 
 

                                                   
29 ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า การได้รับรางวัลดังกล่าวคงจะพิจารณาจากความเรียบร้อย

และความถูกต้องในกระบวนการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าและการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าของ
องค์กรและเจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ขอออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่กระท าตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้องโดยไม่มีประวัติการทุจริตหรือกระท าผิดกระบวนการ  
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บทที่ 4 
หลักเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้ากับการออกใบรับรอง 

ถ่ินก าเนิดสินค้าในประเทศไทย และกฎหมายภายในที่เก่ียวข้อง 
 
4.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีท่ีประเทศไทยเป็นภาคี
และรูปแบบเอกสาร (Form) มาตรฐานเพ่ือสิทธิพิเศษทางการค้า 
 

4.1.1 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญและใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ซึ่งหนึ่งในพันธกิจของอาเซียนคือการเปิดเสรีทางการค้าตาม
ข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือที่เรียกว่า AFTA ซึ่งเป็นความตกลง
เขตการค้าเสรีฉบับแรกของไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา เป็นการทยอยลดและยกเลิก
ภาษีทางการค้า รวมถึงอุปสรรคการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม โดยระยะ
เริ่มแรกอาเซียนจะใช้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการก าหนดอัตราอากรร่วม  หรือ CEPT 
(Common Effective Preferential Tariff)  ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงให้เป็นความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน หรือ ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 
พฤษภาคม 2553 ถึงปัจจุบัน  
 สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าของอาเซียน1 เป็นไปตาม ASEAN 
Trade in Goods Agreement ในบทที่ 3 คือ หลักการได้ถ่ินก าเนิด  (Origin Criteria)  ของ ASEAN 
มีเกณฑ์ส าคัญ 2 หลัก คือหลักการได้ถ่ินก าเนิดส าหรับสินค้าที่ได้มาหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศ 
(Origin Criteria for Wholly Obtained or Produced: WO)2 และหลักการได้ถ่ินก าเนิดส าหรับ

                                                   
 1 กรมการค้าต่างประเทศ, คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง

การค้าเสรีอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์), น.8-12. 
2 Article 27 Wholly Obtained or Produced Goods 
  Within the meaning of Article 26(a), the following shall be considered as 

wholly obtained or produced in the exporting Member State: 
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(a) Plant and plant products, including fruit, flowers, vegetables, trees, 

seaweed, fungi and live plants, grown and harvested, picked or gathered in the 
exporting Member State; 

(b) Live animals, including mammals, birds, fish,crustaceans, molluscs, 
reptiles, bacteria and viruses, born and raised in the exporting Member State; 

(c) Goods obtained from live animals in the exporting Member State; 
(d) Goods obtained from hunting, trapping, fishing, farming, aquaculture, 

gathering or capturing conducted in the exporting Member State; 
(e) Minerals and other naturally occurring substances, not included in 

paragraphs (a) to (d) of this Article, extracted or taken from its soil, waters, seabed or 
beneath its seabed; 

(f) Products of sea-fishing taken by vessels registered with a Member 
State and entitled to fly its flag and other products4 taken from the waters, seabed 
or beneath the seabed outside the territorial waters5 of that Member State, provided 
that that Member State has the rights to exploit such waters, seabed and beneath 
the seabed in accordance with international law6; 

(g) Products of sea-fishing and other marine products taken from the high 
seas by vessels registered with a Member State and entitled to fly the flag of that 
Member State; 

(h) Products processed and/or made on board factory ships registered 
with a Member State and entitled to fly the flag of that Member State, exclusively 
from products referred to in paragraph (g) of this Article; 

(i) Articles collected there which can no longer perform their original 
purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or 
recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes; 

(j) Waste and scrap derived from: 
(i) production in the exporting Member State; or 
(ii) used goods collected in the exporting Member State, provided that 

such goods are fit only for the recovery of raw materials; and 
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สินค้าที่ไม่ได้มาหรือไม่มีการผลิตทัง้หมดในประเทศ (Origin Criteria for Not Wholly Obtained or 
Produce) คือ เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตภายในภูมิภาค (Regional Value Content : RVC) และ
เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification : CTC) ซึ่งประเทศสมาชิก
จะต้องอนุญาตให้ผู้ส่งออกเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งที่สอดคล้องกับการผลิตจริง เพื่อให้ได้ถ่ินก าเนิด
ในประเทศสมาชิกนั้น3 ทั้งนี้ นอกจากกฎทั่วไปในกรณีสินค้าที่ไม่ได้มาหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
ประเทศแล้ว ยังมีกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule: PSR) ที่จะก าหนดเกณฑ์การได้ถ่ิน
ก าเนิดแตกต่างจากกฎทั่วไป ซึ่งสินค้าชนิดเดียวกันไม่จ าเป็นต้องมีกฎเฉพาะรายสิน ค้าที่เหมือนกัน 
ทั้งนี้ หากสินค้าใดมีกฎเฉพาะรายสินค้า จะต้องปฏิบัติตามกฎนั้น โดยไม่สามารถเลือกใช้กฎทั่วไปได้ 
(PSR apply as the exclusive criteria) ซึ่งอาเซียนมีการระบุถึงกฎเฉพาะรายสินค้า อยู่ในความตก
ลงการค้าสินค้าของอาเซียน หรือ ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement) โดยมีสินค้าที่ระบุ
ให้ใช้กฎเฉพาะรายสินค้าอยู่ 69 ชนิดหลัก4 เมื่อแบ่งตามพิกัดอัตราศุลกากร (Harmonized Code 
System) ในระดับตอน (Chapter) หรือพิกัดที่ 2 หลัก โดยแต่ละตอน (Chapter) ก็จะระบุลงย่อยไป
อีกในระดับประเภท (Heading) หรือระดับประเภทย่อย (Sub-Heading) ซึ่งจะก าหนดตัวเลือกเพียง
หนึ่งเดียว อาจแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อย แต่ก็เป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่มาจากหลักการได้ 
 

                                                                                                                                                  
(k) Goods obtained or produced in the exporting Member State from 

products referred to in paragraphs (a) to (j) of this Article. 
3 Article 28 Not Wholly Obtained or Produced Goods 
 (a) For the purposes of Article 26(b), goods shall be deemed to be 

originating in the Member State where working or processing of the goods has taken 
place: 

 (i) if the goods have a regional value content (hereinafter referred to 
as “ASEAN Value Content” or the “Regional Value Content (RVC)”) of not less than 
forty percent (40%) calculated using the formula set out in Article 29; or  

 (ii) if all non-originating materials used in the production of the goods 
have undergone a change in tariff classification (hereinafter referred to as “CTC”) at 
four-digit level (i.e. a change in tariff heading) of the Harmonized System. 

4 ASEAN Trade in Goods Agreement, “Annex 3 Product Specific Rules,” 
Accessed May 25, 2015, http://investasean.asean.org/files/upload/Annex%203.pdf 
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ถ่ินก าเนิดตามข้างต้นเช่นกัน  รวมทั้งหลักการถ่ินก าเนิดสินค้าแบบสะสมของอาเซียน  (ASEAN 
Cumulative Rules of Origin) 5 
 การรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าส าหรับกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าของเขตการค้าเสรีอาเซียนและให้
ผู้ส่งออกใช้หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า Form D และเป็นไปตาม ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พ.ศ. 2557 
 4.1.2 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN - China Free Trade 
Agreement: ACFTA) 

สาระส าคัญพื้นฐานของความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีนน้ัน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยข้อผูกพันทางภาษีของจีน กรณีสินค้าปกติ (Normal Track) 1 มกราคม 
2553 สินค้าจ านวนกว่า 7,000 รายการ (พิกัดศุลกากร 6 หลัก) คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายการสินค้า
ทั้งหมด ลดภาษีเป็นศูนย์ และ 1 มกราคม 2555 สินค้าจ านวน 150 รายการ ลดภาษีเป็นศูนย์ สินค้า
อ่อนไหว (Sensitive List) ปี 2555 สินค้าจ านวน 161 รายการ ลดภาษีเหลือ 20% ปี 2561 สินค้า
ลดภาษีเหลือ 0-5% สินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) ปี 2558 สินค้าจ านวน 100 รายการ 
ลดภาษีเหลือ 50% ส่วนข้อผูกพันทางภาษีของไทย กรณีสินค้าปกติ (Normal Track) 1 มกราคม 
2553 สินค้าจ านวนกว่า 7,000 รายการ (พิกัดศุลกากร 6 หลัก) คิดเป็นร้อยละ 90 ของสินค้าทั้งหมด
ลดภาษีเป็นศูนย์ และ 1 มกราคม 2555 สินค้าจ านวน 150 รายการ ลดภาษีเป็นศูนย์ สินค้าอ่อนไหว 
(Sensitive List) ปี 2555 สินค้าจ านวน 242 รายการ ลดภาษีเหลือ 20% และ ปี 2561 สินค้าลด
ภาษีเหลือ 0-5% สินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) ป ี2558 สินค้าจ านวน 100 รายการ ลด
ภาษีเหลือ 50% 

กฎถ่ินก าเนิดสินค้าในความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีนนั้น สินค้าที่จะได้สิทธิ
พิเศษในการลดภาษีภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีนจะต้องได้ถ่ินก าเนิดสินค้าตาม
กฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกันใน RULES OF ORIGIN FOR THE ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA ใน 
Annex 3 ประกอบด้วย กฎทั่วไป 2 ข้อคือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มา หรือผลิตข้ึนโดยใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained: WO)6 และผลิตภัณฑ์ที่ได้มา หรือผลิตข้ึนโดยมิได้ใช้

                                                   
5 ดู หลักการค านวณถ่ินก าเนิดสินค้าแบบสะสมของอาเซียน (ASEAN Cumulative 

Rules of Origin), บทที่ 3, น. 35.  
6 Rule 3 Wholly Obtained Products  
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วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด โดยมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถ่ินก าเนิดภายในกลุ่มประเทศภาคี 
(อาเซียนและจีน) ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B. (RVC 40%) หรือมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถ่ิน
ก าเนิดจากประเทศนอกภาคีอาเซียน - จีนน้อยกว่า 60% นอกจากกฎทั่วไป ต่อมาจึงมีกฎเฉพาะราย
สินค้า (Product Specific Rule: PSR) ที่จะก าหนดเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดแตกต่างจากกฎทั่วไป ซึ่ง 
 

                                                                                                                                                  
Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as 

wholly produced or obtained in a Party: 
(a) Plant1 and plant products harvested, picked or gathered there; 
(b) Live animals2 born and raised there; 
(c) Product3 obtained from live animals referred to in paragraph (b) 

above; 
(d) Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, 

gathering or capturing conducted there; 
(e) Minerals and other naturally occurring substances, not included in 

paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their 
seabed; 

(f) Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed 
outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to 
exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with 
international law; 

(g) Products of sea fishing and other marine products taken from the high 
seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party; 

(h) Products processed and/or made on board factory ships registered 
with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products 
referred to in paragraph (g) above; 

(i) Articles collected there which can no longer perform their original 
purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or 
recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes4; and 

(j) Goods obtained or produced in a Party solely from products referred 
to in paragraphs (a) to (i) above. 
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สินค้าชนิดเดียวกันไม่จ าเป็นต้องมีกฎเฉพาะรายสินค้าที่เหมือนกัน ทั้งนี้ หากสินค้าใดมีกฎเฉพาะราย
สินค้า จะต้องปฏิบัติตามกฎนั้น โดยไม่สามารถเลือกใช้กฎทั่วไปได้ ซึ่งในความตกลงนี้ แบ่งออกได้อีก 
2 กฎ ซึ่งในความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีนน้ันใช้ค าว่า กฎเฉพาะทาง (Exclusive Rule) โดย
มีสินค้าจ านวน 9 รายการ ได้แก่ เนย ไอศกรีม เศษผ้าฝ้ายเศษของขนแกะ วัสดุที่ท าจากขนแกะ ขน
แกะที่สางแล้ว เศษของขนสัตว์อื่นๆ ขนหยาบของสัตว์ที่สางแล้ว และมุกเลี้ยง โดยใช้พิกัดศุลกากรใน
ระดับประเภท (Heading) หรือระดับประเภทย่อย (Sub-Heading) คือ 4 หลักถึง 6 หลัก7 และกฎ
ทางเลือก (Alternative Rule) เป็นกฎทางเลือกระหว่างกฎทั่วไป (RVC 40%) หรือสามารถเลือกใช้
กฎดังต่อไปนี้คือ กฎการเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification) จ านวน 123 รายการ และ
กฎการผลิตสินค้าสิ่งทอ จ านวน 395 รายการ8 นอกจากนั้นยังมีกฎการสะสมแหล่งก าเนิดสินค้าด้วย  
 

                                                   
7 ATTACHMENT B, PRODUCT SPECIFIC RULES A. Exclusive Rule/Criterion 
8 ATTACHMENT B, PRODUCT SPECIFIC RULES  
 B. Alternative Rules  
 1. Change in Tariff Classification 
 2. Process Criterion for Textile and Textile Products - Working or 

Processing Carried Out on Non-Originating Materials that Confers Originating Status0F1 
 (a) Fibres and Yarns 
 Manufacture through process of fibre-making (polymerisation, 

polycondensation and extrusion) spinning, twisting, texturizing or braiding from a 
blend or any of following: Silk, Wool, fine/coarse animal hair, Cotton fibres, Vegetable 
textile fibres, Synthetic or artificial filaments/man-made filaments, Synthetic or 
artificial staple fibres/man-made staple fibres 

 (b) Fabric/Carpets And Other Textile Floor Coverings; Special Yarns, 
twine, cordage and ropes and cables and articles thereof. 

 Manufacture from: Polymer (non-woven), Fibres (non-woven), Yarns 
(fabrics), Raw or Unbleached Fabrics (finished fabrics) through substantial 
transformation process of either: needle punching / spin bonding / chemical bonding, 
weaving or knitting; crochetting or wadding or tufting; or dyeing or printing and 
finishing; or impregnation, coating, covering or lamination. 
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โดยสามารถน าต้นทุนของวัสดุที่ได้จากประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน มารวมในการค านวณมูลค่าเพิ่มได้ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

เอกสารหลักฐาน สินค้าที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีความตกลง ACFTA จะต้องมีแบบ
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า Form E ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศที่น าเข้า เพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เป็นไปตาม ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ.2553  

4.1.3 ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade 
Agreement: TAFTA) 

สาระส าคัญพื้นฐานของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย โดยข้อผูกพันทางภาษี
ของออสเตรเลีย เริ่ม 1 มกราคม พ.ศ.2548  สินค้า 83.21% ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 
หลังจากนั้นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 สินค้า 96.07% ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 และ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 สินค้า 100% ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 ส่วนข้อผูกพันทาง
ภาษีของไทย เริ่มวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 สินค้า 49.48% ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเปน็ 0 
ต่อมาวันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2553 สินค้า 93.28% ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 และวันที่ 
1 มกราคมพ.ศ. 2568 สินค้า 100% ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 

กฎถ่ินก าเนิดสินค้าของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลียน้ัน เริ่มจากเกณฑ์แรก 
สินค้าที่ก าเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained: WO) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สินค้าเกษตรเช่นข้าวและพืชผักผลไม้ที่มีการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ในประเทศ และเกณฑ์ต่อมาคือ 
สนิค้าที่ผลิตโดยมีวัตถุดิบน าเข้าจากนอกประเทศไทยและออสเตรเลียตามเกณฑ์การผลิตที่ก าหนดไว้
ในแต่ละพิกัดของสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) หรือเป็นกฎเฉพาะสินค้าในแต่ละตัว ซึ่ง
แยกเป็น กฎการเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification: CTC)  และกฎการใช้วัตถุดิบภายใน
ไทยและออสเตรเลียเป็นสัดส่วนส าคัญในการผลิต (Regional Value Content: RVC) ซึ่งส่วนใหญ่
ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 40 หรือร้อยละ 45 นอกจากนั้น ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เคมี (สินค้าบางรายการ
ภายใต้พิกัดตอนที่ HS 27 และ สินค้าภายใต้พิกัดตอนที่ HS ตอนที่ 28-40) ก าหนดให้ผลิตตาม
หลักเกณฑ์ โดยใช้กระบวนการ เปลี่ยนแปลงพิกัด หรือการผลิตตามกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการ ท า
ให้เกิดปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) จะถือว่าสินค้าได้มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย และส าหรับ
สินค้าในหมวดสิ่งทอ เสื้อผ้าบางรายการ และรองเท้า (สินค้าพิกัดตอนที่ HS 50 - 64) ก าหนดให้มี
สัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบเพิ่มเป็นร้อยละ 55 ของราคา F.O.B. เป็นอย่างต่ า โดยต้องใช้สัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบภายในประเทศไทย-ออสเตรเลีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 
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สามารถน าเข้าจากประเทศก าลังพัฒนา (ตามรายช่ือที่ก าหนดไว้ในความตกลงการค้าเสรีไทย- 
ออสเตรเลีย: TAFTA) 

เอกสารหลักฐานสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีความตกลง TAFTA จะต้องมี
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า Form FTA ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศออสเตรเลียเพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เป็นไปตาม ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
แหล่งก าเนิดสินค้าตามความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย พ.ศ.2547 

4.1.4 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ (Thailand – 
New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 

สาระส าคัญของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ ซึ่งมีผล
บังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2548 โดยข้อผูกพันทางภาษีของนิวซีแลนด์เริ่มจาก สินค้า 79.08% 
ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 ต่อมา วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 สินค้า 88.46% ของ
รายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 สินค้า 100% ของรายการสินค้า
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 ส่วนข้อผูกพันทางภาษีของไทยนั้น วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 สินค้า 54.10% 
ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 ต่อมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 และสินค้า 89.72% ของ
รายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 และเมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2568 สินค้า 100% ของ
รายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 

ผู้ส่งออกทั้งสองประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงนี้  
สินค้าจะต้องมีคุณสมบัติของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้ในแต่ละรายการซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ สินค้าที่ผ่านการผลิตในประเทศโดยใช้วัตถุดิบภายในทั้งหมด (Wholly-
Obtained: WO) และสินค้าที่มีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) โดย
การเปลี่ยนพิกัดทั่วไป (Change in Tariff Classification) และการใช้วัตถุดิบภายในประเทศไทยและ
ประเทศนิวซีแลนด์เป็นสัดส่วนส าคัญในการผลิต (Regional Value Content: RVC) ซึ่งส่วนใหญ่
ก าหนดไว้ที่ 40% และ 45% ของราคาสินค้า นอกจากนั้น กรณีสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบน าเข้าจาก
นอกประเทศไทยและนิวซีแลนด์ จะต้องผลิตตามกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าที่ก าหนดไว้ส าหรับสินค้า
แต่ละรายการ (Product-Specific Rules of Origin) หรือกฎเฉพาะรายสินค้า9 ได้แก่ การผลิตตาม
เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัด (Change in Tariff Classification) โดยสินค้าที่ผลิตได้จะต้องมีพิกัด
อัตราภาษีศุลกากรของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น สินค้าปลาทูน่ากระป๋อง (พิกัด HS 16.04)  
 

                                                   
9 Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership Agreement 

(TNZCEP), Annex 2 
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ก าหนดให้ผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัด โดยหากผลิตด้วยการ ใช้วัตถุดิบน าเข้าจากนอก
ประเทศไทยและนิวซีแลนด์ เช่น ใช้ปลาทูน่าแช่เย็นจนแข็ง (พิกัด HS 03.03) น าเข้ามาผลิตเป็นสินค้า
ปลาทูน่ากระป๋อง (พิกัด HS 16.04) ก็ถือว่าเป็นปลาทูน่ากระป๋อง (พิกัด HS 16.04) มีถ่ินก าเนิดใน
ประเทศไทย หรือใช้การผลิตตามกระบวนการผลิตที่ก าหนดไว้ และจะต้องผ่านกระบวนการผลิต
ทั้งหมดในประเทศภาคี และกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เคมี (สินค้าบางรายการภายใต้พิกัด HS 27 และ
สินค้าภายใต้พิกัด HS ตอนที่ 28 – 40 ) ก าหนดให้ผลิตตามหลักเกณฑ์ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง 
พิกัด หรือใช้การผลิตตามกระบวนการผลิตซึ่ง เป็นการท าให้ปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) ถือ
ว่าสินค้าได้มีถ่ินก าเนิดในไทย และสุดท้ายในกรณีที่เป็น สินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าบาง รายการ และ
รองเท้า (พิกัด HS ตอนที่ 50 – 64) ก าหนดให้ผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัดและจะต้องมี
ต้นทุนการ ผลิตภายในไทย และ/หรือ นิวซีแลนด์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของราคาสินค้า F.O.B. เช่น ใช้
ผ้าฝ้าย (พิกัด HS 52.08) น าเข้ามาจากนอกประเทศไทย และ/หรือนิวซีแลนด์ ตัดเย็บเป็นสินค้าเสื้อ
แจ๊คเก็ต (พิกัด HS 62.01) ในประเทศไทย และจะต้องมีต้นทุนการผลติเสือ้แจค๊เก็ต (พิกัด HS 62.01) 
(เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน) ในประเทศไทย และ/หรือ นิวซีแลนด์รวมกัน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
ของราคา F.O.B. ของราคาเสื้อแจ๊คเก็ต (RVC 50%) (พิกัด HS 62.01)10 

กรณีของเอกสารหลักฐาน ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกของไทย หรือบุคคลในประเทศที่สาม 
(Third Party) ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นตัวแทนของผู้ผลิตของไทย สามารถรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่
ผลิตและส่งออกจากไทยด้วยตนเองบนใบ Invoice โดยไม่ต้องให้หน่วยงานของราชการรับรอง เพื่อ
ส่งไปให้ผู้น าเข้าในนิวซีแลนด์ใช้แสดงต่อศุลกากรของนิวซีแลนด์ในการขอลดอัตราภาษีศุลกากรน าเข้า 
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) 

4.1.5 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย- ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Economic 
Partnership Agreement: JTEPA) 

สาระส าคัญของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย- ญี่ปุ่น วันที่ข้อผูกพันทางภาษีของ
ญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้คือ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 โดยสินค้า 86.14% ของรายการสินค้าทั้งหมดลด
ภาษีเป็น 0 จากนั้นในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 สินค้า 91.21% ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษี 
 

                                                   
10 พิจารณาตามกฎเฉพาะหรือ PSR สินค้าในพิกัด HS 1-26, 71, 74-81 จะใช้กฎ 

wholly Obtain หรือกฎการเปลี่ยนพิกัดก็ได้ ส่วนพิกัด HS 27-40 จะเพิ่มกฎปฏิกิริยาเคมี กับพิกัด 
50-64 จะเพิ่มกฎการเปลี่ยนพิกัดที่พิจารณาเรื่องต้นทุนการผลิตในประเทศไทยและนิวซีแลนด์ 
(Regional Value Content) เพิ่มข้ึนมาด้วย นอกจากนั้นในพิกัด 41-49 พิกัด 65-70, 72-73 และ 
82-94 จะใช้กฎการเปลี่ยนพิกัดเพียงอย่างเดียว  
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เป็น 0 ส่วนข้อผูกพันทางภาษีของไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 สินค้า 31.07% ของรายการ
สินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 จนถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 สินค้า 97.59% ของรายการสินค้า
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 

สินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นที่ต้องการใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีศุลกากรจะต้องผลิตถูกต้อง
ตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น คือสินค้าที่ก าเนิดหรือผลิต
โดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly - Obtained: WO) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าว 
และพืชผัก ผลไม้ที่มีการปลกูและเกบ็เกีย่วได้ในประเทศ ส่วนสินค้าที่ผลิตโดยมีวัตถุดิบน าเข้าจากนอก
ประเทศไทยและญี่ปุ่น จะใช้ตามเกณฑ์เฉพาะการผลติที่ก าหนดไว้ในแต่ละพิกัดของสนิค้า11 (Product 
Specific Rules: PSRs) ได้แก่ การผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด มีการใช้วัตถุดิบภายในไทย
และญี่ปุ่นเป็นสัดสว่นส าคัญในการผลติ (Qualifying Value Content: QVC)12 ซึ่งก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่า 
40% และการผลิตผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงบางชนิด คือ สินค้าเคมีภัณฑ์ (หมวด 6 ตอนที่ 
28-38) สิ่งทอ (หมวดที่ 11 ตอนที่ 50-63) 

 เอกสารหลักฐานที่ใช้นั้น สินค้าที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีความตกลง JTEPA จะต้อง
มีหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า Form JTEPA ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เป็นไปตาม ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถ่ิน 
 

                                                   
11 ข้อ 28 สินค้าที่ได้ถ่ินก าเนิด 
 1. ยกเว้นว่าจะก าหนดเป็นอย่างอื่นไว้ในบทนี้สินค้าจะมีคุณสมบัติของการเป็นสินค้า

ที่ได้ถ่ินก าเนิดของภาคีในกรณีที่ 
 (เอ) สินค้าได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในภาคีนั้น... 
 (บี) สินค้ามีการผลิตทั้งหมดในภาคีนั้นจากวัสดุที่ได้ถ่ินก าเนิดของภาคีนั้นล้วน หรือ 
 (ซี) สินค้าเป็นไปตามกฎเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 ตลอดจน

ข้อก าหนดที่ใช้บังคับอื่นๆ ของบทนี้ทั้งหมด เมื่อสินค้ามีการผลิตทั้งหมดในภาคีนั้นโดยใช้วัสดุที่ไม่ได้
ถ่ินก าเนิดทั้งหมดหรือบางส่วน 

12 ในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย- ญี่ปุ่น มีการใช้ค าว่า Qualifying Value 
Content แทน Regional Value Content โดยค าว่า Qualifying แปลว่า ซึ่งมีคุณสมบัติ 
เปรียบเทียบกับค าว่า Regional ซึ่งแปลว่า เกี่ยวกับดินแดน เมื่อพิจารณาในบริบทนี้ สามารถใช้แทน
กันได้ โดยมีความหมายเหมือนกันคือ เป็นการพิจารณาการใช้วัตถุดิบภายในไทยและญี่ปุ่น หรือใช้
สัดส่วนมูลค่าที่ได้คุณสมบัติของสินค้า (ซึ่งก็คือวัตถุดิบที่อยู่ภายใน) เป็นสัดส่วนส าคัญในการผลิต 
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ก าเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ.2550 

4.1.6 ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย - เปรู
(Thailand - Peru Closer Economic Partnership: TPCEP) 

สาระส าคัญของความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – 
เปรู เริ่มเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยข้อผูกพันทางภาษีของประเทศเปรู ซึ่งให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีแก่สินค้า จ านวน 5,259 รายการ ลดเป็น 0 ทันที จ านวน 3,985 รายการ และลดภาษีเป็นศูนย์
ภายใน 5 ปี จ านวน 1,274 รายการ ส่วนข้อผูกพันทางภาษีของไทยนั้นให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่สินค้า 
จ านวน 5,962 รายการ โดยลดเป็น 0 ทันที จ านวน 3,844 รายการ และลดภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี 
จ านวน 2,118 รายการ 

การพิจารณาของกฎถ่ินก าเนิดสินค้า โดยเกณฑ์ของสินค้าที่จะได้ถ่ินก าเนิด ภายใต้ความ
ตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – เปรู มี ได้แก่ สินค้าที่ได้มาทั้งหมด 
หรือเก็บ หรือรวบรวมในประเทศภาคี (Wholly Produced)  ต่อมาคือเกณฑ์ที่สินค้ามีสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบการผลิตภายในประเทศไทยหรือเปรู (Regional Value Content: RVC) ไม่น้อยกว่า
ข้อก าหนดในรายการสินค้า ตามราคาสินค้า F.O.B. และมีกระบวนการผลิตข้ันสุดท้ายในประเทศภาคี
นั้น นอกจากนั้น สินค้าที่มีวัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดสินค้าแต่กระบวนการผลิตเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎเฉพาะที่ได้ถ่ินก าเนิดสินค้าตามกฎการเปลี่ยนพิกัด (Product Specific Rules)13 

เอกสารหลักฐานสินค้าที่ก าเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้า Form TP ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้น าเข้า ตามประกาศกรมประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงข้ึนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู
และพิธีสารเพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้า พ.ศ.2554 

                                                   
13 ประเทศไทยและประเทศเปรูได้มีการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็น

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงข้ึน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2546 ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเปิดเสรี 
การอ านวยความสะดวก และความร่วมมือด้านการค้าสินค้า บริการและการลงทุน รวมทั้งการขยาย
ความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า แต่ได้มาเพิ่มในเรื่องของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าที่ส าคัญใน
ภายหลัง ซึ่งได้มีการลงนาม “พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู 
เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้า เรื่องกฎถ่ินก าเนิดสินค้า” เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 ในการประชุมผู้น าเอเปค (APEC) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
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4.1.7 ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - อินเดีย (India – Thailand Free Trade 
Area: ITFTA) 

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – อินเดีย เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2547 
โดยข้อผูกพันทางภาษีของประเทศไทยและประเทศอินเดีย ซึ่งได้ตกลงกันในกรณีสินค้าเร่งลดภาษี
บางส่วน (Early Harvest Scheme: EHS) จ านวน 82 รายการ14 โดยเป็นการลดภาษี MFN15 
Applied Rates ซึ่งใช้อัตราฐาน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547 โดยลดอัตราภาษีเป็นอัตราร้อยละ
ของอัตราที่เรียกเก็บ (Margin of Preference: MOP) ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2547 อัตราภาษี 
ลดลงร้อยละ 50 ถัดมาอีกปี ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 อัตราภาษี ลดลงร้อยละ 75 วันที่ 1 
กันยายน พ.ศ.2549 อัตราภาษี ลดลงร้อยละ 100 หรืออัตราภาษีเป็น 0  

กฎถ่ินก าเนิดสินค้า โดยสินค้าที่ส่งออกไปประเทศอินเดียที่ต้องการใช้สิทธิในการลด
อัตราภาษีศุลกากรจะต้องผลิตถูกต้องตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – 
อินเดีย คือ เกณฑ์แรก สินค้าที่ก าเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด  (Wholly - 
Obtained: WO) บังคับกับสินค้าจ านวน 10 หมวด เช่น ผลไม้สด ซีเรียล เกลือ สินแร่และหัว
โครเมียม รัตนชาติ เป็นต้น และเกณฑ์ต่อมาคือ สินค้าที่ผลิตโดยมีวัตถุดิบน าเข้าจากนอกประเทศไทย
และอินเดีย ตามเกณฑ์การผลิตที่ก าหนดไว้ในแต่ละพิกัดของสนิค้า (Product Specific Rules: PSRs) 
ได้แก่ ผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด โดยมีรายการสินค้า 68 หมวด หรือเกณฑ์การใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศไทยและประเทศอินเดียเป็นสัดส่วนส าคัญในการผลิต  (Local Value Added 
Content) ซึ่งส่วนใหญ่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 40  

เอกสารหลักฐานสินค้าที่ก าเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้า Form FTA ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้น าเข้า เป็นไปตามกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า
ส าหรับสิทธิพิเศษของสนิค้าเรง่ลดภาษีภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังเขตการค้าเสรีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอนิเดีย ในเรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสอืรบัรองแหล่งก าเนดิ 
 

                                                   
14 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2555 และได้มีพิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อแก้ไขกรอบความตกลง

ดังกล่าวเพิ่มเติมรายการสินค้าตู้เย็นแบบ 2 ประตู อีก 1 รายการ รวมเป็น 83 รายการ 
15 MFN คือ Most - Favoured Nation หรือหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ

อนุเคราะห์อย่างยิ่ง, ดู บทที่ 3, น.30. 
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สินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-อินเดีย โดยยังมีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย16 

4.1.8 ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - ชิลี (Thailand – Chile Free Trade 
Agreement: TCFTA) 

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - ชิลี มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยข้อผูกพัน
ทางภาษีของชิลี ให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่สินค้า จ านวน 7,116 รายการ โดยลดอัตราภาษีเป็น 0 ทันที 
จ านวน 6,990 รายการ ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 3 ปี จ านวน 321 รายการ ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี  
จ านวน 298 รายการ และสินค้าอ่อนไหวลดภาษีเป็น 0 ภายใน 8 ปี จ านวน 107 รายการ กรณีข้อ
ผูกพันทางภาษีของไทย ให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่สินค้า จ านวน 8,300 รายการ ลดเป็น 0 ทันที 
จ านวน 7,394 รายการ ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 3 ปี จ านวน 142 รายการ ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี 
จ านวน 575 รายการ สินค้าอ่อนไหวลดภาษีเป็น 0 ภายใน 8 ปี จ านวน 102 รายการ และสินค้า
โควตา 87 รายการ (23 รายการ ในระดับพิกัดศุลกากร 4 หลัก) 

เกณฑ์ของสินค้าที่จะได้ถ่ินก าเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ได้แก่ 
เกณฑ์แรก สินค้าที่ได้มาทั้งหมด เก็บ หรือรวบรวมในประเทศภาคี Wholly Obtained หรือ Wholly 
Produced ตามความหมายของค าจ ากัดความที่ระบุไว้ข้อบทที่ 4 เรื่อง กฎถ่ินก าเนิดสินค้า ข้อ 4.3 
เกณฑ์ต่อมาคือ Produced Entirely (PE) หมายถึง สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้ถ่ินก าเนิดสินค้า ใน
ประเทศภาคี (ประเทศไทย + ประเทศชิลี)  

