
1

ถิ่นกาํเนิดสินคา้

หลกัเกณฑก์ารผลติเพือ่ใหไ้ดสิ้ทธพิเิศษ

         สิงหาคม 2554
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ระบบสิทธิพเิศษทางภาษศุีลกากร

สินคา้ออกของไทยจะไดร้บัสิทธิพิเศษในการยกเวน้ 

หรือ  ลดหย่อนภาษีขาเขา้จากประเทศผูนํ้าเขา้ท่ีให้

สิทธิหรือจากประเทศท่ีมีขอ้ตกลงกบัไทย
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ระบบการให้สิทธิพเิศษทางภาษศุีลกากรเป็นการทัว่ไป

GSP : Generalized System of Preferences

 ประเทศท่ีพฒันาแลว้ใหสิ้ทธิพิเศษเพียงฝ่ายเดียวแก่ประเทศกาํลงัพฒันา

    - สหภาพยุโรป (EU) 27 ประเทศ

    - สหรฐัอเมริกา - แคนาดา

    - นอรเ์วย์ - สวิตเซอรแ์ลนด์

    - ญ่ีปุ่ น - รสัเซีย

    - ตุรกี
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ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

ATIGA : ASEAN Trade in Goods Agreement

สิทธิพิเศษภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน  (Asean Free 
Trade Area : AFTA) ท่ีตกลงกนัระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ

    - ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์บรไูน 

       เวียดนาม ลาว พม่า กมัพชูา
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ระบบสิทธิพเิศษทางการค้าระหว่างประเทศกาํลงัพฒันา

GSTP : Global System of Trade Preferences

สิทธิพิเศษท่ีแลกเปล่ียนกนัระหว่างประเทศกาํลงัพฒันา    
เช่น  แอลจีเรีย อารเ์จนตินา บราซิล บงัคลาเทศ 
อียิปต ์อิหร่าน ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักา เปร ูไทย 
เวียดนาม เป็นตน้
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ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

FTA : Free Trade Agreement

สิทธิพิเศษท่ีไทยทําขอ้ตกลงกบัประเทศต่างๆ

ไทย – อินเดีย ไทย - ออสเตรเลีย

ไทย – นิวซีแลนด์                 อาเซียน - จีน

ไทย – ญ่ีปุ่ น อาเซียน - ญ่ีปุ่ น

อาเซียน – เกาหลี                            อาเซียน – อินเดีย

     อาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
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รายการสินคา้ท่ีไดร้บัสิทธิใน
การลดหรือยกเวน้ภาษีขาเขา้

หวัขอ้สําคญัของระบบสิทธิพิเศษฯ

กฎถ่ินกาํเนิดสินคา้

เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการ
ขอรบัสิทธิ

หนงัสือรบัรองถ่ินกาํเนิด
สินคา้

การตรวจคณุสมบติัถ่ิน
กาํเนิดสินคา้
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กฎถิน่กาํเนิดสินค้า

(Rules of Origin)

 “หลกัเกณฑ”์ หรือ “กติกา” ในการพิสจูนห์รือตดัสินว่า 

     สินคา้มีถ่ินกาํเนิดจากประเทศใด

 กาํหนดข้ึนเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการให้

     สิทธิพิเศษจะตกอยู่กบัสินคา้ท่ีเป็นผลผลิตท่ีแทจ้ริงของ  

     ประเทศท่ีไดร้บัสิทธิ
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สรุปหลกัเกณฑ์ถิน่กาํเนิดสินค้าภายใต้สิทธิพเิศษฯ

 สินคา้ท่ีเป็น “ผลผลิตทัง้หมด” หรือ “ไดม้าทัง้หมด” จากในประเทศ 

      (WHOLLY PRODUCE / WHOLLY OBTAINED)

 สินคา้ท่ีมีการใชว้ตัถดิุบนําเขา้   ตอ้งไดร้บั “การแปรสภาพอย่างเพียงพอ” 

ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

        หลกัเกณฑก์ารเปล่ียนพิกดัศุลกากรระหว่าง “วตัถุดิบนําเขา้” กบั “สินคา้ทีส่่งออก”

        หลกัเกณฑ ์“มูลคา่เพิ่ม” ของการผลิต  หรือ “สัดส่วนการใชว้ตัถุดิบ”

หลกัเกณฑ ์“กระบวนการผลติ”  หรือ “ประเภทของวตัถุดบิ”   ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการ

เฉพาะ
       

 

    



พกิดัศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
(Harmonized System – HS)

ตอน (Chapter)

ประเภท (Heading)

ประเภทย่อย (Sub-heading)

 ใช้เลข 2 หลกั (01 ถึง 97) 

ใช้เลข 4 หลกั (01.01 ถงึ 97.06) 

ใช้เลข 6 หลกั (0101.10 ถึง 9706.00)

หมวด (Section)   ม ี21 หมวด
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ตวัอย่างการใช้หลกัเกณฑ์การเปลีย่นพกิดัฯ ของ ASEAN
“เฟอร์นิเจอร์ไม้” : ผลติจากวตัถุดิบนําเข้าในพกิดัฯ ใดกไ็ด้ยกเว้นพกิดัฯ เดียว

 (HS 9403.60) กนักบัสินค้า

วตัถุดบินําเข้า

ไม้ทีเ่ลือ่ยแล้ว(HS 4407.29)

นํา้ยาเคลอืบเงา(HS 3209.90)

ตะปู (HS 7317.00) 

กาว (HS 3506.10)

สินค้าส่งออก

เฟอร์นิเจอร์ไม้ 

(HS 9403.60)
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ตัวอย่าง

การใช้หลักเกณฑ์ “ มูลค่าเพิม่ของการผลิต” ของ ASEAN

12

สินค้า  “ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานยนต์” (HS 8708)  

  หลกัเกณฑ์     : สัดส่วนของต้นทุนและมูลค่าการผลติใน

     ประเทศภาค ี(REGIONAL VALUE 

CONTENT : RVC) ต้องไม่ตํา่กว่าร้อยละ 

40 ของราคาสินค้า F.O.B.
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ตัวอย่างการใช้หลักเกณฑ์ “ สัดส่วนการใช้วัตถุดบิ” ของ EU

      สูตรการคาํนวณ  

       มูลค่าของวตัถุดบินําเข้า    X 100   50%

      ราคาสินค้าหน้าโรงงาน
  

“สายไฟฟ้า”     : มูลค่าของวตัถุดบินําเข้าต้องไม่เกนิร้อยละ 50

  (HS 8544)        ของราคาสินค้าหน้าโรงงาน (EX-WORKS PRICE)

<
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ตวัอย่างการใช้หลกัเกณฑ์ “กระบวนการผลติ” หรือ “ประเภทของวตัถุดบิ”

ทีก่าํหนดไว้โดยเฉพาะของ EU

สินคา้ส่ิงทอ      หลกัเกณฑ์

 เคร่ืองนุ่งห่ม/เส้ือผา้สําเร็จรปู          ตอ้งใช ้“ผา้ผืน” ท่ีถกั
หรือ

     (พิกดัฯ ตอนท่ี 61 และ 62)           ทอในประเทศ

  ผา้ผืน ตอ้งใช ้“เสน้ดา้ย” ท่ีผลิต

ในประเทศ
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ขอ้มลูท่ีผูส่้งออกตอ้งตรวจสอบก่อนขอใชสิ้ทธิ

 สินคา้ท่ีส่งออกจดัอยู่ในพิกดัศุลกากรใด

- www.customs.go.th   - ตรวจสอบกบัผูนํ้าเขา้

 สินคา้อยู่ในรายการท่ีไดร้บัสิทธิพิเศษ หรือไม่

- www.dft.go.th - หน่วยงานท่ีออกหนงัสือรบัรองฯ

 กฎว่าดว้ยถ่ินกาํเนิดสินคา้กาํหนดไวอ้ย่างไร 

     - www.dft.go.th “ตรวจถ่ินกาํเนิดสินคา้”

