4
ขอตกลงเกีย่ วกับแหลงกําเนิดสินคา
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา เปนองคประกอบหนึ่งที่มคี วามสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จใน
การบรรลุเปาหมายของการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี การออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาที่ไมเหมาะสมจะสรางตนทุนตอทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนอาจสรางความสับสนใหแก
ผูประกอบการ จนอาจกลายเปนอุปสรรคทางการคาอยางใหม ซึ่งทําใหการเปดเสรีการคาไมเกิด
ประโยชน
เนื้อหาในบทนีป้ ระกอบดวย 5 สวน สวนแรกกลาวถึงภาพรวมของกฎวาดวยแหลงกําเนิดของ
สินคา สวนที่ 2 กลาวถึงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ สวนที่ 3
กลาวถึงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทย ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย1 พรอม
เปรียบเทียบกฎที่ใชในความตกลงดังกลาวกับกฎที่ใชในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ
สวนที่ 4
กลาวถึงผลกระทบของขอตกลงเกีย่ วกับแหลงกําเนิดสินคาตอ SMEs ไทย และสวนสุดทายนําเสนอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการเจรจาเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในการทําความตกลงการคาเสรี
ไทย-สหรัฐฯ

4.1 ภาพรวมของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา2
เนื้อหาในสวนนีป้ ระกอบดวย สวนที่ 1 ความสําคัญของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา สวนที่
2 หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา และสวนที่ 3 กฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ใชในความ
ตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ
4.1.1 ความสําคัญของแหลงกําเนิดสินคา
ความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ทุกฉบับ จะมีกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาเพือ่ ระบุประเทศที่เปนแหลงกําเนิดของสินคาทีน่ ําเขา ซึ่งจะไดสิทธิพิเศษทางภาษีศลุ กากรใน
1

ในรายงานฉบับนี้จะเนนการวิเคราะหแหลงกําเนิดสินคาเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมเทานั้น
กฎแหลงกําเนิดสินคาสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ 1) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีการใหสทิ ธิพิเศษทางการคา
(Preferential Rules of Origin) คือ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ถูกใชกรณีที่มีการใหสทิ ธิพเิ ศษทางการคา เชน กฎที่ใชใน
ความตกลงการคาเสรีและสหภาพศุลกากร และ 2) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ไมมีการใหสทิ ธิพเิ ศษทางการคา (Nonpreferential Rules of Origin) เปนกฎที่ใชเพื่อสนับสนุนการใชนโยบายทางการคาอื่น เชน บันทึกสถิติสินคาที่นําเขาออก
ประเทศ ใชตรวจสอบการหลบเลี่ยงกรณีที่สินคานั้นถูกดําเนินมาตรการตอบโต กฎประเภทนีเ้ ปนกฎที่ใชในองคการการคาโลก
(World Trade Organization)
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ระดับปลอดภาษีหรือระดับต่ําตามขอผูกพันการลดภาษีในความตกลงนั้นๆ สินคาที่ไดแหลงกําเนิด
(Origin conferred) จะตองมีหลักฐานที่แสดงแหลงกําเนิดสินคา เชน ใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา
(Certificate of origin) เพื่อระบุประเทศที่เปนแหลงกําเนิดสินคา
วัตถุประสงคที่สําคัญของการมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคา (Rules of origin: RoO) เพือ่
ปองกันการเกิดการบายเบนทางการคา (Trade deflection) หรือการปองกันการสวมสิทธิ์จ ากประเทศ
ที่ไมไดเปนสมาชิกความตกลงเขาสูตลาดโดยไดรบั สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเชนเดียวกับประเทศ
สมาชิก นอกจากนี้ การที่วิธีก ารผลิตสินคาเปลี่ยนแปลงจากการผลิตในประเทศเดีย ว เปนผลิ ต
สินคาในประเทศตางๆหลายประเทศ การระบุประเทศที่เปนแหลงกําเนิดสินคาจะทําไดยากขึน้ ดังนัน้
การมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา จะชวยใหระบุไดวาสินคามีแหลงกําเนิดจากประเทศใด
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีความเขมงวดสูงอาจทําใหประเทศสมาชิกความตกลงการคา
เสรีไมไดรับประโยชนจากการทําเปดเสรีการคาดังกลาว เนื่องจากสินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิด
และตองเสียภาษีศุลกากรในอัตราทั่วไป3 (MFN rate) ทั้งนี้ Brenton (2003) ไดศึก ษาประสบการณ
การทําความตกลงการคาเสรีหลายฉบับและพบวาประเทศตางๆ ไมไดรับประโยชนอยางเต็มทีจ่ ากการ
เปดเสรีการคา เนื่องจากไมสามารถสงออกโดยไดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในระดับปลอดภาษีหรือ
ระดับต่ํา จากการที่สินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีความเขมงวดสูง สินคาจึงถูกเก็บภาษี
ในอัตราทั่วไป
ดังนั้น การออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาที่เหมาะสม จะตองมีการเปรียบเทียบ
ระหวางผลไดและตนทุนที่เกิดจากกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ผอน
ปรนมากเกิ นไป (Liberal RoO) ทํ า ให เ พิ่ มโอกาสในการเกิ ด การบ า ยเบนทางการค า (Trade
deflection) หรือการสวมสิทธิ์ทางการคาจากประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกของความตกลงเขาสูตลาดเพือ่
รับสิ ท ธิ พิเศษทางภาษี ศุล กากรหรือสิ ทธิ ลดภาษีเ ช นเดีย วกับ ประเทศคูส มาชิก ขณะที่ก ฎวา ดว ย
แหลงกําเนิดสินคาที่เขมงวดเกินไป (Restrictive RoO) จะทําใหโอกาสในการสงออกสินคาแลวไดสทิ ธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรหรือสิทธิลดภาษีจากเขตการคาเสรีลดนอยลง นอกจากนี้ ยังเพิ่มตนทุนในการ
ตรวจสอบและปฏิ บัติต าม (Cost of compliance) ของผูป ระกอบการและหนวยงานภาครั ฐ เช น
หนวยงานศุลกากรและหนวยงานออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา
ตน ทุ นจากการปฏิบั ติ ตามกฎว าด วยแหล ง กํ าเนิ ด ที่ เกิ ด ขึ้ นกั บ ผู ประกอบการธุ รกิจ และ
หนวยงานราชการสามารถจําแนกตาม Productivity Commission (2004) ไดดังตอไปนี้
• ตนทุนที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการ
- ตนทุนที่เ กิ ดขึ้นจากการทํา ความเข าใจกฎวาดว ยแหลงกําเนิด สิ นค า ซึ่งรวมถึ ง
ตนทุนเวลาที่ใชในการคนหากฎสําหรับสินคาของผูประกอบการ ตนทุนการติดตอ

3

เปนอัตราภาษีศุลกากรที่ใชสาํ หรับสินคาจากประเทศสมาชิกองคการการคาโลก

ขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา

4-3

กับเจาหนาที่ศุลกากร ตนทุนในการทําความเขาใจวิธีการคิดสัดสวนวัตถุดิบและ
มูลคาเพิ่มตางๆ
- ต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากเวลาที่ ใช ใ นการพิ จ ารณาว า สิ น ค า ผ า นเกณฑ ก ฎว า ด ว ย
แหลงกําเนิดสินคาหรือไม
- ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรมหรือกระบวนการใหมๆเพื่อตรวจสอบวาสินคาผาน
เกณฑ เชน ตนทุนเวลาและคาใชจายในการพัฒนาระบบบัญชีใหมหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
- ตนทุนที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากการตรวจสอบสินคาใหไดตามเกณฑใหมๆ
- ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการถูกตรวจสอบจากหนวยงานรัฐ ซึ่งรวมถึงเวลาในการเตรียม
เอกสารสําหรับศุลกากร
• ตนทุนที่เกิดขึ้นกับหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
- ต น ทุ น จากการแจ ง และให ค วามรู แ ก ผู ป ระกอบการทราบเกี่ ย วกั บ กฎว า ด ว ย
แหลงกําเนิดสินคา
- ตนทุนในการจัดการและกํากับดูแลกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
- ตนทุนในการออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา
นอกจากนี้ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่เขมงวด ยังอาจทําใหเกิดการเบี่ยงเบนของการ
ลงทุน (Investment diversion) โดยผูประกอบการอาจจําเปนตองลงทุนตั้งโรงงานในประเทศที่เปน
สมาชิกของความตกลงการคาเสรี ทั้งที่ป ระเทศนั้นไมได เปนฐานการผลิ ตที่ดีที่สุด หรืออาจตองตั้ ง
โรงงานในหลายประเทศทํา ใหไ มได ประโยชนจากการประหยั ดจากขนาดการผลิต (Economy of
scale) หรืออาจทําใหผูประกอบการใชวัต ถุดิบ ภายในประเทศที่มีราคาสูงกวาแหลงวัต ถุดิบราคาถูก
ที่สุดเพื่อใหเปนไปตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ทั้งนี้ ผูประกอบการบางรายอาจตัด สินใจสงออก
สินค าโดยยอมถูก เก็ บภาษีในอั ตราทั่ว ไปเนื่อ งจากการมีก ฎที่เ ข มงวดเกินไป ซึ่ งทํ าให ก ฎวา ดว ย
แหลงกําเนิดสินคาที่เขมงวด ถูก มองเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาหรืออุปสรรคทางการคาที่ไมใช
ภาษี (Non-tariff Barriers)
ดังนั้น ในการเจรจาทําความตกลงการคาเสรีของไทย ผูดําเนินนโยบายควรพิจารณาถึงผลได
และตนทุนที่เกิดขึ้นจากการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคากับ ประเทศคูคาตางๆใหเหมาะสม
เพื่ อ ให ป ระเทศได ป ระโยชน จ ากการขยายตั ว ของการค า จากการเป ด เสรี ซึ่ ง Productivity
Commission (2004) ไดนําเสนอหลักการพื้นฐานในการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาควร
จะมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ
•

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรี (FTA text) ควรมีความชัดเจน
และไมคลุมเครือ
• กฎควรสอดคล องกับ เปาหมายของการทํ าความตกลงการค าเสรีคื อลดอุป สรรคทาง
การคา

การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

4-4

•
•
•
•
•
•

กฎควรสอดคลองกันระหวางความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ
ควรหลีกเลี่ยงการออกกฎเฉพาะสําหรับแตละสินคา (Product-specific RoO)
ควรหลีกเลี่ยงกฎที่จะทําใหเกิดการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากรในประเทศ
ไมควรทําใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ
ควรหลีกเลี่ยงตนทุนในการตรวจสอบและปฏิบัติตามของธุรกิจและรัฐ
การตัดสินตามหลักเกณฑกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาควรมีความแนนอน ชัดเจน และ
สอดคลองกัน
• การปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีความโปรงใสและตรวจสอบได

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเปนประเด็นที่มีความสําคัญตองใหค วามสนใจควบคูไปกับการ
เจรจาลดภาษีสินคา เนื่องจากสินคาที่จ ะไดลดหรือยกเวนภาษีศุลกากรตามความตกลงการคาเสรี
จะตองเปนสินคาที่เปนไปตามหลักเกณฑของกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ไดตกลงกันไว ดังนั้น ในการ
เจรจาเปดเสรีก ารคากับ ประเทศสหรั ฐฯ จะตองพิจ ารณาวา สินคาไทยสามารถสงออกไดภายใต
หลักเกณฑของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเพื่อใหไดรับการลดหรือยกเวนภาษีไดหรือไมอีกดวย
4.1.2 หลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา
เนื้อหาในสวนนี้ จะกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา หรือกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน หลักเกณฑพนื้ ฐาน
และหลักเกณฑเพิ่มเติม
ก. หลักเกณฑพื้นฐานในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา
การพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา จะใชหลักเกณฑแตกตางกันในแตล ะความตกลงการคาเสรี
ซึ่งหลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาที่พบมี 3 หลักเกณฑ ไดแก
1) สินคา ที่ไ ดมาหรื อมีก ารผลิต โดยใชวัต ถุดิ บภายในประเทศทั้ งหมด (Wholly obtained
goods: WO) กลาวคือ สินคามีการผลิตหรือไดมาจากประเทศนั้นทั้งหมด (Originating goods) โดย
ไมมีการนําเขาวัตถุดิบ ตัวอยางสินคาที่ถูกกําหนดใหใชหลักเกณฑนี้ เชน สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ผลผลิต ทางการเกษตรที่ ปลูก และเก็บ เกี่ย วในประเทศนั้น สั ต วมีชีวิต ที่เ กิดและเติบโตในประเทศ
สินคาที่ไดจากสัตวมีชีวิต สินคาประมงที่ไดจากการดักจับในอาณาเขต ผลิตภัณฑแรซึ่งสกัดได เปน
ตน โดยการกําหนดสินคาที่ใชหลักเกณฑ WO นี้จะแตกตางกันแลวแตความตกลงจะกําหนดไว
2) สิน ค าผ านการผลิ ต ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อแปรสภาพอย า งเพี ย งพอ (Substantial
transformation) โดยทั่วไป การกําหนดแหลงกําเนิดของสินคาอุตสาหกรรมในความตกลงการคาเสรี
ฉบับตางๆ นั้น จะพิจารณาจากการที่สินคาผานกระบวนการผลิต จนถือไดวามีการเปลี่ย นแปลงหรือ
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แปรสภาพอยางเพียงพอจนเชื่อไดวาเปนสินคาที่มีแหลงกําเนิด จากประเทศนั้นซึ่ง “การเปลี่ย นแปลง
หรือการแปรรูปอยางเพียงพอ” มักพิจารณาจาก 3 หลักเกณฑดังนี้
2.1) การเปลี่ย นแปลงพิกัด อัตราศุล กากร (Change in Tariff Classification: CTC): สินคา
สงออกของประเทศ จะถือวาเปนสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศนั้นตอเมื่อสินคาผานการแปรรูป
จนกระทั่งทําให พิกัดอัตราศุลกากรของสินคาเปลี่ย นแปลงไปจากพิกัดอัต ราศุล กากรของวัตถุดิบ ที่
นําเขา ซึ่งโดยทั่วไปพิกัดสินคาจะพิจารณาจากรหัสสินคาใน Harmonized System (HS)
ในความตกลงการคาเสรีโดยทัว่ ไปจะแบงการเปลีย่ นแปลงพิกัดเปน 3 ระดับคือ
• การเปลี่ยนตอน (Change of Chapter: CC) หรือการเปลี่ยนในระดับ 2 พิกดั แรก เชน
การนําเขาวัตถุดบิ ในตอนที่ 48 (กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําดวยเยื่อกระดาษ) มา
ผลิตสินคาในตอนที่ 49 (หนังสือที่พิมพเปนเลม หนังสือพิมพ รูปภาพ) เปนตน
• การเปลี่ยนประเภทพิกดั (Change of Tariff Heading: CTH) หรือการเปลี่ยนในระดับ 4
พิกดั แรก เชน การนําเขาวัตถุดบิ ในพิกดั 44.01 (ไมฟนหรือไมทอน) มาผลิตสินคาใน
พิกดั 44.06 (ไมหมอนรถไฟ) เปนตน
• การเปลี่ยนประเภทพิกดั ยอย (Change of Tariff Subheading: CTSH) หรือการเปลี่ยน
ในระดับ 6 พิกัด เชน การนําเขาวัตถุดบิ จากประเภทพิกัดยอย 6612.20 (ดายและ
เสนดาย) มาแปรรูปเปนสินคาในประเภทพิกดั ยอย 6812.40 (ผาทอหรือผาถักแบบนิต)
เปนตน4
2.2) พิจารณาสัด สว นมูล คาเพิ่ม (Value-added) หรือสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (Local
content): หลักเกณฑในขอนี้มีหลักการวา มูลคาเพิ่มที่เกิด ขึ้นจากกระบวนการผลิตในประเทศ หรือ
การใชสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตสินคาจะตองมีสัดสวนมากพอที่จะถือวาเปนสินคาของ
ประเทศนั้น โดยกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรี สินคาสงออกจะมีแหลงกําเนิด
จากประเทศนั้นตอเมื่อสินคาผานระดับ ของสัด ส ว นมูล คาเพิ่มหรือสัด สวนวัตถุดิบภายในประเทศที่
เจรจาตกลงกัน