นอกจากนั้น สินค้าที่มีวัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดสินค้าแต่กระบวนการผลิตเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎเฉพาะที่ได้ถ่ินก าเนิดสินค้า (PSR) ตามกฎการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร ตามระบุไว้ใน
ภาคผนวกข้อ 4.2 ซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์แรก การเปลี่ยนพิกัด (CTC) ต่อมา เกณฑ์การใช้วิธีการ

                                                   
16 ข้อ 3 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ 2 ให้ผู้น าของเข้าต้องแสดงหนังสือ

รับรองถ่ินก าเนิดสินค้าในแบบ FTA (Form FTA) ที่ออกตามกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการจัดต้ังเขตการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดียซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐอินเดียในกรณีที่ผู้น าของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Form 
FTA) ก่อนน าของออกจากอารักขาของศุลกากร หากผู้น าของเข้าประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ผู้น าของเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยศุลกากร 
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ผลิตเฉพาะ (Specific Process: SP) หมายถึง ปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction)17 และเกณฑ์
สัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบการผลิตภายในประเทศไทยหรือชิลี (Qualifying Value Content: QVC) ไม่
น้อยกว่าข้อก าหนดในรายการสินค้า ตามราคาสินค้า F.O.B. และมีกระบวนการผลิตข้ันสุดท้ายใน
ประเทศภาคีนั้น18 

เอกสารหลักฐานนั้นเป็นไปตาม “ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออก
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี พ.ศ.2558” คือ สินค้าที่ก าเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้า Form TC ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้น าเข้า 

4.1.9 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – 
Republic of Korea Free Trade Area: AKFTA) 

วันที่ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี มีผลบังคับใช้คือ วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2553 โดยมีข้อผูกพันทางภาษีของเกาหลี คือ สินค้าปกติ (Normal Track) สินค้า 
10,403 รายการ หรือร้อยละ 90 ลดภาษีเป็น 0 ทันที ต่อมาสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) ในวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ.2559 สินค้า 481 รายการ หรือร้อยละ 4.27 ลดภาษีเหลือ 0 - 5% และสินค้า
อ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) จ านวน 377 รายการ หรือร้อยละ 3.36 ลดภาษีระหว่าง 20-
50% แบ่งเป็น ดังนี ้

กลุ่ม A = ในปี 2559 จ านวน 6 รายการ ลดภาษีให้เหลือไม่เกิน 50% 
กลุ่ม B = ในปี 2559 จ านวน 226 รายการ ลดภาษีลง 20% 
กลุ่ม C = ในปี 2559 จ านวน 36 รายการ ลดภาษีลง 50% จากเดิม 
กลุ่ม D = สินค้าโควตาภาษี จ านวน 11 รายการ 
กลุ่ม E = สินค้าไม่ลดภาษี จ านวน 98 รายการ 
สาระส าคัญของกฎถ่ินก าเนิดสินค้า กรณีสินค้าที่จะได้สิทธิพิเศษในการลดภาษีภายใต้

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลี จะต้องได้ถ่ินก าเนิดสินค้าตามกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงกัน 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ได้มา หรือผลิตข้ึนโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly - 
Obtained: WO) ได้แก่ พืช สัตว์ แร่ และสิ่งของที่เหลือจากการผลิตสิ่งของเหล่านี้ ต่อมาคือ เกณฑ์ 
 

                                                   
17 Chapter 28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ 

โลหะมีค่า, Chapter 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และ Chapter 39 พลาสติกและของที่ท าด้วยพลาสติก 
18 Chapter 4, Rules of Origin, Section 1 Determination of Origin, Article 4.4 

Qualifying Value Content (QVC) 
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สัดส่วนวัตถุดิบในประเทศไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B. (RVC 40%) และสามารถรวมวัตถุดิบ
น าเข้าจากประเทศภาคีเดียวกันมาค านวณได้ (Accumulation) นอกจากนั้นก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนพิกดั
ศุลกากร ทั้งในระดับตอน ประเภท หรือประเภทย่อย  ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามกฎเฉพาะสินค้า 
(Product Specific Rules: PSRs) 

เอกสารหลักฐานในการพิจารณาสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี จะต้องมีหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า Form AK ไปแสดง
ต่อศุลกากรในประเทศที่น าเข้า เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่ม
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2552 

4.1.10 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (ASEAN – 
Australia - New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 

วันที่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์มีผลบังคับใช้คือ วันที่ 
12 มีนาคม พ.ศ.2553 โดยมีข้อผูกพันทางภาษี คือ 

 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย 

• สินค้าปกติ ร้อยละ 91.12 
ของรายการสินค้าทั้งหมดลด
ภาษีเป็น 0 ในปีพ .ศ. 2553 
• สินค้าอ่อนไหว ร้อยละ 5.17
ของรายการสินค้าทั้งหมดลด
ภาษีเป็น 0 ในปีพ .ศ. 2558 
• สินค้าอ่อนไหวสูง ร้อยละ 
3.71 ของรายการสินค้าทั้งหมด 
ลดภาษีเป็น 0 ในปีพ .ศ. 2563 

• สินค้าปกติ ร้อยละ 90.02 
ของรายการสินค้าทั้งหมดลด
ภาษีเป็น 0 ในปีพ .ศ. 2555 
• สินค้าอ่อนไหว ร้อยละ 6.44
ของรายการสินค้าทั้งหมดลด
ภาษีเป็น 0 ในปีพ .ศ. 2560 
• สินค้าอ่อนไหวสูง ร้อยละ 
3.54 ของรายการของสินค้า
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 ในปีพ  .ศ.
2563 

• สินค้าปกติ ร้อยละ 89.96 
ของรายการสินค้าทั้งหมดลด
ภาษีเป็น 0 ในปีพ .ศ. 2556 
• สินค้าอ่อนไหว ร้อยละ 7.41
ของรายการสินค้าทั้งหมด ลด
ภาษีเป็น 0 ในปีพ .ศ. 2563 
• สินค้าอ่อนไหวสูง ร้อยละ1.56 
ของรายการของสินค้าทั้งหมด
ลดภาษีเป็น 0 ในปีพ .ศ. 2563 
• สินค้าร้อยละ 1.07 ของ
รายการของสินค้าทั้งหมดไม่มี
ข้อผูกพันทางภาษี 

 
พิจารณากฎถ่ินก าเนิดสินค้า กรณีสินค้าส่งออกไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ต้องการ

ใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีศุลกากรจะต้องผลิตถูกต้องตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้า คือ สินค้าที่ก าเนิดหรือ
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ผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly-Obtained: WO) ต่อมากรณีสินค้าที่มีสัดส่วนมูลค่า
ต้นทุนการผลิตในภูมิภาคไม่ต่ ากว่า 40% ของราคา F.O.B. (RVC 40%) ซึ่งหมายถึงในประเทศภาคี
สมาชิกอาเซียน และประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้หลักการสะสมถ่ินก าเนิดสินค้า (Accumulation) คือ 
สินค้าที่ได้ถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีหนึ่งและถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในอีกประเทศภาคีหนึ่ง จะ
ถือว่าได้ถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีที่มีกระบวนการผลิตข้ันสุดท้ายได ้

ต่อมาสินค้าที่วัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต  ผ่านการเปลี่ยนพิกัด
ศุลกากร (CTC) ในประเทศภาคีนั้น และสุดท้ายคือ สินค้าที่ผ่านกฎเฉพาะรายสินค้า (Product 
Specific Rules: PSRs) ใช้กับสินค้าเฉพาะบางรายการ เช่น ใช้เฉพาะกฎ Wholly Obtained เช่น 
สัตว์มีชีวิตพิกัด 01 และ ปลาแช่แข็งพิกัด 03 เป็นต้น หรือใช้เฉพาะกฎ RVC ไม่ต่ ากว่า 40% เช่นไส้
กรอก พิกัด 1601 หรือใช้ได้ทั้ง WO หรือ RVC 45% เช่น นม,ครีมหวาน พิกัด 0402 เป็นต้น และใน
สินค้าสิ่งทอ เช่น พิกัด 6101 เสื้อโค้ทชาย ก าหนดให้ใช้กฎการเปลี่ยนแปลงพิกัดร่วมกับกระบวนการ
ผลิตเช่นต้องมีการตัดและเย็บในประเทศภาคี หรือใช้กฎ RVC 40% ก็ได้ รวมถึง เกณฑ์ข้ันต่ า (De 
Minimis) มีใจความว่า สินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดภาษีศุลกากรในระดับ 4 หลัก จะได้ถ่ิน
ก าเนิดสินค้า หากมูลค่าของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิด ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยน
พิกัดศุลกากร ในระดับ 4 หลัก มีไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา F.O.B. ของสินค้านั้น หรือเฉพาะส าหรับ
สินค้าในตอนที่ 50-63 น้ าหนักของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตร้อยละ 10 ของ
น้ าหนักรวมของสินค้าน้ัน 

เอกสารหลักฐานในกรณีสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีความตกลงฯ AANZFTA 
จะต้องมีหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า Form AANZ ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศภาคีเพื่อขอรับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นไปตาม ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องการออกหนังสือรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าตามความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ พ.ศ.2553 

4.1.11 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย (ASEAN – INDIA Free Trade 
Agreement: AIFTA) 

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2553 ข้อ
ผูกพันทางภาษีของอินเดีย (5,224 รายการ) สินค้าปกต ิ1 (Normal Track 1) จ านวนร้อยละ 70 ของ
รายการสินค้าทั้งหมดจะทยอยลดภาษีเป็น 0 ทั้งหมดในปี 2556 สินค้าปกติ 2 (Normal Track 2)
จ านวนร้อยละ 9 ของรายการสินค้าทั้งหมดจะทยอยลดภาษีเป็น 0 ทั้งหมดในปี 2559 สินค้าอ่อนไหว 
1 (Sensitive Track 1) ทยอยลดภาษีเหลือร้อยละ 5 ในปี 2559 สินค้าอ่อนไหว 2 (Sensitive Track 
2) คงภาษีไว้ที่อัตราร้อยละ 5 สินค้าพิเศษ (Special Products) จะลดภาษีลงร้อยละ 20-50 ในปี 
2556 จ านวน รายการ ได้แก่ น้ ามันปาล์มดิบ น้ ามันปาล์มดิบสกัด ชาด า กาแฟ พริกไทย และสินค้า
ไม่ผูกพันภาษี (Exclusive List) ไม่ลดภาษี 489 รายการ  
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ส่วนข้อผูกพันทางภาษีของประเทศไทย (5,224 รายการ) สินค้าปกติ 1 (Normal 
Track 1)จ านวนร้อยละ 70 ของรายการสินค้าทั้งหมดจะทยอยลดภาษีเป็น 0 ทั้งหมดในปี 2556 
สินค้าปกติ 2 (Normal Track 2) จ านวนร้อยละ 9 ของรายการสินค้าทั้งหมดจะทยอยลดภาษีเป็น 0 
ทั้งหมดในปี 2559 สินค้าอ่อนไหว 1 (Sensitive Track 1) ทยอยลดภาษีเหลือร้อยละ 5 ในปี 2559 
สินค้าอ่อนไหว 2 (Sensitive Track 2) คงภาษีไว้ที่อัตราร้อยละ 5 สินค้าอ่อนไหวสูง (Highly 
Sensitive List) จะลดภาษีลงร้อยละ 20-50 ในปี 2556จ านวน 14 รายการ สินค้าไม่ผูกพันภาษี 
(Exclusive List) ไม่ลดภาษี จ านวน 463 รายการ  

สินค้าที่ส่งออกไปอินเดียที่ต้องการใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีศุลกากรจะต้องผลิต
ถูกต้องตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย คือ สินค้าที่ก าเนิดหรือ
ผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly - Obtained: WO) หรือใช้กฎทั่วไป (General Rule) 
คือ เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก (CTSH) และมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถ่ินก าเนิด
จากประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย อย่างน้อยร้อยละ 35 ของราคา F.O.B. (CTSH + 35%) 
รวมทั้งการการสะสมถ่ินก าเนิดสินค้า คือ สินค้าที่ได้ถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีหนึ่งและถูกใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตอีกประเทศหนึ่ง จะถือว่าได้ถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีที่มีกระบวนการผลิตข้ัน
สุดท้าย หากสินค้าดังกล่าวที่ต้องการน ามาสะสมถ่ินก าเนิดมี ฟอร์ม AI มาประกอบการขอสะสมถ่ิน
ก าเนิดสินค้าในประเทศสุดท้ายที่มีกระบวนการผลิต19 

เอกสารหลักฐานของสนิค้าที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – 
อินเดีย จะต้องมีหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า Form A ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศอินเดียเพื่อ
ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

4.1.12 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN - Japan Compre- 
hensive Economic Partnership: AJCEP) 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน่ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2552 
โดยข้อผูกพันทางภาษีของญี่ปุ่นเริ่มในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2551 สินค้า 85.51% ของรายการสินค้า
ทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 สินค้า 90.16% ของรายการสินค้าทั้งหมด
ลดภาษีเป็น 0 ส่วนข้อผูกพันทางภาษีของประเทศไทย เริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2552 สินค้า  
 

                                                   
19 กรณีกฎถ่ินก าเนิดเฉพาะสินค้าของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย มีการ

เจรจาต่อเนื่องเพื่อก าหนดเกณฑ์เฉพาะที่เหมาะสม กล่าวคือยังไม่ระบุแน่นอน ผู้เขียนมีความคิดเห็น
ว่ากรณีดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออก ที่สามารถใช้เกณฑ์ที่กว้างมากข้ึนในการพิจารณาได้ 
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30.94% ของรายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 และวันที่ 1 เมษายน 2561 สินค้า 86.17% ของ
รายการสินค้าทั้งหมดลดภาษีเป็น 0 

พิจารณาในเรื่องกฎถ่ินก าเนิดสินค้า สินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นที่ต้องการใช้สิทธิในการลด
อัตราภาษีศุลกากรจะต้องผลิตถูกต้องตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
อาเซียน-ญี่ปุ่น โดยเกณฑ์แรก เป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศสมาชิก AJCEP ได้แก่ สินค้าที่
ก าเนิดหรือใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly-Obtained: WO) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร 
เช่น ข้าว และพืชผัก ผลไม้ที่มีการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ในประเทศ เป็นต้น เกณฑ์ต่อมาคือ สินค้าที่
ผ่านการผลิตทั้งหมดในประเทศผู้ส่งออกโดยใช้วัตถุดิบที่ได้ถ่ินก าเนิดจากประเทศสมาชิก AJCEP  

สินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากนอกประเทศสมาชิก AJCEP จะได้แหล่งก าเนิดสินค้าเมื่อ
มีคุณสมบัติ คือ สินค้าที่มีการใช้ วัตถุดิบจากภายนอกกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น จะถือว่ามีถ่ิน
ก าเนิดในประเทศสมาชิก AJCEP เมื่อมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ กฎทั่วไป เป็นกรณี
สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดตามกฎเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดเฉพาะรายสินค้า(PSR) 

นอกจากนั้น การจะถือว่ามีถ่ินก าเนิดในประเทศสมาชิก AJCEP ยังพิจารณาได้เมื่อผ่าน
เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ คือ ผลิตในประเทศภาคีโดย ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มของ สินค้าไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 40 (RVC 40%) ของราคาสินค้าตามราคา F.O.B. หรือผลิตในประเทศภาคีโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรในระดับ 4 หลัก (CTH) และสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดตามกฎเกณฑ์การได้
ถ่ินก าเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSR) มีประมาณร้อยละ 40 ของรายการสินค้าทั้งหมด หากรายการสินค้า
ใดอยู่ในกลุ่มที่มีกฎเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดเฉพาะรายสินค้าจะต้อง ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด นี้โดยไม่
ค านึงถึงกฎทั่วไป ยกเว้น กรณีที่กฎเฉพาะรายสินค้า ง่ายกว่ากฎทั่วไป ซึ่งผู้ส่งออกสามารถเลือกใช้กฎ
เฉพาะรายสินค้าหรือกฎทั่วไปก็ได้ สินค้าที่มีถ่ินก าเนิดเฉพาะรายสินค้า(PSR) และเป็นสินค้าส าคัญ
ของประเทศไทย เช่น สินค้าประเภท สิ่งทอ รองเท้าเครื่องหนัง ยานยนต์ เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ 
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เป็นต้น และสุดท้ายคือ เกณฑ์ข้ันต่ า (De Minimis) เป็นกรณีที่สินค้าไม่
สามารถผลิตได้ตามกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากร เนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ิน
ก าเนิดซึ่งเป็นวัตถุดิบน าเข้าภายใต้พิกัดฯ เดียวกันกับพิกัดฯ ของสินค้า หรือเป็นวัตถุดิบน าเข้าที่ถูก
ห้ามน าเข้ามาใช้ผลิต (Except) สินค้าน้ันจะได้ถ่ินก าเนิดสินค้า หากวัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดดังกล่าวมี
มูลค่าไม่เกินกว่ามูลค่าที่ก าหนดไว้ ดังนี้ สินค้าพิกัดตอนที่ 16, 19, 20, 22, 23, 28 – 49 และตอนที่ 
64 – 97 ที่ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดตามกฎเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯ มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ราคา F.O.B. สินค้าพิกัดตอนที่ 18 และ 21 ที่ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดตามกฎเกณฑ์การเปลี่ยน
พิกัดฯ ไม่เกิน ร้อยละ 10 หรือ ร้อยละ 7 ของราคา F.O.B. ตามที่ระบุ ไว้ในกฎเฉพาะสินค้า(PSR) 
และสินค้าพิกัดตอนที่ 50 – 63 ต้องมีน้ าหนักของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดตามกฎเกณฑ์การเปลี่ยน
พิกัดฯ ไม่เกินร้อยละ 10 ของน้ าหนักสินค้าน้ัน 
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สินค้าที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศภาคีความตกลง AJCEP จะต้องมีหนังสือรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้า Form AJ ไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศสมาชิก AJCEP เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ตาม ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงว่า
ด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นพ.ศ. 2557 
 4.1.13 วิเคราะห์การพิจารณาถิ่นก าเนิดสินค้าของความตกลงการค้าเสรี ท้ังหมดท่ี
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก 
 การระบุถึงกฎถ่ินก าเนิดสินค้าของแต่ละความตกลงนั้นจะเห็นได้ว่ามีกฎเกณฑ์ที่มี
หลักการเดียวกันเป็นพื้นฐานทั้งหมดในทุกความตกลง ประการแรกคือ มีเกณฑ์สินค้าที่ผลิต (Wholly 
Obtained Goods) หรือใช้วัตถุดิบต้นทาง (Wholly Produced Goods) ทั้งหมดในประเทศผู้สง่ออก
หรือประเทศภาคีทั้งหมด ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานที่สามารถวิเคราะห์และน ามาใช้ได้ง่ายที่สุดของ
ของการพิจารณาให้ได้ถ่ินก าเนิดสินค้าเพื่อการส่งออกสินค้าที่นั้นๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน ซึ่งนอกจากสิ่งที่
เห็นได้ชัดจ าพวกแร่ธาตุ เพชร พลอย สัตว์ พืช น้ ามันดิบ และอีกหลายชนิดนั้น ยังหมายความรวมไป
ถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสิ่งข้างต้น หรือเศษเหลือใช้ของสิ่งข้างต้นด้วยด้วย 
 ประเด็นต่อมา ผู้เขียนขอแยกโดยพิจารณาแยกเป็นความตกลงที่ประเทศไทยเปน็ภาคีใน
นามของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กล่าวคือ ในข้อที่ 4.1.1 - 4.1.2, 4.1.9 – 4.1.12 ได้แก่ ความตก
ลงการค้าเสรีอาเซียน ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – 
สาธารณรัฐเกาหลี ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน – อินเดีย และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น โดยเกณฑ์มาตรฐาน คือ เกณฑ์
สินค้าที่ผลิต (Wholly Obtained Goods) หรือใช้วัตถุดิบต้นทาง (Wholly Produced Goods) 
ทั้งหมดในประเทศผู้ส่งออกหรือประเทศภาคีทั้งหมด หลังจากนั้นเป็นเกณฑ์พิจารณาเรื่องสินค้านอก
กลุ่มประเทศภาคี ซึ่งจะแยกเป็นกฎทั่วไป (General Rule) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตข้ึนโดยมิได้
ใช้วัตถุดิบภายในประเทศหรือในภาคีสมาชิกทั้งหมด โดยมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถ่ินก าเนิดภายใน
กลุ่มประเทศภาคี ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B. (RVC 40%) กล่าวอย่างง่ายคือสามารถน าเข้า
วัตถุดิบภายนอกประเทศผู้ผลิตหรือนอกประเทศภาคีสมาชิกของอาเซียนมาใช้ผลิตได้ โดยค านวณ
สัดส่วนได้มากสุดถึง 60% ยกเว้นในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย ซึ่งใช้สัดส่วนของวัตถุดิบ
ที่มีถ่ินก าเนิดภายในกลุ่มประเทศภาคี ไม่น้อยกว่า 35% ของราคา F.O.B. (RVC 35%) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ส่งออกที่มีโอกาสและทางเลือกมากข้ึน และเกณฑ์การเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากรของสินค้า (Change of Tariff Classification) หรือ CTC ซึ่งเกือบทุกความตกลงนั้นเกณฑ์นี้
จะถูกระบุให้เป็นเกณฑ์ต่อจากเกณฑ์สัดส่วนทันที หมายความว่าสามารถใช้ได้กับสินค้าทั่วไป ที่
วัตถุดบิไม่ได้มาจากในประเทศหรือในประเทศภาคีสมาชิกทั้งหมด ยกเว้นแต่ในความตกลงเขตการค้า
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เสรีอาเซียน – จีนที่ไม่มีระบุในกฎทั่วไป แต่จะไประบุในเกณฑ์การผลิตเฉพาะรายสินค้า (Product 
Specific Rules of Origin)20 ซึ่งเป็นอีกเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าเช่นกัน โดยจะ
ระบุหลักการพิจารณาถ่ินก าเนิดตายตัวไปในแต่ละรายสินค้า21เลย โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกได้
เลือก ซึ่งก็เป็นเกณฑ์การเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราภาษีศุลกากรของสินค้า (Change of Tariff 
Classification) หรือ CTC หลักการค านวณสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local Content: LC)  
หรือใช้ผสมกัน เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น กฎเฉพาะรายสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงลงไปในประเภท
สินค้าที่ต้องใช้กระบวนการที่แตกต่างออกไป คือ กลุ่มสินค้าสิ่งทอ ที่จะมีวิธีการพิจารณาที่ลงใน
รายละเอียด เช่นการเย็บ ตัด หรืออื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งก็จะถูกระบุไว้ในกฎเฉพาะชัดเจน  
 อีกเกณฑ์หนึ่งที่เป็นเกณฑ์ส าคัญในการพิจารณาของความตกลงที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ในนามของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรากฏในทุกความตกลงฯ คือ เกณฑ์ถ่ินก าเนิดสะสม ซึ่ง
อนุญาตให้กระบวนการต่างๆ ของการผลิตสินค้าสามารถเกิดข้ึนได้ในหลายประเทศที่อยู่ภายใต้ความ
ตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน โดยผู้ส่งออกสามารถน าต้นทุนของวัสดุที่ได้จากประเทศภาคีอื่นๆ มารวม
ในการค านวณมูลค่าเพิ่มได้ หรือกรณีเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯ วัสดุที่ได้จากประเทศภาคี จะได้รับการ
ปฏิบัติเสมือนเช่นเดียวกับวัสดุภายในประเทศ 

เกณฑ์มูลค่าข้ันต่ าในการผ่อนปรน (De Minimis) เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ส าคัญที่ปรากฏใน
ความตกลงที่ประเทศไทยเป็นภาคีในนามของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สินค้าที่ไม่ผ่านการเปลี่ยน
พิกัดอัตราศุลกากรจะถือว่าได้ถ่ินก าเนิด ถ้ามูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งไม่
ผ่านการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรที่ก าหนด คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า F.O.B. ของ
สินค้า และสินค้าน้ันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดอื่น ๆ ที่ก าหนด หรือคือการยกเว้นจ านวน
หรือปริมาณวัตถุดิบที่เป็นข้อห้ามหรือข้อจ ากัด การได้ถ่ินก าเนิด โดยยอมให้มีได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ
ใดๆ ของราคา น้ าหนัก หรือปริมาตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะมีระบุจ านวนใดๆนั้น ไว้ที่ตอน 
(Chapter) ของกลุ่มหรือเป็นรายการสินค้าน้ันๆ ตามแต่ละความตกลงฯ 
 

                                                   
20 ค าว่า Rule หรือ Rules ในบางความตกลงเขตการค้าเสรีจะใช้ค าว่า “กฎ” แต่ในบาง

ความตกลงฯจะใช้ค าว่า “เกณฑ์หรือหลัก” ดังนั้นผู้เขียนจะใช้ถ้อยค าตามที่ระบุไว้ในแต่ละความตกลง 
ซึ่งอาจแตกต่างกันแต่มีความหมายสื่อถึง กฎถ่ินก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) เหมือนกัน 

21 เช่น ในความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนนั้น มีการระบุกฎเฉพาะกับสินค้าบาง
รายการ ซึ่งมีทั้งหมด 4,953 รายการ จากรายการที่อยู่ในบัญชีทั้งหมด 95,895 รายการ หรือความตก
ลงการค้าเสรีอาเซียน – จีนน้ันมีเพียง 9 หมวดที่ระบุให้ใช้กฎเฉพาะ หรือในกรณีความตกลงการค้า
เสรีอาเซียน – อินเดียนั้น การเจรจายังไม่ยุติ จึงยังไม่มีกฎเฉพาะรายสินค้า เป็นต้น 
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 กรณีความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเป็นภาคีในนามส่วนตัว หรือเป็นลักษณะความ
ตกลงแบบทวิภาคี คือในกลุ่มความตกลงข้อ 4.1.3 – 4.1.8 ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-
ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย- ญี่ปุ่น ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงข้ึนไทย – เปรู ความตกลงเขต
การค้าเสรีไทย – อินเดีย และความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ชิลี ซึ่งจะวางเกณฑ์ไว้ในรูปแบบที่แยก
เป็น 2 เกณฑ์ในทุกภาคี คือ วางเกณฑ์สินค้าที่ผลิต (Wholly Obtained Goods) หรือใช้วัตถุดิบต้น
ทาง (Wholly Produced Goods) ทั้งหมดในประเทศผู้ส่งออกหรือประเทศภาคีทั้งหมดไว้เป็นเกณฑ์
แรก และวางเกณฑ์การผลิตเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules of Origin) เป็นเกณฑ์ที่สอง
จากนั้นในเกณฑ์การผลิตเฉพาะรายสินค้าจึงแยกลงไปเป็น เกณฑ์การ เปลี่ยนเลขพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากรของสินค้า (Change of Tariff Classification) หรือ CTC ซึ่งทุกความตกลงฯมีการระบุการ
เปลี่ยนพิกัดในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตอนถึงระดับประเภทย่อย ตามแต่ละสินค้า โดยในความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ และความตก
ลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย- ญี่ปุ่น จะมีการระบุเกี่ยวกับเกณฑ์เฉพาะสินค้าพิเศษบางประการเพิ่มเติม
ด้วย กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์เคมี (สินค้าบางรายการภายใต้พิกัด HS 27 และสินค้าภายใต้
พิกัด HS ตอนที่ 28 – 40 ) ก าหนดให้ผู้ส่งออกเลือกได้ว่าจะผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง 
พิกัด (Change in Tariff Classification) หรือการผลิตตามกระบวนการผลิต (Process) ซึ่งเป็นการ
ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) หรือกรณีที่เป็นสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าบางรายการ 
และรองเท้า (พิกัด HS ตอนที่ 50 – 64) ก าหนดให้ผลิตตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัด 
(Change in Tariff Classification) และจะต้องมีต้นทุนการผลิตภายในประเทศไทย และ/หรือ
ประเทศคู่ภาคีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของราคาสินค้า F.O.B. ในกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดย่ิงข้ึนไทย-นิวซีแลนด์ หรือร้อยละ 55 ของราคา F.O.B. อย่างต่ า โดยต้องใช้ สัดส่วนวัตถุดิบใน
ประเทศไทย-ออสเตรเลีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 สามารถ น าเข้าจาก
ในประเทศก าลังพัฒนา ในความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย- ญี่ปุ่นไทย ก็ถือว่าสินค้าได้มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย  

ในหลักเกณฑ์ที่วิเคราะห์ไปข้างต้น จะเป็นเกณฑ์ของการได้มาซึ่งถ่ินก าเนิด แต่ในแต่ละ
ความตกลงฯก็จะระบุถึงเกณฑ์หรือเงื่อนไขการไม่ได้ซึ่งถ่ินก าเนิดด้วย กล่าวคือ เกณฑ์กระบวนการ
ผลิตข้ันต่ า (Minimal Operation and Processes) ที่ไม่ให้น ามารวมเป็นมูลค่าการผลิตของสินค้า
เพื่อการค านวณสัดส่วนวัตถุดิบ เช่น การรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดีการบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก 
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การร่อน การล้าง การตัด การงอ รวมถึงกระบวนการผลิตอย่างง่ายอื่นๆ โดยระบุเหมือนกันในทุก
ความตกลง22  

พิจารณากลุ่มสินค้าที่ส าคัญที่อยู่ในรายการสินค้าตามพิกัดของศุลกากรจะแยกได้เป็น
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ สินค้ากลุ่มแร่และโลหะ สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้ากลุ่ม
แฟช่ัน23 ซึ่งรวมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และสินค้าเครื่องหนัง
และรองเท้า กลุ่มสินค้าเคมี กลุ่มสินค้ายานยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง กลุ่มสินค้าอาหาร กลุ่มสินค้า
พลาสติกและยาง กลุ่มสินค้าไม้และสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสินค้าเซรามิก 
และกลุ่มสินค้าเครื่องจักร อุปกรณ์ส าหรับตรวจวัด ควบคุม ส่วนประกอบและเลนส์ รวมทั้งหมด 11 
กลุ่มสินค้า โดยวิเคราะห์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าที่ใช้ในแต่ละกลุ่ม คือ 

ส าหรับเกณฑ์พิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าทั่วไปของอุตสาหกรรมแร่และโลหะ ใช้เกณฑ์
วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods: WO) ซึ่งใช้กับแร่ที่ถลุงได้ในประเทศ
มากที่สุด และหากมีการแปรรูปจะใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดและ/หรือการใช้เกณฑ์มูลค่าเพิ่ม โดยให้
สัดส่วนวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  (RVC 40%) หรือใช้เกณฑ์การ
เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรระดับ 4 หลัก ระดับ 2 หลัก และระดับ 6 หลัก ตัวอย่างเช่น ความตกลง 
 

                                                   
22 การด าเนินการที่ไม่ได้คุณสมบัติ คือ สินค้าจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของการเปลี่ยนเลขพิกัดศุลกากร หรือการด าเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการเฉพาะ 
เพียงเหตุผลต่อไปนี้ 

 (เอ) การด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ดีระหว่าง
การขนส่ง 

 และการเก็บรักษา (เช่น การอบแห้ง การแช่แข็ง การเก็บในน้ าเกลือ) และการ
ด าเนินการอื่นๆ ที่คล้ายกัน 

 (บ)ี การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ การแบ่งบรรจุ และการจัดให้เป็นชุด 
 (ซ)ี การถอดแยกออกจากกัน 
 (ดี) การบรรจุในขวด ซอง กล่อง และการด าเนินการบรรจุหีบห่ออย่างง่ายอื่นๆ 
 (อี) การเก็บรวมช้ินส่วนและส่วนประกอบที่จัดเป็นสินค้าตามกฎข้อ  2 (เอ) ของ

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 
 (เอฟ) การจัดสิ่งของให้เป็นชุดๆเพียงอย่างเดียว หรือ 
 (จี) การด าเนินการที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง (เอฟ) ประกอบกัน 
23 ผู้เขียนแบ่งตามเกณฑ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ ส่วน
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดียใช้ร้อยละ 35 (RVC 35%) เป็นต้น หรือการเปลี่ยนพิกัดใน
ระดับ 4 หลัก ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น และความตกลงจัดตั้งเขตการค้า
เสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึน
ไทย – เปรู ความตกเขตการค้าเสรีไทย – อินเดีย เป็นต้น การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 หลัก ได้แก่ 
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย หรือในกรณีของความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี เลือกใช้
ได้ทั้งเกณฑ์ RVC 40% หรือการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก เป็นต้น 

