โครงการ GSP ของสหร ัฐอเมริกา

ระบบ GSP สหรัฐอเมริกา
การให้ สิทธิ GSP

สหรัฐอเมริ กาได้เริ่ มโครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แก่ประเทศกําลังพัฒนา
และด้วยพัฒนา ทั้งนี้รวมถึงประเทศไทยด้วย ตั้งแต่ปี 2519 เป็ นต้นมา เพื่อเปิ ดโอกาสให้สินค้า
จากประเทศที่ได้รับสิ ทธิ GSP สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ

ระยะเวลาของโครงการ

การให้สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ แบ่งออกเป็ น 3 โครงการ ดังนี้
โครงการที่ 1 : วันที่ 1 มกราคม 2519 – วันที่ 3 มกราคม 2528
โครงการที่ 2 : วันที่ 4 มกราคม 2528 – วันที่ 30 กรกฎาคม 2538
โครงการที่ 3 : วันที่ 31 กรกฎาคม 2538 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2540
ต่ออายุครั้งที่ 1 : วันที่ 1 มิถุนายน 2540 – วันที่ 30 มิถุนายน 2541
ต่ออายุครั้งที่ 2 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 – วันที่ 30 มิถุนายน 2542
ต่ออายุครั้งที่ 3 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2542 – วันที่ 30 กันยายน 2544
ต่ออายุครั้งที่ 4 : วันที่ 1 ตุลาคม 2544 – วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ต่ออายุครั้งที่ 5 : วันที่ 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2551
ต่ออายุครั้งที่ 6 : วันที่ 1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552
ต่ออายุครั้งที่ 7 : วันที่ 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553
ต่ออายุครั้งที่ 8 : วันที่ 1 มกราคม 2554 – 31 กรกฏาคม 2556

ขอบเขตของสินค้ าภายใต้ สิทธิ GSP

สหรัฐฯ ให้สิทธิ GSP สิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ประมาณกว่า 3,400 รายการ ซึ่งส่ วนใหญ่
จะเป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรม โดยมีประเทศที่ได้รับสิ ทธิท้ งั หมด 131 ประเทศ ซึ่งเป็ นประเทศ
ด้วยพัฒนา 44 ประเทศ

(1) ระดับการพัฒนาประเทศ : โดยพิจารณาจาก GNP per capita ของ World Bank (ปี
คุณสมบัตขิ องประเทศทีอ่ ยู่ในข่ ายได้ รับ
2553 สหรัฐฯ กําหนดไม่เกิน 12,196 เหรี ยญสหรัฐฯ)
สิ ทธิ GSP
(2) การเปิ ดตลาดสิ นค้าและบริ การ : ต้องมีการเปิ ดตลาดสิ นค้าและบริ การอย่างสมเหตุผล
(3) การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประเทศผูร้ ับสิ ทธิจะต้องมีระบบการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
(4) การคุม้ ครองสิ ทธิแรงงาน : จะต้องมีการคุม้ ครองสิ ทธิแรงงานในระดับที่เป็ นที่ยอมรับ
ของนานาชาติ
(5) กําหนดนโยบายลงทุนที่ชดั เจน และลดข้อจํากัดทางการค้าของประเทศที่ได้รับสิ ทธิ
(6) ให้การสนับสนุนสหรัฐฯ ในการต่อต้านการก่อการร้าย

สิ นค้ าทีม่ ีคุณสมบัตอิ ยู่ในข่ ายทีจ่ ะได้ รับ
สิ ทธิ GSP

(1) ต้องเป็ นสิ นค้าที่อยูใ่ นบัญชีสินค้าที่ได้รับสิ ทธิ GSP
(2) ต้องเป็ นสิ นค้าที่นาํ เข้าโดยตรงจากประเทศประเทศผูร้ ับสิ ทธิ
(3) ต้องผลิตถูกต้องตามกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสิ นค้า (Rules of Origin)
(4) ผูน้ าํ เข้าสิ นค้าจะต้องยืน่ ขอใช้สิทธิ duty free ภายใต้ GSP

หลักเกณฑ์ ว่าด้ วยแหล่ งกําเนิดสิ นค้ า

(1) สิ นค้านั้นจะต้องผลิตขึ้นโดยใช้วตั ถุดิบในประเทศผูร้ ับสิ ทธิท้ งั หมด
หรื อ กรณี ที่มีวตั ถุดิบ หรื อส่ วนประกอบนําเข้าจากต่างประเทศ จะต้องมีส่วนประกอบวัตถุดิบ
ในประเทศรวมกับต้นทุนการผลิตโดยตรงอย่างน้อยร้อยละ 35 ของราคาสิ นค้าจากโรงงาน
(Ex-factory Price) หรื อราคาประเมิน (Appraised Value) ของสิ นค้านั้นในสหรัฐฯ
(2) สิ นค้าจากไทยสามารถผลิตภายใต้กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดแบบสะสม
(Cumulative Origin) ซึ่งไทยจัดอยูใ่ นกลุ่มประเทศ ASEAN จึงสามารถใช้วตั ถุดิบร่ วมกับ
ประเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ โดยถือว่ามาจากแหล่งกําเนิดประเทศเดียวกัน ซึ่ ง
จะต้องมีอตั ราส่ วนดังกล่าวไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 35 ของราคาสิ นค้าจากโรงงาน หรื อราคาประเมิน
ของสิ นค้านั้น