4

นอกจากการเปลี่ยนตอน (CC) การเปลี่ยนประเภทของพิกัด (CTH) และการเปลี่ยนประเภทพิกัดยอย (CTSH) แลวยังมีการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นอีก 2 ระดับ คือ (1) การเปลี่ยนพิกัดไปยังประเภทพิกัดที่แยกออกมา (Change of Tariff Split
Heading: CTHS) เชน การนําเขาวัตถุดิบจากประเภทพิกัดที่แยกออกมา ex72.26 (a) (ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลา
เจืออื่นๆ มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเ มตร ไมไดทําการผลิตมากไปกวาการรีดรอน) มาแปรรูปเปนสินคาในประเภทพิกัด
ที่แยกออกมา ex72.26 (c) (ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ มีความกวางนอ ยกวา 600 มิลลิเ มตร หุมติดดวย
โลหะใดๆ) และ (2) การเปลี่ยนพิกัดไปยังประเภทพิกัดยอยที่แยกออกมา (Change of Tariff Split Sub-heading:
CTSHS) เชน การแปรรูปวัตถุดิบในประเภทพิกัดยอยที่แยกออกมา ex4401.30 (b) (ขี้เลื่อยหรือเศษไม ไมเกาะหรือติด
รวมกัน) ไปเปนสินคาในประเภทพิกัดยอยที่แยกออกมา ex4401.30 (a) (ขี้เลื่อย หรือเศษไม เกาะหรือติดรวมกัน) อยางไรก็
ตาม การเปลี่ยนใน 2 รูปแบบนี้พบคอนขางนอยในความตกลงการคาเสรีโดยทั่วไป
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วิธีการคํานวณมูลคาเพิ่มหรือสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ จะขึ้นอยูกับความตกลงการคา
เสรีแตละฉบับ ซึ่งอาจมีการกําหนดมูล คาของวัตถุดิบที่ไมใชแหลงกําเนิด (Non-originating material
criterion: MC) หรือมูลคาวัตถุดิบภายในภูมิภ าค 5 (Regional value content: RVC) ตัว อยางเชน กฎ
วาดวยแหลงกําเนิดสินคาอาจระบุวา “มูลคาของวัตถุดิบที่ไมใชแหลงกําเนิดของสินคาจะตองไมเ กิน
รอยละ 40” หรืออาจระบุวา “มูลคาของวัตถุดิบภายในประเทศจะตองไมเกินรอยละ 60” เปนตน การ
คํานวณมูลคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับ ความตกลงแตละฉบับ สามารถแสดงได
ตารางที่ 4.1 เชน
• เกณฑมูล คาของวัตถุดิบที่ไ มใชแหลงกําเนิด (MC) อาจคํ านวณมูล คาจากราคาสินค า
สงออก ณ ราคา Fob, ราคาสงออก, Factory cost6 และ Ex-works price7 เปนตน
• เกณฑมูล คา วัต ถุดิบในภูมิภาค (RVC) อาจคํานวณจาก ราคาสงออก ณ ราคา Fob,
มูล ค า การทํ าธุรกรรม (Transaction value), มู ล ค า ของวั ตถุ ดิ บ , ต น ทุ นโรงงาน การ
คํานวณแบบ Build-up และ Build-down8 เปนตน
เกณฑก ารพิ จ ารณาจากมูล ค าเพิ่ มนี้ ถื อวา ค อนข างก อให เ กิด ต นทุน ในการปฏิ บัติ สู ง โดย
ผูประกอบการจําเปนตองมีระบบบัญชีบันทึกตนทุนและแหลงที่มาของวัต ถุดิบ ที่สอดคลองกับกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคา นอกจากนี้ การคํานวณที่อิงมูลคาของวัต ถุดิบนําเขาและในประเทศ ทําใหมี
ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน คาจางแรงงาน และความผันผวนของราคาสินคา
ทั่วไป
2.3) พิจารณาจากกระบวนการผลิตที่สําคัญ (Specific Manufacturing Process) : การ
พิจารณาจากเกณฑขอนี้มี 2 แนวทาง คือ (1) การระบุวธิ กี ารหรือกระบวนการผลิตสําคัญทีจ่ ะตอง
เกิดขึ้นในการผลิตภายในประเทศ (Positive list) เชน ในการผลิตสินคาในหมวด X จะตองมีการทํา
ปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical reaction) เกิดขึ้นในอาณาเขตของคูภาคี9 หรือ (2) ระบุวธิ กี ารหรือ
กระบวนการผลิตที่ไมถือวาเปนกระบวนการผลิตที่สําคัญ (Negative list) ตัวอยางเชน การนําเขา
สินคาแลวนํามาแยกชิ้นสวนเพื่อสงออก การนําเขาแลวนํามาบรรจุหบี หอใหม การละลายน้ํา การทําให
ตกผลึก การทําความสะอาด การแชเย็น เปนตน ซึ่งหากนําเขาวัตถุดบิ แลวผานกระบวนการเพียง
เล็กนอยเหลานั้น จะไมถือวาสินคามีแหลงกําเนิดจากประเทศนั้น

5
6
7
8

9

คําวา มูลคาวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) และ มูลคาวัตถุดิบภายในประเทศ (Local content: LC) สามารถใชแทนกันได
Factory cost คํานวณจากรายจายสําหรับวัตถุดิบทั้งหมด รวมกับคาจางแรงงานและคาบริหารจัดการ (overheads)
Ex-work price คํานวณจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตหักดวยภาษีภายในประเทศ
การคิดมูลคาเพิ่มโดยวิธี Build-down Method และ วิธี Build-up Method มีการใชในความตกลงหลายฉบับของสหรัฐฯ เชน
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย สหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ชิลี และเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
(NAFTA) โดย วิธี Build-down เปนการคิด RVC จากการหักมูลคาวัตถุดิบจากตางประเทศออกจากมูลคาสินคารวมและเทียบ
เปนรอยละของมูลคาสินคารวม สวนวิธี Build-up เปนการคิด RVC จากมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศเทียบเปนรอยละของ
มูลคาสินคารวม
ตัวอยางกรณีนี้จากความตกลงการคาเสรีทวิภาคของสิงคโปรกับประเทศตางๆ ในสินคาเคมีภัณฑและผลิตภัณฑปโตรเคมี

ขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา
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ตารางที่ 4.1 หลักเกณฑการพิจารณามูลคาเพิ่มในความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ
ความตกลง
PANEURO (50)
PE (15)ii
EU-SA
EU-MEX
EU-CHILE
EFTA-MEX
NAFTA
US-CHILE
CANADA-CHILE
G3
MEX-COSTA RICA
MEX-BOLIVIA
MEX-CHILE
CACM-CHILE
MERCOSUR
MERCOSUR-CHILE
MERCOSUR-BOL
CAN
LAIA
ANZCERTA
SAFTA
SPARTECA
AFTA
JAPAN-SINGAPORE
US-SINGAPORE
CHILES-KOREA
COMESA
ECOWAS
SADC
GULF CC
US-JORDAN
US-ISRAEL
MEX ISRAEL

หลักเกณฑ*
MC
RVC
50-30
50-30
50-30
50-30
50-30
50-30
50-60
35-45
50-60
50-55
41.66-50
41.66-50
40-50
30
40
60
40
40
50
50
50
30-50
50
40
40
60
30-65
30-45
60
35
30
70-35
40
35
35
35-45

การคํานวณมูลคาเพิม่
Ex-works price
Ex-works price
Ex-works price
Ex-works price
Ex-works price
Ex-works price
50 net cost; 60 transaction value
35 build-up; 45 build-down
50 net cost; 60 transaction value
Transaction value
41.66 net cost; 50 transaction value
41.66 net cost; 50 transaction value
40 net cost; 50 transaction value
Transaction value
Fob export value
Fob export value
Fob export value
Fob export value
Fob export value
Factory cost
Factory cost
Factory cost
Value of content
Export value
30-35 build-up; 45-65 build-down
30 build-up; 45 build-down
60 value of materials; 35 ex-factory cost
Factory cost
Ex-works price
Ex-works price
Value of materials/processes
Value of materials/processes
35 net cost; 45 transaction value

หมายเหตุ: * MC คือ เกณฑมูลคาของวัตถุดิบที่ไมใชแหลงกําเนิด (Non-originating Material Criterion)
RVC คือเกณฑมูลคา วัตถุดิบในภูมิภาค (Regional Value Content)
ที่มา: Estevadeordal and Suominen, 2003.
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ข. หลักเกณฑเพิ่มเติมในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา
นอกจากการพิจารณากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาโดยใช 3 หลักเกณฑขางตนแลว ในความ
ตกลงการคาเสรีสว นใหญมักจะมีหลักเพิ่มเติม โดยหลักเกณฑที่สําคัญมีอกี อยางนอย 2 หลักเกณฑ
คือ
1) หลักเกณฑการสะสม (Accumulation) คือ การอนุญาตใหผูผลิตสามารถนําเขาวัตถุดิบ
จากประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมภิ าคหนึ่งที่ระบุในความตกลง มาพิจารณาเสมือนเปน
วัตถุดิบภายในประเทศคูภาคีได โดยหลักการนี้มี 3 ประเภท คือ
• Bilateral accumulation พิจารณาวัตถุดบิ นําเขาจากประเทศคูภ าคีที่ทําความตกลง
การคาเสรีใหถือเปนวัตถุดิบภายในประเทศ เชน ในความตกลงการคาเสรีสิงคโปรญี่ปุน ระบุวา วัตถุดิบที่สิงคโปรนําเขามาจากญีป่ ุนใหถอื เสมือนวาเปนวัตถุดบิ ที่ได
จากประเทศสิงคโปร เปนตน
• Diagonal accumulation พิจารณาวัตถุดบิ นําเขาจากประเทศที่ไมเปนสมาชิกความ
ตกลงการคาเสรี (Specific non-member countries) ใหถือเปนวัตถุดบิ
ภายในประเทศ เชน มีการใชในความตกลงการคาเสรีแคนาดา-อิสราเอล (สําหรับ
ประเทศที่ไมเปนสมาชิกความตกลงคือ สหรัฐฯ ) กลาวคือ กรณีที่ผปู ระกอบการใน
แคนาดานําเขาวัตถุดิบจากประเทศสหรัฐฯ
ใหถือเสมือนวาเปนวัตถุดบิ ที่มาจาก
ประเทศแคนาดา เปนตน
• Full accumulation พิจารณาวัตถุดบิ นําเขาจากประเทศตางๆ ในกลุมภูมิภาค เชน
ในเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ระบุวา วัตถุดิบที่นําเขาจากประเทศสมาชิกความ
ตกลง ถือเสมือนวาเปนวัตถุดบิ ภายในประเทศของตน เปนตน
2) หลักการ Tolerance หรือ de minimis คือ การอนุญาตใหสินคาขั้นสุดทายมีสดั สวน
วัตถุดิบจากตางประเทศ (Non-originating Materials) ไดไมเกินสัดสวนหนึ่ง โดยสัดสวน de minimis
นี้ ไมตองนํามาคิดแหลงกําเนิดของสินคาขั้นสุดทาย เชน ความตกลงการคาเสรีแคนาดา-ชิลี กําหนด
ไวรอยละ 9 ความตกลงสหภาพยุโรปกําหนดไวรอยละ 10 เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North
American Free Trade Agreement: NAFTA) กําหนดไวรอยละ 7 แตไมใชกบ
ั สาขาสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม เปนตน
4.1.3 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีตางๆ
ความตกลงการคาเสรีแตละฉบับ จะมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาแตกตางกันออกไปในแตละ
ความตกลง ซึ่งโดยภาพรวมจะอิงหลักเกณฑที่ไดกลาวถึงในหัวขอ 4.2 บางความตกลงอาจใชการ
พิจารณาแหลงกําเนิดอิงกับหลักเกณฑเพียงหลักเกณฑเดียว
ขณะที่บางความตกลงอาจใชหลาย
หลักเกณฑประกอบกันในการพิจารณา องคการการคาโลก (WTO, 2002) ไดวิเคราะหกฎวาดวย
แหลงกําเนิดของสินคาของความตกลงการคาเสรีจํานวน 93 ความตกลง (ความตกลงการคาเสรี
จํานวน 87 ความตกลง และสหภาพศุลกากร 6 ความตกลง) ดังแสดงในตารางที่ 4.2 พบวา
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• สวนใหญมีการใชหลักเกณฑทวั่ ไปในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา คือ การพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงพิกดั อัตราศุลกากร (CTC) การพิจารณาสัดสวนมูลคาเพิ่มหรือ
สัดสวนวัตถุดบิ ภายในประเทศ และการพิจารณาจากกระบวนการผลิต
• การพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงพิกดั อัตราศุลกากรและการพิจารณาจากสัดสวน
มูลคาเพิ่มใชในหลายหมวดสินคา (Chapter) ในขณะที่การพิจารณาจากกระบวนการ
ผลิตจะใชในบางอุตสาหกรรมเทานั้น เชนสิ่งทอและเคมีภัณฑ
• การพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงพิกดั อัตราศุลกากร
เปนหลักเกณฑที่ใชมากที่สดุ
จํานวน 89 ความตกลง โดยสวนใหญเปนการเปลีย่ นพิกดั ในระดับ 4 พิกัดแรก (CTH)
การพิจารณาสัดสวนมูลคาเพิ่มใชใน 79 ความตกลง และการพิจารณาจากกระบวนการ
ผลิตใชใน 74 ความตกลง
• วิธีที่ใชพจิ ารณามูลคาเพิ่มคือ คิดจากมูลคาวัตถุดบิ นําเขา (Import content) วาไมเกิน
สัดสวนหนึ่งๆ ซึ่งสวนใหญอยูในชวงรอยละ 30-60 โดยมีการใชในความตกลง 70 ความ
ตกลง สวนการคิดจากสัดสวนมูลคาวัตถุดบิ ภายในประเทศใชใน 9 ความตกลง สวนใหญ
อยูระหวางรอยละ 25-65
ตารางที่ 4.2 ภาพรวมกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรี
หลักเกณฑการพิจารณา
ความ
ตกลง

จํานวน
ความตกลง

สหภาพ
ศุลกากร
ความตกลง
การคาเสรี
รวม

การเปลี่ยนแปลง
พิกดั อัตราศุลกากร
(CTC)

6

6

87

83

93

89

สัดสวนมูลคาเพิม่
(Value-added)
MC
2
(40-60%)
68
(30-60%)
70

RVC
2
(35-60%)
7
(25-65%)
9

กระบวนการผลิต
(Process rule)
74
74

ที่มา: WTO, 2002.

ความตกลงการคาเสรีแตละฉบับมีความเขมงวดแตกตางกัน คือในแตล ะฉบับจะมีการใชกฎ
วาดว ยแหล ง กํ า เนิ ด ต า งกั นสํ าหรั บ สิน ค า แต ล ะชนิ ด โดยระบุ ห ลั ก เกณฑ เ ฉพาะในการพิ จ ารณา
แหล ง กํ า เนิ ด (Product-specific RoO) ทุ ก รายการตามพิกั ด สิ นค า ตัว อย า งเช น กฎว าด ว ย
แหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรมีกฎเฉพาะสําหรับแตละสินคา ซึง่ เอกสารที่
ระบุกฎเฉพาะสําหรับการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคานี้มีความหนากวา 240 หนา และมีการพิจารณา
แหลงกําเนิดสินคาจากหลายหลักเกณฑประกอบกัน
รูปที่ 4.1 แสดงดัชนีวดั ความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาในความตกลง
การคาเสรีฉบับตางๆ โดยดัชนีมคี าระหวาง 1-7 ดัชนีเทากับ 1 แสดงวามีความเขมงวดนอยที่สดุ
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(พิจารณาจากการเปลี่ยนรหัสในระดับ 8-10 พิกัด) ในขณะที่ดัชนีเทากับ 7 แสดงวามีความเขมงวด
มากที่สดุ (พิจารณาจากการเปลี่ยนพิกดั ในระดับ 2 พิกดั และพิจารณากระบวนการผลิตเฉพาะที่ใช)
ดัชนีวดั ความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาแสดงใหเห็นวา เขตการคาเสรีอเมริกา
เหนือ (NAFTA) มีความเขมงวดสูงสุด รองลงมาคือ ความตกลงการคาเสรีเม็กซิโก-โบลิเวีย
และสหภาพยุโรป-เม็กซิโก ตามลําดับ ในทางตรงกันขาม ความตกลง MERCOSUR มีความเขมงวด
นอยที่สดุ ทั้งนี้ เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งไทยเปนสมาชิกนั้นมีคาดัชนีวัดความเขมงวด
เทากับ 4
การที่กฎวาดวยแหลงกําเนิดมีความเขมงวดเพิ่มขึ้นในแตละความตกลง ประเทศหนึ่งๆที่มี
การทํ า ความตกลงการค า เสรี ห ลายฉบั บ และคู เ จรจาแต ล ะประเทศมี ก ารเจรจาในกฎว า ด ว ย
แหลงกําเนิดสินคาที่ใชหลักเกณฑแตกตางกัน อาจทําใหกฎวาดว ยแหลงกําเนิด สินคาในความตกลง
การคาเสรีตางๆไมสอดคลองกันได เชน หลัก เกณฑการพิจารณาของ AFTA พิจ ารณาจากสัด สว น
วัตถุดิบภายในประเทศ (Local content) รอยละ 40 โดยสามารถคิดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศให
รวมวัตถุดิบจากประเทศอาเซียนอื่นเสมือนเปนวัต ถุดิบ ของไทยดวย (Full Accumulation) ขณะที่
ความตกลงการค าเสรีไ ทย-ออสเตรเลี ย ไม สามารถนํา วัต ถุ ดิบ จากประเทศอาเซีย นมาคิด รวมเป น
วัตถุดิบภายในประเทศของไทยได10 เปนตน ซึ่งในปจจุบันมีความตกลงการคาเสรีในโลกมากกวา 200
ฉบับ กฎที่ซับซอนและไมสอดคลองกันในความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูภาคีตางๆ อาจสราง
ความสับสนและเพิ่มตนทุนใหกับผูประกอบการและภาครัฐได