ส าหรับเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าทั่วไปของสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ส่วนมากมีการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก อยู่ในความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เป็นต้น 
และการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 หลัก ในความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ความ
ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย 
ส่วนกรณีการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก เช่น ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นต้น 
ในกรณีของความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจะใช้เกณฑ์การสะสมวัตถุดิบหรือเกณฑ์สัดส่วนใน
ประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก 
และระดับ 6 หลักอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นจะระบุเป็นประเภทกฎเฉพาะรายการสินค้า (PSR) 
โดยจัดท ารายการสินค้าตามการเจรจาในแต่ละความตกลงฯภายใต้สินค้าแต่ละรายการ เช่น เกณฑ์
สัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (RVC 35%) เช่นในความตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย หรือเกณฑ์สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) ในความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ 
หรือในกรณีของความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี เลือกใช้ได้ทั้งเกณฑ์ RVC 40% หรือการเปลี่ยนพิกัด
ในระดับ 4 หลักหรือ 6 หลักก็ได้ ตามแต่ละประเภทย่อยของสินค้า 

ส าหรับเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าทั่วไปของสินค้ากลุ่มสินค้าแฟช่ัน เป็นเกณฑ์การเปลี่ยน
พิกัดระดับ 2 หลัก 4 หลัก และ 6 หลัก และมีข้อห้ามส าหรับการผลิตอย่างง่าย (Exception Rule) 
ในช้ินส่วนที่ใช้ประกอบการผลิตบางรายการ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนใช้เกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบ
ภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) หรือเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดระดับ 4 
หลัก การก าหนดค่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย – นิวซีแลนด์ ยกเว้น ความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน-อินเดียที่ใช้สัดส่วนร้อยละ 35 (RVC 35%) เป็นต้น หรือเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 
หลัก ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-
ออสเตรเลีย  - นิวซีแลนด์ ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – เปรู 
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เป็นต้น การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 หลัก ได้แก่ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย เป็นต้น 
หรือความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี เลือกใช้ได้ทั้งเกณฑ์ RVC 40% หรือการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 
หลัก 

เกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าในกลุ่มต่อไปคือ กลุ่มสินค้าเคมี ส่วนมากจะเป็นเกณฑ์การเปลี่ยน
พิกัดระดับ 4 หลัก และเกณฑ์เฉพาะส าหรับการสังเคราะห์หรือการท าปฏิกิริยาเคมี (Chemical 
Reaction) ในการได้ถ่ินก าเนิดด้วย ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนใช้เกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบ
ภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) หรือเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 
2 หลัก 4 หลัก ส่วนความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกลชิ้ดกัน
ยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ใช้เกณฑ์สัดส่วนร้อยละ 40 (RVC 40%) ยกเว้น ความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน - อินเดียใช้สัดส่วนร้อยละ 35 (RVC 35%) เป็นต้น การเปลี่ยนพิกัดระดับ 2 หลัก ได้แก่
ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย เป็นต้น การเปลี่ยนพิกัดระดับ 4 หลัก ได้แก่ ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น เป็นต้น และการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 หลัก ได้แก่ ความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ ความ
ตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงข้ึนไทย – เปรู เป็นต้น ส่วนความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี เลือกใช้ได้ทั้งเกณฑ์ 
RVC 40% หรือการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก หรือเกณฑ์เฉพาะส าหรับการสังเคราะห์หรือการท า
ปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) ก็ได ้

เกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าในกลุ่มสินค้าต่อไปคือ กลุ่มยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง มีการใช้
เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก 4 หลัก และ 6 หลัก (ส่วนใหญ่จะเป็น 4 หลัก) ส าหรับความ
ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนนั้นใช้เกณฑ์สัดส่วยวัตถุดิบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) 
หรือเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรระดับ 4 หลัก ส่วนในกลุ่มความตกลงการค้าเสรีไทย - 
ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ ใช้ได้ทั้งเกณฑ์การ
เปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก และระดับ 6 หลัก หรือการก าหนดสัดส่วนวัตถุดิบภายในไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ยกเว้น ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (RVC 35%) เป็นต้น หรือใช้เฉพาะการ
เปลี่ยนพิกัดระดับ 4 หลัก ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น ความตกลงเขตการค้า
เสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย เป็นต้น หรือ
การเปลี่ยนพิกัดระดับ 6 หลัก ได้แก่ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย เป็นต้น ส่วนความ
ตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี เกณฑ์หลักจะอยู่ที่การค านวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
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(RVC 40%) ยกเว้นในสินค้าพิกัด 88 – 8924 สามารถเลือกใช้การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลักได้ด้วย 
และในความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – เปรู เกือบทั้งหมดจะใช้
เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 หลัก ยกเว้นแต่ในพิกัด 88.0525 สามารถใช้เฉพาะเกณฑ์ค านวณ
สัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 (RVC 45%) ก็ได ้ 

กลุ่มสินค้าต่อมาคือ กลุ่มอาหารและอาหารแปรรูป โดยหลักจะใช้เกณฑ์การผลิตโดยใช้
วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods: WO) ส าหรับอาหารที่ได้จากธรรมชาติ แต่
ถ้ามีการแปรรูปจะใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก 4 หลัก และ 6 หลักอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามความเหมาะสม หากแยกตามความตกลงเขตการค้าเสรี เริ่มจากอาเซียนตกลงร่วมกันที่จะใช้
เกณฑ์วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (WO) จากนั้นจึงเป็นเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศสมาชิก
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) หรือเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด ในระดับ 4 หลัก ส าหรับ
ประเภทกฎเฉพาะรายการสินค้าจะจัดท ารายการสินค้าตามการเจรจาในแต่ละกรอบรายการสินค้า 
โดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก และระดับ 6 หลัก ส่วนความตกลงการค้าเสรีไทย - 
ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย -นิวซีแลนด์ ใช้เกณฑ์การค านวณ
สัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) ยกเว้น ความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน-อินเดีย (RVC 35%) เป็นต้น ส่วนการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก ได้แก่ เขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน ความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี ซึ่งของไทย – ชิลีจะเพิ่มการค านวณสัดส่วนวัตถุดิบ
ภายในประเทศภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) มาให้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งเกณฑ์ในเฉพาะ
สินค้าพิกัดที่ 2326 เป็นต้น การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
อาเซียน - ญี่ปุ่น ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ความตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย และความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย 
– เปรู ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก และระดับ 4 หลัก เป็นต้น 

อีกกลุ่มสินค้าคือ สินค้ากลุ่มพลาสติกและยาง โดยหลักแล้วใช้เกณฑ์ถ่ินก าเนิดในการ
ผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods: WO) ส าหรับยางพาราจาก
ธรรมชาติ แตห่ากมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก 4 หลัก 
และ 6 หลัก ถ้าเป็นสินค้าพลาสติกจะใช้เกณฑ์เปลีย่นพิกดัในระดับ 4 หลักเกือบทั้งหมด ส่วนในกรอบ 
 

                                                   
24 อากาศยานและส่วนประกอบ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ า 
25 เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินส าหรับลดความเร็วของ

อากาศยาน 
26 กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดท าไว้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 
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ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนก็เช่นเดิม คือตกลงร่วมกันที่จะใช้เกณฑ์การค านวณสัดส่วนวัตถุดิบ
ภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) ส่วนความตกลงการค้าเสรีไทย - 
ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ ความตกลงเขตการค้า
เสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ก็ใช้การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก หรือเกณฑ์การค านวณ
สัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศสมาชิกรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยน
พิกัดในระดับ 6 หลัก ได้แก่ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ร่วมกับเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบ
ภายในร้อยละ 35 (RVC 35%) เช่นเดิม ส่วนความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
ยิ่งขึ้นไทย – เปรู ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลักเกือบทั้งหมด มีบางรายการเท่านั้นที่ต้องใช้
รวมกับเกณฑ์การค านวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) ความตกลงการค้า
เสรีไทย – ชิลี เลือกใช้เกณฑ์การค านวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) หรือ
การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลักก็ได้ และเฉพาะพิกัด 39.06 - 39.1427 สามารถเลือกใช้เกณฑ์เฉพาะ
ส าหรับการสังเคราะห์หรือการท าปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) ได้ด้วย ยกเว้นในพิกัด 
39.1528 ให้ใช้เฉพาะเกณฑ์ถ่ินก าเนิดในการผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (WO) 

ถัดมาเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าพวกไม้และสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษ ส่วนมากจะเป็นเกณฑ์
การผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (WO) ส าหรับไม้ธรรมชาติ หากมีการแปรรูปหรือผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 และ 4 หลัก เช่นในความตกลงว่าด้วยการเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – เปรู หรือเฉพาะเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก 
ได้แก่ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น ส่วนความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และความตกลงการค้าเสรี
ไทย – ชิลี สามารถใช้เกณฑ์การค านวณวัตถุดิบภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
(RVC 40%) ด้วย ทางด้านความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดกันย่ิงข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ใช้
การเปลี่ยนแปลงพิกัดระดับ 4 หลัก และการค านวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ส่วนความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - อินเดียใช้เกณฑ์การค านวณวัตถุดิบภายในประเทศ

                                                   
27 สินค้าจ าพวกอะคริลิก โพลิเมอร์ อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ซิลิโคน 

ปิ โตรเลียมเรซิน คิวมาโรนอินดีนเรซิน โพลิเทอร์พีน โพลิซัลไฟด์ โพลิซัลโฟน เซลลูโลสและอนุพันธ์
เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น โพลิเมอร์ธรรมชาติ และที่ดัดแปลงโครงสร้าง ไอออน
เอกซ์เชนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะข้ันปฐม 

28 เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นพลาสติก 
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สมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (RVC 35%) และการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 หลัก ความตกลง
การค้าเสรีไทย – อินเดีย มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก นอกนั้นใช้เกณฑ์ใดก็ได้ 

กลุ่มสินค้าถัดไปคือกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ พิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้า ส่วนมากใช้เกณฑ์
การผลิตที่มีผลเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก 4 หลัก และ 6 หลัก เน้นหนักไปทางเปลี่ยนพิกัด 4 หลัก 
เพิ่มเติมคือ ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย – นิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี ความตกลง
การค้าเสรีไทย – อินเดีย ใช้เกณฑ์การค านวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 (RVC 40%) หรือเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก ยกเว้นความตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน - อินเดีย ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – เปรู ที่ใช้
การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 หลัก หรือการค านวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 (RVC 35%) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่นใช้การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 
6 หลัก หรือการค านวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (RVC 
40%) ส่วนความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นใช้การเปลี่ยนพิกัดในทุกระดับ ทั้ง 2 4 และ 6 
หลัก หรือใช้เกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ซึ่งถือว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมาก 
ความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ใช้เฉพาะการเปลี่ยนพิกัดระดับ 4 
หลัก และกรณีความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน – จีนมีเพียงสินค้าชนิดเดียวที่ระบุใหใ้ช้เกณฑ์เปลี่ยน
พิกัด 4 หลัก นอกนั้นใช้เกณฑ์ให้ก็ได้  

กลุ่มสินค้าเซรามิก ส่วนมากมีเกณฑ์การพิจารณาการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 และ 4 
หลัก ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนใช้เกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 (RVC 40%) หรือเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดระดับ 4 หลัก เช่นเดียวกับความตกลงการค้าเสรี
ไทย - ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย – นิวซีแลนด์ ความตกลง
การค้าเสรีไทย – ชิลี ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – เปรูใช้
เฉพาะการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 2 หลัก ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีนมีเพียงสินค้าชนิด
เดียวที่ระบุให้ใช้เกณฑ์เปลี่ยนพิกัด 4 หลัก นอกนั้นใช้เกณฑ์ให้ก็ได้ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย 
– ญี่ปุ่นใช้การเปลี่ยนพิกัดในระดับทั้ง 2 และ 4 หลัก หรือใช้เกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ใช้การเปลี่ยนพิกัดระดับ 6 หลัก และใช้เกณฑ์สัดส่วน
วัตถุดิบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35 และความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – 
นิวซีแลนด์ ใช้เพียงการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลักเกณฑ์เดียว  

และกลุ่มสินค้าสุดท้ายคือ กลุ่มสินค้าเครื่องจักร อุปกรณ์ส าหรับตรวจวัด ควบคุม 
ส่วนประกอบและเลนส์ จากลักษณะของสินค้าพบว่าการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การผลิตและประกอบ
ช้ินส่วนทั้งหมด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 และ 6 หลัก ส่วนใหญ่จะเป็น 4 หลัก  กล่าวคือ 
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ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนใช้เกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 (RVC 40%) หรือเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดระดับ 4 หลัก เช่นเดียวกับความตกลงการค้าเสรีไทย - 
ออสเตรเลีย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงข้ึนไทย – นิวซีแลนด์ และความตกลงการค้า
เสรีไทย – ชิลี ส่วนความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – เปรู ใช้
เฉพาะการเปลี่ยนพิกัดในระดับ 4 หลัก ความตกลงการค้าเสรีไทย – อินเดีย มีเพียงแค่สินค้า 2 พิกัด
คือ 90.32.89 และ 90.32.9029 ที่ใช้การเปลี่ยนพิกัดในระดับ 6 และ 4 หลัก ตามล าดับ และการ
ค านวณสัดส่วนวัตถุดิบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ไทย – ญี่ปุ่น และสุดท้ายคือความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน มีเพียงพิกัดเดียวที่ใช้การเปลี่ยน
พิกัดในระดับ 4 หลัก  

ความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ หรือสินค้าตัวใดกลุ่มใดที่ไม่มีการวิเคราะห์ หรือไม่ได้ระบุไว้
ในแต่ละกลุ่มสินค้านอกเหนือจากข้างต้นนั้น คือไม่มีการระบุเกณฑ์ถ่ินก าเนิดเฉพาะเจาะจงในแต่ละ
รายสินค้า ซึ่งสามารถน ากฎถ่ินก าเนิดสินค้าทั่วไปอื่นๆ ที่ระบุไว้ในความตกลงที่ตกเป็นภาคีสมาชิกมา
พิจารณาได้ทันที โดยหลักการแล้วข้ึนอยู่กับการพิจารณาของผูส้่งออกเอง แต่บางครั้งเมื่อผู้สง่ออกไม่มี
ความรู้ความเข้าใจมากเพียงพอ ก็จะข้ึนอยู่กับค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นเกณฑ์
การพิจารณาสัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศภาคีสมาชิก โดยไม่ได้สนใจว่าเกณฑ์พิจารณาอื่นๆนั้น
อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ส่งออกมากกว่า30 

 
4.2 หลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในประเทศไทย 
  

4.2.1 พระราชบัญญัติการสง่ออกไปนอกและการน าเขา้มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522 
 เป็นกฎหมายหนึ่งในกลุ่มแรกของประเทศไทยที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้า
โดยอยู่ในมาตรา 5 ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

“มาตรา 5 ในกรณีที่จ าเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจสาธารณประโยชน์
การสาธารณสุขความมั่นคงของประเทศความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อ 
 

                                                   
29 อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ และส่วนประกอบและอุปกรณ์อัตโนมัติ 
30 สัมภาษณ์ เอกรินทร์ บุญศรี, ผู้จัดการฝ่ายอนุญาโตตุลาการและกฎหมาย หอการค้า

ไทย, หอการค้าไทย, 13 ธันวาคม 2557. 
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ประโยชน์อื่นใดของรัฐให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติ ของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังต่อไปนี้ 

…(3) ก าหนดประเภทชนิดคุณภาพมาตรฐานจ านวนปริมาตรขนาดน้ าหนักราคาช่ือที่ใช้
ในทางการค้าตราเครื่องหมายการค้าถ่ินก าเนิดส าหรับสินค้าที่ส่งออกหรือน าเข้าตลอดจนก าหนด
ประเทศที่ส่งไปหรือประเทศที่ส่งมาซึ่งสินค้าดังกล่าว… 

…(5) ก าหนดให้สินค้าใดที่ส่งออกหรือน าเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้าหนังสือรับรองคุณภาพสินค้าหรือหนังสือรับรองอื่นใดตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้า
ระหว่างประเทศ…” 

ปัจจุบันมีการออกกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้อยู่หลายครั้ง ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องการอนุญาตเกี่ยวกับกับน าเข้าส่งออก น าผ่านสินค้ามาในประเทศ และส่งต่อไป 
ประเด็นโดยรวมไม่ได้เกี่ยวข้องกับถ่ินก าเนิดสินค้ามากนัก นอกจากว่ามีการระบุถึงค่าธรรมเนียมใน
การออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าเท่านั้น 

4.2.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าตาม
ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศพ.ศ.2548 

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในการรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรหรือสิทธิพิเศษอื่นภายใต้ความตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือเพื่อการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (6) และ
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ.
2522 อันเป็นพระราชบัญญตัิที่มีบทบญัญัติบางประการเกีย่วกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการออกหนังสือรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.2548” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ผู้ส่งออกที่จะใช้หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี

ศุลกากรหรือสิทธิพิเศษอื่นภายใต้ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือเพื่อการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศให้ขอรับหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวง
พาณิชย์หรือหน่วยงานที่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 
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ข้อ 4 การขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ิน
ก าเนิดและการออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

 (1) ให้ผู้ส่งออกตามข้อ 3 ยื่นเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ก. แบบหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสาร

และหลักฐานตามแบบและหลกัเกณฑ์ภายใต้กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าที่ก าหนดในความตกลงทางการ
ค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศน้ัน 

 ข. แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิดพร้อมเอกสารและ
หลักฐานตามที่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

 (2) ก่อนออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าให้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวง
พาณิชย์หรือหน่วยงานที่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มอบหมายตรวจคุณสมบัติของสินค้า
ทางด้านถ่ินก าเนิดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าที่ก าหนดตามความตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศนั้น โดยพิจารณาจากเอกสาร
และหลักฐานตาม (1) ข. หากเอกสารและหลักฐานดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการตรวจคุณสมบัติของ
สินค้าทางด้านถ่ินก าเนิดกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่กรมการค้า
ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มอบหมายอาจตรวจกระบวนการผลิตสินค้าหรือการด าเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องหรือโดยวิธีการอื่นใดร่วมด้วยก็ได้โดยให้ผู้ส่งออกตามข้อ 3 อ านวยความสะดวกในการตรวจ 

 (3) กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่กรมการค้า
ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มอบหมายจะออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าให้แก่ผู้ส่งออกตามข้อ 
3 ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาเอกสารและหลักฐานตาม (1) และตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิด
ตาม (2) แล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าที่ก าหนดตามความตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศน้ัน 

ข้อ 5 ภายหลังการออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามข้อ 4 หากประเทศผู้น าเข้า
ปลายทางขอให้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิด
ย้อนหลัง หรือกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิด
สินค้าที่ก าหนดตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
นั้น หรือกรณีความจ าเป็นอื่นให้ผู้ส่งออกตามข้อ 3 จัดส่งเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ก าหนด เพื่อตรวจความถูกต้องของคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ิน
ก าเนิดตามหลักเกณฑ์ภายใต้กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ 
หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศนั้น หากเอกสารและหลักฐานดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการ
ตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิด กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาจตรวจ
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กระบวนการผลิต หรือการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือโดยวิธีการอื่นใดร่วมด้วยก็ได้ โดยให้ผู้ส่งออก
ตามข้อ 3 อ านวยความสะดวกในการตรวจ... 

ในบรรดากฎหมายภายในจองประเทศไทยทั้งหมดที่มีอยู่ กฎหมายฉบับนี้ผู้เขียนเห็นว่า
เป็นกฎหมายที่มีการระบุครอบคลุมเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้ามากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของการออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า โดยระบุวิธีการให้กระท าการอย่างใดๆ แต่ก็ยังไม่ใช่กฎหมายที่มีประโยชน์
อันใดมากนัก เพียงให้อ านาจกรมการค้าต่างประเทศว่ากระท าการใดได้บ้าง แล้วก็โยนทุกอย่างให้
กรมการค้าต่างประเทศตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรต่อไป เป็นเกณฑ์กว้างๆที่ระบุถึงอ านาจในการ
จัดการกับการออกใบรับรอง และปญัหาที่อาจะเกิดข้ึน แต่ก็ไม่มีวิธีการที่ชัดเจน ไม่มีแม้บทลงโทษและ
สภาพบังคับกรณีเกิดปัญหาตามมา 
 4.2.3 พระราชบัญญัติกา รขออนุญาตใ ห้ส่ งออกไปนอกและน า เข้ ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2555 
 “...ข้อ 4 ผู้ขออนุญาตส่งออกหรือน าเข้าต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยกระท าการใดๆที่เป็นผล
เสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน 
 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติ
บุคคลนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยกระท าการใดๆทีเ่ป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อนหรือไม่
เคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เคยกระท าการใดๆที่เป็นผลเสียหายแก่การค้า
ระหว่างประเทศมาก่อน 
 การแสดงเอกสารหรือหลักฐานในการขออนุญาตส่งออกหรือน าเข้าเป็นเท็จการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งออกหรือน าเข้าการส่งออกสินค้าที่มีการ
ปลอมปน หรือมีคุณภาพต่ ากว่าที่ตกลงกันไว้ให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ การแอบอ้างถ่ินก าเนิดสินค้า
หรือการแสดงถ่ินก าเนิดของสินค้าที่สง่ออกหรือน าเข้าเป็นเท็จ หรือการกระท า หรือละเว้นการกระท า
อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ หรือกระทบต่อนโยบายหรือผลประโยชน์ของประเทศ
หรือประชาชนโดยส่วนรวม ให้ถือว่าเป็นการกระท าที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศตาม
วรรคหนึ่ง”  
 กฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องการจัดการปลายทางของกรณีการทุจริตในกระบวนการน าเข้า
ส่งออกสินค้า ซึ่งมีระบุไว้เกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้าเพียงสองกรณีคือการแอบอ้างถ่ินก าเนิดสินค้า และ
การแสดงถ่ินก าเนิดสินค้าเป็นเท็จ ซึ่งเป็นการห้าม หรือไม่ต่อใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกแก่ผู้ทุจริต ทั้งนี้ก็
ยังไม่ใช่บทลงโทษโดยตรงแต่อย่างใด และในทางปฏิบัติผู้ประกอบการก็สามารถหาหนทางอื่นๆในการ
กลับมาส่งออกได้โดยไม่ยากอะไร 
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 4.2.4 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้ากรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระท าการหรืองด
เว้นกระท าการท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศพ.ศ.2552 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้ากรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศพ.ศ.2552” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกกระท าการหรืองดเว้นกระท าการหรือมี
พฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่าง
ประเทศให้ใช้มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตาม
รายละเอียดท้ายประกาศนี้ 
 ข้อ 4 การใช้มาตรการและแนวปฏิบัติตามข้อ3กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏโดยค านึงถึงความเหมาะสมและผลเสียหายที่เกิดหรืออาจ
เกิดข้ึน 
 ข้อ 5 ในกรณีมีข้อเท็จจริงหรอืพฤติการณ์หรอืพยานหลกัฐานหรือการอื่นใดแตกต่างจาก
มาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้เสนออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศพิจารณาเป็น
รายกรณีไป 
 ข้อ 6 ค าสั่งหรือมาตรการและแนวปฏิบัติที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับให้
น ามาใช้บังคับให้เป็นไปตามประกาศนี้โดยอนุโลม 
      
กรณี/ลักษณะการกระท า 
หรืองดเว้นกระท าการ 

มาตรการ /แนวปฏิบัติท่ีใช้  
การสิ้ นสุดมาตรการ  /แนว
ปฏิบัติท่ีใช้ 

1.1 เมื่อมีการสุ่มตรวจย้อนหลัง
ค ารับรองข้อมูลการผลิตสินค้าที่
ผู้ประกอบการยื่นขอรับการ
ตรวจคุณสมบัติทางด้านถ่ิน 
ก าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร 
 
)1 ( กรณีผู้ประกอบการให้ความ 
ร่วมมือโดย ช้ีแจงหรือแสดง

 
 
 
 
 
 
 
2.1  ยกเลิกผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางด้านถ่ินก าเนิด

 
 
 
 
 
 
 
- 
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เอกสารหลักฐานข้อมูลการผลิต
สิ น ค้ าภาย ในร ะยะ เ วล า ที่
ก าหนดแต่ไม่สามารถพิสูจน์
ความถูกต้องของ ถ่ินก า เนิด
สินค้าตามหลักเกณฑ์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2  (  กรณีผู้ประกอบการไม่ให้
ความร่วมมือโดยไม่ช้ีแจงหรือไม่
แสดงเอกสารหลักฐานข้อมูล
การผลิตสินค้าภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ของสิน ค้าร ายการที่ ถู กสุ่ ม
ตรวจสอบย้อนหลัง และ 
2.2  ก าหนดให้การขอหนังสือ
รั บ รอง ถ่ินก า เนิ ดสิ น ค้าทุ ก
ประเภทส าหรับการส่งออก
สินค้าทุกชนิดไปยังทุกประเทศ 
ต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อ
พิ สู จ น์ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลักเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าและ
ได้รับเอกสารอนุมัติผ่านการ
ตรวจสอบที่ ร ะบุหมาย เลข
ใบก ากับสินค้า(Invoice)ทุกครั้ง
ก่อนน า ไปประกอบการขอ
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
 
2.3  จะใช้มาตรการและแนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2.1 และ
2.2 และ 
2.4  ตร วจ สอบย้อนหลั งค า
รับรองข้อมูลการผลิตสินค้าทุก
รายการที่ผู้ประกอบการรายนั้น
ยื่ น ข อ รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คุณสมบัติทางด้านถ่ินก าเนิด
เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร 

 
 
3.1  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ
2.2 แล้วจ านวน 5  ครั้งและ
ผู้ประกอบการได้มีหนังสือแสดง
ความประสงค์เพื่อยื่นขอหนังสือ
รับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามแนว 
ปฏิบัติทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  เ มื่ อ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร
เช่นเดียวกับข้อ3.1แล้ว 
 
- 

1.2 เมื่ อมีการตรวจสอบ
ย้อนหลั งหนังสือรั บรอง ถ่ิน
ก าเนิดสินค้าที่ออกโดยกรมการ
ค้าต่างประเทศ 
 
(1 ( กรณีผู้มีช่ือระบุเปน็ผู้สง่ออก
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ในหนังสือรับรอง ถ่ินก า เนิด
สินค้าให้ความร่วมมือโดยตอบ
ช้ีแจงแต่สินค้าผลิตไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้า 

-การตรวจสอบครั้งที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การตรวจสอบครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
(2 ( กรณีผู้มีช่ือระบุเปน็ผู้สง่ออก
ในหนังสือรับรอง ถ่ินก า เนิด
สินค้าไม่ให้ความร่วมมือโดยไม่
ตอบช้ีแจงหรือไม่สามารถช้ีแจง
รายละเอียดกระบวนการผลติได ้
-การตรวจสอบครั้งที่1 

 
 
 
 
2.5  ก าหนดให้การขอหนังสือ
รับรอง ถ่ินก า เนิดสินค้าตาม
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง FORMที่ ถู ก
ตรวจสอบย้อนหลังเฉพาะสินค้า
ที่ผลิตไม่ถูกต้องที่ส่งออกไปยัง
ทุกประเทศต้องแสดงเอกสาร
ห ลั ก ฐ าน เ พื่ อ พิ สู จ น์ ค ว า ม
ถูกต้ อ งต ามหลั ก เ กณฑ์ ถ่ิ น
ก าเนิดสินค้าและได้รับเอกสาร
อนุมัติผ่านการตรวจสอบที่ระบุ
ห ม า ย เ ล ข ใ บ ก า กั บ สิ น ค้ า
 )Invoice)  ทุกครั้ งก่อนน าไป
ประกอบการขอหนังสือรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้า 
 
2.6  จะใช้มาตรการและแนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 ก าหนดให้การขอหนังสือ

 
 
 
 
3.3  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ
2.5 แล้วจ านวน5ครั้งและผู้มีช่ือ
ระบุ เป็นผู้ส่ งออกในหนังสือ
รับรอง ถ่ินก า เนิดสินค้าได้มี
หนังสือแสดงความประสงค์เพื่อ
ยื่นขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้าตามแนวปฏิบัติทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 เ มื่ อ ไ ด้ ด า เ นิ นก า ร
เช่นเดียวกับข้อ 3.1 แล้วโดยไม่
นับรวมกับการด าเนินการตาม
ข้อ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ
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-การตรวจสอบครั้งต่อไป 
 
 
 
 
( 3( กรณีผู้มีช่ือระบุเปน็ผู้สง่ออก
ในหนังสือรับรอง ถ่ินก า เนิด
สินค้าถูกแอบอ้างช่ือในการขอ
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
( 4( กรณีผู้มีช่ือระบุเปน็ผู้สง่ออก

รับรอง ถ่ินก า เนิดสินค้าตาม
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง FORMที่ ถู ก
ตรวจสอบย้อนหลังส าหรับการ
ส่งออกสินค้าทุกชนิดไปยังทุก
ประ เทศต้องแสดงเอกสาร
ห ลั ก ฐ าน เ พื่ อ พิ สู จ น์ ค ว า ม
ถูกต้ อ งต ามหลั ก เ กณฑ์ ถ่ิ น
ก าเนิดสินค้าและได้รับเอกสาร
อนุมัติผ่านการตรวจสอบที่ระบุ
ห ม า ย เ ล ข ใ บ ก า กั บ สิ น ค้ า
 )Invoice)ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นน า ไป
ประกอบการขอหนังสือรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้า 
 
2.8  จะใช้มาตรการและแนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2.2 
 
 
 
2.9  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่น 
เดียวกับข้อ2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10  จะใช้มาตรการและแนว

2.7 แล้วจ านวน5ครั้งและผู้มีช่ือ
ระบุ เป็นผู้ส่ งออกในหนังสือ
รับรอง ถ่ินก า เนิดสินค้าได้มี
หนังสือแสดงความประสงค์เพื่อ
ยื่นขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้าตามแนวปฏิบัติทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 เ มื่ อ ไ ด้ ด า เ นิ นก า ร
เช่นเดียวกับข้อ3.1แล้วโดยไม่
นับรวมกับการด าเนินการตาม
ข้อ 3.5 
 

3 . 7เ มื่ อ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร
เช่นเดียวกับข้อ3.5แล้วหรือผู้มี

ช่ือระบุเป็นผู้ส่งออกในหนังสือ
รั บ ร อ ง ถ่ิ น ก า เ นิ ด สิ น ค้ า
ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์
เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายกับ
ผู้แอบอ้างและได้มีหนังส ือแสดง
ความประสงค์เพื่อยื่นขอหนังสือ 
รับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามแนว
ปฏิบัติทั่วไป 
 
 



81 
 
ในหนังสือรับรอง ถ่ินก า เนิด
สินค้าขอหนังสือ รับ รอง ถ่ิน
ก าเนิดสินค้าเพื่อการส่งออก 
สินค้าในคราวเดียวกันซ้ าซ้อน 
 
( 5 (  กรณีใช้เอกสารเท็จหรือ
เอกสารปลอมหรือแจ้งข้อความ
เท็จในเอกสารเพื่อประกอบการ
ขอหนังสือรับรองถ่ินก า เนิด
สินค้า 
- ผู้มีช่ือระบุเป็นผู้ส่งออกใน 
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองถ่ิน  
ก าเนิดสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
( 6 ( กรณีมีการปลอมหนังสือ
รับรองถ่ินก าเนิดสินค้าหรือ
แก้ไขรายละเอียดในหนังสือ

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11  ระงับการออกหนังสือ

รั บ รอง ถ่ินก า เนิ ดสิ น ค้าทุ ก
ประเภทส าหรับการส่งออก
สินค้าทุกชนิดไปยังทุกประเทศ
ไว้ก่อน 
 
 
 
 
2.12  ระงับการท าธุรกรรมกับ

กรมการค้าต่างประเทศเกี่ยวกับ
การออกหนั งสื อ รั บรอง ถ่ิน
ก าเนิดสินค้าไว้ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9  ก่อนการด า เนินคดีตาม

กฎหมายสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ผิ ด ดั ง ก ล่ า ว ห รื อ เ มื่ อ ก า ร
ด าเนินคดีตามกฎหมายสิ้นสุด
แล้วปรากฏว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระท าผิดดังกล่าวจึง
ยกเลิกการระงับตามข้อ  2.11  
 
3.10  ก่อนการด าเนินคดีตาม

กฎหมายสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ผิ ด ดั ง ก ล่ า ว ห รื อ เ มื่ อ ก า ร
ด าเนินคดีตามกฎหมายสิ้นสุด
แล้วปรากฏว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการกระท าผิดดังกล่าวจึง
ยกเลิกการระงับตามข้อ2.12 
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รับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
- ผู้มี ช่ือระบุเป็นผู้ส่งออกใน
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
- ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้า 
 
( 7( กรณีผู้มีช่ือระบุเปน็ผู้สง่ออก
ในหนังสือรับรอง ถ่ินก า เนิด
สินค้าถูกแอบอ้างช่ือในการขอ
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
โดยตรวจพบเป็นครั้งที่สอง 
-  ผู้มี ช่ือระบุ เป็นผู้ส่งออกใน
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
 
 
 
 
 
 
-  ผู้ยื่นค าขอขอหนังสือรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้าที่ถูกแอบอ้างช่ือ
ดังกล่าวครั้งแรกหรือครั้งที่สอง 
 

