
 หน้า  ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๘) 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๖๕/๒๕๖๐ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากร 
สําหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา 

 
 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง  ประเทศ
กําลังพัฒนา  (The  Global  System  of  Trade  Preferences  Among  Developing  Countries:  GSTP) 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ระหว่างประเทศกําลังพัฒนา  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 
(๑)  ให้ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราช

กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  (ฉบับที่  ๖) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา  ตามบัญชี 
ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ระหว่างประเทศกําลังพัฒนา  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๒)  การลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อ  ๑  (๑)  ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าที่ออกโดยประเทศท่ีได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนาตามความตกลง 
ว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา 

(๓)  ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ก่อนนําของออกจาก
อารักขาของศุลกากร  แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอลดอัตราอากรศุลกากร   
ให้แจ้งความประสงค์  และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 

ข้อ  ๒  หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า 
ต้องเป็นไปตามภาคผนวก  ๒  กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิ

พิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๑  ภาคผนวก  ๒  กฎว่าด้วย 
ถิ่นกําเนิดสินค้า) 

(๑)  เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ
กําลังพัฒนา 

 (๑.๑)  กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นผลิตขึ้นหรือได้้มาโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ
ภาคีผู้ส่งออกทั้งหมด  (Wholly  Produced  or  Obtained)  ต้องเป็นไปตามกฎข้อ  ๒  ของกฎว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา 

 



 หน้า  ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๘) 

 (๑.๒)  กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าโดยใช้วัตถุดิบ  ส่วนประกอบหรือผลิตผลจากประเทศ
นอกความตกลงหรือจากที่ไม่สามารถระบุถิ่นกําเนิดได้  (Not  Wholly  Produced  or  Obtained)  
ต้องเป็นไปตามกฎข้อ  ๓  ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษ 
ทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา 

 (๑.๓)  กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าแบบสะสม  (Cumulative  Rules  of  Origin)  ต้อง
เป็นไปตามกฎข้อ  ๔  ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ระหว่างประเทศกําลังพัฒนา 

 (๑.๔)  กรณีใช้เกณฑ์ร้อยละพิเศษ  (Special  Criteria  Percentage)  ต้องเป็นไปตาม  
กฎข้อ  ๑๐  ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง
ประเทศกําลังพัฒนา 

(๒)  เง่ือนไขและการระบุเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า  เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสนิค้า การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสนิค้าในช่องที่  ๘ 

๑. ของผลิตขึ้นหรือได้มาโดยใช้วัตถุดิบในประเทศภาคี
ผู้ ส่ ง อ อ ก ทั้ ง ห ม ด   (Wholly  Produced  or  
Obtained)  ตามกฎข้อ  ๑  (เอ)  และกฎข้อ  ๒  
ของภาคผนวก  ๒  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าตาม
ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิ เศษทางการค้า
ระหว่างประเทศกําลังพัฒนา 

“A” 

๒. ของที่ผลิตขึ้นหรือได้มาโดยมิได้ใช้วัตถุดิบของ
ประเทศภาคีทั้งหมด  (Not  Wholly  Produced  or 
Obtained)  รายละเอียดดังนี้ 

 

(๑) การได้ ถิ่ นกํ าเนิ ดเป็นไปตามกฎข้อ  ๓   ใน
ภาคผนวก  ๒  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าตาม
ความตกลงฯ 

“B  x%”  เช่น  “B  50%” 

(๒) การได้ ถิ่ นกํ าเนิ ดเป็นไปตามกฎข้อ  ๔   ใน
ภาคผนวก  ๒  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าตาม
ความตกลงฯ 

“C  x%”  เช่น  “C  60%” 

(๓) การได้ถิ่นกําเนิดเป็นไปตามกฎข้อ  ๑๐  ใน
ภาคผนวก  ๒  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าตาม
ความตกลงฯ 

“D” 



 หน้า  ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๘) 

ข้อ  ๓  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
(๑)  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามแบบฟอร์ม  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒)  

