
 

 

 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา เปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จใน
การบรรลุเปาหมายของการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาค ี การออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนดิ
สินคาท่ีไมเหมาะสมจะสรางตนทุนตอท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนอาจสรางความสบัสนใหแก
ผูประกอบการ จนอาจกลายเปนอุปสรรคทางการคาอยางใหม ซ่ึงทําใหการเปดเสรีการคาไมเกดิ
ประโยชน 

เน้ือหาในบทน้ีประกอบดวย 5 สวน สวนแรกกลาวถึงภาพรวมของกฎวาดวยแหลงกําเนิดของ
สินคา  สวนท่ี 2 กลาวถึงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสนิคาในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ  สวนที่ 3 
กลาวถึงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทย  ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย1  พรอม
เปรียบเทียบกฎท่ีใชในความตกลงดังกลาวกบักฎที่ใชในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ  สวนท่ี 4 
กลาวถึงผลกระทบของขอตกลงเกีย่วกับแหลงกําเนิดสินคาตอ SMEs ไทย   และสวนสุดทายนําเสนอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการเจรจาเร่ืองกฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาในการทําความตกลงการคาเสรี
ไทย-สหรัฐฯ  

4.1 ภาพรวมของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา2 

เน้ือหาในสวนน้ีประกอบดวย  สวนท่ี 1 ความสําคัญของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  สวนท่ี 
2 หลกัเกณฑท่ีใชในการพิจารณาแหลงกําเนดิสินคา และสวนที ่ 3 กฎวาดวยแหลงกาํเนิดท่ีใชในความ
ตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ 

4.1.1 ความสําคัญของแหลงกําเนิดสินคา 

ความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ทุกฉบับ จะมีกฎวาดวยแหลงกําเนดิ
สินคาเพ่ือระบุประเทศที่เปนแหลงกําเนิดของสินคาท่ีนําเขา ซึ่งจะไดสิทธิพิเศษทางภาษศีลุกากรใน

                                            
1 ในรายงานฉบับน้ีจะเนนการวิเคราะหแหลงกําเนิดสินคาเฉพาะสินคาอุตสาหกรรมเทานั้น 
2 กฎแหลงกําเนิดสินคาสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ 1) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีการใหสิทธพิิเศษทางการคา  
(Preferential Rules of Origin) คือ กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ถูกใชกรณีที่มีการใหสทิธิพเิศษทางการคา  เชน กฎที่ใชใน
ความตกลงการคาเสรีและสหภาพศุลกากร  และ 2) กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ไมมีการใหสทิธิพิเศษทางการคา (Non-
preferential Rules of Origin)  เปนกฎที่ใชเพ่ือสนับสนุนการใชนโยบายทางการคาอื่น  เชน  บันทึกสถิติสินคาที่นําเขาออก
ประเทศ  ใชตรวจสอบการหลบเล่ียงกรณีที่สินคานั้นถูกดําเนินมาตรการตอบโต  กฎประเภทนีเ้ปนกฎที่ใชในองคการการคาโลก 
(World Trade Organization) 

4 
ขอตกลงเกีย่วกับแหลงกําเนิดสนิคา 

 



4-2                 การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทําขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา  

ระดับปลอดภาษีหรือระดบัต่ําตามขอผูกพันการลดภาษีในความตกลงน้ันๆ  สินคาท่ีไดแหลงกาํเนิด 
(Origin conferred) จะตองมีหลักฐานที่แสดงแหลงกําเนิดสินคา  เชน ใบรับรองแหลงกําเนดิสินคา 
(Certificate of origin) เพ่ือระบุประเทศท่ีเปนแหลงกําเนิดสินคา   

วัตถุประสงคท่ีสําคัญของการมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคา (Rules of origin: RoO) เพ่ือ
ปองกันการเกิดการบายเบนทางการคา (Trade deflection) หรือการปองกันการสวมสิทธิ์จากประเทศ
ท่ีไมไดเปนสมาชิกความตกลงเขาสูตลาดโดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเชนเดียวกับประเทศ
สมาชิก   นอกจากน้ี  การท่ีวิธีการผลิตสินคาเปลี่ยนแปลงจากการผลิตในประเทศเดียว  เปนผลิต
สินคาในประเทศตางๆหลายประเทศ  การระบุประเทศที่เปนแหลงกําเนิดสินคาจะทําไดยากขึน้  ดงันัน้
การมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  จะชวยใหระบุไดวาสินคามีแหลงกําเนิดจากประเทศใด 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่มีความเขมงวดสูงอาจทําใหประเทศสมาชิกความตกลงการคา
เสรีไมไดรับประโยชนจากการทําเปดเสรีการคาดังกลาว เน่ืองจากสินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนดิ
และตองเสียภาษีศุลกากรในอัตราทั่วไป3 (MFN rate)  ท้ังน้ี Brenton (2003) ไดศึกษาประสบการณ
การทําความตกลงการคาเสรีหลายฉบับและพบวาประเทศตางๆ ไมไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีจากการ
เปดเสรีการคา เน่ืองจากไมสามารถสงออกโดยไดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในระดับปลอดภาษีหรือ
ระดับต่ํา จากการท่ีสินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาท่ีมีความเขมงวดสูง สินคาจึงถกูเกบ็ภาษี
ในอัตราท่ัวไป  

ดังนั้น  การออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาท่ีเหมาะสม จะตองมีการเปรียบเทียบ
ระหวางผลไดและตนทุนท่ีเกิดจากกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาท่ีผอน
ปรนมากเกินไป (Liberal RoO) ทําใหเพ่ิมโอกาสในการเกิดการบายเบนทางการคา (Trade 
deflection) หรือการสวมสิทธิ์ทางการคาจากประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกของความตกลงเขาสูตลาดเพือ่
รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือสิทธิลดภาษีเชนเดียวกับประเทศคูสมาชิก  ขณะท่ีกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาท่ีเขมงวดเกินไป (Restrictive RoO)  จะทําใหโอกาสในการสงออกสินคาแลวไดสทิธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรหรือสิทธิลดภาษีจากเขตการคาเสรีลดนอยลง นอกจากนี ้ ยังเพิ่มตนทุนในการ
ตรวจสอบและปฏิบัติตาม (Cost of compliance) ของผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐ เชน 
หนวยงานศุลกากรและหนวยงานออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา   

ตนทุนจากการปฏิบัติตามกฎวาดวยแหลงกําเนิด  ท่ีเกิดขึ้นกับผูประกอบการธุรกิจและ
หนวยงานราชการสามารถจําแนกตาม Productivity Commission (2004) ไดดังตอไปนี ้

• ตนทุนที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการ 
- ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการทําความเขาใจกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ซึ่งรวมถึง

ตนทุนเวลาที่ใชในการคนหากฎสําหรับสินคาของผูประกอบการ ตนทุนการติดตอ

                                            
3 เปนอัตราภาษีศุลกากรที่ใชสาํหรับสินคาจากประเทศสมาชิกองคการการคาโลก 



ขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา  4-3 

กับเจาหนาที่ศุลกากร ตนทุนในการทําความเขาใจวิธีการคิดสัดสวนวัตถุดิบและ
มูลคาเพ่ิมตางๆ  

- ตนทุนท่ีเกิดขึ้นจากเวลาท่ีใชในการพิจารณาวาสินคาผานเกณฑกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาหรือไม 

- ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการนําโปรแกรมหรือกระบวนการใหมๆเพ่ือตรวจสอบวาสินคาผาน
เกณฑ เชน ตนทุนเวลาและคาใชจายในการพัฒนาระบบบัญชีใหมหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

- ตนทุนที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองจากการตรวจสอบสินคาใหไดตามเกณฑใหมๆ 
- ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการถูกตรวจสอบจากหนวยงานรัฐ ซ่ึงรวมถึงเวลาในการเตรียม

เอกสารสําหรับศุลกากร  
• ตนทุนที่เกิดขึ้นกับหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ 

- ตนทุนจากการแจงและใหความรูแกผูประกอบการทราบเกี่ยวกับกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคา 

- ตนทุนในการจัดการและกํากับดูแลกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
- ตนทุนในการออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา 

 

นอกจากน้ี กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาท่ีเขมงวด   ยังอาจทําใหเกิดการเบี่ยงเบนของการ
ลงทุน (Investment diversion) โดยผูประกอบการอาจจําเปนตองลงทุนตั้งโรงงานในประเทศท่ีเปน
สมาชิกของความตกลงการคาเสรี ท้ังท่ีประเทศน้ันไมไดเปนฐานการผลิตท่ีดีท่ีสุด หรืออาจตองตั้ง
โรงงานในหลายประเทศทํา ใหไมไดประโยชนจากการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economy of 
scale) หรืออาจทําใหผูประกอบการใชวัตถุดิบภายในประเทศที่มีราคาสูงกวาแหลงวัตถุดิบราคาถูก
ท่ีสุดเพ่ือใหเปนไปตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ท้ังน้ี ผูประกอบการบางรายอาจตัดสินใจสงออก
สินคาโดยยอมถูกเก็บภาษีในอัตราทั่วไปเน่ืองจากการมีกฎที่เขมงวดเกินไป  ซึ่งทําใหกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาท่ีเขมงวด ถูกมองเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคาหรืออุปสรรคทางการคาท่ีไมใช
ภาษี (Non-tariff Barriers)  

ดังนั้น ในการเจรจาทําความตกลงการคาเสรีของไทย  ผูดําเนินนโยบายควรพิจารณาถงึผลได
และตนทุนท่ีเกิดขึ้นจากการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคากับประเทศคูคาตางๆใหเหมาะสม 
เพ่ือใหประเทศไดประโยชนจากการขยายตัวของการคาจากการเปด เสรี  ซึ่ง  Productivity 
Commission (2004) ไดนําเสนอหลักการพ้ืนฐานในการออกแบบกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสนิคาควร
จะมีลักษณะดังตอไปน้ี คือ 

• กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรี (FTA text) ควรมีความชัดเจน
และไมคลุมเครือ 

• กฎควรสอดคลองกับเปาหมายของการทําความตกลงการคาเสรีคือลดอุปสรรคทาง
การคา 
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• กฎควรสอดคลองกันระหวางความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ  
• ควรหลีกเลี่ยงการออกกฎเฉพาะสําหรับแตละสินคา (Product-specific RoO) 
• ควรหลีกเลี่ยงกฎที่จะทําใหเกิดการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากรในประเทศ 
• ไมควรทําใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ 
• ควรหลีกเลี่ยงตนทุนในการตรวจสอบและปฏิบัติตามของธุรกิจและรัฐ 
• การตัดสินตามหลักเกณฑกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาควรมีความแนนอน ชัดเจน และ

สอดคลองกัน 
• การปฏิบัติการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญตองใหความสนใจควบคูไปกับการ
เจรจาลดภาษีสินคา  เนื่องจากสินคาท่ีจะไดลดหรือยกเวนภาษีศุลกากรตามความตกลงการคาเสรี  
จะตองเปนสินคาท่ีเปนไปตามหลักเกณฑของกฎวาดวยแหลงกําเนิดท่ีไดตกลงกันไว  ดังนั้น  ในการ
เจรจาเปดเสรีการคากับประเทศสหรัฐฯ   จะตองพิจารณาวา  สินคาไทยสามารถสงออกไดภายใต
หลักเกณฑของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาเพ่ือใหไดรับการลดหรือยกเวนภาษีไดหรือไมอีกดวย 

4.1.2 หลักเกณฑการพจิารณาแหลงกําเนิดสินคา  

เน้ือหาในสวนน้ี จะกลาวถึงหลกัเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา หรือกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสนิคาในความตกลงการคาเสรีฉบบัตางๆ  ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน หลกัเกณฑพ้ืนฐาน
และหลกัเกณฑเพ่ิมเติม 

ก. หลักเกณฑพื้นฐานในการพจิารณาแหลงกําเนิดสินคา 

การพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา จะใชหลักเกณฑแตกตางกันในแตละความตกลงการคาเสรี 
ซ่ึงหลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาท่ีพบม ี3 หลักเกณฑ   ไดแก   

1) สินคาท่ีไดมาหรือมีการผลิตโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศท้ังหมด (Wholly obtained 
goods: WO) กลาวคือ  สินคามีการผลิตหรือไดมาจากประเทศน้ันท้ังหมด (Originating goods)  โดย
ไมมีการนําเขาวัตถุดิบ  ตัวอยางสินคาที่ถูกกําหนดใหใชหลักเกณฑน้ี เชน  สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาต ิ 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในประเทศนั้น  สัตวมีชีวิตที่เกิดและเติบโตในประเทศ  
สินคาท่ีไดจากสัตวมีชีวิต  สินคาประมงท่ีไดจากการดักจับในอาณาเขต  ผลิตภัณฑแรซึ่งสกัดได  เปน
ตน  โดยการกําหนดสินคาท่ีใชหลักเกณฑ WO น้ีจะแตกตางกันแลวแตความตกลงจะกําหนดไว   

2) สินคาผานการผลิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial 
transformation) โดยท่ัวไป การกําหนดแหลงกําเนิดของสินคาอุตสาหกรรมในความตกลงการคาเสรี
ฉบับตางๆ น้ัน  จะพิจารณาจากการท่ีสินคาผานกระบวนการผลิตจนถือไดวามีการเปลี่ยนแปลงหรือ
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แปรสภาพอยางเพียงพอจนเช่ือไดวาเปนสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจากประเทศนั้นซ่ึง “การเปลี่ยนแปลง
หรือการแปรรูปอยางเพียงพอ”  มักพิจารณาจาก 3 หลักเกณฑดังน้ี 

2.1)  การเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification: CTC): สินคา
สงออกของประเทศ จะถือวาเปนสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจากประเทศน้ันตอเมื่อสินคาผานการแปรรูป
จนกระท่ังทําใหพิกัดอัตราศุลกากรของสินคาเปลี่ยนแปลงไปจากพิกัดอัตราศุลกากรของวัตถุดิบท่ี
นําเขา ซ่ึงโดยทั่วไปพิกัดสินคาจะพิจารณาจากรหัสสินคาใน Harmonized System (HS)  

ในความตกลงการคาเสรีโดยท่ัวไปจะแบงการเปลีย่นแปลงพิกัดเปน 3 ระดับคอื  

• การเปลี่ยนตอน (Change of Chapter: CC) หรือการเปลี่ยนในระดับ 2 พิกดัแรก เชน 
การนําเขาวตัถดุบิในตอนท่ี 48 (กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําดวยเยื่อกระดาษ) มา
ผลติสินคาในตอนท่ี 49 (หนังสือที่พิมพเปนเลม หนังสือพิมพ รูปภาพ) เปนตน  

• การเปลี่ยนประเภทพิกดั (Change of Tariff Heading: CTH) หรือการเปลี่ยนในระดบั 4 
พิกดัแรก เชน การนําเขาวตัถุดบิในพิกดั 44.01 (ไมฟนหรือไมทอน) มาผลติสินคาใน
พิกดั 44.06 (ไมหมอนรถไฟ) เปนตน 

• การเปลี่ยนประเภทพิกดัยอย (Change of Tariff Subheading: CTSH) หรือการเปลี่ยน
ในระดับ 6 พิกัด เชน การนําเขาวตัถุดบิจากประเภทพิกัดยอย 6612.20 (ดายและ
เสนดาย) มาแปรรูปเปนสินคาในประเภทพกิดัยอย 6812.40 (ผาทอหรือผาถักแบบนิต) 
เปนตน4 

2.2) พิจารณาสัดสวนมูลคาเพ่ิม (Value-added) หรือสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (Local 
content): หลักเกณฑในขอน้ีมีหลักการวา มูลคาเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในประเทศ  หรือ
การใชสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตสินคาจะตองมีสัดสวนมากพอที่จะถือวาเปนสินคาของ
ประเทศน้ัน โดยกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรี สินคาสงออกจะมีแหลงกาํเนดิ
จากประเทศน้ันตอเม่ือสินคาผานระดับของสัดสวนมูลคาเพ่ิมหรือสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศท่ี
เจรจาตกลงกัน 

 

