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คำนำ
 ปจจุบันประเทศตางๆ ไดเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรี

เพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาในตลาด

ตางประเทศ ประเทศไทยจึงตองปรับตัวใหสอดคลองกับทิศทาง

การคาระหวางประเทศและเคลื่อนตัวตามการเจรจาจัดทำเขตการคา

เสรีในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อ

สงเสริมความรวมมือทางเศรษกิจ การคา และการลงทุนระหวาง

ประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยใหสามารถ

แขงขันไดกับประเทศแขงทางการคาที่ตางเรงดำเนินการเจรจาจัดทำ

เขตการคาเสรี ดังกลาว

 การจัดทำ คูมือการใชสิทธิพิเศษทางการคาโครงการ GSP 

ญี่ปุนความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ความตกลง

หุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

เผยแพรสาระสำคัญของความตกลงดังกลาวใหทุกภาคสวนไดใช

ประโยชนในการลงทุน การผลิตและการสงออกของประเทศไทยที่

ตองแขงขันกับประเทศคูแขงทางการคาที่ตางเรงดำเนินการเจรจา

จัดทำเขตการคาเสรี

 กรมการคาตางประเทศหวังเปนอยางยิ่งวา ผูผลิต ผูสงออก 

และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งประชาชนทั่วไปจะไดรับประโยชน

จากขอมูลในคูมือเลมนี้ ในการชวยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

และการสงออกของไทยตอไป

กรมการคาตางประเทศ

กองสิทธิประโยชนทางการคา
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 โครงการระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป 

(Generalized System of Preferences: GSP) ของญี่ปุนความ

ตกลงหุนสวนเศรษฐกจิ ไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic 

Partnership Agreement: JTEPA) ความตกลง หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership: AJCEP) มีความเปนมา ดังนี้

1.ความเปนมา

 ภายหลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 เศรษฐกิจโลกประสบกับ ภาวะ

เศรษฐกิจ ตกต่ำ ความเสียเปรียบ

ในการแขงขันของสินคาจากประเทศ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของสวนรวม

แนวความคิดเกี่ยวกับระบบ GSP จึง

เกิดขึ้นในคราวประชุมขององคการ

สหประชาชาติวาดวยการคาและ

การพัฒนาสมัยที่ 1 ณ นครเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิสเมื่อป 2507 โดยมี

ความมุงหมายเพื่อที่จะยกระดับฐานะ

ทางเศรษฐกิจของประเทศกำลัง

พัฒนา โดยการมีรายไดจากการคา

แทนที่จะไดรับในรูป ของเงินชวย

เหลือเพราะ UNCTAD ไดศึกษาและ 

พบวา ปญหาที่สำคัญของประเทศ

กำลังพัฒนาในการพัฒนาเศรษฐกิจ

คือความเสียเปรียบทางดานการ

แขงขันทางการคากับประเทศคูแขง

ที่เปนประเทศพัฒนาแลว และรายได

ที่เกิดจากการสงออกของประเทศที่

กำลังพัฒนาภายใตระบบ GSP จะ

ถูกหมุนเวียนนำกลับไปซื้อสินคา

อุปโภคและบริโภคจากประเทศ ท่ี

 ในระหวางการประชุม 

Boao Forum for Asia ณ มณฑล

ไหหลำ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2545 นายก 

รัฐมนตรีไทยและญี่ปุน ไดหารือและ

เห็นควรใหมีการจัดตั้งคณะทำงาน

รวมเพื่อศึกษาการเปนหุนสวน

เศรษฐกิจไทย – ญี่ปุน เพื่อผลักดัน

ความ รวมมือที่ครอบคลุมรอบดาน 

ทั้งดานการคา การลงทุน อุตสาหกรรม 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวม

ทั้ง การจัดทำความตกลงการคาเสรี

โดยใหยึดรูปแบบความตกลงหุนสวน

เพื่อเศรษฐกิจยุคใหม ญี่ปุน – สิงคโปร 

(Japan – Singapore for a New 

– Age Economic Partner ship 

Agreement: JSEPA) 

เปนตัวอยางในการทำความ ตกลง

ระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน

ตอมาในวันที่ 11 ธันวาคม 2546 

ผูนำทั้งสองไดพบหารือทวิภาคีและ

เห็น   ชอบใหเริ่มการเจรจาอยาง 

เปนทางการเพื่อจัดทำความตกลง

หุนสวนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุน

 ในระหวางการประชุมรัฐมนตรี

เศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุน ครั้งที่ 7เมื่อวัน

ที่ 7 ตุลาคม 2543 ณ จังหวัดเชียงใหม 

ประเทศไทย ที่ประชุมมีมติใหศึกษาการ

รวมกลุมเศรษฐกิจระหวาง  อาเซียน

และญี่ปุน  ซึ่งตอมาไดมีการจัดตั้งคณะ

ผูเชี่ยวชาญ อาเซียน-ญี่ปุน วาดวยความ

รวมมือทาง เศรษฐกิจอยางใกลชิด 

(ASEAN - Japan Closer Economic 

Partnership (CEP) Expert Group)

ประกอบดวยเจาหนาที่กระทรวงเศรษฐกิจ

ของ อาเซียนและญี่ปุน เพื่อจัดทำรายงาน

การศึกษาเรื่อง  ASEAN-Japan Closer 

Economic Partnership (AJCEP) 

เสนอตอผูนำอาเซียนและญี่ปุน โดยผล

การศึกษาไดชี้ใหเห็นถึงผลดี ตอ

เศรษฐกิจทั้งอาเซียนและญี่ปุน หากมีการ

จัดทำความ ตกลงหุนสวนเศรษฐกิจโดย

อาเซียนจะมีอัตราการเติบโตของการสง

ออกในระดับที่สูงกวาญี่ปุนผูนำ อาเซียน

-  ญี่ปุน  ไดรวมลงนามในกรอบความ

ตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ อาเซียน - ญี่ปุน

(Framework for Comprehensive  

Economic Partnership between 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

1.

GSP



พัฒนาแลว วิธีการชวย เหลือทาง

การคาไดแกการที่ประเทศพัฒนา

แลวชวยเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของสินคา โดยลดหยอนภาษี

นำเขาแกสินคาที่นำเขาจากประเทศ

กำลังพัฒนาจึง เปนสิ่งจำเปน ดังนั้น 

ในการประชุม UNCTAD สมัยที่ 2 

ณ กรุงนิวเดลีประเทศอินเดีย เมื่อ

ตนปี 2511 ที่ ประชุมจึงมีมติยอมรับ

ระบบ GSP ซึ่งในปจจุบันมี ประเทศ

พัฒนา แลวรวมทั้ง ญี่ปุน เขารวม

โครงการรวม 46 ประเทศโดยญี่ปุน

เริ่มใหสิทธิ GSP แกประเทศกำลัง

พัฒนารวมทั้ง ไทย ตั้งแต 

วันที่ 1 สิงหาคม 2514 เปนตนมา 

ทั้งนี้ โครงการดังกลาวคาดวาจะ

สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2562  

เนื่องจาก  ไทยอยูในกลุมประเทศ

ที่มีรายไดปานกลางคอนขางสูง 

(Upper-Middle Income Country)     

ตามที่ธนาคารโลก (World Bank)    

กำหนดติดตอกัน เปนระยะเวลา 3 ป 

( Japan-Thailand Economic 

Partnership Agreement: JTEPA ) 

โดยเริ่มการประชุมเจรจา  ครั้งแรก

ที่ประเทศไทยเมื่อตนปพ.ศ. 2547

และมีการลงนาม การใชความตกลง

ดังกลาว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 

ในสมัยของพลเอกสุรยุทธ จลานนท

นายกรัฐมนตรีไทย และนายชินโซ 

อาเบะ นายก รัฐมนตรีญี่ปุนและเริ่ม 

บังคับใชความตกลง JTEPA ตั้งแต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนมา

 

 

ASEAN and Japan) เมื่อวันที่  8 

ตุลาคม 2546  ณ  เกาะบาหลีประเทศ

อินโดนีเซียซึ่งกรอบการ  เปนหุนสวน

ทางเศรษฐกิจฯ จะนำไปสูความเปนไป

ไดในการจัดทำเขตการคาเสรี โดยระบุ

วาการเปดเสรี(การคาสินคาการบริการ 

และการลงทุน) รวมทั้งความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจในสาขาตางๆ ระหวาง

อาเซียนและญี่ปุนจะตองเสร็จสิ้นในป 

พ.ศ. 2555 สำหรับ อาเซียน 6 ประเทศ 

(บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนส  สิงคโปร  และไทย)  และ

ยืดหยุนอีก 5ป สำหรับประเทศ CLMV 

(กัมพูชา ลาว เมียนมาร และ เวียดนาม)

ทั้งนี้  กรอบหุนสวนทางเศรษฐกิจฯ 

ดังกลาวไดระบุถึงแนวทางในการเจรจา

แบบทวิภาคีรายประเทศกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนมาประกอบการพิจารณา

ในการเจรจาระดับภูมิภาคตอไป การ

เจรจาความตกลงหุนสวน เศรษฐกิจ 

อาเซียน - ญี่ปุน เริ่มอยางเปนทางการใน

เดือน เมษายน 2548 โดย มีการเจรจา

รวมทั้งสิ้น 11 รอบ และสรุปผลเจรจาใน 

เดือนพฤศจิกายน  2550  และมีผล

บังคับใช เชน ไทยมีผลบังคับตั้งแต

วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เปนตนมาดังนี้ 

ญี่ปุน (เริ่ม ใช1 ธ.ค. 51) ประเทศอาเซียน 

10 ประเทศ 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

2.

GSP



:       บรูไนดารุสซาลาม

        (เริ่มใช1 ม.ค. 52)         

         มาเลเซีย  

         (เริ่มใช1 ก.พ. 52)

          ฟลิปปนส

(เริ่มใช1 ก.ค. 53)

 สิงคโปร  

          (เริ่มใช1 ธ.ค. 51)

           ไทย  

          (เริ่มใช1 มิ.ย. 52)

           กัมพูชา 

 (เริ่มใช1 ธ.ค. 52)

            ลาว 

            (เริ่มใช1 ธ.ค. 51)

เมียนมาร

            (เริ่มใช1 ธ.ค. 51)

            เวียดนาม  

            (เริ่มใช1 ธ.ค. 51) 

 อินโดนีเซีย*

หมายเหตุ :*อยูระหวางดำเนินการ               

กระบวนการภายในประเทศ

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

3.

GSP



:       บรูไนดารุสซาลาม

        (เริ่มใช1 ม.ค. 52)         

         มาเลเซีย  

         (เริ่มใช1 ก.พ. 52)

          ฟลิปปนส

(เริ่มใช1 ก.ค. 53)

 สิงคโปร  

          (เริ่มใช1 ธ.ค. 51)

           ไทย  

          (เริ่มใช1 มิ.ย. 52)

           กัมพูชา 

 (เริ่มใช1 ธ.ค. 52)

            ลาว 

            (เริ่มใช1 ธ.ค. 51)

เมียนมาร

            (เริ่มใช1 ธ.ค. 51)

            เวียดนาม  

            (เริ่มใช1 ธ.ค. 51) 

 อินโดนีเซีย*

หมายเหตุ :*อยูระหวางดำเนินการ               

กระบวนการภายในประเทศ

4.



2. วัตถุประสงค 

 โครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป 

(Generalized System of Preferences: GSP) ของญี่ปุน 

ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand 

Economic Partnership Agreement: JTEPA) ความตกลง 

หุนสวนเศรษฐกิจ อาเซียน - ญี่ปุน  (ASEAN-Japan 

Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) 

มีวัตถุประสงค ดังนี้

 วัตถุประสงคและระยะ

เวลาของโครงการฯ การใชสิทธ ิ

GSP มีดังนี้     

•  เพื่อเพิ่มรายไดจากการสงออก

ใหกับประเทศที่กำลังพัฒนา

•  เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมของ

ประเทศที่กำลังพัฒนา

•  เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลัง

พัฒนา

 โครงการ GSPของญี่ปุน

เริ่มใหสิทธิ GSP ดวยการลดภาษี

ศุลกากรแกสินคาที่นำเขาจาก 

ประเทศที่กำลังพัฒนารวม ทั้ง

ประเทศไทย 

( ดูขอ 4 เรื่องขอบเขตของ สินคา

/ขอผูกพันทางภาษ ี)

          วัตถุประสงคของการจัด

ทำความตกลง AJCEP เพื่อเปด

ตลาดสินคาภายใตความตกลง

หุนสวน เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน 

ของประเทศภาคีโดยมีสัดสวน

ของสินคาที่นำมาลด/ยกเลิกภาษี

ใหแกกัน (ใชสถิติการนำเขาป 

2548 เปนฐานในการเจรจา )

ดังนี้ 

          ญี่ปุน สินคา รอยละ96.7 

ของมูลคาการนำเขาจากอาเซียน

ทั้งหมดจะถูกนำมาลด / ยกเลิก

ภาษีนำเขาโดยรอยละ 90 ของ

มูลคาสินคานำเขาจะลดเปน 0 

ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช  

          สิงคโปร ยกเลิกภาษี นำ

เขาสินคาทั้งหมดทันทีที่ ความ

ตกลงมีผลบังคับใช     

          อาเซียน 5 ประเทศ (ไทย 

มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส 

อินโดนีเซีย) สินคา รอยละ 93.8

ของมูลคา 

 วัตถุประสงค กัมพูชา 

ลาว พมา สินคา 93เปอรเซ็นต

ของมูลคาการนำเขาจากญี่ปุน 

ของแตละประเทศจะถูกนำมา

ลด / ยกเลิกภาษีภายใน 18 ป

หลังจากความตกลงมีผลบังคับ

ใช ของการจัดทำความตกลง 

JTEPA เพื่อการจัดตั้ง

เขตการคาเสรี (FTA) การลงทุน

และการอำนวยความสะดวกทาง

การคาและความรวมมือสาขา

ตางๆ ดังนี้     

• การเปดเสรี ประกอบดวย

(1) การคาสินคา

(2) กฎถิ่นกำเนิดสินคา

(3) พิธีการศุลกากร

(4) การคาไรกระดำษ

(5) การยอมรับรวมกัน

(6) การคาบริการการลงทุน

(8) การเคลื่อนยายของบุคคล

     ธรรมดา

(9) ทรัพยสินทางปญญา

(10) การจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐ

(11) การแขงขันทางการคา     

• ความรวมมือ 9 สาขาหลัก ไดแก

(1) การสงเสริมการคาและการ

     ลงทุน

(2) เกษตร ปาไม และประมง

(3) การศึกษาและการพัฒนา

     ทรัพยากรมนุษย 

(4) การสรางเสริมสภาพแวดลอม

     ทางธุรกิจ 

(5) บริการทางการเงิน 

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

    การสื่อสาร

(7) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

    พลังงาน และ สิ่งแวดลอม 

(8) วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม

(9) การทองเที่ยวนอกจากนี้ 

ภายใตความ ตกลง JTEPA 

ประเทศไทย และญี่ปุนตกลงที่

จะรวมมือกันและอำนวยความ

สะดวกใหความรวมมือแกภาค

เอกชน โดยรวมถึงการดำเนิน 

โครงการอีก 7 สาขา ไดแก 

(1) ครัวไทยสูครัวโลก 

(2) ความรวมมือดาน 

อุตสาหกรรมเหล็ก

(3) โครงการสถาบันพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยดานยานยนต

(4) การอนุรักษพลังงาน

(5) เศรษฐกิจสรางมูลคา 

(6) ความเปนหุนสวนภาครัฐ

- ภาคเอกชน

(7) ความรวมมือ ดานสิ่งทอ 

และเครื่องนุงหม

การนำเขาจากญี่ปุนของแตละ

ประเทศจะถูกนำมา ลด/ยกเลิก

ภาษีภายใน 10 ป หลังจากความ

ตกลงมีผลบังคับใช

          เวียดนาม สินคา รอยละ

94 ของมูลคาการนำเขาจากญี่ปุน

จะถูกนำมาลด/ยกเลิกภาษีภายใน

  17  ปหลังจากความตกลงมีผล

บังคับใช    

 กัมพูชา ลาว พมา สินคา 

93 เปอรเซ็นตของมูลคาการนำ

เขาจากญี่ปุน ของแตละประเทศ

จะถูกนำมาลด / ยกเลิกภาษีภาย

ใน 18 ปหลังจากความตกลงมี

ผลบังคับใช

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

5.

GSP



          วัตถุประสงคของการจัด

ทำความตกลง AJCEP เพื่อเปด

ตลาดสินคาภายใตความตกลง

หุนสวน เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน 

ของประเทศภาคีโดยมีสัดสวน

ของสินคาที่นำมาลด/ยกเลิกภาษี

ใหแกกัน (ใชสถิติการนำเขาป 

2548 เปนฐานในการเจรจา )

ดังนี้ 

          ญี่ปุน สินคา รอยละ96.7 

ของมูลคาการนำเขาจากอาเซียน

ทั้งหมดจะถูกนำมาลด / ยกเลิก

ภาษีนำเขาโดยรอยละ 90 ของ

มูลคาสินคานำเขาจะลดเปน 0 

ทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช  

          สิงคโปร ยกเลิกภาษี นำ

เขาสินคาทั้งหมดทันทีที่ ความ

ตกลงมีผลบังคับใช     

          อาเซียน 5 ประเทศ (ไทย 

มาเลเซีย บรูไน ฟลิปปนส 

อินโดนีเซีย) สินคา รอยละ 93.8

ของมูลคา 

 วัตถุประสงค กัมพูชา 

ลาว พมา สินคา 93เปอรเซ็นต

ของมูลคาการนำเขาจากญี่ปุน 

ของแตละประเทศจะถูกนำมา

ลด / ยกเลิกภาษีภายใน 18 ป

หลังจากความตกลงมีผลบังคับ

ใช ของการจัดทำความตกลง 

JTEPA เพื่อการจัดตั้ง

เขตการคาเสรี (FTA) การลงทุน

และการอำนวยความสะดวกทาง

การคาและความรวมมือสาขา

ตางๆ ดังนี้     

• การเปดเสรี ประกอบดวย

(1) การคาสินคา

(2) กฎถิ่นกำเนิดสินคา

(3) พิธีการศุลกากร

(4) การคาไรกระดำษ

(5) การยอมรับรวมกัน

(6) การคาบริการการลงทุน

(8) การเคลื่อนยายของบุคคล

     ธรรมดา

(9) ทรัพยสินทางปญญา

(10) การจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐ

(11) การแขงขันทางการคา     

• ความรวมมือ 9 สาขาหลัก ไดแก

(1) การสงเสริมการคาและการ

     ลงทุน

(2) เกษตร ปาไม และประมง

(3) การศึกษาและการพัฒนา

     ทรัพยากรมนุษย 

(4) การสรางเสริมสภาพแวดลอม

     ทางธุรกิจ 

(5) บริการทางการเงิน 

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

    การสื่อสาร

(7) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

    พลังงาน และ สิ่งแวดลอม 

(8) วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม

(9) การทองเที่ยวนอกจากนี้ 

ภายใตความ ตกลง JTEPA 

ประเทศไทย และญี่ปุนตกลงที่

จะรวมมือกันและอำนวยความ

สะดวกใหความรวมมือแกภาค

เอกชน โดยรวมถึงการดำเนิน 

โครงการอีก 7 สาขา ไดแก 

(1) ครัวไทยสูครัวโลก 

(2) ความรวมมือดาน 

อุตสาหกรรมเหล็ก

(3) โครงการสถาบันพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยดานยานยนต

(4) การอนุรักษพลังงาน

(5) เศรษฐกิจสรางมูลคา 

(6) ความเปนหุนสวนภาครัฐ

- ภาคเอกชน

(7) ความรวมมือ ดานสิ่งทอ 

และเครื่องนุงหม

การนำเขาจากญี่ปุนของแตละ

ประเทศจะถูกนำมา ลด/ยกเลิก

ภาษีภายใน 10 ป หลังจากความ

ตกลงมีผลบังคับใช

          เวียดนาม สินคา รอยละ

94 ของมูลคาการนำเขาจากญี่ปุน

จะถูกนำมาลด/ยกเลิกภาษีภายใน

  17  ปหลังจากความตกลงมีผล

บังคับใช    

 กัมพูชา ลาว พมา สินคา 

93 เปอรเซ็นตของมูลคาการนำ

เขาจากญี่ปุน ของแตละประเทศ

จะถูกนำมาลด / ยกเลิกภาษีภาย

ใน 18 ปหลังจากความตกลงมี

ผลบังคับใช

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

6.