10

ยกเวนสําหรับสินคาพิกัด 50-64 (สิ่งทอและเครื่องนุงหม) ซึ่งสามารถใชวัตถุดิบจากประเทศกําลังพัฒนาไดไมเ กินรอยละ 25
(จากภาคผนวก 4.1 ขอ 8 ของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย)
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รูปที่ 4.1 ดัชนีวัดความเขมงวด (Restrictiveness Index) ของกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาในความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ
7
6
5
4
3

MERCOSUR

MERCOSUR -CHILE

US-ISRAEL

MERCOSUR -BOLIVIA

NON-PREF.LOWEST

CANADA-ISRAEL

NON-PREF.AVERAGE

MEXICO -ISRAEL

ANZCERTA

AFTA

EU-SOUTH AFRICA

NON-PREF.HIGHEST

US-CHILE

CANADA-CHILE

JAPAN -SINGAPORE

SADC

CHILE-KOREA

MEXICO -COSTARICA

EFTA-CROATIA

PANEURO

EFTA-ISRAEL

EU-MEXICO

NAFTA

1

MEXICO -BOLIVIA

2

หมายเหตุ:
1. ดัชนีมีคาตั้งแต 0 ถึง 7 โดยคา 0 แปลวามีความเขมงวดนอยที่สุด คา 7 คือ มีความเขมงวดมากที่สุด
2. คาดัชนีคํานวณโดยการใหคาความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคารายสินคา ของความตกลงการคาเสรีแตละฉบับ
แลวจึงนํามาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ซึ่งคาความเขมงวดมีเกณฑในการกําหนดคาดังนี้ (Y คือคาความเขมงวดของกฎ และ Y* คือ
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคารายสินคา)
Y = 1 เมื่อ
Y* ≤ CI (การเปลี่ยนในระดับ 8-10 พิกัด)
Y = 2 เมื่อ
CI < Y* ≤ CS (การเปลี่ยนในระดับ 6 พิกัด)
Y = 3 เมื่อ
CS < Y* ≤ CS และ VC (เกณฑมูลคาเพิ่ม)
Y = 4 เมื่อ
CS และ VC < Y* ≤ CH (การเปลี่ยนในระดับ 4 พิกัด)
Y = 5 เมื่อ
CH < Y* ≤ CH และ VC
Y = 6 เมื่อ
CH และ VC < Y* ≤ CC (การเปลี่ยนในระดับ 2 พิกัด)
Y = 7 เมื่อ
CC < Y* ≤ CC และ TECH (การพิจารณากระบวนการผลิตเฉพาะ)
ที่มา: Estevadeordal and Suominen, 2003.

4.2 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของ
สหรัฐอเมริกา
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีแ บบทวิภาคีของสหรัฐฯ กับประเทศคู
เจรจาจะประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ 2 สวนหลักคือ สวนของหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิด
สินคาที่ระบุเปนรายพิกัดของสินคา (Specific Rules of Origin) ที่ปรากฏในภาคผนวกของขอตกลง
(Annex) และสวนที่สองจะเปนสวนของบทบัญญัติทั่วไปที่เกี่ยวของกับกฎวาดว ยแหลงกําเนิด สินคา
(Text on Rules of Origin) อันประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการระบุ (Origin Conferring)
และตรวจสอบแหลงกําเนิด (Origin Determination) และกระบวนการทางศุลกากรทีเ่ กีย่ วกับสินคาทีไ่ ด
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แหลงกําเนิด(Origin Procedures) ดังนั้น การนําเสนอในหัวขอ 4.2 นี้จะแบงเนื้อหาออกเปน 2 สว น
คือ สว นแรกจะสรุปภาพรวมของหลักเกณฑที่ใชในการพิ จารณาแหลง กําเนิดในรายสินคาในความ
ตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของสหรัฐฯ สวนที่สอง จะสรุปสาระสําคัญเกี่ย วกับบทบัญญัติทั่วไปใน
ความตกลงสหรัฐฯ
4.2.1 หลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา
ความตกลงเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของสหรัฐฯ จะมีเนื้อหาที่คลายกันในทุกความ
ตกลง (ดูตารางภาคผนวกที่ 4.1 ประกอบ) การที่สหรัฐฯ เปนประเทศที่มียทุ ธศาสตรการคาหลาย
ระดับ ไมวา จะเปนระดับพหุภาคี (องคการการคาโลก) ระดับภูมภิ าค (NAFTA) และระดับทวิภาคี
(จอรแดน อิสราเอล ชิลี ออสเตรเลีย สิงคโปร ฯลฯ) สหรัฐฯ จึงมีกรอบการเจรจาความตกลงใน
ประเด็นตางๆอยูกอ นแลว ในเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดก็เชนกัน ซึ่งในการพิจารณาแหลงกําเนิด
สินคาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ พบวา สวนใหญมีหลักเกณฑการพิจารณาคลายกัน แตมี
ความเขมงวดของการกําหนดสัดสวนวัตถุดบิ ที่ใชภายในประเทศ (RVC) ที่แตกตางกันออกไปในราย
สินคา
การวิเคราะหความเขมงวดของกฎวาดว ยแหลงกําเนิด สินคาในเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
และความตกลงสหรัฐฯ-ชิลีของ Estevadeordal and Suominen (2003) ที่แ สดงในตารางที่ 4.3
แสดงใหเห็นวา สินคาแตละชนิดมีความเขมงวดของกฎแตกตางกัน แตค วามเขมงวดดังกลาวมิได
แตกตางกันมากนักระหวางสองความตกลง โดยสินคาชนิดเดียวกันจะมีความเขมงวดระดับเทียบเทา
หรือใกลเคียงกัน เชน สัตวมีชีวิต พืชผัก ไขมันและน้ํามัน ที่มีความเขมงวดที่ระดับ 6.0 และเหล็ก
ซึ่งมีความเขมงวดที่ระดับ 4.6 ทั้งในความตกลงเขตการคาเสรีอเมริก าเหนือและความตกลงสหรัฐฯชิลี
ความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดในสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมของเขตการคาเสรี
อเมริกาเหนือมีระดับ สูงสุด คือ 6.9 รองลงมาไดแ ก สัตวมีชีวิต พืชผัก ไขมันและน้ํามันจะมีความ
เขมงวดรองลงมาอยูที่ระดับ 6.0 ทั้งในความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือและความตกลงสหรัฐฯชิลี สินคาที่มีความเขมงวดไมมากนักไดแก สินคาเคมีภัณฑในความตกลงสหรัฐฯ-ชิลี ซึ่งมีระดับ 2.6
(ความเขมงวดนอยที่สุดคือ 0) ดังแสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ดัชนีความเขมงวดรายสินคาของเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
และความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ชิลี
สินคา
1. สัตวมชี ีวิต
2. พืชผัก
3. ไขมันและน้ํามัน
4. อาหารเครือ่ งดื่มและยาสูบ
5. ผลิตภัณฑแร
6. เคมีภณ
ั ฑ
7. พลาสติก
8. เครือ่ งหนัง
9. ผลิตภัณฑไม
10. กระดาษและเยื่อกระดาษ
11. สิ่งทอและเครื่องนุงหม
12. รองเทา
13. หินและแกว
14. อัญมณี
15. เหล็ก
16. เครือ่ งจักรและเครื่องใชไฟฟา
17. ยานพาหนะ
18. เลนส
19. อาวุธยุทโธปกรณ
20. งานศิลปะ
คาเฉลี่ย

เขตการคาเสรี
อเมริกาเหนือ
6.0
6.0
6.0
4.7
6.0
5.3
4.8
5.6
4.0
4.8
6.9
4.9
4.9
5.3
4.6
3.2
4.8
4.0
4.7
5.1
5.1

ความตกลงสหรัฐฯชิลี
6.0
6.0
6.0
5.7
3.9
2.6
3.7
5.0
4.1
4.9
5.9
4.8
4.4
5.2
4.6
2.9
4.2
4.5
5.5
5.3
4.8

หมายเหตุ: ดัชนีมีคาตั้งแต 0 ถึง 7 โดยคา 0 แปลวามีความเขมงวดนอยที่สุด คา 7 คือ มีความเขมงวดมากที่สุด
ที่มา: Estevadeordal and Suominen, 2003.

หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ สวน
ใหญใชห ลักเกณฑก ารแปรสภาพอยางเพีย งพอ (Substantial transformation) ซึ่งพิจ ารณาจาก 3
หลั กเกณฑไ ดแ ก 1) การเปลี่ย นพิ กัด อัต ราศุล กากร 2) สัด สว นมู ล ค าเพิ่มหรื อสั ดส ว นวัต ถุดิ บ
3) กระบวนการผลิ ต ที่ สํา คั ญ โดยหลั ก เกณฑก ารแปรสภาพอย างเพี ย งพอใช ในการพิ จ ารณา
แหลงกําเนิดของสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก เนื่องจากสินคาอุตสาหกรรมนั้นจะมีกระบวนการผลิตที่
ซับ ซ อน หลายขั้ นตอน และอาจเกิ ดขึ้ นหลายประเทศ ซึ่ ง การพิจ ารณาว าสิ นคา ชิ้ น หนึ่ ง เกิ ด ใน
ประเทศใดนั้น ความตกลงการคาเสรีทั่วไปจะพิจารณาวา สินคานั้นไดมีการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการที่สําคัญเกิดขึ้นในประเทศนั้นอยางเพียงพอหรือไม
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1) การเปลี่ ย นพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร เป นหลั ก เกณฑ ที่ ใ ช เ ปน ส ว นใหญในการพิ จ ารณา
แหล ง กํ า เนิ ด ในความตกลงการค า เสรี ข องสหรั ฐ ฯ โดยความตกลงจะระบุ ว า สิ น ค า ที่ จ ะได
แหลงกําเนิดจากประเทศใด จะตองมีการนําเขาวัตถุดิบและแปรสภาพวัตถุดิบจนมีก ารเปลี่ยนพิกัด
อัตราศุลกากรไปจากพิกัดเดิมเกิดขึ้นในประเทศนั้น ในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ สวนใหญจะ
เป นการเปลี่ย นพิกั ดที่ ระดับ ประเภทพิ กัด (Heading) และประเภทพิกั ด ยอ ย (Subheading) การ
พิ จ ารณาแหล ง กํ า เนิ ด ตามหลั ก เกณฑ นี้ จ ะใช พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรตามระบบพิ กั ด ศุ ล กากรโลก
(Harmonized system)
ตั ว อยาง กฎวาด วยแหลงกําเนิ ด ในความตกลงสหรัฐ ฯ-สิง คโปรที่ ใช
หลักเกณฑการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร เชน น้ําอัดลม (พิกัด 2201) จะไดแหลงกําเนิดจากประเทศ
สิงคโปรตอเมื่อวัตถุดิบนําเขาที่ใชในการผลิตมีการเปลี่ยนประเภทพิกัด ดังนั้น น้ําอัดลมจากสิงคโปร
ที่สงออกไปยังสหรัฐฯ จะไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีภายใตความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร
รูปที่ 4.2 หลักเกณฑการเปลี่ยนพิกดั อัตราศุลกากร
RoO criteria for Beverages (HS 2201) is “Change to heading 2201
from any other chapter”

น้ําเปลา (พิกดั 11)

นํามาอัดลม

น้ําอัดลม (พิกดั 2201)

โดยปกติแลว หลักเกณฑการพิจ ารณาแหลงกําเนิดสินคาแตล ะหลัก เกณฑจะมีขอดีขอเสีย
แตกตางกันออกไป กรณีการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรนั้น เปนหลักเกณฑที่งายตอการปฏิบัติตาม
แตปจจุบัน สินคาที่มีการซื้อขายกันระหวางประเทศนั้นมีจํานวนมาก การแยกสินคาโดยใชพกิ ดั อัตรา
ศุล กากรไม อาจทํา ได ทุก รายการ และระบบพิ กัด อัต ราศุ ล กากรโลกมิไดออกแบบมาเพื่อ การระบุ
แหลงกําเนิดสินคา ทําใหสินคาบางชนิด ที่นํามาแปรสภาพอยางเพี ยงพอในประเทศหนึ่ งแตพบว า
สินคานั้นไมมีการเปลี่ยนพิกัด สินคาดังกลาวจะไมไดแหลงกําเนิด ทั้งที่สินคามีการแปรสภาพอยาง
เพียงพอ จากขอเสียดังกลาว ความตกลงการคาเสรีทั่วไปรวมทั้งความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ได
มีการใชหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดอื่นรวมพิจารณาดวย กลาวคือ นอกจากใชหลักเกณฑ
การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรแลวยังมีการใชหลักเกณฑมูลคาเพิ่มหรือมูลคาวัตถุดิบเพื่อกําหนดการ
ใชทรัพยากรในประเทศนั้นรวมไปดวย
2) การกําหนดมูลคาเพิ่มหรือมูลคาวัตถุดิบ เปนหลักเกณฑการแปรสภาพอยางเพีย งพออีก
หลักเกณฑหนึ่งที่พบในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ โดยหลัก การแลว การใชวัตถุดิบที่หาได
ภายในประเทศในการผลิ ต หรื อ การแปรสภาพสิน ค า ในระดั บ สั ด ส ว นหนึ่ ง จะถื อ ว า สิ น ค า มี
แหลงกําเนิดจากประเทศนั้น ความตกลงของสหรัฐฯ จะระบุสัดสวนมูลคาวัตถุดิบภายในภูมิภาคไว
สัดสวนหนึ่ง ถาสินคาใดมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศตามสัดสวนที่กําหนดในความตกลงจะถือวาได
แหลงกําเนิดจากประเทศนั้น ซึ่งสัดสวนของวัตถุดิบภายในประเทศจะแตกตางกันไปในแตละคูความ
ตกลง เชน ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรและความตกลงสหรัฐฯ-ออสเตรเลียสวนใหญกําหนดไวที่รอย
ละ 35-45 ขณะที่ความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือสวนใหญกําหนดไวที่รอยละ 50-60
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วิธกี ารคิดมูลคาวัตถุดบิ ของความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ นัน้ จะคิดโดยวิธีที่เรียกวา Buildup และ Build-down11 ยกเวน สินคาหมวดยานยนตที่ใชวธิ กี ารคิดมูลคาวัตถุดบิ แบบตนทุนสุทธิ12
(Net cost method) โดยความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรจะกําหนดไววา หากใชวิธกี ารคิดมูลคาวัตถุดิบ
แบบ Build-up สัดสวนการใชวัตถุดบิ จะกําหนดที่รอยละ 35 ขณะที่การคิดดวยวิธี Build-down
สัดสวนวัตถุดบิ จะถูกกําหนดไวที่รอยละ 45 ถาสินคาสงออกอยูในหมวดยานยนตจะใชวธิ คี ิดสัดสวน
วัตถุดิบแบบตนทุนสุทธิและกําหนดไวที่รอยละ 50
3) กระบวนการผลิตเฉพาะ สินคาเคมีภัณฑในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร มีการ
ระบุกระบวนการผลิตเฉพาะอยางที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นแลวถือวาไดแหลงกําเนิด ซึ่งในความตกลง
ระบุวา สินคาเคมีภัณฑที่จะไดแหลงกําเนิดจากประเทศสมาชิกความตกลงตอเมื่อมีการเกิดปฏิกิริยา
เคมีเกิดขึน้ ในประเทศนั้น13 (Chemical Reaction)
นอกจากนี้ยังมีการระบุวา ปฏิกิริยาเคมีใดที่
เกิดขึ้นในประเทศแลวไมถือวา สินคามีแหลงกําเนิดจากประเทศนั้น ไดแก การละลายน้ํา การตก
ผลึก เปนตน14
การระบุก ระบวนการผลิ ตเฉพาะ หรือกระบวนการผลิต ที่ สํา คัญ ยั งพบในสินคา สิ่ งทอและ
เครื่องนุงหม เชน ความตกลงสหรัฐฯ-ชิลี ระบุวา เสื้อแจ็กเก็ต (พิกัด 6102.90) ที่จะไดแหลงกําเนิด
จะตองมีการตัดและเย็บ ตลอดจนมีการประกอบชิ้นสว นทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศสมาชิก เปนตน
นอกจากนี้ สําหรับสินคาทั่ว ไปยังมีการระบุอยางชัดเจนวา กระบวนการผลิต อยางงาย เชน การ
บรรจุหีบหอ (Packaging) การผสมสินคา (Combining) ไมถือวาเปนการไดแหลงกําเนิด15
กรณีที่สินคามีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศมาทําการผลิตสินคา โดยสัดสวนทีน่ ําเขามา
ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาวัต ถุดิบทั้งหมด ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรแ ละความตกลง
การคาเสรีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย จะไมนําสัดสวนวัตถุดิบนั้นมาคิดแหลงกําเนิดสินคา เรียกหลักเกณฑนี้
วา “de minimis” อยางไรก็ตาม หลัก เกณฑ de minimis นี้ไมสามารถใชรวมกับหลักเกณฑการ
เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร กลาวคือ หากกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาระบุวา การไดแหลงกําเนิด
สินคาจะตองมีก ารเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรของวัตถุดิบนําเขา แมวาสินคานั้นจะมีก ารใชวัตถุดิบ
นําเขาบางอยางที่มีสัดสวนนอยกวารอยละ 10 ก็ตองนําวัตถุดิบ ดังกลาวมาพิจารณาวามีการเปลี่ยน
พิกัด โดยไมมีขอยกเวน16
11