จะต้องออกโดยหน่วยงานที่รัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกแต่งตั้งขึ้น  และต้องมีตราประทับพร้อมกับลง
ลายมือชื่อโดยผู้มีอํานาจของหน่วยงานดังกล่าว  ซึ่งได้มีการแจ้งตัวอย่างตราประทับและตัวอย่างลายมือชื่อ
ของหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว 

 ในกรณีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีที่อ้างถึงใน
วรรคหน่ึงจะไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากร 

(๒)  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะอยู่ในรูปเอกสาร  ต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  ต้องไม่มี
การแก้ไขใด ๆ 

(๓)  อายุของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ให้ใช้ได้ภายในกําหนด  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกหนังสือ 
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

(๔)  ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง  และหนังสือรับรอง  ถิ่นกําเนิด 
สินค้านั้นอาจระบุบัญชีราคาสินค้าตั้งแต่สองฉบับขึ้นไปที่ออกให้สําหรับการขนส่งของคร้ังเดียวได้ 

(๕)  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับเดียวอาจสําแดงรายการของหลายรายการได้  และของ
แต่ละรายการจะได้คุณสมบัติถิ่นกําเนิดสินค้าโดยสิทธิของตนเองแยกจากกัน 

(๖)  ในกรณีที่มีของที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบุรวมอยู่กับของท่ีได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  ให้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้น 
ยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(๗)  กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย  เช่น  ความไม่สอดคล้องเล็กน้อยหรือการละไว้  การพิมพ์ผิดหรือ 
การใช้พื้นที่ช่องเกินขอบที่กําหนด  โดยที่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง
แท้จริงของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  หรือความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลที่อยู่ในหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  ให้ยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้นได้ 

(๘)  การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องที่  ๘  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตาม 
ข้อ  ๒  (๒)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑) 

ข้อ  ๔  วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า 
(๑)  ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าที่ออกตามความตกลงว่าด้วยการให้

สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา  โดยย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าและ
สําเนา  ๑  ฉบับในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒)  ที่ผู้นําของเข้า 
ได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและ
สําเนาต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  
    ทั้งนี้  ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและสําเนาหน่ึงฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง 



 หน้า  ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๘) 

(๒)  กรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถนําหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและสําเนาดังกล่าว 
ในข้อ  ๔  (๑)  มาแสดงต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้าแต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรในการขอลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรอัตราปกติก่อน
นําของออกจากอารักขาของศุลกากร  และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร  โดยให้ระบุ
รหัสเหตุผลในช่อง  (Argumentative  Reason  Code)  เป็น  “P14  และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง  
(Argumentative  Privilege  Code)  เป็น  “GS1”  ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  และส่ง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

  หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว  แต่ไม่ได้บันทึก
ข้อมูลแจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอลดอัตราอากรศุลกากรของแต่ละ
รายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผัน  โดยชี้แจงเหตุผลประกอบก่อนการ
นําของออกจากอารักขาของศุลกากร 

(๓)  ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด  ดังนี้ 
  (๓.๑)  ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจาก

ประเทศกําลังพัฒนา  ตามข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 
  (๓.๒)  ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสิน ค้าขาเข้า  (Import  Declaration  

Detail)  ในช่องรหัสสิทธิพเิศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุเป็น  “GS1” 
  (๓.๓)ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต  (Import  

Declaration  Detail  Permit) 
  (๓.๓.๑)  ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องเลขที่ใบอนุญาต  (Permit  

No.) 
  (๓.๓.๒)  ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  

(Issue  Date) 
  (๓.๓.๓)  ให้ระบุรหัสประเทศภาคีที่ขอรับสิทธิพิเศษฯ  ในช่องเลขประจําตัวของ

หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority) 
(๔)  การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบรายละเอียด

ข้อมูลใบขนสินค้า  พร้อมย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและสําเนา  โดยสําแดงเลขที่หนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ชื่อหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและการใช้สิทธิตามบัญชีแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง
ประเทศกําลังพัฒนา  ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า  และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้อย่าง
ชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า  “GS1” 

(๕)  ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  
ปัญหาที่พบในรายการหน่ึงรายการใดในหลายรายการนั้น  จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้การให้สิทธิพิเศษ



 หน้า  ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๘) 

ทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกําลังพัฒนา 
ของของรายการอื่น  ๆ  ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดนั้นเสียไปหรือล่าช้า 

(๖)  กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในระหว่างการตรวจสอบไว้เป็นการ
ชั่วคราวให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

  (๖.๑)  กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า  เอกสารประกอบ  และหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  ไม่ถูกต้องตรงกัน  และมีเหตุอันควรสงสัยหรือจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มี
ข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อย
ของนั้นไปก่อนและอาจชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

  (๖.๒)  กรณีพบปัญหาในของรายการหน่ึงรายการใดในหลายรายการที่สําแดงภายใต้
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  จะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเฉพาะรายการที่มีปัญหา  
และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  
พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจชัก
ตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

  (๖.๓)  กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถ่ินกําเนิดสินค้าว่า  ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่ายได้รับ
การลดอัตราอากร  หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าหรืออยู่
ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  สํานักพิกัดอัตราศุลกากร  และหากของนั้น
มิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงาน
ศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อน  และให้ผู้นําของเข้าวาง
ประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

(๗)  การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าในกรณีที่มีข้อเท็จจริงสอดคล้องถูกต้องตรง
กับของที่นําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถ่ินกําเนิดสินค้า  ใหผ้่อนผันได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (๗.๑)  กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  เช่น  ความคลาดเคลื่อนหรือการ
ตกหล่นเพียงเล็กน้อย  การพิมพ์ผิด  หรือการใช้พื้นที่ช่องเกินขอบที่กําหนด  เป็นต้น  ของข้อความที่ระบุ
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ากับข้อความในเอกสารต่าง  ๆ  ที่ ย่ืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากร 

  (๗.๒)  กรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าน้อยกว่าในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ให้
ผ่อนผันใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้เท่ากับปริมาณที่นําเข้าจริง  ในกรณีที่ปริมาณของของนําเข้า
จริงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ปริมาณท่ีเกินให้ชําระค่าอากรในอัตราปกติ 

(๘)  กรณีของนําเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศที่มิได้เป็นประเทศภาคีความตกลงฯ  
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนใบตราส่งสินค้าส่งผ่าน



 หน้า  ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๘) 

ประเทศอื่น  (Through  Bill  of  Lading)  ต้นฉบับบัญชีราคาสินค้าหรือสําเนา  และเอกสารที่เป็น
หลักฐาน  ซึ่งแสดงว่า   

  (๘.๑)  การส่งผ่านนั้น  เนื่องจากความจําเป็นทางภูมิศาสตร์  หรือเป็นเพราะเส้นทาง
ขนส่งบังคับ 

  (๘.๒)  ของนั้นมิได้นําไปเพื่อการซื้อขายหรือเพื่อการใช้บริโภคภายในประเทศที่ส่งผ่าน  และ 
  (๘.๓)  ของนั้นมิได้จัดทําด้วยประการใด  ๆ  ในประเทศที่ส่งผ่าน  นอกจากขนถ่ายขึ้น

และลงจากยานพาหนะ  หรือดําเนินการใด  ๆ  ที่จําเป็นแก่การเก็บรักษาของนั้นให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 
(๙)  กรณีผู้นําเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  และประสงค์จะขอคืนอากรโดยขอใช้สิทธิ

พิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนําเข้า  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและ
สําเนา  ๑  ฉบับ  พร้อมได้เขียนหรือประทับตราเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและสําเนาต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

ข้อ  ๕  กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ย่ืนเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตรา
อากร  หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 

ข้อ  ๖  ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าของที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร  สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ในสื่อรูปแบบใด  ๆ  หรือเอกสารไว้  เพื่อให้ตรวจสอบเป็น
ระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันนําของเข้า 

ข้อ  ๗  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กุลิศ  สมบัติศิริ 

อธิบดีกรมศุลกากร 



๑ 
 

เอกสารแนบ ๑ 

 

ANNEX II 
RULES OF ORIGIN 

ภาคผนวก ๒ 
กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา 

For determining the origin of products eligible for 
preferential concessions under the GSTP in the 
light of paragraphs (a) and (b) of Article 3 and 
Article 15 of the Agreement on GSTP the 
following Rules shall be applied: 