GSP



 วัตถุประสงค กัมพูชา 

ลาว พมา สินคา 93เปอรเซ็นต

ของมูลคาการนำเขาจากญี่ปุน 

ของแตละประเทศจะถูกนำมา

ลด / ยกเลิกภาษีภายใน 18 ป

หลังจากความตกลงมีผลบังคับ

ใช ของการจัดทำความตกลง 

JTEPA เพื่อการจัดตั้ง

เขตการคาเสรี (FTA) การลงทุน

และการอำนวยความสะดวกทาง

การคาและความรวมมือสาขา

ตางๆ ดังนี้     

• การเปดเสรี ประกอบดวย

(1) การคาสินคา

(2) กฎถิ่นกำเนิดสินคา

(3) พิธีการศุลกากร

(4) การคาไรกระดำษ

(5) การยอมรับรวมกัน

(6) การคาบริการการลงทุน

(8) การเคลื่อนยายของบุคคล

     ธรรมดา

(9) ทรัพยสินทางปญญา

(10) การจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐ

(11) การแขงขันทางการคา     

• ความรวมมือ 9 สาขาหลัก ไดแก

(1) การสงเสริมการคาและการ

     ลงทุน

(2) เกษตร ปาไม และประมง

(3) การศึกษาและการพัฒนา

     ทรัพยากรมนุษย 

(4) การสรางเสริมสภาพแวดลอม

     ทางธุรกิจ 

(5) บริการทางการเงิน 

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

    การสื่อสาร

(7) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

    พลังงาน และ สิ่งแวดลอม 

(8) วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม

(9) การทองเที่ยวนอกจากนี้ 

ภายใตความ ตกลง JTEPA 

ประเทศไทย และญี่ปุนตกลงที่

จะรวมมือกันและอำนวยความ

สะดวกใหความรวมมือแกภาค

เอกชน โดยรวมถึงการดำเนิน 

โครงการอีก 7 สาขา ไดแก 

(1) ครัวไทยสูครัวโลก 

(2) ความรวมมือดาน 

อุตสาหกรรมเหล็ก

(3) โครงการสถาบันพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยดานยานยนต

(4) การอนุรักษพลังงาน

(5) เศรษฐกิจสรางมูลคา 

(6) ความเปนหุนสวนภาครัฐ

- ภาคเอกชน

(7) ความรวมมือ ดานสิ่งทอ 

และเครื่องนุงหม

โครงการ GSP ของญี่ปุน

  โครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) ของญี่ปุน ความตกลง

 หุนสวนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ

 อาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) มีความเปนมา ดังนี้

3. วันที่เร�่มมีผลบังคับใช

          วัตถุประสงค 

และระยะเวลาของโครง 

การฯ การใชสิทธิ GSP มีดังนี้     

• เพื่อเพิ่มรายไดจาก 

การสงออกใหกับประเทศที่ 

กำลังพัฒนา

• เพื่อสงเสริม

อุตสาหกรรมของประเทศ

ที่กำลังพัฒนา

• เพื่อเพิ่มอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศที่กำลังพัฒนา

 โครงการ GSP 

ของญี่ปุนเริ่มใหสิทธิ GSP 

ดวยการลดภาษีศุลกากร

แกสินคาที่นำเขาจาก 

ประเทศที่กำลังพัฒนารวม 

ทั้งประเทศไทย

(ดูขอ4 เรื่องขอบเขตของ 

สินคา/ขอผูกพันทางภาษี)

สิทธิ 1 เมษายน 2544 – 31 

มีนาคม2554

• ลาสุดญี่ปุน ไดขยายเวลา 

การใหสิทธิ GSP ในปจจุบัน

ออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2562 

  วันที่เริ่มมีผลบังคับใช

1 พฤศจิกายน 2550

       วันที่เริ่มมีผลบังคับใช

1 มิถุนายน 2552

(สำหรับประเทศไทย

ปจจุบันรายการสินคาที่ญี่ปุนใหสิ

ทธิ GSP ไทย คงเหลือ 86 

รายการ 

(บนพื้นฐานพิกัดศุลกากรใน 

ระบบ HS 

2007)เนื่องจากความตกลง 

JTEPA 

เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2550

(ดูขอ 4 เรื่องขอบเขตของ 

สินคา/ขอผูกพันทางภาษี)

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

7.

GSP



 วัตถุประสงค กัมพูชา 

ลาว พมา สินคา 93เปอรเซ็นต

ของมูลคาการนำเขาจากญี่ปุน 

ของแตละประเทศจะถูกนำมา

ลด / ยกเลิกภาษีภายใน 18 ป

หลังจากความตกลงมีผลบังคับ

ใช ของการจัดทำความตกลง 

JTEPA เพื่อการจัดตั้ง

เขตการคาเสรี (FTA) การลงทุน

และการอำนวยความสะดวกทาง

การคาและความรวมมือสาขา

ตางๆ ดังนี้     

• การเปดเสรี ประกอบดวย

(1) การคาสินคา

(2) กฎถิ่นกำเนิดสินคา

(3) พิธีการศุลกากร

(4) การคาไรกระดำษ

(5) การยอมรับรวมกัน

(6) การคาบริการการลงทุน

(8) การเคลื่อนยายของบุคคล

     ธรรมดา

(9) ทรัพยสินทางปญญา

(10) การจัดซื้อจัดจ้ำงโดยรัฐ

(11) การแขงขันทางการคา     

• ความรวมมือ 9 สาขาหลัก ไดแก

(1) การสงเสริมการคาและการ

     ลงทุน

(2) เกษตร ปาไม และประมง

(3) การศึกษาและการพัฒนา

     ทรัพยากรมนุษย 

(4) การสรางเสริมสภาพแวดลอม

     ทางธุรกิจ 

(5) บริการทางการเงิน 

(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

    การสื่อสาร

(7) วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

    พลังงาน และ สิ่งแวดลอม 

(8) วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม

(9) การทองเที่ยวนอกจากนี้ 

ภายใตความ ตกลง JTEPA 

ประเทศไทย และญี่ปุนตกลงที่

จะรวมมือกันและอำนวยความ

สะดวกใหความรวมมือแกภาค

เอกชน โดยรวมถึงการดำเนิน 

โครงการอีก 7 สาขา ไดแก 

(1) ครัวไทยสูครัวโลก 

(2) ความรวมมือดาน 

อุตสาหกรรมเหล็ก

(3) โครงการสถาบันพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยดานยานยนต

(4) การอนุรักษพลังงาน

(5) เศรษฐกิจสรางมูลคา 

(6) ความเปนหุนสวนภาครัฐ

- ภาคเอกชน

(7) ความรวมมือ ดานสิ่งทอ 

และเครื่องนุงหม

  โครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป 

(Generalized System of Preferences: GSP)  ของญี่ปุน 

ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุน ( Japan-Thailand 

Economic Partnership Agreement: JTEPA) ความตกลง

หุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (ASEAN-Japan Compre-

hensive Economic Partnership: AJCEP) มีความเปนมา 

ดังนี้

          วัตถุประสงค 

และระยะเวลาของโครง 

การฯ การใชสิทธิ GSP มีดังนี้     

• เพื่อเพิ่มรายไดจาก 

การสงออกใหกับประเทศที่ 

กำลังพัฒนา

• เพื่อสงเสริม

อุตสาหกรรมของประเทศ

ที่กำลังพัฒนา

• เพื่อเพิ่มอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศที่กำลังพัฒนา

 โครงการ GSP 

ของญี่ปุนเริ่มใหสิทธิ GSP 

ดวยการลดภาษีศุลกากร

แกสินคาที่นำเขาจาก 

ประเทศที่กำลังพัฒนารวม 

ทั้งประเทศไทย

(ดูขอ4 เรื่องขอบเขตของ 

สินคา/ขอผูกพันทางภาษี)

สิทธิ 1 เมษายน 2544 – 31 

มีนาคม2554

• ลาสุดญี่ปุน ไดขยายเวลา 

การใหสิทธิ GSP ในปจจุบัน

ออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2562 

ปจจุบันรายการสินคาที่ญี่ปุนใหสิ

ทธิ GSP ไทย คงเหลือ 86 

รายการ 

(บนพื้นฐานพิกัดศุลกากรใน 

ระบบ HS 

2007)เนื่องจากความตกลง 

JTEPA 

เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2550

(ดูขอ 4 เรื่องขอบเขตของ 

สินคา/ขอผูกพันทางภาษี)

4. ขอบเขตของสินคา/ขอผูกพันทางภาษ�

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

8.

GSP



 ในภาพรวมของการเปด

ตลาดสินคาระหวางไทยและญี่ปุน 

สินคาที่นำมา ลดหรือยกเลิกภาษี 

รวมทั้งกำหนดโควตาพิเศษภายใต 

กรอบความตกลง JTEPA คิดเปน

กวารอยละ90 ของสินคาทั้งหมด

ที่มีการคาระ หวางกัน หรือกวา

รอยละ 95 ของมูลคาการนำเขา

จาก อีกประเทศหนึ่งตามสถิติ 

ในป 2548

1. ขอผูกพันการเปดตลาด และลด

/ยกเลิกภาษีของ ญี่ปุนการลด/

ยกเลิกภาษีของญี่ปุนคิดเปน

รอยละ 92.95% ของรายการ

ทั้งหมด (9,265 รายการ) 

หรือเทากับ 8,612 รายการ

โดยแบงเปน 4 กลุมยอย 

(เอกสาร 2) คือ

(1)  ลดเปน 0 ทันที จำนวน 

7,473 รายการ

(2)  ลดเปน 0 ภายใน 3 – 5 ป 

(ป 2553 – 2555) 

จำนวน 91 รายการ

(3)  ลดเปน 0 ภายใน 7 – 15 ป

(ป 2557 – 2565)

จำนวน 634 รายการ

(4)  ลดภาษีไมเหลือ 0 และ 

สินคาโควตา รวมถึงสินคาที่

ตองนำมาเจรจาใหมจำนวน

414 รายการ

2. ขอผูกพันการเปดตลาด 

และลด/ยกเลิกภาษีของไทย 

การลด/ยกเลิกภาษีของประเทศ

ไทยคิดเปนรอยละ 99.82% 

ของรายการทั้งหมด 

 (5,505 รายการ) หรือ

 ในการเปดเสรีดานการคา

สินคาไดมีการ กำหนดรูปแบบ 

(Modality) ในการลดภาษีโดย

แบงกลุมสินคาที่จะนำมาลดภาษี 

ดังนี้

1. สินคาลดภาษีปกติ (Normal 

track) จะตองลดภาษีลงเปน

0 ภายใน 10 ป สำหรับประเทศ

ญี่ปุน มีรายการสินคาประมาณ

รอยละ 93 ของมูลคาการนำเขา

จาก อาเซียน และรอยละ 92 ของ

จำนวนรายการสินคา ทั้งหมด 

(เอกสาร 1) และสมาชิกอาเซียน

เดิม 6 ประเทศ(บรูไนอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ 

ไทย) +เวียดนามมีรายการสินคา

ที่ตองลดภาษีลงเปน 0 ภายใน 

10 ป ประมาณรอยละ 90 ของ

จำนวนรายการสินคาทั้งหมดหรือ

มูลคาการนำเขาจากญี่ปุนของแต

ละประเทศ สำหรับกลุมประเทศ 

CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมาร) มี 

รายการสินคาที่ตองลดภาษีลงเปน 

0 ภายใน 10 ป ประมาณ รอยละ 

85 ของจำนวนรายการสินคา

ทั้งหมดหรือ มูลคาการนำเขาจาก

ญี่ปุนของแตละประเทศ 

2. สินคาออนไหว (Sensitive List: 

SL) กำหนดใหลดภาษีลงเหลือ 

รอยละ 0-5 ใน 10 ปจำนวน

ไมเกินรอยละ 3.8 ของมูลคา

การนำเขาสำหรับประเทศญี่ปุน 

และของมูลคาการนำเขาหรือ

จำนวนรายการสินคาทั้งหมด

สำหรับสมาชิกเดิม 6ประเทศ

อาเซียน สวนเวียดนาม 

1. สินคาที่ไดรับสิทธิ GSP ของ

   ญี่ปุน

-  สินคาเกษตร (ภายใต พิกัด

ศุลกากร 01-24) 48 รายการ 

(พิกัดศุลกากร 9 หลัก) ไดรับ

การยกเวน หรือลดหยอนภาษี

นำเขา โดยไมมีการกำหนด

เพดาน การนำเขา เชน พิซซา

แชเย็น หรือ แชแข็งกาแฟที่มี

คาเฟอีน ปลาแมคเคอเรล

ปรุงแตง เปนตน

-  สินคาอุตสาหกรรม 

(ภายใตพิกัด 25-97) 38 รายการ 

ได รับการยกเวนหรือลดหยอน 

ภาษีนำเขา

2. การควบคุมการนำเขา ภายใต 

GSP ของญี่ปุน 

-  การกำหนดเพดานรวม 

(Global Ceiling) เพดาน 

นำเขารวมของแตละสินคา 

ถูกกำหนดเปนปริมาณหรือ

มูลคาไวสำหรับทุกประเทศ

ผูรับสิทธิ GSP โดยไมมีการ

จัดสรรใหประเทศหนึ่ง

ประเทศใดโดยเฉพาะเมื่อ

มีการนำเขาเกินเพดานรวม 

สินคาดังกลาวจะถูกเก็บ

ภาษีนำเขาอัตราปกติ (MFN)

-  การกำหนดจำนวนนำเขาสูงสุด

จากบางประเทศ คือ Maximum 

Country Amount : MCA โดย

กำหนด MCA ไว 1 ใน 5 

(รอยละ 20) ของเพดานรวมของ

แตละสินคาหากการนำเขาสินคา

จากประเทศใดประเทศหนึ่งเกิน 

MCA 

สินคาดังกลาวจากประเทศนั้นจะ

ถูกประเทศผูไดรับสิทธิ GSP 

ทั้งนี้ไดกำหนดการตัดสิทธิ 

GSP 3วิธี คือ

3.1 การตัดสิทธิ GSP 

ของญี่ปุนบางสวน

(Partial Graduation) 

แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) เมื่อประเทศที่ไดรับสิทธิ GSP 

ถูกจัดอยูในประเทศที่มีรายไดสูง 

(High Income Coun-

try)ตามที่ธนาคารโลก (World 

Bank) กำหนดในปกอนหนา

2) 

เมื่อการนำเขาสินคาดังกลาวของ

ประเทศนั้นมีมูลคามากกวา 

1 พันลานเยน และคิดเปน

รอยละ 25 ของมูลคาการนำเขา

สินคาดังกลาวจากทั่วโลก โดย

พิจารณาจากมูลคาการนำเขา 

2 ปยอนหลัง

3.2 การตัดสิทธิ GSPของ

ญี่ปุนในทุกประเภทสินคา(Entire-

Graduation) 

ประกอบดวย 2 เงื่อนไข ดังนี้

1) ประเทศผูรับสิทธิ GSP ที่

มีรายไดประชาชาติตอหัว 

(GNI per Capita) 

อยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปาน

กลางคอนขางสูง (Upper-Mid-

dle Income Country) 

ตามที่ธนาคารโลก(World Bank) 

กำหนดติดตอกันเปนระยะเวลา 

3 ปและ

เทากับ 5,495 รายการ

โดยแบงเปน 4 กลุมยอยคือ

(1) ลดภาษีเปน 0 ทันที จำนวน

2,470 รายการ

(2) ลดภาษีเปน 0 ภายใน 

2 – 5ป (ป 2552 - 2555) จำนวน 

2,040 รายการ

(3) ลดภาษีเปน 0 ภายใน 6 - 10 

ป (ป 2556 - 2565) จำนวน877 

รายการ

(4) ลดภาษีไมเหลือ 0 และ 

สินคาโควตารวมถึงสินคา

ที่ตองนำมาเจรจาใหม

จำนวน108 รายการ

จำนวนไมเกินรอยละ 4 ของมูลคา

การนำเขาหรือจำนวนรายการสินค

าทั้งหมด และสำหรับกลุมประเทศ 

CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร) 

จำนวนไมเกินรอยละ 8 ของมูลคา 

การนำเขาหรือจำนวน รายการ

สินคาทั้งหมด

3. สินคาออนไหวสูง 

(Highly Sensitive List: HSL) 

หมายถึงกลุมสินคาที่ยังตองไดรับ

การคุมครองสูง ตอไป จึงกำหนด

ใหลดภาษี ลงเหลือไมเกิน

รอยละ 50 ภายใน 10 ป 15 ป

และ 18 ป สำหรับญี่ปุนและ

อาเซียน เดิม 6 ประเทศ เวียดนาม 

และกลุมประเทศ CLMตามลำดับ

4. สินคายกเวน (Exclusion 

List) หมายถึงกลุมสินคาที่จะ 

ไมนำมาลด/ยกเลิกภาษี 

กำหนดใหญี่ปุนมีรายการ 

สินคาในกลุมนี้ไดไมเกินรอย

ละ 1 ของมูลคาการนำเขา

แตไมไดระบุสัดสวนสินคา 

ในกลุมนี้สำหรับสมาชิกเดิม 

6 ประเทศของอาเซียน 

สำหรับกลุมประเทศ 

CLMV (กัมพูชา ลาว 

เมียนมารและเวียดนาม) มีรายการ 

สินคาในกลุม นี้ไดไมเกิน รอยละ 3 

ของมูลคาการนำเขาหรือจำนวน

รายการสินคาทั้งหมด 

 ในการเปดตลาด 

สินคาของญี่ปุนนั้น สินคา 

รอยละ 90 ของมูลคาการ 

นำเขาของญี่ปุนจากอาเซียน 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)
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โครงการ GSP ของญี่ปุน

 ในภาพรวมของการเปด

ตลาดสินคาระหวางไทยและญี่ปุน 

สินคาที่นำมา ลดหรือยกเลิกภาษี 

รวมทั้งกำหนดโควตาพิเศษภายใต 

กรอบความตกลง JTEPA คิดเปน

กวารอยละ90 ของสินคาทั้งหมด

ที่มีการคาระ หวางกัน หรือกวา

รอยละ 95 ของมูลคาการนำเขา

จาก อีกประเทศหนึ่งตามสถิติ 

ในป 2548

1. ขอผูกพันการเปดตลาด และลด

/ยกเลิกภาษีของ ญี่ปุนการลด/

ยกเลิกภาษีของญี่ปุนคิดเปน

รอยละ 92.95% ของรายการ

ทั้งหมด (9,265 รายการ) 

