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ค ำน ำ
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System 
of Preference) หรือ GSPเป็นมาตรการหนึ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในรูปของ
การลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าท่ีอยู่ในข่ายได้รับสิทธิ GSP 
ตามแต่ระบบใดจะก าหนดขึ้น

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ให้สิทธิ GSP แก่ประเทศ
ก าลังพัฒนาทั้งหลาย รวมทั้งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2519 โดยยกเว้นภาษี
อาการขาเข้าแก่สินค้าที่น าเข้าจากประเทศผู้ได้รับสิทธิ GSPและในการให้
สิทธิ GSP นี้ สหรัฐอเมริกาจะท าการทบทวนการให้สิทธิเป็นรายประเทศ
และรายสินค้าเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายการ
สินค้าท่ีจะได้รับสิทธิ GSP โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องยื่นค าร้อง
และข้อคิดเห็นได้ตามข้ันตอน ระยะเวลา และช่องทางท่ีก าหนด  

นอกจากนี้  กระบวนการ/ขั้นตอนการขอรับสิทธิภายใต้โครงการ 
GSP เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ส่งออกควรทราบ ซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบการขอ
ใช้สิทธิ รายละเอียดข้อมูลที่ควรเก็บรักษาเพ่ือใช้ในการชี้แจงเมื่อศุลกากร
สหรัฐฯ ขอตรวจสอบ

เอกสารนี้ได้รวบรวมและสรุปสาระส าคัญของระบบ GSP 
สหรัฐอเมริกาเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาท า
ความเข้าใจให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง  และตรงกับข้อเท็จจริง 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการรักษาสิทธิ GSP ของไทยที่ได้รับจาก
สหรัฐอเมริกา  และให้สามารถใช้สิทธินั้นได้อย่างเต็มที่เพ่ือขยายการ
ส่งออกของประเทศไทยให้เพ่ิมมากข้ึนอีกทางหนึ่ง 
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ความเป็นมาของโครงการ GSP สหรัฐอเมริกา 
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

1.1 ความเป็นมา 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจโลกประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ความเสียเปรียบ
ในการแข่งขันของสินค้าจากประเทศก าลังพัฒนาเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของส่วนรวม
แนวความคิดเก่ียวกับโครงการ GSP จึงเกิดขึ้นในการประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(UNCTAD) ครั้งที่ 1 ในปี 2507 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดยมีความมุ่งหมายที่จะยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาให้มีรายได้จากการค้าแทนที่จะได้รับในรูปของเงินช่วยเหลือ(Aid) 
ดังนั้น เพื่อหาทางยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา และเพื่อให้สินค้าส่งออกของประเทศก าลัง
พัฒนาสามารถแข่งขันกับสินค้าของประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ในการประชุม UNCTAD ครั้งที่ 2 ในปี 2511 ณ 
กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย ประเทศพัฒนาแล้วจึงได้ตกลงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนาในด้าน
การส่งออกด้วยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference: 
GSP) แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยยกเว้นภาษีน าเข้าบนพ้ืนฐานของหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ (1) เป็น
การให้โดยทั่วไป (2) ไม่เลือกปฏิบัติ และ (3) ไม่หวังผลตอบแทน 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปแก่ประเทศก าลังพัฒนา
ทั้งหลายตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา โดยอาศัยอ านาจตามรัฐบัญญัติทางการค้าปี 2517 (Trade Act of 1974) 

1.2 การต่ออายุโครงการ

สหรัฐอเมริกาเริ่มโครงการ GSP ตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา ซึ่งระยะเวลาของโครงการแบ่งออกเป็น 
3 โครงการ ดังนี้

5

โครงการที่ 1: 1 มกราคม 2519 - 3 มกราคม 2528
โครงการที่ 2: 4 มกราคม 2528 - 3 กรกฎาคม 2536
ต่ออายุครั้งท่ี 1: 4 กรกฎาคม 2536 - 30 กันยายน 2537
ต่ออายุครั้งท่ี 2: 1 ตุลาคม 2537 - 30 กรกฎาคม 2538

โครงการที่ 3: 31 กรกฎาคม 2538 - 31 พฤษภาคม 2540
ต่ออายุครั้งท่ี 1: 1 มิถุนายน 2540 - 30 มิถุนายน 2541
ต่ออายุครั้งท่ี 2: 1 กรกฎาคม 2541 - 30 มิถุนายน 2542
ต่ออายุครั้งท่ี 3: 1 กรกฎาคม 2542 - 30 กันยายน 2544
ต่ออายุครั้งท่ี 4: 1 ตุลาคม 2544 - 31 ธันวาคม 2549
ต่ออายุครั้งท่ี 5: 1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2551
ต่ออายุครั้งท่ี 6: 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552
ต่ออายุครั้งท่ี 7: 1 มกราคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553
ต่ออายุครั้งท่ี 8: 1 มกราคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2556
ต่ออายุครั้งท่ี 9: 1 สิงหาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2560
ต่ออายุครั้งท่ี 10 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563
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การให้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้โครงการ GSP
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

2.1 ประเทศที่ได้รับสิทธ ิGSP

ปัจจุบันสหรัฐฯ ให้สิทธิ GSP แก่ประเทศทั้งหมด 121 ประเทศ (ผนวก 1) ประกอบด้วยประเทศ
ก าลังพัฒนา 61 ประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ได้รับสิทธิ   ประเทศและดินแดนที่ไม่ได้
รับเอกราช (Non-independent countries and territories) จ านวน 17 ประเทศ  และประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด จ านวน 43 ประเทศ  ซึ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะได้รับประโยชน์มากกว่าประเทศผู้ได้รับสิทธิ
อ่ืนๆ 2 ประการ คือ (1) มีจ านวนรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP มากกว่า และ (2) ได้รับการยกเว้นจาก
กฎว่าด้วยความจ าเป็นในการแข่งขัน (competitive-need limitations: CNLs)

2.2 เงื่อนไขการได้รับสิทธิ GSP

(1) ระดับการพัฒนาประเทศ 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถเพิกถอนการให้สิทธิ GSP แก่

ประเทศก าลังพัฒนาที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง (high income 
country) ซึ่งจะพิจารณาจากรายได้ประชาชาติต่อหัวของประเทศที่
ได้รับสิทธิ GSP สหรัฐฯ โดยใช้ฐานข้อมูลจากธนาคารโลก (World 
Bank)  ทั้งนี้ ส าหรับปี 2557 ธนาคารโลกได้ก าหนดให้ประเทศที่มี
รายได้ประชาชาติต่อหัวสูงกว่า 12,735 เหรียญสหรัฐฯ จัดเป็นประเทศ
ที่มีรายได้สูง ซึ่งหากประเทศที่ได้รับสิทธิใดมีรายได้ประชาชาติต่อหัว
เกินระดับที่ธนาคารโลกก าหนดจะถูกเพิกถอนการได้รับสิทธิ GSP

(2) การเปิดตลาดสินค้าและบริการ
ประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ควรสร้างระดับความมั่นใจแก่สหรัฐฯ 

ว่าจะเปิดตลาดให้กับสินค้าและบริการของสหรัฐฯ อย่างสมเหตุผล

(3) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใต้โครงการ GSP สหรัฐฯ ได้ก าหนดให้ประเทศที่ได้รับ