ในการพิจารณาถิ่นกําเนิดของสินคาที่ไดรับสิทธิพิเศษ 
ทางภาษีภายใตจีเอสทีพี ตามขอ (เอ) และ (บี) ของ 
Article 3 และ Article 15 ของความตกลงจีเอสทีพีใหใช
กฎดังตอไปนี้ 

RULE 1: Originating products กฎขอ 1 ผลิตภัณฑท่ีไดถิ่นกําเนิด 
Products covered by preferential trading 
arrangements within the framework of the GSTP 
imported into the territory of a participant from 
another participant which are consigned directly 
within the meaning of Rule 5 hereof, shall be 
eligible for preferential concessions if they 
conform to the origin requirement under any 
one of the following conditions: 

ผลิตภัณฑในกรอบความตกลงจีเอสทีพี ที่นําเขาในอาณาเขต
ของประเทศภาคีความตกลงฯ ซึ่งผลิตภัณฑนั้นมาจาก
ประเทศภาคีหนึ่งและถูกสงตรงตามความหมายในกฎขอ 5 
ของกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา ใหถือวาไดรับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีหากผลิตภัณฑนั้นปฏิบัติตามขอกําหนดกฎวาดวย
ถิ่นกําเนิดสินคาภายใตเงื่อนไขใดเง่ือนไขหนึ่งดังตอไปนี้ 

(a) Products wholly produced or obtained in the 
exporting participant as defined in Rule 2; or 

(เอ) ผลิ ตภัณฑที่ ผลิ ตขึ้ นหรื อ ไดมา โดยใช วั ตถุดิบ
ภายในประเทศภาคีผูสงออกทั้งหมดตามที่ไดนิยาม
ในกฎขอ ๒ หรือ 

(b) Products not wholly produced or obtained in 
the exporting participant, provided that the 
said products are eligible under Rule 3 or 
Rule 4. 

(บี) ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นหรือไดมาโดยมิไดใชวัตถุดิบ
ภายในประเทศภาคีผูสงออกทั้งหมด หากผลิตภัณฑนั้น
มีคุณสมบัติไดรับสิทธิพิเศษฯ ภายใตกฎขอ ๓ หรือ
กฎขอ ๔ 

RULE 2: Wholly produced or obtained กฎขอ 2 ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นหรือ 
ไดมาโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด 

Within the meaning of Rule 1(a) the following 
shall be considered as wholly produced or 
obtained in the exporting participant: 

ภายใตความหมายของกฎขอ ๑(เอ) ผลิตภัณฑดังตอไปนี้
ใหถือวาเปนผลิตภัณฑที่ไดมาหรือผลิตขึ้นโดยใชวัตถุดิบ
ในประเทศภาคีผูสงออกท้ังหมด 

(a) raw or mineral products extracted from its 
soil, its water or its seabeds;1 

(เอ) แรธาตุและผลิตภัณฑที่เปนวัตถุดิบที่สกัดจากพื้นดิน  
พื้นน้ํา พื้นใตทะเล1 

(b) agricultural products harvested there;2 (บี) ผลิตภัณฑทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวในประเทศนั้น2 
(c) animals born and raised there; (ซ)ี สัตวที่มีกําเนิดและเลี้ยงเติบโตในประเทศนั้น 
(d) products obtained from animals referred to 

in paragraph (c) above; 
(ด)ี ผลิตภัณฑที่ ได ไดจากสัตวตามที่ระบุในขอ (ซี ) 

ขางตน 
(e) products obtained by hunting or fishing (อ)ี ผลิตภัณฑที่ไดจากการลาสัตว  หรือการประมง 

                                                 
1 Include mineral fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metal ores. 
2 Include forestry products. 
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conducted there; ที่กระทําในประเทศนั้น 
(f) products of sea fishing and other marine 

products taken from the high seas by its 
vessels;3,4 

(เอฟ) ผลิตภัณฑอันไดมาจากการประมงทะเลหรือ
ผลิตภัณฑอื่นที่ ไดจากทะเลหลวงโดยเรือของ
ประเทศนั้น3,4 