หรือเทากับ 8,612 รายการ

โดยแบงเปน 4 กลุมยอย 

(เอกสาร 2) คือ

(1)  ลดเปน 0 ทันที จำนวน 

7,473 รายการ

(2)  ลดเปน 0 ภายใน 3 – 5 ป 

(ป 2553 – 2555) 

จำนวน 91 รายการ

(3)  ลดเปน 0 ภายใน 7 – 15 ป

(ป 2557 – 2565)

จำนวน 634 รายการ

(4)  ลดภาษีไมเหลือ 0 และ 

สินคาโควตา รวมถึงสินคาที่

ตองนำมาเจรจาใหมจำนวน

414 รายการ

2. ขอผูกพันการเปดตลาด 

และลด/ยกเลิกภาษีของไทย 

การลด/ยกเลิกภาษีของประเทศ

ไทยคิดเปนรอยละ 99.82% 

ของรายการทั้งหมด 

 (5,505 รายการ) หรือ

 ในการเปดเสรีดานการคา

สินคาไดมีการ กำหนดรูปแบบ 

(Modality) ในการลดภาษีโดย

แบงกลุมสินคาที่จะนำมาลดภาษี 

ดังนี้

1. สินคาลดภาษีปกติ (Normal 

track) จะตองลดภาษีลงเปน

0 ภายใน 10 ป สำหรับประเทศ

ญี่ปุน มีรายการสินคาประมาณ

รอยละ 93 ของมูลคาการนำเขา

จาก อาเซียน และรอยละ 92 ของ

จำนวนรายการสินคา ทั้งหมด 

(เอกสาร 1) และสมาชิกอาเซียน

เดิม 6 ประเทศ(บรูไนอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ 

ไทย) +เวียดนามมีรายการสินคา

ที่ตองลดภาษีลงเปน 0 ภายใน 

10 ป ประมาณรอยละ 90 ของ

จำนวนรายการสินคาทั้งหมดหรือ

มูลคาการนำเขาจากญี่ปุนของแต

ละประเทศ สำหรับกลุมประเทศ 

CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมาร) มี 

รายการสินคาที่ตองลดภาษีลงเปน 

0 ภายใน 10 ป ประมาณ รอยละ 

85 ของจำนวนรายการสินคา

ทั้งหมดหรือ มูลคาการนำเขาจาก

ญี่ปุนของแตละประเทศ 

2. สินคาออนไหว (Sensitive List: 

SL) กำหนดใหลดภาษีลงเหลือ 

รอยละ 0-5 ใน 10 ปจำนวน

ไมเกินรอยละ 3.8 ของมูลคา

การนำเขาสำหรับประเทศญี่ปุน 

และของมูลคาการนำเขาหรือ

จำนวนรายการสินคาทั้งหมด

สำหรับสมาชิกเดิม 6ประเทศ

อาเซียน สวนเวียดนาม 

1. สินคาที่ไดรับสิทธิ GSP ของ

   ญี่ปุน

-  สินคาเกษตร (ภายใต พิกัด

ศุลกากร 01-24) 48 รายการ 

(พิกัดศุลกากร 9 หลัก) ไดรับ

การยกเวน หรือลดหยอนภาษี

นำเขา โดยไมมีการกำหนด

เพดาน การนำเขา เชน พิซซา

แชเย็น หรือ แชแข็งกาแฟที่มี

คาเฟอีน ปลาแมคเคอเรล

ปรุงแตง เปนตน

-  สินคาอุตสาหกรรม 

(ภายใตพิกัด 25-97) 38 รายการ 

ได รับการยกเวนหรือลดหยอน 

ภาษีนำเขา

2. การควบคุมการนำเขา ภายใต 

GSP ของญี่ปุน 

-  การกำหนดเพดานรวม 

(Global Ceiling) เพดาน 

นำเขารวมของแตละสินคา 

ถูกกำหนดเปนปริมาณหรือ

มูลคาไวสำหรับทุกประเทศ

ผูรับสิทธิ GSP โดยไมมีการ

จัดสรรใหประเทศหนึ่ง

ประเทศใดโดยเฉพาะเมื่อ

มีการนำเขาเกินเพดานรวม 

สินคาดังกลาวจะถูกเก็บ

ภาษีนำเขาอัตราปกติ (MFN)

-  การกำหนดจำนวนนำเขาสูงสุด

จากบางประเทศ คือ Maximum 

Country Amount : MCA โดย

กำหนด MCA ไว 1 ใน 5 

(รอยละ 20) ของเพดานรวมของ

แตละสินคาหากการนำเขาสินคา

จากประเทศใดประเทศหนึ่งเกิน 

MCA 

สินคาดังกลาวจากประเทศนั้นจะ

ถูกประเทศผูไดรับสิทธิ GSP 

ทั้งนี้ไดกำหนดการตัดสิทธิ 

GSP 3วิธี คือ

3.1 การตัดสิทธิ GSP 

ของญี่ปุนบางสวน

(Partial Graduation) 

แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) เมื่อประเทศที่ไดรับสิทธิ GSP 

ถูกจัดอยูในประเทศที่มีรายไดสูง 

(High Income Coun-

try)ตามที่ธนาคารโลก (World 

Bank) กำหนดในปกอนหนา

2) 

เมื่อการนำเขาสินคาดังกลาวของ

ประเทศนั้นมีมูลคามากกวา 

1 พันลานเยน และคิดเปน

รอยละ 25 ของมูลคาการนำเขา

สินคาดังกลาวจากทั่วโลก โดย

พิจารณาจากมูลคาการนำเขา 

2 ปยอนหลัง

3.2 การตัดสิทธิ GSPของ

ญี่ปุนในทุกประเภทสินคา(Entire-

Graduation) 

ประกอบดวย 2 เงื่อนไข ดังนี้

1) ประเทศผูรับสิทธิ GSP ที่

มีรายไดประชาชาติตอหัว 

(GNI per Capita) 

อยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปาน

กลางคอนขางสูง (Upper-Mid-

dle Income Country) 

ตามที่ธนาคารโลก(World Bank) 

กำหนดติดตอกันเปนระยะเวลา 

3 ปและ

เทากับ 5,495 รายการ

โดยแบงเปน 4 กลุมยอยคือ

(1) ลดภาษีเปน 0 ทันที จำนวน

2,470 รายการ

(2) ลดภาษีเปน 0 ภายใน 

2 – 5ป (ป 2552 - 2555) จำนวน 

2,040 รายการ

(3) ลดภาษีเปน 0 ภายใน 6 - 10 

ป (ป 2556 - 2565) จำนวน877 

รายการ

(4) ลดภาษีไมเหลือ 0 และ 

สินคาโควตารวมถึงสินคา

ที่ตองนำมาเจรจาใหม

จำนวน108 รายการ

จำนวนไมเกินรอยละ 4 ของมูลคา

การนำเขาหรือจำนวนรายการสินค

าทั้งหมด และสำหรับกลุมประเทศ 

CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร) 

จำนวนไมเกินรอยละ 8 ของมูลคา 

การนำเขาหรือจำนวน รายการ

สินคาทั้งหมด

3. สินคาออนไหวสูง 

(Highly Sensitive List: HSL) 

หมายถึงกลุมสินคาที่ยังตองไดรับ

การคุมครองสูง ตอไป จึงกำหนด

ใหลดภาษี ลงเหลือไมเกิน

รอยละ 50 ภายใน 10 ป 15 ป

และ 18 ป สำหรับญี่ปุนและ

อาเซียน เดิม 6 ประเทศ เวียดนาม 

และกลุมประเทศ CLMตามลำดับ

4. สินคายกเวน (Exclusion 

List) หมายถึงกลุมสินคาที่จะ 

ไมนำมาลด/ยกเลิกภาษี 

กำหนดใหญี่ปุนมีรายการ 

สินคาในกลุมนี้ไดไมเกินรอย

ละ 1 ของมูลคาการนำเขา

แตไมไดระบุสัดสวนสินคา 

ในกลุมนี้สำหรับสมาชิกเดิม 

6 ประเทศของอาเซียน 

สำหรับกลุมประเทศ 

CLMV (กัมพูชา ลาว 

เมียนมารและเวียดนาม) มีรายการ 

สินคาในกลุม นี้ไดไมเกิน รอยละ 3 

ของมูลคาการนำเขาหรือจำนวน

รายการสินคาทั้งหมด 

 ในการเปดตลาด 

สินคาของญี่ปุนนั้น สินคา 

รอยละ 90 ของมูลคาการ 

นำเขาของญี่ปุนจากอาเซียน 

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

10.
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2)  มีสัดสวนการสงออกมากกวา

รอยละ 1 ของปริมาณการสงออก

ไปทั่วโลกเปนระยะเวลาติดตอกัน 

3 ป

3.3 การไมรวมการใหสิทธิ GSP

ในสินคาบางรายการ (Prod-

uct-by-Exclusion) ประกอบ

ดวย 2 เงื่อนไข ดังนี้

1) มูลคาการนำเขาสินคาดังกลาว

ในชวง 3 ปยอนหลัง มีมูลคาเกิน 

1.5 พันลานเยน และมากเกินกึ่ง

หนึ่งของมูลคาการนำเขาสินคาดัง

กลาวจากทั่วโลกโดยหลักเกณฑนี้

ไมรวมกลุมประเทศดอยพัฒนา 

(LDCs)

2) ประเทศที่ไดรับสิทธิกระทำการ

ที่ขัดตอมาตรการอนุรักษสายพันธุ

ปลาที่ระบุไวขององคการจัดการ

ทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค)

Regional Fisheries Manage-

ment Organization: RMFO) 

ผลิตภัณฑของสายพันธุปลา

ดังกลาวจะไมไดรับสิทธิ GSP 

ญี่ปุน

4.  มาตรการคุมครอง (Safe-

guard Measure) หากการนำ

เขาสินคาภายใต สิทธิ GSP กอให

เกิดความเสียหายตออุตสาหกรรม 

ภายในญี่ปุนจะระงับการใหสิทธิ

GSP สินคาดังกลาว 

5.  มาตรการคืนสิทธิ

5.1  สินคาที่ถูกระงับสิทธิ GSP 

เนื่องจากการนำเขาเกินเพดาน

รวม หรือเกิน MCAจะไดรับการ

คืนสิทธิ GSPในปงบประมาณใหม 

โดยอัตโนมัติ (1 เมษายน 

จะลดภาษีเปน 0 ทันทีที่ความ

ตกลงมีผลบังคับใชในขณะที่ไทย

ไมไดเปดตลาด สินคาไปมากกวา

ความตกลง หุนสวนเศรษฐกิจไทย

ญี่ปุน (Japan-Thailand 

Economic Partnership Agree-

ment: JTEPA) ที่มีผลบังคับใชแลว

ในปจจุบัน ทั้งนี้ ประโยชนที่ไทย

ไดรับ เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับความ 

ตกลง JTEPAไดแกการเปดตลาด

สินคาเพิ่มขึ้น/เร็วขึ้น 71 รายการ 

คิดเปนมูลคา 53 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ สินคาที่สำคัญไดแก 

ผลิตภัณฑจากปลากลวย 

ผลิตภัณฑอาหาร

แปรรูปผลิตภัณฑปโตรเคมี 

ไมอัด ไมแปรรูป เปนตน 

ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถ 

สะสมถิ่นกำเนิดสินคา 

รวมถึงประโยชนจากความ 

รวมมือทางเศรษฐกิจใน 

สาขาตางๆ จำนวนไมต่ำกวา 

14 สาขา เชน การอำนวย 

ความสะดวกทางการคาสภาพ

แวดลอมทางธุรกิจ 

พลังงาน สารสนเทศการ 

สื่อสาร และการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล เปนตน 

ซึ่งยังเปดกวางใหประเทศ 

ภาคีเสนอโครงการดำเนิน

การความรวมมือในสาขา 

ดังกลาวขางตนตอไปอีก 

 ความตกลงนี้จะ 

กอใหเกิดเขตการคาเสรี 

ขนาดใหญที่มีมูลคาการคา 

ระหวางกันสูง และ 

กอใหเกิดเครือขายการผลิต 

ขนาดใหญโดยประเทศภาคีโลก
– 31 มีนาคม)

5.2 กรณีการตัดสิทธิ GSP 

ภายใตมาตรการตัดสิทธิ 

(GPS Graduation) นั้น 

ญี่ปุนไมไดระบุการคืนสิทธิ 

ไวแนชัด เพียงแตประกาศ 

วาจะทบทวนทุก 2 ป

 สถานะปจจุบัน 

ของประเทศไทยไดรับการขยาย

โครงการ GSP ของ 

ญี่ปุน ปจจุบันนับตั้งแต 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 

ซึ่งความตกลง JTEPA

เริ่มมีผลบังคับใชเปนตนไปนั้น

ศุลกากรญี่ปุนกำหนดที่จะสิ้นสุด

การใหสิทธิ GSP

แกสินคาไทยเกือบทุกรายการสิน

คายกเวนสินคาที่อยูในบัญชีราย

การสินคา (Product -List) 

ที่ยังคงไดรับสิทธิ จำนวน 86

รายการ (บนพื้นฐานพิกัด 

ศลุกากรในระบบ HS 2007)

(เอกสาร 3)

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)
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2)  มีสัดสวนการสงออกมากกวา

รอยละ 1 ของปริมาณการสงออก

ไปทั่วโลกเปนระยะเวลาติดตอกัน 

3 ป

3.3 การไมรวมการใหสิทธิ GSP

ในสินคาบางรายการ (Prod-

uct-by-Exclusion) ประกอบ

ดวย 2 เงื่อนไข ดังนี้

1) มูลคาการนำเขาสินคาดังกลาว

ในชวง 3 ปยอนหลัง มีมูลคาเกิน 

1.5 พันลานเยน และมากเกินกึ่ง

หนึ่งของมูลคาการนำเขาสินคาดัง

กลาวจากทั่วโลกโดยหลักเกณฑนี้

ไมรวมกลุมประเทศดอยพัฒนา 

(LDCs)

2) ประเทศที่ไดรับสิทธิกระทำการ

ที่ขัดตอมาตรการอนุรักษสายพันธุ

ปลาที่ระบุไวขององคการจัดการ

ทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค)

Regional Fisheries Manage-

ment Organization: RMFO) 

ผลิตภัณฑของสายพันธุปลา

ดังกลาวจะไมไดรับสิทธิ GSP 

ญี่ปุน

4.  มาตรการคุมครอง (Safe-

guard Measure) หากการนำ

เขาสินคาภายใต สิทธิ GSP กอให

เกิดความเสียหายตออุตสาหกรรม 

ภายในญี่ปุนจะระงับการใหสิทธิ

GSP สินคาดังกลาว 

5.  มาตรการคืนสิทธิ

5.1  สินคาที่ถูกระงับสิทธิ GSP 

เนื่องจากการนำเขาเกินเพดาน

รวม หรือเกิน MCAจะไดรับการ

คืนสิทธิ GSPในปงบประมาณใหม 

โดยอัตโนมัติ (1 เมษายน 

จะลดภาษีเปน 0 ทันทีที่ความ

ตกลงมีผลบังคับใชในขณะที่ไทย

ไมไดเปดตลาด สินคาไปมากกวา

ความตกลง หุนสวนเศรษฐกิจไทย

ญี่ปุน (Japan-Thailand 

Economic Partnership Agree-

ment: JTEPA) ที่มีผลบังคับใชแลว

ในปจจุบัน ทั้งนี้ ประโยชนที่ไทย

ไดรับ เพิ่มเติมเมื่อเทียบกับความ 

ตกลง JTEPAไดแกการเปดตลาด

สินคาเพิ่มขึ้น/เร็วขึ้น 71 รายการ 

คิดเปนมูลคา 53 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ สินคาที่สำคัญไดแก 

ผลิตภัณฑจากปลากลวย 

ผลิตภัณฑอาหาร

แปรรูปผลิตภัณฑปโตรเคมี 

ไมอัด ไมแปรรูป เปนตน 

ยิ่งไปกวานั้นยังสามารถ 

สะสมถิ่นกำเนิดสินคา 

รวมถึงประโยชนจากความ 

รวมมือทางเศรษฐกิจใน 

สาขาตางๆ จำนวนไมต่ำกวา 

14 สาขา เชน การอำนวย 

ความสะดวกทางการคาสภาพ

แวดลอมทางธุรกิจ 

พลังงาน สารสนเทศการ 

สื่อสาร และการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล เปนตน 

ซึ่งยังเปดกวางใหประเทศ 

ภาคีเสนอโครงการดำเนิน

การความรวมมือในสาขา 

ดังกลาวขางตนตอไปอีก 

 ความตกลงนี้จะ 

กอใหเกิดเขตการคาเสรี 

ขนาดใหญที่มีมูลคาการคา 

ระหวางกันสูง และ 

กอใหเกิดเครือขายการผลิต 

ขนาดใหญโดยประเทศภาคีโลก
– 31 มีนาคม)

5.2 กรณีการตัดสิทธิ GSP 

ภายใตมาตรการตัดสิทธิ 

(GPS Graduation) นั้น 

ญี่ปุนไมไดระบุการคืนสิทธิ 

ไวแนชัด เพียงแตประกาศ 

วาจะทบทวนทุก 2 ป

 สถานะปจจุบัน 

ของประเทศไทยไดรับการขยาย

โครงการ GSP ของ 

ญี่ปุน ปจจุบันนับตั้งแต 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 

ซึ่งความตกลง JTEPA

เริ่มมีผลบังคับใชเปนตนไปนั้น

ศุลกากรญี่ปุนกำหนดที่จะสิ้นสุด

การใหสิทธิ GSP

แกสินคาไทยเกือบทุกรายการสิน

คายกเวนสินคาที่อยูในบัญชีราย

การสินคา (Product -List) 

ที่ยังคงไดรับสิทธิ จำนวน 86

รายการ (บนพื้นฐานพิกัด 

ศลุกากรในระบบ HS 2007)

(เอกสาร 3)

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)
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โครงการ GSP ของญี่ปุน โครงการ GSP ของญี่ปุน

 ผูสงออกของไทยสามารถเลือกไดวาจะสงออกภายใต GSP ของญี่ปุน หรือ FTA ใด เชน หากจะสงออกสินคาเนื้อสัตวปกสด

แชเย็นจนแข็ง (พิกัด 0207.12) ไปญี่ปุน  ซึ่งมีอัตราภาษีปกติ (MFN Rate) 11.9%ควรสงออกภายใต FTA ไทย-ญี่ปุน (JTEPA) 

เนื่องจากจะเสียภาษีนำเขาญี่ปุนในอัตรา 8.5% ในขณะที่หากสงออกไปญี่ปุนภายใต FTA อาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) จะเสียภาษีนำเขา

ญี่ปุนในอัตรา 11.9% และไมไดสิทธิลดภาษีศุลกากรนำเขาญี่ปุนภายใต GSP ของญี่ปุน เปนตน ดังนี้

4.1 ตัวอยางเปร�ยบเทียบสินคาเกษตรที่ลดภาษ�ศุลกากรนำเขาในญี่ปุน 

GSP
ของญี่ปุน

ไทย-ญึ่ปุน
(JTEPA)

อาเซียน-ญึ่ปุน
(AJCEP)