                                            
4  นอกจากการเปล่ียนตอน (CC) การเปล่ียนประเภทของพิกัด (CTH) และการเปล่ียนประเภทพิกัดยอย (CTSH) แลวยังมีการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบอื่นอีก 2 ระดับ คือ (1) การเปลี่ยนพิกัดไปยังประเภทพิกัดที่แยกออกมา (Change of Tariff Split 
Heading: CTHS) เชน การนําเขาวัตถุดิบจากประเภทพิกัดที่แยกออกมา ex72.26 (a) (ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลา
เจืออื่นๆ มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร ไมไดทําการผลิตมากไปกวาการรีดรอน) มาแปรรูปเปนสินคาในประเภทพิกัด
ที่แยกออกมา ex72.26 (c) (ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลาเจืออ่ืนๆ มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร หุมติดดวย
โลหะใดๆ) และ (2) การเปลี่ยนพิกัดไปยังประเภทพิกัดยอยที่แยกออกมา (Change of Tariff Split Sub-heading: 
CTSHS) เชน การแปรรูปวัตถุดิบในประเภทพิกัดยอยที่แยกออกมา ex4401.30 (b) (ข้ีเล่ือยหรือเศษไม ไมเกาะหรือติด
รวมกัน) ไปเปนสินคาในประเภทพิกัดยอยที่แยกออกมา ex4401.30 (a) (ข้ีเล่ือย หรือเศษไม เกาะหรือติดรวมกัน) อยางไรก็
ตาม การเปล่ียนใน 2 รูปแบบนี้พบคอนขางนอยในความตกลงการคาเสรีโดยทั่วไป 
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วิธีการคํานวณมูลคาเพ่ิมหรือสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ  จะขึ้นอยูกับความตกลงการคา
เสรีแตละฉบับ ซ่ึงอาจมีการกําหนดมูลคาของวัตถุดิบท่ีไมใชแหลงกําเนิด (Non-originating material 
criterion: MC) หรือมูลคาวัตถุดิบภายในภูมิภาค5 (Regional value content: RVC) ตัวอยางเชน กฎ
วาดวยแหลงกําเนิดสินคาอาจระบุวา “มูลคาของวัตถุดิบท่ีไมใชแหลงกําเนิดของสินคาจะตองไมเกิน
รอยละ 40”  หรืออาจระบุวา “มูลคาของวัตถุดิบภายในประเทศจะตองไมเกินรอยละ 60” เปนตน  การ
คํานวณมูลคาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตมีหลายวิธี   ขึ้นอยูกับความตกลงแตละฉบับ สามารถแสดงได
ตารางที ่4.1 เชน  

• เกณฑมูลคาของวัตถุดิบท่ีไมใชแหลงกําเนิด (MC) อาจคํานวณมูลคาจากราคาสินคา
สงออก ณ ราคา Fob, ราคาสงออก, Factory cost6 และ Ex-works price7  เปนตน 

• เกณฑมูลคาวัตถุดิบในภูมิภาค (RVC) อาจคํานวณจาก ราคาสงออก ณ ราคา Fob, 
มูลคาการทําธุรกรรม (Transaction value), มูลคาของวัตถุดิบ, ตนทุนโรงงาน การ
คํานวณแบบ Build-up และ Build-down8 เปนตน  

เกณฑการพิจารณาจากมูลคาเพ่ิมน้ีถือวาคอนขางกอใหเกิดตนทุนในการปฏิบัติสูง โดย
ผูประกอบการจําเปนตองมีระบบบัญชีบันทึกตนทุนและแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ ท่ีสอดคลองกับกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคา  นอกจากน้ี การคํานวณท่ีอิงมูลคาของวัตถุดิบนําเขาและในประเทศ ทําใหมี
ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน คาจางแรงงาน และความผันผวนของราคาสินคา
ท่ัวไป 

2.3) พิจารณาจากกระบวนการผลติท่ีสําคัญ (Specific Manufacturing Process) : การ
พิจารณาจากเกณฑขอน้ีม ี 2 แนวทาง คือ (1) การระบุวธิกีารหรือกระบวนการผลติสําคัญท่ีจะตอง
เกิดขึ้นในการผลิตภายในประเทศ (Positive list) เชน ในการผลิตสินคาในหมวด X จะตองมีการทํา
ปฏกิิริยาทางเคม ี (Chemical reaction) เกิดขึ้นในอาณาเขตของคูภาคี9 หรือ (2) ระบุวธิกีารหรือ
กระบวนการผลิตที่ไมถือวาเปนกระบวนการผลิตท่ีสําคัญ (Negative list) ตวัอยางเชน การนําเขา
สินคาแลวนํามาแยกชิ้นสวนเพ่ือสงออก การนําเขาแลวนํามาบรรจุหบีหอใหม การละลายนํ้า การทําให
ตกผลกึ การทําความสะอาด การแชเย็น เปนตน ซ่ึงหากนําเขาวัตถุดบิแลวผานกระบวนการเพียง
เลก็นอยเหลาน้ัน  จะไมถือวาสินคามีแหลงกําเนิดจากประเทศนั้น 

                                            
5   คําวา มูลคาวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) และ มูลคาวัตถุดิบภายในประเทศ (Local content: LC)  สามารถใชแทนกนัได   
6  Factory cost คํานวณจากรายจายสําหรับวัตถุดิบทั้งหมด รวมกับคาจางแรงงานและคาบริหารจัดการ (overheads) 
7  Ex-work price คํานวณจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตหักดวยภาษีภายในประเทศ 
8  การคิดมูลคาเพ่ิมโดยวิธ ีBuild-down Method และ วิธี Build-up Method มีการใชในความตกลงหลายฉบับของสหรัฐฯ  เชน
ความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย สหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ชิลี และเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ 
(NAFTA) โดย วิธ ีBuild-down เปนการคิด RVC จากการหักมูลคาวัตถุดิบจากตางประเทศออกจากมูลคาสินคารวมและเทียบ
เปนรอยละของมูลคาสินคารวม สวนวิธี Build-up เปนการคิด RVC จากมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศเทียบเปนรอยละของ
มูลคาสินคารวม 

9  ตัวอยางกรณีนี้จากความตกลงการคาเสรีทวิภาคของสิงคโปรกับประเทศตางๆ ในสินคาเคมีภัณฑและผลิตภัณฑปโตรเคมี 
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ตารางที ่4.1 หลักเกณฑการพิจารณามูลคาเพิ่มในความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ 
หลักเกณฑ* ความตกลง 

MC RVC 
การคํานวณมลูคาเพิม่ 

PANEURO (50)  50-30  Ex-works price 
PE (15)ii  50-30  Ex-works price 
EU-SA 50-30  Ex-works price 
EU-MEX 50-30  Ex-works price 
EU-CHILE 50-30  Ex-works price 
EFTA-MEX 50-30  Ex-works price 
NAFTA   50-60 50 net cost; 60 transaction value 
US-CHILE  35-45 35 build-up; 45 build-down 
CANADA-CHILE  50-60 50 net cost; 60 transaction value 
G3  50-55 Transaction value 
MEX-COSTA RICA  41.66-50 41.66 net cost; 50 transaction value 
MEX-BOLIVIA  41.66-50 41.66 net cost; 50 transaction value 
MEX-CHILE  40-50 40 net cost; 50 transaction value 
CACM-CHILE   30 Transaction value 
MERCOSUR 40 60 Fob export value 
MERCOSUR-CHILE  40  Fob export value 
MERCOSUR-BOL  40  Fob export value 
CAN 50  Fob export value 
LAIA 50  Fob export value 
ANZCERTA  50 Factory cost 
SAFTA  30-50 Factory cost 
SPARTECA  50 Factory cost 
AFTA   40 Value of content 
JAPAN-SINGAPORE 40 60 Export value 
US-SINGAPORE  30-65 30-35 build-up; 45-65 build-down 
CHILES-KOREA  30-45 30 build-up; 45 build-down 
COMESA 60 35 60 value of materials; 35 ex-factory cost 
ECOWAS   30 Factory cost 
SADC 70-35  Ex-works price 
GULF CC  40 Ex-works price 
US-JORDAN  35 Value of materials/processes 
US-ISRAEL  35 Value of materials/processes 
MEX ISRAEL  35-45 35 net cost; 45 transaction value 
หมายเหต:ุ * 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 หลกัเกณฑขางตนแลว ในความ
ตกลงการคาเสรีสวนใหญมักจะมีหลกัเพิ่มเติม  โดยหลกัเกณฑท่ีสําคัญมีอกีอยางนอย 2 หลกัเกณฑ 
คือ 

1) หลักเกณฑการสะสม (Accumulation)  คือ การอนุญาตใหผูผลิตสามารถนําเขาวตัถดุิบ
จากประเทศใดประเทศหน่ึงหรือภูมิภาคใดภูมภิาคหนึ่งท่ีระบใุนความตกลง มาพิจารณาเสมือนเปน
วตัถุดิบภายในประเทศคูภาคีได  โดยหลกัการนี้มี 3 ประเภท คอื 

• Bilateral accumulation พิจารณาวัตถุดบินําเขาจากประเทศคูภาคีท่ีทําความตกลง
การคาเสรีใหถือเปนวตัถุดิบภายในประเทศ เชน ในความตกลงการคาเสรีสิงคโปร-
ญ่ีปุน ระบวุา  วัตถุดิบท่ีสิงคโปรนําเขามาจากญ่ีปุนใหถอืเสมือนวาเปนวัตถุดบิท่ีได
จากประเทศสิงคโปร  เปนตน 

• Diagonal accumulation พิจารณาวตัถุดบินําเขาจากประเทศท่ีไมเปนสมาชิกความ
ตกลงการคาเสรี (Specific non-member countries) ใหถือเปนวัตถุดบิ
ภายในประเทศ เชน มกีารใชในความตกลงการคาเสรีแคนาดา-อิสราเอล (สําหรับ
ประเทศท่ีไมเปนสมาชิกความตกลงคือ สหรัฐฯ )  กลาวคือ  กรณีท่ีผูประกอบการใน
แคนาดานําเขาวตัถุดิบจากประเทศสหรัฐฯ  ใหถือเสมือนวาเปนวตัถดุบิที่มาจาก
ประเทศแคนาดา เปนตน 

• Full accumulation พิจารณาวตัถุดบินําเขาจากประเทศตางๆ ในกลุมภูมิภาค เชน   
ในเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ระบุวา  วัตถดุิบที่นําเขาจากประเทศสมาชกิความ
ตกลง  ถอืเสมือนวาเปนวัตถุดบิภายในประเทศของตน  เปนตน 

2) หลกัการ Tolerance หรือ de minimis  คือ  การอนญุาตใหสินคาขั้นสุดทายมีสัดสวน
วตัถุดิบจากตางประเทศ (Non-originating Materials) ไดไมเกินสดัสวนหน่ึง  โดยสัดสวน de minimis 
น้ี  ไมตองนํามาคิดแหลงกําเนดิของสินคาขั้นสุดทาย เชน ความตกลงการคาเสรีแคนาดา-ชิล ีกําหนด
ไวรอยละ 9  ความตกลงสหภาพยุโรปกําหนดไวรอยละ 10 เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North 

American Free Trade Agreement: NAFTA) กําหนดไวรอยละ 7 แตไมใชกบัสาขาส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหม เปนตน    

4.1.3 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีตางๆ  

ความตกลงการคาเสรีแตละฉบบั จะมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาแตกตางกันออกไปในแตละ
ความตกลง   ซ่ึงโดยภาพรวมจะอิงหลักเกณฑท่ีไดกลาวถึงในหัวขอ 4.2 บางความตกลงอาจใชการ
พิจารณาแหลงกําเนดิอิงกบัหลักเกณฑเพียงหลกัเกณฑเดียว ขณะท่ีบางความตกลงอาจใชหลาย
หลกัเกณฑประกอบกันในการพิจารณา องคการการคาโลก (WTO, 2002) ไดวิเคราะหกฎวาดวย
แหลงกําเนิดของสินคาของความตกลงการคาเสรีจํานวน 93 ความตกลง  (ความตกลงการคาเสรี
จํานวน 87  ความตกลง และสหภาพศลุกากร 6 ความตกลง) ดังแสดงในตารางที ่4.2  พบวา 
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• สวนใหญมีการใชหลกัเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา คือ การพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงพิกดัอัตราศลุกากร (CTC) การพิจารณาสัดสวนมลูคาเพ่ิมหรือ
สัดสวนวตัถดุบิภายในประเทศ และการพิจารณาจากกระบวนการผลิต  

• การพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงพกิดัอตัราศลุกากรและการพิจารณาจากสัดสวน
มูลคาเพ่ิมใชในหลายหมวดสินคา (Chapter)  ในขณะท่ีการพิจารณาจากกระบวนการ
ผลติจะใชในบางอุตสาหกรรมเทานั้น เชนสิ่งทอและเคมีภัณฑ 

• การพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงพกิดัอตัราศลุกากร  เปนหลกัเกณฑที่ใชมากท่ีสุด 
จํานวน 89 ความตกลง โดยสวนใหญเปนการเปลีย่นพิกดัในระดับ 4 พิกัดแรก (CTH) 
การพิจารณาสัดสวนมูลคาเพ่ิมใชใน 79 ความตกลง และการพิจารณาจากกระบวนการ
ผลติใชใน 74 ความตกลง 

• วธิีท่ีใชพิจารณามูลคาเพ่ิมคือ คดิจากมูลคาวตัถดุบินําเขา (Import content) วาไมเกนิ
สัดสวนหน่ึงๆ ซ่ึงสวนใหญอยูในชวงรอยละ 30-60 โดยมีการใชในความตกลง 70 ความ
ตกลง สวนการคดิจากสดัสวนมูลคาวัตถุดบิภายในประเทศใชใน 9 ความตกลง  สวนใหญ
อยูระหวางรอยละ 25-65 

ตารางที ่4.2 ภาพรวมกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสร ี

หลักเกณฑการพิจารณา 

สัดสวนมูลคาเพิม่ 
(Value-added) 

ความ     
ตกลง 

จํานวน
ความตกลง 

การเปลี่ยนแปลง
พิกดัอตัราศุลกากร 

(CTC) MC RVC 

กระบวนการผลติ 
(Process rule) 

สหภาพ
ศุลกากร 

6 6 2 
(40-60%) 

2 
(35-60%) 

- 

ความตกลง
การคาเสรี 

87 83 68 
(30-60%) 

7 
(25-65%) 

74 

รวม 93 89 70 9 74 
    ที่มา: WTO, 2002. 