(g) products processed and/or made on board 
its factory ships4,5 exclusively from products 
referred to in paragraph (f) above; 

(จี) ผลิตภัณฑที่ไดผานกระบวนการและ/หรือทําขึ้นบน
เรือผลิตผลิตภัณฑของประเทศนั้น4,5 โดยเฉพาะ
จากผลิตภัณฑที่ระบุไวในขอ (เอฟ) ขางตน 

(h) used articles collected there, fit only for the 
recovery of raw materials; 

(เอช) ของที่ใชแลวที่รวบรวมไดในประเทศนั้นที่เหมาะ
เพียงเพ่ือกูคืน (รีคอฟเวอร) 

(i) waste and scrap resulting from 
manufacturing operations conducted there; 

(ไอ) ของที่ใชไมไดและเศษที่ไดจากการผลิตในประเทศนั้น 

(j) goods produced there exclusively from the 
products referred to in paragraph (a) to (i) 
above. 

(เจ) ของที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้นจากผลิตภัณฑที่ระบุไว
ในขอ (เอ) ถึง (ไอ) ขางตนเทานั้น 

RULE 3: Not wholly produced or obtained กฎขอ 3 ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นหรือ 
ไดมาโดยมิไดใชวัตถุดิบของประเทศนั้นทั้งหมด 

(a) Within the meaning of Rule 1 (b), products 
worked on or processed as a result of which 
the total value of the materials, parts or 
produce originating from non-participants or 
of undetermined origin used does not 
exceed 50 per cent of the f.o.b. value of the 
products produced or obtained and the final 
process of manufacture is performed within 
the territory of the exporting participant shall 
be eligible for preferential concessions 

(เอ) ภายใตความหมายของกฎขอ ๑(บี) ผลิตภัณฑที่ได
จัดทําหรือผานกระบวนการซึ่ งเปนผลจากการ 
ใชวัตถุดิบ สวนประกอบหรือผลิตผลจากประเทศ
นอกความตกลงหรือจากที่ไมสามารถรูถิ่นกําเนิด 
ซึ่ งผลิตภัณฑนั้นจะไดถิ่นกําเนิดเมื่อใชวัตถุดิบ 
สวนประกอบหรือผลิตผลจากประเทศนอกความตกลง
หรือจากที่ไมสามารถรูถิ่นกําเนิดไมเกินรอยละ ๕๐ 
ของมูลค า  เอฟโอบี  ของผลิตภัณฑนั้ น  และ
กระบวนการผลิตขั้นสุดทายจะตองกระทําภายใน
อาณาเขตของประเทศภาคีผูสงออก จะถือวาไดรับ

                                                 
3 “Vessels” - shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, registered in a participant’s country and 

operated by a citizen or citizens or governments of participants or partnership, corporation or association, duly 
registered in such participant’s country, at least 60 per cent of equity of which is owned by a citizen or citizens 
and/or government of such participants or 75 per cent by citizens and/or governments of the participants. 
However the products taken from vessels engaged in commercial fishing under bilateral agreements which 
provide for chartering/leasing of such vessels and/or sharing of catch between participants will also be eligible 
for preferential concessions. 

4 In respect of vessels or factory ships operated by government agencies, the requirement of flying the flag of a 
participant does not apply. 

5 For the purpose of this Agreement, the term “factory ship” means any vessel, as defined, used for processing 
and/or making on board products exclusively from those products referred to in paragraph (f) above. 
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subject to the provisions of Rule 3 (c) and 
Rule 4. 

สิทธิพิเศษภายใตขอกําหนดของกฎขอ ๓(ซี) และ
กฎขอ ๔ 

(b) Sectoral agreements6 (บี) ความตกลงเฉพาะเรื่อง6 
(c) The value of the non-originating materials, 

parts or produce shall be: 
(ซ)ี มูลคาของวัตถุดิบ สวนประกอบ ผลิตผล ที่ไมได 

ถิ่นกําเนิด คือ 
(i) The c.i.f. value at the time of 

importation of the materials, parts or 
produce where this can be proven; or 

 (๑) มูลคา ซีไอเอฟ ของวัตถุดิบ สวนประกอบ 
ผลิตผล ที่สามารถพิสูจนได ณ เวลาที่นําเขา 

(ii) The earliest ascertainable price paid for 
the materials, parts or produce of 
undetermined origin in the territory of 
the participant where the working or 
processing takes place. 