 )8 (  กรณีตรวจสอบข้อเท็จจริง
ได้ว่าเป็นสินค้าที่มีการแอบอ้าง
ถ่ินก าเนิด 

-ผู้ มี ช่ือระบุ เป็นผู้ ส่ งออกใน
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 

-ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองถ่ิน  
ก าเนิดสินค้า 
 

 
2.13  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.11 
2.14  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.12 
 
 
 
 
 
 
2.15  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.11 
 
 
 
 
 
 
2.16  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2.12  
 
 
 
 
 

2.17จะใช้มาตรการและแนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.11  

2.18จะใช้มาตรการและแนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.12  

 

 
3.11 เช่นเดียวกับข้อ3.9 

 
3.12 เช่นเดียวกับข้อ3.10 

 
 
 
 
 
 
 
3.13 ผู้มีช่ือระบุเป็นผู้ส่งออกใน
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์
เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย 
กับผู้แอบอ้างและได้มีหนังสือ
แสดงความประสงค์เพื่อยื่นขอ
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ตามแนวปฏิบัติทั่วไป 
3.14 เช่นเดียวกับข้อ  3.10  

 
 
 
 
 
 

3.15เช่นเดียวกับข้อ3.9  
 

3.16เช่นเดียวกับข้อ3.10  
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)9( กรณีติดต่อผู้มีช่ือระบุเป็นผู้ 
ส่งออกในหนังสือรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าตามที่อยู่ตามที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลไม่ได้ 
-  ผู้มี ช่ือระบุ เป็นผู้ส่งออกใน

หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
 
- ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองถ่ิน 
ก าเนิดสินค้า 
 
 

 )10 (  กรณีมีการใช้เอกสารเท็จ
หรือเอกสารปลอมในการช้ีแจง
รายละเอียดกระบวนการผลิต
สินค้า 
-  ผู้มี ช่ือระบุ เป็นผู้ส่งออกใน

หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
- ผู้แสดงเอกสารดังกล่าว 
 
 

 )11 (  กรณีไม่ปรากฏสถิติการ
ส่งออกและหรือมีเหตุอันควร
เช่ือได้ว่าสินค้าน้ันไม่มีถ่ินก าเนิด
ในประเทศไทย 
-  ผู้มี ช่ือระบุ เป็นผู้ส่งออกใน

หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
- ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้า 

 
 
 
 
2.19  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.11 
 
2.20  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.12 
 
 
 
 
 
 
2.21  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2.11  
2.22  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2.12  
 
 
 
 
 
2.23  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2.11  
2.24  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2.12  

 
 
 
 
3.17  เมื่อสามารถติดต่อตามที่

อยู่ดังกล่าวได้จึงยกเลิกการ
ระงับตามข้อ  2.19  
3.18  เมื่อสามารถติดต่อตามที่

อยู่ดังกล่าวได้จึงยกเลิกการ
ระงับตามข้อ  2.20  
 
 
 
 
 
3.19 เช่นเดียวกับข้อ  3.9  

 
3.20 เช่นเดียวกับข้อ  3.10  

 
 
 
 
 
 
3.21 เช่นเดียวกับข้อ  3.9  

 
3.22 เช่นเดียวกับข้อ  3.10  

1.3  เมื่อมีการรายงานเอกสาร
การส่งออก 
( 1 (  กรณีมีการใช้เอกสารเท็จ
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หรื อ เ อกส า รปล อม ในก า ร
รายงานเอกสารการส่งออก 
- ผู้มี ช่ือระบุเป็นผู้ส่งออกใน
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ฉบับที่ ร ายงานเอกสารการ
ส่งออกนั้น 
-  ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองถ่ิน

ก าเนิดสินค้าหรือผู้ยื่นเอกสาร
หรื อผู้ ร ายงานเอกสารการ
ส่งออกนั้น 
 
( 2 (  กรณีไม่ปรากฏสถิติการ
ส่งออกสินค้าตามเอกสารการ
ส่งออกที่มีรายงานการส่งออก 
-  ผู้มี ช่ือระบุ เป็นผู้ส่งออกใน
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ฉบับที่มีรายงานการส่งออกนั้น 
-  ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองถ่ิน

ก า เนิดสิ นค้าหรือผู้ ยื่ นหรื อ
ผู้รายงานเอกสารการส่งออกนั้น 

 
 
2.25  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ2.11 
 
 
2.26 จะใช้มาตรการและแนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2.1 2 
 
 
 
 
 
 
2.27  จะใช้มาตรการและแนว

ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2.11  
 
2.28  จะใช้มาตรการและแนว
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ  2.1 2 

 
 
3.23 เช่นเดียวกับข้อ  3.9  

 
 
 
3.24 เช่นเดียวกับข้อ  3. 10 
 
 
 
 
 
 
 
3.25 เช่นเดียวกับข้อ  3.9  
 
 
3.26 เช่นเดียวกับข้อ  3. 10 

ตารางที่ 4.2 มาตรการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้ากรณีผู้ประกอบการหรือ 
ผู้ส่งออกกระท าการหรืองดเว้นกระท าการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าระหว่างประเทศ 

 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีฝ่่ายกฎหมายของกรมการค้าต่างประเทศพบว่า ในการออก
กฎหมายฉบบันี้ เนื่องด้วยว่า กรมการค้าต่างประเทศไม่มเีครื่องมอืในการจัดการกับปัญหา หรอืการ
ทุจริตที่เกิดข้ึนในกระบวนการขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสนิค้า จึงจ าต้องออกเป็นประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศเพื่อระบุถึงข้ันตอนและวิธีที่จะปฏิบัติต่อผู้ขอออกที่กระท าการทจุริต ซึ่งไมม่ีโทษทาง
อาญาแต่อย่างใด เนื่องด้วยเหตุผลของล าดับช้ันทางกฎหมายที่ไม่เอื้อให้กระท าเช่นน้ันได้ ในทาง
ปฏิบัติจึงพบว่ากฎหมายฉบับนีก้็ไม่ได้ส่งผลเท่าใดนัก 
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4.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบรบัรองถิ่นก าเนิดสินคา้ขององค์กรท่ีมีอ านาจในประเทศไทย
  

 
ในประเทศไทยมีองค์กรที่มีอ านาจในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Certificate of 

Origin) ทั้งที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า (Non – Preferential Certificate of Origin) และ
ที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า (Preferential Certificate of Origin) อยู3่องค์กรคือกรมการค้า
ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นองค์กรผู้มีอ านาจในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าประเภทที่
ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้ากับหอการค้าไทย  (The Thai Chamber of Commerce) และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries) ที่สามารถออกใบรับรอง
ประเภทที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้าได ้
 4.3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของกรมการค้า
ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ 
 กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์31 เป็นองค์กรผู้มีอ านาจในการออกใบรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้าประเภทที่ให้สทิธิประโยชน์พิเศษทางการค้า(Preferential Certificate of Origin) ซึ่ง

                                                   
 31 ทั้งนี้ มีหน่วยงานย่อยในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า(Issuing Authorities) ที่

ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าแบบที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า (Preferential Rules of 
Origin) ซึ่งแยกออกไปเพื่อสะดวกต่อการให้บริการผู้ประกอบการส่งออก แต่อาศัยอ านาจในการออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้ 

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
- ส านักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
- อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
- อาคารกองตรวจสินค้าขาออก กรมศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพฯ  
- ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จกรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก  
เขตภูมิภาค  
- ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่)  
- ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่)  
- ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี)  
- ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 4 (สระแก้ว)  
- ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย)  
- ส านักงานการค้าต่างประเทศ เขต 6 (เชียงราย)  
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ใช้เกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าจากความตก
ลงเขตการค้าเสรีที่ประเทศไทยเป็นภาคีซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการออกหนังสือ
รับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ.2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา5(6) และมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆกับการพิจารณาและออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามล าดับช้ัน  
  4.3.1.1 การยื่นขอตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถ่ินก าเนิดสินค้า32 
  1) สินค้าที่ตรวจสอบ 
   1.1 สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24 (สินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูป) ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิด
เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรพร้อมกับการยื่นขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดได้ 
   1.2 สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 25 ถึงตอนที่ 97 (สินค้า
อุตสาหกรรม) ผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิด
ก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
  2) วิธีการยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติถ่ินก าเนิดสินค้า 
   2.1 สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24 (สินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูป)ผู้ประกอบการสามารถยื่นตรวจสอบผ่านทางระบบปกติ (Manual) โดยใช้แบบขอรับ
การตรวจคุณสมบัติฯตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของ
สินค้าทางด้านถ่ินก าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร  (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน พ.ศ.2549 ส าหรับกรณีส่งสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01 ถึงตอนที่ 24 ไปประเทศ
ญี่ปุ่นสามารถยื่นแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษ
ทางด้านภาษีศุลกากรพร้อมกับการยื่นขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศเรื่องการออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย
และญี่ปุ่นสาหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2550 
    
 
  

                                                   
32 กรมการค้าต่างประเทศ, “คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถ่ิน

ก าเนิดสินค้า,” สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.dft.go.th/Default.aspx? 
tabid=152&ctl=DetailUserContent&mid=686&contentID=6901 
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 2.2 สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 25 ถึงตอนที่ 97 (สินค้าอุตสาหกรรม) 
ผู้ประกอบการสามารถยื่นตรวจสอบผ่านทางระบบปกติ  (Manual) หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
(Internet) 
   2.2.1 กรณียื่นตรวจสอบผ่านทางระบบปกติ(Manual)ให้ใช้แบบขอรับการ
ตรวจคุณสมบัติฯตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้า
ทางด้านถ่ินก าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร พ.ศ.2548 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.
2548 ส าหรับสินค้าสิ่งทอตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 50 ถึงตอนที่ 63 ให้ใช้ค าขอรับการตรวจ
คุณสมบัติทางด้านถ่ินก าเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบเอ (FORM A) ตามประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศเรื่องการตรวจคุณสมบัติทางด้านถ่ินก าเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือ
รับรองแบบเอ (FORM A) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2548 
   2.2.2 กรณียื่นตรวจสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้ใช้แบบค า
รับรองข้อมูลการผลิตสินค้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าที่พิมพ์ออกจากระบบดังกล่าวซึ่ง
กรมการค้าต่างประเทศเรียกระบบนี้ว่า“ระบบตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งก าเนิด33” (Rules 
of Origin Verification Systems หรือ ROVERS)34 
   ข้ั น ตอนก าร ล งทะ เ บี ยน เ พื่ อ ขอ รั บ ร หั ส ผู้ ใ ช้ แ ล ะ ร หั ส ผ่ า น (User 
Name/Password) เพื่อขอใช้ระบบบรกิารตรวจรับรองคุณสมบตัิทางด้านถ่ินก าเนิดทางอนิเตอรเ์น็ตมี
ดังนี ้
   1. เข้าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศที่www.dft.go.th 
   2. เลือกแบนเนอร์“บริการอิเล็กทรอนิกส์” 
   3. เลือกหัวข้อ“ตรวจถ่ินก าเนิดสินค้า”เพื่อเข้าสู่ระบบบริการตรวจรับรอง
คุณสมบัตทิางด้านถ่ินก าเนิด 
   4. เมื่อปรากฏหน้าจอ “There Is a problem with this website’s 
security certificate” ให้คลิก“Continue to this website (not recommended) 
   5. เลือกเมนู“ลงทะเบียนใหม่” 

                                                   
33 ทั้งนี้ยังมีความสับสนในการใช้ค าในเอกสารต่างๆ และเว็บไซต์ของกรมการค้า

ต่างประเทศ ในการใช้ค าว่า “ถ่ินก าเนิดสินค้าและแหล่งก าเนิดสินค้า” ซึ่งผู้เขียนขอยึดตามแต่ละ
เอกสารที่ใช้โดยไม่แก้ไข อย่างไรก็ตาม ทั้งสองค าเป็นค าที่มีความหมายเดียวกัน  

34 กรมการค้าต่างประเทศ, “ระบบตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านแหล่งก าเนิด,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก https://rovers.dft.go.th/home/xml_schema.aspx 
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     6. พิมพ์รายละเอียดข้อมูลค าขอลงทะเบียน 
   7. คลิก“บันทึก”จะมีข้อความค ารับรองปรากฏข้ึนมา 
   8. คลิก“ตกลง”เพื่อยืนยันค ารับรอง 
   9. คลิกที่รูปเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์“ค าขอลงทะเบียน”และ“ค ารับรอง” 
   10. ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับแล้วน ามายื่นที่กองบริหารการน าเข้าและ
รับรองถ่ินก าเนิดพร้อมเอกสารประกอบเพื่อขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (User Name/Password) 
   2.2.2.1 เ อกสารที่น ามายื่ นขอรับรหั สผู้ ใ ช้และรหัสผ่ าน  (User 
Name/Password) 
   1. แบบค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ขอสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
   2. ค ารับรองของผู้ใช้ระบบบริการตรวจรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าผ่านระบบ
Internet และ XML กับกรมการค้าต่างประเทศ 
   3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน6เดือน) 
   4. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 
   5. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือส าเนาหลักฐานอื่นที่แสดงถึง
สถานประกอบการผลิตสินค้า (กรณีเป็นผู้ผลิต) 
   6. หนังสือมอบอ านาจให้ยื่นและรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้มอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจ
เป็นชาวต่างประเทศให้แนบส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว/ส าเนาหนังสือเดินทาง/ส าเนา
หนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทยแทนได้) 
   2.2.2.2 เอกสารประกอบการยื่นตรวจสอบ 
   1.กรณีเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นสินค้าที่ไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวัง  (Watch 
List) ให้แนบหนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้มอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจเป็นชาวต่างประเทศให้แนบส าเนา
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว/ส าเนาหนังสือเดินทาง/ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ท างานในประเทศไทย
แทนได)้หรือส าเนาบัตรผู้รับมอบอ านาจที่ท าไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ 
   2.กรณีเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวัง (Watch List) 
ให้ระบุเลขที่ และวันที่ใบก ากับสินค้า (Invoice) ส่งออกในช่องรุ่นของแบบค าขอฯด้วยและแนบ
เอกสารประกอบดังนี้ 
    2.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  (อายุไม่เกิน6
เดือน) 
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    2.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตหรือหลักฐานอื่นที่
แสดงถึงสถานประกอบการผลิตสินค้า 
    2.3 ส าเนาใบก ากับสินค้า (Invoice) ส่งออกและส าเนาใบบรรจุหีบห่อ
(Packing List) 
    2.4 ส าเนาหลักฐานวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
    - วัตถุดิบน าเข้า ได้แก่ ส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า และส าเนาใบก ากับ
สินค้า (Invoice) 
    - วัตถุดิบในประเทศได้แก่ส าเนาใบก ากับภาษีหรือส าเนาใบส่งของและ
หลักฐานยืนยันว่าเป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทย 
    2.5 หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ(กรณีผู้มอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจเป็นชาว
ต่างประเทศให้แนบส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว/ส าเนาหนังสือเดินทาง/ส าเนาหนังสือ
อนุญาตให้ท างานในประเทศไทยแทนได้) หรือส าเนาบัตรผู้รับมอบอ านาจที่ท าไว้กับกรมการค้า
ต่างประเทศ 
   การพิมพ์รายละเอียดในแบบขอรบัการตรวจคุณสมบตัิถ่ินก าเนิดสินค้าและค า
รับรองคุณสมบัติถ่ินก าเนิดสินค้า โดยการค านวณมูลค่าต้นทุนที่ใช้ในการผลิตให้คิดค านวณต่อ1
หน่วยสินค้าและค านวณเป็นสกุลเงินสหรัฐฯโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของกรมศุลกากรฯณ
เดือนที่ซื้อขายหรือเดือนที่ระบุในค ารับรองฯโดยพิมพ์รายละเอียดดังนี้ 
   1. รายละเอียดของผู้ยื่นขอให้ตรวจสอบ 
    1.1 ผู้ขอให้พิมพ์ช่ือบริษัทฯ/ห้างฯ/ร้านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่
อยู่โทรศัพท์โทรสารเลขทะเบียนนิติบุคคลเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 
    1.2 ประเภทกิจการให้ระบุประเภทกิจการของผู้ขอว่าเป็นโรงงานผู้
ส่งออกหรือตัวแทน 
    1.3 วันที่ให้พิมพ์วันที่จัดทาค ารับรองต้นทุนและรายละเอียดการผลิต
สินค้า  
    1.4 ข้าพเจ้าให้พิมพ์ช่ือผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบอ านาจให้ลงนามได้ 
    1.5 ในนามของให้พิมพ์ช่ือบริษัทฯ/ห้างฯ/ร้าน 
    1.6 การลงช่ือและต าแหน่งให้ผู้มีอ านาจทาการแทนตามที่ระบุใน
หนังสือรับรองนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นผู้มีอ านาจลงนามหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ลง
นามแทนได้และประทับตราส าคัญของบริษัทฯ/ห้างฯ 



90 
 
   2. รายละเอียดของสินค้าที่ขอให้ตรวจสอบ 
    2.1 ช่ือสินค้าให้ระบุช่ือภาษาไทยและช่ือภาษาอังกฤษ 
    2.2 การระบุพิกัดศุลกากร 
    - ถ้าผู้ยื่นฯระบุประเทศที่ขอรับการตรวจสอบเฉพาะข้อ 4.1 – 4.3 
(GSP, CEPT, GSTP) ให้ระบุพิกัดศุลกากร 4 หลักได ้
    - ถ้ามีระบุประเทศในข้อ 4.4 (FTA) จะต้องระบุพิกัดศุลกากร6หลัก 
    - ถ้าระบุทุกประเทศ (ข้อ 4.1 – 4.4) ต้องระบุพิกัดศุลกากร6หลัก 
    2.3 การระบุช่ือรุ่นสินค้า 
    - ให้ระบุช่ือรุ่นสินค้าสาหรับสินค้าพิกัดศุลกากรตอนที่ 87 (เฉพาะที่เป็น
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั้งคัน) 
    - สินค้าอื่นๆนอกเหนือจากสินค้าพิกัดศุลกากรตอนที่87(เฉพาะที่เป็น
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั้งคัน)ไม่จาเป็นต้องระบุช่ือรุ่นสินค้าแต่ถ้าผู้ยื่นฯต้องการระบุช่ือรุ่นใน
แบบตรวจสอบต้นทุนก็จะต้องระบุช่ือรุ่นในหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าให้ตรงกันด้วย 
    - ผู้ยื่นฯสามารถระบุรุ่นของสินค้าได้หลายรุ่นใน1ค าขอฯ(ถือว่าผู้ยื่นฯได้
รับรองแล้วว่าต้นทุนของสินค้าทุกรุ่นที่ระบุในแบบฯเท่ากันทั้งหมด)ถ้าไม่สามารถพิมพ์ได้ครบในหน้า
แรกผู้ยื่นฯสามารถจัดทาเอกสารแนบเพิ่มเติมได้ 
   3. ผู้ผลิตสินค้าการระบุ ข้อมูลผู้ ผลิตสินค้าของค ารับรองต้นทุนและ
รายละเอียดการผลิตสินค้าให้ปฏิบัติดังนี้ 
    3.1 ถ้าเป็นผู้ผลิตที่เป็นโรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอตุสาหกรรม
หรืออยู่ในนิคมอุตสาหกรรมใหร้ะบุช่ือโรงงานทีอ่ยู่และเลขทะเบยีนโรงงานหรือทะเบียนผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรม 
    3.2 ถ้าเป็นผู้ผลิตที่ไม่ต้องจดทะเบียนโรงงานแต่มีหลักฐานของทาง
ราชการเกี่ยวกับสถานประกอบการผลิตเช่นหนังสือขอหารือของกรมโรงงานฯใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ออกให้โดยสานักงานเขตหรือกทม .หนังสือรับรองของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมหนังสือรับรองสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)หนังสือรับรองกลุ่ม
การผลิตสินค้าในท้องถ่ินจากอบต./อ าเภอ/จังหวัดส าเนาค าขอการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.01)
ซึ่งต้องแนบพร้อมกับส าเนาการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือนล่าสุดฯลฯให้ระบุช่ือและที่อยู่ของ
ผู้ผลิตพร้อมแนบส าเนาหลักฐานฯดังกล่าว 
    3.3 ถ้าเป็นผู้ผลิตรายย่อยไม่มีหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับสถาน
ประกอบการผลิตให้ระบุช่ือบุคคลที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและสถานที่ทาการผลิตสินค้านั้นและให้แนบ
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ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ผลิตสินค้ามาด้วยพร้อมหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นผู้ผลิต
สินค้าน้ันจริง 
   4. รายละเอียดกระบวนการผลิตให้พิมพ์ข้ันตอนและกระบวนการผลิตหรือ
แนบแผนผังแสดงข้ันตอนการผลิต 
   5. ต้นทุนของวัสดุในประเทศให้พิมพ์ช่ือวัตถุดิบ/วัสดุในประเทศที่ใช้ในการ
ผลิตพร้อมระบุจานวนและหน่วยของวัสดุที่ใช้ในการผลิตราคาต่อหน่วยซึ่งค านวณเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯและมูลค่ารวมของวัสดุดังกลา่วทั้งนี้วัสดุที่จะถือเป็นวัสดุในประเทศได้น้ันจะต้องเปน็วัสดุที่ผลิต
ในประเทศไทย 
   6. ต้นทุนของวัสดุน าเข้าให้พิมพ์ช่ือวัตถุดิบ/วัสดุน าเข้าหรือวัสดุที่ซื้อจากผู้
น าเข้าที่ใช้ในการผลิตพร้อมระบุพิกัดศุลกากรน าเข้าประเทศถ่ินก าเนิดจานวนและหน่วยของวัสดุที่ใช้
ในการผลิตราคาต่อหน่วยที่ค านวณจากราคาC.I.F.เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและมูลค่ารวมของวัสดุ
ดังกล่าว 
   7. กรณีมีการใช้กฎถ่ินก าเนิดสะสมให้ผู้ยื่นฯแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่ข้อตกลงก าหนดมาด้วย(เช่นอาเซียนต้องมีฟอร์มDจากประเทศผู้ส่งออกวัตถุดิบในกลุ่มภูมิภาค
อาเซียนก ากับมาด้วยสวิสเซอร์แลนด์หากน าเข้าวัตถุดิบจากสวิตเซอรแ์ลนด์นอร์เวย์ หรือสหภาพยุโรป
ต้องมี EURI จากประเทศผู้ส่งออกวัตถุดิบดังกล่าวก ากับมาด้วยหากน าเข้าวัตถุดิบจากกลุ่มภูมิภาค
อาเซียนยกเว้นสิงคโปร์และบรูไนต้องมี Form A Cumulation หรือ Invoice Declaration จาก
ประเทศผู้ส่งออกวัสดุดังกล่าวก ากับมาด้วย) 
   8. ต้นทุนการผลิตอื่นๆที่ไม่ใช่วัตถุดิบ/วัสดุที่ใช้ในการผลิตให้ระบุต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการผลิตสินค้าที่ขอให้ตรวจสอบเช่นค่าแรงในการผลิตค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักรค่าจ้างในการบริหารค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานฯลฯ 
   9. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งฯให้ระบุค่าขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังด่าน
พรมแดนที่ส่งออกหรือท่าเรือหรือท่าอากาศยาน 
   10. ก าไรให้ระบุก าไรต่อ1หน่วยสินค้าที่ขอให้ตรวจสอบ 
   11. ราคาสินค้าจากโรงงาน (ex – works price) วิธีค านวณคือต้นทุนวัสดุ
น าเข้า+ต้นทุนวัสดุในประเทศ+ต้นทุนการผลิตอื่นๆที่มิใช่วัตถุดิบ/วัสดุที่ใช้ในการผลิต+ก าไร) 
   12. ราคาสินค้า F.O.B. (F.O.B.PRICE) วิธีค านวณคือราคาสินค้าจาก
โรงงาน+ค่าใช้จ่ายในการขนส่งฯ 
   13. อัตราส่วนของต้นทุนวัสดุน าเข้าต่อราคาสินค้าโรงงานวิธีค านวณคือ
ต้นทุนวัสดุน าเข้าหารด้วยราคาสินค้าจากโรงงานคูณด้วย 100 
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   14. อัตราส่วนของต้นทุนวัสดุน าเข้าต่อราคาสินค้า F.O.B. วิธีค านวณคือ
ต้นทุนวัสดุน าเข้าหารด้วยราคาสินค้า F.O.B. คูณด้วย 100 
   15. อัตราส่วนของต้นทุนการผลิตในประเทศต่อราคาสินค้าF.O.B.วิธีค านวณ
คือ 100 ลบด้วยอัตราส่วนข้อ 14 
  ส่วนการรับผลการตรวจสอบ กองบริหารการน าเข้าและรับรองถ่ินก าเนิดจะออก
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิดให้ซึ่งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้มีอายุ  2 ปี
นับแต่วันที่กรมการค้าต่างประเทศได้รับรองผลตรวจสอบ 
  4.3.1.2 รูปแบบหนังสือรับรอง (Form) มาตรฐานเพ่ือสิทธิพิเศษทางการค้า 
  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดรูปแบบหนังสือรับรอง 
(Form) ไว้หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะใช้เฉพาะกับความตกลงกับประเทศต่างๆ  กล่าวคือ 
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน จะใช้หนังสือรับรองแบบ D (Form D) ในการรับรองถ่ินก าเนิด
สินค้า ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนใช้หนังสือรับรองแบบ E (Form E) ความตกลงการค้าเสรี
ไทย – ออสเตรเลีย ใช้หนังสือรับรองแบบ FTA (Form FTA) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - 
ญี่ปุ่น ใช้หนังสือรับรองแบบ JTEPA (Form JTEPA) ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึนไทย – เปรู ใช้หนังสือรับรองแบบ TP (Form TP) ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – 
อินเดีย ใช้หนังสือรับรองแบบ FTA (Form FTA) (เหมือนกับความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย) 
ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ชิลี ใช้หนังสือรับรองแบบ TC (Form TC) ความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ใช้หนังสือรับรองแบบ AK (Form AK) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - 
ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ใช้หนังสือรับรองแบบ AANZ (Form AANZ) ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน – อินเดีย ใช้หนังสือรับรองแบบ A (Form A)35 และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-
ญี่ปุ่น ใช้หนังสือรับรองแบบ AJ (Form AJ) ส่วนกรณีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงข้ึนไทย 
– นิวซีแลนด์ ในเงื่อนไขของความตกลงฯ ระบุให้ผู้ส่งออกสินค้าสามารถรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องใช้เอกสารรับรองใดๆจากหน่วยงานราชการของประเทศไทย 
   
 

                                                   
35 หนังสือรับรองแบบ A (Form A) ยังเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ใน

การขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) 
ด้วย โดยจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้า ส าหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศผู้ให้สิทธิ
พิเศษฯ GSP ได้แก่ สหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ บัลแกเรีย โปแลนด์ ฮังการี 
สาธารณรัฐเชค สาธารณรัฐสโลวัค และสหพันธรัฐรัสเซีย 
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  นอกเหนือจากความตกลงเขตการค้าเสรี 12 กลุ่มตามข้างต้น ยังมีรูปแบบหนังสือ
รับรองถ่ินก าเนิดสินค้า แบบจี เอส ที พี (Certificate of Origin Form GSTP) ซึ่งเป็นหนังสือรับรอง
ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค้า
ระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences: GSTP) หรือหนังสือรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้าส าหรับสินค้าหตัถกรรม (Certificate in Regard to Certain Handicraft Products) 
เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก ส าหรับสินค้าหัตถกรรมตามรายการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
การให้สิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรป ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า และหนังสือรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าส าหรับสินค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอด้วยมือ (Certificate Relating to Silk or Cotton 
Handloom Product) เป็นหนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก ส าหรับสินค้าผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่
ทอด้วยมือตามระเบียบการให้สทิธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรป ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า
เช่นกัน 
  4.3.1.3 การรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification) 
  การรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification) คือ การอนุญาตให้
ผู้ท าการค้าหรือผู้สง่ออกที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Traders / Exporter) และมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด (qualified) สามารถรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าได้ด้วยตนเอง ในใบก ากับสินค้า (Invoice) หรือ
ในเอกสารทางการค้าอื่นๆ (กรณีไม่สามารถแสดง Invoice) แทนการใช้หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
Form D ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) 
ทั้งนี้ เป็นผลที่เป็นรูปธรรมจากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่เมืองดานัง ในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2553 โดยต้องการให้การรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง  (Self-Certification) เพื่ออ านวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ได้ถ่ินก าเนิด
ภายในอาเซียนโดยเสรี (Free Flow of ASEAN Originating Goods) อันจะมีผลต่อเนื่องท าให้การค้า
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองขยายตัวเร็วข้ึน36 
  กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเองของ
ผู้ส่งออก (Self-Certification) พ.ศ. 2554 เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศในการรักษาไว้ซึ่ง
สิทธิประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร หรือสิทธิพิเศษอื่นตามความ
ตกลงทางการค้า หรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ส่งออก โดยสาระส าคัญของประกาศ  
 

                                                   
36 ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์, “หนทางขยายการค้าในอาเซียน: การรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า

ด้ ว ย ต น เ อ ง  ( Self-Certification),” สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  28 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2558, 
http://www.siamintelligence.com/enhance-asean-trade-by-self-certification/ 
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กล่าวถึง ผู้ส่งออกสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทยที่ประสงค์จะรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง
เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร หรือสิทธิพิเศษอื่นตามความตกลงทางการค้า หรือประเพณี
ทางการค้าระหว่างประเทศ ต้องข้ึนทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิรับรองถ่ินก า เนิดสินค้าด้วย
ตนเองต่อกรมการค้าต่างประเทศ (Certified Exporter) และหน่วยงานของรัฐที่รับข้ึนทะเบียนฯ 
จะต้องแจ้งฐานข้อมูล ได้แก่ ช่ือ ที่อยู่ เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขทะเบียน Certified 
Exporter No. วันที่ได้รับสิทธิ และวันหมดอายุสิทธิ ให้ส านักเลขาธิการอาเซียน และสมาชิกอาเซียน
ที่เข้าร่วมโครงการฯทราบด้วย โดยการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิรับรองถ่ินก า เนิดสินค้า
ด้วยตนเอง และการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร 
หรือสิทธิพิเศษอื่นตามความตกลงทางการค้า หรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศประกาศก าหนด37 ซึ่งมีวิธีการดังนี้  
 วิธีการใช้บริการ ข้ึนทะเบียน Self-Certification ของผู้ส่งออก 
 ข้ันตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th 
 ข้ันตอนที่ 2 คลิ้กที่ Banner บริการอิเล็กทรอนิกส์  
 ข้ันตอนที่ 3 คลิ้กที่ Banner ระบบการข้ึนทะเบียนรับรองถ่ินก าเนิด 
 ข้ันตอนที่ 4 ใส่ Username - Password38 และ Security Code จากนั้น Login 
 ข้ันตอนที่ 5 กรอกข้อมูลแบบค าขอข้ึนทะเบียนฯ ให้ครบถ้วน 
 ข้ันตอนที่ 6 สแกนส าเนาเอกสารประกอบหรือถ่ายส าเนาและลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาเอกสารดังต่อไปนี้ 
  - เอกสารที่จะใช้เป็นเอกสารแนบตามประกาศ 
  - หนังสือรับรอง FORM D ที่เคยได้รับ หรือ 
  - ใบรับรองผลการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิด 
 ข้ันตอนที่ 7 คลิ้กที่หัวข้อ “บันทึก” 
 ข้ันตอนที่ 8 คลิ้กที่หัวข้อ “พิมพ์” 

                                                   
37 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ปี 2554, “การรับรองถ่ิน

ก าเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก (Self - Certification),” สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, 
http://www.smeservicecenter.net/public/uploads/p1375783902521902681.pdf 

38 ผู้ประกอบการต้องมี Username และ Password ที่ได้รับจากระบบลงทะเบียน
ผู้ประกอบการ (ออกโดยส านักบริการการค้าต่างประเทศ) กรณีที่ยังไม่มี Username และ Password 
ให้ไปลงทะเบียนโดยคลิ้กที่ Banner ระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ (Registration Database) 
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 ข้ันตอนที่ 9 น าค าขอฯ ที่พิมพ์ลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจและประทับตราบริษัท/ห้างฯ 
พร้อมส าเนาเอกสารประกอบ ไปยื่นที่ส านักบริหารการน าเข้า กรมการค้าต่างประเทศ (ช้ัน5) 
 หลังจากลงทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถขอรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตัวเองได้ คือ ให้
รับรองในใบก ากับสินค้า (Invoice Declaration) กรณีที่ไม่สามารถแสดง Invoice ได้ ให้รับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าในเอกสารทางการค้าอื่นๆ ได้แก่ Billing Statements, Delivery Order หรือ Packing 
List โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้  

- เลขที่อ้างอิงและวันที่ที่ออกเอกสารการค้า 
- ช่ือผู้ซื้อ และผู้ขาย 
- ช่ือ และรายละเอียดของสินค้า 
- ปริมาณ น้ าหนัก หน่วย และมูลค่าของสินค้า  
- เมืองท่าปลายทาง  