สิทธิ GSP จากสหรัฐฯ ต้องมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
สิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  และลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ อย่างเพียงพอ  
รวมทั ้งมีการปราบปรามการละเมิดทรัพย์ส ินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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(4) การคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ประเทศที่ ได้รับสิทธิ  GSP จะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิ

แรงงานภายในประเทศของตนในระดับที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  
ได้แก่ (1) สิทธิในการจัดตั้งสมาคม (2) สิทธิในการรวมกลุ่มจัดการและ
ต่อรองร่วมกัน (3) ความมีเสรีภาพในการท างานโดยสมัครใจ  (4) 
ก าหนดอายุแรงงานขั้นต่ า เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็ก และ (5) มี
ปัจจัยแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมในเรื ่องของค่าจ้างขั้นต่ า 
การก าหนดระยะเวลาท างาน การคุ้มครองสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของแรงงาน

(5) ก าหนดนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน และลดข้อจ ากัด
ทางการค้าของประเทศท่ีได้รับสิทธิ GSP

(6) การให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในการต่อต้านการก่อการร้าย

2.3 เงื่อนไขเพ่ิมเติมการได้รับสิทธิ GSP

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ประกาศเพ่ิมความเข้มงวดใน
การพิจารณาให้สิทธิ GSP เพ่ือให้มั่นใจว่าประเทศผู้รับสิทธิต่างๆ (beneficiary countries) มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ท่ีจะได้รับสิทธิ GSP สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

(1) USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการ
ประเมินประเทศผู้รับสิทธิพิเศษฯ ทุก 3 ปี (triennial 
assessment) ว่ายังด าเนินการสอดคล้องกับเกณฑ์การ
พิจารณาและมีคุณสมบัติที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิ 
GSP ต่อไปหรือไม่ (statutory eligibility criteria) 

(2 )  ในกรณีที่พบว่ าหรื อมีข้อกั งวล เกี่ ยวกับการ
ด าเนินการของประเทศผู้รับสิทธิที่ขัดกับเกณฑ์การ
พิจารณาในข้อใดข้อหนึ่ง USTR สามารถเปิดทบทวน
การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 
(self – initiate full country practice review) 
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การให้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้โครงการ GSP
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา



2.4 ขอบเขตของสินค้าที่ได้รับสิทธ ิGSP

2.5 คุณสมบัติของสินค้าที่ได้รับสทิธิ GSP
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การให้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้โครงการ GSP
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

สินค้าทุกรายการที่สหรัฐฯ ให้สิทธิ GSP จะได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า แต่สินค้า
นั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นสินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP สหรัฐฯ 
(2) ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีรายการสินค้าที่สหรัฐฯ ให้สิทธิ GSP 
(3) สินค้าดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Rules 

of Origin) ที่สหรัฐฯ ก าหนด
(4) สินค้าท่ีจะได้รับสิทธิ GSP จะต้องเป็นสินค้าที่ถูกส่งตรงจากประเทศผู้รับสิทธิ

ไปยังสหรัฐฯ โดยไม่ผ่านดินแดนของประเทศอ่ืน   
ในกรณีที่จ าเป็นต้องขนส่งผ่านประเทศอ่ืน สินค้าดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ความ

ควบคุมของศุลกากร และไม่ท าการซื้อขายในประเทศใดประเทศหนึ่งในระหว่างทางที่
ผ่าน แต่จะกระท าได้เพียงการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้น  

(5) ผู้น าเข้าต้องแสดงความต้องการน าเข้าภายใต้โครงการ GSP ต่อศุลกากร
สหรัฐฯ เพ่ือขอรับการยกเว้นภาษีน าเข้า   

สหรัฐฯ ได้ก าหนดให้สินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP จ านวน 3,500 รายการ  
จากรายการสินค้ากว่า 10,000 รายการ ตามพิกัดอัตราศุลกากรระดับ 8 หลัก  
โดยสินค้าที่ ได้ รับสิทธิ  GSP ส่วนใหญ่ เป็นสินค้า อุตสาหกรรมและกึ่ ง
อุตสาหกรรม รวมถึงสินค้าเกษตรบางรายการ

อย่างไรก็ดี  สหรัฐฯ ได้สงวนไม่ให้สิทธิ GSP แก่สินค้าที ่มีความ
อ่อนไหวในการน าเข้า (import-sensitive) ดังต่อไปนี้

- สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม1

- นาฬิกาบางประเภท
- สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
- สินค้าเหล็ก
- รองเท้า และเครื่องหนัง2

1 ยกเว้นสินค้า Handicraft ในพิกัดอัตราศุลกากรต่อไปนี้  5701.10.13  5702.10.10
5702.91.20  5805.00.20  6304.99.10  และ 6304.99.40
2 ยกเว้นสินค้าเครื่องหนังขนาดเล็ก (flat goods) ที่ท าจากหนังสัตว์เลื้อยคลาน
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การให้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้โครงการ GSP
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

2.6 รายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP

ศุลกากรสหรัฐฯ จะจ าแนกรายการสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรระดับ 8 หลัก (Harmonized
Tariff Schedule of the United States: HTSUS) ตามตารางแสดงอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ โดยใน
ช่อง Column 1 จะแบ่งออกเป็น 2 ช่อง ซึ่งจะระบุอัตราภาษีน าเข้าปกติไว้ในช่อง “General” ส่วนการให้
สิทธิ GSP แก่สินค้าที่ได้รับสิทธิจะระบุในช่อง “special” โดยจ าแนกเป็น 3 รูปแบบ ภายใต้สัญลักษณ์  A 
A+ หรือ A*  ดังนี้

- สัญลักษณ์ A เป็นรายการสินค้าที่ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดได้รับสิทธิ GSP 
- สัญลักษณ์ A+ เป็นรายการสินค้าที่เฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเท่านั้นได้รับสิทธิ GSP
- สัญลักษณ์ A* เป็นรายการสินค้าที่สหรัฐฯ ระงับสิทธิ GSP แก่ประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศ
ส าหรับช่อง Column 2 จะแสดงอัตราภาษีน าเข้าที่เรียกเก็บจากประเทศที่สหรัฐฯ ใช้กฎหมาย

การค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ หรืออยู่ในดุลพินิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งประเทศที่ต้องเสียภาษี
ตามอัตรา ที่ระบุในช่องนี้มี 2 ประเทศ คือ ประเทศคิวบา และเกาหลีเหนือ

ตัวอย่าง ตารางแสดงสินค้าที่ไดร้ับสทิธิ GSP และอัตราภาษีขาเข้าสหรัฐฯ  

HTSUS
Heading/

Subheading

Stat. 
Suf-
fix

Article Description
Unit 
of 

Quantity

Rates of Duty
Column 1 Column 2

General Special
7202. Ferroalloys:
7202.41.00 00 Containing by weight more 

than 4
percent of carbon

kg
Cr kg 

1.9% Free 
(A*…..

7.5%

7202.49
7202.49.10

7202.49.50

00
Other    

Containing by weight 
more than

3 percent of carbon

Other

kg
Cr kg

kg
Cr kg

1.9%

3.1%

Free 
(A+…

Free 
(A…..