ความตกลงการคาเสรีแตละฉบับมีความเขมงวดแตกตางกัน  คือในแตละฉบับจะมีการใชกฎ
วาดวยแหลงกําเนิดตางกันสําหรับสินคาแตละชนิด  โดยระบุหลักเกณฑเฉพาะในการพิจารณา
แหลงกําเนิด (Product-specific RoO) ทุกรายการตามพิกัดสินคา  ตัวอยางเชน กฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สงิคโปรมีกฎเฉพาะสําหรับแตละสนิคา ซ่ึงเอกสารท่ี
ระบุกฎเฉพาะสําหรับการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาน้ีมีความหนากวา 240 หนา  และมีการพิจารณา
แหลงกําเนิดสินคาจากหลายหลักเกณฑประกอบกัน 

รูปท่ี 4.1  แสดงดัชนีวดัความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาในความตกลง
การคาเสรีฉบบัตางๆ  โดยดัชนีมคีาระหวาง 1-7 ดัชนีเทากบั 1  แสดงวามีความเขมงวดนอยที่สุด  
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(พิจารณาจากการเปลี่ยนรหสัในระดับ 8-10 พิกัด) ในขณะที่ดัชนีเทากบั 7 แสดงวามีความเขมงวด
มากท่ีสุด (พิจารณาจากการเปลี่ยนพิกดัในระดบั 2 พิกดัและพิจารณากระบวนการผลติเฉพาะท่ีใช) 

ดัชนีวดัความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาแสดงใหเห็นวา เขตการคาเสรีอเมริกา
เหนือ (NAFTA) มีความเขมงวดสูงสุด รองลงมาคอื ความตกลงการคาเสรีเม็กซิโก-โบลิเวยี   
และสหภาพยุโรป-เม็กซิโก ตามลําดับ  ในทางตรงกันขาม ความตกลง MERCOSUR มีความเขมงวด
นอยท่ีสดุ ท้ังน้ี เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)  ซ่ึงไทยเปนสมาชิกน้ันมีคาดัชนีวัดความเขมงวด
เทากบั 4  

การท่ีกฎวาดวยแหลงกําเนิดมีความเขมงวดเพ่ิมขึ้นในแตละความตกลง  ประเทศหนึ่งๆท่ีมี
การทําความตกลงการคาเสรีหลายฉบับ และคู เจรจาแตละประเทศมีการเจรจาในกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาท่ีใชหลักเกณฑแตกตางกัน อาจทําใหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลง
การคาเสรีตางๆไมสอดคลองกันได เชน หลักเกณฑการพิจารณาของ AFTA พิจารณาจากสัดสวน
วัตถุดิบภายในประเทศ (Local content) รอยละ 40  โดยสามารถคิดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศให
รวมวัตถุดิบจากประเทศอาเซียนอื่นเสมือนเปนวัตถุดิบของไทยดวย (Full Accumulation)   ขณะท่ี
ความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียไมสามารถนําวัตถุดิบจากประเทศอาเซียนมาคิดรวมเปน
วัตถุดิบภายในประเทศของไทยได10 เปนตน  ซ่ึงในปจจุบันมีความตกลงการคาเสรีในโลกมากกวา 200 
ฉบับ   กฎท่ีซับซอนและไมสอดคลองกันในความตกลงการคาเสรีกับประเทศคูภาคีตางๆ อาจสราง
ความสับสนและเพ่ิมตนทุนใหกับผูประกอบการและภาครัฐได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 ยกเวนสําหรับสินคาพิกัด 50-64 (สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม) ซึ่งสามารถใชวัตถุดิบจากประเทศกําลังพัฒนาไดไมเกินรอยละ 25 

(จากภาคผนวก 4.1 ขอ 8 ของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย) 
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รปูที ่4.1 ดัชนีวัดความเขมงวด (Restrictiveness Index)  ของกฎวาดวยแหลงกําเนิด 
สินคาในความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ  
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หมายเหต:ุ  
1. ดัชนีมีคาต้ังแต 0 ถึง 7 โดยคา 0 แปลวามีความเขมงวดนอยที่สุด คา 7 คือ มีความเขมงวดมากที่สุด  
2. คาดัชนีคํานวณโดยการใหคาความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคารายสินคา ของความตกลงการคาเสรีแตละฉบับ 
แลวจึงนํามาหาคาเฉล่ียเลขคณิต ซึ่งคาความเขมงวดมีเกณฑในการกําหนดคาดังนี้ (Y คือคาความเขมงวดของกฎ และ Y* คือ
กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคารายสินคา)  

Y = 1 เม่ือ  Y* ≤  CI (การเปล่ียนในระดับ 8-10 พิกัด) 
Y = 2 เม่ือ  CI  <  Y* ≤ CS (การเปล่ียนในระดับ 6 พิกัด) 
Y = 3 เม่ือ  CS <  Y* ≤ CS และ VC (เกณฑมูลคาเพิ่ม) 
Y = 4 เม่ือ  CS และ VC <  Y* ≤ CH (การเปล่ียนในระดับ 4 พิกัด) 
Y = 5 เม่ือ  CH < Y* ≤ CH และ VC 
Y = 6 เม่ือ  CH และ VC < Y* ≤ CC (การเปล่ียนในระดับ 2 พิกัด) 
Y = 7 เม่ือ  CC < Y* ≤ CC และ TECH (การพิจารณากระบวนการผลิตเฉพาะ) 

ที่มา: Estevadeordal and Suominen, 2003. 
 

4.2 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรแีบบทวิภาคีของ
สหรัฐอเมริกา 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของสหรัฐฯ กับประเทศคู
เจรจาจะประกอบดวยเน้ือหาท่ีสําคัญ 2 สวนหลักคือ  สวนของหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิด
สินคาท่ีระบุเปนรายพิกัดของสินคา (Specific Rules of Origin)  ท่ีปรากฏในภาคผนวกของขอตกลง 
(Annex)  และสวนท่ีสองจะเปนสวนของบทบัญญัติทั่วไปที่เกี่ยวของกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
(Text on Rules of Origin)  อันประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการระบ ุ(Origin Conferring) 
และตรวจสอบแหลงกําเนิด (Origin Determination) และกระบวนการทางศุลกากรท่ีเกีย่วกับสินคาท่ีได
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แหลงกําเนิด(Origin Procedures)  ดังนั้น การนําเสนอในหัวขอ 4.2 น้ีจะแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน
คือ สวนแรกจะสรุปภาพรวมของหลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดในรายสินคาในความ 
ตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีของสหรัฐฯ   สวนที่สอง  จะสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไปใน
ความตกลงสหรัฐฯ  

4.2.1 หลักเกณฑในการพจิารณาแหลงกําเนิดสินคา 

ความตกลงเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของสหรัฐฯ จะมีเน้ือหาท่ีคลายกันในทกุความ 
ตกลง (ดูตารางภาคผนวกท่ี 4.1 ประกอบ)   การท่ีสหรัฐฯ เปนประเทศท่ีมียทุธศาสตรการคาหลาย
ระดับ  ไมวาจะเปนระดบัพหภุาคี (องคการการคาโลก)  ระดับภูมภิาค (NAFTA) และระดับทวภิาค ี
(จอรแดน  อิสราเอล  ชิลี  ออสเตรเลยี  สิงคโปร ฯลฯ)  สหรัฐฯ จึงมีกรอบการเจรจาความตกลงใน
ประเด็นตางๆอยูกอนแลว  ในเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดก็เชนกัน  ซ่ึงในการพิจารณาแหลงกาํเนิด
สินคาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ พบวา สวนใหญมีหลกัเกณฑการพิจารณาคลายกัน  แตมี
ความเขมงวดของการกาํหนดสดัสวนวตัถุดบิท่ีใชภายในประเทศ (RVC) ท่ีแตกตางกันออกไปในราย
สินคา  

การวิเคราะหความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
และความตกลงสหรัฐฯ-ชิลีของ  Estevadeordal and Suominen (2003)    ท่ีแสดงในตารางท่ี 4.3  
แสดงใหเห็นวา  สินคาแตละชนิดมีความเขมงวดของกฎแตกตางกัน  แตความเขมงวดดังกลาวมิได
แตกตางกันมากนักระหวางสองความตกลง  โดยสินคาชนิดเดียวกันจะมีความเขมงวดระดับเทียบเทา
หรือใกลเคียงกัน  เชน  สัตวมีชีวิต  พืชผัก  ไขมันและนํ้ามัน  ท่ีมีความเขมงวดท่ีระดับ 6.0 และเหล็ก
ซ่ึงมีความเขมงวดที่ระดับ 4.6  ท้ังในความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือและความตกลงสหรัฐฯ-
ชิลี   

ความเขมงวดของกฎวาดวยแหลงกําเนิดในสินคาสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมของเขตการคาเสรี
อเมริกาเหนือมีระดับสูงสุดคือ  6.9  รองลงมาไดแก สัตวมีชีวิต  พืชผัก  ไขมันและนํ้ามันจะมีความ
เขมงวดรองลงมาอยูท่ีระดับ 6.0  ท้ังในความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือและความตกลงสหรัฐฯ-
ชิลี   สินคาที่มีความเขมงวดไมมากนักไดแก สินคาเคมีภัณฑในความตกลงสหรัฐฯ-ชิล ี ซึ่งมรีะดบั 2.6 
(ความเขมงวดนอยท่ีสุดคือ 0)  ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ดัชนีความเขมงวดรายสินคาของเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ 
และความตกลงการคาเสรีสหรฐัฯ-ชิล ี

สินคา เขตการคาเสรี 
อเมริกาเหนือ 

ความตกลงสหรัฐฯ-
ชิลี 

1. สัตวมชีีวิต 6.0 6.0 
2. พืชผัก 6.0 6.0 
3. ไขมนัและน้ํามนั 6.0 6.0 
4. อาหารเครือ่งด่ืมและยาสูบ 4.7 5.7 
5. ผลิตภัณฑแร 6.0 3.9 
6. เคมีภณัฑ 5.3 2.6 
7. พลาสติก 4.8 3.7 
8. เครือ่งหนัง 5.6 5.0 
9. ผลิตภัณฑไม 4.0 4.1 
10. กระดาษและเยื่อกระดาษ 4.8 4.9 
11. สิ่งทอและเครื่องนุงหม 6.9 5.9 
12. รองเทา 4.9 4.8 
13. หินและแกว 4.9 4.4 
14. อัญมณ ี 5.3 5.2 
15. เหล็ก 4.6 4.6 
16. เครือ่งจักรและเครื่องใชไฟฟา 3.2 2.9 
17. ยานพาหนะ 4.8 4.2 
18. เลนส 4.0 4.5 
19. อาวุธยุทโธปกรณ 4.7 5.5 
20. งานศิลปะ 5.1 5.3 
คาเฉล่ีย 5.1 4.8 

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

 

หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ    สวน
ใหญใชหลักเกณฑการแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial transformation)  ซ่ึงพิจารณาจาก 3 
หลักเกณฑไดแก  1) การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร  2) สัดสวนมูลคาเพ่ิมหรือสัดสวนวัตถุดิบ  
3) กระบวนการผลิตท่ีสําคัญ โดยหลักเกณฑการแปรสภาพอยางเพียงพอใชในการพิจารณา
แหลงกําเนิดของสินคาอุตสาหกรรมเปนหลัก  เน่ืองจากสินคาอุตสาหกรรมน้ันจะมีกระบวนการผลิตท่ี
ซับซอน  หลายขั้นตอน  และอาจเกิดขึ้นหลายประเทศ  ซ่ึงการพิจารณาวาสินคาช้ินหน่ึงเกิดใน
ประเทศใดน้ัน  ความตกลงการคาเสรีท่ัวไปจะพิจารณาวา สินคาน้ันไดมีการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการที่สําคัญเกิดขึ้นในประเทศน้ันอยางเพียงพอหรือไม  
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1) การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร เปนหลักเกณฑท่ีใชเปนสวนใหญในการพิจารณา
แหลงกําเนิดในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ   โดยความตกลงจะระบุวา  สินคาท่ีจะได
แหลงกําเนิดจากประเทศใด จะตองมีการนําเขาวัตถุดิบและแปรสภาพวัตถุดิบจนมีการเปลี่ยนพิกัด
อัตราศุลกากรไปจากพิกัดเดิมเกิดขึ้นในประเทศนั้น   ในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ สวนใหญจะ
เปนการเปลี่ยนพิกัดท่ีระดับประเภทพิกัด (Heading) และประเภทพิกัดยอย (Subheading) การ
พิจารณาแหลงกําเนิดตามหลักเกณฑนี้จะใชพิกัดอัตราศุลกากรตามระบบพิกัดศุลกากรโลก 
(Harmonized system)   ตัวอยาง กฎวาดวยแหลงกําเนิดในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรท่ีใช
หลักเกณฑการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร  เชน นํ้าอัดลม (พิกัด 2201) จะไดแหลงกําเนิดจากประเทศ
สิงคโปรตอเม่ือวัตถุดิบนําเขาท่ีใชในการผลิตมีการเปลี่ยนประเภทพิกัด  ดังน้ัน  นํ้าอัดลมจากสิงคโปร
ท่ีสงออกไปยังสหรัฐฯ จะไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีภายใตความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร  

รปูที ่4.2 หลักเกณฑการเปล่ียนพกิดัอัตราศุลกากร 

RoO criteria for Beverages (HS 2201) is “Change to heading 2201  
from any other chapter” 

นํ้าเปลา (พิกดั 11)             นํามาอัดลม                 นํ้าอดัลม (พิกดั 2201) 

 

โดยปกติแลว  หลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาแตละหลักเกณฑจะมีขอดีขอเสีย
แตกตางกันออกไป  กรณีการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรน้ัน เปนหลักเกณฑที่งายตอการปฏิบัติตาม  
แตปจจุบัน  สินคาท่ีมีการซ้ือขายกันระหวางประเทศนั้นมีจํานวนมาก  การแยกสินคาโดยใชพิกดัอัตรา
ศุลกากรไมอาจทําไดทุกรายการ  และระบบพิกัดอัตราศุลกากรโลกมิไดออกแบบมาเพ่ือการระบุ
แหลงกําเนิดสินคา  ทําใหสินคาบางชนิดท่ีนํามาแปรสภาพอยางเพียงพอในประเทศหน่ึงแตพบวา 
สินคาน้ันไมมีการเปลี่ยนพิกัด  สินคาดังกลาวจะไมไดแหลงกําเนิดท้ังท่ีสินคามีการแปรสภาพอยาง
เพียงพอ  จากขอเสียดังกลาว  ความตกลงการคาเสรีท่ัวไปรวมท้ังความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ ได
มีการใชหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดอื่นรวมพิจารณาดวย  กลาวคือ นอกจากใชหลกัเกณฑ
การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรแลวยังมีการใชหลักเกณฑมูลคาเพ่ิมหรือมูลคาวัตถุดิบเพ่ือกําหนดการ
ใชทรัพยากรในประเทศน้ันรวมไปดวย 

2) การกําหนดมูลคาเพ่ิมหรือมูลคาวัตถุดิบ  เปนหลักเกณฑการแปรสภาพอยางเพียงพออีก
หลักเกณฑหน่ึงท่ีพบในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ   โดยหลักการแลว  การใชวัตถุดิบท่ีหาได
ภายในประเทศในการผลิตหรือการแปรสภาพสินคาในระดับสัดสวนหนึ่ง  จะถือวา  สินคามี
แหลงกําเนิดจากประเทศนั้น  ความตกลงของสหรัฐฯ จะระบุสัดสวนมูลคาวัตถุดิบภายในภูมิภาคไว
สัดสวนหน่ึง  ถาสินคาใดมีการใชวัตถุดิบภายในประเทศตามสัดสวนที่กําหนดในความตกลงจะถอืวาได
แหลงกําเนิดจากประเทศน้ัน  ซ่ึงสัดสวนของวัตถุดิบภายในประเทศจะแตกตางกันไปในแตละคูความ
ตกลง  เชน  ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรและความตกลงสหรัฐฯ-ออสเตรเลียสวนใหญกําหนดไวท่ีรอย
ละ 35-45  ขณะท่ีความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือสวนใหญกําหนดไวท่ีรอยละ 50-60     
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วธิกีารคดิมลูคาวัตถุดบิของความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ น้ัน  จะคดิโดยวธิีท่ีเรียกวา Build-
up และ Build-down11   ยกเวน  สินคาหมวดยานยนตท่ีใชวธิกีารคดิมูลคาวัตถุดบิแบบตนทุนสุทธิ12 
(Net cost method)  โดยความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรจะกําหนดไววา  หากใชวิธกีารคิดมูลคาวตัถุดิบ
แบบ Build-up สัดสวนการใชวัตถุดบิจะกาํหนดท่ีรอยละ 35  ขณะท่ีการคดิดวยวธิ ี Build-down 
สัดสวนวตัถดุบิจะถูกกําหนดไวที่รอยละ 45  ถาสินคาสงออกอยูในหมวดยานยนตจะใชวธิคีิดสัดสวน
วตัถุดิบแบบตนทุนสุทธิและกําหนดไวท่ีรอยละ 50   

3) กระบวนการผลติเฉพาะ  สินคาเคมีภัณฑในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร  มีการ
ระบุกระบวนการผลิตเฉพาะอยางท่ีเกิดขึ้นในประเทศนั้นแลวถือวาไดแหลงกําเนิด  ซึ่งในความตกลง
ระบุวา  สินคาเคมีภัณฑท่ีจะไดแหลงกําเนิดจากประเทศสมาชิกความตกลงตอเม่ือมีการเกดิปฏกิิริยา
เคมีเกิดขึน้ในประเทศนั้น13 (Chemical Reaction)    นอกจากน้ียังมีการระบวุา ปฏิกิริยาเคมีใดท่ี
เกิดขึ้นในประเทศแลวไมถือวา สินคามีแหลงกาํเนิดจากประเทศน้ัน  ไดแก  การละลายนํ้า  การตก
ผลกึ  เปนตน14   

การระบุกระบวนการผลิตเฉพาะ หรือกระบวนการผลิตท่ีสําคัญยังพบในสินคาส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหม  เชน  ความตกลงสหรัฐฯ-ชิล ี ระบุวา  เส้ือแจ็กเก็ต (พิกัด 6102.90) ท่ีจะไดแหลงกําเนิด
จะตองมีการตัดและเย็บ  ตลอดจนมีการประกอบชิ้นสวนท้ังหมดเกิดขึ้นในประเทศสมาชิก  เปนตน   
นอกจากน้ี  สําหรับสินคาท่ัวไปยังมีการระบุอยางชัดเจนวา  กระบวนการผลิตอยางงาย  เชน  การ
บรรจุหีบหอ (Packaging)  การผสมสินคา (Combining)  ไมถือวาเปนการไดแหลงกําเนิด15   