 พร้อมกับระบุข้อความ “The exporter of the product (s) covered by this 
document (Certified Exporter No...……………) declares that, except where otherwise 
clearly indicated, the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN 
Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin: …..…………….), with origin 
criteria: …………..” โดยใช้วิธีพิมพ์ หรือใช้ตราประทับ และสามารถเติมข้อความลงในช่องว่างด้วย
ลายมือ ด าเนินการแล้วให้ลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งระบุช่ือผู้ลงลายมือช่ือผู้ส่งออก  (Certified 
Exporter) เป็นภาษาอังกฤษก ากับด้วย39 
 4.3.2 หลักเกณฑ์การออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของหอการค้าไทย 

หอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce)เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้การ
ยอมรับจากนานาสากลประเทศในฐานะองค์กรกลางภาคเอกชนสามารถท าหน้าที่ออกใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ในประเทศไทยตามอ านาจในพระราชบัญญัติหอการค้าพ.ศ.
2509 มาตรา28 (1)40 โดยเป็นประเภทที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า (Non-Preferential 
Rules of Origin) และรับรองเอกสารอื่นๆเพื่อการค้าการส่งออกได้41 

                                                   
39 สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา, “การรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทาง

ภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade In Goods Agreement: 
ATIGA),” สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, http://www.tbcccambodia.org/docs/2014/ 
TBCC_AEC_Self-Certification.ppt,” 

40 “มาตรา 28 หอการค้ามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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กระบวนการออกใบรับรองในปัจจุบันของหอการค้าไทยไม่มีกฎเกณฑ์อ านาจที่ระบุชัด
คงใช้แนวปฏิบัติที่ เคยท ากันมา ซึ่งวิธีการในปัจจุบันใช้การขอผ่านระบบออนไลน์เหมือนกับ
กระบวนการของกรมการค้าต่างประเทศผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนออนไลน์ โดยพิมพ์แบบฟอร์ม
การข้ึนทะเบียนจากเว็บไซต์ของหอการค้าไทยและกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัครบริการโดยแนบเอกสารที่
ระบุไว้ในแบบฟอร์มเอกสารดังกล่าวประกอบไปด้วย 

1. ส าเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนกรณีเป็นร้านค้าแนบ
ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์และส าเนาทะเบียนบ้าน 

2. ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หรือกรมทะเบียนการค้า 

3. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ (ภ.พ.01) หรือ (ภ.พ.09) หรือบัตร
ประจ าตัวผู้เสียภาษีของบริษัท 

4. ส าเนาใบส าคัญแสดงการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย/สภาหอการค้าไทย/หอการค้า
จังหวัด (กรณีเป็นสมาชิก) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง  (Passport) ของผู้มี
อ านาจผูกพันบริษัท (กรรมการผู้จัดการ) 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  (ถ้าเป็นบุคคลต่างชาติใช้
Passport + Work permit) 

7. ส าเนาเอกสารอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4หรือร.ง.2 หรือกนอ. (กรณีมี
โรงงานผลิต) 

8. สัญญายินยอมรับผิด 
9. สถานที่ตั้ง 
 

                                                                                                                                                  
(1) ส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม

การเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้า และ
การเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกใบรับรองถ่ินก าเนิดของสินค้า… ” 

41  หอการค้าและสภาหอการค้าไทย, “C/O - ONLINE,” สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2556, จาก http://www.thaichamber.org/scripts/service_detail.asp?nPAGETYPEID=418& 
Tag=3 
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จากนั้นยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่หอการค้าเพื่อรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเมื่อได้
รหัสผ่านมาแล้วจึงท าการยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าเมื่อเจ้าหน้าที่ของหอการค้า
ไทยตรวจสอบความถูกต้องก็จะท าการอนุมัติใบรับรองให้และช าระเงินในข้ันตอนสุดท้าย 

 

 
  ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการออกเอกสารใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า42 
 

 
  ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการช าระเงินค่าเอกสารใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า43 

                                                   
42 ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก หอการค้าไทย , “ข้ันตอนการออกใบรับรอง

เอกสาร C/O และ C/F,” สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556, http://rss.thaichamber.org/rss/ 
view.asp?nid=4746 

43 เพิ่งอ้าง, น. 97. 
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ซึ่งจากการตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าของหอการค้าไทยจาก
หลักเกณฑ์การรับรองเอกสารของฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออกหอการค้าไทย44 พบว่ามีการขอ
เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าโดยมีการระบุตัวอย่างเอกสารที่ใช้
รับรองดังนี้ 

1. ใบตราส่งสินค้าหมายถึงเอกสารที่แสดงการขนส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปสู่อีก
ประเทศหนึ่งโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่งเช่นทางเรือทางอากาศหรือทางบกซึ่งมีช่ือเรียกต่างกัน
ออกไป45  

2. PACKING LIST หมายถึง บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อสินค้าอันเป็นบัญชีแจ้ง
รายการบรรจุหอ่ว่า แต่ละหีบห่อบรรจอุะไรบา้ง จ านวน และน้ าหนักเท่าใด โดยจะระบุทั้งน้ าหนักรวม 
(Gross Weight) คือรวมน้ าหนักของหีบห่อที่บรรจุ 

3. INVOICE OR COMMERCIAL INVOICE หมายถึง บัญชีราคาสินค้าอันเป็นเอกสาร
แสดงรายการของสินค้าและราคาที่ซื้อขายกันตลอด จนรายละเอียดอื่นๆที่ผู้ขายในประเทศหนึ่งเป็น
ผู้จัดท า และส่งให้ผู้ซื้ออีกประเทศหนึ่ง 

                                                   
44 ฝ่ายรับรองเอกสารเพื่อการส่งออก หอการค้าไทย, “รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรอง

เอกสาร,” สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556, http://rss.thaichamber.org/userfiles/file/Co% 
20online/ose 3. pdf 

45 BILL OF LADING (B/L) หมายถึง ใบตราส่งสินค้าทางเรือ อันเป็นเอกสารที่มี
ข้อความแสดงว่าเจ้าของเรือ นายเรือ ตัวแทนเรือได้รับสินค้าจากผู้ส่งเพื่อขนส่งไปให้ผู้รับ ยังท่าเรือ
แห่งใดแห่งหนึ่ง  

AIR WAY BILL (AWB) หมายถึง ใบตราส่งสินค้าทางอากาศอันเป็นเอกสารหรือใบรับ
สินค้าที่บริษัทหรือสายการบินออกให้แก่ผู้ส่งออก 

TRUCK BILL หมายถึง ใบตราส่งสินค้าทางรถยนต์อันเป็นเอกสารหรือใบรับสินค้าที่
บริษัทการขนส่งทางบกออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า 

RAILWAY BILL หมายถึง ใบตราส่งสินค้าทางรถไฟอันเปน็เอกสารหรือใบรับสนิค้าที่การ
รถไฟออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า 

PARCEL POST RECEIPT หมายถึง ใบรับส่งพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์อันเป็นใบรับ
สิ่งของหรือสินค้าที่ส านักงานไปรษณีย์ของประเทศผู้ขายให้ไว้เป็นหลักฐานว่าจะจัดส่งหีบห่อหรือ
สิ่งของหรือสินค้าตามที่ระบุไว้ผ่านส านักงานไปรษณีย์ของผู้รับในประเทศผู้รับ 
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4.3.3 หลักเกณฑ์การออกใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries)เป็น
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ในการให้บริการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ประเภททั่วไป (Certificate of Origin in General Form)แก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไปอาศัย
อ านาจ ตามมาตรา6 (5) พระราชบัญญัติ สภาอุ ต สาหกร รมแห่ งประ เ ทศไทย 
พ.ศ.253046 เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในใบรับรอง
นั้นมีถิ่นก าเนิดจากประเทศผู้ส่งออกจริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการน าเข้าของประเทศปลายทาง
หรือตามเงื่อนไขของผู้น าเข้าเท่านั้น47กล่าวคือเป็นใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าประเภทที่ไม่ให้สิทธิ
ประโยชน์พิเศษทางการค้า (Non-Preferential Rules of Origin)48 

                                                   
46 “มาตรา 6 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  …(5 (

ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งก าเนิดหรือใบรับรองคุณภาพของสินค้า…” 
47 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, “การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า(C/O),” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556, จาก http://www.fti.or.th/2011/thai/ftico.aspx 
48 ทั้งนี้ มีหน่วยงานย่อยในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ( Issuing Authorities) ที่

ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าแบบที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า (Non - Preferential 
Certificate of Origin) ซึ่งแยกออกไปนอกจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสะดวกต่อการ
ให้บริการผู้ประกอบการส่งออก แต่อาศัยอ านาจในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าของสภา
อุตสาหกรรม ดังนี้ 

ส่วนภูมิภาค 
ภาคเหนือ 

- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 

ภาคกลาง 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 

 
ภาคตะวันออก 
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หลักการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าของสภาอุตสาหกรรมนั้นไม่ต่างกับหลักการของสอง
องค์กรข้างต้นคือกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหอการค้าไทยกล่าวคือมีการใช้เอกสาร
ประกอบการยื่นขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าดังนี้ 

 1. แบบฟอร์มใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (C/O) ที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว 
 2. ส าเนาใบก ากับราคาสินค้า (Invoice) หรือส าเนาใบก ากับการบรรจุสินค้า 

(Packing List) 
 3. ส าเนาเอกสารการขนส่ง (B/L) หรือ (Airway Bill) หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ 
 4. ส าเนาใบขนสินค้าขาออกจากกรมศุลกากร 
นอกเหนือจากที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กล่าวมาก็มิได้มีการระบุถึงเอกสารอื่นใดที่

ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าอีกรวมถึงไม่มีการปฏิบัติการ
ตรวจสอบถ่ินก าเนิดสินค้าตามมาตรฐานสากลทั้งขององค์การการค้าโลก(WTO) หรือของอาเซียน 
เช่นเดียวกัน  

 
 

                                                                                                                                                  
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

ภาคใต ้
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 
- กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ 
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4.4 วิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาถิ่นก าเนิดสินค้า และการออกเอกสารรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าใน
ประเทศไทย  
  
 ในเรื่องเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้า ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการแยกพิจารณาตาม
ความตกลงเขตการค้าเสรีทีป่ระเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก โดยแต่ละความตกลงต่างมีหลกัเกณฑ์พื้นฐาน
ของการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าที่เหมือนกัน แตกต่างกันเพียงรายละเอียดเล็กน้อยของปริมาณร้อย
ละ หรือสัดส่วนของวัตถุดิบ หรือกระบวนการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งข้ึนอยู่กับการเจรจาแต่ละครั้ง 
โดยรายละเอียดทั้งหมดมาจากความตกลงเขตการค้าเสรีจ านวน 12 ความตกลง โดยทั้งหมดอยู่บน
พื้นฐานของเกณฑ์ต่างๆ ที่เคยได้กล่าวไปแล้ว กล่าวคือ ผลิตหรือได้มาในประเทศทั้งหมด (Wholly 
Obtained or Produced: WO) เป็นเบื้องต้น ต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์การผลิตมีผลแปรสภาพวัตถุดิบ
อย่างเพียงพอ (Substantial Transformation: ST) ซึ่งก็คือ การเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากรของ
สินค้าส่งออกในทุกระดับของสินค้า ทั้งระดับตอน 2 หลัก ระดับประเภท 4 หลัก และระดับประเภท
ย่อย 6 หลัก และเกณฑ์การใช้การค านวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศภาคีสมาชิก และกฎ
เฉพาะรายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้แต่ละความตกลงต่างมีกฎเฉพาะรายสินค้า ที่จะระบุไว้เฉพาะในแต่ละ
พิกัดสินค้าที่ลงรายละเอียดเพื่อบังคับให้ผู้ส่งออกจ าเป็นต้องท าตาม ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อประโยชน์
แก่ทั้งสองคู่ภาคี ให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ในประเด็นของสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดใน
ประเทศภาคีอย่างแท้จริง 
 ในการพิจารณาสินค้าเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดในประเทศไทยเพื่อการออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าประเภทที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีนั้น  เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการแต่ละคน
จ าต้องทราบเบื้องต้นก่อนว่าประเทศคู่ค้าของตนต้องการเอกสารในการรับรองถ่ินก าเนิดในรูปแบบใด
ซึ่งยึดโยงกับหลักเกณฑ์ในแต่ละความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ แม้จะมีความแตกต่างกันใน
การคิดค านวณ แต่โดยพื้นฐานต่างใช้หลักการขององค์การการค้าโลกเป็นหลัก  ซึ่งเปิดโอกาสให้
กรมการค้าต่างประเทศขอเอกสารเพื่อพิจารณาประกอบการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดใดได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจากการตรวจสอบข้อมูลข้ันตอนในเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ 
และเอกสารคู่มือที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศน้ันไม่ได้ระบุว่าต้องการเอกสารใดอย่างชัดเจนแต่ที่
เป็นแนวปฏิบัติและยึดถือกันมาตลอดจนกลายเป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ขอ คือการขอต้นฉบับใบก ากับ
สินค้า (Invoice) หรือส าเนาคู่ฉบับและเอกสารการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือส าเนาคู่ฉบับ
เอกสารดังกล่าว อาทิ Bill of Lading, Air Way Bill และอื่นๆ49 ซึ่งโดยคุณสมบัติของเอกสาร 2  
 

                                                   
 49 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.46. 
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ประเภทนี้นั้น ผู้เขียนมองว่ามิได้บ่งถึงถ่ินก าเนิดของสินค้าแต่อย่างใด กล่าวคือต้นฉบับใบก ากับสินค้า 
(Invoice)50 เป็นเอกสารเกี่ยวกับบัญชีราคาสินค้าหรือใบก ากับราคาสินค้าที่ผู้ส่งสินค้าจัดท าข้ึนเพื่อ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเช่นรายการจ านวนสินค้าน้ าหนักราคาต่อหน่วยราคารวมเครื่องหมาย
หีบห่อช่ือผู้ซื้อเป็นต้นบัญชีราคาสินค้าหรือใบก ากับราคาสินค้า(Invoice) นี้มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ 
Official Invoice และ Commercial Invoice 

1. ใบก ากับราคาสินค้าประเภท Official invoice ประกอบด้วย 
 1.1 ใบก ากับสินค้าของศุลกากร (Custom Invoice) ท าข้ึนเพื่อมอบให้ด่าน

ศุลกากรปลายทางใช้ตรวจสนิค้าการที่ศุลกากรต้องการใบก ากับราคาสินค้าชนิดนี้ก็เพื่อป้องกันการตัด
ราคาในบางประเทศ 

 1.2 ใบก ากับสินค้าของกงสุล (Consular Invoice)เป็นใบก ากับราคาสินค้าที่ต้อง
ให้กงสุลของประเทศผู้ซื้อที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยตรวจตราก่อนการขนส่งตามระเบียบศุลกากรของ
ประเทศผู้ซื้อบางประเทศเว้นแต่เลตเตอร์ออฟเครดิตจะขออนุญาตให้ใบก ากับสินค้านั้นออกได้โดย
สถานกงสุลของประเทศพันธมิตรอื่นดังนั้นใบก ากับสินค้าชนิดนี้จะต้องได้รับการประทับตราทาง
ราชการและลงนามโดยถูกต้องซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมให้สถานกงสุลตามระเบียบของสถานกงสุล
นั้นๆ 

2. ใบก ากับราคาสินค้าประเภท Commercial Invoice ประกอบด้วย 
 2.1 Consignment Invoice ใช้ในการสั่งสินค้าเพื่อไปฝากขายราคาที่แจ้งเป็น

รูปแบบ C.I.F 
 2.2 Sample Invoice ใช้ส าหรับส่งสินค้าตัวอย่างไปต่างประเทศ 
 2.3 Pro - forma Invoice ใช้ในการเสนอราคาและเงื่อนไขในการจ่ายเงินผู้ส่ง

สินค้ามักจะท าเป็น Pro - forma Invoice ส่งไปให้ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อพอใจก็จะเปิดเครดิตสั่งซื้อสินค้าโดย
อ้างเลขที่และวันที่ของ Pro - forma Invoice นั้นๆ ดังนั้น Pro - forma Invoice จึงใช้ได้ทั้งเป็นการ
เสนอขายและข้อตกลงแทนสัญญาซื้อขายไปในตัว 

                                                   
 50 ศูนย์ประสานงานโครงการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์, “บัญชีราคาสินค้าหรือใบก ากับ

ราคาสินค้า( Invoice),” สืบค้นเมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2557, จาก http://www.creativelanna. 
com/center/how-to-export/invoice/ 
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ส่วนใบตราส่ง (Bill of Lading)51 เป็นเอกสารที่ผู้ที่ท าการขนส่งสินค้า(Shipping 
Company) ออกให้แก่ผู้จัดส่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าตนได้รับมอบสินค้าไว้เพื่อท าการขนส่งจากที่แห่ง
หนึ่งไปยังสถานที่ที่ก าหนดมีลักษณะส าคัญ 3 ประการคือ 

 1. เป็นใบรับสินค้าที่จะท าการขนสง่แสดงรายการตามสภาพสินค้าภายนอกของหบี
ห่อและจดแจ้งประเภทของสินค้า 

 2. เป็นสัญญาระหว่างผู้ส่งกับผู้ขนส่งว่าจะด าเนินการขนส่งสินค้าไปยังเมืองที่
ก าหนดและจะส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับตามค าสั่งของผู้สั่ง 

 3. เป็นตราสารสิทธ์ิของผูท้รงแสดงว่าผู้ทรงเลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นเจ้าของสินค้า
ตามรายการที่ขนส่งและโอนสิทธ์ิต่อๆกันได้ใบตราส่งสินค้าจึงเป็นเอกสารเปลี่ยนมือได้ 

ชนิดของใบตราส่งสินค้าที่นิยมใช้กันทางการค้าระหว่างประเทศปัจจุบันมี2แบบคือ 
 1. ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Ocean Bill of Lading) เป็นใบรับรองมอบสินค้า

ของบริษัทเรือที่ท าการส่งออกทั้งยังเป็นเอกสารแสดงสิทธิในสินค้าและเป็นหลักฐานสัญญาของบริษัท
เรือที่จะขนส่งสินค้าทางเรือของประเทศส่งออกไปยังท่าเรือปลายทาง 

 2. ใบตราส่งสินค้าทางบกและทางทะเล (Through Bill of Lading) ใช้ในการ
ขนส่งทางบกและทางทะเล ซึ่งระบุการขนส่งไว้ตลอดทาง ปกติผู้รับขนส่งคนแรกเป็นผู้ออกตราสาร 

การออกใบตราส่งสินค้าน้ีตามปกติบริษัทเดินเรือจะออกให้ผู้ส่งสินค้าเป็นส ารับ ส ารับ
หนึ่งมีอย่างน้อย 3 ฉบับและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ทั้ง 3 ฉบับ แต่ถ้าใช้ฉบับใดฉบับหนึ่งไปแล้วที่
เหลือเป็นอันยกเลิกไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก นอกจากนี้บางครั้งในการขนส่งสินค้าหีบห่ออาจแตก
ช ารุดก็จะบันทึกรายการช ารุดลงในใบตราส่งที่บริษัทเดินเรือออกให้เป็นหลักฐาน ส่วนใบตราส่งสินค้า
ทางอากาศ (Airway Bill) เป็นใบรับ และเป็นสัญญารับขนสินค้าของบริษัทการบินออกให้แก่ผู้ส่ง
สินค้า ซึ่งต่างไปจากใบตราส่งสินค้า เพราะใบตราส่งสินค้าทางอากาศไม่ใช่ตราสารแสดงสิทธ์ิของผู้
ทรงเอกสาร ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเอกสารสองฉบับนี้มิได้บ่งบอกถึงถ่ินก าเนิดสินค้าแม้จะมีแนว
ปฏิบัติที่ให้ผู้ขอใบรับรองระบุว่าสินค้าได้มาจากที่ใด ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าจริงเท็จประการใดผู้
ขอนั้นทุจริตหรือไม่ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการสวมสิทธ์ิในถ่ินก าเนิดสินค้าเกิดข้ึนจ านวนมาก52  

                                                   
51 ก าชัย จงจักรพันธ์, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ , พิมพ์ครั ้งที ่ 4,

กรุงเทพมหานคร(  : โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2553). น.183. 

52 สัมภาษณ์ ทศนิยม ชุ่มชาติ, นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนากฎหมาย, กรมการค้าต่างประเทศ, 27 พฤศจิกายน 2558. 
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เกณฑ์ในการพิจารณาถ่ินก าเนิดตามเงื่อนไขของเขตการค้าเสรีต่างๆและตาม
มาตรฐานสากล มิได้มีการน ามาบัญญัติอย่างเปน็ลายลกัษณ์อักษรอย่างเป็นรูปธรรม หรือเป็นแนวทาง
กลางที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลถึงผู้ประกอบการส่งออกและความน่าเช่ือถือของคู่ค้าของประเทศ
ไทย ซึ่งจากการสัมภาษณ์มีผู้ประกอบการจ านวนหนึ่งที่ไม่เข้าใจถึงเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้า
ที่ถูกต้อง จากการที่ไม่เข้าใจถึงกระบวนการออกที่แท้จริง หลายครั้งที่ผู้ประกอบการมีความรู้ในเรื่อง
การผลิตสินค้า และมีเพียงความต้องการที่จะส่งออก แต่เข้าไม่ถึงกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน และบัญญัติไว้
อย่างกระจัดกระจาย ไม่เข้าใจแม้เพียงว่าจะเริ่มต้นตรงข้ันตอนใด และต่อจากนั้นต้องไปดูเกณฑ์ต่อที่
ใด กระบวนการจึงเริ่มที่การสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ออกเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ได้มีความเข้าใจใน
เกณฑ์ทั้งหมด และก็จะได้รับค าตอบคล้ายกันทกุครั้งว่าให้ด าเนินการตามแบบฟอรม์แต่ละแบบทีอ่ยู่ใน
เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ และหาเอกสารประกอบอื่นๆมา โดยแต่ละแบบฟอร์มมี
รายละเอียดในการร้องขอเอกสารที่ต่างกนั โดยกรณีเป็นผู้ผลติจะมีการให้ระบุรายละเอียดของโรงงาน 
และหากไม่ได้เป็นผู้ผลิตก็จะให้แนบใบก ากับสินค้าที่ระบุไปตามข้างต้น ผู้เขียนได้ทดสอบลงทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการ พบว่าข้อมูลต่างๆที่ร้องขอ สามารถกรอกลงไปได้เลยไม่ได้ตรวจสอบในขณะนั้น 
ประกอบกับข้ันตอนสาธิตการกรอกข้อมูลลงในฟอร์มต่างๆที่มีบันทึกอยู่ก็ไม่ได้มีการตรวจสอบเช่นกัน 
เพราะฉะนั้นเพียงคุณจดทะเบียนการค้าเป็นผู้ประกอบการได้ หลังจากนั้นก็สามารถขอใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดได้อย่างไม่ยากนัก ยกเว้นแต่ ในกรณีผู้ที่ไม่โรงงานจะต้องยื่นใบอนุญาตของโรงงานด้วยแต่
หลายครั้งที่เกิดปัญหาข้ึนพอไปตรวจย้อนหลังก็พบว่าไม่โรงงานนั้นอยู่จริง ถ้าผู้ประกอบการหนีไปถึง
เวลานั้นอาจจะเอาผิดกับผู้ประกอบการได้ยาก ซึ่งหลายครั้ งก็ไม่ ได้เกิดจากความตั้งใจของ
ผู้ประกอบการ เป็นความเข้าใจผิด และความไม่รู้อย่างแท้จริง53 ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าแม้จะอ้างถึง
กฎหมายหลายๆฉบับที่อ้างอิงถึงกระบวนการได้ หรือแม้แต่การอ้างไปถึงข้อตกลงในความตกลงแต่ละ
เขตการค้าที่ไทยเป็นภาคี แต่ก็มีอยู่อย่างกระจัดกระจายและซับซ้อนมาก ลงลึกในรายละเอียดของ
สินค้า ซึ่งมีถึง 95,895 รายการตามการแบ่งพิกัดในระบบฮาร์โมไนซ์ บางฉบับในความตกลงไม่มีการ
แปลเป็นภาษาไทย หรือที่มีการแปลก็อาจก่อให้เกิดความสับสนได้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างในสินค้าชนิด
หนึ่ง คือสินค้าในพิกัดตอนที่ 9 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ ในพิกัดประเภทที่ 0901.11 กาแฟ
ที่ไม่ได้ค่ัว ที่ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก ซึ่งในกฎเฉพาะรายสินค้าของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน
ญี่ปุ่น ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดที่ระดับตอน 2 หลัก เท่ากับว่าผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกไม่สามารถ
น าเข้าวัตถุดิบดังกล่าวมาบางส่วนได้ หรือน าเข้ามาแล้วต้องมาท าการแปรสภาพในระดับ 2 หลักจึงจะ 
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ได้ถ่ินก าเนิดสินค้า เปรียบเทียบกับสินค้าในพิกัดตอนเดียวกันแต่คนละประเภทย่อยที่พิกัด 0901.21 
คือ กาแฟค่ัว ที่ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก ซึ่งใช้เกณฑ์การค านวณสัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 40 หมายความว่าผู้ประกอบการหรือผู้ส่องออกสินค้าสามารถน าเข้าวัตถุดิบมาเพิ่มปนได้
ถึงร้อยละ 60 ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมาก หากผู้ประกอบมีความต้องการจะส่งสินค้านี้ออกไป
ต่างประเทศ แต่ไม่เข้าใจแม้ความต่างเพียงเล็กน้อย ก็อาจท าให้เกิดความผิดพลาดข้ึนได้ ไม่ต้องพูดถึง
ในกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กร ซึ่งย่อมมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินค้าน้อยกว่าผู้ประกอบการเป็น
ส่วนมาก หรือในกรณีที่ผู้ประกอบการน าเข้ากาแฟที่ไม่ได้ค่ัวมา ซึ่งมีราคาถูกแล้วมาท าการค่ัว ซึ่งเป็น
การเปลี่ยนพิกัดในสองหลักสุดท้าย เป็นการเปลี่ยนในประเภทย่อย ไม่ใช่การเปลี่ยนตอน ซึ่งเพียง
เท่านี้ ก็ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาแล้ว เป็นต้น นอกจากนั้นยังพบว่าหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่
กรมการค้าต่างประเทศมักน ามาใช้นอกจากการพิจารณาเอกสารตามข้างต้นคือเกณฑ์สัดส่วนการใช้
วัตถุดิบในประเทศ (Local Content: LC) เป็นส่วนมาก กล่าวคือพิจารณาว่าการก าหนดอัตราส่วน
ร้อยละตามราคาน้ าหนักหรือมาตรวัดอื่นๆตามที่ได้ตกลงกันโดยก าหนดอัตราส่วนสูงสุดของวัตถุดิบ
น าเข้าหรืออัตราส่วนต่ าสุดของวัตถุดิบภายในประเทศที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จะถือว่าประเทศนั้นๆ
เป็นถ่ินก าเนิดนั้นสินค้าจะต้องมีถิ่นก าเนิดจากประเทศไทย โดยมีส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตมาจาก
ประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 40 และกระบวนการผลิตข้ันสุดท้ายเกิดข้ึนภายในประเทศไทย ก่อน
ส่งออกซึ่งในหลักเกณฑ์การพิจารณานั้นยังมีหลักอื่นๆอีกเช่นหลักการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
ทั้ งหมด  (Wholly Obtained) ห รื อหลั ก การแปร สภาพอย่ า ง เพี ย งพอ  ( Substantial 
Transformation) ตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยในบางครั้งผู้ประกอบการเองก็ขาดความเข้าใจ จึง
มิได้ทักท้วงต่อเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าว่าสามารถใช้เงื่อนไขตามเกณฑ์อื่นๆได้  เมื่อได้รับค าแนะน า
ตามกฎสัดส่วนฯดังกล่าว54 
 เมื่อเทียบกับหลักเกณฑ์การขอออกใบรับรองของศุลกากรสิงคโปร์ที่ให้สิทธิพิเศษทาง
การค้าระบุว่าหลังจากกรอกใบสมัครลงทะเบียนแล้วข้ันตอนแรกที่ศุลกากรจะท าคือ ตรวจโรงงานเพื่อ
ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ กระบวนการผลติ และความสามารถของเครื่องจกัรว่าผลิตได้จริงและได้
ปริมาณตามที่แจ้งไว้ในเอกสารหรอืไม่ ซึ่งกระบวนการนี้ไม่มีในไทย ไม่มีการระบุชัดเป็นเพียงมาตรการ
เสริมหรือใช้ ส าหรับการตรวจย้อนกลับเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนเท่านั้น ทั้งนี้ท าให้ผู้เขียนเกิดค าถามว่า เรา
ควรจะบัญญัติเป็นกฎหมายบังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบแบบประเทศสิงคโปร์เลยหรือไม่ เพื่อ
ป้องกันปัญหาการแอบอ้างและการแจ้งข้อมูลเท็จในการขอออกใบรับรองแหล่งก าเนิด ซึ่งเกิดข้ึนมาก 
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ในประเทศ และจะเพิ่มมากข้ึนหากมีการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อิสระมากข้ึนเมื่อมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถบัญญัติรวมไปในส่วนที่เป็นการบัญญัติเป็นกฎหมายกลาง
เพื่อความเข้าใจพื้นฐานที่ตรงกันในกฎถ่ินก าเนิดสินค้าที่มีความซับซ้อน และรายละเอียดปลีกย่อย
จ านวนมาก เหมือนกับในประเทศมาเลเซีย เวียดนาม หรือสิงคโปร์ 
 กรณี “ระบบการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification)” แม้จะเป็น
ระบบที่ออกมาเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดข้ันตอนความยุ่งยากในการตรวจสอบในการขอ
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าแบบปกติ รองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ตาม แต่
ระบบนี้เป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือใจกันของรัฐกับประชาชน ถูกออกแบบข้ึนมาโดยมี
สมมติฐานที่ว่า ผู้ส่งออกจะแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องต่อระบบ และให้กระท าได้ง่าย ซึ่งผู้เขียนมี
ความคิดเห็นว่า ยิ่งจะส่งผลให้มีผู้ทุจริตมากข้ึน ในขณะที่กฎหมายที่ลงโทษยังไม่มีชัดเจน ซึ่งไม่
สอดคล้องซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากผู้ส่งออกขาดจิตส านึกว่าอะไรถูกผิดจะเป็นตัวบั่นทอนความ
น่าเช่ือถือของระบบ น ามาซึ่งปัญหาการสวมสิทธิ การแอบอ้างสิทธิ และปัญหาอื่นๆ โดยจะยิ่งเกิดได้
ง่ายข้ึนและมากข้ึนเพราะความไม่ละเอียดของกระบวนการการออกใบรับรองด้วย 
 จากที่กล่าวมาจะสังเกตเห็นได้ว่าหากมีการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าผิดหลักเกณฑ์ ลูกค้า
ซึ่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจะไม่สามารถใช้สิทธิทางภาษีขณะน าเข้า ณ ประเทศผู้ซื้อได้ หรืออาจ
น าไปสู่กรณีปัญหาไม่สามารถน าสินค้าเข้าประเทศผู้ซื้อได้ และอาจก่อเกิดปัญหาการเสียค่าปรับเงิน
เพิ่ม ส าหรับกรณีการส าแดงเอกสารอันเป็นเทจ็ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศผู้น าเข้าซึ่งถือว่าเป็น
การกระท าผิดสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศได้ด้วย  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอการค้าไทย กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เช่นกัน ตาม
คุณสมบัติของเอกสารทีข่อประกอบข้างต้นนั้นมิได้มีรายละเอียดใดๆทีบ่่งถึงถ่ินก าเนิดสนิค้าแต่อย่างใด 
นอกจากนั้นยังไม่มีการระบุถึงเกณฑ์การพิจารณาใดๆเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้าที่ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลทั้งขององค์การการค้าโลก (WTO) หรือของอาเซียนก็ตาม รวมทั้งมิได้มีเกณฑ์การ
พิจารณาเป็นของตนเอง คงพิจารณาเพียงเอกสารตามข้างต้นนี้เท่านั้น และจากข้อมูลที่ผู้ส่งออก
สามารถเข้าถึงได้ และบทสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ขององค์กร ก็แสดงถึงการไม่สามารถคิดค านวณหรือ
หาเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดทีเ่ปน็มาตรฐานหรอืเปน็สากลได้อย่างแท้จริง ซึ่งอาจต่างจากกรณีของ
เจ้าหน้าที่ในกรมการค้าต่างประเทศ ที่มีการระบุหลกัเกณฑ์สากลในการพิจารณาไว้มากกมายในแต่ละ
ภาคี และสามารถน ามาอ้างอิงได้ทุกครั้ง แต่ก็พบปัญหาความซับซ้อน และเข้าถึงยากของเกณฑ์การ
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ได้รับสินค้าในถ่ินก าเนิดแต่ละรายการ ส่งผลต่อการปฏิบัติตามได้อย่างไม่เต็มที่และไม่ถูกต้อง
เหมือนกัน55   
 และแม้ว่าหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะมีเพียงอ านาจในการ
ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าประเภทที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางการค้า (Non - Preferential 
Certificate of Origin) แต่ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าประเภทนี้ก็สามารถใช้ยืนยันถึงถ่ินก าเนิดสินค้าที่
ส่งออกได้เช่นกัน เมื่อไม่มีกฎเกณฑ์กลางที่เป็นกฎหมายให้องค์กรทั้งสองได้ยึดโยง นอกจากประกาศ
ของกรมการค้าต่างประเทศเกี่ยวกับการออกใบรับรองที่กระจัดกระจาย ไม่ได้มีหลักเกณฑ์กลาง 
ประกาศกรมศุลกากรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับอัตราภาษี (ที่ไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นกัน) ในบางกรณีอาจเป็นความต้องการที่ระบุในสัญญาซื้อขายของผู้ซื้อหรือ
คู่ค้าต่างประเทศกับผู้ขายหรือผู้ส่งออกเองที่ต้องการเพียงสินค้าที่มีถ่ินก าเนิดจากประเทศไทยไม่ได้
เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษทางการค้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเกี่ยวพันถึงความน่าเช่ือถือทางการค้าการ
ลงทุนของประเทศไทย เพราะหอการค้าไทยนั้นแม้จะจัดต้ังตามกฎหมายไทย56 แตเ่ป็นองค์กรสากลที่
มีอยู่เกือบทุกประเทศทั่วโลก เมื่อออกเอกสารใดๆ จะมีความน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ แต่มีเพียงกฎหมายมาตราเดียวที่ให้อ านาจในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าแก่องค์กร 
โดยไม่มีเงื่อนไข กฎเกณฑ์ วิธีการใดๆที่ระบุชัดเจน 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้าในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ที่มีหลักการพิจารณาอยู่จ านวน