7.5%

30%

ที่มา: USITC Harmonized Tariff Schedule of the United States (2018) 

ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่สหรฐัฯ ให้สิทธิ GSP และรายชื่อประเทศก าลังพัฒนา 
ที่สหรัฐฯ ระงับการให้สิทธิ GSP ได้จากเว็บไซต์ http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
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ตัวอย่าง จากตารางสินค้าอะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป จ าแนกตามพิกัดอัตราศุลกากรระดับ 8 
หลัก (HTSUS 7601.49.50) มีอัตราภาษีอากรขาเข้าสหรัฐฯ ปกติร้อยละ 3.1 ตามที่ปรากฏในช่อง 
General ส าหรับช่อง Special ระบุ Free (A…) แสดงว่าเป็นรายการสินค้าที่สหรัฐฯ ให้สิทธิ GSP กับ
ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  ซึ่งผู้น าเข้าสหรัฐฯ ต้องแสดงความจ านงที่จะน าเข้า
สินค้าดังกล่าวภายใต้โครงการ GSP ต่อศุลกากรสหรัฐฯ จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า   

2.7 กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Rules of Origin)

สินค้าที่จะได้รับสิทธิ GSP ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจาก (1) วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly 
Product) หรือ (2) มีวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศ (Non Wholly Product) ซึ่งสินค้านั้นจะต้องได้รับการ
แปรสภาพในประเทศก าลังพัฒนานั้นอย่างเพียงพอจนกลายเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสภาพเดิม โดยจะน า
วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศรวมกับต้นทุนการผลิตโดยตรงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 35 ของราคาสินค้า
หน้าโรงงาน  (Ex-factory Price) หรือราคาประเมิน (Appraised Value) ของสินค้านั้นในสหรัฐฯ

สูตรค านวณ  

มูลค่าวัตถุดิบท่ีผลิตภายในประเทศ + ต้นทุนการผลิตทางตรง   ≥ 35% 

ราคาสินค้าหน้าโรงงาน หรือราคาประเมิน 

(1) มูลค่าวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศ (Value of Originating Materials: VOM) หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการน าวัตถุดิบมาใช้ ได้แก่ 

- ต้นทุนที่แท้จริง (Actual cost) ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ค่าระวาง  ค่าประกันภัย  ค่าบรรจุหีบห่อ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ

ถึงโรงงาน 
- ค่าสูญเสียในการผลิต (Waste or spoilage) โดยหักค่าสูญเสียที่สามารถเรียกคืนได้ (value 

of recoverable scrap) ออก 
- ค่าภาษี และ/หรือ ค่าอากรที่เรียกเก็บจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ในกรณีที่ไม่ได้รับชดใช้คืนในเวลา

ท าการส่งสินค้าออก 

การให้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้โครงการ GSP
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา
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(2) ต้นทุนการผลิตทางตรง (Direct Costs of Processing: DCP) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกิดข้ึนโดยตรงจากการผลิตสินค้า ได้แก่ 

- ต้นทุนที่แท้จริงทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการผลิตหรือประกอบสินค้า ซึ่งรวมถึงเงินช่วยเหลือพิเศษ    
ที่ให้กับลูกจ้างนอกเหนือจากค่าจ้าง (Fringe benefit) ค่าจ้างระหว่างการฝึกงาน ค่าดูแลรักษาเครื่องจักร 
และ ค่าควบคุมคุณภาพ  

- ค่าแบบ  ค่าเครื่องมือ  และค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้
- ค่าตรวจและทดสอบสินค้า 
รายการที่ไม่อยู่ใน “ต้นทุนการผลิตทางตรง” ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

โดยตรง
- ก าไร และ
- ค่าใช้จ่ายทั่วไปเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ  ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการประกอบสินค้า

โดยตรง เช่น เงินเดือนเจ้าหน้าที่ เบี้ยประกันสังคม เงินเดือนพนักงาน ค่าโฆษณาและค่านายหน้า เป็นต้น

2.8 กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าแบบสะสม (Cumulative Rules of Origin) 

สินค้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP สามารถผลิตโดยใช้กฎถิ่นก าเนิดแบบสะสม (Cumulative 
Rules of Origin) ได้ กล่าวคือ ประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP สามารถน าวัตถุดิบที่มีถิ่นก าเนิดจากอีก
ประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP มาสะสม โดยให้ถือเสมือนว่าเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศเดียวกัน ทั้งนี้
ประเทศผู้ผลิตและประเทศเจ้าของวัตถุดิบจะต้องเป็นภาคีสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือเดียวกัน  
และเป็นประเทศท่ีได้รับสิทธิ GSP สหรัฐฯ เช่น ASEAN3 เป็นต้น โดยวัตถุดิบที่น าเข้าภายใต้กฎว่าด้วยถิ่น
ก าเนิดแบบสะสมจะต้องมีอัตราส่วนต้นทุนในประเทศภาคีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของราคาสินค้าจาก
โรงงาน  หรือราคาประเมินของสินค้านั้น ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ASEAN จึงสามารถใช้วัตถุดิบสะสม
จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับสิทธิ GSP ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ ตาม
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าแบบสะสมได้

3 ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ASEAN จึงสามารถใช้วัตถุดิบสะสมจากประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีได้รบัสิทธิ GSP 
ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ ตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าแบบสะสมได้

การให้สิทธิพิเศษฯ ภายใต้โครงการ GSP
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา
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การทบทวนการให้สิทธิ GSP 
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

3.1 เกณฑ์ในการพิจารณาการทบทวนการให้สิทธิ GSP: 
กฎว่าด้วยความจ าเป็นในการแข่งขัน 
(The competitive-need limitations: CNLs)

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ระบบ 
GSP สหรัฐอเมริกาจะมีการทบทวนการให้สิทธิฯ เป็น
ประจ าทุกปี (The Annual Review)  เพื่อปรับปรุง/แก้ไข 
และ/หรือ เพิ่มเติมรายการสินค้า ท่ีได้รับสิทธิ  GSP  
(eligible products) หรือเพิกถอนการให้สิทธิ GSP เป็น
รายสินค้าส าหรับบางประเทศ (beneficiary countries)
โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องสามารถยื่นค าร้อง 
(petitions) ในช่วงเวลาก่อนที่ USTR จะท าการทบทวน 

กฎว่าด้วยความจ าเป็นในการแข่งขัน (CNLs) คือ เกณฑ์
ที่ใช้ในการก าหนดเพดานการน าเข้าสหรัฐฯ ของสินค้าที่ได้รับสิทธิ 
GSP (eligible products) จากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP เพ่ือก าหนด
ระดับความสามารถ ในการแข่งขันของสินค้าจากประเทศที่ได้รับ
สิทธิ GSP โดยสินค้าจะถูกระงับสิทธิ GSP หากมีมูลค่าน าเข้า
สหรัฐฯ สูงเกินระดับ CNLs ดังนี้ 

(1) มีส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐฯ ของสินค้านั้น ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป หรือ

(2) มีมูลค่าน าเข้าสูงเกินมูลค่าที่สหรัฐฯ ก าหนดไว้ ซึ่งจะ
เพ่ิมข้ึนทุกปีๆ ละ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 185 ล้านเหรียญสหรัฐ)
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3.2 การผ่อนผันหรือการคืนสิทธิ GSP