พิกัด

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
ปกติ
MFN
Rate

อัตรา
ภาษี

ภายใต
GSP
Rate

อัตรา
ภาษี
ปกติ
MFN
Rate

อัตรา
ภาษี

ภายใต 
JTEPA
Rate

อัตรา
ภาษี
ปกติ
MFN
Rate

อัตรา
ภาษี

ภายใต
AJCEP 
Rate

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

รายการ

ไมได
สิทธิ

ไมได
สิทธิ

ไมได
สิทธิ

ไมได
สิทธิ

ไมได
สิทธิ

0207.12

0711.40

0901.21

1604.15

1903.00

เนื้อสัตว ปกสด
แชเย็น แชเย็น

จนแข็ง

แตงรานและ
แตงกวาที่ทำไว
ไมใหเสียชั่วคาว

กาแฟไมไดแยก
เอาคาแฟอีน

ออก

ปลาแมคเคอเรล
ปรุงแตงหรือทำ

ไวไมใหเสีย

ผลิตภัณฑ
มันสำปะหลัง

9.6%

9.6%

9.6%

9.6%

0%

0%

9.6%

9.6%

0.9%

5.4%

12%

0.8%

12%

9%

12%12%

9%
9%

7.2%

10%

11.9%
11.9% 11.9%

11.9%8.5%

ที่มา : ผูสงออกสามารถคนหารายการสินคาที่ลดภาษีนำเขาของญี่ปุน 
ภายใต GSP ของญี่ปุน FTA    
ไทย - ญี่ปุน (JTEPA) อาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) ไดที่ www.dft.go.th 
หรือ www.thaifta.com
หรือ http://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm
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โครงการ GSP ของญี่ปุน โครงการ GSP ของญี่ปุน

GSP
ของญี่ปุน

ไทย-ญึ่ปุน
(JTEPA)

อาเซียน-ญึ่ปุน
(AJCEP)

พิกัด

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
ปกติ
MFN
Rate

อัตรา
ภาษี

ภายใต
GSP
Rate

อัตรา
ภาษี
ปกติ
MFN
Rate

อัตรา
ภาษี

ภายใต 
JTEPA
Rate

อัตรา
ภาษี
ปกติ
MFN
Rate

อัตรา
ภาษี

ภายใต
AJCEP 
Rate

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

อัตรา
ภาษี
นำเขา
ญี่ปุน

รายการ

ไมได
สิทธิ

ไมได
สิทธิ

ไมได
สิทธิ

ไมได
สิทธิ

ไมได
สิทธิ

0%

0%

0%

 ผูสงออกของไทยสามารถเลือกไดวาจะสงออกภายใต GSP ของญี่ปุนหรือ FTA ใด เชนหากจะสงออกสินคากรดซิทริก 

(พิกัด 2918.14) ไปญี่ปุน ควรสงออกภายใตFTA อาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) เนื่องจากจะเสียภาษีนำเขาญี่ปุน ในอัตรา 5.1% ใน

ขณะที่การสงออกไปญี่ปุนภายใตโครงการ GSP ของญี่ปุนจะเสียภาษีนำเขาญี่ปุน ในอัตรา 5.2% และไมไดสิทธิลดภาษีศุลกากร

นำเขาญี่ปุน ภายใต FTA ไทย-ญี่ปุน (JTEPA) เปนตน ดังนี้

  4.2  ตัวอยางเปร�ยบเทียบสินคาอุตสาหกรรมที่ลดภาษ�ศุลกากรนำเขาในญี่ปุน 

2918.14

4202.29

4412.99

6402.19

7113.20

กรดซิทริก

กระเปาชนิดอื่นๆ

ไมอัดพลายวูด
อื่น

รองเทากีฬาชนิด
อื่นๆ

เครื่องประดับทำ
ดวยโลหะสามัญ
หุมดวยโลหะมีคา

6.5% 6.5% 6.5%

8% 8%8%

6% 6% 6% 5.1%

5.1%

6.7% 6.7% 6.7%

5.4% 5.4% 5.4%

5.2%

4.8%

0%

0.6%

0.7%

ที่มา : ผูสงออกสามารถคนหารายการสินคาที่ลดภาษีนำเขาของญี่ปุน ภายใต GSP ของญี่ปุน FTA    

ไทย - ญี่ปุน (JTEPA) อาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) ไดที่ www.dft.go.th หรือ www.thaifta.com

หรือ http://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm
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5.  กฎวาดวยถิ�นกำเนิดสินคา (Rules of Origin)

  การขอใชสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปน การทั่ว ไป (Generalized System of Preferences: GSP) ของญี่ปุน ความตกลง

 หุนสวนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ อาเซียน

 -ญี่ปุน (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP)  

5.1 เง�่อนไขถิ�นกำเนิดสินคา (Origin Criteria) 

 สินคานั้นจะตองผลิตและสงออกถูกตองตามกฎถิ่นกำเนิด

สินคา(Rules of Origin) กลาวคือ ผลิตในประเทศไทยตามเกณฑ

ของกฎถิ่นกำเนิดสินคาและสงออกโดยตรงไปยัง ประเทศภาคีที่มี

การทำความตกลงพรอมกับแนบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา 

ไดแก Form A สำหรับสงออกไปยังประเทศญี่ปุนภายใตโครงการ

GSP ของญี่ปุน, Form JTEPA สำหรับสงออกไปยังประเทศญี่ปุน

ภายใตความตกลง JTEPA และ Form AJ สำหรับสงออกไปยัง

ประเทศญี่ปุนและประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตความตกลง

 AJCEP (เอกสาร 4)

 1) FTA ไทย-ญี่ปุน (Form JTEPA) ไดกำหนดกฎเฉพาะ

รายสินคา (Product Specific Rules: PSRs) ไวเฉพาะในแตละ

รายสินคา สามารถดูรายละเอียดไดใน www.dft.go.th สิทธิ

ประโยชนทางการคา ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุน 

กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะสินคา

 2) FTA อาเซียน-ญี่ปุน (Form AJCEP) ไดกำหนดไวทั้ง 

(1) กฎทั่วไป (General Rule) ซึ่งประกอบดวย การเปลี่ยนพิกัด

ระดับ 4 หลัก (Change of Tariff Heading: CTH) หรือ สัดสวน

การผลิตในภูมิภาคมากกวารอยละ 40 (Regional Value Content:

 RVC) และ (2) กฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules: 

PSRs) ไวเฉพาะในแตละรายสินคา สามารถดูรายละเอียดไดใน 

www.dft.go.th สิทธิประโยชนทางการคา ความตกลงหุนสวน

เศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุน Annex 2 Product Specific Rules
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          สินคาที่จะไดรับสิทธิ GSP 

จะตองผลิตและสงออกถูกตองตา

มกฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา ดังนี้

 

1.เปนสินคาที่กำเนิดหรือผลิตโดย

ใชวัสดุของประเทศผูผลิตทั้งหมด 

(Wholly Obtained Goods) 

หรือ

2.เปนสินคาที่ผลิตจากวัสดุนำเขา

ที่ไดรับการแปรสภาพอยางเพียง

พอ (Suffificient Procesing

จนกลายเปนสินคาใหมภายใตพิ

กัดศุลกากรที่แตกตางไปจากพิกัด

ศุลกากรของวัสดุนำเขา (ระดับ 4 

หลัก) 

หรือมีสัดสวนการนำเขาไมเกิน

รอยละที่กำหนดของราคา FOB 

ของสินคาที่ผลิตไดทั้งนี้ญี่ปุนให

ถือวา : 

-   วัสดุนำเขาจาก

ประเทศญี่ปุน ถือวาเปนวัสดุ 

ของประเทศผูผลิตตามกฎ 

การใชวัสดุของประเทศผูให

สิทธิ GSP (Donor Country 

Content Rule)

-   วัสดุนำเขาที่มีถิ่นกำเนิด

ในประเทศสมาชิกอาเซียน

 5 ประเทศเทานั้นไดแก ไทย 

มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

และเวียดนามถือวาเปนวัสดุของ

ประเทศผูรับสิทธิ GSP ตามกฎ

ถิ่นกำเนิดสะสมในอาเซียน

(ASEAN Cumulative Rule) 

 

 สินคาที่จะไดรับ 

สิทธิ JTEPA จะตองผลิตและ

สงออกถูกตองตามกฎวาดวย

ถิ่นกำเนิดสินคา ดัง นี้

กฎเกี่ยวกับการผลิต

(Origin Criteria)

1.เปนสินคาที่กำเนิดหรือผลิตโดย

ใชวัตถุดิบในประเทศผูสงออก

ทั้งหมด (Wholly Produced 

or Obtained) เชน ขาว ปลา 

เก็บเกี่ยว 

หรือจับไดในประเทศใดถือวามีถิ่น

กำเนิดในประเทศนั้น หรือ  - 

เปนสินคาที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบที่มี

ถิ่นกำเนิดจากประเทศญี่ปุนใหถือ

เปนวัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิดของไทย

ดวยเชนกันตามกฎถิ่นกำเนิด

สะสม(Accumulation) หรือ

2.เปนสินคาที่ผลิตโดยใชวัตถุดิบ

นำเขาจากนอกประเทศไทยและ 

ญี่ปุน จะถือวามีถิ่นกำเนิดใน

ประเทศไทย เมื่อผลิตถูกตองตาม

กฎเกณฑที่กำหนดไวในแตละพิกัด 

ของสินคาในตารางกฎเฉพาะราย

สินคา (Product

Specifific Rules) ดังนี้

1)เกณฑการเปลี่ยนพิกัดอัตรา

ศุลกากร (Change in Tariff 

Classifification: CTC) 

โดยสินคาที่ผลิตไดจะตองมีพิกัดฯ

ถือวาเปนวัสดุของประเทศผูรับ

สิทธิ GSP ตามกฎถิ่นกำเนิดสะสม

ในอาเซียน(ASEAN Cumulative 

Rule) 

 สินคาที่จะไดรับ ขอ 2) 

จะถือวามีถิ่นกำเนิดใน ประเทศ

สมาชิก AJCEPเมื่อผานเกณฑใด

เกณฑหนึ่ง ดังตอไปนี้

•   ผลิตในประเทศภาคีโดย 

ทำใหเกิดมูลคาเพิ่มของ 

สินคาไมต่ำกวารอยละ 40 

(Regional Value Content : 

RVC) ของราคาสินคา ตามราคา 

Free On Board (F.O.B.) 

โดยใชสูตรการ คำนวณ ดังนี้

RVC =  [ F.O.B - มูลคาวัตถุดิบ

ที่ไมไดถิ่นกำเนิด  ]x 100 F.O.B

(จากสูตรดังกลาว จะเห็น ไดวา

วัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิด สิทธิ 

AJCEP จะตองผลิต และสงออก

ถูกตองตามกฎถิ่นกำเนิดสินคา 

ดังนี้

1. สินคาที่ใช

วัตถุดิบจากภายในประเทศ

สมาชิก AJCEPสินคาที่ใชวัตถุดิบ

ภายในกลุมประเทศอาเซียนและ

ญี่ปุนจะถือวามีถิ่นกำเนิด

ในประเทศสมาชิก AJCEP 

เมื่อมีคุณสมบัติอยางใด 

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

1) สินคาที่ไดมาทั้งหมดหรือผลิต

ทั้งหมดในประเทศผูสงออก 

(Wholly Produced or 

Obtained) ซึ่งหมายถึงสินคา

ที่ไดมา หรือผลิตไดภายใน

ประเทศ เชนสัตวมีชีวิตที่เกิดและ

เติบโตในประเทศไทย พืชและ

สวนของพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยว

ในประเทศไทย แรที่ขุดไดใน

ประเทศไทย เปนตน

 

 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)
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2) เกณฑมูลคาเพิ่มภายใน

ประเทศ 40% (Qualifying 

ValueContent:QVC) 

โดยผลจากการผาน

กระบวนการภายในประเทศผูสง

ออกตองทำใหมูลคาเพิ่มของ 

สินคาไมต่ำกวารอยละ 40 

ของราคาสินคาตามราคา F.O.B. 

(Free on Board) จึงจะถือวาเปน

สินคาที่ไดถิ่นกำเนิดในประเทศที่

สงออก โดยใชสูตรการคำนวณ 

ดังนี้ QVC = [ F.O.B มูลคา

วัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิด ] x 100

F.O.B

3) เกณฑกระบวนการผลิตโดย

สินคาจะไดถิ่นกำเนิดในประเทศผู

สงออกจะตองผานกระบวนการที่

เฉพาะเจาะจงตามที่กำหนด

ไวสำหรับการผลิตสินคานั้น

ในตารางกฎเฉพาะรายสินคา

(Product Specifific Rules)เชน 

เคมีภัณฑ สิ่งทอ 

เกณฑขั้นต่ำ (DeMinimis) กรณีที่

สินคา ไมสามารถผลิตไดตามกฎ

เกณฑการเปลี่ยนแปลงพิกัด

อัตราศุลกากร (Change in Tariff 

Classification:CTC)เนื่องจาก

มีการใชวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิด 

ซึ่งเปนวัตถุดิบนำเขาภายใตพิกัดฯ

เดียวกันกับพิกัดฯ ของสินคา 

หรือเปนวัตถุดิบนำ 

เขาที่ถูกหามนำเขามาใช 

ผลิต (Except) สินคานั้น 

จะไดถิ่นกำเนิด หากวัตถุดิบ

ที่ไมไดถิ่นกำเนิดดังกลาว 

มีมูลคาไมเกินกวามูลคาที่ 

กำหนดไว ดังนี้

 - สินคาพิกัดตอนที่ 

19 ถึง 24 ที่ใชวัตถุดิบที่

ไมไดถิ่นกำเนิด ตามกฎเกณฑ

การเปลี่ยนพิกัดฯ มีมูลคา 

ไมเกินรอยละ 7 ของราคา F.O.B.

 - สินคาพิกัดตอนที่ 

28 ถึง 49 และ 64 ถึง 97 

ที่ใชวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิด

ตามกฎเกณฑการเปลี่ยน 

พิกัดฯ ไมเกินรอยละ 10 

ของราคา F.O.B.

 - สินคาพิกัดตอนที่ 50

ถึง 30 ตองมีน้ำหนักของวัตถุดิบ

ที่ไมไดถิ่นกำเนิดตามกฎเกณฑ

การเปลี่ยน พิกัดฯ ไมเกินรอยละ 

10 ของน้ำหนักสินคา

 - JTEPA ได

กำหนดกฎเกี่ยวกับการผลิต

สำหรับสินคาทุกรายการ 

ดังกลาวขางตน หากจะ 

ดูรายละเอียดของกฎถิ่น 

กำเนิดสินคาหลักๆ เชน 

หมวดสินคาเกษตรและ 

ประมงสามารถดูไดใน 

เอกสารแนบ (เอกสาร 5)

 2) สินคาที่ผาน

การผลิตทั้งหมดในประเทศ 

ผูสงออกโดยใชวัตถุดิบที่ 

ไดถิ่นกำเนิดจากประเทศ 

สมาชิก AJCEP โดย

ประเทศภาคีผูผลิตสินคา 

สำเร็จรูปอาจนำเขาวัตถุดิบ

ที่ไดถิ่นกำเนิดจากประเทศ

ภาคีอื่นหนึ่งประเทศ หรือ

มากกวามาเพื่อใชในการ

ผลิตสินคาวัตถุดิบดังกลาว 

ก็จะถูกถือวาเปนวัตถุดิบที่ 

ไดถิ่นกำเนิดของประเทศ 

ผูนำเขาวัตถุดิบมาผลิต 

เปนสินคาสำเร็จรูปนั้น ซึ่ง 

ประโยชนขอนี้จะชวยใหการ

ไดถิ่นกำเนิดของสินคามี 

ความยืดหยุนมากขึ้น เมื่อ 

เทียบกับ JTEPA ที่วัตถุดิบ 

ที่ไดถิ่นกำเนิดจำกัดเพียง 

 2 ประเทศ คือไทยและ

ญี่ปุน เทานั้น ในขณะที่ภายใต 

AJCEP นอกเหนือจากวัตถุดิบของ

ไทยแลววัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิดของ 

ประเทศสมาชิก 10 ประเทศถือ

เปนวัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิดของไทย

ดวยเชนกัน

2.สินคาที่ใชวัตถุดิบจากภายนอก

ประเทศสมาชิกAJCEPสินคาที่มี

การใชวัตถุดิบจากภายนอกกลุม

ประเทศอาเซียนและญี่ปุนจะถือ

วามีถิ่นกำเนิดในประเทศสมาชิก 

AJCEPเมื่อมีคุณสมบัติอยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

 

1) กฎทั่วไป 

(General rule) : สินคาที่

ไมไดอยูในรายการสินคาที่ 

มีถิ่นกำเนิดตามกฎเกณฑ

การไดถิ่นกำเนิดเฉพาะ

รายสินคา (Product Specific 

Rules : PSRs) ในที่นำเขามา

จากประเทศ สมาชิก AJCEP 

สามารถ นำมาใชคำนวณเพื่อ

สงผลใหไดมูลคาเพิ่มตามเกณฑ

ดังกลาวไดงายยิ่งขึ้น) หรือ

 • ผลิต ในประเทศภาคี 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตรา

ศุลกากรในระดับ 4 หลัก (CTH)2)

 2) สินคาที่มีถิ่น กำเนิด 

ตามกฎเกณฑการไดถิ่นกำเนิด

เฉพาะรายสินคา (Product 

Specifific Rules : PSRs) 

มีประมาณรอยละ 40ของรายการ

สินคา ทั้งหมด หากรายการสินคา 

ใดอยูในกลุมที่มีกฎเกณฑการได

ถิ่นกำเนิดเฉพาะ รายสินคา(PSRs) 

จะตอง ผานเกณฑตามที่กำหนด

นี้โดยไมคำนึงถึงกฎทั่วไป 

(General Rule) ยกเวน 

กรณีที่กฎเฉพาะรายสินคา 

(PSRs)งายกวากฎทั่วไปผลิตภัณฑ

เกษตรแปรรูป 

เปนตนจะไดถิ่นกำเนิดสินคา

หากวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิด

ดังกลาวมีมูลคาไมเกินกวามูลคาที่

กำหนดไว ดังนี้

- สินคาพิกัดตอนที่ 

16, 19, 20, 22, 23, 28 – 49

และตอนที่ 64 – 97 ที่ใชวัตถุดิบ

 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

17.

GSP



2) เกณฑมูลคาเพิ่มภายใน

ประเทศ 40% (Qualifying 

ValueContent:QVC) 

โดยผลจากการผาน

กระบวนการภายในประเทศผูสง

ออกตองทำใหมูลคาเพิ่มของ 

สินคาไมต่ำกวารอยละ 40 

ของราคาสินคาตามราคา F.O.B. 

(Free on Board) จึงจะถือวาเปน

สินคาที่ไดถิ่นกำเนิดในประเทศที่

สงออก โดยใชสูตรการคำนวณ 

ดังนี้ QVC = [ F.O.B มูลคา

วัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิด ] x 100

F.O.B

3) เกณฑกระบวนการผลิตโดย

สินคาจะไดถิ่นกำเนิดในประเทศผู

สงออกจะตองผานกระบวนการที่

เฉพาะเจาะจงตามที่กำหนด

ไวสำหรับการผลิตสินคานั้น

ในตารางกฎเฉพาะรายสินคา

(Product Specifific Rules)เชน 

เคมีภัณฑ สิ่งทอ 

เกณฑขั้นต่ำ (DeMinimis) กรณีที่

สินคา ไมสามารถผลิตไดตามกฎ

เกณฑการเปลี่ยนแปลงพิกัด

อัตราศุลกากร (Change in Tariff 

Classification:CTC)เนื่องจาก

มีการใชวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิด 

ซึ่งเปนวัตถุดิบนำเขาภายใตพิกัดฯ

เดียวกันกับพิกัดฯ ของสินคา 

หรือเปนวัตถุดิบนำ 

เขาที่ถูกหามนำเขามาใช 

ผลิต (Except) สินคานั้น 

จะไดถิ่นกำเนิด หากวัตถุดิบ

ที่ไมไดถิ่นกำเนิดดังกลาว 

มีมูลคาไมเกินกวามูลคาที่ 

กำหนดไว ดังนี้

 - สินคาพิกัดตอนที่ 

19 ถึง 24 ที่ใชวัตถุดิบที่

ไมไดถิ่นกำเนิด ตามกฎเกณฑ

การเปลี่ยนพิกัดฯ มีมูลคา 

ไมเกินรอยละ 7 ของราคา F.O.B.