กรณีท่ีสินคามีการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศมาทําการผลิตสินคา  โดยสัดสวนท่ีนําเขามา
ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาวัตถุดิบทั้งหมด  ความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปรและความตกลง
การคาเสรีสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย  จะไมนําสัดสวนวัตถุดิบน้ันมาคิดแหลงกําเนิดสินคา  เรียกหลกัเกณฑนี้
วา “de minimis”   อยางไรก็ตาม  หลักเกณฑ de minimis น้ีไมสามารถใชรวมกับหลักเกณฑการ
เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร  กลาวคือ  หากกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาระบุวา  การไดแหลงกําเนิด
สินคาจะตองมีการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรของวัตถุดิบนําเขา  แมวาสินคานั้นจะมีการใชวัตถุดิบ
นําเขาบางอยางท่ีมีสัดสวนนอยกวารอยละ 10  ก็ตองนําวัตถุดิบดังกลาวมาพิจารณาวามีการเปลี่ยน
พิกัด  โดยไมมีขอยกเวน16 

                                            
11 วิธี Build-down เปนการคิด RVC จากการหักมูลคาวัตถุดิบจากตางประเทศออกจากมูลคาสินคารวมและเทียบเปนรอยละของ
มูลคาสินคารวม สวนวิธี Build-up เปนการคิด RVC จากมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศเทียบเปนรอยละของมูลคาสินคารวม 

12 วิธีตนทุนสทุธิ 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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หลักเกณฑเพ่ิมเติมท่ีพบในทุกความตกลงของสหรัฐฯ คือ หลักการสะสม (Accumulation)  
ซ่ึงระบุไววา  หากมีการนําเขาวัตถุดิบจากประเทศคูภาคี  ใหถือเสมือนวัตถุดิบนั้นเปนวัตถุดิบใน
ประเทศผูผลิต  เชน  ผูประกอบการสิงคโปรนําเขาวัตถุดิบจากสหรัฐฯ   จะถือวาวตัถดุบิน้ันเสมอืนเปน
วัตถุดิบท่ีไดจากประเทศสิงคโปร  ภายใตความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร  เปนตน   

ในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร  มีหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา
แตกตางออกไปจากความตกลงการคาเสรีอ่ืน  ไดแก หลักเกณฑการผลิตนอกเขตประเทศ (OP) และ
หลักเกณฑการผลิตประกอบสินคาจากหลายประเทศ (ISI)  ซ่ึงหลักเกณฑแรกเปนหลักเกณฑท่ี
สิงคโปรกําหนดขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการเจรจาการคาเสรีของตน  ขณะที่หลักเกณฑท่ีสองจะพบ
เฉพาะความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร 

การผลิตนอกเขตประเทศ (Outward processing)  เปนหลักเกณฑการคิดแหลงกําเนิดแบบ
พิเศษท่ีพบเฉพาะความตกลงของสิงคโปรกับประเทศคูคา  เชน  ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร หลกัการ
คือ  ในกรณีท่ีกระบวนการผลิตสินคาเกิดขึ้นในหลายประเทศ   กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทั่วไป จะ
พิจารณาสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศเฉพาะประเทศสุดทายท่ีเกิดการผลติขึ้นเทานัน้ กรณีกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาท่ีสิงคโปรเจรจากับประเทศคูภาคีน้ัน จะพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศใน
ทุกขั้นตอนการผลิตท่ีเกิดในประเทศสิงคโปร  ตัวอยางเชน สมมติสินคามีกระบวนการผลิต 3 ขั้นตอน
ใน 2 ประเทศ  ขั้นตอนแรกผลิตในสิงคโปรแลวสงออกไปตางประเทศเพ่ือผลิตขั้นท่ีสอง จากน้ันนําเขา
มาสิงคโปรเพ่ือผลิตขั้นสุดทายกอนสงออก กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาท่ัวไป จะพิจารณาสัดสวน
วัตถุดิบในประเทศสิงคโปรเฉพาะขั้นตอนท่ี 3 เทาน้ัน  ทําใหการใชวัตถุดิบจากประเทศสิงคโปรมี
สัดสวนต่ํากวาความเปนจริง หลักเกณฑการผลิตนอกเขตประเทศ  จะพิจารณาทุกขั้นตอนการผลิตที่
เกิดขึ้นในสิงคโปร   ซึ่งในกรณีน้ีคือการพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 3 รวมกัน  ดังแสดง
ในรูปที่ 4.3 

รปูที ่4.3 การคดิสดัสวนวัตถุดิบภายใตหลักเกณฑการผลิตนอกเขตประเทศ 

 
ขั้นท่ี 1       ขั้นที่ 2  ขั้นท่ี 3 
สิงคโปร        ประเทศอืน่  สิงคโปร                    สงออก 
 
RoO ท่ัวไป   :  สัดสวนวัตถดิุบคดิจากข้ันท่ี 3  
Outward processing             :  สัดสวนวัตถดิุบคิดจากข้ันท่ี 1 และขั้นท่ี 3 รวมกนั 

 

 

หลกัเกณฑท่ีสองของความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร  คือ การผลติประกอบสินคาจาก
หลายประเทศ (Integrated Sourcing Initiative : ISI)   โดยมีหลกัการวา  สินคาหมวดเทคโนโลยี
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สารสนเทศและช้ินสวน และอุปกรณทางการแพทยจํานวน 266 รายการท่ีระบุในความตกลงการคาเสรี
สหรัฐฯ-สิงคโปร17  ไมตองพิจารณาแหลงกําเนดิสนิคา  กลาวคือ  หากมกีารสงสินคาจํานวน 266 
รายการน้ีจากสิงคโปร  ใหถือวามแีหลงกาํเนิดสินคาจากประเทศสิงคโปร  โดยไมตองใชกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสนิคามาตรวจสอบ  และสหรัฐฯ จะยกเวน Merchandise Processing Fee18 ของสินคา
ท้ัง 266 รายการดังกลาวแกสิงคโปร ท้ังน้ี  การกาํหนดหลกัเกณฑพิจารณาแหลงกําเนดิน้ีมิไดสงผล
เสียตอประเทศท้ังสองแตอยางใด  เน่ืองจากท้ังคูมีอัตราภาษีนําเขาสินคาหมวดดังกลาวอยูในระดบัต่าํ
อยูแลว 

สินคาท่ีไดมาหรือมีการผลิตโดยใชวตัถดุบิภายในประเทศท้ังหมด (Wholly obtained goods)  
จะถือวาไดแหลงกําเนิดจากประเทศน้ันทันท ี   สินคาท่ีไมมีการนําเขาวตัถดุบิจากตางประเทศหรือเปน
สินคาท่ีไดมาหรือผลิตจากประเทศสมาชิกความตกลงระหวางสหรัฐฯ กับคูเจรจา  จะถกูระบุไวในความ
ตกลงการคาเสรีในสวนทายของขอตกลงเร่ืองกฎวาแหลงกําเนิดสินคา19   ซ่ึงรายการสนิคาท่ีระบวุา
เปนสินคาท่ีไดมาจากในประเทศทั้งหมดในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ จะคลายคลึงกัน  ตวัอยาง
สินคา เชน  แรธาต ุ สัตวมีชวีติท่ีเกดิและเตบิโตในประเทศ พืชผักที่เกบ็เกี่ยวในประเทศ สัตวนํ้าท่ีจับ
ไดโดยเรือของประเทศสมาชิกความตกลง   เปนตน  สามารถสรุปไดในตารางภาคผนวกท่ี 4.2     

โดยสรุป  การพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ จะใช
หลกัเกณฑท่ัวไปท่ีใชในความตกลงการคาเสรี  คือใชหลกัเกณฑการแปรสภาพอยางเพียงพอ  ซ่ึง
พิจารณาไดจากการเปลี่ยนพิกดัอัตราศลุกากรของสินคา  การพจิารณามูลคาวตัถุดบิภายในประเทศ
และกระบวนการผลิตเฉพาะ  หากสินคาไมมีการนําเขาวัตถุดบิจะถือวา  สินคาน้ันไดแหลงกาํเนิด
ภายใตหลักเกณฑสินคาไดมาหรือผลิตในประเทศสมาชิกความตกลงท้ังหมด อยางไรก็ตาม  แมวา  
การกําหนดหลักเกณฑการไดแหลงกําเนดิสินคาของสหรัฐฯ จะไมแตกตางไปจากความตกลงการคา
เสรีของประเทศอ่ืนมากนกั  แตในรายละเอียดที่เฉพาะลงไปในรายสินคาน้ันอาจมีความเขมงวดมาก
นอยตางกัน  นอกจากน้ี  กระบวนการระบุหรือตรวจสอบ   ตลอดจนการขอรับสิทธิพิเศษดานภาษี  
เมื่อสินคาผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดก็มีความสําคัญเชนกัน  เพราะถาประเทศสมาชิกความตกลงไม
สามารถปฏบิัติตามกฎระเบียบของขอตกลง  อาจสูญเสียผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําความตกลง
การคาเสรีก็เปนได   

4.2.2 สาระสําคัญของกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร 

บทบัญญัติท่ัวไปของความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีระหวางสหรัฐฯ กบัประเทศคูเจรจาจะ
ระบุรายละเอยีดเกีย่วกับขั้นตอนการระบุแหลงกําเนดิ  การใหขอมูลเกีย่วกับสินคาที่ไดแหลงกําเนดิ
ของประเทศภาค ี  ตลอดจนการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคาไว (ดหูวัขอบทบัญญัติความตกลงการคา

                                            
17 Annex 3B ของความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร 
18 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 
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เสรีแบบทวภิาคขีองสหรัฐฯ ในตารางภาคผนวกท่ี 4.3)   ซ่ึงบทบญัญัตินี้มีความสําคัญเชนเดียวกบั
หลกัเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดรายสินคา เพราะถาผูประกอบการในประเทศภาคีสมาชิกไม
สามารถปฏบิัติตามบทบัญญัติดังกลาว  อาจทําใหสินคาท่ีควรจะไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีศลุกากร
จากการทําความตกลงการคาเสรีไมไดลดภาษี  ดังน้ัน  คณะผูวจิัยจึงไดสรุปสาระสําคัญของบทบัญญัติ
ดังกลาว  เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมเปดเสรีการคากบัสหรัฐฯ เร่ืองกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสนิคา  และจากการท่ีสหรัฐฯ จะใชกรอบความตกลงการคาเสรีท่ีทํากบัสิงคโปรในการ
เจรจากบัไทย  จึงสรุปสาระสําคัญของขอตกลงเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคา
เสรีแบบทวภิาคีระหวางสหรัฐฯ และสิงคโปร  ไวดังตอไปน้ี 

สวนที ่1: การระบุแหลงกําเนิดสินคา 

• สินคาท่ีมีแหลงกําเนิด (Originating goods) จากประเทศคูภาคีเทานั้นท่ีจะไดรับสิทธิ
พิเศษทางดานภาษีภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี  โดยสินคาที่มี
แหลงกําเนิดน้ันจะตองเปนสินคาที่ไดมาหรือมีการผลิตภายในประเทศภาคีสมาชิก
ความตกลง  หรือเปนสินคาผานเง่ือนไขของกฎวาดวยแหลงกําเนิดเฉพาะสําหรับ
สินคา (Product specific RoO) ใน Annex 3A หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวในบทนี้
เทาน้ัน 

• Annex 3B ระบุรายการสินคาหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณทางการแพทย
จํานวน 266 รายการท่ีไมตองนํามาคิดแหลงกําเนิด  กลาวคือ การนําเขาสินคาตาม
รายการดังกลาวจากประเทศนอกภาคี  จะถือเสมือนเปนสินคาหรือวัตถุดิบท่ีมี
แหลงกําเนิดจากประเทศภาคีสมาชิก  เชน  สิงคโปรนําเขาวัตถุดิบจากประเทศ
อินโดนีเซีย  แลวสงไปยังสหรัฐฯ   แมวาสินคานั้นจะไมมีการเปลี่ยนพิกดั  ใหถือวามี
แหลงกําเนิดจากประเทศสิงคโปร  ตามหลักการผลิตประกอบสินคาจากหลาย
ประเทศ20 (Integrated Sourcing Initiative)  

• สินคาท่ีมีการนํากลบัมาคืนสภาพ (Recovered goods)  หรือสินคาท่ีมีการนํามาผลิต
ใหม (Remanufactured goods)  ถือวามแีหลงกําเนิดในประเทศท่ีมกีระบวนการคืน
สภาพหรือการผลิตใหมเกดิขึ้น  ตามรายละเอียดท่ีระบุใน Annex 3C 

• วัตถุดิบนําเขาที่มีสัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาสินคารวม  จะถือวาวตัถดุบิน้ัน
เปนวัตถุดิบภายในประเทศผูสงออกสินคา  และสามารถนับรวมในมูลคาวัตถุดิบ
ภายในประเทศตามหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาใน Annex 3A 
หลักการน้ีเรียกวา “de minimis”  อยางไรก็ตาม  หลักการจะยกเวนไมใชพจิารณาใน
สินคาเกษตรบางรายการ เชน  นํ้าตาลและนม  เปนตน 

                                            
20 ทั้งน้ี สหรัฐฯ จะยกเวน Merchandise Processing Fee ทีเ่ก็บจากสินคาทั้ง 266 รายการแกสิงคโปรดวย 
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• หลักการ de minimis  ในสินคาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมกําหนดวา  การใชเสนดาย
หรือเสนใยท่ีนําเขามาจากประเทศท่ีสามในสัดสวนไมเกินรอยละ 7 ของนํ้าหนักของ
สวนประกอบสินคานั้น  ไมตองนําสัดสวนดังกลาวมาพิจารณาแหลงกําเนิด   

• สินคาท่ีมีสวนประกอบของดายยืดหรือดายยาง  จะตองมีกระบวนการผลิตท้ังหมด
เกิดขึ้นในประเทศภาคีสมาชิกเทาน้ัน  จึงจะถือวาไดแหลงกําเนิด  

• วิธีการคํานวณมูลคาสัดสวนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) ในความตกลงมี 2 วิธี
ไดแก Build-down และ Build-up  วิธี Build-down เปนการคิด RVC จากการหัก
มูลคาวัตถุดิบจากตางประเทศออกจากมูลคาสินคารวมและเทียบเปนรอยละของ
มูลคาสินคารวม สวนวิธี Build-up เปนการคิด  RVC จากมูลคาวัตถุดิบ
ภายในประเทศเทียบเปนรอยละของมูลคาสินคารวม 

• สวนประกอบ  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีสงมากับสินคาท่ีไดแหลงกําเนิดจากประเทศ
ภาคีสมาชิก  ถือวาไดแหลงกําเนิดจากประเทศเดียวกับสินคานั้น   

• กระบวนการบรรจุหีบหอวัตถุดิบและการขนสงวัตถุดิบหรือสินคาจะไมนํามาพิจารณา
แหลงกําเนิดสินคา 

• กระบวนการผลิตสินคาที่เกิดขึ้นหลายขั้นตอนในหลายประเทศหรือมีการผลิตนอก
อาณาเขตประเทศภาคีสมาชิก จะไมนํามาพิจารณาแหลงกําเนิดสินคา  ยกเวน  การ
ขนถายสินคา (Unloading or Reloading)  กระบวนการเก็บรักษาสินคาใหคงสภาพ
ดี (Preserving) หรือการขนสง (Transporting)  เพราะฉะน้ัน  สินคาจะตองมีการขน
สงไปยังประเทศคูภาคีโดยตรง  โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากประเทศภาคี
สมาชิกไปยังคูภาคีจึงจะไดรับสิทธิพิเศษจากความตกลง 

สวนที ่2: การใหขอมูลและการตรวจสอบแหลงกําเนิดสนิคา 

• ผูนําเขาสินคาสามารถขอรับสิทธิพิเศษภายใตความตกลงการคาเสรี  จากขอมูลการ
ไดแหลงกําเนิดของสินคา  และผูนําเขาสินคาจะตองจัดเตรียมเอกสารท่ีแสดงการได
แหลงกําเนิดสินคา  อันประกอบดวยตนทุนที่เกี่ยวของ  และขอมูลการผลิตสินคา    