 วิธีปฏิบติัในการขอหนงัสือรบัรองฯ เพ่ือขอใชสิ้ทธิฯ

http://www.dft.go.th/�


 การค้นหาตรวจกฎถ่ินกาํเนิด  www.dft.go.th



 คลิกเลือกตรวจถ่ินกาํเนิดสินค้า



 เลือกเมนูค้นหากฎถ่ินกาํเนิดสินค้า



 เลือกประเทศ พิมพพิ์กดั แล้วกดค้นหา
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วตัถุประสงคข์อง
การตรวจถ่ินกาํเนิดสินคา้

 ตรวจว่าสินคา้มีคณุสมบติัถกูตอ้งตาม

กฎว่าดว้ยถ่ินกาํเนิดสินคา้ หรือไม่

 ป้องกนัการแอบอา้งถ่ินกาํเนิดสินคา้ 

(Circumvention)



การพจิารณาถิน่กาํเนิดสินค้า

การผลิต

    ขัน้ตอน/กระบวนการผลิต             

  ตน้ทนุการผลิต/ราคาสินคา้             

การใชว้ตัถุดิบ

     แหล่งท่ีมา/ถ่ินกาํเนิดของวตัถดิุบ

     พิกดัศลุกากรของวตัถดิุบนําเขา้

     ตน้ทนุวตัถดิุบ
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ประกาศกรมฯ เก่ียวกบัตรวจคณุสมบติัถ่ินกาํเนิดของสินคา้

ท่ีจะขอใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

www.dft.go.th » กฎหมายและพรบ. » ประกาศ

 วธีิการยืน่ขอตรวจคุณสมบัตฯิ

 สินค้าทีต้่องยืน่ขอตรวจคุณสมบัตฯิ

 แบบขอรับการตรวจคุณสมบัตฯิ

http://www.dft.go.th/�
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วิธีการย่ืนขอตรวจคณุสมบติัฯ

 ระบบปกติ (Manual)

    - ย่ืนเอกสารแบบขอรบัการตรวจคุณสมบติัฯ และคํารบัรอง

     ขอ้มลูการผลิตสินคา้

 ระบบ Internet
- บนัทึกและส่งขอ้มูลการผลิตสินคา้ท่ี www.dft.go.th 
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สินคา้ท่ีตอ้งย่ืนขอใหต้รวจคณุสมบติัฯ

 สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรปู (พิกดัฯ ตอนท่ี 01-24)

- ย่ืนแบบขอรบัการตรวจฯ พรอ้มกบัการย่ืนขอหนงัสือรบัรองฯ

 สินคา้อุตสาหกรรม (พิกดัฯ ตอนท่ี 25-97)

- ย่ืนแบบขอรบัการตรวจฯ และคํารบัรองขอ้มูลการผลิตสินคา้

      ก่อนย่ืนขอหนงัสือรบัรองฯ

 สินคา้ส่ิงทอ (พิกดัฯ ตอนท่ี 50-63) ท่ีจะขอใชสิ้ทธิ GSP 

      - ย่ืนคําขอรบัการตรวจฯ สินคา้ส่ิงทอท่ีจะขอ FORM A 
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การย่ืนแบบขอรบัการตรวจคณุสมบติัฯ 

  สินคา้พิกดัฯ เดียวกนัและใชว้ตัถดิุบประเภทเดียวกนัให้

   ย่ืนคําขอฯ เพียง 1 ชุด

  “ช่ือสินคา้” ควรระบุใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบัพิกดัฯ

   และใบกาํกบัสินคา้
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โครงสรา้งตน้ทนุการผลิตและราคาสินคา้
1. วตัถดิุบ/วสัด/ุช้ินส่วนในประเทศ

2. วตัถดิุบ/วสัด/ุช้ินส่วนนําเขา้

3.   ตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ

4.   กาํไร

5.   ราคาสินคา้หนา้โรงงาน (1+2+3+4)