 - สินคาพิกัดตอนที่ 

28 ถึง 49 และ 64 ถึง 97 

ที่ใชวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิด

ตามกฎเกณฑการเปลี่ยน 

พิกัดฯ ไมเกินรอยละ 10 

ของราคา F.O.B.

 - สินคาพิกัดตอนที่ 50

ถึง 30 ตองมีน้ำหนักของวัตถุดิบ

ที่ไมไดถิ่นกำเนิดตามกฎเกณฑ

การเปลี่ยน พิกัดฯ ไมเกินรอยละ 

10 ของน้ำหนักสินคา

 - JTEPA ได

กำหนดกฎเกี่ยวกับการผลิต

สำหรับสินคาทุกรายการ 

ดังกลาวขางตน หากจะ 

ดูรายละเอียดของกฎถิ่น 

กำเนิดสินคาหลักๆ เชน 

หมวดสินคาเกษตรและ 

ประมงสามารถดูไดใน 

เอกสารแนบ (เอกสาร 5)

 2) สินคาที่ผาน

การผลิตทั้งหมดในประเทศ 

ผูสงออกโดยใชวัตถุดิบที่ 

ไดถิ่นกำเนิดจากประเทศ 

สมาชิก AJCEP โดย

ประเทศภาคีผูผลิตสินคา 

สำเร็จรูปอาจนำเขาวัตถุดิบ

ที่ไดถิ่นกำเนิดจากประเทศ

ภาคีอื่นหนึ่งประเทศ หรือ

มากกวามาเพื่อใชในการ

ผลิตสินคาวัตถุดิบดังกลาว 

ก็จะถูกถือวาเปนวัตถุดิบที่ 

ไดถิ่นกำเนิดของประเทศ 

ผูนำเขาวัตถุดิบมาผลิต 

เปนสินคาสำเร็จรูปนั้น ซึ่ง 

ประโยชนขอนี้จะชวยใหการ

ไดถิ่นกำเนิดของสินคามี 

ความยืดหยุนมากขึ้น เมื่อ 

เทียบกับ JTEPA ที่วัตถุดิบ 

ที่ไดถิ่นกำเนิดจำกัดเพียง 

 2 ประเทศ คือไทยและ

ญี่ปุน เทานั้น ในขณะที่ภายใต 

AJCEP นอกเหนือจากวัตถุดิบของ

ไทยแลววัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิดของ 

ประเทศสมาชิก 10 ประเทศถือ

เปนวัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิดของไทย

ดวยเชนกัน

2.สินคาที่ใชวัตถุดิบจากภายนอก

ประเทศสมาชิกAJCEPสินคาที่มี

การใชวัตถุดิบจากภายนอกกลุม

ประเทศอาเซียนและญี่ปุนจะถือ

วามีถิ่นกำเนิดในประเทศสมาชิก 

AJCEPเมื่อมีคุณสมบัติอยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

 

1) กฎทั่วไป 

(General rule) : สินคาที่

ไมไดอยูในรายการสินคาที่ 

มีถิ่นกำเนิดตามกฎเกณฑ

การไดถิ่นกำเนิดเฉพาะ

รายสินคา (Product Specific 

Rules : PSRs) ในที่นำเขามา

จากประเทศ สมาชิก AJCEP 

สามารถ นำมาใชคำนวณเพื่อ

สงผลใหไดมูลคาเพิ่มตามเกณฑ

ดังกลาวไดงายยิ่งขึ้น) หรือ

 • ผลิต ในประเทศภาคี 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตรา

ศุลกากรในระดับ 4 หลัก (CTH)2)

 2) สินคาที่มีถิ่น กำเนิด 

ตามกฎเกณฑการไดถิ่นกำเนิด

เฉพาะรายสินคา (Product 

Specifific Rules : PSRs) 

มีประมาณรอยละ 40ของรายการ

สินคา ทั้งหมด หากรายการสินคา 

ใดอยูในกลุมที่มีกฎเกณฑการได

ถิ่นกำเนิดเฉพาะ รายสินคา(PSRs) 

จะตอง ผานเกณฑตามที่กำหนด

นี้โดยไมคำนึงถึงกฎทั่วไป 

(General Rule) ยกเวน 

กรณีที่กฎเฉพาะรายสินคา 

(PSRs)งายกวากฎทั่วไปผลิตภัณฑ

เกษตรแปรรูป 

เปนตนจะไดถิ่นกำเนิดสินคา

หากวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิด

ดังกลาวมีมูลคาไมเกินกวามูลคาที่

กำหนดไว ดังนี้

- สินคาพิกัดตอนที่ 

16, 19, 20, 22, 23, 28 – 49

และตอนที่ 64 – 97 ที่ใชวัตถุดิบ

 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)
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 - สินคาพิกัดตอนที่ 

18 และ 21 ที่ใชวัตถุดิบที่ไม

ไดถิ่นกำเนิดตามกฎเกณฑ 

การเปลี่ยนพิกัดฯ ไมเกิน 

รอยละ 10 หรือ รอยละ 7 

ของราคา F.O.B. ตามที่ระบุ

ไวในกฎเฉพาะสินคา (PSR)  

 - สินคาพิกัดตอนที่ 

50 – 63 ตองมีน้ำหนักของ 

วัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิดตาม

กฎเกณฑการเปลี่ยนพิกัดฯ 

ไมเกินรอยละ 10 ของน้ำหนัก

สินคานั้น

 

 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)
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 - สินคาพิกัดตอนที่ 

18 และ 21 ที่ใชวัตถุดิบที่ไม

ไดถิ่นกำเนิดตามกฎเกณฑ 

การเปลี่ยนพิกัดฯ ไมเกิน 

รอยละ 10 หรือ รอยละ 7 

ของราคา F.O.B. ตามที่ระบุ

ไวในกฎเฉพาะสินคา (PSR)  

 - สินคาพิกัดตอนที่ 

50 – 63 ตองมีน้ำหนักของ 

วัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิดตาม

กฎเกณฑการเปลี่ยนพิกัดฯ 

ไมเกินรอยละ 10 ของน้ำหนัก

สินคานั้น

 

 

วิธีปฏิบัติในการยื่นขอหนังสือ

รับรองถิ่นกำเนิด สินคา Form A 

 ผูผลิตหรือผูสงออก

สินคาที่สงไปประเทศญี่ปุนภายใต

โครงการGSPจะตองขอรับหนังสือ

รับรองถิ่นกำเนิดสินคา(Form A) 

ซึ่งจะขอรับไดจากกรมการคาตาง

ประเทศ หรือหนวยงานออก

หนังสือรับ รองฯ สวนกลางและ

สำนักงานพาณิชยจังหวัด(ดูขอ 6 

เรื่องหนวยงานที่ใหบริการออก

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา) 

เพื่อใช Form A ยื่นตอศุลกากร

ของญี่ปุน ในการ ขอลดภาษี

ศุลกากรนำเขา ในประเทศญี่ปุน 

ดังนี้

1. ผูสงออกตองขึ้น

ทะเบียนขอมีบัตรประจำตัว

ผูนำเขา-สงออก

2. การยื่นคำขอหนังสือ

รับรองถิ่นกำเนิดสินคา 

แบบฟอรมเอ (เอกสาร 6) 

ผูสงออกจะตองแสดงบัตร

ประจำตัวผูนำเขา-สงออก 

พรอมยื่นคำขอหนังสือ 

รับรองดังกลาว และ 

FORM A (เอกสาร 7) ที่ 

พิมพขอความครบถวนและ 

ถูกตองตอหนวยงานที่มี

อำนาจออกหนังสือรับรอง 

ดังกลาว ของกรมการคาตาง

วิธีปฏิบัติในการยื่นขอ

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 

สินคา Form JTEPA 

 ผูผลิตหรือผูสงออก

สินคาที่สงไปประเทศญี่ปุน

ภายใต JTEPA จะตองขอรับ 

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

สินคา (Form JTEPA) ซึ่ง

จะขอรับไดจากกรมการ

คาตางประเทศ หรือจาก

หนวยงานออกหนังสือรับ

รองฯสวนกลาง และ

สำนักงานพาณิชยจังหวัด 

(ดูขอ 6เรื่องหนวยงานที่ใหบริการ

ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

สินคา) เพื่อใช Form JTEPA 

ยื่นตอศุลกากรของญี่ปุนใน 

การขอลดภาษีศุลกากรนำ

เขาในประเทศญี่ปุน ดังนี้ 

1. ผูสงออกจะตองขึ้น

ทะเบียนขอมีบัตรประจำตัว

ผูนำเขา – สงออก

2. การยื่นคำขอหนังสือ 

รับรองถิ่นกำเนิดสินคา 

แบบฟอรมเอ (เอกสาร 10) 

ผูสงออกจะตองแสดงบัตร

ประจำตัวผูนำเขา-สงออก 

พรอมยื่นคำขอหนังสือ 

รับรองดังกลาว และ FORM 

JTEPA(เอกสาร 11) ที่

พิมพขอความครบถวนและ 

วิธีปฏิบัติในการยื่นขอ

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 

สินคา Form AJ 

 ผูผลิตหรือผูสงออก

สินคาที่สงออกไปประเทศ 

ญี่ปุนภายใต AJCEP 

จะตองขอรับ หนังสือรับรอง

ถิ่นกำเนิดสินคา (Form 

AJ) ซึ่งจะขอรับไดจาก

กรมการคาตางประเทศ 

หรือหนวยงานออกหนังสือ

รับรองฯ สวนกลาง 

และสำนักงานพาณิชยจังหวัด(ดูข

อ 6 

เรื่องหนวยงานที่ใหบริการออกหนั

งสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา) 

เพื่อใช Form AJ 

ยื่นตอศุลกากรของญี่ปุน 

หรือประเทศสมาชิกอาเซียนในกา

รขอลดภาษีศุลกากรนำเขาในประ

เทศญี่ปุน หรือในประเทศสมาชิก

อาเซียน ดังนี้

1. ผูสงออกตองขึ้นทะเบียน

ขอมีบัตรประจำตัวผูนำ เขา

สงออก

2. การยื่นคำขอหนังสือ

รับรองถิ่นกำเนิดสินคา 

แบบฟอรม อาเซียน-ญี่ปุน 

(เอกสาร 15) ผูสงออกจะ 

ตองแสดงบัตรประจำตัว 

ผูนำเขา-สงออก พรอม

5.2 เอกสารหลักฐาน (Documentation)

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)
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 สินคาที่จะไดรับ ขอ 2) 

จะถือวามีถิ่นกำเนิดใน ประเทศ

สมาชิก AJCEPเมื่อผานเกณฑใด

เกณฑหนึ่ง ดังตอไปนี้

•   ผลิตในประเทศภาคีโดย 

ทำใหเกิดมูลคาเพิ่มของ 

สินคาไมต่ำกวารอยละ 40 

(Regional Value Content : 

RVC) ของราคาสินคา ตามราคา 

Free On Board (F.O.B.) 

โดยใชสูตรการ คำนวณ ดังนี้

RVC =  [ F.O.B - มูลคาวัตถุดิบ

ที่ไมไดถิ่นกำเนิด  ]x 100 F.O.B

(จากสูตรดังกลาว จะเห็น ไดวา

วัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิด สิทธิ 

AJCEP จะตองผลิต และสงออก

ถูกตองตามกฎถิ่นกำเนิดสินคา 

ดังนี้

1. สินคาที่ใช

วัตถุดิบจากภายในประเทศ

สมาชิก AJCEPสินคาที่ใชวัตถุดิบ

ภายในกลุมประเทศอาเซียนและ

ญี่ปุนจะถือวามีถิ่นกำเนิด

ในประเทศสมาชิก AJCEP 

เมื่อมีคุณสมบัติอยางใด 

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

1) สินคาที่ไดมาทั้งหมดหรือผลิต

ทั้งหมดในประเทศผูสงออก 

(Wholly Produced or 

Obtained) ซึ่งหมายถึงสินคา

ที่ไดมา หรือผลิตไดภายใน

ประเทศ เชนสัตวมีชีวิตที่เกิดและ

เติบโตในประเทศไทย พืชและ

สวนของพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยว

ในประเทศไทย แรที่ขุดไดใน

ประเทศไทย เปนตน

 

 
ประเทศ พรอมทั้ง เอกสารที่

ตองใชประกอบการยื่นขอ 

Form A ไดแก

- ตนฉบับใบกำกับสินคา 

(Invoice) หรือสำเนาคูฉบับ

- ตนฉบับใบตรำสงสินคา

(Bill of Lading)

- แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติ

ของสินคาทางดานถิ่นกำเนิดเพื่อ 

ขอใชสิทธิพิเศษทางดานภาษี

ศุลกากร(สินคาพิกัดอัตราศุลกากร

ตอนที่ 01-24) (เอกสาร 8) หรือ

ผลการตรวจสอบ คุณสมบัติทาง

ดานถิ่นกำเนิดสินคา (พิกัดตอนที่ 

25-97) ซึ่งเปนผลมาจาก 

การยื่นแบบขอรับการ

ตรวจคุณสมบัติของสินคา

ทางดานถิ่นกำเนิดเพื่อขอ

ใชสิทธิพิเศษทางดานภาษี

ศุลกากร (เอกสาร 9)

ยกเวน

สินคา ที่มีมูลคาไมเกิน 

200,000 เยน ไมตองใช 

เอกสาร Form A 

- สินคาที่ผลิตโดยใชวัสดุ

นำเขาจากญี่ปุนจะตองมี 

Certifificate of  Materials

Imported from Japan 

(เอกสาร 18) ที่ออกโดย 

หนวยงานที่ออกหนังสือ 

รับรองของญี่ปุนกำกับไป

กับสินคาดวยเพื่อรับรองวาเปน 

วัสดุที่นำเขาจากญี่ปุน

 - สินคาที่ผลิตโดยใช

วัสดุของประเทศสมาชิก 

อาเซียน 5 ประเทศ ไดแก 

ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

จะตองมีหนังสือรับรอง 

Cumulative Working/

Processing Certifificate 

(เอกสาร 19) ที่ออกโดย

หนวยงานที่ออกหนังสือ 

รับรองของประเทศผูผลิต

กำกับไปกับสินคาดวย

 

ถูกตองตอหนวยงานที่มี

อำนาจออกหนังสือรับรอง

ดังกลาวของกรมการคาตาง

ประเทศ พรอมทั้ง เอกสารที่ 

ตองใชประกอบการยื่นขอ 

Form JTEPA ไดแก

- ตนฉบับใบกำกับสินคา

(Invoice) หรือสำเนาคูฉบับ

- ตนฉบับใบตราสงสินคา

(Bill of Lading)

- แบบขอรับการตรวจ

คุณสมบัติของสินคาทาง

ดานถิ่นกำเนิดภายใต

ความตกลงระหวางราช

อาณาจักรไทยและญี่ปุน

สำหรับความเปนหุนสวน 

เศรษฐกจิ (สินคาพิกัดอัตรา

ศุลกากรตอนที่ 01-24)

(เอกสาร 12) หรือผลการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ทางดานถิ่นกำเนิดสินคา 

(พิกัดตอนที่ 25 – 97) ซึ่งเปน

ผลมาจากการยื่นแบบขอรับ

การตรวจคุณสมบัติของ

สินคาทางดานถิ่นกำเนิด 

เพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดาน

ภาษีศุลกากร (เอกสาร 9) 

ยกเวน สินคาที่ความตกลง 

JTEPA กำหนดไวเปนกรณีพิเศษ

และตองแนบเอกสารเพิ่ม

เติม ไดแก

(1) ปลาทูนาปลาสคิปแจค 

ปลาโบนิโตที่ปรุงแตงหรือ 

ทำไวไมใหเสีย (HS code- 

1604.14)

ยื่นคำขอหนังสือรับรอง 

ดังกลาว และ FORM AJ 

(เอกสาร 16) ที่พิมพ

ขอความครบถวนและ

ถูกตองตอหนวยงานที่มี

อำนาจออกหนังสือรับรอง

ดังกลาวของกรมการคาตาง

ประเทศ พรอมทั้งเอกสารที่

ตองใชประกอบการยื่นขอ 

Form AJ ไดแก

- ตนฉบับใบกำกับสินคา 

(Invoice) หรือสำเนาคูฉบับ

- ตนฉบับใบตราสงสินคา

(Bill of Lading)

- แบบขอรับการตรวจ

คุณสมบัติของสินคาทาง

ดานถิ่นกำเนิดเพื่อขอใชสิทธิ

พิเศษทางดานภาษีศุลกากร 

(สินคาพิกัดอัตราศุลกากร 

ตอนที่ 01-24) (เอกสาร 8)

หรือผลการตรวจสอบ

คุณสมบัติทางดานถิ่น

กำเนิดสินคา (พิกัดตอนที่ 

25 - 97) ซึ่งเปนผลมาจาก

การยื่นแบบขอรับการตรวจ

คุณสมบัติของสินคาทาง

ดานถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช

สิทธิพิเศษทางดานภาษี 

ศุลกากร (เอกสาร 9) 

ทั้งนี้ ผูสงออกสามารถใช 

อินวอยซ (Invoice) จาก

บริษัทที่ตั้งอยูนอกความ

ตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคา

เสรี อาเซียน-ญี่ปุน (Third 

Party Invoice) ในการ

ออกหนังสือรับรองฯ 

และสามารถออกหนังสือ

รับรองฯ ตามระเบียบปฏิบัติ

ในการออกหนังสือรับรองฯ

แบบ Back-to-back*

(เอกสาร 17)

*Back-to-Back เปน

การออกหนังสือรับรองถิ่น

กำเนิดสินคาแกสินคา

สงผานภายใตความตกลง

การคาเสรีเดียวกัน โดย

ประเทศสมาชิกคนกลาง

ที่สินคาถูกสงผาน (Inter-

mediate Country) ออกให

แกผูสงออก เพื่อสงใหลูกคา

นำไปแสดงตอศุลกากรใน

ประเทศสมาชิกผูนำเขาปลายทาง

ในการขอลดภาษีศุลกากรนำเขา 

ทั้งนี้ ผูสงออกในประเทศสมาชิก

คนกลางดังกลาวตองแสดงหนังสือ

รับรองถิ่นกำเนิดสินคาตนฉบับที่

ยังมีผลใชไดที่ออกใหโดยประเทศ

สมาชิกตนทาง ใชประกอบในการ

ขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

สินคาในประเทศสมาชิกคนกลาง

 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

21.

GSP



 สินคาที่จะไดรับ ขอ 2) 

จะถือวามีถิ่นกำเนิดใน ประเทศ

สมาชิก AJCEPเมื่อผานเกณฑใด

เกณฑหนึ่ง ดังตอไปนี้

•   ผลิตในประเทศภาคีโดย 

ทำใหเกิดมูลคาเพิ่มของ 

สินคาไมต่ำกวารอยละ 40 

(Regional Value Content : 

RVC) ของราคาสินคา ตามราคา 

Free On Board (F.O.B.) 