วิธี Build-down เปนการคิด RVC จากการหักมูลคาวัตถุดิบจากตางประเทศออกจากมูลคาสินคารวมและเทียบเปนรอยละของ
มูลคาสินคารวม สวนวิธี Build-up เปนการคิด RVC จากมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศเทียบเปนรอยละของมูลคาสินคารวม
12
วิธีตนทุนสุทธิ เปนการคิด RVC จากการหักมูลคาวัตถุดิบจากตางประเทศออกจากมูลคาตนทุนสุทธิของสินคาและเทียบเปน
รอยละ ของตนทุนสุทธิของสินคา
13
United States-Singapore Free Trade Agreement, Annex 3A
14
“Chemical Reaction involves a biochemical process, which results in a molecule with a new structure. Mere dilution
with water and another substance, which do not change the characteristics of the input, will not be considered to be a
chemical reaction”
15
United States-Chile Free Trade Agreement , Chapter 4 : Rules of Origin,, Article 4.1.2
16
United States-Singapore Free Trade Agreement, Chapter 3: Rules of Origin, Article 3.3.1
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หลักเกณฑเ พิ่มเติมที่พ บในทุกความตกลงของสหรัฐฯ คือ หลัก การสะสม (Accumulation)
ซึ่งระบุ ไววา หากมีการนําเข าวัตถุ ดิบจากประเทศคูภ าคี ใหถือเสมือนวัตถุดิ บนั้นเปนวัต ถุดิบใน
ประเทศผูผลิต เชน ผูประกอบการสิงคโปรนําเขาวัตถุดิบจากสหรัฐฯ จะถือวาวัตถุดบิ นัน้ เสมือนเปน
วัตถุดิบที่ไดจากประเทศสิงคโปร ภายใตความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร เปนตน
ในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร มีหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิด สินคา
แตกตางออกไปจากความตกลงการคาเสรีอื่น ไดแก หลักเกณฑการผลิตนอกเขตประเทศ (OP) และ
หลัก เกณฑการผลิต ประกอบสินคาจากหลายประเทศ (ISI) ซึ่งหลักเกณฑแรกเปนหลักเกณฑ ที่
สิงคโปรกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการเจรจาการคาเสรีข องตน ขณะที่หลัก เกณฑที่สองจะพบ
เฉพาะความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร

การผลิตนอกเขตประเทศ (Outward processing) เปนหลัก เกณฑการคิดแหลงกําเนิดแบบ
พิเศษที่พบเฉพาะความตกลงของสิงคโปรกับประเทศคูคา เชน ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร หลักการ
คือ ในกรณีที่กระบวนการผลิตสินคาเกิดขึ้นในหลายประเทศ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทั่วไป จะ
พิจารณาสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศเฉพาะประเทศสุดทายที่เกิดการผลิตขึ้นเทานัน้ กรณีกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาที่สิงคโปรเจรจากับประเทศคูภาคีนั้น จะพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศใน
ทุกขั้นตอนการผลิตที่เกิดในประเทศสิงคโปร ตัวอยางเชน สมมติสินคามีกระบวนการผลิต 3 ขั้นตอน
ใน 2 ประเทศ ขั้นตอนแรกผลิตในสิงคโปรแลวสงออกไปตางประเทศเพื่อผลิตขั้นที่สอง จากนั้นนําเขา
มาสิงคโปรเพื่อผลิตขั้นสุดทายกอนสงออก กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทั่วไป จะพิจารณาสัดสว น
วัตถุดิบ ในประเทศสิ งคโปรเฉพาะขั้นตอนที่ 3 เทานั้น ทํา ใหการใชวัต ถุดิบจากประเทศสิงคโปร มี
สัดสวนต่ํากวาความเปนจริง หลักเกณฑการผลิตนอกเขตประเทศ จะพิจารณาทุกขั้นตอนการผลิตที่
เกิดขึ้นในสิงคโปร ซึ่งในกรณีนี้คือการพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบขั้นที่ 1 และขั้นที่ 3 รวมกัน ดังแสดง
ในรูปที่ 4.3
รูปที่ 4.3 การคิดสัดสวนวัตถุดิบภายใตหลักเกณฑการผลิตนอกเขตประเทศ
ขั้นที่ 1
สิงคโปร
RoO ทั่วไป
Outward processing

ขั้นที่ 2
ประเทศอืน่

ขั้นที่ 3
สิงคโปร

สงออก

: สัดสวนวัตถุดบิ คิดจากขั้นที่ 3
: สัดสวนวัตถุดิบคิดจากขัน้ ที่ 1 และขั้นที่ 3 รวมกัน

หลักเกณฑทสี่ องของความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร คือ การผลิตประกอบสินคาจาก
หลายประเทศ (Integrated Sourcing Initiative : ISI) โดยมีหลักการวา สินคาหมวดเทคโนโลยี
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สารสนเทศและชิ้นสวน และอุปกรณทางการแพทยจํานวน 266 รายการที่ระบุในความตกลงการคาเสรี
สหรัฐฯ-สิงคโปร17 ไมตองพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา กลาวคือ หากมีการสงสินคาจํานวน 266
รายการนีจ้ ากสิงคโปร ใหถือวามีแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศสิงคโปร โดยไมตองใชกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคามาตรวจสอบ และสหรัฐฯ จะยกเวน Merchandise Processing Fee18 ของสินคา
ทั้ง 266 รายการดังกลาวแกสิงคโปร ทั้งนี้ การกําหนดหลักเกณฑพจิ ารณาแหลงกําเนิดนี้มิไดสงผล
เสียตอประเทศทั้งสองแตอยางใด เนื่องจากทั้งคูมีอตั ราภาษีนําเขาสินคาหมวดดังกลาวอยูในระดับต่าํ
อยูแลว
สินคาที่ไดมาหรือมีการผลิตโดยใชวตั ถุดบิ ภายในประเทศทั้งหมด (Wholly obtained goods)
จะถือวาไดแหลงกําเนิดจากประเทศนั้นทันที สินคาที่ไมมีการนําเขาวัตถุดบิ จากตางประเทศหรือเปน
สินคาที่ไดมาหรือผลิตจากประเทศสมาชิกความตกลงระหวางสหรัฐฯ กับคูเจรจา จะถูกระบุไวในความ
ตกลงการคาเสรีในสวนทายของขอตกลงเรื่องกฎวาแหลงกําเนิดสินคา19
ซึ่งรายการสินคาที่ระบุวา
เปนสินคาที่ไดมาจากในประเทศทั้งหมดในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ จะคลายคลึงกัน ตัวอยาง
สินคา เชน แรธาตุ สัตวมีชวี ติ ที่เกิดและเติบโตในประเทศ พืชผักที่เก็บเกี่ยวในประเทศ สัตวน้ําทีจ่ ับ
ไดโดยเรือของประเทศสมาชิกความตกลง เปนตน สามารถสรุปไดในตารางภาคผนวกที่ 4.2
โดยสรุป
การพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ จะใช
หลักเกณฑทวั่ ไปที่ใชในความตกลงการคาเสรี คือใชหลักเกณฑการแปรสภาพอยางเพียงพอ ซึ่ง
พิจารณาไดจากการเปลี่ยนพิกดั อัตราศุลกากรของสินคา การพิจารณามูลคาวัตถุดบิ ภายในประเทศ
และกระบวนการผลิตเฉพาะ หากสินคาไมมกี ารนําเขาวัตถุดบิ จะถือวา สินคานัน้ ไดแหลงกําเนิด
ภายใตหลักเกณฑสินคาไดมาหรือผลิตในประเทศสมาชิกความตกลงทั้งหมด อยางไรก็ตาม แมวา
การกําหนดหลักเกณฑการไดแหลงกําเนิดสินคาของสหรัฐฯ จะไมแตกตางไปจากความตกลงการคา
เสรีของประเทศอื่นมากนัก แตในรายละเอียดที่เฉพาะลงไปในรายสินคานั้นอาจมีความเขมงวดมาก
นอยตางกัน นอกจากนี้ กระบวนการระบุหรือตรวจสอบ ตลอดจนการขอรับสิทธิพิเศษดานภาษี
เมื่อสินคาผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดก็มคี วามสําคัญเชนกัน เพราะถาประเทศสมาชิกความตกลงไม
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของขอตกลง อาจสูญเสียผลประโยชนที่จะไดรับจากการทําความตกลง
การคาเสรีก็เปนได
4.2.2 สาระสําคัญของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร
บทบัญญัติทวั่ ไปของความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ กับประเทศคูเจรจาจะ
ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับขั้นตอนการระบุแหลงกําเนิด การใหขอมูลเกีย่ วกับสินคาที่ไดแหลงกําเนิด
ของประเทศภาคี ตลอดจนการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคาไว (ดูหวั ขอบทบัญญัติความตกลงการคา
17

Annex 3B ของความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร
Merchandise Processing Fee คือคาธรรมเนียมที่สหรัฐฯ เก็บกับสินคานําเขาทุกชนิด โดยเปนคาบริการศุลกากรของ
สหรัฐฯ (U.S. Customs service) อัตราที่คิดคือรอยละ 0.21 ของมูลคาสินคานําเขา
19
United Stated-Singapore Free Trade Agreement, Chapter 3: Rules of Origin, Article 3.19.4

18
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เสรีแบบทวิภาคีของสหรัฐฯ ในตารางภาคผนวกที่ 4.3) ซึ่งบทบัญญัตินี้มคี วามสําคัญเชนเดียวกับ
หลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดรายสินคา
เพราะถาผูป ระกอบการในประเทศภาคีสมาชิกไม
สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาว อาจทําใหสินคาทีค่ วรจะไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีศลุ กากร
จากการทําความตกลงการคาเสรีไมไดลดภาษี ดังนั้น คณะผูว จิ ัยจึงไดสรุปสาระสําคัญของบทบัญญัติ
ดังกลาว
เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมเปดเสรีการคากับสหรัฐฯ เรื่องกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา และจากการที่สหรัฐฯ จะใชกรอบความตกลงการคาเสรีที่ทํากับสิงคโปรในการ
เจรจากับไทย จึงสรุปสาระสําคัญของขอตกลงเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคา
เสรีแบบทวิภาคีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปร ไวดังตอไปนี้
สวนที่ 1: การระบุแหลงกําเนิดสินคา
• สินคาที่มีแหลงกําเนิด (Originating goods) จากประเทศคูภาคีเทานั้นที่จะไดรบั สิทธิ
พิ เ ศษทางด า นภาษี ภ ายใต ค วามตกลงการค าเสรี แ บบทวิ ภ าคี โดยสิ น ค า ที่ มี
แหลงกําเนิดนั้นจะตองเปนสินคาที่ไดมาหรือมีการผลิตภายในประเทศภาคีสมาชิก
ความตกลง หรือเปนสินคาผานเงื่อนไขของกฎวาดวยแหลงกําเนิดเฉพาะสําหรับ
สินคา (Product specific RoO) ใน Annex 3A หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวในบทนี้
เทานั้น
• Annex 3B ระบุรายการสินคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณทางการแพทย
จํานวน 266 รายการที่ไมตองนํามาคิดแหลงกําเนิด กลาวคือ การนําเขาสินคาตาม
รายการดังกล า วจากประเทศนอกภาคี จะถื อเสมื อนเป นสิ นค าหรื อวั ต ถุดิ บ ที่ มี
แหล งกํา เนิ ดจากประเทศภาคี สมาชิก เชน สิงคโปร นําเขาวั ตถุ ดิบจากประเทศ
อินโดนีเซีย แลวสงไปยังสหรัฐฯ แมวาสินคานั้นจะไมมีการเปลี่ยนพิกดั ใหถอื วามี
แหล ง กํ า เนิ ด จากประเทศสิ งคโปร ตามหลั ก การผลิต ประกอบสิน ค าจากหลาย
ประเทศ20 (Integrated Sourcing Initiative)
• สินคาที่มีการนํากลับมาคืนสภาพ (Recovered goods) หรือสินคาที่มกี ารนํามาผลิต
ใหม (Remanufactured goods) ถือวามีแหลงกําเนิดในประเทศที่มกี ระบวนการคืน
สภาพหรือการผลิตใหมเกิดขึ้น ตามรายละเอียดที่ระบุใน Annex 3C
• วัตถุดิบนําเขาที่มีสัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาสินคารวม จะถือวาวัตถุดบิ นัน้
เปนวัต ถุดิบภายในประเทศผูสงออกสินค า และสามารถนับ รวมในมูล คา วัตถุดิ บ
ภายในประเทศตามหลั กเกณฑ ก ารพิ จ ารณาแหล งกํ า เนิ ด สินค า ใน Annex 3A
หลักการนี้เรียกวา “de minimis” อยางไรก็ตาม หลักการจะยกเวนไมใชพจิ ารณาใน
สินคาเกษตรบางรายการ เชน น้ําตาลและนม เปนตน

20

ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะยกเวน Merchandise Processing Fee ทีเ่ ก็บจากสินคาทั้ง 266 รายการแกสิงคโปรดวย
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• หลักการ de minimis ในสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมกําหนดวา การใชเสนดาย
หรือเสนใยที่นําเขามาจากประเทศที่สามในสัดสวนไมเกินรอยละ 7 ของน้ําหนักของ
สวนประกอบสินคานั้น ไมตองนําสัดสวนดังกลาวมาพิจารณาแหลงกําเนิด
• สินคาที่มีสวนประกอบของดายยืดหรือดายยาง จะตองมีกระบวนการผลิตทั้งหมด
เกิดขึ้นในประเทศภาคีสมาชิกเทานั้น จึงจะถือวาไดแหลงกําเนิด
• วิธีการคํานวณมูลคาสัดสวนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) ในความตกลงมี 2 วิธี
ไดแ ก Build-down และ Build-up วิธี Build-down เปนการคิด RVC จากการหัก
มูล คาวั ต ถุดิบจากตา งประเทศออกจากมู ล คาสินคารวมและเทียบเปนรอยละของ
มู ล ค า สิ น ค า รวม ส ว นวิ ธี Build-up เป น การคิ ด RVC จากมู ล ค า วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศเทียบเปนรอยละของมูลคาสินคารวม
• สวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณที่สงมากับสินคาที่ไดแ หลงกําเนิด จากประเทศ
ภาคีสมาชิก ถือวาไดแหลงกําเนิดจากประเทศเดียวกับสินคานั้น
• กระบวนการบรรจุหีบหอวัตถุดิบและการขนสงวัตถุดิบหรือสินคาจะไมนาํ มาพิจารณา
แหลงกําเนิดสินคา
• กระบวนการผลิตสินคาที่เกิดขึ้นหลายขั้นตอนในหลายประเทศหรือมีการผลิตนอก
อาณาเขตประเทศภาคีสมาชิก จะไมนํามาพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา ยกเวน การ
ขนถายสินคา (Unloading or Reloading) กระบวนการเก็บรักษาสินคาใหคงสภาพ
ดี (Preserving) หรือการขนสง (Transporting) เพราะฉะนั้น สินคาจะตองมีการขน
สงไปยังประเทศคูภาคีโดยตรง โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากประเทศภาคี
สมาชิกไปยังคูภาคีจึงจะไดรับสิทธิพิเศษจากความตกลง
สวนที่ 2: การใหขอมูลและการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคา
•