(1) การผ่อนผันกรณี de minimis waivers เป็นการผ่อนผันเพ่ือไม่ให้ระงับสิทธิการน าเข้า
สหรัฐฯ ของสินค้าภายใต้โครงการ GSP ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP นั้นมีส่วนแบ่งตลาดน าเข้า
สหรัฐฯ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 แต่มูลค่าการน าเข้าสหรัฐฯ ของสินค้านั้นจากทุกประเทศทั่วโลก
ต่ ากว่ามูลค่า de minimis level (มูลค่าขั้นต่ า) ที่สหรัฐฯ ก าหนดไว้ จึงจะสามารถขอผ่อนผันไม่ให้ระงับ
สิทธิ GSP ในกรณีนี้ได้

ทั้งนี้ de minimis level จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี โดยจะเพิ่มขึ้นปีละ 0.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่ง ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 24  ล้านเหรียญสหรัฐ

(2) การคืนสิทธิกรณี redesignations เป็นการคืนสิทธิ GSP แก่สินค้าที่ถูกระงับสิทธิ GSP 
ไปแล้ว โดยสินค้าที่จะสามารถขอคืนสิทธิกรณี redesignations ได้นั้น  ต้องมีการน าเข้าสหรัฐฯ ต่ ากว่า
ระดับ CNLs ที่สหรัฐฯ ก าหนดในปีต่อมา

(3) การยกเว้นเพดานมูลค่าการน าเข้าสินค้าภายใต้สิทธิ GSP (CNL waivers) เป็นการขอ
ผ่อนผัน   ให้ยกเว้นเพดานการน าเข้าสหรัฐฯ ของสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP (eligible products) ซึ่ง
หากสินค้านั้นได้รับพิจารณายกเว้นเพดานการน าเข้าสหรัฐฯ ก็จะสามารถส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ 
ได้โดยไม่มีระดับเพดาน (CNLs) หรือต้องค านึงถึงมูลค่าการส่งออก

ส าหรับช่วงเวลาที่ GSP Subcommittee จะเปิดรับค าร้องเพื่อพิจารณา คือ ช่วงประมาณ
กลางเดือนมิถุนายน หรือก่อนเดือนกันยายน และจะประกาศว่าค าร้องใดที่จะได้รับการพิจารณา ตาม
ด้วยการเปิดรับฟังความเห็นทั่วไป (Public Hearing) จากผู้เกี่ยวข้องก่อนส่งให้ USTR พิจารณา  โดยจะ
ประกาศผลการพิจารณาในราวเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  และมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พฤศจิกายนของปี
ถัดไป (ผนวก 2) 

อย่างไรก็ดี  สหรัฐฯ ได้ก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยกเว้นเพดานมูลค่าการน าเข้าฯ (CNL waivers) 
ว่าหากสินค้าใดที่เคยได้รับยกเว้นเพดานมูลค่าการน าเข้าฯ (CNL waivers) มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันอย่าง
น้อย 5 ปี สินค้านั้นจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ GSP หากสถิติการน าเข้าสหรัฐฯ ของสินค้านั้นเป็นไปตาม
เงื่อนไขของการทบทวนข้อยกเว้น CNL waivers เพ่ิมเติม ดังนี้

(1) มีมูลค่าน าเข้าสหรัฐฯ เกินร้อยละ 150 ของระดับเพดาน CNLs ที่สหรัฐฯ ก าหนดในปีนั้น                                    
(ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 277.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)  หรือ

(2) มีส่วนแบ่งการน าเข้าสหรัฐฯ เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าการน าเข้าสินค้ารายการนั้นของ
สหรัฐฯ ทั้งนี้ หากสินค้าถูกระงับสิทธิ GSP กรณีดังกล่าว สินค้านั้นจะถูกเพิกถอนออกจากรายการ
สินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP (eligible products) เป็นการถาวร  และหากต้องการขอรับสิทธิ GSP อีกครั้ง 
จะต้องยื่นค าร้องเพื่อขอเพิ่มเติมรายการสินค้าใหม่ในรายการสินค้าที่สหรัฐฯ ให้สิทธิ GSP 

การทบทวนการให้สิทธิ GSP 
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา
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3.3 การด าเนินการจัดท าค าร้อง (Petitions)

ก่อนที่จะท าการทบทวนการให้สิทธิ GSP ประจ าปี (Annual GSP Product Review) สหรัฐฯ 
จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระงับสิทธิ    GSP ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอน
สิทธิ GSP เป็นรายสินค้าหรือรายประเทศยื่นค าร้องเพื่อขอผ่อนผันไม่ให้ระงับสิทธิ GSP หรือขอคืนสิทธิ 
GSP ให้แก่สินค้าที่ถูกระงับสิทธิ  GSP ไปแล้ว  รวมทั้งสามารถยื่นคัดค้านการให้สิทธิ GSP แก่สินค้าหรือ
ประเทศใดๆ ด้วย โดยสามารถยื่นผ่าน GSP Subcommittee of Trade Staff Committee (TPSC) 
ส าหรับเปิดรับฟังความคิดเห็น ในเวทีสาธารณะ (Public Hearing) ก่อนที่ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ 
(USTR) จะรับค าร้องนั้นไว้พิจารณาในการทบทวน GSP ประจ าปีต่อไป

3.4 ประเภทของค าร้อง

(1) ค าร้องเพ่ือขอผ่อนผันไม่ให้ระงับสิทธิ GSP กรณี de minimis waivers หรือขอคืนสิทธิ GSP 
กรณี redesignations ให้แก่สินค้าท่ีถูกระงับสิทธิ GSP

(2) ค าร้องเพ่ือขอเพ่ิมเติมรายการสินค้าใหม่ในรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP สหรัฐฯ (The 
list of GSP-eligibility articles) และขอยกเว้นเพดานมูลค่าการน าเข้าสินค้าภายใต้สิทธิ GSP สหรัฐฯ 
(competitive- need limitation waivers: CNL waivers)

(3) ค าร้องเพ่ือขอไม่ให้เพิกถอนสิทธิ GSP สหรัฐฯ ส าหรับรายประเทศ

3.5รูปแบบในการจัดท าค าร้อง

รูปแบบในการจัดท าค าร้องจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ Single-line spacing ในการพิมพ์ 
รวมทั้งจ านวนหน้าจะต้องไม่เกินตามที่ประกาศไว้ใน Federal Register

นอกจากนี้ รูปแบบของไฟล์เอกสารที่จัดท าค าร้องจะต้องเป็น MS WORD (“.DOC”) หรือ 
TEXT (“.TEXT”) และไม่อนุญาตให้ใส่ไฟล์ที่เป็นรูปภาพต่างๆ เช่น ไฟล์นามสกุล .JPG , .PDF, .BMP, 
หรือ .GIF เป็นต้น  ส าหรับข้อมูลสนับสนุนที่ต้องการแนบให้พิจารณา ควรอยู่ในไฟล์เดียวกันทั้งหมด  
เพ่ือป้องกันความสับสนในการพิจารณาของคณะท างาน

การทบทวนการให้สิทธิ GSP 
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา
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3.6 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท าค าร้อง

(1) ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ประกอบการจัดท าค าร้อง ส าหรับผู้จัดท าค าร้องทุกประเภท (General 
information required of all petitioners) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

- ระบุชื่อของประเภทค าร้อง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็น

ผู้จัดท าค าร้องดังกล่าว 

- ระบุรายการสินค้า โดยใช้พิกัดอัตราศุลกากรระดับ 8 หลัก (HTSUS) ของสินค้าแต่ละ

รายการพร้อมรายละเอียดของสินค้าดังกล่าว 

- ระบุความรู้ความสามารถของผู้จัดท าค าร้อง (The petitioner’s knowledge) และเหตุผลใน