ไม่มาก และทุกประเทศต่างใช้เกณฑ์ที่ไม่ต่างกัน รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาที่ใช้อยู่ในประเทศไทยก็
เช่นกัน สิ่งที่ส าคัญต่อระบบกฎหมายและเศรษฐกิจของประเทศไทยเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณานี้ 
ไม่ ใช่เพียงแค่การสร้างความตกลงการค้าเสรีกับนานาชาติให้มากที่สุด แต่เป็นการที่ท าให้
ผู้ประกอบการส่งออกเข้าถึงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ได้อย่างง่าย และท าความเข้าใจ จนสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้มากที่สุด อันจะประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการและ
ประเทศชาติ 

 
5.1 บทสรุป 
  
 พื้นฐานของการเกิดข้ึนของกฎถ่ินก าเนิดสินค้า เริ่มจากความต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนในการค้าระหว่างประเทศในอดีต ป้องกันการทุ่มตลาดของสินค้าจากประเทศมหาอ านาจ 
แก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ป้องกันการสวมสิทธิในสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถส่งออก
สินค้าไปต่างประเทศได้อย่างง่ายและสะดวก ลดกรณีพิพาท และส่งเสริมการพัฒนาการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 โดยพื้นฐานของการค้าขายทั่วไป ผู้ซื้อจะซื้อสินค้าใดๆจากผู้ขาย ก็ย่อมมาจากการ
พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือผู้ขายสินค้า และคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ในกรณีการค้าระหว่าง
ประเทศก็เช่นกัน เมื่อได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าต้องการสินค้าจากประเทศใดๆ ก็ต้องท าการซื้อ
จากประเทศน้ัน แต่ทั้งนี้เมื่อการค้าขยายตัว บางครั้งสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือผู้ขาย
ต้องการได้ก าไรมากขึ้น จึงเกิดการทุจริต โดยอาจน าเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆที่มีราคาถูกกว่าเข้ามา
ขาย และส่งออกไปให้ประเทศผู้ซื้ออีกทีหนึ่ง โดยผู้ซื้อไม่อาจทราบได้ว่าเป็นสินค้าจากที่อื่น คุณภาพ
สินค้าก็ด้อยลงไป ไม่ตรงตามความต้องการ เมื่อเกิดปัญหา ประเทศผู้ซื้อจึงต้องการการรับรองที่ยืนยัน
ได้ถึงถ่ินก าเนิดของสินค้าที่มาจากประเทศผูข้ายแท้จรงิ อันเป็นที่มาของการเริ่มต้นกฎถ่ินก าเนิดสินค้า
ซึ่งช่วงแรกไม่มีความซับซ้อน และไม่ให้สิทธิประโยชน์ใดๆ 
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 เมื่อผ่านยุคสงครามอาวุธต่างๆ เข้าสู่ยุคของสงครามการค้า ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผล
ให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท าให้มีการพัฒนาเงื่อนไขและ
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่มากข้ึน กฎถ่ินก าเนิดสินค้าก็เป็นหนึ่งในกฎที่ได้พัฒนาข้ึน
มาเพื่อให้ส่งเสริมและรองรับการค้าที่ขยายตัว ท าให้เกิดความซับซ้อนในการใช้และการพิจารณามาก
ข้ึน องค์การการค้าโลกจึงเริ่มสร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม 
 กฎเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันประกอบไปด้วย เกณฑ์การ
ผลิต หรือได้มาจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained or Wholly Produced: 
WO) จัดเป็นสินค้าส่งออกที่ผลิตจากวัตถุดิบต้นทางหรือจากแหล่งธรรมชาติในประเทศทั้งหมด  โดย
เกิดข้ึนเองจากธรรมชาติในประเทศนั้น ต่อมาคือ เกณฑ์การแปรสภาพวัตถุดิบอย่างเพียงพอ 
(Substantial Transformation: ST) โดยพิจารณาเกณฑ์การแปรสภาพสาระส าคัญของวัตถุดิบเป็น
สินค้าส่งออกที่มากพอต่อการได้ถ่ินก าเนิดในประเทศน้ัน อันได้แก่ การเปลี่ยนเลขพิกัดอัตราศุลกากร
ของวัตถุดิบเป็นเลขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า (Change of Tariff Classifications: CTC) เป็น
ข้ันตอนที่เกิดจากกระบวนการผลิต แปรรูป หรืออื่นใด ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบ
กลายเป็นสินค้าชนิดอื่น ที่มีเลขพิกัดอัตราศุลกากรต่างออกไปจากเลขพิกัดฯของวัตถุดิบเดิม  และ
หลักเกณฑ์มูลค่าข้ันต่ าในการผ่อนปรน (De Minimis) คือ สินค้าที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนเลขพิกัดอัตรา
ศุลกากรจะถือว่าได้ถ่ินก าเนิด ถ้ามูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถ่ินก าเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งไม่ผ่านการ
เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรที่ก าหนด คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า F.O.B. ของสินค้า 
และสินค้านั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถ่ินก าเนิดอื่น ๆ ที่ก าหนด ต่อมาเป็น กฎสัดส่วนการใช้
วัตถุดิบในประเทศ (Local Content หรือ Regional Value Content) เป็นการก าหนดอัตราส่วน
ร้อยละตามราคา น้ าหนัก หรือมาตรวัดอื่นๆตามที่ได้ตกลงกัน โดยก าหนดอัตราส่วนสูงสุดของวัตถุดิบ
น าเข้า หรืออัตราส่วนต่ าสุดของวัตถุดิบภายในประเทศที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จะถือว่าประเทศนั้นๆ
เป็นถ่ินก าเนิด ยังมีเกณฑ์การผลิตเฉพาะสินค้า (Product Specific Rules หรือ PSR) ซึ่งจะระบุ
กรรมวิธีเฉพาะหรือมีเทคโนโลยีการผลิตจากวัตถุดิบจนได้สินค้าส่งออกท าให้ได้สินค้าที่มีสาระส าคัญ
แตกต่างไป รวมถึงกฎการไม่ได้ถ่ินก าเนิด คือ กฎการผลิตข้ันต่ า (Minimal Operation / Process) 
ประเทศที่น าเข้าสินค้าเพื่อส่งออกต่อไป โดยก่อนส่งออกอาจมีการปรับสภาพส าหรับการขนส่งอย่าง
ง่ายๆ เช่น บรรจุหีบห่อใหม่ ท าความสะอาด จ าแนกเกรดสินค้า แบ่งประเภท หรือติดฉลาก จะไม่ถือ
ว่าประเทศที่ท ากิจกรรมดังกล่าวเป็นถ่ินก าเนิดของสินค้าด้วย 
 นอกเหนือจากกฎที่ระบุไปข้างต้น ยังมีกฎเฉพาะรายสินค้า ที่อ้างอิงตามพิกัดอัตรา
ศุลกากร โดยจะถูกก าหนดไว้ในเกือบทุกความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งมี
รายละเอียดปลีกย่อยจ านวนมากและค่อนข้างซับซ้อน โดยก าหนดให้สินค้าแต่ละชนิดใช้เกณฑ์ใดได้
หรือไม่ได้บ้าง ซึ่งต้องพิจารณาตามเกณฑ์ที่ระบุ ห้ามใช้เกณฑ์ทั่วไป 
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 จากการศึกษาในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า(Certificate 
of Origin) ในประเทศไทยนั้นผู้เขียนพบว่ามีปัญหาที่เกิดข้ึนที่ส าคัญคือ องค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าในประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่เป็นมาตรฐานกลางร่วมกันส าหรับการพิจารณาออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสนิค้า ทั้งที่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถ่ินก าเนิดสนิค้าพื้นฐานทั้งทีเ่ปน็ขององค์การ
การค้าโลก (WTO) ความตกลงการค้าสินค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Trade In 
Goods Agreement: ATIGA) หรือของความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ต่างก็มี
หลักเกณฑ์พื้นฐาน มีเพียงประกาศกระทรวงที่กระจดักระจาย และมีจ านวนมากอย่างเกินความจ าเปน็ 
ยากต่อการพิจารณาของผู้ประกอบการส่งออก 

พิจารณาตามสาระส าคัญในหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า
ที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีของประเทศไทย ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ ภายใต้บังคับกระทรวง
พาณิชย ์ที่ต้องออกใบรับรองตามกฎถ่ินก าเนิดในความตกลงเขตการค้าเสรีที่ไทยเป็นภาคีนั้นก็มิได้
ก าหนดตายตัว เพียงแต่ยึดฟอร์มส าเร็จรูปต่างๆในเอกสารรับรองเท่านั้น โดยในการปฏิบัติจริงก็มิได้มี
หลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขในความตกลงฯที่ชัดเจน ไม่มีกฎหมายไทยที่มีสภาพบังคับรองรับอย่างเป็น
รูปธรรม การพิจารณาแต่ละครั้งต้องย้อนหลับไปดูที่กฎถ่ินก าเนิดในความตกลงแต่ละฉบับ ซึ่งใน
หลายๆความตกลงไม่มีการแลเป็นภาษาไทยด้วย  

เอกสารที่ขอจากผู้ประกอบการส่งออกเพื่อพิจารณาออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าคงใช้
แต่เพียงต้นฉบับใบก ากับสินค้า (Invoice) หรือส าเนาคู่ฉบับ และเอกสารการขนส่งสินค้าไป
ต่างประเทศหรือส าเนาคู่ฉบับเอกสารดังกล่าว อาทิ Bill of Lading, Air Way Bill และอื่นๆ เท่านั้น 
และในทางปฏิบัตพิบว่าบางกรณียึดเกณฑ์ในการพิจารณาเพียงเกณฑ์เดียว คือ เกณฑ์สัดส่วนการใช้
วัตถุดิบในประเทศ เนื่องจากมีความง่ายในการพิจารณา กล่าวคือ เป็นการก าหนดอัตราส่วนร้อยละ
ตามราคา น้ าหนัก หรือมาตรวัดอื่นๆตามที่ได้ตกลงกัน โดยก าหนดอัตราส่วนสูงสุดของวัตถุดิบน าเข้า 
หรืออัตราส่วนต่ าสุดของวัตถุดิบภายในประเทศที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จะถือว่าประเทศนั้นๆเป็นถ่ิน
ก าเนิดนั้น และสินค้าจะต้องมีถิ่นก าเนิดจากประเทศไทย โดยมีส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตมาจาก
ประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 40 และกระบวนการผลิตข้ันสุดท้ายเกิดข้ึนภายในประเทศไทยก่อน
ส่งออก ผู้ประกอบการเพียงน าสินค้าเข้ามา แล้วก็มาผสมรวมในอัตราส่วนตามที่ก าหนด ซึ่งก็ไม่
สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่ ก็สามารถได้ถ่ินก าเนิดแล้ว อีกทั้งไม่มีกฎหมายภายใน
ที่มีสภาพบังคับให้อ้าง ไม่มีการระบุถึงการลงโทษที่ชัดเจน ไม่มีโทษทางอาญา หรือระบุให้ไปลงโทษ
ทางอาญา มีเพียงการลงโทษในทางปกครอง และลงโทษเฉพาะกับผู้ขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วย 
ไม่มีบทลงโทษกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้ากระท าทุจริต ซึ่งพบว่ามีจ านวนไม่น้อย
ที่ผู้ประกอบการที่มาขอเอกสารมีเอกสารไม่ครบหรือตรวจสอบไม่ได้ แต่เจ้าหน้าที่ก็ออกเอกสารให้ไป 
ไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตาม ส่งผลให้การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดแทบจะไม่เคยได้รับการลงโทษ  
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เช่นเดียวกันกับ หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ไม่มีเกณฑ์การ
พิจารณาที่ชัดเจน ไม่มีกฎหมายภายในที่จะน ามาใช้พิจารณา ไม่มีแม้กระทั่งกฎถ่ินก าเนิดสินค้าใน
รูปแบบของความตกลงการค้าใดๆ เพราะหน่วยงานของตนนั้น ไม่ได้มีอ านาจในการออกใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษี คงเพียงแต่ใช้เอกสารที่ระบุตามข้างต้นก็สามารถขอออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าในประเทศไทยได้แล้ว ซึ่งเอกสารนั้นก็มิได้บ่งถึงคุณสมบัติของถ่ินก าเนิด 
แหล่งที่มา หรือแหล่งผลิตของสินค้าหรือวัตถุดิบนั้นๆแต่อย่างใด เอื้อประโยชน์ต่อการแอบอ้างและ
การสวมสิทธิถ่ินก าเนิดสินค้าจากสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ ที่ไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงของคู่ค้า และข้ันตอนการตรวจสอบและพจิารณาถ่ินก าเนิดสินค้าของหอการค้า
ไทย ก็ไม่ได้มีมาตรฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เป็นเพียงแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายออก
ใบรับรองฯ ท าให้เกิดปัญหาการไม่มีตัวตนที่แท้จริงของผู้ประกอบการอยู่บ่อยครั้ง และเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง แม้จะเป็นใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าก็ตาม แต่ก็กระทบต่อความ
น่าเช่ือถือ และความมั่นใจในการค้าขายกับประเทศไทยของต่างชาติ 
 กรณีการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเองซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่มีข้ึนเพื่อรองรับ
การจัดต้ังของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นก็มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาเช่นกัน เนื่องด้วยระบบนี้เป็น
ระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือใจผู้ประกอบการ ถูกออกแบบข้ึนมาโดยมีสมมติฐานที่ว่า ผู้
ส่งออกจะแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องต่อระบบ ลดข้ันตอนการตรวจสอบและให้กระท าได้ง่าย 
เจ้าหน้าที่และองค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าต้นทาง จะทราบได้ยากมากว่าผู้ขอทุจริตหรือไม่ 
จนกว่าจะมีปัญหาเกิดข้ึน ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นว่ายิ่งจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่าใน
ระยะยาว 
 เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ทั้งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ประเทศทั้งหมดต่างมีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ถ่ินก าเนิดสินค้าที่ครอบคลุม โดยอยู่ใน
กฎหมายเพียงไม่กี่ฉบับ ไม่ออกกฎหมายซ้ าซ้อน และมากเกินความจ าเป็น โดยบัญญัติทั้งรายละเอียด 
ข้อบังคับต่างๆ ข้ันตอนและวิธีการในการพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้า คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ผู้ขอ
ออกใบรับรอง รูปแบบเอกสาร รวมถึงใช้บังคับกับกรณีการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับ
สิทธิพิเศษทางการค้าด้วย และมีบทลงโทษทางอาญา ทั้งการปรับที่มีจ านวนเงินสูง และโทษจ าคุก ซึ่ง
เหมาะสมกับความเสียหายทางเศรษฐกิจ และความน่าเช่ือถือซึ่งบางกรณีไม่อาจประเมินค่าได้  และ
เป็นกฎหมายเฉพาะที่ไม่สามารถจะตีความเป็นอื่นได้ ใช้โดยตรงกับความผิดในเรื่องเกี่ยวกับถ่ินก าเนิด
สินค้า ทั้งกับองค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า และผู้ขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  ซึ่งแตกต่าง
จากประเทศไทย ที่ไม่มีบทลงโทษที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจน และในทางปฏิบัติก็ไม่สามารถด าเนินคดีได้
เพราะไม่มีกฎหมายเฉพาะ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

  
จากบทสรุปของปัญหาเกี่ยวกับการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าในประเทศไทย 

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ อันจะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยเสนอว่าให้มีการจัดท ากฎหมายใน
ล าดับช้ันสูงสุด ที่ระบุครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับกฎถ่ินก าเนิดสินค้าและการพิจารณาออกใบรับรอง
ถ่ินก าเนิดสินค้าของประเทศไทยทั้งหมด เพื่อยึดเป็นกฎหมายที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศไทยเอง 
โดยมีสาระส าคัญของการจัดท ากฎหมายควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นเรื่อง “ล าดับช้ันของกฎหมาย” ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจัดท าข้ึนโดย
การตราเป็นกฎหมายในล าดับพระราชบัญญัติ เนื่องจากเป็นการก ากับดูแลในประเด็นเกี่ยวกับกฎถ่ิน
ก าเนิดสินค้า และการพิจารณาออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าของประเทศไทย ที่ต้องเป็นมาตรฐาน
กลาง มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นวงกว้าง และเป็นเกณฑ์กลางในการพิจารณาของทุก
หน่วยงานผู้มีอ านาจออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ทั้งประเภทที่ไม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษี หรือให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีก็ตาม และเพื่อเป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ใช้ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จึงควรจัดท าร่างพระราชบัญญัติกฎถ่ินก าเนิดสินค้า พ.ศ. .... ข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการจัดท ากฎหมายต่อไปในอนาคต  

นอกจากการตราเป็นพระราชบัญญัติข้างต้นแล้ว การจัดท ากฎหมายอาจพิจารณาจาก
ทางเลือกอื่นได้อีก เช่น การแก้ไขในกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก
และการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขออนุญาตให้ส่งออกไป
นอกและน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2555 หรือรวมเอาหลักการในกฎหมายล าดับรองใน
รูปแบบของประกาศกระทรวง หรือประกาศกรมทั้งหมดที่เคยออกมา มาพิจารณาร่างเป็นกฎหมายก็
ได้ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ผู้เขียนสนับสนุนในการตราเป็นพระราชบัญญัติใหม่มากกว่า โดยให้ช่ือของ
พระราชบัญญัติ และเนื้อหาเป็นเรื่องของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าโดยตรง 

ประเด็นต่อมา เรื่อง “ขอบเขตของการบังคับใช้” ส าหรับร่างพระราชบัญญัตินี้ ควร
ก าหนดนิยามของกฎถ่ินก าเนิดสินค้าให้ครอบคลุมถึงเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดทั้งหมดที่มีอยู่ 
ตั้งแต่ในหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก หลักเกณฑ์ของความตกลงการค้าเสรีต่างๆที่ประเทศไทย
เป็นภาคีสมาชิกทั้งหมด ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีจ านวนความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก
ทั้งหมด 12 ความตกลง โดยแต่ละความตกลงก็มีเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าที่คล้ายกัน หรือเหมือนกัน ไม่
ว่าจะแบบทวิภาคี หรือพหุภาคีก็ตาม ตัวอย่างเช่น อ้างอิงเนื้อหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาถ่ิน
ก าเนิดสินค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) พิจารณาควบคู่ไปกับเกณฑ์ความตกลงว่าด้วยการใช้
อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากันของอาเซียน (Rules of Origin of Agreement on Common 
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Effective Preferential Tariff: CEPT) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in 
Goods Agreement: ATIGA)  ทั้งหลักการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained), 
หลักเกณฑ์การแปรสภาพอย่างเพยีงพอ (Substantial Transformation), กฎการค านวณสัดส่วนการ
ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content: LC หรือ Regional Value Content: RVC), กฎการ
ผลิตข้ันต่ า (Minimal Operation/Process) กฎเฉพาะสินค้า และหลักเกณฑ์มูลค่าข้ันต่ าในการผ่อน
ปรน (De Minimis) และหลักอื่นๆ ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้หากเป็นการพิจารณา
เฉพาะรายสินค้าที่แบ่งตามพิกัดที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน และมีจ านวนมาก ผู้เขียนมีความ
คิดเห็นว่าสามารถบัญญัติไว้ให้อ านาจในการออกเป็นภาคผนวก หรือแม้กระทั่งกฎหมายในล าดับรองก็
ได ้  

นอกจากนัน้ ร่างพระราชบัญญัติควรน ากฎต่างๆที่ประกาศใช้อยู่แล้วในปัจจุบันบัญญัติ
ด้วย อาทิ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องการขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังที่ส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2550 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่องการขอหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าสิ่งทอ พ.ศ. 2546 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่อง
การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ินก าเนิดที่จะขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรพ.ศ. 2549
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องการตรวจคุณสมบัติทางด้านถ่ินก าเนิดของสินค้าที่จะขอหนังสือ
รับรองแบบอี (E) ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน พ.ศ. 2548 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่องการตรวจคุณสมบัติทางด้านถ่ินก าเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบเอ (FORM A) 
พ.ศ. 2548 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องการออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามข้อบังคับ
ขององค์การกาแฟระหว่างประเทศพ.ศ. 2551 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องการออกหนังสือ
รับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
พ.ศ. 2553 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องการออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตก
ลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นส าหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพ.ศ. 2550 ประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศเรื่องการออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงว่างด้วยการค้า
สินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆระหว่างรัฐบาล
แห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญีปุ่่นพ.ศ. 2552 ประกาศ
กรมการค้าต่างประเทศเรื่องการออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงว่างด้วยการค้า
สินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆระหว่างรัฐบาล
แห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 
2552 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอรับหนังสือส าคัญการ
ส่งออก - น าเข้าสินค้าโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2554  ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการออก
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศหรือการปฏิบัติทางการค้า
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ระหว่างประเทศพ.ศ. 2548 ฯลฯ ซึ่งยังมีกฎหมายอีกจ านวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ ซึ่งหากใน
อนาคตมีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีเพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ก็สามารถออกเป็น
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มกฎหมายฉบับนี้ หรือหากต้องการออกเป็นเพียงกฎหมายล าดับรอง ก็ให้
บัญญัติอ านาจในการออกกฎหมายล าดับรองไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
และพิจารณาของผู้ประกอบการที่สามารถเริ่มต้นจากการพิจารณากฎหมายเพียงฉบับเดียว อันจะเป็น
ประโยชน์มหาศาลในอนาคต 

ประเด็นเรื่อง “การก ากับดูแล คุณสมบัติ หน้าที่  และบทลงโทษของผู้ เกี่ยวข้อง”
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์พื้นฐานข้างต้น ผู้เขียนสนับสนุนว่า ควรเพิ่มเติมรายละเอียดข้อบังคับในการ
ตรวจสอบพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าของหน่วยงานหรือองค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ใน
ข้ันตอนการตรวจสอบที่มาของสินค้าหรือเอกสาร และการตรวจสอบโรงงานอันเป็นสายการผลิต และ
ก าหนดเวลาในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันความล่าช้าในกระบวนการในกรณีที่มีการเพิ่ม
ข้ันตอนมากข้ึน อีกทั้งควรบัญญัติคุณสมบัติของผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกรวมอยู่ในพระราชบัญญัติ
นี้ด้วย โดยระบุเป็นหมวดที่ชัดเจน ป้องกันปัญหาต่างๆ ทั้งการสวมสิทธิสินค้า การแอบอ้างสิทธิสินค้า 
การไม่มีตัวตนของผู้ประกอบการ และการทุจริตอื่นๆในกระบวนการพิจารณา เพื่อใช้เป็นกฎมาตรฐาน
และใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรผูอ้อกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าทั้งหมดด้วยอย่างไม่มีข้อยกเว้น ทั้ง
องค์กรผู้ออกที่ออกใบรับรองประเภทได้สิทธิพิเศษหรือไม่ได้ก็ตาม ซึ่งหมายถึง หอการค้าไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมการค้าต่างประเทศ รวมทั้งบัญญัติก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน
ทั้งทางปกครองและทางอาญาด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกเป็นกฎหมายใหม่ หรือแก้ไขกฎหมายเดิมที่มี
อยู่ โดยให้มีความผิดทั้งองค์กรผูอ้อกใบรับรองถ่ินก าเนิดสนิค้า และผู้ประกอบการส่งออกเอง ซึ่งควรมี
ลักษณะบทลงโทษเป็นค่าปรับที่มีจ านวนสูง และอาจก าหนดให้คิดค านวณค่าปรับโดยทวีคูณจาก
มูลค่าของสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาความไม่เหมาะสมของค่าปรับที่เกิดข้ึนด้วย และโทษทาง
อาญาอื่นๆอาทิการจ าคุกเป็นเวลาหนึ่งถึงสองปี หรือการริบทรัพย์สิน โดยความผิดที่เกิดข้ึนอาจแยก
เป็นข้อต่างๆได้ อาทิ  กรณีหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนเพื่อฉ้อฉลทางการค้า โดยการแอบอ้างถ่ินก าเนิด
สินค้า หรือโดยการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า หรือปลอม
แปลงหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ควรก าหนดโทษสูงสุดในบรรดาความผิดทั้งหมด เนื่องจากความ
ร้ายแรงและความเสียหายที่เกิดข้ึนมีมากที่สุด หรือในกรณีผู้รับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง หาก
กระท าการโดยการรับรองสนิค้าที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ถ่ินก าเนิดสินค้าตามความตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี จะต้องระวางโทษทั้งจ าทั้งปรับ
เช่นกัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหาการทุจริตที่สอดคล้องกับหลักการ
ของการรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง กล่าวคือ ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้ายังคงมีอยู่ตามเดิม แต่การทุจริตอาจมีน้อยลง เพราะมีบทลงโทษก ากับไว้
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ด้วย ผู้เขียนเสนอว่าหากมีการลงโทษโดยการปรับเงินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้ออก
ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้ามีอ านาจในการเปรียบเทียบปรับได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องไปที่สถานีต ารวจเพื่อ
ลดข้ันตอนความยุ่งยากในการส่งต่อให้ต ารวจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระท าผิดได้ถูกลงโทษจริง ควรน า
โทษทางปกครองมาบัญญัติไว้ให้ชัดเจนด้วย กล่าวคือ ผู้ขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า หรือผู้รับมอบ
อ านาจให้กระท าการดังกล่าว หรือผู้รับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง หากฝ่าฝืนกระท าการหรืองด
เว้นกระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับถ่ินก าเนิดสินค้า อัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการค้าภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ให้กรมการค้าต่างประเทศ (โดย
ค าสั่งของอธิบดี) มีอ านาจปฏิเสธการออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ยกเลิกหรือเพิกถอนเอกสาร
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องนั้น รวมถึงสั่งภาคทัณฑ์ ระงับการติดต่อ หรือระงับการข้ึนทะเบียนของผู้นั้น โดย
ให้ก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร หรือจะสั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของผู้นั้นเลยก็ได้ แต่ทั้งนี้ เพื่อ
ป้องกันการกลั่นแกล้งโดยผู้มีอ านาจ หรือความผิดพลาดอื่นๆที่อาจเกิดข้ึน ควรก าหนดให้สามารถ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีหรือผู้ที่มีอ านาจได้ด้วย และอาจก าหนดลงไปให้มีการท าทะเบียน
ประวัติผู้เคยท าผิดในกรณีการพิจารณาขอใบรับรองถ่ินก าเนิดให้ชัดเจน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล ในลักษณะแบบบัญชีรายช่ือบุคคลที่เคยถูกลงโทษ หรือที่เรียกว่า บัญชีด า (Black List) และ
ห้ามบุคคลดังกล่าวกระท าการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยอาจก าหนดโทษเป็น
ล าดับข้ันตามความผิดที่เกิดข้ึน กล่าวคือ ตักเตือน ระงับใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า พักใบอนุญาตผู้
ส่งออก จนถึงห้ามเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาด  หากไม่มีการลงโทษใดๆ 
ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรผู้ออกที่ กระท าการทุจริตจะไม่เกรงกลัว และกฎเกณฑ์ที่
ออกมาอาจไม่มีผลในทางปฏิบัติเช่นที่ผ่านมา และมีการกลับมากระท าผิดซ้ าๆ โดยเพียงเปลี่ยนช่ือ
หรือจดทะเบียนบริษัทใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแอบอ้างและการสวมสิทธิถ่ิน
ก าเนิดสินค้าของประเทศไทยในระยะยาวด้วย  

ทั้งนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า กรณีมีกฎหมายที่เป็นเกณฑ์กลางเกิดข้ึน แล้วอาจจะขัดกับ
กฎเกณฑ์ในเงื่อนไขของการค้าเสรีที่มีอยู่นั้น ผู้เขียนได้น าเสนอไปข้างต้นว่า ให้น าหลักเกณฑ์ที่มีอยู่
เดิมในการค้าเสรีต่างๆมาบัญญัติเป็นกฎหมายด้วย โดยครอบคลุมทุกหลักเกณฑ์ในความตกลงการค้า
เสรีเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ต่างๆนั้นโดยพื้นฐานต่างมีความคล้ายกันหรือเหมือนกัน ดังนั้นการ
บัญญัติกฎถ่ินก าเนิดสินค้าข้ึนเป็นเกณฑ์กลางนี้จึงไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ในแต่ละความตกลงการค้าเสรีที่
มีอยู่เดิม ทั้งนี้ หากยังเกิดความไม่มั่นใจในรายละเอียดของใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าตามเงื่อนไขของ
แต่ละความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ก็อาจบัญญัติให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการขอใบรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าส าหรับการค้าในประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรีอยู่เดิม ใช้เงื่อนไขภายใต้หลักเกณฑ์
เดิมได้  



116 
 

นอกจากนั้น กรณีที่ไม่มีกฎถ่ินก าเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หรือเป็นกรณี
การขอใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าประเภทที่ไม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษี ที่ออกโดยหอการค้าไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้น จะใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณา ในประเด็นนี้ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า 
หลักเกณฑ์ที่จะถูกบัญญัติในกฎหมายกลางเรื่องกฎถ่ินก าเนิดสินค้านี้ ต้องอ้างอิงมาจากความตกลง
การค้าเสรีต่างๆ รวมถึงหลักการพื้นฐานในองค์การการค้าโลก ซึ่งแต่ละสินค้าก็มีเงื่อนไขการพิจารณา
ที่ต่างกัน และผู้เขียนได้วิเคราะห์แยกประเภทกลุ่มสินค้าโดยมีความครอบคลุมพอสมควรไว้แล้วในบท
ที่ 4 ซึ่งสามารถน าไปอ้างอิงประกอบการพิจารณาหรือการบัญญัติเป็นกฎหมายได้ เพื่อให้มีความ
ครอบคลุมในสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากการบัญญัติกฎหมายกลางยังเกิดช่องว่าง
ในสินค้าบางชนิดที่ไม่มีเกณฑ์การพิจารณา ผู้เขียนเสนอว่า อาจบัญญัติไว้ข้อหนึ่งว่าให้ผู้ประกอบการ
ส่งออกหรือองค์กรผู้ออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าสามารถเทียบเคียงจากความตกลงการค้าเสรีที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่เพื่อน ามาพิจารณาได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอุดช่องว่างของปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนได้ในอนาคตส าหรับการไม่มีกฎหมาย และหากหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยไม่มั่นใจในเงื่อนไขการพิจารณา อาจมีเงื่อนไขให้สามารถสอบถามไปยังกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในประเด็นดังกล่าวเพื่อขอความคิดเห็น เพื่อความชัดเจนและถูกต้องได้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นของการเลือกใช้เงื่อนไขการได้มาซึ่งถ่ินก าเนิดสินค้าของประเทศไทยนั้น จาก
การศึกษากฎเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ พบว่าสินค้าแต่ละประเภทนั้นส่วนหนึ่งจะมีเกณฑ์ที่ตายตัว
เพียงเกณฑ์เดียว ซึ่งไม่อาจเลือกได้ ผู้ประกอบการส่งออกจ าต้องใช้เกณฑ์นั้นอย่างไม่มีข้อยกเว้น แต่
กรณีสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเกณฑ์เงื่อนไขการได้มามากกว่าหนึ่งเกณฑ์ ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าใน
กฎหมายกลางควรบัญญัติให้ครบทุกเกณฑ์ที่ใช้ได้ และให้ผู้ประกอบการส่งออกนั้นเป็นผู้เลือกด้วย
ตัวเองว่าจะใช้เกณฑ์ใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการส่งออกเอง เพราะผู้ประกอบการ
แต่ละคนอาจมีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้มาซึ่งถ่ินก าเนิดสินค้าต่างกัน  

เนื่องจากกรณีนี้เกี่ยวเนื่องกับภาคการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรายได้
หลักของประเทศ มูลค่ารวมแต่ละปีหลายหมื่นล้านบาท แต่กระบวนการควบคุมต้นทางของการ
ส่งออกของประเทศไทยกลับไม่เข้มข้นและไม่ชัดเจน กฎถ่ินก าเนิดที่เป็นเกณฑ์ส าคัญของการได้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆก็ไม่มีเอกภาพ ท าให้เกิดความยุ่งยากต่อผู้ประกอบการ ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ ชวน
ให้คิดได้ ว่าประเทศไทยไม่จริงจังกับการพัฒนาประเทศให้มีมาตรฐานสูงข้ึนทัดเทียมนานา
อารยประเทศ และนอกเหนือจากการร่างเป็นพระราชบัญญัติกฎถ่ินก าเนิดสินค้า พ.ศ. ... แล้ว สิ่งที่
อาจกระท าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอฝ่ายนิติบัญญัติคือ กรมการค้าต่างประเทศฯ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถก าหนดเป็นนโยบาย หรือลงไปใน
กฎหมายระดับกฎ หรือประกาศกระทรวง ให้มีจัดการอบรมให้กบัผูป้ระกอบการ ทั้งผู้ผลิตสินค้าและผู้
ส่งออกให้ทราบถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้าที่ได้บัญญัติข้ึนใหม่ และกฎเกณฑ์ตามข้อตกลง



117 
 
การค้าเสรีที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่แล้ว หรือก าลังจะเป็นในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการปรับตัวในการผลิต การส่งออก และการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องเอกสารหรือ
ข้อมูลอื่นใด ส าหรับการขอออกใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า รวมถึงจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้
ออกให้มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์การพิจารณาถ่ินก าเนิดสินค้าอย่างถ่องแท้ สามารถแนะน า
ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งควรจัดท าเอกสาร บทความต่างๆ ที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับถ่ิน
ก าเนิดสินค้า ใบรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วเผยแพร่ผ่านสื่อในช่องทาง
ต่างๆให้มากขึ้น  เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศ และเงื่อนไขต่างๆมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาข้ึน
อยู่ตลอดเวลา 
 กฎถ่ินก าเนิดสินค้านั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มบทบาทและความส าคัญต่อการค้าระหว่าง
ประเทศมากข้ึนในอนาคต ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะข้างต้นนี้ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการพัฒนากฎถ่ินก าเนิดสินค้าในประเทศไทยมากข้ึน ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ชาวไทยและเศรษฐกิจของประเทศไทย   
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ภาคผนวก ก 
กฤษฎีกาเก่ียวกับถ่ินก าเนิดในการน าเข้าและส่งออกสินค้า  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 
 
 

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 
Peace Independence Democracy Unity Prosperity 

----------===000===---------- 
Prime Minister’s Office           
 No. 228/PM 

Vientiane Capital, dated 22 April 2010 
 

Decree 
on the Origin of Import and Export Goods 

- Pursuant to the Law on the Government of the Lao PDR No. 02/NA, dated 6 
May 2003; 
- Pursuant to the Law on the Customs No. 05/NA, dated 20 May 2005; 
- Referencing the proposal of the Minister of Industry and Commerce No. 
0603/MOIC.DIMEX, dated 24 March 2010. 