• ประเทศภาคีสมาชิกอาจระงับการใหสิทธิพิเศษภายใตความตกลงกรณีท่ีผูนําเขา ไม
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในบทบัญญัตินี ้ และกรณีท่ีมีการระงับการใหสิทธิพิเศษ
เน่ืองจากสินคาไมไดแหลงกําเนิดจากประเทศภาคีสมาชิก  จะตองมีหลักฐานการ
ตรวจสอบเปนลายลักษณอักษรเพ่ือแจงสิ่งท่ีเกิดขึ้นและมีการระบุหลักของกฎหมาย
ท่ีใชในการตรวจสอบแหลงกําเนิด 

• หากผูนําเขาสินคา  ตระหนักถึงการไมไดรับสิทธิพิเศษและยอมเสียภาษีสินคา
นําเขาตามอัตราที่กําหนด  ประเทศภาคีไมควรใชมาตรการลงโทษตอผูนําเขาท่ี
กระทําการดังกลาวนั้น 

• ประเทศภาคีสมาชิกจะตองใหผูนําเขาสินคาเก็บบันทึกประวัติการนาํเขาไวอยางนอย 
5 ป   
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• การตรวจสอบหรือพิสูจนวาสินคานําเขามีแหลงกําเนิดจากประเทศคูภาคสีามารถทํา
ได  โดยประเทศภาคีสมาชิกอาจ 

- รองขอขอมูลจากผูนําเขา   
- รองขอขอมูลจากผูสงออกในประเทศคูภาคี 
- รองขอใหผูสงออกหรือผูผลิตใหขอมูลโดยตรงแกประเทศที่นําเขาเพ่ือใช

ตรวจสอบแหลงกําเนิด 
- เขาตรวจสอบหลักฐานของผูสงออกหรือผูผลิตในอาณาเขตประเทศที่

สงออก  ภายใตความรวมมือกับประเทศคูภาคี 
• สหรัฐฯ จะพิจารณาวาสินคาเคร่ืองนุมหมตอนท่ี 61 หรือ 62 ใน Annex 3A เปน

สินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจากประเทศภาคีสมาชิกเม่ือสินคามีการตัด  เย็บหรือประกอบ
ช้ินสวนตั้งแตเสนดายหรือผาผืนในอาณาเขตประเทศสหรัฐฯ หรือสิงคโปรเทานั้น 

สวนที ่3: การหารือและการดัดแปลงแกไขกฎวาดวยแหลงกําเนิด 

• ประเทศภาคีสมาชิกตองมีการหารือและแกไขกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาให
สอดคลองกัน  และควรใหกฎมีความทันสมัยและแกไขเปลี่ยนแปลงไดตาม
ภาวการณในอนาคต  นอกจากน้ี หลังจากความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปรมีผลบังคับใช
ภายในเวลา 6 เดือน  ประเทศภาคีสมาชิกจะตองพิจารณา 

- รายละเอยีดของกฎใน Annex 3A  โดยเฉพาะในสวนของการใชหลักเกณฑ
การพิจารณามูลคาวตัถุดิบในประเทศ  

- สินคาท่ีจะระบุเพ่ิมเติมใน Annex 3B 
- ทบทวนและแกไขรายละเอยีดใน Annex 3C 

• กรณีท่ีมีการรองขอ  ประเทศภาคีสมาชิกจะตอง 
- พิจารณาและแกไขปรับปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาส่ิงทอหรือ

เคร่ืองนุงหม  โดยเฉพาะการจัดหาเสนดายหรือผาในอาณาเขตประเทศ
ภาคีสมาชิก  ภายใน 60 วันนับจากวันท่ีมีการรองขอ 

- ทบทวนกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  โดยเฉพาะกฎของสินคาส่ิงทอหรือ
เคร่ืองนุงหม  กรณีท่ีมีการแขงขันของสินคาน้ีในตลาดโลกมากขึ้น  หรือมี
การเปลี่ยนแปลงกติกาของกฎวาดวยแหลงกําเนิดของสิ่ งทอและ
เคร่ืองนุงหมภายใตองคการการคาโลก 

สวนที ่4 : นิยามและสวนที ่5 : การตีความ 

ในสวนท่ี 4 ของบทบัญญัติระบุนิยามและคําศัพทเฉพาะตางๆ ที่เกี่ยวกบักฎวาดวย
แหลงกําเนิดสนิคา   ซ่ึงจะรวมถึงนิยามของสินคาท่ีไดมาหรือมีการผลิตในประเทศท้ังหมด 
(Goods wholly obtained)   สวนที่ 5 ระบุวา  เลขพิกดัอัตราศุลกากรที่ใชเปนเคร่ืองมือในการ
พิจารณาเปลีย่นพิกัดสินคาจะใชรหัสตาม Harmonized System  
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4.3 กฎวาดวยแหลงกําเนิดในความตกลงการคาเสรีของไทย 

เน้ือหาสวนนี้จะวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทย โดยสวนแรกจะกลาวถึงความ
คบืหนาและทาทีของไทยในเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนดิสินคา และสวนท่ีสองจะเปรียบเทียบกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสนิคาของไทยบางรายการในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลยี และความตกลง
การคาเสรีฉบบัตางๆของสหรัฐฯ  เพ่ือวิเคราะหวา  หากไทยใชกฎวาดวยแหลงกาํเนิดแบบเดยีวกับท่ี
ตกลงกับออสเตรเลียในการเจรจากบัสหรัฐฯ   จะสามารถผานหลกัเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนดิ
ท่ีสหรัฐฯ ตกลงกับคูเจรจาหรือไม 

4.3.1 ทาทีของประเทศไทยในเรือ่งกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสําหรับสินคาท่ีไดรับสิทธิพิเศษภายใตเขต
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) ซ่ึงเปนกฎท่ีใชระหวางสมาชิกในกลุมอาเซียน และมีกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาท่ีใชในความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีไทย-ออสเตรเลีย  อันเปนผลจากการลง
นามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547  และความตกลงจะมี
ผลบังคับใชในวันที ่1 มกราคม 2548  ซ่ึงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีไทย-
ออสเตรเลียมีลักษณะระบุรายสินคา และถือเปนกฎที่ครอบคลุมสินคาสวนใหญที่คาขายกันระหวาง
ประเทศของไทยฉบับแรก   

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลยี  แตกตางจากกฎท่ีใช
ในเขตการคาเสรีอาเซียนคือ  กฎที่ใชในความตกลงไทย-ออสเตรเลียมีลักษณะระบุเงื่อนไขการ
พิจารณาแหลงกําเนิดลงในรายสินคา (Product specific rules)  และครอบคลุมสินคาสวนใหญท่ีคากัน
ระหวางประเทศไทยและออสเตรเลีย  ในขณะที่กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของเขตการคาเสรี
อาเซียนใชหลักเกณฑการพิจารณาจากมูลคาสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (RVC) เดียวกบัทกุสนิคา
21  โดยระบุสัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศไวไมนอยกวารอยละ 40  อยางไรก็ตามการกําหนด
สัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศของไทย-ออสเตรเลียจะมีความแตกตางไปจากกฎของอาเซียนในบาง
รายสินคา  อยางเชน  

• กรณีรองเทากฬีา (พิกดั 6403.19) จะตองมีการเปลี่ยนพิกดัไปยังประเภทพิกดัยอย  
(6 พิกัด) และมีการใชวตัถุดบิภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 55   

• กรณีช้ินสวนอิเลก็ทรอนกิส (พิกัด 8522.90) จะตองมีการเปลี่ยนประเภทพิกดัยอย  
(6 พิกัด) หรือใชวตัถุดิบภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 45 เปนตน 

 
การท่ีประเทศไทยไดลงนามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียไปแลวในป 2004  ทําให

ไทยมีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวภิาคีท่ีครอบคลุมรายการสินคา

                                            
21  ยกเวนสิ่งทอและเส้ือผา 
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สวนใหญ   ซ่ึงความตกลงดังกลาวไดมกีารกําหนดหลกัเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาลงราย
สินคา (Specific rules of origin)  มีการระบุเงื่อนไขการไดแหลงกําเนิดท่ีชัดเจนและครอบคลุมรายการ
สินคาท่ีมีการซ้ือขายกนัระหวางประเทศ  ซ่ึงหลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาแหลงกําเนิดสนิคาสวน
ใหญมาจากการกําหนดทาทขีองหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกีย่วของ  ไดแก  กรมศลุกากร  
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย  โดยไดมีการหารือเบื้องตนและกาํหนดจุดยืนวา22  ควรใชหลกัเกณฑ 3 ขอเรียงตามลําดบั ดังน้ี 

1. การใชวตัถดุบิภายในประเทศท้ังหมด (Wholly Obtained: WO) คือ  การผลิตสินคา
โดยไมมีการนําเขาวตัถุดบิจากตางประเทศเลย สินคากลุมน้ีไดแกสินคาเกษตร  

2. การแปรสภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation: ST) ซ่ึงยึดตาม
หลกัเกณฑขององคการการคาโลก (WTO) ท่ีจะประกาศใช  โดยการนําเขาวัตถุดิบมา
บางสวนหรือท้ังหมดเพ่ือการผลิต โดยจะตองมีการแปรสภาพอยางเพียงพอจนได
สินคาขั้นสุดทาย  สินคากลุมน้ีมักเปนสินคาอุตสาหกรรมทัว่ไป  ไดแก  เคร่ืองใชไฟฟา  
อิเลก็ทรอนิกส  ยานยนต และของเลน  เปนตน  หลกัเกณฑน้ีควรจะใชการเปลี่ยนพิกดั
สินคานําเขาหรือวัตถุดบินําเขากับสินคาที่ผลติสงออกในระดบัเลขพิกดั 6 หลกั  
(Change of subheading: CTSH) 

3. การพิจารณาสัดสวนวัตถุดบิภายในประเทศ (Local Content: LC) หลกัเกณฑการคิด
สัดสวนการใชวัตถุดบิภายในประเทศเปนเปอรเซ็นต  โดยใชราคาสงออก (F.O.B.) 
เปนฐานการคํานวณ  มีหลกัการ คือ การนําราคาวัตถุดบิและมูลคาการผลิตในประเทศ
มาคดิเปนสัดสวนรอยละของสินคาสงออก  เชน  ในเขตการคาเสรีอาเซียน จะคดิ
สัดสวนวตัถดุบิภายในประเทศอยางนอยรอยละ 40  

 
ทาทีของหนวยงานทั้งส่ีขางตน คือ หลักการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาควรใชการพิจารณา

จากวัตถุดิบภายในประเทศท้ังหมดกอนหากไมไดแหลงกําเนิดสินคา  จะใชเกณฑการแปรสภาพอยาง
เพียงพอ  และหากยังไมไดแหลงกําเนิดสินคาจึงใชหลักเกณฑการพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบ
ภายในประเทศเปนหลักเกณฑสุดทาย  ซึ่งในความตกลงไทย-ออสเตรเลียมีการใชหลักเกณฑท้ัง 3 
หลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคารวมกัน   สามารถสรุปรายละเอียดไดดังน้ี 

• การใชวัตถุดิบภายในประเทศท้ังหมด : สินคาท่ีไดมาหรือมีการผลิตในประเทศสมาชิก
ท้ังหมด  เชน   สินแร  สินคาเกษตรกรรม  และสินคาที่ไดจากสัตวมชีีวติท่ีเกดิในอาณา
เขตประเทศน้ัน   

• การแปรสภาพอยางเพียงพอ: สินคาท่ีมีการผลิตในประเทศใดแลวมีการเปลี่ยนพิกัด
ตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดเฉพาะท่ีระบุในภาคผนวกของความตกลง (รายพิกัดอัตรา
ศุลกากร)  จะไดแหลงกําเนิดจากประเทศน้ัน  ซ่ึงความตกลงไทย-ออสเตรเลียระบุวา

                                            
22 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง ความสัมพันธระหวางแหลงกําเนิดสินคาและการปรับลด
ภาษีในเขตการคาเสรี, 23 มกราคม 2547 
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สินคาจะตองมีการเปลี่ยนพิกัดท่ีระดับ 2 หลัก หรือ 4 หลัก  หรือระดับ 6 หลัก  ขึ้นกับ
ชนิดสินคาแลวแตจะตกลงกัน 

• การพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ: ในความตกลงไทย-ออสเตรเลียจะมีการ
กําหนดสัดสวนวัตถุดิบในบางรายสินคา  ซึ่งมักจะกําหนดควบคูไปกับการใช
หลักเกณฑการเปลี่ยนพิกัด  สินคาท่ีมีการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ  
ไดแก  สิ่งทอ   เส้ือผา  รองเทา  ของทําดวยเหล็กและเหล็กกลา  เคร่ืองจักร  
อิเล็กทรอนิกส  ยานยนตและชิ้นสวน  นาฬิกา  เคร่ืองดนตรีและผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด  
ซ่ึงสัดสวนวัตถุดิบที่กําหนดสวนใหญจะอยูที่รอยละ 40-45 ของมูลคาสินคาตามราคา
สงออกแบบ FOB23 

• สินคาหมวดปโตรเคมี  เคมีภัณฑ  พลาสติก กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความ 
ตกลงไทย-ออสเตรเลียกําหนดใหพิจารณาจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Chemical 
Reaction)  หรือใชหลักเกณฑการเปลี่ยนพิกัดก็ได 

ในการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคา กรมศุลกากร เปนหนวยงานท่ีจะพิจารณาหนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาที่ไดรับแจงในการนําสินคาเขามาในประเทศไทย สําหรับกรณีสินคาสงออก  
กรมการคาตางประเทศและสภาหอการคาแหงประเทศไทยจะเปนผูออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิด
สินคาใหผูสงออกไทย เพ่ือรับรองวาสินคาดังกลาวเปนสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดจากประเทศไทย 

การออกหนังสือรับรองแหลงกําเนดิสินคาของไทยมี 2 รูปแบบหลกั24  คือ หนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสนิคาท่ีไดรับสิทธิพิเศษทางภาษศีลุกากรและแบบท่ัวไปสําหรับผูท่ีไมไดรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศลุกากร  โดยหนังสือรับรองภายใตระบบสิทธพิิเศษยังแบงออกไดเปน หนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสนิคาท่ีไดรับสิทธิพิเศษทางภาษศีลุกากรเปนการทั่วไป (Certificate of Origin Form A)  
หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาท่ีไดรับสิทธิพิเศษภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (Certificate of 
Origin Form D)  หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาแบบ GSPT25 หนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา
สําหรับสินคาหัตถกรรม  สินคาผาไหมและผาฝายทอดวยมอื    สวนหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสนิคา
แบบท่ัวไปจะออกใหแกผูสงออกที่ไมไดรับสทิธิพิเศษทางภาษศีุลกากร  ไดแก  หนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสนิคาท่ัวไป (Certificate of Origin : Form C/O) 

ในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  มีการระบุขั้นตอนของการขอรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรจากประเทศนําเขาสินคาวา  ผูนําเขาจะตองแสดงหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาท่ีออก
โดยหนวยงานรัฐบาลของประเทศสงออก  ซ่ึงหนวยงานของไทยท่ีมีอํานาจในการออกหนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาไดแก  กรมการคาตางประเทศ องคกรของรัฐบาลท่ีไดรับมอบหมายจากกรมการคา
ตางประเทศและองคกรอื่นๆท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐบาลไทย  ขณะท่ีทางฝายออสเตรเลียจะมี 
                                            
23 ยกเวนสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมที่กําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศไวที่รอยละ 55 
24 รายละเอียดเพ่ิมเติม  สามารถดูไดที ่กรมการคาตางประเทศ (www.dft.moc.go.th) 
25 เปนหนังสือรับรองที่ออกใหแกผูสงออกเพื่อใชในการขอรับสิทธิพิเศษภายใตระบบการแลกเปล่ียนทางการคาระหวางประเทศ
กําลังพัฒนา (Global System of Trade Preferences) 

http://www.dft.moc.go.th)


4-24                 การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของ SMEs ไทยตอการทาํขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา  

สภาหอการคาและอุตสาหกรรม  กลุมอุตสาหกรรมและองคกรอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
ออสเตรเลียเปนผูมีอํานาจในการออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิด โดยรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือ
รับรองแหลงกําเนิด  จะประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับผูสงออก  ขอมูลการขนสงสินคาและวัตถุดิบ  
ขอมูลสินคาท่ีสงออก ขอมูลวัตถุดิบท่ีใชผลิตสินคา  หลักฐานการรับรองจากหนวยงานท่ีมอํีานาจ  ฯลฯ  
เม่ือผูนําเขาแสดงหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา  และผานการตรวจสอบวามีแหลงกําเนิดสินคา
ตามท่ีระบุจริง  จะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศผูนําเขาตามความตกลงการคาเสรี 