การยื่นค าร้อง 
(2) ข้อมูลสนับสนุนส าหรับค าร้องแต่ละประเภท ค าร้องจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และควรให้รายละเอียดแยกตามรายการ
สินค้า
ซึ่งผู้จัดท าค าร้องอาจใช้ข้อมูลตามภาคผนวก (ผนวก 3) เป็นแนวทางในการจัดท าข้อมูลสนับสนุน 

(3) ข้อมูลที่เป็นความลับของธุรกิจ หากข้อมูลที่ผู้จัดท าค าร้องพิจารณาแล้วว่าเป็นข้อมูลที่
เป็นความลับของธุรกิจ สหรัฐฯ ก าหนดให้บรรจุข้อมูลเหล่านั้นไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ [ ] โดยเมื่อเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนในการพิจารณา ข้อมูลนั้นจะถูกลบออกและแสดงเป็นรูปดอกจัน [***] แทนที่
ข้อมูลที่เป็นความลับเหล่านั้น 

ตัวอย่าง
การส่งข้อมูลความลับของธุรกิจ ให้ผู้ยื่น

ค าร้องใส่เครื่องหมายวงเล็บระหว่างข้อความที่เป็น
ความลับดังนี้  “In 2001, International 
Widgets suffered losses of [$20 million]
due to low-priced widgets imported from 
GSP sources, and had to [reduce 
capacity utilization by 30 percent].” 

ค าร้องที่ USTR น าไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนจะปรากฏดังนี้ 

“In 2001, International 
Widgets suffered losses of [***] due 
to low price widgets imported from 
GSP sources, and had to [***].”

การทบทวนการให้สิทธิ GSP 
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา
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นอกจากนี้  เอกสารแนบประกอบค าร้องที่เป็นข้อมูลความลับของธุรกิจ ผู้จัดท าค าร้องจะต้องระบุ 
“BUSINESS CONFIDENTIAL” ไว้ที่ด้านบนและด้านล่างของหน้ากระดาษทุกๆ หน้า  และส าหรับข้อมูลที่
ไม่เป็นความลับของธุรกิจให้ระบุ “PUBLIC VERSION” หรือ “NON- CONFIDENTIAL” ที่ด้านบนและ
ด้านล่างของทุกหน้าเช่นเดียวกัน  ซึ่งข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นความลับและไม่เป็นความลับของธุรกิจจะต้องส่ง
ให้ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) พิจารณา  ทั้งนี้  ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) จะเลือก
เผยแพร่ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ความลับของธุรกิจเท่านั้น  

3.7 วิธีด าเนินการจัดส่งค าร้อง

(1) GSP Subcommittee รับค าร้อง (petitions) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่ง
สามารถส่งค าร้อง ได้ทางเว็บไซต์ http://www.regulations.gov โดยเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์
แล้วจะต้องพิมพ์ Docket number ตาม  ท่ีประกาศหมายเลขไว้ใน Federal Register 
Notices (http://www.ustr.gov/)

ส าหรับข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจให้ส่งผ่านทาง E-mail ซึ ่งผู ้จัดท าค าร้อง
สามารถตรวจสอบที่อยู่ E-mail ได้ในประกาศ  Federal Register Notices บนเว็บไซต์
เช่นเดียวกัน

(2) การตั้งหัวข้อในการส่งค าร้อง จะต้องยึดหัวข้อตามท่ีประกาศไว้ใน Federal 
Register Notices และตามด้วยชื่อสินค้าที่ต้องการให้พิจารณา โดยใช้พิกัดอัตราศุลกากรระดับ 
8 หลัก แล้วตามด้วยชื่อประเทศเจ้าของค าร้องท่ีต้องการขอคืนสิทธิ  GSP หรือผ่อนผันไม่ให้
ระงับสิทธิ GSP หรืออาจเพิ่มค าอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น Petition, Written Comment, 
Notice of Intent to Testify, Pre-hearing brief หรือ Post-hearing brief เป็นต้น

(3) การตั้งหัวข้อในการส่งค าร้องกรณีท่ีมีข้อมูลท่ีเป็นความลับของธุรกิจจะต้องตั้งชื่อ
โดยมีตัวอักษร “BC” และตามด้วยชื่อของธุรกิจท่ีท าการย่ืนค าร้องนั้น 

(4) หลังจากท่ีด าเนินการจัดส่งค าร้องผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ผู้ส่งค าร้องจะได้รับแจ้ง
หมายเลขของค าร้อง (A submission tracking number) เพื่อยืนยันว่าค าร้องนั้นได้รับการ
บันทึกไว้ในเว็บไซต์แล้ว

ตัวอย่าง
การตั้งชื่อ “GSP Country Practices Review, Bangladesh, Pre-hearing brief.”

การทบทวนการให้สิทธิ GSP 
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

http://www.ustr.gov/
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แนวปฏิบัติการขอใช้สิทธิน าเข้าภายใต้โครงการ GSP
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ศุลกากรสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า แบบ เอ 
(Form A) เป็นหลักฐานประกอบการน าเข้าเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษภายใต้โครงการ  GSP ซึ่งผู้น าเข้าสหรัฐฯ 
จะเป็นผู้ด าเนินการรับรองสินค้าด้วยตนเองและเป็นผู้ร้องขอใช้สิทธิ GSP เมื่อน าเข้าสินค้าจากประเทศผู้ได้รับ
สิทธิพิเศษภายใต้โครงการ GSP โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

4.1 ผู้ส่งออก

ด าเนินการส่งออกสินค้าโดยใช้ใบก ากับรายการสินค้า (Invoice) ประกอบการส่งออกตามปกติ
โดยไม่จ าเป็นต้องระบุข้อความใดเกี่ยวกับการน าเข้าสหรัฐฯ ภายใต้ โครงการ  GSP (เป็นหน้าที่ของผู้
น าเข้าสหรัฐฯ)

อย่างไรก็ดี  ผู้ส่งออกควรเก็บรักษาเอกสาร/ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตสินค้าของตนไว้
เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้า และกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด
สินค้าตามที่สหรัฐฯ ก าหนด รวมทั้งสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดการผลิตสินค้านั้นได้ใน
กรณีท่ีศุลกากรสหรัฐฯ ร้องขอตรวจสอบผ่านผู้น าเข้าสหรัฐฯ  ซึ่งผู้ส่งออกมีหน้าที่ในการรับรองคุณสมบัติ
ของสินค้า  และจะต้องจัดเตรียมข้อมูล/เอกสารส าหรับชี้แจงในแบบฟอร์ม GSP Declaration (ผนวก 
4) เพ่ือส่งให้ผู้น าเข้าแจ้งศุลกากรสหรัฐฯ ต่อไป  

ทั้งนี้ ข้อมูล/เอกสารประกอบด้วยรายละเอียดขั้นตอนการผลิตภายในประเทศ และเอกสาร
ประกอบต้นทุนการผลิตทางตรง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Product) ส าหรับการส่งออกสินค้า
เกษตร ซึ่งจะใช้เอกสาร

- ผู้ผลิตรับรองว่าสินค้ามีแหล่งที่มาจากจังหวัด และฟาร์มของประเทศท่ีได้รับสิทธิ GSP
- รายละเอียดและปริมาณของสินค้า  
- ใบก ากับรายการสินค้า (Invoice) ของวัตถุดิบ/ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า
(2) สินค้าที่ไม่ได้ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Not Wholly Product) จะต้องแสดง