6.   ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้เพ่ือการส่งออก

7.   ราคาสินคา้ F.O.B. (5+6)
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วตัถดิุบ/วสัด/ุช้ินส่วนในประเทศ 

 วตัถุดบิที่ “ได้ถิ่นกาํเนิด” ในประเทศ
- ผลติในประเทศ  และ

    - ผลติถูกต้องตามกฎถิ่นกาํเนิด

 หลกัเกณฑ์ของ ASEAN (ATIGA)

    - วตัถุดิบทีจั่ดซ้ือในประเทศจากผู้ผลติทีไ่ด้รับอนุญาต (Licensed Manufacturers)

จะถือเสมือนว่าเป็นวตัถุดบิที ่“ได้ถิ่นกาํเนิด” ในประเทศ

 วตัถุดิบทีใ่ช้กฎถ่ินกาํเนิดสะสม (CUMULATION)

   - วตัถุดบินําเข้าจากประเทศผู้ให้สิทธิ/ประเทศ ASEAN/ ประเทศคู่ภาค ีจะถือว่า

เป็นวตัถุดบิในประเทศ



28

วตัถดิุบท่ีใชก้ฎถ่ินกาํเนิดสะสม (CUMULATION) 

กรณใีช้สิทธิ GSP ของ EU/NORWAY/SWITZERLAND/TURKEY
- นําเข้าจาก EU/NORWAY/SWITZERLAND/TURKEY FORM EUR 1

     - นําเข้าจาก ASEAN FORM A

กรณีใชสิ้ทธิ ATIGA ของ ASEAN

- นําเข้าจาก ASEAN FORM D

กรณใีช้สิทธิ FTA

- นําเข้าจากประเทศคู่ภาค ีหนังสือรับรองถ่ินกาํเนิดสินค้าทีอ่อกภายใต้ข้อตกลง
ของแต่ละ FTA
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วตัถดิุบ/วสัด/ุช้ินส่วนนําเขา้

* วตัถดิุบท่ี “ไม่ไดถ่ิ้นกาํเนิด”  ในประเทศ *

 นําเขา้จากต่างประเทศ

ใชร้าคา C.I.F. ในการคํานวณตน้ทนุ

 ซ้ือในประเทศจากผูนํ้าเขา้ หรือ ไม่ทราบแหล่งท่ีมา

 ซ้ือในประเทศแต่ผลิตไม่ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์

ใชร้าคาตาม Invoice ท่ีซ้ือขายจริง
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ตน้ทนุการผลิตและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

 ค่าน้ํา/ค่าไฟฟ้า/

    ค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง

 ค่าออกแบบผลิตภณัฑ์

 ค่าตรวจสอบ    

 ค่าใชจ่้ายในการอบรม

    พนกังาน

 ค่าจา้งในการบริหาร

 ค่าขนส่งวตัถดิุบ  ฯลฯ

 ค่าแรง/เงินเดือนพนกังาน

    รวมทัง้สวสัดิการแรงงาน

 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร/ 

    โรงงาน  

 ค่าบํารงุรกัษา

 ค่าประกนัภยั

 ค่าดอกเบ้ีย
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กาํไรของสินคา้

ค่าขนส่ง

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการ

ขนส่งสินคา้ จากโรงงานไปยงั

ท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน ท่ี

จะส่งออก  
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 ราคาสินคา้หนา้โรงงาน (Ex-works Price) 

= ตน้ทนุการผลิตทัง้หมด + กาํไร

 ราคาสินคา้ F.O.B. 