•

•

•

ผูนําเขาสินคาสามารถขอรับสิทธิพิเศษภายใตความตกลงการคาเสรี จากขอมูลการ
ไดแหลงกําเนิดของสินคา และผูนําเขาสินคาจะตองจัดเตรียมเอกสารที่แสดงการได
แหลงกําเนิดสินคา อันประกอบดวยตนทุนที่เกี่ยวของ และขอมูลการผลิตสินคา
ประเทศภาคีสมาชิกอาจระงับการใหสิทธิพิเศษภายใตความตกลงกรณีที่ผูนําเขา ไม
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในบทบัญญัตินี้ และกรณีที่มีการระงับการใหสิท ธิพิเศษ
เนื่องจากสินคาไมไดแหลงกําเนิดจากประเทศภาคีสมาชิก จะตองมีหลักฐานการ
ตรวจสอบเปนลายลักษณอักษรเพื่อแจงสิ่งที่เกิดขึ้นและมีการระบุหลักของกฎหมาย
ที่ใชในการตรวจสอบแหลงกําเนิด
หากผูนํ าเขาสิ นคา ตระหนัก ถึง การไมไ ด รับ สิ ท ธิพิ เ ศษและยอมเสีย ภาษีสิ นค า
นําเขาตามอั ตราที่กํา หนด ประเทศภาคีไมควรใช มาตรการลงโทษตอผู นําเขา ที่
กระทําการดังกลาวนั้น
ประเทศภาคีสมาชิกจะตองใหผูนําเขาสินคาเก็บบันทึกประวัติการนําเขาไวอยางนอย
5 ป
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•

•

การตรวจสอบหรือพิสูจนวาสินคานําเขามีแหลงกําเนิดจากประเทศคูภาคีสามารถทํา
ได โดยประเทศภาคีสมาชิกอาจ
- รองขอขอมูลจากผูนําเขา
- รองขอขอมูลจากผูส งออกในประเทศคูภาคี
- รองขอใหผูสงออกหรือผูผ ลิตใหขอมู ลโดยตรงแกประเทศที่นําเขาเพื่อใช
ตรวจสอบแหลงกําเนิด
- เข า ตรวจสอบหลั ก ฐานของผูส งออกหรื อ ผู ผ ลิต ในอาณาเขตประเทศที่
สงออก ภายใตความรวมมือกับประเทศคูภาคี
สหรัฐฯ จะพิจารณาวาสินคาเครื่องนุมหมตอนที่ 61 หรือ 62 ใน Annex 3A เปน
สินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศภาคีสมาชิกเมื่อสินคามีการตัด เย็บหรือประกอบ
ชิ้นสวนตั้งแตเสนดายหรือผาผืนในอาณาเขตประเทศสหรัฐฯ หรือสิงคโปรเทานั้น

สวนที่ 3: การหารือและการดัดแปลงแกไขกฎวาดวยแหลงกําเนิด
•

•

ประเทศภาคี สมาชิ ก ตองมี ก ารหารือและแก ไ ขกฎว า ด ว ยแหล งกําเนิด สินค าให
สอดคล อ งกั น และควรให ก ฎมี ค วามทั น สมั ย และแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงได ต าม
ภาวการณในอนาคต นอกจากนี้ หลังจากความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรมีผลบังคับ ใช
ภายในเวลา 6 เดือน ประเทศภาคีสมาชิกจะตองพิจารณา
- รายละเอียดของกฎใน Annex 3A โดยเฉพาะในสวนของการใชหลักเกณฑ
การพิจารณามูลคาวัตถุดิบในประเทศ
- สินคาที่จะระบุเพิ่มเติมใน Annex 3B
- ทบทวนและแกไขรายละเอียดใน Annex 3C
กรณีที่มีการรองขอ ประเทศภาคีสมาชิกจะตอง
- พิจ ารณาและแกไขปรั บปรุ งกฎวาด ว ยแหลง กําเนิด ของสินคา สิ่งทอหรื อ
เครื่องนุงหม โดยเฉพาะการจัด หาเสนดายหรื อผาในอาณาเขตประเทศ
ภาคีสมาชิก ภายใน 60 วันนับจากวันที่มีการรองขอ
- ทบทวนกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา โดยเฉพาะกฎของสินคาสิ่งทอหรือ
เครื่องนุงหม กรณีที่มีการแขงขันของสินคานี้ในตลาดโลกมากขึ้น หรือมี
การเปลี่ ย นแปลงกติ ก าของกฎว า ด ว ยแหล ง กํ า เนิ ด ของสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุงหมภายใตองคการการคาโลก

สวนที่ 4 : นิยามและสวนที่ 5 : การตีความ
ในสวนที่ 4 ของบทบัญญัติระบุนยิ ามและคําศัพทเฉพาะตางๆ ที่เกี่ยวกับกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา
ซึ่งจะรวมถึงนิยามของสินคาที่ไดมาหรือมีการผลิตในประเทศทั้งหมด
(Goods wholly obtained) สวนที่ 5 ระบุวา เลขพิกดั อัตราศุลกากรที่ใชเปนเครื่องมือในการ
พิจารณาเปลีย่ นพิกัดสินคาจะใชรหัสตาม Harmonized System

ขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา
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4.3 กฎวาดวยแหลงกําเนิดในความตกลงการคาเสรีของไทย
เนื้อหาสวนนี้จะวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทย โดยสวนแรกจะกลาวถึงความ
คืบหนาและทาทีของไทยในเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา และสวนทีส่ องจะเปรียบเทียบกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาของไทยบางรายการในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
และความตกลง
การคาเสรีฉบับตางๆของสหรัฐฯ เพือ่ วิเคราะหวา หากไทยใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดแบบเดียวกับที่
ตกลงกับออสเตรเลียในการเจรจากับสหรัฐฯ จะสามารถผานหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิด
ที่สหรัฐฯ ตกลงกับคูเจรจาหรือไม
4.3.1 ทาทีของประเทศไทยในเรือ่ งกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ปจ จุ บัน ประเทศไทยมีก ฎว าด ว ยแหลง กํา เนิด สํา หรับ สินค าที่ ไดรับสิ ทธิพิ เศษภายใต เขต
การค า เสรีอ าเซี ย น (AFTA) ซึ่ ง เป นกฎที่ ใช ร ะหว า งสมาชิ ก ในกลุ มอาเซี ย น และมี ก ฎว า ด ว ย
แหลงกําเนิดสินคาที่ใชในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภ าคีไทย-ออสเตรเลีย อันเปนผลจากการลง
นามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 และความตกลงจะมี
ผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2548 ซึ่งกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีไทยออสเตรเลียมีลักษณะระบุรายสินคา และถือเปนกฎที่ครอบคลุมสินคาสว นใหญที่คาขายกันระหวาง
ประเทศของไทยฉบับแรก
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย แตกตางจากกฎทีใ่ ช
ในเขตการค าเสรี อ าเซีย นคือ กฎที่ใช ในความตกลงไทย-ออสเตรเลี ย มีลั ก ษณะระบุ เ งื่อ นไขการ
พิจารณาแหลงกําเนิดลงในรายสินคา (Product specific rules) และครอบคลุมสินคาสวนใหญที่คากัน
ระหว างประเทศไทยและออสเตรเลี ย ในขณะที่ก ฎวาดว ยแหล ง กํ า เนิ ด สิ นคา ของเขตการค าเสรี
อาเซียนใชหลักเกณฑการพิจารณาจากมูลคาสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (RVC) เดียวกับทุกสินคา
21
โดยระบุสัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศไวไมนอยกวารอยละ 40 อยางไรก็ตามการกําหนด
สัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศของไทย-ออสเตรเลียจะมีความแตกตางไปจากกฎของอาเซียนในบาง
รายสินคา อยางเชน
• กรณีรองเทากีฬา (พิกดั 6403.19) จะตองมีการเปลี่ยนพิกดั ไปยังประเภทพิกดั ยอย
(6 พิกัด) และมีการใชวตั ถุดบิ ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 55
• กรณีชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (พิกัด 8522.90) จะตองมีการเปลี่ยนประเภทพิกดั ยอย
(6 พิกัด) หรือใชวตั ถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 45 เปนตน
การที่ประเทศไทยไดลงนามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียไปแลวในป 2004 ทําให
ไทยมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีทคี่ รอบคลุมรายการสินคา
21

ยกเวนสิ่งทอและเสื้อผา
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สวนใหญ ซึ่งความตกลงดังกลาวไดมกี ารกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาลงราย
สินคา (Specific rules of origin) มีการระบุเงื่อนไขการไดแหลงกําเนิดที่ชัดเจนและครอบคลุมรายการ
สินคาที่มีการซื้อขายกันระหวางประเทศ
ซึ่งหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาสวน
ใหญมาจากการกําหนดทาทีของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกีย่ วของ ไดแก กรมศุลกากร
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย โดยไดมกี ารหารือเบื้องตนและกําหนดจุดยืนวา22 ควรใชหลักเกณฑ 3 ขอเรียงตามลําดับ ดังนี้
1.
2.

3.

การใชวตั ถุดบิ ภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained: WO) คือ การผลิตสินคา
โดยไมมีการนําเขาวัตถุดบิ จากตางประเทศเลย สินคากลุมนี้ไดแกสินคาเกษตร
การแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation: ST) ซึ่งยึดตาม
หลักเกณฑขององคการการคาโลก (WTO) ที่จะประกาศใช โดยการนําเขาวัตถุดิบมา
บางสวนหรือทั้งหมดเพื่อการผลิต
โดยจะตองมีการแปรสภาพอยางเพียงพอจนได
สินคาขั้นสุดทาย สินคากลุมนี้มกั เปนสินคาอุตสาหกรรมทัว่ ไป ไดแก เครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส ยานยนต และของเลน เปนตน หลักเกณฑนี้ควรจะใชการเปลี่ยนพิกดั
สินคานําเขาหรือวัตถุดบิ นําเขากับสินคาที่ผลิตสงออกในระดับเลขพิกดั
6 หลัก
(Change of subheading: CTSH)
การพิจารณาสัดสวนวัตถุดบิ ภายในประเทศ (Local Content: LC) หลักเกณฑการคิด
สัดสวนการใชวัตถุดบิ ภายในประเทศเปนเปอรเซ็นต โดยใชราคาสงออก (F.O.B.)
เปนฐานการคํานวณ มีหลักการ คือ การนําราคาวัตถุดบิ และมูลคาการผลิตในประเทศ
มาคิดเปนสัดสวนรอยละของสินคาสงออก เชน ในเขตการคาเสรีอาเซียน จะคิด
สัดสวนวัตถุดบิ ภายในประเทศอยางนอยรอยละ 40

ทาทีของหนวยงานทั้งสีข่ างตน คือ หลักการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาควรใชการพิจารณา
จากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมดกอนหากไมไดแหลงกําเนิดสินคา จะใชเกณฑการแปรสภาพอยาง
เพี ย งพอ และหากยั ง ไม ไ ด แ หล ง กํ า เนิ ด สิ น ค า จึ ง ใช ห ลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาสั ด ส ว นวั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศเปนหลักเกณฑสุด ทาย ซึ่งในความตกลงไทย-ออสเตรเลียมีการใชหลัก เกณฑทั้ง 3
หลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคารวมกัน สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้
• การใชวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด : สินคาที่ไดมาหรือมีการผลิตในประเทศสมาชิก
ทั้งหมด เชน สินแร สินคาเกษตรกรรม และสินคาที่ไดจากสัตวมชี วี ติ ทีเ่ กิดในอาณา
เขตประเทศนั้น
• การแปรสภาพอยางเพียงพอ: สินคาที่มีก ารผลิตในประเทศใดแลวมีการเปลี่ยนพิกัด
ตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดเฉพาะที่ระบุในภาคผนวกของความตกลง (รายพิกัด อัตรา
ศุลกากร) จะไดแหลงกําเนิดจากประเทศนั้น ซึ่งความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ระบุวา
22

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแหลงกําเนิดสินคาและการปรับลด
ภาษีในเขตการคาเสรี, 23 มกราคม 2547
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สินคาจะตองมีการเปลี่ยนพิกัดที่ระดับ 2 หลัก หรือ 4 หลัก หรือระดับ 6 หลัก ขึ้นกับ
ชนิดสินคาแลวแตจะตกลงกัน
• การพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ: ในความตกลงไทย-ออสเตรเลียจะมีการ
กํ า หนดสั ด ส ว นวั ต ถุ ดิ บ ในบางรายสิ น ค า ซึ่ ง มั ก จะกํ า หนดควบคู ไ ปกั บ การใช
หลั ก เกณฑก ารเปลี่ย นพิกั ด สิ นค า ที่มีก ารกํ าหนดสั ด สว นวัต ถุ ดิบ ภายในประเทศ
ได แ ก สิ่ ง ทอ เสื้ อ ผ า รองเท า ของทํ า ด ว ยเหล็ ก และเหล็ ก กล า เครื่ อ งจั ก ร
อิเล็กทรอนิกส ยานยนตและชิ้นสวน นาฬิกา เครื่องดนตรีและผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด
ซึ่งสัดสวนวัตถุดิบที่กําหนดสวนใหญจ ะอยูที่รอยละ 40-45 ของมูลคาสินคาตามราคา
สงออกแบบ FOB23
• สินคาหมวดป โตรเคมี เคมีภัณฑ พลาสติก กฎวาดว ยแหลงกําเนิดสิ นคาในความ
ตกลงไทย-ออสเตรเลี ย กํ า หนดให พิ จ ารณาจากการเกิ ด ปฏิ กิ ริย าเคมี (Chemical
Reaction) หรือใชหลักเกณฑการเปลี่ยนพิกัดก็ได
ในการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคา กรมศุลกากร เปนหนวยงานที่จะพิจารณาหนังสือรับรอง
แหล ง กํ าเนิ ด สิ น ค าที่ ไ ด รับ แจ ง ในการนํ า สิ นค าเข า มาในประเทศไทย สํ าหรั บ กรณี สิน คา ส ง ออก
กรมการคาตางประเทศและสภาหอการคาแหงประเทศไทยจะเปนผูออกหนังสือรับ รองแหลงกําเนิด
สินคาใหผูสงออกไทย เพื่อรับรองวาสินคาดังกลาวเปนสินคาที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศไทย
การออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาของไทยมี 2 รูปแบบหลัก24 คือ หนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาที่ไดรบั สิทธิพิเศษทางภาษีศลุ กากรและแบบทัว่ ไปสําหรับผูที่ไมไดรบั สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศลุ กากร
โดยหนังสือรับรองภายใตระบบสิทธิพิเศษยังแบงออกไดเปน หนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาที่ไดรบั สิทธิพิเศษทางภาษีศลุ กากรเปนการทั่วไป (Certificate of Origin Form A)
หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาที่ไดรบั สิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (Certificate of
Origin Form D) หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาแบบ GSPT25 หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา
สําหรับสินคาหัตถกรรม สินคาผาไหมและผาฝายทอดวยมือ สวนหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา
แบบทัว่ ไปจะออกใหแกผูสงออกที่ไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ไดแก
หนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาทั่วไป (Certificate of Origin : Form C/O)
ในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย มีการระบุขั้นตอนของการขอรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรจากประเทศนําเขาสินคาวา ผูนําเขาจะตองแสดงหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาที่ออก
โดยหนวยงานรัฐบาลของประเทศสงออก ซึ่งหนวยงานของไทยที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาไดแก กรมการคาตางประเทศ องคกรของรัฐบาลที่ไดรับมอบหมายจากกรมการคา
ตา งประเทศและองคก รอื่ นๆที่ ไ ดรับ มอบหมายจากรั ฐ บาลไทย ขณะที่ ท างฝ ายออสเตรเลี ย จะมี
23

ยกเวนสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่กําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศไวที่รอ ยละ 55
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูไดที่ กรมการคาตางประเทศ (www.dft.moc.go.th)
25
เปนหนังสือรับรองที่ออกใหแกผูสงออกเพื่อใชในการขอรับสิทธิพเิ ศษภายใตระบบการแลกเปลี่ยนทางการคาระหวางประเทศ
กําลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences)