ว่าสินค้านั้นผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศรวมกับต้นทุนการผลิตโดยตรงอย่างน้อยร้อยละ 35 ของราคา
สินค้าหน้าโรงงาน (Ex-factory Price) โดยจะต้องจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม GSP Declaration เพ่ือ
แสดง  

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทางตรงจากการผลิตสินค้า  ค่าใช้จ่าย  และปริมาณของวัตถุดิบ
ภายใน ประเทศ รวมทั้งวัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ   

- ใบก ากับรายการสินค้า (Invoice) ของแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า
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แนวปฏิบัติการขอใช้สิทธิน าเข้าภายใต้โครงการ GSP
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

4.2 ผู้น าเข้า

เป็นผู้แสดงความจ านงน าเข้าสินค้าโดยใช้สิทธิฯ ภายใต้โครงการ  GSP และมีหน้าที่ในการยืนยัน
ข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อศุลกากรสหรัฐฯ (ทั้งการแจ้งน าเข้าสินค้าและการตรวจสอบย้อนหลัง ) โดยจะต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนการตรวจปล่อยสินค้าดังนี้

(1) ผู้น าเข้าจะต้องด าเนินการกรอกและแสดงเอกสารเพื่อตรวจปล่อยสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่สินค้ามาถึงท่าเรือ ซึ่งศุลกากรสหรัฐฯ จะไม่มีการกักสินค้าไว้ที่ด่านน าเข้า และใช้เวลาในการตรวจ
ปล่อยสินค้าไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยใช้เอกสารประกอบดังนี้

- เอกสารการน าเข้าสินค้า แบบฟอร์ม 7501 (ผนวก 5) ซึ่งเป็นฟอร์มที่ใช้ส าหรับประเมินอากร
น าเข้า

- หลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิน าเข้าสินค้าดังกล่าว
- ใบก ากับรายการสินค้า (commercial invoice หรือ a pro forma invoice)
- รายการสินค้า (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นที่จ าเป็นส าหรับการตรวจสอบและการประเมินอัตราอากร

(2) หากผู้น าเข้าสหรัฐฯ ทราบภายหลังว่าสินค้าตนสามารถขอใช้สิทธิฯ ภายใต้โครงการ GSP ได้ 
จะต้องด าเนินการร้องขอใช้สิทธิฯ ย้อนหลังภายใน 14 วัน โดยกรอกแบบฟอร์ม Post-entry Amendment 
(ผนวก 6)

4.3 การด าเนินการของศุลกากรสหรัฐฯ 

จะตรวจปล่อยสินค้าที่น าเข้าภายใต้โครงการ GSP โดยท าการสุ่มตรวจสินค้าภายหลังจากที่ปล่อย
สินค้าเข้าสู่ตลาดแล้ว (post-entry) หากมีข้อสงสัย ผู้น าเข้าสหรัฐฯ จะต้องจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม GSP 
Declaration โดยประสานผู้ส่งออกชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตสินค้า และแจ้งกลับศุลกากรสหรัฐฯ 
ภายใน 30 วัน หรือ 50 วันเป็นอย่างช้านับจากวันที่ร้องขอ
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นอกจากนี้  หากพบภายหลังว่าสินค้าท่ีน าเข้านั้นไม่สามารถขอใช้สิทธิฯ ภายใต้
โครงการ GSP ได้ ผู้น าเข้าจะต้องรับภาระในการช าระค่าอากรคืนแก่ศุลกากรสหรัฐฯ  ซึ่ง
สามารถขอรับค าปรึกษาจากศุลกากรในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและเกณฑ์การได้รับสิทธิ 
GSP เพื่อป้องกันการแจ้งเท็จ (false statement) และการละเมิดกฎหมายศุลกากร โดย
บทลงโทษจะพิจารณาบนพื้นฐานของ “เจตนา” เป็นหลัก

แนวปฏิบัติการขอใช้สิทธิน าเข้าภายใต้โครงการ GSP
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

ตารางแสดงขั้นตอนการขอใช้สิทธิน าเข้าภายใต้โครงการ GSP สหรัฐฯ

สินค้าถึงท่าเรือสหรัฐฯ

ผู้น าเข้ากรอกแบบฟอร์ม 7501 และแนบ
เอกสารอ่ืนๆ ประกอบการน าเข้าสินค้า

ขอรับสิทธิ 
GSP

ไม่ได้ขอรับ
สิทธิ GSP

ตรวจปล่อยสินค้า
ออกจากด่านน าเข้า

ประเมิน
อากร

2 ชั่วโมง

ผู้ส่งออกต้องเก็บเอกสาร/ขอ้มูลเกี่ยวกับ 
การผลิตสินค้า (อย่างน้อย 5 ปี)
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รายชื่อหน่วยงานและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป (GSP) ของสหรัฐอเมริกา

5.1 หน่วยงานดูแลด้านสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ GSP

(1) กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า  กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2547-4891 โทรสาร 0-2547-4816
E-mail: tpdft@moc.go.th

(2) ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน
The Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 
1024 Wisconsin Avenue, N.W., Suite 202
Washington, D.C. 20007, U.S.A.
โทร. (202) 467 6790-2 โทรสาร (202) 429 2949
E-mail: oca@thaiembde.org, ocanet@thaiembde.net

(3) The Office of the United States Trade Representative (USTR)
1724 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20508
Tel. (202) 395 6971
E-mail: contactustr@ustr.eop.gov

5.2 แหล่งข้อมูล/เว็บไซต์เกี่ยวกับระบบสิทธิ GSP

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ GSP สหรัฐอเมริกา  
แหล่งข้อมูล The Office of the United States Trade Representative (USTR)    
http://www.ustr.gov/trade หัวข้อ Trade Topics เลือก Preference Programs

(2) พิกัดอัตราศุลกากรของสหรัฐอเมริกา  
แหล่งข้อมูล The United States International Trade Commission (USITC) 
http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm เลือก Tariff Schedule

(3) สถิติการน าเข้า/ส่งออกของสหรัฐอเมริกา  
แหล่งข้อมูล The United States International Trade Commission (USITC)    
http://www.dataweb.usitc.gov หัวข้อ ITC TRADE DATAWEB

(4) ข้อมูล GSP Annual Review จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ USTR ซึ่งสหรัฐฯ 
น ามาเผยแพร่แก่สาธารณชน สามารถเรียกดูได้ที่ http://www.regulations.gov



กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ21

รายชื่อประเทศที่สหรัฐอเมริกาให้สิทธิ GSP
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Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Azerbaijab
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Hercegovina
Botswana
Brazil
Burkina Faso
Burma
Burundi
Cote d'Ivoire
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Djibouti
Dominica
Ecuador

Egypt
Eritrea
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia, The
Georgia
Ghana
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
India
Indonesia
Iraq
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kosovo
Kyrgyzstan
Lebanon
Lesotho
Liberia
Macedonia
Madagascar

Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius 
Moldova 
Mongolia
Montenegro
Mozambique 
Namibia
Nepal
Niger
Nigeria
Pakistan
Papua New Guinea
Paraguay
Philippines
Republic of Yemen
Rwanda
Saint Lucia
Saint Vincent and the 
Grenadines
Samoa
Sao Tom and Principe
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Solomon Islands