โดยท่ัวไปวิธีการรับรองแหลงกําเนิด (Certification of origin) ในความตกลงการคาเสรีตางๆ 
มี 3 รูปแบบ26 คือ 1) การรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานรัฐ  2) การรับรองแหลงกําเนิดโดย
ภาคเอกชน  และ 3) การรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานรัฐและภาคเอกชนรวมกัน  สามารถสรุปได
ดังนี ้

1. การรับรองแหลงกําเนิดโดยรัฐ  (Public Certification)  หนวยงานรัฐจะเปนผูมีอํานาจใน
การออกหนังสือรับรองแหลงกําเนดิใหแกผูสงออก  โดยหนวยงานท่ีออกหนังสือจะเปนผู
คํานวณแหลงกําเนิดใหแกผูผลติหรือผูสงออก  และรับรองวาสินคามีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศน้ัน  วธิกีารรับรองแหลงกําเนิดนี้ใชในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
เขตการคาเสรีอาเซียน  ความตกลงการคาเสรีญ่ีปุน-สิงคโปร  ดังตารางท่ี 4.4   

2. การรับรองแหลงกําเนิดโดยภาคเอกชน (Self-certification)  เปนวิธีท่ีใหเอกชนมีบทบาท
ในการรับรองแหลงกําเนิดดวยตนเอง  โดยผูผลิตหรือผูสงออกจะเปนผูจัดเตรียมขอมูล
ในการผลิตและสงออกสินคาท้ังหมดแกผูนําเขา  และผูนําเขาจะนําไปแสดงแกเจาหนาท่ี
ศุลกากรของประเทศตนเพ่ือรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีภายใตความตกลงการคาเสรี  
วิธีการรับรองตนเองของภาคเอกชนนี้สวนใหญใชในความตกลงการคาเสรีท่ีสหรัฐฯ ทํา
กับคูเจรจา  นอกจากน้ียังใชในความตกลงชิล-ีเกาหลี  ความตกลงแคนาดา-ชิล ี ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.4  

3. การรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานรัฐและภาคเอกชนรวมกัน (Two-step private and 
public Certification)  การรับรองแหลงกําเนิดวิธีนี้จะใหผูผลิตหรือผูสงออกเปนผูรับรอง
แหลงกําเนิดสินคาเอง  และหนวยงานรัฐจะเปนผูท่ีคอยตรวจสอบแหลงกําเนิดท่ีเอกชน
รับรองอีกคร้ัง  นอกจากน้ีหนวยงานรัฐจะทําหนาที่ในการตรวจสอบสินคาท่ีได
แหลงกําเนิดจากประเทศนําเขา  ตลอดจนรองขอขอมูลสินคาจากหนวยงานรัฐของ
ประเทศสงออก  วิธีการรับรองแหลงกําเนิดน้ีใชในความตกลงการคาเสรีระหวาง 
สหภาพยุโรปกับประเทศตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 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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ตารางที ่4.4 วิธกีารรับรองแหลงกําเนิดในความตกลงการคาเสรีฉบับตางๆ 

ความตกลงการคาเสรี วิธกีารรับรองแหลงกําเนิดสินคา 
EU-South Africa Two-step private and public; limited self-certification 
EU-Mexico Two-step private and public; limited self-certification 
EU-Chile Two-step private and public; limited self-certification 
NAFTA Self-certification 
US-Chile Self-certification 
Mexico-CR Self-certification 
Mexico-Bolivia Self-certification (two-step private and public during first 4 years) 
Canada-Chile Self-certification 
CACM-Chile Self-certification 
CACM  Self- certification 
ANZCERTA Public (or delegated to a private entity) 
SAFTA Public (or delegated to a private entity) 
AFTA Public (or delegated to a private entity) 
BANGKOK Public (or delegated to a private entity) 
Japan-Singapore Public (or delegated to a private entity) 
US-Singapore Self-certification 
Chile-Korea Self-certification 
SADC Two-step private and public 
US-Jordan Self-certification 

        ที่มา: Estevadeordal and Suominen, 2003. 

วิธีการรับรองแหลงกําเนิดแตละแบบมีขอดีขอเสียแตกตางกัน  การรับรองแหลงกําเนิดโดย
หนวยงานรัฐ   สรางความม่ันใจแกประเทศนําเขาและสามารถควบคุมตลอดจนตรวจสอบไดงาย  
ขณะท่ีภาระความรับผิดชอบในการตรวจสอบแหลงกําเนิดจะตกอยูท่ีหนวยงานรัฐของประเทศสงออก  
ภาคเอกชนเพียงยื่นคํารองขอหนังสือรับรองแหลงกําเนิดและเสียคาใชจายในการติดตอเพ่ือขอการ
รับรองแหลงกําเนิด  กรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับการรับรองแหลงกําเนิด  หนวยงานรัฐที่ออกหนังสือ
รับรองแหลงกําเนิดจะเปนผูรับผิดชอบ  ขอเสียของการรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานรัฐคือ  
กระบวนการขอหนังสือรับรองอาจมีความลาชา  หากมีเจาหนาที่ไมเพียงพอตอปริมาณการยื่นคําขอ  
เน่ืองจากกระบวนการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคาอาจใชเวลานาน    และเกิดภาระตนทุนในการ
ติดตอกับเจาหนาท่ีเพื่อขอการรับรองแหลงกําเนิดสินคาเพ่ิมขึ้นดวย 

การรับรองแหลงกําเนิดโดยภาคเอกชน  จะชวยลดภาระในการตรวจสอบแหลงกําเนิดของ
หนวยงานรัฐในประเทศสงออกไดมาก  และชวยลดขั้นตอนและเวลาในการขอหนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดจากหนวยงานรัฐ  สงผลใหการคาระหวางประเทศที่ทําความตกลงการคาเสรีมีความ
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สะดวกมากขึ้น    วิธีการรับรองรูปแบบน้ีใหหนาที่รัฐบาลของประเทศภาคีเพียงบังคับใชกฎหมาย
ภายในประเทศ เพ่ือควบคุมใหผูผลิตหรือผูสงออกปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคา
เทาน้ัน   ซึ่งการรับรองแหลงกําเนิดดวยตนเองของภาคเอกชนนี้ภาระการตรวจสอบแหลงกาํเนดิจะตก
อยูกับเจาหนาที่ศุลกากรของประเทศนําเขา  เน่ืองจากการปลอมแปลงแหลงกําเนิดอาจทําไดงาย  และ
เมื่อเกิดกรณีพิพาทเร่ืองแหลงกําเนิดสินคา  หนวยงานรัฐจะไมมีบทบาทในการเขาไกลเกลี่ยปลอยให
เปนหนาท่ีของภาคเอกชนดวยกันในการหาขอยุติ  ซ่ึงแมวาประเทศสงออกจะมีกฎหมาย
ภายในประเทศควบคุมผูผลิตหรือผูสงออกของตนเอง  แตการท่ีภาคเอกชนในประเทศนําเขาจะขอเขา
ตรวจสอบแหลงกําเนิดของผูสงออกเองน้ัน  ก็นับวาจะกอใหเกิดความยุงยากในการขออนุญาตเขา
ตรวจสอบ  และภาระคาใชจายในกระบวนการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคาท้ังหมดนีภ้าคเอกชนจะตอง
เปนผูรับผิดชอบเอง27 

วิธีการรับรองแหลงกําเนิดสินคาท่ีใหหนวยงานรัฐรวมกับเอกชนที่สหภาพยุโรปใชตกลงกับ
ประเทศคูเจรจาการคาเสรี   เปนการรับรองโดยใหหนวยงานเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากรัฐบาลเปนผู
รับรองแหลงกําเนิดสินคาใหแกผูผลิตหรือผูสงออก  ซ่ึงหากมีปญหาเกี่ยวกับการรับรองแหลงกําเนิด  
หนวยงานรัฐของประเทศคูภาคีสามารถรองขอเพ่ือเขาตรวจสอบแหลงกําเนิดผานหนวยงานรัฐดวยกนั
ไดโดยตรง  กลาวคือ  รัฐบาลจะมีหนวยงานตัวแทนท่ีใหการรับรองแหลงกําเนิดแกผูสงออก  และคอย
สงขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคากรณีที่มีการรองขอจากประเทศนําเขา  วิธีการรับรองน้ีแตกตาง
จากการรับรองโดยหนวยงานรัฐคือ  ใหบทบาทของหนวยงานรัฐเพียงคอยเปนตัวกลางติดตอกับ
หนวยงานรัฐดวยกันของประเทศภาคีสมาชิก  ขณะท่ีไมไดปลอยใหเอกชนรับรองตนเองอยางอิสระ
ดังเชนกรณีวิธีการรับรองแหลงกําเนิดโดยภาคเอกชน   

การรับรองแหลงกําเนิดวิธีใดจะเหมาะสมกับความตกลงการคาเสรีของไทยน้ัน  ขึ้นอยูกับวา
ความพรอมของภาคเอกชนไทยมีมากนอยเพียงใด  การรับรองแหลงกําเนิดโดยภาคเอกชนจะชวย
อํานวยความสะดวกตอการคาระหวางประเทศของไทย  เน่ืองจากลดขั้นตอนการติดตอกับเจาหนาที่
ไดมาก  สินคาสามารถสงออกไปยังประเทศคูภาคีไดเร็ว  แตหากผูผลิตหรือผูสงออกของไทยยังขาด
ความรูความเขาใจในเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  ตลอดจนระบบบัญชีตนทุนการผลิตยังไมมี
การจัดการท่ีดีพอ  อาจนําไปสูการสูญเสียผลประโยชนทางดานภาษีท่ีควรไดรับจากความตกลงการคา
เสรีได  ดังนั้น  การเจรจาเพ่ือใหมีการรับรองแหลงกําเนิดสินคาโดยภาคเอกชนอยางท่ีสหรัฐฯ ตกลง
กับคูเจรจาท่ีผานมา อาจเพ่ิมความเส่ียงในการถูกลักลอบสวมสิทธิ์หรือปลอมแปลงแหลงกําเนิดโดยผู
สงออกได  ทางการไทยควรพิจารณาเพื่อใหมีระยะเวลาการเตรียมตัวเร่ืองการรับรองแหลงกําเนิด
สินคา  โดยอาจเสนอใหมีการรับรองรวมกันโดยรัฐและเอกชน  เพ่ือใหโอกาสผูสงออกในการปรับตัว
และทําความเขาใจเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีไทย-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 

การท่ีไทยทําความตกลงการคาเสรีกับออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคม 2547 ทําใหไทยมีกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ครอบคลุมรายการสินคาสวนใหญ  และการที่หนวยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการ
เจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสนิคา เห็นควรท่ีจะใชแนวทางการพิจารณาแหลงกาํเนิดแบบท่ีใชในความ
ตกลงไทย-ออสเตรเลีย ดังนั้นเพ่ือเปนแนวทางในการเจรจาเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคากับ
สหรัฐฯ คณะผูวิจัยจะทําการเปรียบเทียบกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย  
และกฎที่ใชในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ บางฉบับ  ซ่ึงไดแก  สหรัฐฯ-สิงคโปร  สหรัฐฯ-ออสเตรเลยี
และสหรัฐฯ-ชิลี 

สินคาท่ีนํามาวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบกฎวาดวยแหลงกําเนิดภายใตความตกลงการคาเสรี
ฉบับตางๆ  ไดแก สินคาที่มีมูลคาการสงออกในป 2546 ไปยังสหรัฐฯ สูงจํานวน  21 รายการ  ซ่ึง
สินคาท้ัง 21 รายการมีมูลคาสงออกเทากับ 285,285 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 50.5  ของมูลคาสงออก
ท้ังหมดของไทยไปสหรัฐฯ   ดังแสดงในตารางที่ 4.5  ซ่ึงสินคาท่ีมีมูลคาสงออกไปสหรัฐฯ สูงสุดคือ  
เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ โดยมีมูลคาสงออกเทากับ 44,501 ลานบาท  รองลงมาคือ  เคร่ืองรับ
โทรทัศน  อาหารทะเลแปรรูป  แผงวงจรไฟฟา  เคร่ืองประดบัอัญมณี  กุงสดแชเย็นแชแข็ง 

ตารางที ่4.5 มูลคาสงออกสินคาไทยไปยังสหรฐัอเมรกิา ป 2546 

ลําดับ พิกัด สินคา มูลคาสงออก 
(หนวย : ลานบาท) 

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 

กุงสดแชเย็น แชแข็ง 
ปลาปรุงแตง 
อาหารทะเลแปรรูป 
โพลิเอสเทอร 
ยางธรรมชาติ 
ถุงมือยาง 
เสื้อถักแบบสเวตเตอรหรือเสื้อก๊ัก 
เสื้อผาแตงกายเด็ก 
สูทผูหญิง 
รองเทาหนัง 
เคร่ืองประดับอัญมณ ี
เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
สวนประกอบคอมพิวเตอร 
หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ 
เคร่ืองรับโทรศัพทและสวนประกอบ 
เคร่ืองรับโทรทัศน 
เคร่ืองใชไฟฟาและสวนประกอบ 
แผงวงจรไฟฟา 
สายไฟฟาและสายเคเบิล 
สวนประกอบอากาศยานและอุปกรณการบิน 
เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ 

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 

รวม 21 รายการ 285,285 
มูลคาสงออกรวมทั้งหมด 564,871 

 ที่มา: กรมศุลกากร, 2547. 
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ทาทีของหนวยงานเอกชนไทยตอการเจรจาเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคานั้นเห็นควรวา  
หลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดท่ีระบุในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลยีถอืเปนแนวทาง
ท่ีดีท่ีจะใชเจรจากับประเทศคูคาอื่นของไทย คณะผูวิจัยเห็นวา กฎวาดวยแหลงกําเนิดในความตกลง
การคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย  จะเปนกรอบในการเจรจาเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของไทยกับ
สหรัฐฯ    จึงไดเปรียบเทียบกฎของสินคาตัวอยาง 21 รายการเพ่ือพิจารณาวา  กฎมีความเหมือนหรือ
แตกตางมากนอยเพียงใด 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา  กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตความตกลงของสหรัฐฯ ทั้ง 3 
ความตกลง  มีหลักเกณฑการพิจารณาท่ีคลายคลึงกนัมาก ตัวอยางเชน  อาหารทะเลแปรรูป (พิกัด 
1605)  ความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร  สหรัฐฯ-ออสเตรเลียและสหรัฐฯ-ชิล ี  ใชหลักเกณฑการเปลี่ยน
พิกดัท่ีระดบั 4 พิกัด (CTH)  ในความตกลงของสหรัฐฯ  สวนใหญจะใชหลักเกณฑการเปลี่ยนพิกดั  
โดยกําหนดใหมกีารเปลี่ยนที่ระดบั 4 พิกดั (CTH) และ 6 พิกดั (CTSH)  อยางไรก็ตาม   กฎวาดวย
แหลงกําเนิดในความตกลงการคาเสรีของสหรัฐฯ น้ัน อาจมีความแตกตางกันในสวนของรายละเอียด
เกี่ยวกบัขอยกเวน  หรือสดัสวนวตัถดุบิภายในประเทศท่ีกําหนด   

หลกัเกณฑการพิจารณาจากสดัสวนวตัถุดบิท่ีใชในการผลติในความตกลงของสหรัฐฯ   จะมี
การกําหนดไวท่ีรอยละ 35-45  ซ่ึงสัดสวนรอยละ 35 คิดจากวธิี Build-up สวนสดัสวนท่ีกําหนดไวรอย
ละ 45 น้ันจะคดิโดยวธิ ี Build-down ขึ้นกบัวาผูผลติหรือผูสงออกจะเลอืกคดิวัตถุดิบโดยวธิกีารใด   
สินคาท่ีมีการกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดบิภายในประเทศ  ไดแก  รองเทาหนัง(พิกดั 6403)  
สวนประกอบคอมพิวเตอร(พิกัด 8471)  หมอแปลงไฟฟา(พิกัด 8504)  เคร่ืองรับโทรทัศน(พิกัด 8528)  
และเฟอรนิเจอร(พิกดั 9403)  หลกัเกณฑการพิจารณาวตัถุดบิภายในประเทศน้ีมีการกําหนดในความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียท่ีระดบัรอยละ 40-55  ขึ้นอยูวาเปนสินคาใด  โดยสินคาเคร่ืองนุงหม  
จะมีการระบกุารใชสัดสวนที่รอยละ 55 ซ่ึงถือวาคอนขางสูง28   