โดยใชสูตรการ คำนวณ ดังนี้

RVC =  [ F.O.B - มูลคาวัตถุดิบ

ที่ไมไดถิ่นกำเนิด  ]x 100 F.O.B

(จากสูตรดังกลาว จะเห็น ไดวา

วัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิด สิทธิ 

AJCEP จะตองผลิต และสงออก

ถูกตองตามกฎถิ่นกำเนิดสินคา 

ดังนี้

1. สินคาที่ใช

วัตถุดิบจากภายในประเทศ

สมาชิก AJCEPสินคาที่ใชวัตถุดิบ

ภายในกลุมประเทศอาเซียนและ

ญี่ปุนจะถือวามีถิ่นกำเนิด

ในประเทศสมาชิก AJCEP 

เมื่อมีคุณสมบัติอยางใด 

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

1) สินคาที่ไดมาทั้งหมดหรือผลิต

ทั้งหมดในประเทศผูสงออก 

(Wholly Produced or 

Obtained) ซึ่งหมายถึงสินคา

ที่ไดมา หรือผลิตไดภายใน

ประเทศ เชนสัตวมีชีวิตที่เกิดและ

เติบโตในประเทศไทย พืชและ

สวนของพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยว

ในประเทศไทย แรที่ขุดไดใน

ประเทศไทย เปนตน

 

 
ประเทศ พรอมทั้ง เอกสารที่

ตองใชประกอบการยื่นขอ 

Form A ไดแก

- ตนฉบับใบกำกับสินคา 

(Invoice) หรือสำเนาคูฉบับ

- ตนฉบับใบตรำสงสินคา

(Bill of Lading)

- แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติ

ของสินคาทางดานถิ่นกำเนิดเพื่อ 

ขอใชสิทธิพิเศษทางดานภาษี

ศุลกากร(สินคาพิกัดอัตราศุลกากร

ตอนที่ 01-24) (เอกสาร 8) หรือ

ผลการตรวจสอบ คุณสมบัติทาง

ดานถิ่นกำเนิดสินคา (พิกัดตอนที่ 

25-97) ซึ่งเปนผลมาจาก 

การยื่นแบบขอรับการ

ตรวจคุณสมบัติของสินคา

ทางดานถิ่นกำเนิดเพื่อขอ

ใชสิทธิพิเศษทางดานภาษี

ศุลกากร (เอกสาร 9)

ยกเวน

สินคา ที่มีมูลคาไมเกิน 

200,000 เยน ไมตองใช 

เอกสาร Form A 

- สินคาที่ผลิตโดยใชวัสดุ

นำเขาจากญี่ปุนจะตองมี 

Certifificate of  Materials

Imported from Japan 

(เอกสาร 18) ที่ออกโดย 

หนวยงานที่ออกหนังสือ 

รับรองของญี่ปุนกำกับไป

กับสินคาดวยเพื่อรับรองวาเปน 

วัสดุที่นำเขาจากญี่ปุน

 - สินคาที่ผลิตโดยใช

วัสดุของประเทศสมาชิก 

อาเซียน 5 ประเทศ ไดแก 

ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

จะตองมีหนังสือรับรอง 

Cumulative Working/

Processing Certifificate 

(เอกสาร 19) ที่ออกโดย

หนวยงานที่ออกหนังสือ 

รับรองของประเทศผูผลิต

กำกับไปกับสินคาดวย

 

ยื่นคำขอหนังสือรับรอง 

ดังกลาว และ FORM AJ 

(เอกสาร 16) ที่พิมพ

ขอความครบถวนและ

ถูกตองตอหนวยงานที่มี

อำนาจออกหนังสือรับรอง

ดังกลาวของกรมการคาตาง

ประเทศ พรอมทั้งเอกสารที่

ตองใชประกอบการยื่นขอ 

Form AJ ไดแก

- ตนฉบับใบกำกับสินคา 

(Invoice) หรือสำเนาคูฉบับ

- ตนฉบับใบตราสงสินคา

(Bill of Lading)

- แบบขอรับการตรวจ

คุณสมบัติของสินคาทาง

ดานถิ่นกำเนิดเพื่อขอใชสิทธิ

พิเศษทางดานภาษีศุลกากร 

(สินคาพิกัดอัตราศุลกากร 

ตอนที่ 01-24) (เอกสาร 8)

หรือผลการตรวจสอบ

คุณสมบัติทางดานถิ่น

กำเนิดสินคา (พิกัดตอนที่ 

25 - 97) ซึ่งเปนผลมาจาก

การยื่นแบบขอรับการตรวจ

คุณสมบัติของสินคาทาง

ดานถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช

สิทธิพิเศษทางดานภาษี 

ศุลกากร (เอกสาร 9) 

ทั้งนี้ ผูสงออกสามารถใช 

อินวอยซ (Invoice) จาก

บริษัทที่ตั้งอยูนอกความ

ตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคา

เสรี อาเซียน-ญี่ปุน (Third 

Party Invoice) ในการ

ออกหนังสือรับรองฯ 

และสามารถออกหนังสือ

รับรองฯ ตามระเบียบปฏิบัติ

ในการออกหนังสือรับรองฯ

แบบ Back-to-back*

(เอกสาร 17)

*Back-to-Back เปน

การออกหนังสือรับรองถิ่น

กำเนิดสินคาแกสินคา

สงผานภายใตความตกลง

การคาเสรีเดียวกัน โดย

ประเทศสมาชิกคนกลาง

ที่สินคาถูกสงผาน (Inter-

mediate Country) ออกให

แกผูสงออก เพื่อสงใหลูกคา

นำไปแสดงตอศุลกากรใน

ประเทศสมาชิกผูนำเขาปลายทาง

ในการขอลดภาษีศุลกากรนำเขา 

ทั้งนี้ ผูสงออกในประเทศสมาชิก

คนกลางดังกลาวตองแสดงหนังสือ

รับรองถิ่นกำเนิดสินคาตนฉบับที่

ยังมีผลใชไดที่ออกใหโดยประเทศ

สมาชิกตนทาง ใชประกอบในการ

ขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

สินคาในประเทศสมาชิกคนกลาง

 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

22.

GSP



- กรณที่ความตกลง JTEPA 

อนุญาตใหใชปลาที่จับไดจาก

เรือประมงที่ไดรับอนุญาต

ตามบันทึกคณะกรรมาธิการ 

ปลาทูนา แหงมหาสมุทร

อินเดีย (IOTC) และผูยื่น

คำขอใชวัตถุดิบดังกลาว

จริง ใหทำหนังสือรับรอง 

วัตถุดิบนำเขา (ปลา) ที่ 

จับโดยเรือประมงที่ไดรับ 

อนุญาต IOTC สำหรับ 

การขอหนังสือรับรอง

แหลงกำเนิดสินคา(FORM

JTEPA) (เอกสาร 13)

- กรณีที่ผูยื่นขอใหปลาที่จับ

ไดในนานน้ำไทยหรือโดยเรือ

ประมงไทย ใหแสดงหนังสือ

รับรอง Health Certiffiicate

จากกรมประมง ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน 

และใบสั่งซื้อปลาหรือใบ

เสร็จรับเงินที่ชำระคาปลา

(2) ไวนที่ทำจากผลไมเมือง

รอน (HS code 2206.00)

- ใหแสดงสำาเนาหนังสือ 

รับรองวัตถุดิบที่ใชทำสุรา

แชจากกรมสรรพสามิต

(3) สุรา (HS code 2208.90)

- ใหแสดงสำเนา หนังสือ

รับรองวัตถุดิบที่ใชทำสุรา

กลั่นจากกรมสรรพสามิต 

(4) สินคาอื่นๆ อาทิ ปลา

ซารดีน ปลาแมคเคอเรล 

พืชผักแปรรูป น้ำผลไม 

และเสื้อผาเครื่องแตงกาย 

ภายใตพิกัดที่ความตกลง 

JTEPA อนุญาตใหนำเขา 

วัตถุดิบจากอาเซียนได

รวมทั้งการสะสมถิ่นกำเนิด

สินคาสำหรับวัตถุดิบที่นำ

เขาจากญี่ปุน และผูยื่นขอ

ใชวัตถุดิบจากอาเซียน 

หรือญี่ปุนในการผลิตสินคา

ดังกลาวจะตองแนบ Form 

D (กรณีนำเขาจากอาเซียน) 

หรือForm JTEPA (กรณีนำ

เขาจากญี่ปุน ) หรือเอกสาร

การนำเขาวัตถุดิบ (สำเนา

ใบกำกับสินคาและสำเนา 

ใบขนสงสินคาขาเขา) และ

แบบการรับรองวัตถุดิบ

นำเขาจากญี่ปุน / อาเซียน

สำหรับการขอหนังสือ

รับรองแหลงกำเนิดสินคา

(FORM JTEPA)(เอกสาร 14) 

**หมายเหตุ** 

สินคาภายใตพิกัด 25-97 

ผูสงออกจะตองยื่นขอ

ตรวจสอบคุณสมบัติถิ่น

กำเนิดสินคาโดยยื่นแบบ 

ขอรับการตรวจคุณสมบัติ

ถิ่นกำเนิดสินคาของสินคาที่

จะขอใชสิทธิฯ ทั้งนี้ สินคา

พิกัดเดียวกันและใชวัตถุ

ประเภทเดียวกันใหยื่นคำขอ

เพียงชุดเดียว ยกเวนสินคา 

พิกัด 84 , 85 และ 87 ที่

เปนสินคาเครื่องใชไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส ที่จำเปน

ตองระบุรุนแบบ และมี 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

23.
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- กรณที่ความตกลง JTEPA 

อนุญาตใหใชปลาที่จับไดจาก

เรือประมงที่ไดรับอนุญาต

ตามบันทึกคณะกรรมาธิการ 

ปลาทูนา แหงมหาสมุทร

อินเดีย (IOTC) และผูยื่น

คำขอใชวัตถุดิบดังกลาว

จริง ใหทำหนังสือรับรอง 

วัตถุดิบนำเขา (ปลา) ที่ 

จับโดยเรือประมงที่ไดรับ 

อนุญาต IOTC สำหรับ 

การขอหนังสือรับรอง

แหลงกำเนิดสินคา(FORM

JTEPA) (เอกสาร 13)

- กรณีที่ผูยื่นขอใหปลาที่จับ

ไดในนานน้ำไทยหรือโดยเรือ

ประมงไทย ใหแสดงหนังสือ

รับรอง Health Certiffiicate

จากกรมประมง ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน 

และใบสั่งซื้อปลาหรือใบ

เสร็จรับเงินที่ชำระคาปลา

(2) ไวนที่ทำจากผลไมเมือง

รอน (HS code 2206.00)

- ใหแสดงสำาเนาหนังสือ 

รับรองวัตถุดิบที่ใชทำสุรา

แชจากกรมสรรพสามิต

(3) สุรา (HS code 2208.90)

- ใหแสดงสำเนา หนังสือ

รับรองวัตถุดิบที่ใชทำสุรา

กลั่นจากกรมสรรพสามิต 

(4) สินคาอื่นๆ อาทิ ปลา

ซารดีน ปลาแมคเคอเรล 

พืชผักแปรรูป น้ำผลไม 

และเสื้อผาเครื่องแตงกาย 

ภายใตพิกัดที่ความตกลง 

JTEPA อนุญาตใหนำเขา 

วัตถุดิบจากอาเซียนได

รวมทั้งการสะสมถิ่นกำเนิด

สินคาสำหรับวัตถุดิบที่นำ

เขาจากญี่ปุน และผูยื่นขอ

ใชวัตถุดิบจากอาเซียน 

หรือญี่ปุนในการผลิตสินคา

ดังกลาวจะตองแนบ Form 

D (กรณีนำเขาจากอาเซียน) 

หรือForm JTEPA (กรณีนำ

เขาจากญี่ปุน ) หรือเอกสาร

การนำเขาวัตถุดิบ (สำเนา

ใบกำกับสินคาและสำเนา 

ใบขนสงสินคาขาเขา) และ

แบบการรับรองวัตถุดิบ

นำเขาจากญี่ปุน / อาเซียน

สำหรับการขอหนังสือ

รับรองแหลงกำเนิดสินคา

(FORM JTEPA)(เอกสาร 14) 

**หมายเหตุ** 

สินคาภายใตพิกัด 25-97 

ผูสงออกจะตองยื่นขอ

ตรวจสอบคุณสมบัติถิ่น

กำเนิดสินคาโดยยื่นแบบ 

ขอรับการตรวจคุณสมบัติ

ถิ่นกำเนิดสินคาของสินคาที่

จะขอใชสิทธิฯ ทั้งนี้ สินคา

พิกัดเดียวกันและใชวัตถุ

ประเภทเดียวกันใหยื่นคำขอ

เพียงชุดเดียว ยกเวนสินคา 

พิกัด 84 , 85 และ 87 ที่

เปนสินคาเครื่องใชไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส ที่จำเปน

ตองระบุรุนแบบ และมี 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

24.

GSP



- กรณที่ความตกลง JTEPA 

อนุญาตใหใชปลาที่จับไดจาก

เรือประมงที่ไดรับอนุญาต

ตามบันทึกคณะกรรมาธิการ 

ปลาทูนา แหงมหาสมุทร

อินเดีย (IOTC) และผูยื่น

คำขอใชวัตถุดิบดังกลาว

จริง ใหทำหนังสือรับรอง 

วัตถุดิบนำเขา (ปลา) ที่ 

จับโดยเรือประมงที่ไดรับ 

อนุญาต IOTC สำหรับ 

การขอหนังสือรับรอง

แหลงกำเนิดสินคา(FORM

JTEPA) (เอกสาร 13)

- กรณีที่ผูยื่นขอใหปลาที่จับ

ไดในนานน้ำไทยหรือโดยเรือ

ประมงไทย ใหแสดงหนังสือ

รับรอง Health Certiffiicate

จากกรมประมง ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน 

และใบสั่งซื้อปลาหรือใบ

เสร็จรับเงินที่ชำระคาปลา

(2) ไวนที่ทำจากผลไมเมือง

รอน (HS code 2206.00)

- ใหแสดงสำาเนาหนังสือ 

รับรองวัตถุดิบที่ใชทำสุรา

แชจากกรมสรรพสามิต

(3) สุรา (HS code 2208.90)

- ใหแสดงสำเนา หนังสือ

รับรองวัตถุดิบที่ใชทำสุรา

กลั่นจากกรมสรรพสามิต 

(4) สินคาอื่นๆ อาทิ ปลา

ซารดีน ปลาแมคเคอเรล 

พืชผักแปรรูป น้ำผลไม 

และเสื้อผาเครื่องแตงกาย 

ภายใตพิกัดที่ความตกลง 

JTEPA อนุญาตใหนำเขา 

วัตถุดิบจากอาเซียนได

รวมทั้งการสะสมถิ่นกำเนิด

สินคาสำหรับวัตถุดิบที่นำ

เขาจากญี่ปุน และผูยื่นขอ

ใชวัตถุดิบจากอาเซียน 

หรือญี่ปุนในการผลิตสินคา

ดังกลาวจะตองแนบ Form 

D (กรณีนำเขาจากอาเซียน) 

หรือForm JTEPA (กรณีนำ

เขาจากญี่ปุน ) หรือเอกสาร

การนำเขาวัตถุดิบ (สำเนา

ใบกำกับสินคาและสำเนา 

ใบขนสงสินคาขาเขา) และ

แบบการรับรองวัตถุดิบ

นำเขาจากญี่ปุน / อาเซียน

สำหรับการขอหนังสือ

รับรองแหลงกำเนิดสินคา

(FORM JTEPA)(เอกสาร 14) 

**หมายเหตุ** 

สินคาภายใตพิกัด 25-97 

ผูสงออกจะตองยื่นขอ

ตรวจสอบคุณสมบัติถิ่น

กำเนิดสินคาโดยยื่นแบบ 

ขอรับการตรวจคุณสมบัติ

ถิ่นกำเนิดสินคาของสินคาที่

จะขอใชสิทธิฯ ทั้งนี้ สินคา

พิกัดเดียวกันและใชวัตถุ

ประเภทเดียวกันใหยื่นคำขอ

เพียงชุดเดียว ยกเวนสินคา 

พิกัด 84 , 85 และ 87 ที่

เปนสินคาเครื่องใชไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส ที่จำเปน

ตองระบุรุนแบบ และมี 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

25.

GSP



- กรณที่ความตกลง JTEPA 

อนุญาตใหใชปลาที่จับไดจาก

เรือประมงที่ไดรับอนุญาต

ตามบันทึกคณะกรรมาธิการ 

ปลาทูนา แหงมหาสมุทร

อินเดีย (IOTC) และผูยื่น

คำขอใชวัตถุดิบดังกลาว

จริง ใหทำหนังสือรับรอง 

วัตถุดิบนำเขา (ปลา) ที่ 

จับโดยเรือประมงที่ไดรับ 

อนุญาต IOTC สำหรับ 

การขอหนังสือรับรอง

แหลงกำเนิดสินคา(FORM

JTEPA) (เอกสาร 13)

- กรณีที่ผูยื่นขอใหปลาที่จับ

ไดในนานน้ำไทยหรือโดยเรือ

ประมงไทย ใหแสดงหนังสือ

รับรอง Health Certiffiicate

จากกรมประมง ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน 

และใบสั่งซื้อปลาหรือใบ

เสร็จรับเงินที่ชำระคาปลา

(2) ไวนที่ทำจากผลไมเมือง

รอน (HS code 2206.00)

- ใหแสดงสำาเนาหนังสือ 

รับรองวัตถุดิบที่ใชทำสุรา

แชจากกรมสรรพสามิต

(3) สุรา (HS code 2208.90)

- ใหแสดงสำเนา หนังสือ

รับรองวัตถุดิบที่ใชทำสุรา

กลั่นจากกรมสรรพสามิต 

(4) สินคาอื่นๆ อาทิ ปลา

ซารดีน ปลาแมคเคอเรล 

พืชผักแปรรูป น้ำผลไม 

และเสื้อผาเครื่องแตงกาย 

ภายใตพิกัดที่ความตกลง 

JTEPA อนุญาตใหนำเขา 

วัตถุดิบจากอาเซียนได

รวมทั้งการสะสมถิ่นกำเนิด

สินคาสำหรับวัตถุดิบที่นำ

เขาจากญี่ปุน และผูยื่นขอ

ใชวัตถุดิบจากอาเซียน 

หรือญี่ปุนในการผลิตสินคา

ดังกลาวจะตองแนบ Form 

D (กรณีนำเขาจากอาเซียน) 

หรือForm JTEPA (กรณีนำ

เขาจากญี่ปุน ) หรือเอกสาร

การนำเขาวัตถุดิบ (สำเนา

ใบกำกับสินคาและสำเนา 

ใบขนสงสินคาขาเขา) และ

แบบการรับรองวัตถุดิบ

นำเขาจากญี่ปุน / อาเซียน

สำหรับการขอหนังสือ

รับรองแหลงกำเนิดสินคา

(FORM JTEPA)(เอกสาร 14) 

**หมายเหตุ** 

สินคาภายใตพิกัด 25-97 

ผูสงออกจะตองยื่นขอ

ตรวจสอบคุณสมบัติถิ่น

กำเนิดสินคาโดยยื่นแบบ 

ขอรับการตรวจคุณสมบัติ

ถิ่นกำเนิดสินคาของสินคาที่

จะขอใชสิทธิฯ ทั้งนี้ สินคา

พิกัดเดียวกันและใชวัตถุ

ประเภทเดียวกันใหยื่นคำขอ

เพียงชุดเดียว ยกเวนสินคา 

พิกัด 84 , 85 และ 87 ที่

เปนสินคาเครื่องใชไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส ที่จำเปน

ตองระบุรุนแบบ และมี 

โครงการ GSP ของญี่ปุน

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย – ญี่ปุน (JTEPA)

ความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจ

อาเซ�ยน – ญี่ปุน (AJCEP)

26.