INFORMATION ON COUNTRIES ELIGIBLE FOR GSP
GSP-Eligible Beneficiaries
Independent countries
The following independent countries are GSP-eligible beneficiary developing 
countries (BDCs):
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Somalia
South Africa
South Sudan
Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Tanzania

Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Tunisia
Turkey
Tuvalu

Uganda
Ukraine
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Zambia
Zimbabwe

INFORMATION ON COUNTRIES ELIGIBLE FOR GSP
GSP-Eligible Beneficiaries
Independent countries
The following independent countries are GSP-eligible beneficiary developing 
countries (BDCs):

Non-independent countries and territories
The following non-independent countries and territories are 
GSP-eligible beneficiaries:

Anguilla
British Indian Ocean Territory
Christmas Island (Australia)
Cocos (Keeling) Islands
Cook Islands
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Heard Island and McDonald Islands
Montserrat
Niue

Norfolk Island
Pitcairn Islands
Saint Helena
Tokelau
Virgin Islands, British
Wallis and Futuna
West Bank and Gaza Strip
Western Sahara
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Least-developed beneficiary developing countries
The least developed beneficiary developing countries (LDBDCs) are as 
follows:

Afghanistan
Angola
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burma
Burundi
Cambodia
Central African 
Republic

Chad
Comoros
Congo 
(Kinshasa)

Djibouti
Ethiopia
Gambia, The
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi 

Mali
Mauritania
Mozambique
Nepal
Niger
Republic of Yemen
Rwanda
Samoa
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Somalia
South Sudan
Tanzania
The Solomon Islands
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanuatu
Zambia
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Associations of countries (treated as one country for 
GSP rule-of-origin requirements)

Member Countries of the Cartagena Agreement (Andean Group)
Consisting of : Bolivia, Ecuador

Member Countries of the South Asian Association for Regional 
Cooperation (SAARC)

Consisting qualifying : Afghanistan, Bhutan, India,  Maldives, Nepal, 
Pakistan, Sri Lanka

Member Countries of the West African Economic and Monetary Union 
(WAEMU)

Consisting of : Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, 
Mali, Niger, Senegal, Togo

Qualifying Member Countries of the Southern Africa Development 
Community (SADC)

Consisting qualifying : Botswana, Mauritius, Tanzania

Member Countries of the Caribbean Common Market (CARICOM),
Consisting qualifying : Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, 

Montserrat, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines

Member Countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Consisting qualifying : Burma, Cambodia, Indonesia, Philippines, 

Thailand
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ก าหนดเวลาการยื่นค าร้อง(Petition)
ก าหนดเวลาส าหรับการพิจารณา
ปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับสิทธ ิ

GSP สหรัฐฯ 
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ช่วงเวลาที่  GSP Subcommittee จะเปิดรับค าร้องไว้เพ่ือพิจารณา คือ ช่วงประมาณกลางเดือน
มิถุนายน หรือ ก่อนเดือนกันยายน (Late summer or early autumn) โดยจะประกาศว่าค าร้องใดที่จะ
ได้รับการพิจารณา และจะประกาศผลการพิจารณาในราวเดือนมีนาคม – พฤษภาคม (Spring) ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีถัดไป ตารางก าหนดเวลาการด าเนินการโดยสรุปดังนี้ 

ช่วงเวลา กิจกรรม
กลางเดือนเมษายน 
Mid-April (year 1)

ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (The Office of the United
States 
Trade Representative: USTR) ออกประกาศแจ้งก าหนดเวลา
การยื่นค าร้อง (petitions) ขอทบทวน GSP ประจ าปีใน Federal 
Register (www.ustr.gov)

กลางเดือนมิถุนายน
Mid-June (year 1)

GSP Subcommittee of the Trade Policy Staff Committee 
สิ้นสุดการรับค าร้อง (petitions) ขอทบทวน GSP ประจ าปี 

หลังเดือนมิถุนายน หรือ ก่อนเดือนกันยายน  
Late summer or early autumn 
(year 1)

คณะอนุกรรมการ GSP (GSP Subcommittee) ประกาศว่าค าร้อง 
(petitions) ใดที่จะได้รับการพิจารณาทบทวน GSP ประจ าปี และ
จะเริ่มกระบวนการพิจารณา 

ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน หรือ
ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
Autumn or Winter (year 1)

GSP Subcommittee สิ้นสุดการการรับฟังข้อคิดเห็นเบื้องต้น 
(pre-hearing) จากผู้เกี่ยวข้อง (โดยการยื่นเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือส่งบุคคลเข้าชี้แจง)  

เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
Winter (year 1)

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ (The United 
States International Trade Commission: USITC) รับฟัง
ข้อคิดเห็น(hearing) จากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ค าแนะน าต่อ GSP 
Subcommittee

เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
Winter (year 1)

GSP Subcommittee รับฟังข้อคิดเห็น (hearing) จากผู้เกี่ยวข้อง

เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
Winter (year 1)

GSP Subcommittee แจ้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมาธิ-
การการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ (USITC)

เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
Winter (year 1)

GSP Subcommittee รับฟังข้อคิดเห็นภายหลัง (post-hearing) 
หรือข้อคิดเห็นคัดค้าน

เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
Winter (year 2)

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ (USITC ) 
จัดท าค าแนะน า (advice) เสนอต่อประธานาธิบดี 



ช่วงเวลา กิจกรรม
หลังเดือนมีนาคม แต่ก่อนเดือนมิถุนายน 
Late spring or early summer (year 2)

ประธานาธิบดีตัดสินผลการทบทวนประจ าปี และส านักงาน
ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศผลการพิจารณาใน 
Federal Register (www.ustr.gov)

วันที่ 1 กรกฎาคม 
1 July (year 2)

มีผลบังคับใช้ตามผลการทบทวนปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับ
สิทธิ GSP

ก าหนดเวลาการพิจารณา ส าหรับกรณี CNL waivers กรณี de minimis waivers และกรณี 
redesignations

ช่วงเวลา กิจกรรม
ปลายเดือนพฤษภาคม ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศเปิดรับค าร้อง 

(petitions) ที่จะท าการพิจารณาทบทวนการให้สิทธิ GSP 
ประจ าปีต่อไปใน Federal Register (www.ustr.gov) กรณี 
country practiceกรณี product petitions และกรณี CNL 
waivers

ปลายเดือนมิถุนายน ปิดรับการยื่นค าร้อง (petitions) กรณี country practice และ
กรณี product petitions

กลางเดือนพฤศจิกายน ปิดรับการยื่นค าร้อง (petitions) กรณี CNL waivers
ปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศรายการสินค้า

(warning list) ที่เข้าข่ายกรณี de minimis waivers ที่จะถูก
พิจารณาทบทวนการให้สิทธิ GSP เนื่องจากมีการน าเข้าเกิน
ระดับเพดานขั้นต่ า (CNL) ที่สหรัฐฯ ก าหนด ซ่ึงจะประกาศใน 
Federal Register (www.ustr.gov) โดยส านักงานผู้แทนการค้า
สหรัฐฯ (USTR) จะพิจารณาจากสถิติการน าเข้าตั้งแต่เดือน
มกราคม-ตุลาคมของปีก่อน

กลางเดือนมีนาคม ปิดรับการยื่นค าร้อง (petitions) กรณี de minimis waivers
และกรณี redesignations