24
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สภาหอการคา และอุ ต สาหกรรม กลุ มอุ ต สาหกรรมและองค ก รอื่ นที่ไ ดรับ มอบหมายจากรัฐ บาล
ออสเตรเลียเปนผูมีอํานาจในการออกหนังสือรั บรองแหลงกํ าเนิด โดยรายละเอีย ดที่ ระบุในหนังสื อ
รับ รองแหล งกํ าเนิด จะประกอบดว ยข อมู ลเกี่ย วกั บผู สงออก ข อมู ลการขนสงสินคา และวั ตถุ ดิ บ
ขอมูลสินคาทีส่ งออก ขอมูลวัตถุดิบที่ใชผลิตสินคา หลักฐานการรับรองจากหนวยงานทีม่ อี าํ นาจ ฯลฯ
เมื่อผูนําเขาแสดงหนังสือรับรองแหลงกําเนิด สินคา และผานการตรวจสอบวามีแหลงกําเนิดสินคา
ตามที่ระบุจริง จะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศผูนําเขาตามความตกลงการคาเสรี
โดยทั่วไปวิธีการรับรองแหลงกําเนิด (Certification of origin) ในความตกลงการคาเสรีตางๆ
มี 3 รูปแบบ26 คือ 1) การรับ รองแหลงกําเนิดโดยหนว ยงานรัฐ 2) การรับ รองแหลงกําเนิดโดย
ภาคเอกชน และ 3) การรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานรัฐและภาคเอกชนรวมกัน สามารถสรุป ได
ดังนี้
1. การรับรองแหลงกําเนิดโดยรัฐ (Public Certification) หนวยงานรัฐจะเปนผูมีอํานาจใน
การออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดใหแกผูสงออก โดยหนวยงานที่ออกหนังสือจะเปนผู
คํานวณแหลงกําเนิดใหแกผผู ลิตหรือผูส งออก และรับรองวาสินคามีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศนั้น วิธกี ารรับรองแหลงกําเนิดนี้ใชในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
เขตการคาเสรีอาเซียน ความตกลงการคาเสรีญปี่ ุน-สิงคโปร ดังตารางที่ 4.4
2. การรับรองแหลงกําเนิดโดยภาคเอกชน (Self-certification) เปนวิธีที่ใหเอกชนมีบทบาท
ในการรับรองแหลงกําเนิดดวยตนเอง โดยผูผลิตหรือผูสงออกจะเปนผูจัด เตรียมขอมูล
ในการผลิตและสงออกสินคาทั้งหมดแกผูนําเขา และผูนําเขาจะนําไปแสดงแกเจาหนาที่
ศุล กากรของประเทศตนเพื่อรับสิท ธิพิเศษทางดานภาษีภายใตความตกลงการคาเสรี
วิธีการรับรองตนเองของภาคเอกชนนี้สวนใหญใชในความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐฯ ทํา
กับคูเจรจา นอกจากนี้ยังใชในความตกลงชิล-ี เกาหลี ความตกลงแคนาดา-ชิลี ดังแสดง
ในตารางที่ 4.4
3. การรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานรัฐและภาคเอกชนรวมกัน (Two-step private and
public Certification) การรับรองแหลงกําเนิดวิธีนี้จะใหผูผลิตหรือผูสงออกเปนผูรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาเอง และหนวยงานรัฐจะเปนผูที่คอยตรวจสอบแหลงกําเนิด ที่เอกชน
รั บ รองอี ก ครั้ ง นอกจากนี้ ห น ว ยงานรั ฐ จะทํ า หน า ที่ ใ นการตรวจสอบสิ น ค า ที่ ไ ด
แหลง กํ าเนิด จากประเทศนํา เขา ตลอดจนรอ งขอขอมู ล สิ นคาจากหน ว ยงานรั ฐของ
ประเทศส ง ออก วิ ธี ก ารรั บ รองแหล ง กํ า เนิ ด นี้ ใ ชในความตกลงการค า เสรี ระหว า ง
สหภาพยุโรปกับประเทศตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.4

26

Estevadeordal and Suominem, “Measuring Rules of Origin in the World Trading System and Proposals for
Multilateral Harmonization,” APEC Capacity-Building Workshop on Quantitative Methods for Assessing NTMs and
Trade Facilitation, Bangkok, Thailand, October 8-10, 2003 : p.24.
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ตารางที่ 4.4 วิธกี ารรับรองแหลงกําเนิดในความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ
ความตกลงการคาเสรี
EU-South Africa
EU-Mexico
EU-Chile
NAFTA
US-Chile
Mexico-CR
Mexico-Bolivia
Canada-Chile
CACM-Chile
CACM
ANZCERTA
SAFTA
AFTA
BANGKOK
Japan-Singapore
US-Singapore
Chile-Korea
SADC
US-Jordan

วิธกี ารรับรองแหลงกําเนิดสินคา
Two-step private and public; limited self-certification
Two-step private and public; limited self-certification
Two-step private and public; limited self-certification
Self-certification
Self-certification
Self-certification
Self-certification (two-step private and public during first 4 years)
Self-certification
Self-certification
Self- certification
Public (or delegated to a private entity)
Public (or delegated to a private entity)
Public (or delegated to a private entity)
Public (or delegated to a private entity)
Public (or delegated to a private entity)
Self-certification
Self-certification
Two-step private and public
Self-certification

ที่มา: Estevadeordal and Suominen, 2003.

วิธีการรับรองแหลงกําเนิดแตละแบบมีขอดีขอเสีย แตกตางกัน การรับรองแหลงกําเนิดโดย
หนว ยงานรั ฐ สรางความมั่นใจแก ประเทศนําเขาและสามารถควบคุมตลอดจนตรวจสอบไดง า ย
ขณะที่ภาระความรับผิดชอบในการตรวจสอบแหลงกําเนิดจะตกอยูที่หนวยงานรัฐของประเทศสงออก
ภาคเอกชนเพีย งยื่นคํารองขอหนังสือรับ รองแหลงกําเนิดและเสีย คาใชจายในการติดตอเพื่อขอการ
รับรองแหลงกําเนิด กรณีที่เ กิดปญหาเกี่ยวกับการรับ รองแหลงกําเนิด หนวยงานรัฐที่ออกหนังสือ
รับ รองแหล งกํ าเนิด จะเป นผูรับ ผิ ด ชอบ ข อ เสี ยของการรับ รองแหล ง กํ าเนิ ดโดยหน ว ยงานรั ฐคื อ
กระบวนการขอหนังสือรับรองอาจมีความลาชา หากมีเจาหนาที่ไมเพียงพอตอปริมาณการยื่นคําขอ
เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินค าอาจใชเวลานาน และเกิดภาระตนทุ นในการ
ติดตอกับเจาหนาที่เพื่อขอการรับรองแหลงกําเนิดสินคาเพิ่มขึ้นดวย
การรับรองแหลงกําเนิด โดยภาคเอกชน จะชวยลดภาระในการตรวจสอบแหลงกําเนิดของ
หน ว ยงานรั ฐ ในประเทศส งออกได ม าก และช ว ยลดขั้ น ตอนและเวลาในการขอหนั ง สื อ รั บ รอง
แหลง กําเนิดจากหน ว ยงานรัฐ สงผลใหการคาระหว างประเทศที่ทําความตกลงการคาเสรีมีความ
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สะดวกมากขึ้น วิธีก ารรับรองรูปแบบนี้ใหหน าที่รัฐบาลของประเทศภาคีเพีย งบังคับ ใช กฎหมาย
ภายในประเทศ เพื่อควบคุมใหผูผ ลิตหรือผู สงออกปฏิบัติต ามขอตกลงเกี่ยวกับ แหลงกํา เนิดสินค า
เทานั้น ซึ่งการรับรองแหลงกําเนิดดวยตนเองของภาคเอกชนนี้ภาระการตรวจสอบแหลงกําเนิดจะตก
อยูกับเจาหนาที่ศุลกากรของประเทศนําเขา เนื่องจากการปลอมแปลงแหลงกําเนิดอาจทําไดงา ย และ
เมื่อเกิดกรณีพิพาทเรื่องแหลงกําเนิดสินคา หนวยงานรัฐจะไมมีบทบาทในการเขาไกลเกลี่ยปลอยให
เป น หน า ที่ ข องภาคเอกชนด ว ยกั น ในการหาข อ ยุ ติ ซึ่ ง แม ว า ประเทศส ง ออกจะมี ก ฎหมาย
ภายในประเทศควบคุมผูผลิตหรือผูสงออกของตนเอง แตการที่ภาคเอกชนในประเทศนําเขาจะขอเขา
ตรวจสอบแหลงกําเนิดของผูสงออกเองนั้น ก็นับวาจะกอใหเกิดความยุงยากในการขออนุญาตเขา
ตรวจสอบ และภาระคาใชจายในกระบวนการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคาทั้งหมดนีภ้ าคเอกชนจะตอง
เปนผูรับผิดชอบเอง27
วิธีการรับรองแหลงกําเนิดสินคาที่ใหห นวยงานรัฐรว มกับเอกชนที่สหภาพยุโรปใชตกลงกับ
ประเทศคูเจรจาการคาเสรี เปนการรับรองโดยใหหนวยงานเอกชนที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลเปนผู
รับรองแหลงกําเนิดสินคาใหแกผูผลิตหรือผูสงออก ซึ่งหากมีปญหาเกี่ยวกับการรับ รองแหลงกําเนิด
หนวยงานรัฐของประเทศคูภาคีสามารถรองขอเพื่อเขาตรวจสอบแหลงกําเนิดผานหนวยงานรัฐดวยกัน
ไดโดยตรง กลาวคือ รัฐบาลจะมีหนวยงานตัวแทนที่ใหการรับรองแหลงกําเนิดแกผูสงออก และคอย
สงขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคากรณีที่มีการรองขอจากประเทศนําเขา วิธีก ารรับรองนี้แ ตกตาง
จากการรับ รองโดยหน วยงานรัฐคื อ ให บทบาทของหน วยงานรัฐเพีย งคอยเป นตั วกลางติดต อกั บ
หนวยงานรัฐดวยกันของประเทศภาคีสมาชิก ขณะที่ไมไดปลอยใหเอกชนรับรองตนเองอยางอิสระ
ดังเชนกรณีวิธีการรับรองแหลงกําเนิดโดยภาคเอกชน
การรับรองแหลงกําเนิดวิธีใดจะเหมาะสมกับความตกลงการคาเสรีข องไทยนั้น ขึ้นอยูกับวา
ความพรอมของภาคเอกชนไทยมีมากนอยเพียงใด การรับรองแหลงกําเนิดโดยภาคเอกชนจะชว ย
อํานวยความสะดวกตอการคาระหวางประเทศของไทย เนื่องจากลดขั้นตอนการติด ตอกับเจาหนาที่
ไดมาก สินคาสามารถสงออกไปยังประเทศคูภาคีไดเร็ว แตหากผูผ ลิต หรือผูสงออกของไทยยังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ตลอดจนระบบบัญชีตนทุนการผลิต ยังไมมี
การจัดการที่ดีพอ อาจนําไปสูการสูญเสียผลประโยชนทางดานภาษีที่ควรไดรับจากความตกลงการคา
เสรีได ดังนั้น การเจรจาเพื่อใหมีการรับรองแหลงกําเนิดสินคาโดยภาคเอกชนอยางที่สหรัฐฯ ตกลง
กับคูเจรจาที่ผานมา อาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกลักลอบสวมสิทธิ์หรือปลอมแปลงแหลงกําเนิด โดยผู
สงออกได ทางการไทยควรพิจ ารณาเพื่อใหมีระยะเวลาการเตรีย มตัวเรื่องการรับ รองแหลงกําเนิ ด
สินคา โดยอาจเสนอใหมีการรับรองรวมกันโดยรัฐและเอกชน เพื่อใหโอกาสผูสงออกในการปรับตัว
และทําความเขาใจเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ เสียกอน

27

Miguel Izam, “Rules of origin and Trade facilitation in Preferential Trade Agreements in Latin America,” United
Nations Economic Commission for Europe : Second International Forum on Trade Facilitation, 14-15 May 2003:
pp.24-27.
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4.3.2 การวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดของไทย
การที่ไทยทําความตกลงการคาเสรีกับออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม 2547 ทําใหไทยมีกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ครอบคลุมรายการสินคาสวนใหญ และการที่หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการ
เจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา เห็นควรที่จะใชแนวทางการพิจารณาแหลงกําเนิดแบบทีใ่ ชในความ
ตกลงไทย-ออสเตรเลีย ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางในการเจรจาเรื่ องกฎว าดว ยแหลง กําเนิด สินค ากั บ
สหรัฐฯ คณะผูวิจัยจะทําการเปรียบเทียบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย
และกฎที่ใชในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ บางฉบับ ซึ่งไดแก สหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
และสหรัฐฯ-ชิลี
สินคาที่นํามาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบกฎวาดวยแหลงกําเนิดภายใตค วามตกลงการคาเสรี
ฉบับ ตางๆ ไดแก สินคาที่มีมูล คาการสงออกในป 2546 ไปยังสหรัฐฯ สูงจํานวน 21 รายการ ซึ่ง
สินคาทั้ง 21 รายการมีมูลคาสงออกเทากับ 285,285 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.5 ของมูลคาสงออก
ทั้งหมดของไทยไปสหรัฐฯ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 ซึ่งสินคาที่มีมูลคาสงออกไปสหรัฐฯ สูงสุดคือ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ โดยมีมูลคาสงออกเทากับ 44,501 ลานบาท รองลงมาคือ เครื่องรับ
โทรทัศน อาหารทะเลแปรรูป แผงวงจรไฟฟา เครื่องประดับอัญมณี กุงสดแชเย็นแชแข็ง
ตารางที่ 4.5 มูลคาสงออกสินคาไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ป 2546
ลําดับ

พิกัด

สินคา

กุงสดแชเย็น แชแข็ง
ปลาปรุงแตง
อาหารทะเลแปรรูป
โพลิเอสเทอร
ยางธรรมชาติ
ถุงมือยาง
เสื้อถักแบบสเวตเตอรห รือเสื้อกั๊ก
เสื้อผาแตงกายเด็ก
สูทผูห ญิง
รองเทาหนัง
เครื่องประดับอัญมณี
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สวนประกอบคอมพิวเตอร
หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ
เครื่องรับโทรศัพทและสวนประกอบ
เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ
แผงวงจรไฟฟา
สายไฟฟาและสายเคเบิล
สวนประกอบอากาศยานและอุปกรณการบิน
เฟอรนเิ จอรและสวนประกอบ
รวม 21 รายการ
มูลคาสงออกรวมทั้งหมด
ที่มา: กรมศุลกากร, 2547.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0306
1604
1605
3907
4001
4015
6110
6111
6204
6403
7113
8471
8473
8504
8517
8528
8529
8542
8544
8803
9403

มูลคาสงออก
(หนวย : ลานบาท)
19,459
11,261
24,666
4,609
10,505
10,270
5,996
6,785
10,868
8,317
20,509
44,501
8,882
8,712
8,446
25,261
5,798
24,373
7,085
8,633
10,349
285,285
564,871
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การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา

ทาทีของหนวยงานเอกชนไทยตอการเจรจาเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิด สินคานั้นเห็นควรวา
หลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดที่ระบุในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียถือเปนแนวทาง
ที่ดีที่จะใชเจรจากับประเทศคูคาอื่นของไทย คณะผูวิจัยเห็นวา กฎวาดวยแหลงกําเนิดในความตกลง
การคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย จะเปนกรอบในการเจรจาเรื่องกฎวาดว ยแหลงกําเนิด สินคาของไทยกับ
สหรัฐฯ จึงไดเปรียบเทียบกฎของสินคาตัวอยาง 21 รายการเพื่อพิจารณาวา กฎมีความเหมือนหรือ
แตกตางมากนอยเพียงใด
จากตารางที่ 4.6 พบวา กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงของสหรัฐฯ ทั้ง 3
ความตกลง มีหลักเกณฑการพิจารณาทีค่ ลายคลึงกันมาก ตัวอยางเชน อาหารทะเลแปรรูป (พิกัด
1605) ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ออสเตรเลียและสหรัฐฯ-ชิลี ใชหลักเกณฑการเปลี่ยน
พิกดั ที่ระดับ 4 พิกัด (CTH) ในความตกลงของสหรัฐฯ สวนใหญจะใชหลักเกณฑการเปลี่ยนพิกดั
โดยกําหนดใหมกี ารเปลี่ยนที่ระดับ 4 พิกดั (CTH) และ 6 พิกดั (CTSH) อยางไรก็ตาม กฎวาดวย
แหลงกําเนิดในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ นั้น อาจมีความแตกตางกันในสวนของรายละเอียด
เกี่ยวกับขอยกเวน หรือสัดสวนวัตถุดบิ ภายในประเทศทีก่ ําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาจากสัดสวนวัตถุดบิ ที่ใชในการผลิตในความตกลงของสหรัฐฯ จะมี
การกําหนดไวที่รอยละ 35-45 ซึ่งสัดสวนรอยละ 35 คิดจากวิธี Build-up สวนสัดสวนทีก่ ําหนดไวรอย
ละ 45 นั้นจะคิดโดยวิธี Build-down ขึ้นกับวาผูผ ลิตหรือผูสงออกจะเลือกคิดวัตถุดิบโดยวิธกี ารใด
สินคาที่มีการกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดบิ ภายในประเทศ
ไดแก
รองเทาหนัง(พิกดั 6403)
สวนประกอบคอมพิวเตอร(พิกัด 8471) หมอแปลงไฟฟา(พิกัด 8504) เครื่องรับโทรทัศน(พิกัด 8528)
และเฟอรนิเจอร(พิกดั 9403) หลักเกณฑการพิจารณาวัตถุดบิ ภายในประเทศนี้มกี ารกําหนดในความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียที่ระดับรอยละ 40-55 ขึ้นอยูว าเปนสินคาใด โดยสินคาเครื่องนุงหม
จะมีการระบุการใชสัดสวนที่รอยละ 55 ซึ่งถือวาคอนขางสูง28
สิ่งทอและเครื่องนุงหมบางรายการในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร มีการระบุกระบวนการผลิต
เฉพาะทีจ่ ะตองเกิดในประเทศภาคี จึงจะถือวาสินคานั้นไดแหลงกําเนิด จากตารางที่ 4.6 จะเห็นวา
สินคาจํานวน 3 รายการ(เสื้อสเวตเตอรฯ เสือ้ ผาเครื่องแตงกายเด็ก และสูทผูห ญิง) ในความตกลง
สหรัฐฯ-สิงคโปรระบุวา สินคาจะไดแหลงกําเนิดจากประเทศภาคีตอ เมื่อมีการเปลี่ยนพิกดั ที่ระดับ 4
พิกดั (CTH) และสินคาจะตองมีการตัดเย็บ ตลอดจนประกอบเปนชิ้นสวนในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือทั้งสองประเทศที่เปนสมาชิกความตกลง29