 (๒) ราคาประเมินครั้งแรกที่จายใหกับวัตถุดิบ 
สวนประกอบ ผลิตผลที่ไมทราบถิ่นกําเนิดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีที่ซึ่งมีการจัดทํา
หรือมีกระบวนการผลิตเกิดข้ึน 

RULE 4: Cumulative rules of origin กฎขอ ๔ กฎวาดวยถิ่นกําเนิดแบบสะสม 
Products which comply with origin requirements 
provided for in Rule 1 and which are used by a 
participant as input for a finished product eligible 
for preferential treatment by another participant 
shall be considered as a product originating in 
the territory of the participant where working or 
processing of the finished product has taken 
place provided that the aggregate content 
originating in the territory of the participant is not 
less than 60 per cent of its f.o.b. value.7 

ผลิตภัณฑที่เปนไปตามขอกําหนดการไดถิ่นกําเนิดสินคา
ในกฎขอ ๑ และถูกนําไปใช โดยประเทศภาคีหนึ่ ง  
ในฐานะเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑขั้นสุดทายที่ไดรับ
สิทธิพิเศษในอีกประเทศภาคีหนึ่งใหถือวาเปนผลิตภัณฑ 
ที่ ไดถิ่นกํา เนิดในอาณาเขตของประเทศภาคี  ที่ซึ่ ง
ผลิตภัณฑขั้นสุดทายไดจัดทําหรือผานกระบวนการ  
หากวาสัดสวนมูลคาการผลิตรวมที่ไดถิ่นกําเนิดในอาณาเขต
ของประเทศภาคีนั้นมีมูลคาไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของ
มูลคา เอฟโอบ ีของผลิตภัณฑนั้น๗ 

RULE 5: Direct consignment กฎขอ ๕ การสงมอบโดยตรง 
The following shall be considered as directly 
consigned from the exporting participant to the 
importing participant: 

การดําเนินการตอไปนี้ ถือเปนการสงมอบโดยตรงจาก
ประเทศภาคีผูสงออกไปยังประเทศภาคีผูนําเขา 

(a) if the products are transported without 
passing through the territory of any non-
participant; 

(เอ) หากผลิตภัณฑนั้นไดถูกขนสงโดยไมผานอาณาเขต
ของประเทศนอกความตกลงฯ 

                                                 
6
 In respect of products traded within the framework of sectoral agreements negotiated under the GSTP, 
provision may need to be made for special criteria to apply. Consideration may be given to these criteria as 
and when the sectoral agreements are negotiated. 

7
  “Partial” cumulation as implied by Rule 4 above means that only products which have acquired originating 
status in the territory of one participant may be taken into account when used as inputs for a finished product 
eligible for preferential treatment in the territory of another participant. 
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(b) the products whose transport involves 
transit through one or more intermediate 
non-participants with or without 
transhipment or temporary storage in such 
countries, provided that: 

(บี) ผลิตภัณฑที่ถูกขนสงผานประเทศนอกความตกลง
หนึ่งประเทศหรือมากกวา โดยจะมีการถายลําเรือ
หรือเก็บไวชั่วคราวในประเทศที่วานี้หรือไมก็ตาม 
ทั้งนี้มีเงื่อนไขวา 

 (i) the transit entry is justified for 
geographical reason or by considerations 
related exclusively to transport 
requirements; 

 (1) การสงผานนั้นสืบเนื่องมาจากเหตุผลทาง
ภูมิศาสตรหรือโดยการพิจารณาที่เกี่ยวเนื่องกับ
ขอกําหนดทางดานการขนสงโดยเฉพาะ 

 (ii) the products have not entered into 
trade or consumption there; and 

 (2) ผลิตภัณฑนั้นไมถูกนําออกสูการซื้อขายหรือ 
ใชบริโภคในประเทศนั้น และ 

 (iii) the products have not undergone any 
operation there other than unloading 
and reloading or any operation required 
to keep them in good condition. 