 
The Prime Minister of Lao PDR decrees: 
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Chapter I 

General Provisions 
 
Article 1. Objectives 
 This Decree stipulates the principles and rules on the origin of 
import and export goods aiming at promoting both domestic and foreign trade 
and investment, benefiting from trade preferences, [and] protecting the 
environment, which will contribute to the strengthened development and 
growth of the national economy and improved livelihoods of the people. 
 
Article 2. Origin of goods 
 The origin of goods is where the goods is produced or undergone 
production process in accordance with the provisions set forth in this Decree. 
 
Article 3. Interpretation of Terms  
 The terms used in this Decree shall be interpreted as follows: 
1. Preferential rules of origin means the rules used to determine the origin of a 
good under a free trade agreement between two or more countries, which the 
good originating from the contracting countries of the agreement shall receive 
import duty exemption or reduction; 
2. Non-preferential rules of origin means the rules used to determine the origin 
of import goods for the purpose of the application of most-favored-nation 
treatment, anti-dumping and countervailing duties, safeguard measures, 
quantitative restrictions, government procurement, and collection of trade 
statistics; 
3. Substantial transformation means that a good is changed through a 
manufacturing process into a new one with the tariff heading, form, function, 
fundamental characteristic or end use different from that of the input used in 
the production of the good; 
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4. Issuing authority or body means the competent authority of the Ministry of 
Industry and Commerce or its competent representative that is authorized to 
issue the certificate of origin of export goods; 
5. Authority receiving and confirming the certificate of origin of import goods 
means the Customs authority; 
6. Certificate of origin means a written document specifying that the good is 
originated or undergone production process, which is issued by a competent 
authority or body of the exporting country; 
7. Goods means materials or products which are produced and have 
commercial value; 
8. Material means raw materials, ingredients, parts, components, sub-assembly 
and/or goods that are physically incorporated into another good or are subject 
to a process in the production of another good. 
 
Article 4. Scope of application 
 This Decree is applicable to the following parties: 
1. Domestic and foreign business operator dealing with importation and 
exportation which needs the certificate of origin; 
2. Authorities or bodies issuing the certificate of origin of export goods; 
3. Authorities receiving and confirming the certificate of origin of import goods; 
4. Competent authorities authorized to issue, certify and inspect the certificate 
of origin; 
5. Persons, legal entities or organizations engaging in trade related activities. 

 
Chapter II 

Preferential Rules of Origin 
 

Article 5. Preferential rules of origin under international agreements 
The determination of the origin of goods under preferences shall be made in 
accordance with the rules of origin under international agreements of which Lao 
PDR is a party. 
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Article 6. Preferential rules of origin under unilateral preferences 
The determination of the origin of export goods under unilateral preferences 
shall be made in accordance with the rules of origin of importing countries. 
 

Chapter III 
Non-preferential Rules of Origin 

 
Article 7. Determination of origin of goods 
 The determination of the origin of goods shall be made under the 
following provisions: 
1. Wholly obtained or produced goods 
 The following goods are to be considered as being wholly obtained 
or produced in one country: 
(1) Plant and plant products grown and harvested, picked or gathered in that 
country; 
(2) Live animals born and raised in that country; 
(3) Products obtained from live animals referred to in sub-paragraph (2) above; 
(4)Products obtained by hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or 
capturing conducted in that country; 
(5) Minerals and other naturally occurring substances, not included in 
subparagraphs (1) to (4), extracted or taken from its soil, waters, seabed or 
beneath its seabed; 
(6) Products of sea-fishing and other marine products taken from the high sea 
by vessels registered in the country concerned and flying the flag of that 
country; 
(7) Products obtained or produced on board factory ships exclusively from 
products referred to in sub-paragraph (6) above, provided that such factory 
ships are registered in that country and fly its flag; 
(8) Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the 
territorial waters, provided that that country has the rights to exploit such 
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waters, seabed and beneath the seabed in accordance with the international 
law; 
(9) Waste and scrap products derived from manufacturing operations and used 
articles, if they are collected therein and are fit only for the recovery of raw 
materials; and 
(10) Goods which are produced in that country exclusively from goods referred 
to in subparagraphs (1) to (9) above. 
2. Substantial transformation criteria 
 Where many countries were involved in the production of goods, the 
country carrying out the last substantial transformation shall be regarded as the 
country of origin of that good. 
 The determination whether the last substantial transformation 
occurs as specified in clause above shall be only based on the change in tariff 
heading criteria. 

 
Article 8. Minimal operations and processes 
 The good with the following minimal operations and processes shall 
be deemed not qualified for the origin of goods: 
1. Operations to ensure the preservation of products in good condition for 
transportation or storage such as drying, chilling, adding salt, etc.; 
2. Simple operations such as sifting, sorting, classifying or matching, washing, 
painting or cutting up; 
3. Changes of packing and breaking up and assembling of consignment; 
4. Simple slicing, cutting, and repacking or placing in bottle, flasks, bags, boxes 
and all other simple packing operations; 
5. The affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products or 
their packaging; 
6. Simple mixing of products; 
7. Simple assembly of parts of products to constitute a complete product; 
8. Combination of two or more operations specified in 1 to 7 above; and 
9. Slaughter of animals. 
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Article 9. Indirect materials 
 When determining the origin of goods, indirect materials are not 
considered even though they might be used in the production process or not: 
- Energy and fuel; 
- Machine and tools; 
- Plant, equipment, including safety equipment; 
- Lubricants, greases and compounding materials; 
- Gloves, glasses, footwear and clothing; 
- Catalyst and solvents. 
 
Article 10. Determination of origin of packaging, accessories, spare parts, tools 
and goods not yet assembled or dismantled 
 Packaging materials, accessories, spare parts, tools and instructional 
or other information materials which accompany goods are considered to have 
the same origin with such goods. 
 With respect to goods which have not yet been assembled or which 
are in a state of being dismantled and which are imported via a number of 
journeys due to transportation or manufacturing conditions, the origin of the 
goods on each journey shall be deemed to be the same origin. 

 
Chapter IV 

Implementation Procedures of the Origin of Goods 
 
Article 11. Issuance of certificates of origin of export goods 
 Issuance of the certificate of origin of export goods shall be carried 
out as follows: 
1. An exporter wishing to obtain the certificate of origin of export goods shall 
submit a valid application to the authority issuing such certificate; 
2. The issuing authority shall carry out examination of the origin of export goods 
and shall issue the certificate of origin of goods within 3 working days as from 
the date of receipt of a complete and valid application. In cases where it is 
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necessary to conduct an inspection of the production process [factory visit], 
such timeframe may be extended but shall not exceed 7 working days; the 
authority shall not issue the certificate of origin to the applicant if such 
submitted application is invalid or incomplete; 
3. If the customs authority or other competent bodies of the country importing 
goods from Lao PDR or if the competent authority of Lao PDR request an 
inspection of the authenticity of country of origin of goods, the authority or 
body issuing the certificate of origin of goods shall be responsible to verify the 
origin of such goods and to notify such verification to the related authority 
making the request. 
4. The certificate of origin issued by the issuing body shall be in a specified 
format. 

 
Article 12. Customs Declaration and pre-determination of origin of import goods 
 Customs Declaration and pre-determination of origin of import 
goods shall be carried out as follows: 
1. The importer shall present evidence on the origin of import goods on the 
basis of the criteria specified in Article 7 of this Decree. 
2. The Customs authority of Lao PDR shall determine the origin of import goods 
at the time of customs clearance. The Customs authority may pre-determine 
the origin of import goods if the importer requests and files complete and valid 
application and documentation. 
 
Article 13. Assessment of Origin of Import Goods 
 The request to assess the origin of goods shall be carried out as 
follows: 
1.Any importer or other persons, with a justifiable cause, may request the 
Customs authority for an assessment of the origin of goods. The assessment 
should be carried out as soon as possible but no later than 150 days after a 
written request for such assessment has been submitted, provided that the 
request contains all necessary and complete information and evidence. The 
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request for the assessment shall be approved before the trading of such goods 
or may be approved at any later point in time. 
2. The decision on the origin of goods is valid for 3 years where the authenticity 
and criterion concerning the goods including the rules of origin used in that 
assessment remain unchanged; 
3. The decision on the origin of goods will not applicable when there is another 
decision that conflicts to the previous one and where the related agencies are 
informed; 
4. The decision on the origin of goods shall be publicly accessed in accordance 
with the provisions of Article 16.2 of this Decree. 
 
Article 14. Presentation of the certificate of origin 
 The importer shall present the certificate of origin of import goods 
to the Customs authority at the time of customs clearance in the following 
cases: 
1. If the importer wishes to avail of tariff preferences under the laws of Lao PDR 
or international agreements of which Lao PDR is a party; 
2. If the import goods originate from a country to which Lao PDR grants 
preferences under a bilateral agreement; 
3. If the import goods are in the list of controlled goods under the laws and 
regulations of Lao PDR or international agreements of which Lao PDR is a party; 
4. If the import goods are in the list of controlled goods that Lao PDR or 
international organizations announce as dangerous goods which may cause 
harm to the safety of the society, [and] human, animal or plant health and the 
environment, and need to be controlled; 
5. If the goods are imported from the country which Lao PDR is applying anti-
dumping or countervailing duties, safeguard measures, or quantitative import 
restrictions. 
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Article 15. Review of decision on determination of origin 
 Any importer who has grievances with respect to the decision on the 
determination of origin may request the Customs authority for a review, or 
alternatively may bring the matter to the higher authority of the Ministry of 
Finance for a satisfactory solution, who may modify or reverse the 
determination. In cases where the importers are still not satisfied with such 
solution, the importers may seek recourse to the court in accordance with the 
laws and regulations of Lao PDR. 
 
Article 16. Record keeping requirements 
 The record keeping shall be carried as follows: 
1. The exporter applying for the certificate of origin and the issuing authority 
shall keep its supporting documentation for application of the certificate of 
origin for not less than three (3) years from the date of issuance of the 
certificate of origin; 
2. All information and data that are by nature confidential or that are provided 
on a confidential basis in the determination of the origin of goods shall be kept 
confidential by the relevant authorities. Without a permission of the person or 
relevant authorities providing such information they shall not be disclosed, 
except in the context of court proceedings. 

 
Chapter V 

Administration and Inspection Origin of Goods 
 

Article 17. Administration agencies 
 The government administers activities on the origin of goods 
centrally and uniformly across the country under the purview of the Ministry of 
Industry and Commerce and the Ministry of Finance in collaboration with other 
relevant agencies. 
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Article 18. Rights and duties of the Ministry of Industry and Commerce 
 In administering and inspecting the origin of goods, the Ministry of 
Industry and Commerce has the following rights and duties: 
1. To formulate and adopt regulations, decisions, instructions, guidelines and 
notifications according to its roles; 
2. To issue the certificate of origin of export goods or authorize the provincial 
and Vientiane Capital Industry and Commerce departments or the Chamber of 
Commerce and Industry to issue such certificate; 
3. To supervise the implementation of activities on the origin of goods across 
the country; 
4. To publish and disseminate all regulations and information on origin of goods 
through newspapers or other medias including its website to enable access by 
business operators, related government agencies, private sector and individuals; 
5. To issue, suspend or withdraw the certificate of origin; 
6. To consider and address all request on origin of export goods; 
7. To build the capacity on origin of goods for government officials; 
8. To engage in international coordination and cooperation related to the origin 
of goods activities; 
9. To report to the government on origin of goods activities on a regular basis in 
accordance with the scope of its right and duties; 
10. To follow other rights and duties as set out in the laws and regulations. 

 
Article 19. Rights and duties of the Ministry of Finance 
 In administering and inspecting the origin of goods, the Ministry of 
Finance has the following rights and duties: 
1.To formulate and adopt regulations, decisions, instructions, guidelines and 
notifications according to its roles; 
2. To implement rules on the inspection of the origin of import goods; 
3. To publish and disseminate all regulations and information on origin of goods 
through newspapers or other medias including its website to enable access by 
business operators, related government agencies, private sector and individuals; 
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4. To establish an information network system, reporting system on the origin of 
goods in order to provide service and facilitate the relevant authorities on the 
inspection of the origin of import goods; 
5. To consider in the grant or refusal of eligibility for import duty reduction or 
exemption in accordance with the rules of origin; 
6. To consider and address all request on the origin of import goods; 
7. To build the capacity on origin of goods for government officials; 
8. To engage in international coordination and cooperation related to the origin 
of goods activities; 
9. To report to the government on origin of goods activities on a regular basis in 
accordance with the scope of its right and duties; 
10. To follow other rights and duties related to origin of goods activities as set 
out in the laws and regulations. 
 
Article 20. Inspection Agencies on origin of goods 
 Inspection agencies on origin of goods consist of: 
1.Internal inspection agency which is the same the agency that administers the 
origin of goods as stipulated in Article 17 of this Decree. 
2. External inspection agency such as the State Inspection Authority. 
 
Article 21. Subject matter of inspection 
 The subject matter of inspection the origin of goods is as follows: 
1. Implementation on the regulations on origin of goods activities; 
2. Production process to ensure compliance with relevant laws and regulations; 
3. Compliance of documentation on the application of the certificate of origin; 
4. Authorization and provision by the laws and regulations. 
Article 22. Types of Inspection 
 The types of the inspection of the origin of goods consist of regular 
inspection, inspection out of schedule with pre-notice, and urgent inspection. 
 Regular inspection is the inspection according to the schedule on a 
regular basis in a certain timeframe; 
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 Inspection out of schedule with pre-notice is the inspection out of 
the schedule where it is considered necessary which those being inspected shall 
be informed in advance. 
 Urgent inspection is the inspection in an urgent manner without any 
advance notice to those being inspected. 

 
Chapter VI 

Awards and Sanctions 
 

Article 23. Awards 
 Any persons, legal entities or organizations with outstanding 
performance according to this Decree shall receive the appropriate awards and 
other benefits. 
 
Article 24. Sanctions 
 Any importer and exporter violating this Decree such as: forging, 
altering or trading the certificate of origin shall be subject to measures such as: 
warning, education, suspension or cancellation of license of international trade 
according to the seriousness of the circumstances. Where the circumstances are 
serious enough such as a criminal offense, the Criminal Laws and proceeding 
will be applied. 
Any authorities or officials violating this Decree and other related law and 
regulations shall be sanctioned by different measures such as: warning, removal 
of duties, retires or dismissals depending on the serious or non-serious category 
of the offence. Where the violation is a crime, the Criminal law procedure of 
Lao PDR will be applied. 
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Chapter VII 
Final Provisions 

 
Article 25. Implementation 
 The Ministry of Industry and Commerce and the Ministry of Finance 
shall implement this decree in accordance with their roles. 
Ministries, Ministry equivalent agencies, local authorities and other relevant 
sectors shall be informed and strictly implement this Decree. 
 
Article 26. Effectiveness 
 This Decree enters into force 90 days after its signatory. This Decree 
supersedes the Decree on the Administration of Certificates of Origin No. 97/PO 
dated 8 December 1992. 
 Any regulations or provisions in contradiction of this Decree shall be 
abolished. 

 
Prime Minister of Lao PDR 

[signed and sealed] 
Bouasone Bouphavanh 
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ภาคผนวก ข 
กฤษฎีกาเก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมายการค้าในเรื่องถิ่นก าเนิดสินค้า 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

DECREE 

Detailing the provisions of the Commercial Law on goods origin 
THE GOVERNMENT 

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government; 
Pursuant to the June 14, 2005 Commercial Law; 
At the proposal of the Trade Minister, 

 
DECREES: 
Chapter I 

GENERAL PROVISIONS 
Article 1.- Governing scope 
 This Decree provides for origin of imports and origin of exports. 
 
Article 2.- Subjects of application 
 This Decree applies to: 
1. Traders. 
2. The state management agency in charge of goods origin; organizations issuing 
certificates of origin of exports. 
3. The agency inspecting origin of imports and exports. 
4. Organizations assessing origin of goods. 
5. Other organizations and individuals engaged in commerce-related activities. 
 
Article 3.- Interpretation of terms 
 In this Decree, the terms and expressions below are construed as follows: 
1. "Origin of goods" means a country or a territory where such goods has been wholly 
obtained or where the last substantial processing operation has been carried out 
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when more than one country and/or territory are concerned in the production of 
such goods. 
2. "Preferential rules of origin" mean regulations on origin applicable to goods subject 
to agreements on tariff preferences and non-tariff preferences. 
3. "Non-preferential rules of origin" mean regulations on origin applicable to goods 
other than those specified in Clause 2 of this Article and in case of application of 
such non-preferential commercial instruments as most-favored-nation treatment, 
anti-dumping and countervailing duties, safeguard measures, quantitative restrictions 
or tariff quotas, government procurement and trade statistics. 
4. "Certificate of origin" means a documentary proof issued by an organization of a 
country or a territory of exportation of a goods on the basis of relevant regulations 
and requirements on origin, clearly identifying the origin of such goods. 
5. "Change in tariff classification of goods" means a change in HS heading (in export 
and import tariffs) of a goods made in a country or a territory in the production 
thereof from materials not originating from such country or territory. 
6. "Ad valorem percentage" means the proportion of an added value obtained after a 
country or a territory produces, manufactures or processes materials not originating 
from such country or territory to total value of produced goods. 
7. "Manufacturing or processing operation" means a main production process in which 
basic characteristics of a goods are created. 
8. "Substantial transformation" means the transformation of a goods through a 
production process into a new commercial article which is distinctive in appearance, 
properties, basic characteristics or utility as compared with the original goods. 
9. "Production" means methods of making goods, including cultivation, exploitation, 
harvest, rearing, extraction, collection, gathering, fishing, trapping, hunting, 
manufacturing, processing or assembly. 
10. "Materials" include raw materials, ingredients, spare parts, accessories, knocked 
down parts and goods which, in their combinations, constitute other goods after 
undergoing a production process. 
11. "Product" means an article of commercial value which has undergone one or 
more production process. 
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12. "Goods" mean materials or products. 
 

Chapter II 
PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN 

 
Article 4.- Preferential rules of origin under international treaties 
 The identification of origin of imports or exports for enjoyment of tariff or 
non-tariff preferences shall comply with treaties to which Vietnam has signed or 
acceded and relevant legal documents detailing the implementation of these 
treaties. 
Article 5.- Preferential rules of origin under general tariff preferences and other 
unilateral preferences 
 The identification of origin of exports for enjoyment of general tariff 
preferences and other unilateral preferences shall comply with the rules of origin of 
countries of importation regarding these preferences. 

 
Chapter III 

NON-PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN 
 
Article 6.- Goods having an origin 
 Goods shall be regarded as originating from a country or a territory when they 
are: 
1. Wholly obtained in this country or territory. 
2. Not wholly obtained in this country or territory. 
 
Article 7.- Identification of wholly obtained goods 
 Wholly obtained goods mentioned in Clause 1, Article 6 of this Decree shall 
be recognized as originating from a country or a territory when they fall into one of 
the following cases: 
1. Plants and plant products harvested in such country or territory. 
2. Live animals born and raised in such country or territory. 
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3. Products derived from live animals specified in Clause 2 of this Article. 
4. Products obtained as a result of hunting, trapping, fishing, rearing, collection or 
catching in such country or territory. 
5. Minerals and natural substances not listed in Clauses 1 thru 4 of this Article and 
extracted or obtained from earth, water, seabed or sea subsoil of such country or 
territory. 
6. Products obtained from water, seabed or sea subsoil outside territorial waters of 
such country or territory, provided such country or territory has the right to exploit 
such water, seabed or sea subsoil according to international law. 
7. Sea-fishing and other marine products obtained from the high seas by vessels 
registered with such country or territory and permitted to hoist its flag. 
8. Products processed or produced from products specified in Clause 7 of this Article 
onboard vessels registered with such country or territory and permitted to hoist its 
flag. 
9. Products obtained in such country or territory which are no longer capable of 
performing their original functions and so irreparable and unrestorable that they can 
only be scrapped or used as materials or raw materials or recycled. 
10. Goods obtained or produced in such country or territory from products specified 
in Clauses 1 thru 9 of this Article. 
 
Article 8.- Identification of not wholly obtained goods 
1. Not wholly obtained goods mentioned in Clause 2, Article 6 of this Decree shall be 
recognized as originating from a country or a territory where the last substantial 
processing operation conducive to the substantial transformation of such goods has 
been carried out in such country or territory. 
2. "Change in tariff classification of goods" criterion shall serve as the principal 
criterion to determine the substantial transformation of goods mentioned in Clause 1 
of this Article. 
"Ad valorem percentage" criterion and "manufacturing or processing operation" 
criterion shall be taken as supplementary or substitute criteria upon determination of 
substantial transformation of goods. 
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3. The Trade Ministry shall promulgate the list of goods subject to "ad valorem 
percentage" criterion and "manufacturing or processing operation" criterion specified 
in Clause 2 of this Article. 
 
Article 9.- Simple manufacturing or processing operations which are not taken into 
account upon identification of origin of goods 
 The following manufacturing or processing operations, either independently 
performed or combined together, shall be considered simple and not be taken into 
account upon identification of origin of goods: 
1. Steps of goods preservation in the course of transportation and storage 
(ventilation, spreading, heat-drying, chilling, brining, sulfuration or addition of other 
additives, removal of damaged parts and similar steps). 
2. Steps of dust-cleaning, screening, selection, classification (including grouping into 
sets), cleansing, painting or cutting into pieces. 
3. Change of packaging and disintegration or assembly of goods lots; bottling, 
packaging, putting up into packs or boxes, and other simple packaging jobs. 
4. Affixture on products or product packages of labels, marks or similar distinctive 
signs. 
5. Simple mixture of products, including assorted ingredients thereof, provided one 
or more than one component of such a mixture fail to satisfy the set conditions for 
being regarded as originating from the place where such mixture has been made. 
6. Simple assembly of parts of a product into a complete product. 
7. Combination of two or more jobs listed in Clauses 1 thru 6 of this Article. 
8. Slaughtering of animals. 
 
Article 10.- Identification of origin of unassembled or knocked down packages, 
accessories, spare parts, tools or goods 
1. Articles used for packaging, packaging materials and packages of goods shall be 
considered having the same origin with goods contained therein and usually put up 
for retail. 
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2. Documents introducing or providing use instructions for goods; accessories, spare 
parts and tools accompanying goods and of an appropriate type and quantity shall 
be considered having the same origin with such goods. 
3. For unassembled or knocked down goods which must be imported in separate 
shipments instead of a single shipment due to transportation or production 
conditions, goods in such shipments shall, at the request of the importer, be 
considered having the same origin. 
 
Article 11.- Indirect elements which are not taken into account upon identification of 
origin of goods 
 Origin of tools, machinery, equipment, workshops and energy used for the 
production of goods or materials used in the production process but neither 
remaining in nor constituting part of such goods shall not be taken into account 
upon identification of origin of goods. 

 
Chapter IV 

ISSUANCE OF CERTIFICATES OF ORIGIN; PROCEDURES FOR INSPECTION OF ORIGIN 
OF GOODS 

 
Article 12.- Issuance of certificates of origin of exports 
1. Certificates of origin shall be issued by organizations in charge of issuance of 
certificates of origin according to set forms. 
2. Applicants for certificates of origin of exports must submit to organizations in 
charge of issuance of certificates of origin dossiers of application for certificates of 
origin and shall be held responsible before law for accuracy and truthfulness of 
contents of such dossiers. 
3. Organizations in charge of issuance of certificates of origin shall inspect dossiers for 
identifying origin of exports and issuing certificates of origin within 3 working days 
after the receipt of valid and complete dossiers. Where it is necessary to conduct 
field inspection, the time limit for issuance may be prolonged but must not exceed 5 
working days. 
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4. Certificates of origin shall not be issued if exports fail to satisfy the origin criteria 
specified in this Decree or dossiers of application are invalid. 
5. Where customs offices, competent agencies of countries or territories importing 
Vietnamese goods or competent agencies of Vietnam request the inspection of 
truthfulness of origin of goods, organizations in charge of issuance of certificates of 
origin shall have to verify origin of these goods and notify verification results to 
requesting agencies. 
 
Article 13.- Cases where certificates of origin of imports must be submitted to 
customs offices 
 In the following cases, certificates of origin of imports must be submitted to 
customs offices at the time of carrying out customs procedures 
1. Goods which originate from a country or group of countries granted by Vietnam 
tariff and non-tariff preferences according to the provisions of Vietnam law and 
treaties to which Vietnam has signed or acceded, if importers wish to enjoy such 
preferences. 
2. Goods which originate from countries granted by Vietnam preferential tax rates 
under Vietnam's most-favored-nation treatment on the reciprocal or unilateral basis. 
In the absence of certificates of origin, importers must undertake that their goods 
originate from the said countries and take responsibility before law for accuracy and 
truthfulness of undertaking contents. 
3. Goods which are subject to import management regulations provided for by 
Vietnamese law or bilateral or multilateral agreements to which Vietnam and the 
said country or group of countries are contracting parties. 
4. Goods which are announced by Vietnam or international organizations to be in a 
moment of potentially causing harms to social safety, the community's health or 
environmental sanitation, and must be controlled. 
5. Goods which are imported from foreign countries announced by Vietnam to be 
currently subject to application of anti-dumping or countervailing duties, safeguard 
measures, tariff quotas or quantitative restrictions. 
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Article 14.- Prior certification of origin of imports 
 Importers who wish to get prior certification of origin of imports must submit 
relevant documents and materials to customs offices requesting the latter to certify 
in writing the origin of goods lots which are going to be imported. 
 
Article 15.- Procedures for identification and inspection of origin of imports 
1. After receiving dossiers for registration of customs declarations of importers, 
customs offices shall consider the identification of origin of imports. 
2. For imported goods which are consistent with those stated in prior certifications of 
origin, customs offices shall not re-identify the origin thereof. When detecting 
imported goods which are inconsistent with those stated in prior certifications of 
origin, customs offices shall base themselves on the provisions of this Decree to re-
identify origin of such imports. 
3. When having a doubt about truthfulness of documents or accuracy of information 
relating to the origin of goods, customs offices may send requests for inspection 
together with relevant certificates of origin to organizations which have issued such 
certificates of origin. Requests for inspection must clearly state reasons and 
information casting doubt about truthfulness of certificates of origin and origin of 
goods in question. 
4. Pending the availability of inspection results, goods shall not enjoy tariff 
preferences but shall still be eligible for customs clearance according to common 
customs procedures. 
5. The inspection specified in Clause 3 of this Article must be completed as soon as 
possible but must not last more than 150 days after importers submit complete and 
valid dossiers. 
 
Article 16.- Archive and confidentiality of information 
1. Dossiers related to the issuance of certificates of origin and the identification of 
origin shall be archived by organizations having issued such certificates of origin, 
customs offices and applicants for certificates of origin for at least three (03) years 
from the date of issuance or certification. 
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2. Information and documents used for the verification and identification of origin 
must be kept confidential by concerned agencies, except where they are supplied to 
competent agencies. 
 

Chapter V 
STATE MANAGEMENT OF ORIGIN OF GOODS 

 
Article 17.- Tasks and powers of the Trade Ministry 
1. To elaborate and submit to competent authorities for promulgation, or 
promulgate according to its competence legal documents on origin of goods. 
2. To organize the issuance of certificates of origin of exports; to directly issue or 
authorize the Vietnam Chamber of Commerce and Industry and other organizations 
to issue certificates of origin of goods. 
3. To manage researching activities, and enter into international cooperation in the 
domain of origin of goods. 
4. To assume the prime responsibility for negotiations on rules of origin according to 
treaties. 
 
Article 18.- Tasks and powers of the Finance Ministry 
1. To elaborate and submit to competent authorities for promulgation or promulgate 
according to its competence legal documents on inspection of origin of imports and 
exports. 
2. To organize the implementation of the Regulation on inspection of origin of 
imports and exports. 
3. To organize an information network, provide for a reporting regime, build and 
manage a database to serve and facilitate units in performing the inspection of origin 
of imports and exports. 
 
Article 19.- Tasks and powers of concerned ministries and agencies 
 Concerned ministries, ministerial-level agencies and Government-attached 
agencies shall, within the ambit of their respective tasks and powers, have to 
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coordinate with the Trade Ministry and the Finance Ministry in performing the state 
management of origin of goods according to the provisions of this Decree and 
relevant provisions of law. 
 

Chapter VI 
HANDLING OF VIOLATIONS AND SETTLEMENT OF COMPLAINTS 

 
Article 20.- Handling of violations 
1. All acts of violating this Decree's provisions on certificates of origin shall, 
depending on their seriousness, be administratively handled or examined for penal 
liability according to current provisions of law. 
2. Cadres, civil servants and individuals of organizations authorized to issue 
certificates of origin, agencies inspecting origin of goods and goods-assessing agencies 
that violate the provisions of this Decree or abuse their positions or powers to issue 
certificates of origin at variance with the provisions of this Decree, or cause troubles 
to or obstruct the issuance of certificates of origin, inspection of origin of goods, or 
commit other acts of violation while on duty shall, depending on the nature and 
seriousness of their violations, be disciplined, administratively handled or examined 
for penal liability. Where damage is caused by their violations to interests of the 
State or agencies, organizations and individuals, violators must pay compensations 
therefor according to the provisions of law. 
3. Certificates of origin which are used for improper purposes or illegally issued shall 
be withdrawn. 
 
Article 21.- Settlement of complaints about origin of goods 
 Where they are refused to be issued certificates of origin for exports or 
refused to have origin of imports certified, applicants for certificates of origin or 
importers shall have the right to lodge complaints according to the provisions of law 
on complaints and denunciations. 
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Chapter VII 
IMPLEMENTATION PROVISIONS 

 
Article 22.- Implementation provisions 
1. This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO." 
2. Except for legal documents concerning preferential origin in implementation of 
treaties, all stipulations on origin of imports and exports which are contrary to the 
provisions of this Decree are hereby annulled. 
3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Government-attached 
agencies and presidents of People's Committees of provinces or centrally-run cities 
shall have to guide and implement this Decree. 