28

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
อนุญาตใหนับรวมมูลคาวัตถุดิบนําเขาที่มาจาก
ประเทศกําลังพัฒนา เสมือนเปนวัตถุดิบภายในประเทศภาคีสมาชิกได โดยรายชื่อของประเทศกําลังพัฒนาดังกลาวจะระบุไวใน
ภาคผนวกของความตกลง
29
“the good is both cut (or knit to shape) and sewn or otherwise assembled in the territory of one or both of the
Parties”
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ในความตกลงการค า เสรี สหรั ฐฯ-ออสเตรเลีย มี ก ารระบุ ร ายละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ ก าร
พิจารณาสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมแยกออกไป สินคาตอนที่ 42, 50-63, 70 และ 94 เปนสินคาที่มี
การระบุหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดไวในบทวาดวยสิ่งทอและเครื่องนุงหม ซึ่งตัวอยางสินคา
ในตารางที่ 4.6 จํานวน 3 รายการไดแก เสื้อสเวตเตอร เสื้อผาแตงกายเด็ก และสูทผูหญิง ในความ
ตกลงการค า เสรี สหรั ฐ ฯ-ออสเตรเลี ย ระบุ ว า สิ นค า จะได แ หล งกํ า เนิ ด จากประเทศสหรั ฐฯ หรื อ
ออสเตรเลีย จะตองมีการเปลี่ย นพิกัด 4 หลัก (CTH) และมีการตัดเย็บ ตลอดจนประกอบชิ้นสว นใน
ประเทศภาคีทั้ งสอง แตมีขอยกเวนวาวัตถุดิบ นําเขาบางรายการ ไม สามารถนํามาพิจารณาตาม
หลักเกณฑการเปลี่ยนพิกัดได30 ดังนั้น สมมติมีการนําผาอยูในขอยกเวน มาตัดเปนสูทผูหญิง อาจ
ไมถือวาไดแหลงกําเนิดสินคา แมวาจะมีการเปลี่ยนพิกัดของวัตถุดิบก็ตาม
จากสินคาตัวอยาง 21 รายการ เมื่อเปรียบเทียบกฎที่ใชในความตกลงไทย-ออสเตรเลียกับกฎ
ที่ใชในความตกลงสหรัฐฯ พบวา มีการใชหลักเกณฑการเปลี่ยนพิกดั กับสินคาเกือบทุกรายการ สวน
ที่แตกตางกันจะเปนรายละเอียดของขอยกเวน การกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดบิ ในประเทศ และที่
สําคัญ ความตกลงสหรัฐฯ มีการระบุการพิจารณาการไดแหลงกําเนิดโดยระบุกระบวนการผลิตเฉพาะ
ในสินคาสิ่งทอ31 แตไมพบหลักเกณฑดังกลาวในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ดังนั้น ความแตกตาง
นี้ อาจสรางความสับสนแกผูประกอบการไทยที่สงสินคาไปยังสหรัฐฯ ได

30

“A change to tariff items 6204.19.40 or 6204.19.80 from any other chapter, except from headings 51.06 through
51.13, 52.04 through 52.12, 53.07 through 53.08 or 53.10 through 53.11, Chapter 54, or headings 55.08 through
55.16, 58.01 through 58.02 or 60.01 through 60.06, provided that the good is both cut and sewn or otherwise
assembled in the territory of one or both of the Parties”
31
เปนการระบุห ลักการทีเ่ รียกวา “Yarn forward” คือ สิ่งทอและเครื่องนุงหมที่จะไดแหลงกําเนิด จะตองมีการผลิตในประเทศ
นั้นทั้งกระบวนการตั้งแตเสนดาย จนกระทั่งเปนสินคาขั้นสุดทาย
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ตารางที่ 4.6 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีของไทยและ
ความตกลงการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา
ลําดับ

พิกัด

สินคา

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ไทย-ออสเตรเลีย

สหรัฐฯ-สิงคโปร

สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย

สหรัฐฯ-ชิลี

กุงสดแชเย็น แชแข็ง
CTH
CTH
CTH
CTH
ปลาปรุงแตง
CTH
CTH
CTH
CTH
อาหารทะเลแปรรูป
CTH
CTH
CTH
CTH
โพลิเอสเทอร
CTH, LC 40%
CTH, LC 40%
CTH, LC 50%
CTH, LC 40%
ยางธรรมชาติ
WO
CTSH
CTSH
CTSH
ถุงมือยาง
CTH
CTH
CTH
CTH
เสื้อสเวตเตอรหรือเสื้อกั๊ก
CTH,SP,LC 55% CTH, SP
CTH, exp, SP
CTH, SP
เสื้อผาแตงกายเด็ก
CTH,SP,LC 55% CTH, SP
CTH, exp, SP
CTH, SP
สูทผูห ญิง
CTH,SP,LC 55% CTH, SP
CTSH, exp, SP
CTH, SP
รองเทาหนัง
CTSH, LC 55%
CTSH, LC 35-45% CTSH, LC 35-45%
CTH, LC 35-45%
เครื่องประดับอัญมณี
CTSH
CTH, exp
CTH, exp
CTH, exp
เครื่องคอมพิวเตอร
CTSH
ISI
CTSH
CTSH
สวนประกอบคอมพิวเตอร
CTH or LC 45% CTH or LC 35-45% CTSH
CTH
หมอแปลงไฟฟา
CTSH or LC 45% CTSH, exp
CSTH or LC 35-45% CSTH or LC 35-45%
เครื่องรับโทรศัพท
CTSH
ISI
CSTH or LC 35-45% CTSH
เครื่องรับโทรทัศน
CTSH, exp
CTSH, exp
CTSH, exp
CTSH, exp
เครื่องใชไฟฟา
CTSH or LC 40% CTSH
CTSH, exp
CTH
แผงวงจรไฟฟา
CTSH
ISI
CTSH
CTSH
สายไฟฟาและสายเคเบิล
CTSH, LC 40-45% CTSH, LC 35-45% CTSH, LC 35-45%
CTSH, LC 35-45%
สวนประกอบอากาศยานและ CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
อุปกรณการบิน
9403 เฟอรนเิ จอร
21
CTSH, exp
CTSH, exp
CTSH, LC 35-45%
CTSH, LC 35-45%
หมายเหตุ: 1. หลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดที่ใชในความตกลง ไดแก WO: Wholly obtained, CTH: Change of tariff
heading, CTSH: Change of tariff subheading, SP: Specific process, LC: Local content
2. ISI หมายถึง สินคาไมมีการพิจารณาแหลงกําเนิดภายใตห ลักการผลิตประกอบสินคาหลายประเทศ
3. exp หมายถึง กฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาสงออกมีขอยกเวนวา การใชวัตถุดิบบางรายการมาผลิตสินคา
สงออกไมสามารถพิจารณาจากการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0306
1604
1605
3907
4001
4015
6110
6111
6204
6403
7113
8471
8473
8504
8517
8528
8529
8542
8544
8803

ผลการวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงไทย-ออสเตรเลียที่เปนตัว แทน
กฎที่ไทยใชเจรจากับกฎที่สหรัฐฯ ใชตกลงกับคูเจรจาจากตารางที่ 4.6 พบวา สินคาที่อาจไมผานกฎ
วาดวยแหลงกําเนิดสินคาของสหรัฐฯ มีจํานวน 8 รายการ ดังตอไปนี้
•
•
•
•
•

โพลิเอสเทอร (พิกัด 3907)
เสื้อสเวตเตอรหรือเสือ้ กัก๊ (พิกัด 6110)
เสื้อผาแตงกายเด็ก (พิกดั 6111)
สูทผูหญิง (พิกดั 6204)
เครื่องประดับอัญมณี (พิกัด 7113)

ขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา
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• หมอแปลงไฟฟา (พิกดั 8504)
• เครือ่ งใชไฟฟา (พิกดั 8529)
• เฟอรนิเจอร (พิกดั 9403)
สาเหตุที่สินคาไทยอาจไมผานเกณฑการไดแหลงกําเนิดภายใตกรอบความตกลงการคาเสรี
ของสหรัฐฯ นั้นมี 2 สาเหตุ คือ การที่ก ฎวาด ว ยแหลงกํา เนิด สิ นคามัก มีการกําหนดสัด สวนการใช
วัต ถุ ดิ บ ภายในประเทศไว ที่ อั ต ราหนึ่ ง ซึ่ งเมื่ อพิ จ ารณาจากการกํ า หนดสั ด ส ว นการใช วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศของตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงไทย-ออสเตรเลียแลว พบวาไมผา น
ตามเกณฑที่กําหนดในความตกลงของสหรัฐฯ สินคาที่อาจไมผานเกณฑเนื่องจากสาเหตุนี้ ไดแ ก
โพลิเอสเทอรและเฟอรนิเจอร อีกสาเหตุหนึ่งคือ การมีขอยกเวนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพิกัด
สินคา หมายความวา ในการไดแหลงกําเนิดสินคา จะตองมีการเปลี่ยนแปลงพิกัด ศุล กากร แต มี
ขอยกเวนสําหรับวัตถุดิบบางชนิดที่ไมสามารถนํามาใชผลิตเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้ ได สินคาที่
อยูในกลุม นี้ไดแก เสื้อสเวตเตอรหรือเสื้อกั๊ก เสื้อผาแตงกายเด็ก สูทผูหญิง เครื่องประดับ อัญมณี
หมอแปลงไฟฟา เครื่องใชไฟฟา ซึ่งรายละเอียดของสินคาที่ไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดในความ
ตกลงของสหรัฐฯ กับคูเจรจา รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ระบุอยูในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 รายการสินคาทีอ่ าจไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐอเมริกา
พิกดั

สินคา

3907

โพลิเอสเทอร

6110

เสื้อสเวตเตอรหรือเสื้อ
กั๊ก

6111

เสื้อผาแตงกายเด็ก

6204

สูทผูหญิง

สินคาไทยอาจไมผานกฎ
เหตุผลที่ไมผานกฎ
ในความตกลง
สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
สัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศในความตกลงไทยออสเตรเลียกําหนดที่รอยละ 40 ขณะที่ความตกลง
สหรัฐฯ-ออสเตรเลียกําหนดที่รอยละ 50 สินคาไทยที่ผาน
กฎในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย แตอาจไมผานกฎ
ของสหรัฐฯ
สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
ตามความตกลงสหรัฐฯ-ออสเตรเลียมีการระบุกฎ
แหลงกําเนิดสินคาสิ่งทอแยกไปจากสินคาทั่วไป และการ
ไดแหลงกําเนิดสินคานั้นจะใชกฎการเปลี่ยนประเภท
พิกัด (4 หลัก) แตมีขอยกเวนในบางวัตถุดิบที่ไมสามารถ
ใชกฎนี้ได โดยเสื้อสเวตเตอร (พิกัด 6110) ซึ่งใช
วัตถุดิบประเภทผาที่อยูในขอยกเวน ถามีการนําเขาผา
ผืนจากตางประเทศ สินคาไทยอาจไมผานกฎนี้
สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
การไดแหลงกําเนิดของเสื้อผาแตงกายเด็กจะใชกฎการ
เปลี่ยนประเภทพิกัด (4 หลัก) แตมีขอยกเวนในบาง
วัตถุดิบที่ไมสามารถใชกฎนี้ได เชน มีการนําเขา
วัตถุดิบประเภทผา ซึ่งอยูในขอยกเวน จึงทําใหสินคา
ไทยอาจไมผานกฎ
สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
การไดแหลงกําเนิดของสูทผูหญิงจะใชกฎการเปลี่ยน
ประเภทพิกัด (4 หลัก) แตมีขอยกเวนในบางวัตถุดิบที่
ไมสามารถใชกฎนี้ได เชน มีการนําเขาวัตถุดิบประเภท
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พิกดั

สินคา

สินคาไทยอาจไมผานกฎ
ในความตกลง

7113

เครื่องประดับอัญมณี

สหรัฐฯ-สิงคโปร
สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
สหรัฐฯ-ชิลี

8504

หมอแปลงไฟฟา

สหรัฐฯ-สิงคโปร

8529

เครื่องใชไฟฟา

สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
สหรัฐฯ-ชิลี

9403

เฟอรนิเจอร

สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
สหรัฐฯ-ชิลี

เหตุผลที่ไมผานกฎ
ผา ซึ่งอยูในขอยกเวน จึงทําใหสินคาไทยที่แมวา จะผาน
กฎในความตกลงไทย-ออสเตรเลียแตอาจไมผานกฎใน
ความตกลงสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
การไดแหลงกําเนิดของอัญมณีในความตกลงไทยออสเตรเลียกําหนดใหสินคามีการเปลี่ยนประเภทพิกัด
ยอย (6 หลัก) ขณะที่ความตกลงสหรัฐฯ ทั้งสามความ
ตกลงระบุใหมีการเปลี่ยนประเภทพิกัด (4 หลัก) และมี
ขอยกเวนวาจะตองไมมีการนําเขาวัตถุดิบในพิกัด 71137118 (เครื่องทอง เครื่องเงิน โลหะมีคา) ซึ่งสินคาไทย
อาจไมผานกฎของสหรัฐฯ
การไดแหลงกําเนิดสินคาจะใชกฎการเปลี่ยนประเภท
พิกัดยอย (6 หลัก) แตมีขอยกเวนในบางวัตถุดิบที่ไม
สามารถใชกฎนี้ได ซึ่งกฎที่ใชในความตกลงไทยออสเตรเลียไมไดมีการระบุขอยกเวนแตอยางใด
การไดแหลงกําเนิดสินคาจะใชกฎการเปลี่ยนประเภท
พิกัดยอย (6 หลัก) แตในความตกลงสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
มีขอยกเวนในบางวัตถุดิบที่ไมสามารถใชกฎนี้ได ซึ่งกฎ
ที่ใชในความตกลงไทย-ออสเตรเลียไมไดมีการระบุ
ขอยกเวนแตอยางใด ขณะที่ความตกลงสหรัฐฯ-ชิลี
กําหนดใหมีการเปลี่ยนประเภทพิกัด (4 หลัก) ซึ่ง
แตกตางจากที่กําหนดในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย
การไดแหลงกําเนิดสินคาระบุใหมีการเปลี่ยนประเภท
พิกัดยอย (6 หลัก) แตในความตกลงสหรัฐฯออสเตรเลียและสหรัฐฯ-ชิลีกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดิบ
ในประเทศควบคูไวดวย ซึ่งในความตกลงไทยออสเตรเลียมิไดระบุใหใชการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบรวม
พิจารณาแหลงกําเนิด อาจทําใหสินคาไทยไมผานกฎ
ของสหรัฐฯ