GSP



6. หนวยงานที่ใหบร�การออกหนังสือรับรอง

    ถิ�นกำเนิดสินคา

ผูสงออกสามารถขอรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาไดตามสถานที่ ดังนี้

สวนบริการ   สถานที่       โทรศัพท     โทรสาร   

สวน   สำนักบริการการคาตางประเทศ  0 2547 4753  0 2547 4757

กลาง   อาคารกรมการคาตางประเทศ  0 2547 4827 

    ชั้น 3 สนามบินน้ำจ.นนทบุรี   

    อาคารตรวจสอบสินคาขาออก  0 2134 0941-2  0 2134 0946

    เขตปลอดอากร ตึกซีอี – 1 ชั้น 2  0-2134 0944 

    ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

    ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ   0 2512 0123   0 2512 0329

    กรมสงเสริมการสงออกถนนรัชดาภิเษก ตอ 818-9 

สวน   สำนักงานพาณิชยจังหวัด    

ภูมิภาค   ทุกจังหวัด  

 

ผูสงออกสามารถติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สำนักสิทธิประโยชนทางการคา 

โทร. 025475098 โทรสาร 025474816 โทรดวน 1385 และ www.dft.moc.go.th

27.



สวนบริการ   สถานที่       โทรศัพท     โทรสาร   

สวน   สำนักบริการการคาตางประเทศ  0 2547 4753  0 2547 4757

กลาง   อาคารกรมการคาตางประเทศ  0 2547 4827 

    ชั้น 3 สนามบินน้ำจ.นนทบุรี   

    อาคารตรวจสอบสินคาขาออก  0 2134 0941-2  0 2134 0946

    เขตปลอดอากร ตึกซีอี – 1 ชั้น 2  0-2134 0944 

    ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

    ศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ   0 2512 0123   0 2512 0329

    กรมสงเสริมการสงออกถนนรัชดาภิเษก ตอ 818-9 

สวน   สำนักงานพาณิชยจังหวัด    

ภูมิภาค   ทุกจังหวัด  

 

28.



ภาคผนวก

29.



เอกสาร 1
ตัวอยางเปร�ยบเทียบสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมสงออก

ของไทยไปญี่ปุนที่ไดรับประโยชนภายใต AJCEP

30.



ตัวอยางเปรียบเทียบสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมสงออกของไทยไปญี่ปุนที่ไดรับประโยชน ภายใต AJCEP 

  สินคา

สินคาเกษตร

- ผลไมสด แชเย็น แชแข็ง และผลไมแหง

- ผักสด แชเย็น แชแข็ง และแหง

 สินคาประมง

 กุง ปู ปลาหมึกยักษแชแข็ง แมงกะพรุน

 สินคาอุตสาหกรรมเกษตร

- ปลาปรุงแตง กุงและปลาหมึกแปรรูป

- ผักกระปองแปรรูป เชน เห็ดแปรรูป ผัก

 และหนอไม

- ผลไมกระปองและแปรรูป และน้ำผลไม

- สิ่งปรุงรสอาหาร เชน ซอสตางๆ เครื่องแกง

 สินคาอุตสาหกรรม

- สิ่งทอและเครื่องนุงหม

- อัญมณีและเครื่องประดับ

- ปโตรเลียมและผลิตภัณฑพลาสติก

- ไมและผลิตภัณฑ

- เคมีภัณฑอนินทรียและอินทรีย 

 สารประกอบอินทรีย

ภาษีนำเขาปจจุบันของ

ญี่ปุน (ณ ฐานการเจรจา

: ป 2548) MFN rate1

1.5 – 7.5%

3 – 6%

1.7%

4.8 – 9.6%

7.5 – 18%

6 – 25.5%

7.2 – 10.5%

3.5 – 14.2%

2.7 – 10%

3.1%

6 – 8.5%

2.6 – 6%

การลดภาษีนำเขาของ

ญี่ปุนภายใต AJCEP

ยกเลิกภาษีทันที 

ยกเลิกภาษีทันที

ยกเลิกภาษีทันทีหรือเปน 
0 ภายใน 5 – 7 ป

ยกเลิกภาษีทันทีหรือเปน 

0 ภายใน 5 – 7 ป 

ยกเลิกภาษีทันทีหรือเปน 

0 ภายใน 7 – 10 ป 

ยกเลิกภาษีทันทีหรือเปน 

0 ภายใน 5 – 15 ป 

ยกเลิกภาษีทันทีหรือเปน

0 ภายใน 7 – 10 ป

ยกเลิกภาษีทันที 

ยกเลิกภาษีทันที

เปน 0 ภายใน 5 ป 

ลดภาษีจนเหลือ 5% 

ภายใน 10 ป 

ยกเลิกภาษีทันที

 MFN (Most – Favoured Nation) คือ อัตราภาษีในระดับที่ไมเกินอัตราที่เรียกเก็บเยี่ยงชาติที่ไดรับความ

อนุเคราะหยิ่ง หมายถึงอัตราภาษีโดยทั่วไปในการสงออกสินคาที่ใชหนังสือรับรองทางการคาอื่นๆ ที่ไมใช

ระบบสิทธิพิเศษทำงการคาโดยจะมีการลดภาษีลง แตไมลดภาษีเปน 0

31.
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เอกสาร 2
ตัวอยางเปร�ยบเทียบสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมสงออก ของไทยไปญี่ปุน

ที่ไดรับประโยชนภายใต JTEPA

33.



ตัวอยางเปรียบเทียบสินคาเกษตรและอตุสาหกรรมสงออกของไทยไปญี่ปุน ที่ไดรับประโยชนภายใต JTEPA สินคาเกษตร

  สินคา

ผักและผลไม

- ผักสด แชเย็น แชแข็ง

- ผลไมเมืองรอนสด แชเย็น แชแข็ง

- ผลไมแชเย็น แชแข็ง

- ผัก ผลไมแปรรูปและนาผลไม

กลุมประมง

- กุงแชเย็น แชแข็ง แปรรูป

- ปลาทูนา สคิปแจค และโบนิโตแปรรูป

- ปลาหมึกกลวยแชเย็น แชแข็ง

- ปลาปรุงแตงหรือทาไวไมใหเสีย

- ปลา ปู หอยแชเย็น แชแข็ง เนื้อปลาฟลเล

ไก

- ไกสดแชเย็น แชแข็ง

- ไกปรุงสุก

MFN rate1

2.5 – 12%

10 – 12%

2.5 – 32%

6 – 34%

5%

9.6%

3.5%

9.6%

3.5 – 10%

11.9% 

6%

JTEPA rate

0 หรือเปน 0 ภายใน 5 -10 ป

0

0 หรือเปน 0 ภายใน 5 – 15 ป

0 หรือเปน 0 ภายใน 5 – 15 ป

0

เปน 0 ภายใน 5 ป เปน 0 ภายใน 

5 ป เปน 0 ภายใน 7 ป เปน 0 

ภายใน 5 – 10 ป

8.5% ภายใน 5 ป

3% ภายใน 5 ป

1MFN (Most – Favored Nation) คือ อัตราภาษีในระดับที่ไมเกินอัตราที่เรียกเก็บเยี่ยงชาติที่ไดรับความ 

อนุเคราะหยิ่งหมายถึง อัตราภาษีโดยทั่วไปในการสงออกสินคาที่ใชหนังสือรับรองทางการคาอื่นๆ ที่ไมใช

ระบบสิทธิพิเศษทางการคา โดยจะมีการลดภาษีลง แตไมลดภาษีเปน 0

สินคา

สินคาอุตสาหกรรม

- สิ่งทอและเครื่องนุงหม

- รองเทาและเครื่องหนัง

- ปโตรเลียมและผลิตภัณฑพลาสติก

- สารเคมีและเคมีภัณฑ

- อัญมณีและเครื่องประดับ*

MFN rate1

2.7 – 13.4% 2.7 – 30%

2.5 – 21.3%

2.5%

2.7 – 10%

JTEPA rate

0

เปน 0 ภายใน 7 – 10 ป 

0 หรือ เปน 0 ภายใน 5 ป

0

0
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สินคาที่ญี่ปุนใหโควตาแกไทย โดยไทยบริหารโควตา

 สินคา

- กลวย

- สับปะรดสด

- เนื้อหมูและแฮมแปรรูป

MFN rate

20 – 25%

17%

20%

JTEPA rate

โควตาปลอดภาษี 4,000 ตัน 

ในปที่ 1 และทยอยเพิ่มจนเปน 

8,000 ตัน ในปที่ 5 

โควตาปลอดภาษี 100 ตัน ในป 

ที่ 1 และทยอยเพิ่มจนเปน 300 

ตัน ในปที่ 5

ใหโควตาภาษี 1,200 ตัน (ภาษี

ในโควตา 16%)

สินคาที่ญี่ปุนใหโควตาแกไทย โดยญี่ปุนบริหารโควตา

    สินคา

- แปงมันสาปะหลังดัดแปลง

- กากน้ำตาล

MFN rate

6.8%

15.3 เยน / กก.

JTEPA rate

ใหโควตาปลอดภาษี 200,000 

ตัน

ญี่ปุนจะเริ่มใหโควตาปลอด 

ภาษี 4,000 ตัน ในปที่ 3 และ 

เพิ่มเปน 5,000 ตัน ในปที่ 4 

(ภาษีในโควตา 7.65 เยน / กก.)
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เอกสาร 3
รายการสินคาที่ยังคงใชสิทธิ GSP ญี่ปุน (Form A) 

จำนวน 86รายการ

37.



รายการสินคาที่ยังคงใชสิทธิ GSP ญี่ปุน (Form A) จำนวน 86รายการ

         ตั้งแตวัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งความตกลง JTEPA เริ่มมีผลบังคับใชเปนตนไปนั้น ศุลกากรญี่ปุนกำหนดที่จะสิ้นสุดการใหสิทธิ 

GSP แกสินคาไทยเกือบทุกรายการสินคา ยกเวนสินคาที่อยูในบัญชีรายการสินคา (Product List) ที่ยังคงไดรับสิทธิ GSP ญี่ปุน ซึ่งปจจุบัน

คงเหลือรายการที่ไดรับสิทธิ จำนวน 86รายการ (บนพื้นฐานพิกัดศุลกากรในระบบ HS 2007) รายละเอียด ดังนี้

020649091 160416000 180620290 210210000 290611000 390311010 430219090 441299190 

030751000 160419090 180632220 210690251 291814000 390319010 430220090 441299910 

090121000 160420020 180690220 210690297 291815010 390320010 430230029 441299920 

090122000 160510021 190190230 220410000 390110020 390330010 441210910 441299990 

121221310 160530010 190240000 220429090 390110060 390390010 441210990  
160220091 160540011 190532000 220510000 390120010 411410000 441294110  
160290290 160559111 190590313 220590200 390130010 411420010 441294190  
160300010 160559119 190590319 220600210 390190010 411420090 441294900  
160412000 160557000 190590329 220600229 390210010 430211000 441299110  
160413010 160556010 200190250 220890123 390220010 430219020 441299120  

 

 ในป 2559ญี่ปุนไดปรับเกณฑ/เงื่อนไขใหม ในการพิจารณา

ตัดสิทธิ GSP ประเทศกำลังพัฒนาประกอบดวย 1) เปนประเทศท่ี

อยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลางคอนขางสูง (Upper-Middle 

Income Country) ตามที่ธนาคารโลก (World Bank) กำหนดติดตอ

กัน เปนระยะเวลา 3 ป โดยเกณฑในป 2559 กำหนดใหมีมูลคา 

GNI per capita ระหวาง 4,036 – 12,475 เหรียญสหรัฐฯ และ 2) 

ประเทศนั้น มีสัดสวนการสงออกมากกวารอยละ 1 ของปริมาณการ

สงออกไปทั่วโลกเปนระยะเวลาติดตอกัน 3 ป ซึ่งจากเกณฑดังกลาว 

คาดวาจะทำใหไทยไมไดสิทธิ GSP ญี่ปุนตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 

เนื่องจากไทยที่มี GNI 5,620 เหรียญสหรัฐฯ และสัดสวนการสงออก

ไปทั่วโลก ตั้งแตป 2556-2558 รอยละ 1.21 1.20 และ 1.29 ตาม

ลำดับ ทั้งนี้ ผูสงออกสามารถเลือกใชสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตความ

ตกลง JTEPA และ AJCEP ไดจำนวน 80 รายการ ซึ่งมีอัตราภาษีต่ำ

กวาในระบบ GSP ในสวนอีก 6 รายการ ประกอบดวย ซอรบิทอล 

(พิกัดฯ 2905.44.000) กาแฟคั่วที่แยกคาเฟอีนออกแลว (พิกัดฯ 

0901.21.000) เอทิลแอลกอฮอลที่ไมไดแปลงสภาพอื่นๆ (พิกัดฯ 

2208.90.129) ไมอัดพลายวูดอื่นๆ (พิกัดฯ 4412.99.990) ไมลามิเนต 

(พิกัดฯ 4412.99.120) และไมบล็อคบอรด (พิกัดฯ 4412.94.900)

คณะทีมเจรจาไทยไดผลักดันรายการสินคาดังกลาว ไวในการทบ

ทวนทั่วไป (General Review) ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ที่มีขึ้นในป 2560 เรียบรอยแลว 
38.



เอกสาร 4
ระบบสิทธิประโยชนทางการคา (Trade Preference System)

และขั�นตอนการปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ�นกำเนิดสินคา

ภายใตระบบสิทธิพ�เศษทางการคา
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาภายใตระบบสิทธิพิเศษทางการคา
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เอกสาร 5
กฎถิ�นกำเนิดสินคาภายใต JTEPA สำหรับหมวดสินคาสำคัญๆ

43.



     ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุน(JTEPA)

กฎถิ่นกำเนิดสินคาภายใต JTEPA สำหรับหมวดสินคาสำคัญๆ

(1) สินคาหมวดเกษตรและประมง

- สินคาเกษตรและประมงที่ไมมีการแปรสภาพหรือผานการแปรรูปอยางงาย กฎใหใชวัตถุดิบในประเทศภาคีทั้งหมด (WO)

- สินคาเกษตรแปรรูปและประมงแปรรูปทุกชนิด หากใชวัตถุนำเขาจากประเทศท่ี สามใหใชเกณฑการเปล่ียนเลขพิกัดภาษีศุลกากร (CC) ยกเวน

  สินคาอาหารสุนัข และแมวซึ่งใชเกณฑมูลคาเพิ่มในประเทศอยางนอยรอยละ 40 (RVC 40%)

- สินคากุงแปรรูปผักผลไมบางชนิด หากใชวัตถุดิบนำเขาจากประเทศที่สาม วัตถุดิบตองมีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำหรับของผสม

บางชนิดซึ่งอาจมีผลไมเมืองหนาวเปนสวนผสมหนึ่ง กฎอนุญาตใหนำเขาวัตถุดิบจากประเทศที่สามได  นอกจากนั้นยังมีกฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา

ที่กำหนดไวเปนพิเศษ เชนในสินคาจำพวกปลาทูนา สคิปแจค และโบนิโตแปรรูป หากใชปลาจากประเทศที่สาม ปลานั้นตองไดจากการจับโดยเรือ

ที่จดทะเบียนภายใตคณะกรรมาธิการ ทูนามหาสมุทรอินเดีย (IOTC) โดยไทยเปน หนึ่งในประเทศสมาชิก เปนตน

(2) สินคารองเทา

- ใชเกณฑการเปลี่ยนเลขพิกัดภาษีศุลกากร (CC) โดยผูผลิตสามารถนำเขาหนังจากประเทศที่สามเพื่อมาตัดเย็บทำชิ้นสวนและประกอบเปนรองเทา

ภายในประเทศได

(3) สินคาสิ่งทอ (หมวด 50 – 60 และ 63) และเครื่องนุงหม (หมวด 61 – 62)

- สินคาสิ่งทอตองผานกระบวนการผลิตอยางนอย 2 ขั้นตอนภายในประเทศ (Two – Process Rule)

- สินคาเครื่องนุงหม กฎอนุญาตใหสินคาผานกระบวนการผลิตขั้นแรกที่ประเทศคูภาคีหรือประเทศสมาชิก อาเซียนไดกอนจะมาผานการตัดเย็บ

ในประเทศภาคีที่เปนประเทศผูสงออก (Two – Process rule with ASEAN Cumulation) ซึ่งหมายความวา ผูผลิต สามารถนำเขาวัตถุดิบจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนได

(4) สินคาหมวดปโตรเคมี เคมีภัณฑ พลาสติก และของที่ทาดวยพลาสติก (หมวด 28 – 40)

- ใชกฎ 3 ทางเลือก กลาวคือ ผูผลิตสามารถเลือกใชเกณฑได 3 ทางเลือก ไดแก

(1) เกณฑการเปลี่ยนเลขพิกัดภาษีศุลกากร หรือ

(2) เกณฑมูลคาเพิ่มภายในประเทศอยางนอยรอยละ 40 หรือ   

(3) เกณฑกระบวนการผลิตเฉพาะ 

ทั้งนี้เกณฑกระบวนการผลิตสินคาเฉพาะประกอบดวยการทำปฏิกิริยาเคมี การแยก ไอโซเมอร การทำใหบริสุทธิ์ และกระบวนเทคโนโลยีทางชีวภาพ

(5) สินคาอุตสาหกรรมอื่น ๆ

- ผลิตภัณฑจากโลหะ เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส เฟอรนิเจอร ของเลน ใชกฎ 2 ทางเลือก ไดแก

(1) เกณฑการเปลี่ยนเลขพิกัดภาษีศุลกากร หรือ

(2) เกณฑมูลคาเพิ่มภายในประเทศอยางนอยรอยละ 40

- สินคายานยนต ใชเกณฑมูลคาเพิ่มภายในประเทศอยางนอยรอยละ 40
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เอกสาร 6
คำขอหนังสือรับรองถิ�นกำเนิดสินคาแบบฟอรมเอ
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คำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาแบบฟอรม เอ
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เอกสาร 7
FORM   A
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แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดานถิ่นกำเนิดเพื่อขอใชสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร 

55.



    การพิมพหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาแบบ เอ (FORM A)

ชองที่ 1 ระบุชื่อ ที่อยูประเทศของผูสงออกโดย ตองตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบกรณีที่ตองระบุทั้งชื่อผูสงออกและผูที่ยินยอมใหทำ การแทนให

           ระบุชื่อที่อยูประเทศผูสงออก ตามดวย O/B (on behalf of) ชื่อที่อยูประเทศของผูยินยอมหรือระบุชื่อที่อยูของประเทศ ผูยินยอมให

 กระทำการแทน และตามดวย C/O (Care of) ชื่อ ที่อยูของผูสงออก 

ชองที่ 2 ระบุชื่อ ที่อยู ประเทศของผูรับปลายทางหรือผูซื้อ

ชองที่ 3 ระบุวิธีการขนสง เชน by sea freight, by air freight, by parcel post ฯลฯ ในกรณีที่สงผานประเทศอื่นใหแสดงชื่อประเทศ หรือเมือง

 ทาที่สงผานดวย

ชองที่ 4 ใหเวนวางไวสำหรับเจาหนาที่

ชองที่ 5 ระบุลำดับที่รายการสินคา ใหเรียงลำดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยใหตรงกับ รายการสินคา  

ชองที่ 6 ระบุรายละเอียดเครื่องหมายบนหีบหอของสินคา (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไมอาจระบุในชอง 6 ไดหมด ใหระบุมา

 เพียง 2 – 3 บรรทัดแรก แลว ตอดวย Details as per B/L or AWB No...….Date…….ในกรณีที่ไมมีเครื่องหมายบนหีบหอ ระบุคำวา

 Address หรือ No Mark  

ชองที่ 7 ระบุชื่อสินคาและจำนวนหีบหอโดยใหระบุเปนภาษาอังกฤษเทานั้น ขอความอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เชน คุณภาพสินคา ราคาสินคา 

 ระเบียบในการนำเขา ประเทศตางๆ เปนตนมิใหระบุการกรอกขอความม ใหเวนบรรทัดเมื่อจบรายการสินคาแตละรายการแลวหาก

 ปรากฎวายังมีชองวางในบรรทัดนี้ใหพิมพเครื่องหมายดอกจัน **** ปดทายไว และเมื่อจบรายการสินคาทั้งหมดแลวใหขีดเสนใตปด

 ขอความบรรทัดสุดทายพรอม เสนทะแยงมุมชองวางสวนที่เหลือ

ชองที่ 8 ระบุหลักเกณฑวาดวยถิ่นกำเนิดสินคาของแตละประเทศใหตรงกับสินคาแตละรายการ ดังนี้

(1) ในกรณีเปนสินคาที่ผลิตโดยใชวัสดุของประเทศไทยทั้งหมดใหระบุอักษร

      “P”

(2) ในกรณีเปนสินคาที่ผลิตโดยมีวัสดุนำเขาเปนสวนประกอบ ใหใชสัญลักษณตามที่กำหนดไว  ดังนี้

(2.1) ประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (EU) นอรเวย สวิตเซอรแลนด และญี่ปุนใชอักษร “W” ตามดวยพิกัดอัตราศุลกากรของสินคา โดยใชเลขรหัส 

       4 ตัว เชน

      “W”

      39.26

(2.2) แคนาดา ใชอักษร “F” หรืออาจเลือกใช Export’s Statement of Origin ซึ่งเปนเอกสารที่ทางประเทศแคนาดากำหนดใหผูสงออกรับรอง

       ถิ่นกำเนิดสินคาดวยตนเอง 

(2.3)  รสัเซีย ใชอักษร “Y” ตามดวยรอยละของตนทุนวัสดุนำเขาตอราคาสินคาจากโรงงาน ไมเกินรอยละ 50 เชน

      “Y 15%”

ชองที่ 9 ระบุน้ำหนัก (Gross Weight) ของสินคา กรณีที่ไมสามารถระบุ Gross Weight ใหใชปริมาณอยางอื่น ซึ่งไมใชน้ำหนักแทนได เชน

        Carat, bundle สำหรับประเทศ รัสเซียถามีสินคาหลายรายการใหระบุน้ำหนัก Gross Weight แตละรายการดวย  

ชองที่10 ระบุเลขที่ และวัน เดือน ป ของ Commercial Invoice  

ชองที่11 ใหเวนวางไวสำหรับเจาหนาที่ลงนามรับรอง  

ชองที่12 ระบุประเทศนำเขาปลายทาง ชื่อ จังหวัดที่ตั้งของบริษัท/หาง/รานผูสงออก (ตองตรงกับชองที่ 1) วัน เดือน ป ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง

พรอมทั้งผูมีอำนาจเซ็นชื่อและ ประทับตราสำคัญ

56.



เอกสาร 8
แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดานถิ�นกำเนิด 

เพ��อขอใชสิทธิพ�เศษทางดานภาษ�ศุลกากร

(สินคาพ�กัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01 - 24)

57.



58.



 สินคาที่จะไดรับ ขอ 2) 

จะถือวามีถิ่นกำเนิดใน ประเทศ

สมาชิก AJCEPเมื่อผานเกณฑใด

เกณฑหนึ่ง ดังตอไปนี้

•   ผลิตในประเทศภาคีโดย 

ทำใหเกิดมูลคาเพิ่มของ 

สินคาไมต่ำกวารอยละ 40 

(Regional Value Content : 

RVC) ของราคาสินคา ตามราคา 

Free On Board (F.O.B.) 

โดยใชสูตรการ คำนวณ ดังนี้

RVC =  [ F.O.B - มูลคาวัตถุดิบ

ที่ไมไดถิ่นกำเนิด  ]x 100 F.O.B

(จากสูตรดังกลาว จะเห็น ไดวา

วัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิด สิทธิ 

AJCEP จะตองผลิต และสงออก

ถูกตองตามกฎถิ่นกำเนิดสินคา 

ดังนี้

1. สินคาที่ใช

วัตถุดิบจากภายในประเทศ

สมาชิก AJCEPสินคาที่ใชวัตถุดิบ

ภายในกลุมประเทศอาเซียนและ

ญี่ปุนจะถือวามีถิ่นกำเนิด

ในประเทศสมาชิก AJCEP 

เมื่อมีคุณสมบัติอยางใด 

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

1) สินคาที่ไดมาทั้งหมดหรือผลิต

ทั้งหมดในประเทศผูสงออก 

(Wholly Produced or 

Obtained) ซึ่งหมายถึงสินคา

ที่ไดมา หรือผลิตไดภายใน

ประเทศ เชนสัตวมีชีวิตที่เกิดและ

เติบโตในประเทศไทย พืชและ

สวนของพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยว

ในประเทศไทย แรที่ขุดไดใน

ประเทศไทย เปนตน

 

 

59.



 สินคาที่จะไดรับ ขอ 2) 

จะถือวามีถิ่นกำเนิดใน ประเทศ

สมาชิก AJCEPเมื่อผานเกณฑใด

เกณฑหนึ่ง ดังตอไปนี้

•   ผลิตในประเทศภาคีโดย 

ทำใหเกิดมูลคาเพิ่มของ 

สินคาไมต่ำกวารอยละ 40 

(Regional Value Content : 

RVC) ของราคาสินคา ตามราคา 

Free On Board (F.O.B.) 

โดยใชสูตรการ คำนวณ ดังนี้

RVC =  [ F.O.B - มูลคาวัตถุดิบ

ที่ไมไดถิ่นกำเนิด  ]x 100 F.O.B

(จากสูตรดังกลาว จะเห็น ไดวา

วัตถุดิบที่ไดถิ่นกำเนิด สิทธิ 

AJCEP จะตองผลิต และสงออก

ถูกตองตามกฎถิ่นกำเนิดสินคา 

ดังนี้

1. สินคาที่ใช

วัตถุดิบจากภายในประเทศ

สมาชิก AJCEPสินคาที่ใชวัตถุดิบ

ภายในกลุมประเทศอาเซียนและ

ญี่ปุนจะถือวามีถิ่นกำเนิด

ในประเทศสมาชิก AJCEP 

เมื่อมีคุณสมบัติอยางใด 

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

1) สินคาที่ไดมาทั้งหมดหรือผลิต

ทั้งหมดในประเทศผูสงออก 

(Wholly Produced or 

Obtained) ซึ่งหมายถึงสินคา

ที่ไดมา หรือผลิตไดภายใน

ประเทศ เชนสัตวมีชีวิตที่เกิดและ

เติบโตในประเทศไทย พืชและ

สวนของพืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยว

ในประเทศไทย แรที่ขุดไดใน

ประเทศไทย เปนตน
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เอกสาร 9
แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดาน

ถิ�นกำเนิด เพ��อขอใชสิทธิพ�เศษทางดานภาษ�ศุลกากร
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เอกสาร 10
คำขอหนังสือรับรองถิ�นกำเนิดสินคาแบบ เจ เทป ปา

69.
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เอกสาร 11
FORM   JTEPA

73.



74.



75.



76.



77.



78.



79.



การพิมพหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาแบบ JTEPA (FORM JTEPA)

ชองที่1 ระบุชื่อที่อยูประเทศของผูสงออกโดยตองตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบกรณีที่ตองระบุทั้งชื่อผูสงออกและผูที่ยินยอมใหทำการแทนให

          ระบุชื่อที่อยูประเทศผูสงออก ตามดวย O/B (on behalf of) ชื่อที่อยูประเทศของผูยินยอม หรือระบุชื่อที่อยูของประเทศผูยินยอมให

          กระทำการแทน และตามดวย C/O (Care of) ชื่อที่อยูของผูสงออกกรณีการใชอินวอยซประเทศที่ 3 ใหระบุชื่อ และที่อยูผูออกอินวอยซ

          ประเทศที่ 3 ดวย   

ชองที่2 ระบุชื่อ ที่อยู ประเทศของผูรับปลายทางหรือผูซื้อ

ชองที่3 ระบุวิธีการขนสงเชน by sea freight, by air freight, by parcel post ฯลฯ ชองที่ 4 ใหเวนวางไวสำหรับเจาหนาที่

ชองที่5 ระบุลำดับรายการสินคา ใหเรียงลำดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยใหตรงกับ รายการสินคา  

ชองที่6 ระบุรายละเอียดเครื่องหมายบนหีบหอของสินคา (Shipping Mark) หากรายละเอียดมีมากและไมอาจระบุในชองที่6 ไดหมด ใหระบุมา

          เพียง 2-3 บรรทัดแรก แลวตอดวย Details as per B/L or AWB No……..Date……………. ในกรณีที่ไมมีเครื่องหมายบนหีบหอ ระบุคำวา 

          Address หรือ No Mark

ชองที่7 ระบุชื่อสินคาและจำนวนหีบหอ รวมทั้งหมายเลขพิกัดศุลกากร (HS NO…..) 6 หลักของประเทศผูนำเขาเปนภาษาอังกฤษ เฉพาะสินคา

          ตามที่ระบุดานหลัง แบบฟอรมจะตองพิมพกฎเกณฑเฉพาะแตละสินคา (รายละเอียดดูหลังแบบฟอรม)  

- การใชวัตถุดิบของไทยสะสมรวมกับวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิด จากญี่ปุน พิมพ“ACU” ตอทายรายการสินคา

- การใช วัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกำเนิด สินคาที่ระบุไวในกฎเฉพาะในการผลิต ไดไมเกินกวารอยละที่กำหนดไวในความตกลง พิมพ “DMI” ตอทาย

   รายการสินคา เมื่อ จบรายการสินคาแตละรายการแลวใหพิมพยอดรวมปริมาณการสงออกเปนตัวอักษรวงเล็บตัวเลขกำกับและตามดวย

   หนวยสินคา หากปรากฎวายังมีชองวางเหลือใหพิมพเครื่องหมาย ดอกจัน **** ปดทายไวเมื่อจบรายการสินคาและยอดรวมทั้ง หมดแลว

   ใหขีดเสนใตปดขอความบรรทัดสุดทายพรอมทั้งเสนทะแยงมุมชองวางสวนที่เหลือ

ชองที่8 ระบุหลักเกณฑวาดวยถิ่นกำเนิดสินคาของแตละประเทศใหตรงกับสินคา แตละรายการ ดังนี้

(1) ระบุอักษร “  WO  ” สำหรับสินคาที่ใชวัสดุในประเทศทั้งหมด

(2) ระบุอักษร “  PE  ” สำหรับสินคาที่ใชวัสดุนำเขาที่มีการแปรสภาพในประเทศ อยางเพียงพอจนถือเปนถิ่นกำเนิดในประเทศ

(3) ระบุอักษร  “  PS  ”  สำหรับสินคาที่ใชวัสดุนำเขาเปนไปตามกฎเกณฑเฉพาะ ของผลิตภัณฑ

ชองที่9 ระบุน้ำหนัก (Gross Weight) ของสินคา กรณีไมสามารถระบุ Gross Weight ใหใชปริมาณอยางอื่น ซึ่งไมใชน้ำหนักแทนได เชน carat,

          bundle  

ชองที่10 ระบุเลขที่ และวัน เดือน ป ของ Commercial Invoice  

ชองที่11 ระบุประเทศนำเขาปลายทาง ชื่อจังหวัดที่ตั้งของบริษัท/หาง/ รานนผูสงออก (ตองตรงกับชองที่ 1) วัน เดือน ป ที่ยื่นขอหนังสือรับรอง

           พรอมทั้งผูมีอำนาจเซ็นชื่อ และประทับตราสำคัญ

ชองที่12 ใหเวนวางไวสำหรับเจาหนาที่ลงนำมรับรอง

 

80.



เอกสาร 12
แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินคาทางดาน

ถิ�นกำเนิดภายใตความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยและญี่ปุน สำหรับความเปนหุนสวนเศรษฐกิจ

 สินคาพ�กัดอัตราศุลกากรตอนที่ 01 - 24
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เอกสาร 13
หนังสือรับรองวัตถุดิบนำเขา (ปลา) ที่จับโดยเร�อประมง

ที่ไดรับอนุญาต IOTC สำหรับการขอหนังสือรับรอง 

แหลงกำเนิดสินคา (FORM JTEPA)

85.
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เอกสาร 14
การรับรองวัตถ+/อาเซ�ยน

สำหรับการขอหนังสือรับรองแหลงกำเนิดสินคา (FORM JTEPA)
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เอกสาร 15
คำขอหนังสือรับรองถิ�นกำเนิดสินคา 

แบบฟอรมอาเซ�ยน-ญี่ปุน

89.



90.



91.



เอกสาร 16

FORM   AJ

92.



93.



การพิมพหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาเอฟทีเอ ASEAN-JAPAN (FORM AJ)

ชองที่ 1ระบุชื่อที่อยูประเทศของผูสงออกโดยตองตรงกับเอกสารที่ยื่นประกอบกรณีที่ตองระบุทั้งชื่อผูสงออกและผูที่ยินยอมใหทำการแทนใหระบุชื่อ 

          ที่อยูประเทศผูสงออก ตามดวย O/B (on behalf of) ชื่อ ที่อยูประเทศของผูยินยอมหรือระบุชื่อที่อยูของประเทศ ผูยินยอมใหกระทำการ

          แทน และตามดวย C/O (Care of) ชื่อที่อยูของผูในประเทศ  

ชองที่ 2 ระบุชื่อ ที่อยู ประเทศของผูรับปลายทางหรือผูซื้อ

ชองที่ 3 ระบุวิธีการขนสง วันสงออก ชื่อและเที่ยวของยานพาหนะและทาปลายทางที่ใชขนสินคาขึ้นจักรยานพาหนะ 

ชองที่ 4 ใหเวนวางไวสำหรับเจาหนาที่

ชองที่ 5 ระบุลำดับรายการสินคา ใหเรียงลำดับ 1-2-3-4 ฯลฯ โดยใหตรงกับ รายการสินคาแตละรายการที่แสดงไวในชอง 7

ชองที่ 6 ระบุรายละเอียดเครื่องหมายบนหีบหอของสินคา ถาปรากฎวาดวย เครื่องหมายยาวมากไมอาจ

ระบุในชอง 6 ไดหมด ใหระบุมาเพียง 2 – 3 บรรทัดแรก แลวตอ ดวย 

Details as per B/L or AWB No................ Date ……….…. ในกรณีที่ไมมีเครื่องหมายบนหีบหอระบุคำวา Address หรือ No Mark  

ชองที่ 7 ระบุชื่อสินคาและจำนวนหีบหอโดยใหระบุเปนภาษาอังกฤษเทานั้น รวมทั้ง หมายเลขพิกัดศุลกากร 

(HS. Number) 6 หลักของประเทศผูนำเขา ขอความอื่นๆ นอกเหนือ จากนี้ เชน คุณภาพราคาสินคาระเบียบในการนำ เขาประเทศตางๆ เปน ตน

มิใหระบุการกรอกขอความมใหเวนบรรทัดเมื่อจบรายการสินคาแตละรายการแลวหากปรากฎวายังมีชองวางในบรรทัดใหพิมพเครื่องหมายดอกจัน 

**** ปดทายไว และเมื่อจบรายการสินคาทั้งหมดแลว ใหขีดเสนใตปดขอความบรรทัดสุดทายพรอมทั้ง เสนทะแยงมมุ ชองวางสวนที่เหลือกรณียื่น

ในระบบอิเล็คทรอนิกสไมตองปดดอกจันและตีเสนปดรายการ หากเหลือใชกฎ Third Country Invoicing ในชอง 13 ของแบบฟอรม ใหระบุชื่อ

และที่อยูของบริษัทที่ออกอินวอยซตามที่ระบุในอินวอยซประเทศที่ 3 ในชอง 7 ดวย  

ชองที่ 81.ระบุอักษร “WO” กรณีสินคาที่ผลิตโดยใชวัสดุที่เกิดในประเทศไทย ทั้งหมด

2.ระบุอักษร “PE” สำหรับสินคาที่ใชวัสดุนำเขาที่มีการแปรสภาพในประเทศอยางเพียงพอจนถือเปนถิ่นกำเนิดในประเทศไทย  

กฎทั่วไปกรณีมีวัตถุดิบนำเขา

3. ระบุ “CTH” หรือ “RVC” กรณีสินคาที่ผลิตโดยใชวัสดุนำเขา

ทั้งหมดหรือบางสวน

กฎทั่วไปกรณีมีวัตถุดิบนำเขา

4. ระบุ “RVC” กรณีใชกฎการเปลี่ยนพิกัด 

    ระบุ “CTC” กรณีใชกฎมูลคาเพิ่มในภูมิภาค    

    ระบุ “SP” กรณีใชกฎผานกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง

5. ระบุ “DMI” กรณีใชเกณฑขั้นต่ำ   

    ระบุ “ACU” กรณีการใชถิ่นกำเนิดสะสมจากประเทศภาคี

ชองที่ 9 ระบุน้ำหนัก G.W. สำหรับมูล คา F.O.B. US$ ระบุในกรณีผูนำเขารองขอ 

ชองที่ 10 ระบุเลขที่ และวัน เดือน ป ของ Invoice  

ชองที่ 11 ระบุประเทศนำเขาปลายทาง ชื่อ จังหวัด ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของบริษัท / หาง/ รานผูสงออก (ตองตรงกับชองที่ 1) และวัน เดือน ป ที่ยื่น

  ขอหนังสือรับรอง พรอมทั้งผูมีอำนาจเซ็นชื่อ ผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือผูไดรับมอบอำนาจใหกระทำการแทน และประทับ

  ตราสำคัญกำกับ  

ชองที่ 12 ใหเวนวางไวสำหรับเจาหนาที่ลงนำมรับรอง

ชองที่ 13 เลือกใชกฎโดยทำเครื่องหมาย √ หนาขอความดังนี้

1. Third-Country Invoicing (การใช Invoice จากประเทศที่ 3)   

2. Back-to-Back Co (การออกหนังสือรับรองโดยประเทศภาคีที่เปนคนกลาง)

3. Issued retroactively (ใชกรณีการขอฟอรมยอนหลังเกิน 3 วัน)

94.
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ตัวอยาง : กรณีการใช Back-to-Back Form AJ

และ

ตัวอยาง : กรณีการใช Third – Party Invoice

95.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ´É��¨·�สั่งสินคา / Form AJ

สั่งผลิต(US$ 80)

ตัวอยาง: กรณีการใชBack-to Back Form AJ

ออก

Form AJ

ออก

Back-to-Back

Form AJ

ศุลกากรผูนำเขา

   

96.
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Certifificate of Materials Imported from Japan

 

97.



98.
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Cumulative Working/Processing Certifificate

99.



100.