สิ่งทอและเคร่ืองนุงหมบางรายการในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร มีการระบุกระบวนการผลติ
เฉพาะท่ีจะตองเกิดในประเทศภาค ี  จึงจะถือวาสนิคาน้ันไดแหลงกําเนิด  จากตารางที ่ 4.6 จะเห็นวา  
สินคาจํานวน 3 รายการ(เสื้อสเวตเตอรฯ  เส้ือผาเคร่ืองแตงกายเดก็  และสูทผูหญิง) ในความตกลง
สหรัฐฯ-สิงคโปรระบวุา  สินคาจะไดแหลงกําเนิดจากประเทศภาคีตอเมื่อมกีารเปลี่ยนพิกดัที่ระดบั 4 
พิกดั (CTH)  และสินคาจะตองมีการตดัเยบ็ ตลอดจนประกอบเปนชิ้นสวนในประเทศใดประเทศหน่ึง  
หรือท้ังสองประเทศท่ีเปนสมาชิกความตกลง29   

                                            
28 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย   อนุญาตใหนับรวมมูลคาวัตถุดิบนําเขาที่มาจาก
ประเทศกําลังพัฒนา  เสมือนเปนวัตถุดิบภายในประเทศภาคีสมาชิกได  โดยรายชื่อของประเทศกาํลังพัฒนาดังกลาวจะระบุไวใน
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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ในความตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ออสเตรเลียมีการระบุรายละเอียดของหลักเกณฑการ
พิจารณาสินคาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมแยกออกไป  สินคาตอนที ่42, 50-63, 70 และ 94  เปนสินคาท่ีมี
การระบุหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดไวในบทวาดวยส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม  ซึ่งตัวอยางสินคา
ในตารางท่ี 4.6 จํานวน 3 รายการไดแก เสื้อสเวตเตอร  เสื้อผาแตงกายเด็กและสูทผูหญิง  ในความ 
ตกลงการคาเสรีสหรัฐฯ-ออสเตรเลียระบุวา  สินคาจะไดแหลงกําเนิดจากประเทศสหรัฐฯ หรือ
ออสเตรเลียจะตองมีการเปลี่ยนพิกัด 4 หลัก (CTH) และมีการตัดเย็บ ตลอดจนประกอบช้ินสวนใน
ประเทศภาคีทั้งสอง  แตมีขอยกเวนวาวัตถุดิบนําเขาบางรายการ  ไมสามารถนํามาพิจารณาตาม
หลักเกณฑการเปลี่ยนพิกัดได30  ดังนั้น  สมมติมีการนําผาอยูในขอยกเวน  มาตัดเปนสูทผูหญิง  อาจ
ไมถือวาไดแหลงกําเนิดสินคา  แมวาจะมีการเปลี่ยนพิกัดของวัตถุดิบก็ตาม 

จากสินคาตวัอยาง 21 รายการ เม่ือเปรียบเทียบกฎท่ีใชในความตกลงไทย-ออสเตรเลียกับกฎ
ท่ีใชในความตกลงสหรัฐฯ พบวา  มกีารใชหลกัเกณฑการเปลี่ยนพกิดักับสินคาเกอืบทุกรายการ   สวน
ท่ีแตกตางกันจะเปนรายละเอียดของขอยกเวน  การกําหนดสดัสวนการใชวัตถุดบิในประเทศ  และท่ี
สําคัญ  ความตกลงสหรัฐฯ มีการระบุการพิจารณาการไดแหลงกําเนดิโดยระบุกระบวนการผลติเฉพาะ
ในสินคาสิ่งทอ31  แตไมพบหลกัเกณฑดังกลาวในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย  ดังน้ัน  ความแตกตาง
น้ี  อาจสรางความสับสนแกผูประกอบการไทยท่ีสงสินคาไปยังสหรัฐฯ 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 เปนการระบุหลักการทีเ่รียกวา “Yarn forward” คือ  สิ่งทอและเคร่ืองนุงหมที่จะไดแหลงกําเนิด  จะตองมีการผลิตในประเทศ
นั้นทั้งกระบวนการตั้งแตเสนดาย  จนกระทั่งเปนสินคาข้ันสุดทาย 
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ตารางที ่4.6 กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงการคาเสรีของไทยและ 
ความตกลงการคาเสรีของสหรฐัอเมรกิา  

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
ลําดับ พิกัด สินคา 

ไทย-ออสเตรเลีย สหรัฐฯ-สิงคโปร สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย สหรัฐฯ-ชิลี 
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 

กุงสดแชเย็น แชแข็ง 
ปลาปรุงแตง 
อาหารทะเลแปรรูป 
โพลิเอสเทอร 
ยางธรรมชาติ 
ถุงมือยาง 
เสื้อสเวตเตอรหรือเสื้อกั๊ก 
เสื้อผาแตงกายเด็ก 
สูทผูหญิง 
รองเทาหนัง 
เคร่ืองประดับอัญมณ ี
เคร่ืองคอมพิวเตอร 
สวนประกอบคอมพิวเตอร 
หมอแปลงไฟฟา 
เคร่ืองรับโทรศัพท 
เคร่ืองรับโทรทัศน 
เคร่ืองใชไฟฟา  
แผงวงจรไฟฟา 
สายไฟฟาและสายเคเบิล 
สวนประกอบอากาศยานและ
อุปกรณการบิน 
เฟอรนิเจอร 

CTH 
CTH 
CTH 
CTH, LC 40% 
WO 
CTH 
CTH,SP,LC 55% 
CTH,SP,LC 55% 
CTH,SP,LC 55% 
CTSH, LC 55% 
CTSH 
CTSH 
CTH or LC 45% 
CTSH or LC 45% 
CTSH 
CTSH, exp 
CTSH or LC 40% 
CTSH 
CTSH, LC 40-45% 
CTSH 
 
CTSH, exp 

CTH 
CTH 
CTH 
CTH, LC 40% 
CTSH 
CTH 
CTH, SP 
CTH, SP 
CTH, SP 
CTSH, LC 35-45% 
CTH, exp 
ISI 
CTH or LC 35-45% 
CTSH, exp 
ISI 
CTSH, exp 
CTSH 
ISI 
CTSH, LC 35-45% 
CTSH 
 
CTSH, exp 

CTH 
CTH 
CTH 
CTH, LC 50% 
CTSH 
CTH 
CTH, exp, SP 
CTH, exp, SP 
CTSH, exp, SP 
CTSH, LC 35-45% 
CTH, exp 
CTSH 
CTSH 
CSTH or LC 35-45% 
CSTH or LC 35-45% 
CTSH, exp 
CTSH, exp 
CTSH 
CTSH, LC 35-45% 
CTSH 
 
CTSH, LC 35-45% 

CTH 
CTH 
CTH 
CTH, LC 40% 
CTSH 
CTH 
CTH, SP 
CTH, SP 
CTH, SP 
CTH, LC 35-45% 
CTH, exp 
CTSH 
CTH 
CSTH or LC 35-45% 
CTSH 
CTSH, exp 
CTH 
CTSH 
CTSH, LC 35-45% 
CTSH 
 
CTSH, LC 35-45% 

หมายเหต:ุ 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 สินคาไมมีการพิจารณาแหลงกําเนิดภายใตหลักการผลิตประกอบสินคาหลายประเทศ 
 3. exp หมายถึง  กฎวาดวยแหลงกําเนิดของสินคาสงออกมีขอยกเวนวา การใชวัตถุดิบบางรายการมาผลิตสินคา
สงออกไมสามารถพิจารณาจากการเปล่ียนพิกัดอัตราศุลกากร 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
 

ผลการวิเคราะหกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของความตกลงไทย-ออสเตรเลียที่เปนตัวแทน
กฎท่ีไทยใชเจรจากับกฎท่ีสหรัฐฯ ใชตกลงกับคูเจรจาจากตารางท่ี 4.6  พบวา สินคาที่อาจไมผานกฎ
วาดวยแหลงกําเนิดสินคาของสหรัฐฯ มีจํานวน 8 รายการ  ดังตอไปนี้ 

• โพลิเอสเทอร (พิกัด 3907) 
• เสื้อสเวตเตอรหรือเสือ้กัก๊ (พิกัด 6110) 
• เสื้อผาแตงกายเดก็ (พิกดั 6111) 
• สูทผูหญิง (พิกดั 6204) 
• เคร่ืองประดบัอัญมณี (พิกัด 7113) 
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• หมอแปลงไฟฟา (พิกดั 8504) 
• เคร่ืองใชไฟฟา (พิกดั 8529) 
• เฟอรนิเจอร (พิกดั 9403) 

สาเหตุท่ีสินคาไทยอาจไมผานเกณฑการไดแหลงกําเนิดภายใตกรอบความตกลงการคาเสรี
ของสหรัฐฯ น้ันมี 2 สาเหตุคือ การท่ีกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคามักมีการกําหนดสัดสวนการใช
วัตถุดิบภายในประเทศไว ท่ีอัตราหน่ึง ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากการกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศของตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาในความตกลงไทย-ออสเตรเลยีแลว พบวาไมผาน
ตามเกณฑท่ีกําหนดในความตกลงของสหรัฐฯ    สินคาท่ีอาจไมผานเกณฑเน่ืองจากสาเหตุน้ี ไดแก  
โพลิเอสเทอรและเฟอรนิเจอร   อีกสาเหตุหน่ึงคือ  การมีขอยกเวนในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงพิกัด
สินคา  หมายความวา  ในการไดแหลงกําเนิดสินคาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร  แตมี
ขอยกเวนสําหรับวัตถุดิบบางชนิดที่ไมสามารถนํามาใชผลิตเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ันได  สินคาท่ี
อยูในกลุมนี้ไดแก  เสื้อสเวตเตอรหรือเสื้อกั๊ก   เส้ือผาแตงกายเด็ก สูทผูหญิง  เคร่ืองประดับอัญมณ ี
หมอแปลงไฟฟา เคร่ืองใชไฟฟา   ซ่ึงรายละเอียดของสินคาท่ีไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดในความ
ตกลงของสหรัฐฯ กับคูเจรจา  รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ  ระบุอยูในตารางท่ี 4.7 

ตารางที ่4.7 รายการสินคาทีอ่าจไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
ในความตกลงการคาเสรีของสหรฐัอเมริกา  

พิกดั สินคา สินคาไทยอาจไมผานกฎ
ในความตกลง 

เหตุผลที่ไมผานกฎ 

3907 โพลิเอสเทอร สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย สัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศในความตกลงไทย-
ออสเตรเลียกําหนดท่ีรอยละ 40 ขณะท่ีความตกลง
สหรัฐฯ-ออสเตรเลียกําหนดท่ีรอยละ 50 สินคาไทยที่ผาน
กฎในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย  แตอาจไมผานกฎ
ของสหรัฐฯ  

6110 เส้ือสเวตเตอรหรือเส้ือ
ก๊ัก 

สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย ตามความตกลงสหรัฐฯ-ออสเตรเลียมีการระบุกฎ
แหลงกําเนิดสินคาส่ิงทอแยกไปจากสินคาท่ัวไป และการ
ไดแหลงกําเนิดสินคานั้นจะใชกฎการเปลี่ยนประเภท
พิกัด (4 หลัก) แตมีขอยกเวนในบางวตัถุดิบท่ีไมสามารถ
ใชกฎนี้ได  โดยเส้ือสเวตเตอร (พิกัด 6110)  ซึ่งใช
วัตถุดิบประเภทผาที่อยูในขอยกเวน  ถามีการนําเขาผา
ผนืจากตางประเทศ  สินคาไทยอาจไมผานกฎนี ้

6111 เส้ือผาแตงกายเด็ก สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย การไดแหลงกําเนิดของเส้ือผาแตงกายเด็กจะใชกฎการ
เปลี่ยนประเภทพิกัด (4 หลัก) แตมีขอยกเวนในบาง
วัตถุดิบที่ไมสามารถใชกฎนี้ได  เชน มีการนําเขา
วัตถุดิบประเภทผา ซึ่งอยูในขอยกเวน จึงทําใหสินคา
ไทยอาจไมผานกฎ 

6204 สูทผูหญิง สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย การไดแหลงกําเนิดของสูทผูหญิงจะใชกฎการเปลี่ยน
ประเภทพิกัด (4 หลัก) แตมีขอยกเวนในบางวตัถุดิบท่ี
ไมสามารถใชกฎนี้ได  เชน มีการนําเขาวตัถุดิบประเภท
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พิกดั สินคา สินคาไทยอาจไมผานกฎ
ในความตกลง 

เหตุผลที่ไมผานกฎ 

ผา ซึ่งอยูในขอยกเวน จึงทําใหสินคาไทยท่ีแมวาจะผาน
กฎในความตกลงไทย-ออสเตรเลียแตอาจไมผานกฎใน
ความตกลงสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย 

7113 เครื่องประดับอัญมณี สหรัฐฯ-สิงคโปร 
สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย 
สหรัฐฯ-ชิลี 

การไดแหลงกําเนิดของอัญมณีในความตกลงไทย-
ออสเตรเลียกําหนดใหสินคามีการเปลี่ยนประเภทพิกัด
ยอย (6 หลัก) ขณะท่ีความตกลงสหรัฐฯ ทั้งสามความ 
ตกลงระบุใหมีการเปลี่ยนประเภทพิกัด (4 หลัก) และมี
ขอยกเวนวาจะตองไมมีการนําเขาวตัถุดิบในพิกัด 7113-
7118 (เครื่องทอง เครื่องเงิน โลหะมีคา) ซึ่งสินคาไทย
อาจไมผานกฎของสหรัฐฯ  

8504 หมอแปลงไฟฟา สหรัฐฯ-สิงคโปร การไดแหลงกําเนดิสินคาจะใชกฎการเปลี่ยนประเภท
พิกัดยอย (6 หลัก) แตมีขอยกเวนในบางวัตถุดิบท่ีไม
สามารถใชกฎนี้ได  ซึ่งกฎท่ีใชในความตกลงไทย-
ออสเตรเลียไมไดมีการระบุขอยกเวนแตอยางใด 

8529 เครื่องใชไฟฟา สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย 
สหรัฐฯ-ชิลี 

การไดแหลงกําเนิดสินคาจะใชกฎการเปล่ียนประเภท
พิกัดยอย (6 หลัก) แตในความตกลงสหรัฐฯ-ออสเตรเลีย
มีขอยกเวนในบางวัตถุดิบที่ไมสามารถใชกฎนี้ได  ซึ่งกฎ
ที่ใชในความตกลงไทย-ออสเตรเลียไมไดมีการระบุ
ขอยกเวนแตอยางใด  ขณะที่ความตกลงสหรัฐฯ-ชิลี 
กําหนดใหมีการเปลี่ยนประเภทพิกัด (4 หลัก) ซึ่ง
แตกตางจากที่กําหนดในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย 

9403 เฟอรนิเจอร สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย 
สหรัฐฯ-ชิลี 

การไดแหลงกําเนิดสินคาระบุใหมีการเปลี่ยนประเภท
พิกัดยอย (6 หลัก)  แตในความตกลงสหรัฐฯ-
ออสเตรเลียและสหรัฐฯ-ชิลีกําหนดสัดสวนการใชวัตถุดิบ
ในประเทศควบคูไวดวย  ซึ่งในความตกลงไทย-
ออสเตรเลียมิไดระบุใหใชการกําหนดสัดสวนวัตถุดิบรวม
พิจารณาแหลงกําเนิด  อาจทําใหสินคาไทยไมผานกฎ
ของสหรัฐฯ  

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

4.4 ผลกระทบของขอตกลงเก่ียวกับแหลงกําเนิดสินคาตอ SMEs ไทย 

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา เปนองคประกอบหน่ึงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จใน
การบรรลุเปาหมายของการทําความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีโดยเฉพาะในสวนของการคาสินคา 
(Trade in Goods)   การท่ีสินคาไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดอาจทําใหผูสงออกไมไดรับการลดภาษี
จากประเทศคูภาคีท่ีทําความตกลงการคาเสรี  ซ่ึงทําใหการเปดเสรีการคาไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร  
และผูสงออกท่ีผลิตสินคาไมผานตามกฎท่ีตกลงกันจะตองเสียภาษีนําเขาในอัตราปกต ิ  

การเจรจาการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐฯ ในสวนของการคาสินคานั้น  ถาผูสงออกไทย
โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สามารถปฏิบัติตามกฎวาดวย
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แหลงกําเนิดสินคา  จะไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีตามท่ีตกลงในกรอบการเจรจาลดภาษี  ซ่ึงโดยปกติ
แลว สินคาสวนใหญท่ีคาขายกันระหวางประเทศภาคีสมาชิกความตกลงจะมีการลดภาษีทันทีที่ความ
ตกลงมีผลบังคับใชหากสินคาผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่ประเทศภาคีสมาชิกความตกลงรวมกัน
กําหนด  ดังน้ัน  การที่สินคาของ SMEs ไทย 8 รายการจาก 21 รายการอาจไมผานกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาท่ีทําการวิเคราะหในหัวขอ 4.3.2  น้ัน  จะทําใหสินคาเหลานี้ไมไดลดภาษีเม่ือสงไป
ขายยังสหรัฐฯ   และจะตองเสียภาษีในอัตราปกติท่ีสหรัฐฯ เก็บจากสินคานําเขาของประเทศท่ีเปน
สมาชิกองคการการคาโลก (อัตรา MFN rate)  

สินคาตวัอยาง 8 รายการท่ีอาจไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิด  จะไมไดลดภาษีเมื่อสงไปขาย
ยังสหรัฐฯ   ซ่ึงถาผูประกอบการ SMEs ผลิตสินคาเหลาน้ี ยอมเสียผลประโยชนจากการลดภาษี
ภายใตเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ   โดยสินคาที่จะตองเสียภาษีอัตราสูงท่ีสุดคอื เสือ้ผาแตงกายเดก็ 
(พิกดั 6111)  ท่ีตองเสียภาษีนําเขาสหรัฐฯ เทากบัรอยละ 20.5  รองลงมาคอื เสื้อสเวตเตอร (พิกดั 
6110) และสูทผูหญิง (พิกดั 6204) ท่ีตองเสยีภาษีในอัตราท่ัวไปท่ีรอยละ 12.1 และ 11.2 ตามลําดบั  
ดังแสดงในตารางที ่4.8 จะเห็นไดวา  หากผูประกอบการ SMEs ไทยผลิตสินคาไมผานตามกฎวาดวย
แหลงกําเนิดของสหรัฐฯ   อาจสงผลใหสินคาของผูประกอบการ SMEs ไทยสูญเสยีความสามารถใน
การแขงขันในตลาดสหรัฐฯ   ซึ่งขอเสนอแนะในการเจรจาและการปรับตวัของผูประกอบการ SMEs 
สามารถสรุปไดในตารางท่ี 4.8  

ตารางที ่4.8 ขอเสนอแนะในการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคากับสหรัฐอเมรกิา  

ขอเสนอแนะ พิกดั สินคา อตัราภาษี
นําเขาของ
สหรัฐฯ 

ผูเจรจา ผูประกอบการ SMEs 

3907 โพลิเอสเทอร 6.2% ควรกําหนดสัดสวนวัตถุดบิท่ีใชใน
ประเทศเทากับรอยละ 40 
เชนเดียวกับในความตกลงไทย-
ออสเตรเลีย 

สนับสนุนการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศมากขึน้ 

6110 เสือ้สเวตเตอรหรอื
เสือ้กัก๊ 

12.1% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่
ใชการเปล่ียนพิกดัโดยไมมี
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ 

สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่
ใชในการทอผาข้ึนเองใน
ประเทศ 

6111 เสือ้ผาแตงกายเด็ก 20.5% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่
ใชการเปล่ียนพิกดัโดยไมมี
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ 

สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่
ใชในการทอผาข้ึนเองใน
ประเทศ 

6204 สูทผูหญิง 11.2% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดท่ี
ใชการเปล่ียนพิกดัโดยไมมี
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ 

สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที่
ใชในการทอผาข้ึนเองใน
ประเทศ 

7113 เครื่องประดับอัญมณ ี 6.3% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่
ใชการเปล่ียนพิกดัโดยไมมี
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ 

สนับสนุนการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศ 
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ขอเสนอแนะ พิกดั สินคา อตัราภาษี
นําเขาของ
สหรัฐฯ 

ผูเจรจา ผูประกอบการ SMEs 

8504 หมอแปลงไฟฟา 1.3% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่
ใชการเปล่ียนพิกดัโดยไมมี
ขอยกเวนเรื่องวัตถุดิบ 

สนับสนุนการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศหรอืผลิต
วัตถุดิบข้ึนเอง 

8529 เครื่องใชไฟฟา 3.2% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่
ใชการเปล่ียนพิกดัโดยไมมี
ขอยกเวนเรือ่งวัตถุดบิ 

สนับสนุนการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศหรอืผลิต
วัตถุดิบข้ึนเอง 

9403 เฟอรนิเจอร 0% ควรเสนอกฎวาดวยแหลงกําเนิดที่
ใชการเปล่ียนพิกดัโดยไมตอง
กําหนดสัดสวนวัตถุดบิ
ภายในประเทศควบคูไปดวย 

สนับสนุนการใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศหรอืผลิต
วัตถุดิบข้ึนเอง 

หมายเหต:ุ อัตราภาษีนําเขาของสหรัฐฯ เปนอัตราเฉล่ีย 
ที่มา: USITC, 2004 และรวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
 

แมวาภาษนีําเขาเฉลีย่ของสหรัฐฯ จะมีระดับท่ีไมสูงนัก  แตสินคาบางรายการยังมีอตัราภาษีท่ี
สูงมาก  โดยเฉพาะสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ซึ่งหากการเจรจาการคาไทย-สหรัฐฯ มีผลสําเร็จและบังคบั
ใช สหรัฐฯ จะตองลดภาษีใหแกสินคาของผูประกอบการ SMEs ท่ีไดแหลงกําเนิดจากประเทศไทย  ซ่ึง
ผูประกอบการ SMEs ไทยท่ีสงออกสินคาไปขายสหรัฐฯ จะไดแตมตอในเร่ืองภาษศีลุกากรทันที  และ
สินคาไทยจะสามารถขายไดในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น     

โดยสรุป  ผูประกอบการ SMEs ท่ีจะไดรับผลกระทบจากขอตกลงเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสนิคา
ท่ีเขมงวดคือ ผูประกอบการที่สงสินคาที่ไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดตามท่ีสหรัฐฯ กําหนด  โดย
สินคาท่ีจะไดรับผลกระทบมากก็คือสินคาท่ีมีอัตราภาษีนําเขาสหรัฐฯ ในอัตราสูง การวิเคราะหกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดของสินคาตัวอยางท่ีระบุในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร ความตกลงสหรัฐฯ -
ออสเตรเลีย  และความตกลงสหรัฐฯ-ชิลีเปรียบเทียบกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดของไทยที่ระบุในความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียพบวา สินคาท่ีจะไดรับผลกระทบมากหากไมผานกฎวาดวย
แหลงกําเนิดคือ เสื้อผาแตงกายเด็ก (พิกัด 6111) และเสื้อสเวตเตอรหรือเส้ือกั๊ก (พิกัด 6110) 
เน่ืองจากสินคามีอัตราภาษีนําเขาไปยังสหรัฐฯ สูงที่สุดคือเทากับรอยละ 20.5 และ 12.1 ตามลําดับ  
ดังนั้น  ถาผูประกอบการ SMEs ไทยสงสินคาท่ีไมผานกฎวาดวยแหลงกําเนิดไปขายยังสหรัฐฯ จะถูก
คิดภาษีในอัตราสูง  ซึ่งสินคาไทยจะสูญเสียประโยชนจากการขายสินคาท่ีปลอดภาษีไปทันที 

ขอเสนอจากการวิเคราะหสินคาตวัอยางของ SMEs ไทยคร้ังน้ีคือ ผูประกอบการควรเนนการ
ใชวัตถุดบิภายในประเทศมากขึ้น  ขณะท่ีผูเจรจาควรเจรจาใหกฎมคีวามซับซอนนอยท่ีสดุและ
พยายามใหมคีวามสอดคลองกัน โดยเฉพาะการกําหนดสดัสวนวตัถุดิบท่ีใชภายในประเทศ (Local 
content) น้ันควรกําหนดไวท่ีรอยละ 40  เน่ืองจากเปนสดัสวนท่ีใชในเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 
อยูกอนแลว และในความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลยีสวนใหญจะมีการกําหนดสัดสวนวตัถดุิบท่ี
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รอยละ 40 เชนกัน  และผูประกอบการสวนใหญมีความเขาใจเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาใน
ความตกลงการคาเสรีท้ังสองความตกลงน้ีบางแลว  ขณะเดียวกันไมควรใหมีขอยกเวนและการระบุ
กระบวนการผลิตเฉพาะสําหรับสินคาที่ซับซอน  เน่ืองจากอาจเปนปญหาในการปฏบิัติตามกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสนิคาของผูประกอบการ SMEs ไทยก็เปนได 

4.5 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีการเจรจาความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีกับประเทศคูคาหลาย
ประเทศ  ท้ังประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว การเจรจาเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ถือเปนเร่ืองสําคัญตอการเขาสูตลาดของประเทศคูเจรจาโดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามขอผูกพัน
การลดภาษีในความตกลงการคาเสรี   หากสินคาสงออกไทยไมผานเกณฑตามกฎวาดวยแหลงกาํเนดิ
สินคา จะทําใหประเทศไทยไมไดประโยชนจากการทําความตกลงการคาเสรี เน่ืองจากสินคาจะถูกเก็บ
ภาษีในอัตราท่ัวไป   

ปญหาการไมไดรับสิทธพิิเศษจากความตกลงการคาเสรี  นอกเหนือจากการท่ีสินคาไมผาน
หลกัเกณฑตามท่ีกฎระบุไว  แลวยังพบวา   

• ผูประกอบการสวนใหญ ยังมีความสับสนเกี่ยวกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาท่ีใช
ในความตกลงการคาเสรีภายใตกรอบความตกลงท่ีแตกตางกัน32  กลาวคือ  
ผูประกอบการสวนใหญยังคงเขาใจวา  กฎวาดวยแหลงกําเนิดระบุใหใชหลกัเกณฑ
การพิจารณาสัดสวนวัตถุดิบในประเทศ (RVC) ท่ีรอยละ 40 ในทุกสินคา  ตามท่ี 
ตกลงในเขตการคาเสรีอาเซียน  เพียงหลักเกณฑเดียว  ซ่ึงกฎที่ใชในเขตการคา
เสรีอาเซียนนั้นแตกตางอยางส้ินเชิงกับกฎที่ใชในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย  ท่ี
ระบุหลักเกณฑการพิจารณาลงรายสินคาตามพิกัดฮารโมไนซ 

• การปฏิบัติตามกฎวาดวยแหลงกําเนิดของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) มีอุปสรรค  เน่ืองจากระบบการบันทึกบัญชีตนทุนยังไมมีการ
จัดการท่ีดีพอจึงไมสามารถใชหลักเกณฑพิจารณาแหลงกําเนิดไดเอง 

จากปญหาของการไมไดรับสิทธิพิเศษภายใตความตกลงการคาเสรี อันเนื่องมาจากไม
สามารถปฏบิัติตามกฎวาดวยแหลงกําเนดิสินคา ท่ีผูประกอบการไทยอาจตองเผชิญ  คณะผูวจิยัมี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการเจรจากฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาของไทย  ดังน้ี 

 

 
                                            
32 ความเห็นจากสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทย  ในการประชุมระดมสมองเร่ือง “ขอตกลงเร่ืองแหลงกําเนิดสินคา”   วันที่ 
7 ธันวาคม 2547. 
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1. เปาหมายในการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนดิสินคาของไทยควรจะมีเพ่ือสงเสริมใหเกดิการ
ขยายตวัของปริมาณการคาระหวางคูเจรจา 

เน่ืองจากประเทศไทยไดเจรจาความตกลงการคาเสรีกับหลายประเทศ จึงยากท่ีจะทาํใหกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาในทุกความตกลงมีความสอดคลองกันเพราะเปนปญหาพ้ืนฐานของการทํา
ความตกลงการคาเสรี โดยเฉพาะกรณีประเทศเล็กอยางไทยที่เจรจากับประเทศใหญอยางสหรัฐฯ   ซ่ึง
มีกรอบการเจรจาในเร่ืองกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของตนอยูแลว  

ในการเจรจากฎวาดวยแหลงกําเนิดที่เปนเฉพาะในรายสินคา (Product Specific rules) 
ประเทศไทยควรเจรจาโดยยึดหลักวาใหกฎดังกลาวชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของปริมาณการคา
ระหวางคูเจรจาในแตละสินคา โดยเฉพาะสินคาท่ีมีการคากันระหวางคูคาสูง กฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาก็ควรใชเทาท่ีจําเปนเพื่อปองกันการบายเบนทางการคา (Trade deflection) ไมใชเพ่ือปกปอง
อุตสาหกรรม 

2. ควรประชาสัมพันธการเจรจาการคาเสรีของไทยกบัประเทศคูคาตางๆโดยเรงดวน 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  ควรประชาสัมพันธเกี่ยวกบัการ
ทําความตกลงการคาเสรีของไทยกับประเทศคูคาตางๆ โดยเรงดวน   โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคาที่จะมีผลบังคับใชภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลียดังที่มีการลง
นามไปแลว  และกฎท่ีกําลังอยูระหวางการเจรจา  อยางเชน  ในกรณีการเจรจากับสหรัฐฯ ท่ีจะอาศัย
แนวทางตามกรอบความตกลงท่ีสหรัฐฯ ทําไวกับประเทศตางๆ  ไดแก  สิงคโปร  ออสเตรเลียและชิล ี 
ดังท่ีคณะผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบไวในรายงานวิจัยน้ี  

3. ควรเจรจาใหมีการรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานของรัฐ 

กรมการคาตางประเทศและหนวยงานท่ีมีอํานาจของไทยจะเปนผูออกหนังสือรับรอง
แหลงกําเนิดแกผูสงออกสินคา  การรับรองแหลงกําเนิดที่มีหนังสือรับรองแหลงกําเนิดจากหนวยงาน
ของรัฐนั้น  ภาระการตรวจสอบแหลงกําเนิดจะอยูท่ีประเทศนําเขา  ขณะท่ีการรับรองแหลงกําเนิดโดย
ภาคเอกชนจะไมตองอาศัยหนังสือรับรองแหลงกําเนิด  แตภาระการตรวจสอบจะตกอยูกับท้ังประเทศ
นําเขาและประเทศท่ีสงออก  ซ่ึงจะตองมีระบบจดทะเบียนผูสงออกสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ัน  การ
ท่ีสหรัฐฯ ตองการใหภาคเอกชนไทยเปนผูรับรองแหลงกําเนิดเองนั้น33  อาจเพ่ิมภาระแก
ผูประกอบการ SMEs ไทย  ซ่ึงยังขาดความรูความเขาใจในกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตกรอบ
ความตกลงการคาตางๆ  ผูเจรจาไทยควรเจรจาใหหนวยงานของภาครัฐเปนผูรับรองแหลงกําเนิด
สินคา ดังเชนท่ีเปนอยูในปจจุบัน แทนการรับรองแหลงกําเนิดเองโดยผูประกอบการ SMEs  เน่ืองจาก 
ระบบการผลิตและจัดการเกี่ยวกับการผลิตและสงออกของเอกชนไทยยังไมมีการจัดการท่ีดีพอ 

                                            
33 ความเห็นจากตัวแทนผูประกอบการ  ในการประชุมระดมสมองเร่ือง “ขอตกลงเร่ืองแหลงกําเนิดสินคา”  วันที่ 7 ธันวาคม 
2547 
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4. มาตรการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs  

การท่ีผูประกอบการไมสามารถคิดคํานวณหรือหาแหลงกําเนิดสินคาของตนไดเองน้ัน  
นับเปนปญหาสําคัญท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  โดยเฉพาะ สสว . ตองรีบดําเนินการใหคําแนะนําใน
จัดระบบการจัดการภายใน  เชน  การบันทึกตนทุนสินคา  รายละเอียดการนําเขา-สงออกสินคา  โดย
อาจขอความรวมมือกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงกับการนําเขา-สงออกสินคา  อยางเชน กรมการ
คาตางประเทศ  กรมศุลกากร  ในการจัดเตรียมระบบปฏิบัติการจัดการเพ่ือรองรับการเปดเสรีการคาใน
อนาคต 

 

 