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย

4.4 ผลกระทบของขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคาตอ SMEs ไทย
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จใน
การบรรลุเปาหมายของการทําความตกลงการคาเสรีแ บบทวิภาคีโดยเฉพาะในสว นของการคาสินคา
(Trade in Goods) การที่สินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดอาจทําใหผูสงออกไมไดรับการลดภาษี
จากประเทศคูภาคีที่ทําความตกลงการคาเสรี ซึ่งทําใหก ารเปด เสรีการคาไมเกิดประโยชนเทาที่ค วร
และผูสงออกที่ผลิตสินคาไมผานตามกฎที่ตกลงกันจะตองเสียภาษีนําเขาในอัตราปกติ
การเจรจาการคาเสรีระหวางไทยกับ สหรัฐฯ ในส วนของการคาสินคานั้น ถาผู สงออกไทย
โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สามารถปฏิบัติตามกฎวาดว ย

ขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา
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แหลงกําเนิดสินคา จะไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีตามที่ตกลงในกรอบการเจรจาลดภาษี ซึ่งโดยปกติ
แลว สินคาสวนใหญที่คาขายกันระหวางประเทศภาคีสมาชิกความตกลงจะมีก ารลดภาษีทันทีที่ความ
ตกลงมีผ ลบังคับ ใชหากสินคาผานกฎวาดว ยแหลงกําเนิดที่ประเทศภาคีสมาชิกความตกลงรวมกัน
กําหนด ดัง นั้น การที่สินคา ของ SMEs ไทย 8 รายการจาก 21 รายการอาจไมผานกฎวาดว ย
แหลงกําเนิดสินคาที่ทําการวิเคราะหในหัวขอ 4.3.2 นั้น จะทําใหสินคาเหลานี้ไมไดลดภาษีเมื่อสงไป
ขายยังสหรัฐฯ และจะตองเสีย ภาษีในอัตราปกติที่สหรัฐฯ เก็บจากสินคานําเขาของประเทศที่เปน
สมาชิกองคการการคาโลก (อัตรา MFN rate)
สินคาตัวอยาง 8 รายการที่อาจไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิด จะไมไดลดภาษีเมื่อสงไปขาย
ยังสหรัฐฯ
ซึ่งถาผูป ระกอบการ SMEs ผลิตสินคาเหลานี้ ยอมเสียผลประโยชนจากการลดภาษี
ภายใตเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ โดยสินคาที่จะตองเสียภาษีอตั ราสูงที่สุดคือ เสือ้ ผาแตงกายเด็ก
(พิกดั 6111) ที่ตองเสียภาษีนําเขาสหรัฐฯ เทากับรอยละ 20.5 รองลงมาคือ เสื้อสเวตเตอร (พิกดั
6110) และสูทผูหญิง (พิกดั 6204) ที่ตองเสียภาษีในอัตราทัว่ ไปที่รอยละ 12.1 และ 11.2 ตามลําดับ
ดังแสดงในตารางที่ 4.8 จะเห็นไดวา หากผูประกอบการ SMEs ไทยผลิตสินคาไมผานตามกฎวาดวย
แหลงกําเนิดของสหรัฐฯ อาจสงผลใหสนิ คาของผูประกอบการ SMEs ไทยสูญเสียความสามารถใน
การแขงขันในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งขอเสนอแนะในการเจรจาและการปรับตัวของผูป ระกอบการ SMEs
สามารถสรุปไดในตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 ขอเสนอแนะในการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคากับสหรัฐอเมริกา
พิกดั

3907

6110

6111

6204
7113

ขอเสนอแนะ
อัตราภาษี
นําเขาของ
ผูเจรจา
ผูประกอบการ SMEs
สหรัฐฯ
โพลิเอสเทอร
6.2%
ควรกําหนดสัดสวนวัตถุดบิ ที่ใชใน สนับสนุนการใชวัตถุดบิ
ประเทศเทากับรอยละ 40
ภายในประเทศมากขึน้
เชนเดียวกับในความตกลงไทยออสเตรเลีย
เสือ้ สเวตเตอรหรือ
12.1% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่
เสือ้ กัก๊
ใชการเปลี่ยนพิกดั โดยไมมี
ใชในการทอผาขึ้นเองใน
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ
ประเทศ
เสือ้ ผาแตงกายเด็ก
20.5% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่
ใชการเปลี่ยนพิกดั โดยไมมี
ใชในการทอผาขึ้นเองใน
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ
ประเทศ
สูทผูหญิง
11.2% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่
ใชการเปลี่ยนพิกดั โดยไมมี
ใชในการทอผาขึ้นเองใน
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ
ประเทศ
เครื่องประดับอัญมณี
6.3%
ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ สนับสนุนการใชวัตถุดบิ
ใชการเปลี่ยนพิกดั โดยไมมี
ภายในประเทศ
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ
สินคา
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พิกดั

สินคา

8504 หมอแปลงไฟฟา

8529 เครื่องใชไฟฟา

9403 เฟอรนิเจอร

อัตราภาษี
ขอเสนอแนะ
นําเขาของ
ผูเจรจา
ผูประกอบการ SMEs
สหรัฐฯ
1.3%
ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ สนับสนุนการใชวัตถุดบิ
ใชการเปลี่ยนพิกดั โดยไมมี
ภายในประเทศหรือผลิต
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ
วัตถุดิบขึน้ เอง
3.2%
ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ สนับสนุนการใชวัตถุดบิ
ภายในประเทศหรือผลิต
ใชการเปลี่ยนพิกดั โดยไมมี
วัตถุดิบขึน้ เอง
ขอยกเวนเรือ่ งวัตถุดบิ
0%
ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ สนับสนุนการใชวัตถุดบิ
ใชการเปลี่ยนพิกดั โดยไมตอง
ภายในประเทศหรือผลิต
กําหนดสัดสวนวัตถุดบิ
วัตถุดิบขึน้ เอง
ภายในประเทศควบคูไปดวย

หมายเหตุ: อัตราภาษีนําเขาของสหรัฐฯ เปนอัตราเฉลี่ย
ที่มา: USITC, 2004 และรวบรวมโดยคณะผูวิจัย

แมวาภาษีนําเขาเฉลีย่ ของสหรัฐฯ จะมีระดับที่ไมสูงนัก แตสินคาบางรายการยังมีอตั ราภาษีที่
สูงมาก โดยเฉพาะสิ่งทอและเครื่องนุงหม ซึ่งหากการเจรจาการคาไทย-สหรัฐฯ มีผลสําเร็จและบังคับ
ใช สหรัฐฯ จะตองลดภาษีใหแกสินคาของผูป ระกอบการ SMEs ที่ไดแหลงกําเนิดจากประเทศไทย ซึ่ง
ผูประกอบการ SMEs ไทยที่สงออกสินคาไปขายสหรัฐฯ จะไดแตมตอในเรื่องภาษีศลุ กากรทันที และ
สินคาไทยจะสามารถขายไดในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น
โดยสรุป ผูประกอบการ SMEs ที่จะไดรับผลกระทบจากขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา
ที่เขมงวดคือ ผูประกอบการที่สงสินคาที่ไมผานกฎวาดว ยแหลงกําเนิดตามที่สหรัฐฯ กําหนด โดย
สินคาที่จะไดรับผลกระทบมากก็คือสินคาที่มีอัตราภาษีนําเขาสหรัฐฯ ในอัต ราสูง การวิเคราะหก ฎวา
ด ว ยแหล ง กํ า เนิ ด ของสิ นค า ตั ว อย า งที่ ร ะบุ ในความตกลงสหรั ฐ ฯ-สิ ง คโปร ความตกลงสหรั ฐ ฯออสเตรเลีย และความตกลงสหรัฐฯ-ชิลีเปรียบเทียบกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดของไทยที่ระบุในความ
ตกลงการค า เสรี ไ ทย-ออสเตรเลี ย พบว า สิ นค าที่ จ ะได รับ ผลกระทบมากหากไมผ านกฎว า ด ว ย
แหล ง กํ าเนิ ด คื อ เสื้ อผา แต งกายเด็ ก (พิ กั ด 6111) และเสื้ อสเวตเตอร ห รือ เสื้ อ กั๊ ก (พิ กั ด 6110)
เนื่องจากสินคามีอัตราภาษีนําเขาไปยังสหรัฐฯ สูงที่สุดคือเทากับ รอยละ 20.5 และ 12.1 ตามลําดับ
ดังนั้น ถาผูประกอบการ SMEs ไทยสงสินคาที่ไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดไปขายยังสหรัฐฯ จะถูก
คิดภาษีในอัตราสูง ซึ่งสินคาไทยจะสูญเสียประโยชนจากการขายสินคาที่ปลอดภาษีไปทันที
ขอเสนอจากการวิเคราะหสินคาตัวอยางของ SMEs ไทยครัง้ นี้คือ ผูป ระกอบการควรเนนการ
ใชวัตถุดบิ ภายในประเทศมากขึ้น
ขณะทีผ่ ูเจรจาควรเจรจาใหกฎมีความซับซอนนอยที่สดุ และ
พยายามใหมคี วามสอดคลองกัน โดยเฉพาะการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบที่ใชภายในประเทศ (Local
content) นั้นควรกําหนดไวที่รอยละ 40 เนื่องจากเปนสัดสวนที่ใชในเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
อยูก อนแลว และในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียสวนใหญจะมีการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบที่

ขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา
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รอยละ 40 เชนกัน และผูประกอบการสวนใหญมีความเขาใจเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาใน
ความตกลงการคาเสรีทั้งสองความตกลงนี้บา งแลว
ขณะเดียวกันไมควรใหมีขอยกเวนและการระบุ
กระบวนการผลิตเฉพาะสําหรับสินคาที่ซับซอน เนื่องจากอาจเปนปญหาในการปฏิบัติตามกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาของผูประกอบการ SMEs ไทยก็เปนได

4.5 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปจ จุบัน ประเทศไทยมีก ารเจรจาความตกลงการคาเสรีแ บบทวิภาคีกับประเทศคูคาหลาย
ประเทศ ทั้งประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว การเจรจาเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ถือเปนเรื่องสําคัญตอการเขาสูตลาดของประเทศคูเจรจาโดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามขอผูก พัน
การลดภาษีในความตกลงการคาเสรี หากสินคาสงออกไทยไมผานเกณฑตามกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคา จะทําใหประเทศไทยไมไดประโยชนจากการทําความตกลงการคาเสรี เนื่องจากสินคาจะถูกเก็บ
ภาษีในอัตราทั่วไป
ปญหาการไมไดรับสิทธิพิเศษจากความตกลงการคาเสรี
หลักเกณฑตามทีก่ ฎระบุไว แลวยังพบวา

นอกเหนือจากการที่สินคาไมผาน

• ผูประกอบการสวนใหญ ยังมีความสับสนเกี่ยวกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทีใ่ ช
ในความตกลงการคา เสรี ภ ายใตก รอบความตกลงที่ แตกต างกั น32 กลาวคื อ
ผูประกอบการสวนใหญยังคงเขาใจวา กฎวาดวยแหลงกําเนิดระบุใหใชหลักเกณฑ
การพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบในประเทศ (RVC) ที่รอยละ 40 ในทุก สินคา ตามที่
ตกลงในเขตการคาเสรีอาเซีย น เพีย งหลักเกณฑเดียว ซึ่งกฎที่ใชในเขตการคา
เสรีอาเซียนนั้นแตกตางอยางสิ้นเชิงกับกฎที่ใชในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย ที่
ระบุหลักเกณฑการพิจารณาลงรายสินคาตามพิกัดฮารโมไนซ
• การปฏิบัติตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) มีอุปสรรค เนื่องจากระบบการบันทึก บัญชีตนทุนยังไมมีก าร
จัดการที่ดีพอจึงไมสามารถใชหลักเกณฑพิจารณาแหลงกําเนิดไดเอง
จากปญหาของการไมไดรบั สิทธิพิเศษภายใตความตกลงการคาเสรี
อันเนื่องมาจากไม
สามารถปฏิบัติตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ที่ผปู ระกอบการไทยอาจตองเผชิญ คณะผูว จิ ยั มี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทย ดังนี้

32

ความเห็นจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย ในการประชุมระดมสมองเรื่อง “ขอตกลงเรื่องแหลงกําเนิดสินคา” วันที่
7 ธันวาคม 2547.
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1. เปาหมายในการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทยควรจะมีเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
ขยายตัวของปริมาณการคาระหวางคูเจรจา
เนื่องจากประเทศไทยไดเจรจาความตกลงการคาเสรีกับหลายประเทศ จึงยากที่จะทําใหกฎวา
ดว ยแหลงกํ าเนิดสินคาในทุกความตกลงมีค วามสอดคลองกันเพราะเปนปญ หาพื้นฐานของการทํ า
ความตกลงการคาเสรี โดยเฉพาะกรณีประเทศเล็กอยางไทยที่เจรจากับประเทศใหญอยางสหรัฐฯ ซึง่
มีกรอบการเจรจาในเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของตนอยูแลว
ในการเจรจากฎวา ดว ยแหลง กํา เนิด ที่เ ปนเฉพาะในรายสินคา (Product Specific rules)
ประเทศไทยควรเจรจาโดยยึดหลักวาใหกฎดังกลาวชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของปริมาณการคา
ระหวางคูเจรจาในแตละสินคา โดยเฉพาะสินคาที่มีการคากันระหวางคูคาสูง กฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาก็ควรใชเทาที่จําเปนเพื่อปองกันการบายเบนทางการคา (Trade deflection) ไมใชเ พื่อปกปอง
อุตสาหกรรม
2. ควรประชาสัมพันธการเจรจาการคาเสรีของไทยกับประเทศคูค าตางๆโดยเรงดวน
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ทําความตกลงการคาเสรีของไทยกับประเทศคูคาตางๆ โดยเรงดวน โดยเฉพาะในประเด็นเรือ่ งกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาที่จะมีผลบังคับใชภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียดังที่มีการลง
นามไปแลว และกฎที่กําลังอยูระหวางการเจรจา อยางเชน ในกรณีการเจรจากับสหรัฐฯ ที่จ ะอาศัย
แนวทางตามกรอบความตกลงที่สหรัฐฯ ทําไวกับประเทศตางๆ ไดแก สิงคโปร ออสเตรเลียและชิลี
ดังที่คณะผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบไวในรายงานวิจัยนี้
3. ควรเจรจาใหมีการรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานของรัฐ
กรมการค าต า งประเทศและหน ว ยงานที่ มี อํ านาจของไทยจะเป น ผู อ อกหนั ง สื อ รั บ รอง
แหลงกําเนิดแกผูสงออกสินคา การรับรองแหลงกําเนิดที่มีหนังสือรับรองแหลงกําเนิด จากหนวยงาน
ของรัฐนั้น ภาระการตรวจสอบแหลงกําเนิดจะอยูที่ประเทศนําเขา ขณะที่การรับรองแหลงกําเนิดโดย
ภาคเอกชนจะไมตองอาศัยหนังสือรับรองแหลงกําเนิด แตภาระการตรวจสอบจะตกอยูกับทั้งประเทศ
นําเขาและประเทศที่สงออก ซึ่งจะตองมีระบบจดทะเบียนผูสงออกสินคาที่มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การ
ที่ ส หรั ฐ ฯ ต อ งการให ภ าคเอกชนไทยเป น ผู รั บ รองแหล ง กํ า เนิ ด เองนั้ น 33
อาจเพิ่ ม ภาระแก
ผูประกอบการ SMEs ไทย ซึ่งยังขาดความรูความเขาใจในกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตกรอบ
ความตกลงการคาตางๆ ผูเจรจาไทยควรเจรจาใหหนว ยงานของภาครัฐ เปนผูรับ รองแหลงกําเนิ ด
สินคา ดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน แทนการรับรองแหลงกําเนิดเองโดยผูประกอบการ SMEs เนื่องจาก
ระบบการผลิตและจัดการเกี่ยวกับการผลิตและสงออกของเอกชนไทยยังไมมีการจัดการที่ดีพอ
33

ความเห็นจากตัวแทนผูประกอบการ ในการประชุมระดมสมองเรื่อง “ขอตกลงเรื่องแหลงกําเนิดสินคา” วันที่ 7 ธันวาคม
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4. มาตรการชวยเหลือผูป ระกอบการ SMEs
การที่ ผู ป ระกอบการไม ส ามารถคิ ด คํ า นวณหรื อหาแหล งกํ า เนิ ด สิ นค า ของตนได เ องนั้ น
นับเปนปญหาสํ าคัญ ที่ห นวยงานที่เ กี่ย วของ โดยเฉพาะ สสว. ต องรี บดํ าเนิ นการใหคํ าแนะนํ าใน
จัดระบบการจัดการภายใน เชน การบันทึกตนทุนสินคา รายละเอียดการนําเขา-สงออกสินคา โดย
อาจขอความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับการนําเขา-สงออกสินคา อยางเชน กรมการ
คาตางประเทศ กรมศุลกากร ในการจัดเตรียมระบบปฏิบัติการจัดการเพื่อรองรับการเปดเสรีการคาใน
อนาคต