= ราคาสินคา้หนา้โรงงาน + ค่าขนส่ง

ราคาสินคา้
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กรณตีวัอย่าง การคาํนวณต้นทุนสินค้าเพือ่ขอ FORM D ไปอาเซียน

-วัตถุดิบ/วัสดุทีใ่ช้ในการผลติสินค้าต่อช้ินจํานวน 4 รายการ ได้แก่

   1. วัสดุ A  นําเข้าจากประเทศไต้หวัน มูลค่า 30 US$ 

   2. วัสดุ B นําเข้าจากประเทศเกาหล ีมูลค่า 15 US$  

   3. วัสดุ C นําเข้าจากประเทศมาเลเซีย มูลค่า 20 US$  * (ใช้กฎถิน่กาํเนิดสะสม) * 

  4. วัสดุ D ซ้ือจากผู้ผลติในประเทศ มูลค่า 15 US$ 

- ต้นทุนการผลติและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  มูลค่า 10 US$ ต่อช้ิน

- กาํไร ช้ินละ 5 US$ 

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าถงึท่าเรือ 5 US$ ต่อช้ิน

- ราคาสินค้า F.O.B.  = 100 US$  ต่อช้ิน
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โครงสรา้งตน้ทุนการผลิตสินคา้

IMPORT CONTENT               

วตัถุดบินําเข้า รวม =      45 US$

 วสัดุ A                      30

วสัดุ B                       15

LOCAL CONTENT

วตัถุดบิในประเทศ รวม =                35 US$

วสัดุ C (ถ่ินกาํเนิดสะสม)            20                                    

วสัดุ D                                         15

ต้นทุนการผลติอืน่ ๆ                        10 US$

กาํไร                                                  5 US$

ค่าขนส่ง                                            5 US$

รวมราคาสินค้า F.O.B.     100  US$
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                                                วิธีการคํานวณ

วธิทีี ่1

    มูลค่าวตัถดิุบในประเทศ+ตน้ทนุการผลิต+กาํไร+ค่าขนส่ง X 100  

                     ราคา F.O.B.

35 + 10 + 5 + 5 X 100   = 55%

                           100  

วิธทีี ่2
            ราคา F.O.B. – มูลค่าวตัถดิุบนําเขา้ X 100

       ราคา F.O.B.
100 - 45    X  100 = 55%

                              100
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ขั้นตอนการยืน่ขอตรวจถิน่กาํเนิดสินค้าผ่านทาง Internet

  ลงทะเบียนท่ี  www.dft.go.th  และย่ืนแบบคําขอลง      

  ทะเบียนเพ่ือขอรบั Username/Password
   เขา้สู่ระบบฯและบนัทึกขอ้มูลของสินคา้เพ่ือส่งใหร้ะบบ  

  ประมวลผล

    ย่ืนคํารบัรองขอ้มูลการผลิตสินคา้ท่ีพิมพจ์ากระบบฯ ต่อ    

   เจา้หนา้ท่ีเพ่ือตรวจยืนยนัขอ้มูล

    รบัผลการตรวจสอบคณุสมบติัฯ

http://www.dft.go.th/�
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  ผลการตรวจสอบคณุสมบติัทางดา้นถ่ินกาํเนิด 

    มีอายุใชไ้ด ้ 2  ปี  นบัตัง้แต่วนัท่ีกรมการคา้

    ต่างประเทศรบัรองผลการตรวจสอบ    

 เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต/การ

    ส่งออกตอ้งเก็บไว ้5 ปี
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หน่วยงานทีใ่ห้บริการ

  ย่ืนเอกสารแบบ Manual ท่ีเคานเ์ตอรเ์ซอรวิ์ส      ชั้น 

3  กรมการคา้ต่างประเทศ

  ส่งขอ้มูลทาง Internet ย่ืนคํารบัรองขอ้มูลท่ีกลุ่ม   

  ตรวจสอบรบัรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ ชัน้ 5

  ย่ืนท่ีสํานกังานการคา้ต่างประเทศในส่วนภูมิภาค (6 แห่ง)

         : เชียงใหม่ สงขลา(หาดใหญ่) ชลบรีุ สระแกว้ หนองคาย 

     เชียงราย
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สอบถามเพ่ิมเติม

สํานกับริหารการนําเขา้

อาคารกรมการคา้ต่างประเทศ ชัน้ 5

โทร 0-2547-4809, 0-2547-5090

หรือ 1385 ต่อ 4806, 4808

 www.dft.go.th
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