 
On behalf of the Government 

Prime Minister 

PHAN VAN KHAI 
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ภาคผนวก ค 
กฎเกณฑ์ในการขอใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าของกรมศุลกากร 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 

 
 

Certificates of Origin 
 
 A Certificate of Origin (CO) helps to attest the origin of goods. There are 
two types of COs, namely ordinary COs and preferential COs. 
 
What is an ordinary Certificate of Origin? 
 
 An ordinary CO, also known as a non-preferential CO, is a trade 
document that helps to identify the origin of the good. 
 You may refer to this handbook for more information on the rules of 
origin for ordinary COs. 
 
What is a preferential Certificate of Origin? 
 
 A preferential CO allows your buyer to pay lower or no customs duty 
when you export your goods under a Free Trade Agreement or Scheme of 
Preferences. 
 These handbooks provide more information on the rules of origin for 
preferential COs issued under Free Trade Agreements and Schemes of Preferences:   

 Handbook on rules of origin for preferential Certificates of Origin  

 Handbook on the rules of origin for Schemes of Preference 
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 You may use the FTA Cost Statement Calculator for a preliminary 
assessment of the qualifying value content and/or Change in Tariff Classification 
status of your manufactured good under a specific Free Trade Agreement, after you 
have identified the applicable origin criterion(a) for the good under the Agreement. 
 
Who can issue Certificate of Origin? 
 
 Ordinary COs are issued by Singapore Customs or any of the following 
authorised organisations: 

 Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry 

 Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry 

 Singapore International Chamber of Commerce 

 Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry 

 Singapore Manufacturing Federation 
 These authorised organisations issue ordinary COs for locally 
manufactured or processed goods, and goods from other countries which are re-
exported from Singapore. However, they do not issue ordinary COs for the export of 
Singapore-origin textiles and textile goods to the United States of America. 
 
Preferential COs are issued only by Singapore Customs. 
 
How to apply for ordinary or preferential Certificate of Origin for locally 
manufactured goods with Singapore Customs? 
 

 Step 1: Register your Manufacturing Premises 

 Step 2: Submit the Manufacturing Cost Statement 

 Step 3: Apply for Certificate of Origin via TradeNet 

 Step 4: Collect the Certificate of Origin 
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How to apply for back-to-back preferential Certificate of Origin with Singapore 
Customs? 
 
 The back-to-back preferential CO is issued by Singapore Customs for the 
re-export of goods based on the preferential CO issued by the first exporting party. 
 The goods must be imported into Singapore and meet the conditions for 
it to be issued. 
 Please refer to the legal text of the respective Free Trade Agreements for 
the eligibility requirements for back-to-back preferential CO application. 
 
Certificate Type Back-to-Back Preferential CO 
17 Back-to-Back AFTA ATIGA Form D 
20 Back-to-Back ACFTA Form E (also known as Movement Certificate) 
22 Back-to-Back AKFTA Form AK 
26 Back-to-Back AJCEP Form AJ 
28 Back-to-Back AIFTA Form AI 
30 Back-to-Back AANZFTA Form AANZ 
 
The required supporting documents include: 

 Original preferential CO of the first exporting party 

 Exporter’s invoice 

 Working sheet for partial consignments   

 Import permit (required only for application of Certificate Types 20 and 28) 
  
 You can fax the supporting documents to 6337 6361 or attach them as 
softcopies with the export permit and preferential CO application via TradeNet. 
 
How to renew the validity of expired manufacturing cost statements? 
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 You can renew the manufacturing cost statements by submitting a letter 
of undertaking via e-filing or manual submission. 
 The letter would declare the goods of all models still qualify at the 
prevailing origin criterion(a) under the respective Free Trade Agreements or Schemes 
previously approved. 
 
How to cancel a Certificate of Origin? 
 
 A CO that is not utilised shall be returned to Singapore Customs with a 
cover letter stating the request for cancellation. You may send it to: 
 

Tariffs and Trade Services Branch (Rules of Origin Unit) 
Singapore Customs 

55 Newton Road #07- 01 
Revenue House 

Singapore 307987 
 
How to amend a Certificate of Origin? 
 
 You may amend a CO electronically via TradeNet if: 
 

 The CO is applied together with an export permit at the time of application; 

 The export permit is still valid; and 

 The field which you wish to amend in the CO is an amendable field in the 
export permit 

 If the amendment is made after the CO has been generated for printing, 
all previously issued COs under the export permit will be considered null and void 
and must be returned to Singapore Customs for cancellation. A new CO number will 
be issued and the CO can be collected 2 working hours after approval. 
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Errors and Offences 
 
 Companies may be penalised under the Regulation of Imports and 
Exports Act (RIEA) if they do not comply with requirements relating to rules of origin. 
 
 
Examples of common offences 

 Making a false declaration 
o Deliberate false declaration of country of origin 
o Declaring non-Singapore origin materials from local suppliers as 

Singapore-origin 

 Incorrect trade descriptions 
o Affixing false labels of origin on textile goods 

 Failure to retain documents for the minimum retention period 
o Retaining supporting documents for preferential tariffs claimed under 

the US-Singapore Free Trade Agreement for 3 years instead of the 
minimum 5 years 

For minor offences under the RIEA, Singapore Customs may offer to compound the 
offences for a sum not exceeding S$5,000 per offence. Offenders may be prosecuted 
if the offence committed is of a fraudulent or serious nature. 
 
Penalties upon conviction for key offences 
 

Offence Penalty Upon Conviction 

Making a false declaration  
 
(Section 28(1)(a) of the RIEA) 

A fine not exceeding S$10,000 or imprisonment for a 
term not exceeding 2 years or both. 
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Offence Penalty Upon Conviction 

Incorrect trade descriptions 
 
(Section 28A(1)(a) of the RIEA) 

First conviction: 
A fine not exceeding S$100,000 or 3 times the value 
of the goods in respect of which the offence was 
committed, whichever is greater, or imprisonment 
for a term not exceeding 2 years or to both. 
 
Second or subsequent conviction: 
A fine not exceeding S$200,000 or 4 times the value 
of the goods in respect of which the offence was 
committed, whichever is greater, or imprisonment 
for a term not exceeding 3 years or to both. 

Failure to comply with 
requirements of the Director-
General for the issue of 
preferential CO 
 
(Regulation 24B(4) of the 
RIER) 

 
You may view more information on the prescribed offences and penalties under the 
RIEA and RIER. 
 
Best Practices 
 
 You are accountable as an exporter or declaring agent for the export of 
goods and compliance with the Rules of Origin requirements. You are encouraged to 
observe the following Dos and Don’ts to improve your compliance with regulatory 
requirements: 
 
Do 

✔ Ensure you are a registered manufacturer with Singapore Customs if you intend 
to apply for a CO with Singapore Customs. 
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✔ Familiarise yourself with the origin criteria for your goods (the criteria could vary 
across different Free Trade Agreements and Schemes of Preferences). 
 

✔ Verify that the Singapore-origin goods which you wish to apply for a preferential 
CO are manufactured in Singapore and that it met the required origin criteria under 
the relevant Free Trade Agreements and Schemes of Preferences. 
 

✔ Ensure the materials or components which you have classified as Singapore origin 
in your cost statement are indeed manufactured in Singapore. 
 

✔ Ensure that manufacturing cost statements submitted to Singapore Customs are 
accurate and up-to-date. Inform Singapore Customs if there are changes to your 
production methods and costing. Renew your manufacturing cost statement 2 
months before the expiry date. 
 

✔ Ensure the CO covers all items for which preferential tariff treatment is to be 
claimed. 
 

✔ Retain copies of preferential COs/origin declaration and all supporting documents 
according to the time period stated in the respective Free Trade Agreements. 
 

✔ Send your employees to attend courses conducted by the Singapore Customs 
Academy, particularly SC103 (Rules of Origin/Free Trade Agreements) and OP002 
(Outreach for Newly Registered Manufacturers). 
 

✔ Cooperate with Singapore Customs for request on documentation checks or 
access to your production facility. 
 

✔ Have clear procedures to notify Singapore Customs upon discovery of a possible 
error in origin declaration. 



161 
 
Do Not 

✖ Make an origin declaration without ensuring that the goods meet the origin 
criteria under the respective Free Trade Agreements or Schemes. 
 

✖ Agree to requests from customers to make incorrect origin declarations. 
 

✖ Re-label the country of origin on the goods or its packaging. 
 
- See more at: http://www.customs.gov.sg/businesses/exporting-goods/certificates-of-
origin#sthash.EDEZcrfw.nSEdODKP.dpuf 
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ภาคผนวก ง 
กฎถิ่นก าเนิดสินค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  
ANNEX I 

OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE 
For the purposes of implementing the Rules of Origin set out in Chapter 3 
(hereinafter referred to as “ASEAN ROO”) for the Pilot Project for the implementation 
of a regional self-certification system, the following operational procedures on 

(i) the issuance of the Certificate of Origin (Form D); 
(ii) the Certified Exporter regime and its inherent Invoice Declaration; 
(iii) the verification of Certificates of Origin (Form D) and Invoice Declarations; and 
(iii) other related administrative matters, shall be observed. 

 
Rule 1 

Definitions 
For the purposes of this Annex: 

(a) back-to-back Certificate of Origin means a Certificate of Origin issued by an 
intermediate exporting Member State based on the Certificate of Origin issued by 
the first exporting Member State; 
(b) exporter means a natural or juridical person located in the territory of a 
Member State where a good is exported from by such a person; 
(c) certified exporter means an exporter duly authorized to make out invoice 
declarations on the origin of a good exported; 
(d) invoice declaration means a declaration, according to the model duly 
established, made out by a certified exporter on an invoice or any other 
commercial document, which describes the goods concerned in sufficient detail 
to enable them to be identified, on the origin of goods covered by the 
document in question; 
(e) importer means a natural or juridical person located in the territory of a 
Member State where a good is imported into by such a person; 
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(f) issuing authority means the Government authority of the exporting Member 
State designated to issue a Certificate of Origin (Form D) and to authorize 
certified exporters, notified to all the other Member States in accordance with 
this Annex; 
(g) competent authority means the Government authority of the Member State 
designated to exercise the rights under Rule 12A (2)(b), Rule 12C and Rule 18; 
and 
(h) producer means a natural or juridical person who carries out production as 
set out in Article 25 of this Agreement in the territory of a Member State. 

 
Rule 2 

Specimen Signatures and Official Seals of the Issuing Authorities; 
List of Certified Exporters 

1. Each Member State shall provide a list of the names, addresses, specimen 
signatures and specimen of official seals of its issuing authorities, in hard copy and 
soft copy format, through the ASEAN Secretariat for dissemination to other Member 
States in soft copy format. Any change in the said list shall be promptly provided in 
the same manner. 
2. The specimen signatures and official seals of the issuing authorities, compiled by 
the ASEAN Secretariat, shall be updated annually. Any Certificate of Origin (Form D) 
issued by an official not included in the list referred to in paragraph 1 shall not be 
honoured by the receiving Member State. 
3. Each Member State shall communicate to the ASEAN Secretariat, in soft copy 
format, (i) Legal name of the company; (ii) Registration of the company; (iii) Location 
of the Company; and (iv) Authorization code issued by the issuing authorities, 
including date of issuance and expiry date of the authorizations, immediately after 
their authorization. Withdrawal or suspension of authorizations should be provided in 
the same manner. 
4. The ASEAN Secretariat shall promptly include the information in a database 
containing all Certified Exporters, which can be consulted online by Member States. 
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Any Invoice Declaration made out by an exporter not included in the database shall 
not be honoured by the receiving Member State. 

 
Rule 3 

Supporting Documents 
For the purposes of determining originating status, the issuing authorities shall have 
the right to request for supporting documentary evidence or to carry out check(s) 
considered appropriate in accordance with respective laws and regulations of a 
Member State 

 
Rule 4 

Pre-exportation Verification for the issuance of a Certificate of Origin 
1. The producer and/or exporter – other than a Certified Exporter - of the good, or its  
authorised representative, shall, with a view to the issuance of a Certificate of Origin 
(Form D), apply to the issuing authority, in accordance with the Member State’s laws 
and regulations, requesting pre-exportation examination of the origin of the good. 
The result of the examination, subject to review periodically or whenever 
appropriate, shall be accepted as the supporting evidence in determining the origin 
of the said good to be exported thereafter. The pre-exportation examination may not 
apply to the good of which, by its nature, origin can be easily determined. 
2. For locally-procured materials, self-declaration by the final manufacturer exporting 
under this Agreement shall be used as a basis when applying for the issuance of the 
Certificate of Origin (Form D). 

 
Rule 5 

Application for Certificate of Origin 
1. At the time of carrying out the formalities for exporting the products under 
preferential treatment, the exporter or his authorised representative shall submit a 
written application for the Certificate of Origin (Form D) together with appropriate 
supporting documents proving that the products to be exported qualify for the 
issuance of a Certificate of Origin (Form D). 
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2. A Certified Exporter may, at his own discretion, apply for a certificate of origin 
(Form D) in place of making out invoice declaration. 
 

Rule 6 
Examination of Application for a Certificate of Origin 

The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out 
proper examination, in accordance with the laws and regulations of the Member 
State, upon each application for a Certification of Origin (Form D) to ensure that: 

(a) The application and the Certificate of Origin (Form D) are duly completed and 
signed by the authorised signatory; 
(b) The origin of the product is in conformity with the provisions of Chapter 3 of 
this Agreement; 
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to 
supporting documentary evidence submitted; 
(d) Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, 
number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be 
exported; 
(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form D) shall be 
allowed provided that each item qualifies separately in its own right. 

 
Rule 7 

Certificate of Origin (Form D) 
1. The Certificate of Origin (Form D) must be on ISO A4 size white paper in conformity 
to the specimen shown in Annex 7 of this Agreement. It shall be made in the English 
language. 
2. The Certificate of Origin (Form D) shall comprise one (1) original and two (2) carbon 
copies (Duplicate and Triplicate). 
3. Each Certificate of Origin (Form D) shall bear a reference number separately given 
by each place or office of issuance. 
4. Each Certificate of Origin (Form D) shall bear the manually executed signature and 
seal of the authorised issuing authority. 
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5. The original copy shall be forwarded by the exporter to the importer for 
submission to the customs authority at the port or place of importation. The 
duplicate shall be retained by the issuing authority in the exporting Member State. 
The triplicate shall be retained by the exporter. 

 
Rule 8 

Declaration of Origin Criterion 
To implement the provisions of Article 26 of this Agreement, the Certificate of Origin 
(Form D) issued by the final exporting Member State shall indicate the relevant 
applicable origin criterion in Box 8. 

 
Rule 9 

Treatment of Erroneous Declaration in the Certificate of Origin 
Neither erasures nor superimpositions shall be allowed on the Certificate of Origin 
(Form D). Any alteration shall be made by: 

(a) striking out the erroneous materials and making any addition required. Such 
alterations shall be approved by an official authorised to sign the Certificate of 
Origin (Form D) and certified by the issuing authorities. Unused spaces shall be 
crossed out to prevent any subsequent addition; or 
(b) issuing a new Certificate of Origin (Form D) to replace the erroneous one. 

 
Rule 10 

Issuance of the Certificate of Origin 
1. The Certificate of Origin (Form D) shall be issued by the issuing authorities of the 
exporting Member State at the time of exportation or soon thereafter whenever the 
products to be exported can be considered originating in that Member State within 
the meaning of Chapter 3 of this Agreement. 
2. In exceptional cases where a Certificate of Origin (Form D) has not been issued at 
the time of exportation or no later than three (3) days from the declared shipment 
date, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of 
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Origin (Form D) may be issued retroactively but no longer than one (1) year from the 
date of shipment and shall be duly and prominently marked “Issued Retroactively”. 

 
Rule 11 

Back-to-Back Certificate of Origin 
The issuing authority of the intermediate Member State may issue a back-to-back 
Certificate of Origin in an application is made by the exporter, provided that: 

(a) a valid original Certificate of Origin (Form D) is presented. In the case where 
no original Certificate of Origin (Form D) is presented, its certified true copy shall 
be presented; 
(b) the back-to-back Certificate of Origin issued should contain some of the same 
information as the original Certificate of Origin (Form D). In particular, every 
column in the back-to-back Certificate of Origin should be completed. FOB price 
of the intermediate Member State in Box 9 should also be reflected in the back-
to-back Certificate of Origin; 
(c) For partial export shipments, the partial export value shall be shown instead 
of the full value of the original Certificate of Origin (Form D). The intermediate 
Member State will ensure that the total quantity re-exported under the partial 
shipment does not exceed the total quantity of the Certificate of Origin (Form D) 
from the first Member State when approving the back-to-back Certificate of 
Origin to the exporters; 
(d) In the event that the information is not complete and/or circumvention is 
suspected, the final importing Member State(s) could request that the original 
Certificate of Origin (Form D) be submitted to their respective customs authority; 
(e) Verification procedures as set out in Rules 18 and 19 are also applied to 
Member State issuing the back-to-back Certificate of Origin. 

 
Rule 12 

Loss of the Certificate of Origin 
In the event of theft, loss or destruction of a Certificate of Origin (Form D), the 
exporter may apply in writing to the issuing authorities for a certified true copy of the 
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original and the triplicate to be made out on the basis of the export documents in 
their possession bearing the endorsement of the words “CERTIFIED TRUE COPY” in 
Box 12. This copy shall bear the date of issuance of the original Certificate of Origin. 
The certified true copy of a Certificate of Origin (Form D) shall be issued no longer 
than one (1) year from the date of issuance of the original Certificate of Origin (Form 
D). 
 

Rule 12A 
Certified Exporter 

1. The issuing authorities of the exporting Member State may authorise an exporter 
who makes shipments of products under the Agreement, hereinafter referred to as 
‘Certified Exporter’, to make out Invoice Declarations with regard to the originating 
status of the goods concerned. An exporter seeking such authorization must apply in 
writing and must offer to the satisfaction of the issuing authorities all guarantees 
necessary to verify the originating status of the goods for which an invoice 
declaration was made out. 
2. The issuing authorities may grant the status of Certified Exporter subject to any 
conditions which they consider appropriate, including in any case the following: 
(a) The exporter must grant the competent authorities access to records for the 
purpose of monitoring the use of the authorisation and of the verification of the 
correctness of declarations made out. The records and accounts must allow for the 
identification and verification of the originating status of goods for which an invoice 
declaration was made out, during at least three years from the date of making out 
the declaration in accordance with domestic laws and regulations; 
(b) The exporter must undertake to make out Invoice Declarations only for goods for 
which he has all appropriate documents proving the origin status of the goods 
concerned at the time of making out the declaration; 
(c) The exporter must undertake to ensure that the person or persons responsible for 
making out the Invoice Declarations in the undertaking know and understand the 
Rules of Origin as laid down in the Agreement; 
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(d) The exporter accepts the full responsibility for all Invoice Declarations made out 
on behalf of the company, including any misuse. 
3. An authorisation shall be given in writing. The issuing authorities shall grant the 
Certified Exporter an authorisation number which must be included in the Invoice 
Declaration. They shall communicate the authorisation granted to the ASEAN 
Secretariat, in conformity with Rule 2(3). 
 

Rule 12 B 
Invoice Declaration 

1. The Certified Exporter shall, in the case of export of goods satisfying the origin 
criteria of the Agreement, put the following declaration on the invoice: 

“The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter 
No.......) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products 
satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under 
ATIGA (ASEAN country of origin: .........................) with origin criteria: ....................” 

2. For the purpose of origin determination, in the events that the invoice made out 
by the certified exporter may not be available to the importer at the time of 
exportation, the invoice declaration can be made out by a certified exporter on any 
of the commercial documents as follows: 

i) Billing statements; or 
ii) Delivery order; or 
iii) Packing list 

3. These documents should describe the goods in sufficient details to enable them 
to be identified for origin determination purposes. 
4. The declaration must be signed by hand, with the addition of the name of the 
person. 

 
Rule 12C 

Monitoring and verification 
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The competent authorities shall monitor the proper use of the authorisation, 
including verification of the correctness of Invoice Declarations made out. Decisions 
on the frequency and depth of such actions should be risk-based. Furthermore, the 
competent authorities will act on retrospective verification requests by the customs 
authorities of the importing Member State, in conformity with Rule 18. 

 
Rule 12D 

Withdrawal of the authorisation 
The issuing authorities may withdraw the authorisation at any time. They shall do so 
where the Certified Exporter no longer offers the guarantees referred to in Rule 
12A(1), no longer fulfils the conditions referred to in Rule 12A(2) or otherwise abuses  
the authorisation. A withdrawal shall be immediately communicated to the ASEAN 
Secretariat, in conformity with Rule 2. 

 
Rule 13 

Presentation of the Certificate of Origin or the Invoice Declaration 
1. For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit 
to the customs authority of the importing Member State at the time of import: 

(i) a Certificate of Origin (Form D) including supporting documents (i.e. invoices); 
or 
(ii) an Invoice Declaration made out by a Certified Exporter; or 
(iii) an Invoice Declaration made out by any exporter provided that the total 
value of the consignment does not exceed USD 200.00 FOB; 

2. In cases when a Certificate of Origin (Form D) is rejected by the customs authority 
of the importing Member State, the subject Certificate of Origin (Form D) shall be 
marked accordingly in Box 4 and the original Certificate of Origin (Form D) shall be 
returned to the issuing authority within a reasonable period not exceeding sixty (60) 
days. The issuing authority shall be duly notified of the grounds for the denial of 
tariff preference. 
3. In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in the 
preceding paragraph, the importing Member State should accept and consider the 
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clarifications made by the issuing authorities and assess again whether or not the 
Form D application can be accepted for the granting of the preferential treatment 
The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds of 
denial of preference raised by the importing Member State. 

 
Rule 14 

Validity Period of the Certificate of Origin or the Invoice Declaration 
The following time limit for the presentation of the Certificate of Origin (Form D) or 
the Invoice Declaration shall be observed: 

(a) The Certificate of Origin (Form D) and the Invoice Declaration shall be valid 
for a period of twelve (12) months for origin certification purposes, from the date 
of issuance or – in the case of the Invoice Declaration – making out, and must 
be submitted to the customs authorities of the importing Member State within 
that period. 
(b) Where the Certificate of Origin (Form D) or the Invoice Declaration is 
submitted to the customs authorities of the importing Member State after the 
expiration of the time limit for its submission, such Certificate of Origin (Form D) 
or the Invoice Declaration is still to be accepted when failure to observe the 
time limit results from force majeure or other valid causes beyond the control 
of the exporter; and 
(c) In other cases of belated presentation, the customs authorities in the 
importing Member State may accept such Certificate of Origin (Form D) or the 
Invoice Declaration provided that the goods have been imported before the 
expiration of the time limit. 

 
Rule 15 

Waiver of Proof of Origin 
In the case of consignments of goods originating in the exporting Member State and 
not exceeding US$ 200.00 FOB, the production of a Certificate of Origin (Form D) or 
an Invoice Declaration shall be waived and the use of [a] simplified declaration by 
the exporter that the goods in question have originated in the exporting Member 
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State will be accepted. Goods sent through the post not exceeding US$ 200.00 FOB 
shall also be similarly treated. 

 
Rule 16 

Treatment of Minor Discrepancies 
1. Where the ASEAN origin of the goods is not in doubt, the discovery of minor 
discrepancies, such as typographical errors, between the statements made in the 
Certificate of Origin (Form D) or in the Invoice Declaration and those made in the 
documents submitted to the customs authorities of the importing Member State for 
the purpose of carrying out the formalities for importing the goods shall not ipso  
acto invalidate the document if it is duly established that the document does in fact 
correspond to the goods submitted. 
2. In cases where the exporting Member State and importing Member State have 
different tariff classifications for a good subject to preferential tariffs, the goods shall 
be released at the MFN rates or at the higher preferential rate, subject to the 
compliance of the applicable ROO, and no penalty or other charges shall be 
imposed in accordance with relevant laws and regulations of the importing Member 
State. Once the classification differences have been resolved, the correct rate shall 
be applied and any overpaid duty shall be refunded if applicable, in accordance with 
relevant laws and regulations of the importing Member State, as soon as the issues 
have been resolved. 
3. For multiple items declared under the same Certificate of Origin (Form D), a 
problem encountered with one of the items listed shall not affect or delay the 
granting of preferential treatment and customs clearance of the remaining items 
listed in the Certificate of Origin (Form D). Rule 18(c) may be applied to the 
problematic items. 

 
Rule 17 

Record Keeping Requirement 
1. For the purposes of the verification process pursuant to Rules 18 and 19, the 
exporter applying for the issuance of a Certificate of Origin (Form D) and the Certified 
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Exporter or non-certified exporter as referred to in Rule 13(iii) making out an Invoice 
Declaration shall, subject to the laws and regulations of the exporting Member State, 
keep its supporting records for application for not less than three (3) years from the 
date of issuance of the Certificate of Origin (Form D) or the making out of the Invoice 
Declaration. 
2. The application for Certificates of Origin (Form D) and for the authorization of 
Certified Exporters, and all documents related to such applications shall be retained 
by the competent authorities for not less than three (3) years from the date of 
issuance of the certificate or of the granting of the authorisation. 
3. Information relating to the validity of the Certificate of Origin (Form D) and to the 
correctness of an Invoice Declaration shall be furnished upon request of the 
importing Member State by the appropriate Government authorities. 
4. Any information communicated between the Member States concerned shall be 
treated as confidential and shall be used for the validation of Certificates of Origin 
(Form D) and Invoice Declarations purposes only. 

 
Rule 18 

Retroactive Check 
The importing Member State may request the competent authority of the exporting 
Member State to conduct a retroactive check at random and/or when it has 
reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of he 
information regarding the true origin of the goods in question or of certain parts 
thereof. Upon such request, the competent authority of the exporting Member State 
shall conduct a retroactive check on a producer/exporter’s cost statement based on 
the current cost and prices, within a six (6) month timeframe, specified at the date of 
exportation subject to the following conditions: 

(a) The request for retroactive check shall be accompanied with the Certificate 
of Origin (Form D) or the Invoice Declaration concerned and shall specify the 
reasons and any additional information suggesting that the particulars given on 
the said Certificate of Origin (Form D) or the Invoice Declaration may be 
inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis; 
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(b) The competent authority receiving a request for retroactive check shall 
respond to the request promptly and reply within ninety (90) days after the 
receipt of the request; 
(c) The customs authorities of the importing Member State may suspend the 
provisions on preferential treatment while awaiting the result of verification. 
However, it may release the goods to the importer subject to any administrative 
measures deemed necessary, provided that they are not held to be subject to 
import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud; 
(d) the competent authority shall promptly transmit the results of the 
verification process to the importing Member State which shall then determine 
whether or not the subject good is originating. The entire process of retroactive 
check including the process of notifying the competent authority of the 
exporting Member State the result of determination whether or not the good is 
originating shall be completed within one hundred and eighty (180) days. While 
awaiting the results of the retroactive check, paragraph (c) shall be applied. 

 
Rule 19 

Verification Visit 
If the importing Member State is not satisfied with the outcome of the retroactive 
check, it may, under exceptional cases, request for verification visits to the exporting 
Member State. 

(a) Prior to the conduct of a verification visit, an importing Member State, shall: 
(i) Deliver a written notification of its intention to conduct the verification 
visit to: 
(1) the exporter/ producer whose premises are to be visited; 
(2) the issuing authority of the Member State in whose territory the 
verification visit is to occur; 
(3) the customs authorities of the Member State in whose territory the 
verification visit is to occur; and 
(4) the importer of the goods subject of the verification visit. 
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(ii) The written notification mentioned in paragraph (a)(i) shall be as 
comprehensive as possible including, among others: 
(1) the name of the customs authorities issuing the notification; 
(2) the name of the exporter/producer whose premises are to be visited; 
(3) the proposed date for the verification visit; 
(4) the coverage of the proposed verification visit, including reference to the 
goods subject of the verification; and 
(5) the names and designation of the officials performing the verification 
visit. 
(iii) Obtain the written consent of the exporter/producer whose premises are 
to be visited. 

(b) When a written consent from the exporter/producer is not obtained within 
thirty (30) days upon receipt of the notification pursuant to paragraph (a)(i), the 
notifying Member State, may deny preferential treatment to the goods that 
would have been subject of the verification visit. 
(c) The issuing authority receiving the notification may postpone the proposed 
verification visit and notify the importing Member State of such intention. 
Notwithstanding any postponement, any verification visit shall be carried out 
within sixty (60) days from the date of such receipt, or for a longer period as the 
concerned Member States may agree. 
(d) The Member State conducting the verification visit shall provide the 
exporter/producer whose goods are the subject of the verification and the 
relevant issuing authority with a written determination of whether or not the 
subject goods qualify as originating goods. 
(e) Any suspended preferential treatment shall be reinstated upon the written 
determination referred to in paragraph (d) that the goods qualify as originating 
goods. 
(f) The exporter/producer will be allowed thirty (30) days, from receipt of the 
written determination, to provide in writing comments or additional information 
regarding the eligibility of the goods. If the goods are still found to be  on 
originating, the final written determination will be communicated to the issuing 
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authority within thirty (30) days from receipt of the comments/additional 
information from the exporter/producer. 
(g) The verification visit process, including the actual visit and determination of 
whether the subject goods are originating or not, shall be carried out and its 
results communicated to the issuing authority within a maximum of one 
hundred and eighty (180) days. While awaiting the results of the verification visit, 
Rule 18(c) on the suspension of preferential treatment shall be applied. 

 
Rule 20 

Confidentiality 
Member States shall maintain, in accordance with their laws, the confidentiality of 
classified business information collected in the process of verification pursuant to 
Rules 18 and 19 and shall protect that information from disclosure that could 
prejudice the competitive position of the person who provided the information. The 
classified business information may only be disclosed to those authorities 
responsible for the administration and enforcement of origin determination. 

 
Rule 21 

Documentation for Implementing Article 32(2)(b) 
(Direct Consignment) 

For the purposes of implementing Article 32(2)(b) of this Agreement, where 
transportation is effected through the territory of one or more non-Member State, 
the following shall be produced to the Government authorities of the importing 
Member State: 
(a) A through Bill of Lading issued in the exporting Member State; 
(b) A Certificate of Origin (Form D) issued by the relevant Government authorities of 
the exporting Member State or an Invoice Declaration made out by a Certified 
Exporter established in the exporting Member State; 
(c) A copy of the original commercial invoice in respect of the goods, where 
applicable; and 
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(d) Supporting documents in evidence that the requirements of Article 32(2)(b) 
paragraphs (i), (ii) and (iii) of this Agreement are being complied with. 

 
Rule 22 

Exhibition Goods 
1. Goods sent from an exporting Member State for exhibition in another Member 
State and sold during or after the exhibition for importation into a Member State 
shall be granted preferential treatment accorded under this Agreement on the 
condition that the goods meet the requirements as set out in Chapter 3 of this 
Agreement, provided that it is shown to the satisfaction of the relevant Government 
authorities of the importing Member State that: 

(a) An exporter has dispatched those goods from the territory of the exporting 
Member State to the Member State where the exhibition is held and has 
exhibited them there; 
(b) The exporter has sold the goods or transferred them to a consignee in the 
importing Member State; 
(c) The goods have been consigned during the exhibition or immediately 
thereafter to the importing Member State in the state in which they were sent 
for the exhibition. 

2. For the purposes of implementing paragraph 1, the Certificate of Origin (Form D) 
or, in the case of a Certified Exporter, the Invoice Declaration, shall be provided to 
the relevant Government authorities of the importing Member State. The name and 
address of the exhibition must be indicated. The relevant Government authorities of 
the Member State where the exhibition took place may provide evidence together 
with supporting documents prescribed in Rule 21(d) for the identification of the 
products and the conditions under which they were exhibited. 
3. Paragraph 1 shall apply to any trade, agricultural or crafts exhibition, fair or similar 
show or display in shops or business premises with the view to the sale of foreign 
goods and where the goods remain under customs control during the exhibition. 

 
 



178 
 

Rule 23 
Third Country Invoicing 

1. Relevant Government authorities in the importing Member State shall accept 
Certificates of Origin (Form D) or Invoice Declaration in cases where the sales invoice 
is issued either by a company located in a third country or by an ASEAN exporter for 
the account of the said company, provided that the goods meet the requirements of 
Chapter 3 of this Agreement. 
2. The exporter shall indicate “third country invoicing” and such information as name 
and country of the company issuing the invoice in the Certificate of Origin (Form D). 
3. In cases where the sales invoice is issued either by a company located in a third 
country or by an ASEAN exporter for the account of the said company, the Certified 
Exporter may make out the Invoice Declaration on a document other than the 
invoice 

 
Rule 24 

Action against Fraudulent Acts 
1. When it is suspected that fraudulent acts in connection with the Certificate of 
Origin (Form D) or the Invoice Declaration have been committed, the Government 
authorities concerned shall cooperate in the action to be taken in the respective 
Member State against the persons involved. 
2. Each Member State shall provide legal sanctions for fraudulent acts related to the 
Certificate of Origin (Form D) and to the Invoice Declaration. 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ      นายพีรดนย์ เดชมา 
วันเดือนปีเกิด      30 มีนาคม 2532 
วุฒิการศึกษา      ปีการศึกษา 2553 :  

- นิติศาสตรบัณฑิต 
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- รัฐศาสตรบัณฑิต  
           แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร ์  
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

- ประกาศนียบัตรกฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 
           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
        

 
 

 
 
 