 (3) ผลิตภัณฑนั้นตองไมถูกกระทําการอื่นใด 
ในประเทศนั้นมากไปกวาการขนถายผลิตภัณฑนั้น
ขึ้นและลงหรือการกระทําอื่นใดที่จํ า เปน 
แกการเก็บรักษาสินคาใหอยูในสภาพที่ดีเทานั้น 

RULE 6: Treatment of packing กฎขอ 6 การปฏิบัติตอหีบหอสินคา 
When determining the origin of products, packing 
should be considered as forming a whole with 
the product it contains. However, packing may 
be treated separately if the national legislation 
so requires. 

ในการพิจารณาถิ่นกําเนิดสินคาของผลิตภัณฑ ใหถือวา
หีบหอเปนสวนเดียวกับผลิตภัณฑนั้น อยางไรก็ตามอาจแยก
หีบหอออกจากผลิตภัณฑหากมีการบัญญัติกฎหมาย
ภายในประเทศ 

RULE 7: Certificate of origin กฎขอ ๗ หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
Products eligible for preferential concessions 
shall be supported by a Certificate of Origin8 
issued by an authority designated by the 
government of the exporting participant and 
notified to the other participants in accordance 
with the Certification Procedures to be 
developed and approved by the participants. 

ผลิตภัณฑที่มีสิทธิขอรับสิทธิพิเศษฯจะตองมีหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคา8 ที่ออกใหโดยหนวยงานราชการที่
ไดรับมอบหมายจากประเทศภาคีที่สงออกและไดแจงให
ประเทศภาคีอื่นทราบตามความตกลงที่ เปนไปตาม
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ได
ถูกจัดทําและไดรับการอนุมัติโดยประเทศภาคีความตกลง 

RULE 8 กฎขอ 8 
(a) In conformity with paragraphs (a) and (b) of 

Article 3 and Article 15 of the Agreement on 
the GSTP and national legislations, any 
participant may prohibit importation of 
products containing any inputs originating 

(เอ) ในการปฏิบัติตามขอ (เอ) และ (บี) ของ Article 3 
และ Article 15 ของความตกลงจีเอสทีพี และ 
การบัญญัติกฎหมายภายในประเทศ ประเทศภาคีใดๆ 
อาจหามการนําเขาของใดๆ ที่ไดถิ่นกําเนิดจากรัฐที่
ไมมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและทางพาณิชย 

                                                 
8 

 A standard Certificate of Origin to be used by all participants is annexed. 
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from States with which it does not have 
economic and commercial relations. 

(b) Participants will do their best to co-operate 
in order to specify origin of inputs in the 
Certificate of Origin. 

(บี) ประเทศภาคีจะตองใหความรวมมืออยางดีที่สุด
เพื่อที่จะระบุถิ่นกําเนิดของของในหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินคา 

RULE 9: Review กฎขอ ๙ การทบทวน 
These Rules may be reviewed as and when 
necessary upon request of one third of the 
participants and may be open to such 
modifications as may be agreed upon. 

อาจทบทวนกฎเหลานี้เมื่อมีการรองขอจากหนึ่งในสาม
ของประเทศภาคีและอาจเปดใหมีการปรับแกไขตามที่ได
ตกลงกัน 

RULE 10: Special criteria percentage กฎขอ ๑๐ เกณฑรอยละพิเศษ 
Products originating in participating least 
developed countries can be allowed a 
favourable 10 percentage points applied to the 
percentages established in Rules 3 and 4. Thus, 
for Rule 3, the percentage would not exceed 60 
percent, and for Rule 4, the percentage would 
not be less than 50 per cent. 

อนุญาตใหผลิตภัณฑที่ไดถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีที่เปน
ประเทศดอยพัฒนาไดแตมตอรอยละ ๑๐ กับรอยละที่
กําหนดในกฎขอ ๓ และกฎขอ ๔ ดวยเหตุนี้รอยละ
ดังกลาวตองไมเกินรอยละ ๖๐ สําหรับกฎขอ ๓ และตอง
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ สําหรับกฎขอ ๔ 
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