เดือนมิถุนายน ประกาศผลการพิจารณา
หมายเหต:ุ ผลการพิจารณาจะใช้สถิติเต็มปี (12 เดือน) ซึ่งจะท า
ให้สถิติข้อมูลรายการสินค้าในการพิจารณาแตกต่างจากที่
ประกาศในขันตอนการจัดท า warning list ที่ใช้สถิติเพียง 
10 เดือน

วันที่ 1 กรกฎาคม มีผลใช้บังคับตามผลการพิจารณา 
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http://www.ustr.gov/
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ข้อมูลสนับสนุนในการจัดท าค าร้อง (Petition)
ข้อมูลสนับสนุนส าหรับค าร้อง (Petitions) 

แตล่ะประเภท
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การจัดท าค าร้องจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ตลอดช่วงระยะ 

เวลา 3 ปีที่ผ่านมา และควรให้รายละเอียดแยกตามแต่ละรายการสินค้า 

นอกจากนี้ ผู้จัดท าค าร้องสามารถพิจารณาข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือการจัดท าข้อมูลสนับสนุน

ตามประเภทของค าร้อง

ประเภทของค าร้อง ข้อมูลสนับสนุน

ค าร้องเพื่อขอผ่อนผันไม่ให้ระงับสิทธิGSP กรณี 
de minimis waivers หรือขอคืนสิทธิให้แก่
สินค้าที่ถูกระงับสิทธิ GSP กรณี 
redesignations

- จ านวนและสถานที่ตั้งของบริษัท

- ข้อมูลการผลิตที่แท้จริง 

- ก าลังการผลิต และความสามารถในการใช้ก าลังการผลิต

- ข้อมูลการจ้างงาน เช่น จ านวนลูกจ้าง ประเภทของแรงงาน 

อัตราค่าแรง สถานที่ท างาน หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของ

ข้อมูลดังกล่าว 

- ข้อมูลยอดขาย (ปริมาณ/มูลค่า/ราคา)
- ปริมาณและมูลค่าการส่งออก และตลาดหลักของการส่งออก
- ก าไรของบริษัทในการผลิตสินค้า รวมทั้งข้อมูลก าไรแยกตาม
รายการการผลิตสินค้า (product line) หากมี
- การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
- อธิบายถึงสถานการณ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมภายในสหรฐัฯ 

ระบุคู่แข่งทางการค้า รวมทั้งคู่แข่งที่น าเข้าภายใต้สิทธิ GSP สหรัฐฯ

และให้ระบุประเภทของธุรกิจ

- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาตามกฎหมาย The Trade Act 

of 1974 (หัวข้อที่ 5 มาตรา 501 และ 502 (c)) เช่น ระบุอัตรา

ภาษี หรือมาตรการที่มิใช่ภาษีท่ีมีผลต่อยอดขายในตลาด

ต่างประเทศ

- ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ GSP Subcommittee 

อาจร้องขอเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
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ประเภทของค าร้อง ข้อมูลสนับสนุน

ค าร้องเพื่อขอเพิ่มเติมรายการสินค้าใหม่ใน
รายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP สหรัฐฯ (The 
list of GSP-eligibility articles) และการขอ
ยกเว้นเพดานมูลค่าการน าเข้าสินค้าภายใต้สิทธิ 
GSP สหรัฐฯ (competitive-need 
limitations: CNL waivers)

- ระบุประเทศก าลังพัฒนาที่ส าคัญที่ได้รับสิทธิ GSP สหรัฐฯ ซึ่ง

คาดว่าจะได้รับประโยชนจ์ากการปรับปรุงแก้ไขรายการสินคา้/ 

เพดานการน าเข้าสินค้าภายใต้สิทธิ GSP สหรัฐฯ

- ระบุชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

- ข้อมูลการผลิตที่แท้จริงและประมาณการการเพิ่มขึ้นของการ

ผลิตหากได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิตามค าร้องนัน้

- ข้อมูลการจ้างงาน เช่น จ านวนพนักงาน ประเภทของแรงงาน 

อัตราค่าแรง และสถานที่ท างาน เป็นต้น 

- ข้อมูลยอดขายโดยรวม ทั้งปริมาณ มูลค่า และราคา

- ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกโดยรวม เช่น ตลาดส่งออกหลัก การ
กระจายสินค้า อัตราภาษี ลักษณะตลาดการส่งออก ปริมาณและ

มูลค่าการส่งออก รวมทั้งแนวโน้มการส่งออกในอนาคต

- ข้อมูลการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เช่น ปริมาณ มูลค่าและราคา 

รวมถึงสภาวะการแข่งขันในการส่งออก โดยอาจเปรียบเทียบ

กับการส่งออกของสินคา้ที่มาจากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP 
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ต้องสามารถชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาทาง

ด้านอุตสาหกรรมของประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP หรือแนวโน้ม

การผลิตในอนาคตของประเทศเหล่านัน้

- วิเคราะห์ต้นทุน เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

- ก าไรของบริษัทในการผลิตสินค้า

- ข้อมูลในการพิจารณาอ่ืนๆ เช่น ความแตกต่างทางด้านคุณภาพ 

หรือผลจากการแข่งขันด้านราคา เป็นต้น

- อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงตามที่ร้องขอวา่มีส่วนช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร 

- อธิบายการผลิตสินค้าวา่สามารถปฏิบตัิได้ตามกฎวา่ด้วยถิ่นก าเนดิ

สินค้าภายใต้ระบบ GSP หรือไม่ ซึ่งจะต้องผลิตให้มีสัดส่วนการ

ผลิตภายในประเทศร้อยละ 35 เป็นอย่างต่ า 

- ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น



ประเภทของค าร้อง ข้อมูลสนับสนุน

ค าร้องเพื่อขอไม่ให้เพิกถอนสิทธิ GSP สหรัฐฯ 
ส าหรับรายประเทศ (A country practice 
petition) 

- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ของบุคคลที่จัดท าค าร้องหรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- ระบุปัจจัยเฉพาะที่ท าการร้องขอให้มีการทบทวนการให้สิทธิ

รายประเทศ

- อธิบายว่าเหตุใดประเทศที่ได้รับสิทธคิวรได้รับการพิจารณา

ทบทวน 

- หากหัวข้อและเนื้อหาสาระในการเขียนค าร้องให้ท าการทบทวน

เคยมีการยื่นค าร้องมาก่อนแล้ว ค าร้องใหม่จะต้องระบุข้อมูลหรือ
ประเด็นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
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แบบฟอร์ม GSP Declaration

I, ___________________________________ (name), hereby declare that the 
articles described below were produced or manufactured in 
___________________________________ (country) by means of processing 
operations performed in that country as set forth below and were also 
subjected to processing operations in the other country or countries which are 
members of the same association of countries as set forth below and 
incorporate materials produced in the country named above or in any other 
country or countries which are members of the same association of countries 
as set forth below:

Number 
and date of 
invoices

Description 
of articles 
and 
quantity

Processing operations 
performed on articles

Materials produced in a 
beneficiary developing 
country or members of 
he same association

Description 
of 
processing 
operations 
and 
country of 
processing

Direct costs 
of 
processing 
operations

Description 
of material, 
production 
processes, 
and 
country of 
production

Cost or 
value of 
material

Date ___________________________________
Address ________________________________
Signature _______________________________
Title ___________________________________
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แบบฟอร์ม 7501
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