มาตรการระงับสิ ทธิ GSP

ระบบ GSP สหรัฐฯ แบ่งการระงับสิ ทธิ GSP เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ระงับสิ ทธิ GSP รายสิ นค้า ( ใช้กฎ CNLs เป็ นเกณฑ์)
2. ระงับสิ ทธิ GSP รายประเทศ โดยพิจารณาจาก GNP per capita ของ World Bank (ปี
2553 เท่ากับ 12,196 เหรี ยญสหรัฐฯ)

เกณฑ์ การระงับสิ ทธิ GSP
(รายสิ นค้ า)

การระงับสิ ทธิ สิ นค้าจากประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP จะถูกยกเลิกการให้สิทธิฯ เป็ นการชัว่ คราว
เมื่อการนําเข้าสหรัฐฯ ตามระบบ GSP สหรัฐฯ จะจํากัดการให้สิทธิ GSP สําหรับสิ นค้าที่อยูใ่ น
ข่ายได้รับสิ ทธิ GSP ภายใต้กฎว่าด้วยความจําเป็ นด้านการแข่งขัน (Competitive need limit :
CNLs)กล่าวคือ สิ นค้าใดของประเทศใด จะถูกระงับสิ ทธิ GSP หากปรากฏว่า มูลค่าส่ งออกไป
สหรัฐฯ ในปี ปฏิทินที่ผา่ นมาสู งเกินเพดานที่กาํ หนดไว้ คือ
-

มีส่วนแบ่งตลาดนําเข้าจากสหรัฐฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่มูลค่านําเข้า
สหรัฐฯ ของสิ นค้าดังกล่าวจากทัว่ โลก ตํ่ากว่ามูลค่าขั้นตํ่า(De Minimis Value)
ที่สหรัฐฯ กําหนด ซึ่งปี 2554 เท่ากับ 20.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ

-

มีมูลค่านําเข้าสหรัฐฯเกินมูลค่าขั้นสู งที่สหรัฐฯกําหนดไว้ในแต่ละปี (ใน
ปี 2554 = 150 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) โดยให้เพิม่ ขึ้นทุกปี ๆ ละ 5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ

ทั้งนี้ หากมีการนําเข้าสิ นค้าใดเกินเกณฑ์ดงั กล่าว ถือว่าสิ นค้านั้นมีความสามารถในการ
แข่งขันที่สูง จึงไม่จาํ เป็ นต้องได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษี GSP ต่อไป จะถูกตัดสิ ทธิในวันที่ 1
กรกฎาคมขอปี ถัดไป

เกณฑ์ การขอผ่ อนผันคืนสิ ทธิและ
ไม่ ให้ ระงับสิ ทธิ GSP

การคืนสิ ทธิและผ่อนผันไม่ระงับสิ ทธิ สิ นค้าที่ถูกระงับสิ ทธิ สามารถที่จะขอคืนสิ ทธิหรื อผ่อน
ผันไม่ระงับสิ ทธิ ได้ 2 วิธี คือ
(1) ขอคืนสิ ทธิกรณี Redesignation สิ นค้าที่ถูกระงับสิ ทธิ หากปี ต่อมามูลค่าการส่ งออกตํ่า
กว่าระดับ CNL ที่กาํ หนด ซึ่งปี 2554 สหรัฐฯ กําหนดที่ 150 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(2) ขอผ่อนผันไม่ให้ระงับสิ ทธิกรณี De Minimis Waive สําหรับสิ นค้าที่มีส่วนแบ่งตลาด
นําเข้าสหรัฐฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

การทบทวนข้ อยกเว้ น CNL Waiver
เพิม่ เติม

สิ นค้าใดที่เคยได้รับยกเว้นเพดานการส่ งออก(CNL Waiver) มาแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี
หรื อนานกว่านี้ สิ นค้านั้นอาจถูกตัดสิ ทธิ GSP หากการส่ งออกสิ นค้านั้นเข้าสหรัฐฯ เป็ นไปตาม
เงื่อนไข ดังนี้
(1) มีมูลค่านําเข้าเกินร้อยละ 150 ของระดับเพดาน CNL ที่สหรัฐฯ กําหนดในปี นั้น(ปี
2554 = 225 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) หรื อ
(2) มีส่วนแบ่งการนําเข้าเกินร้อยละ 75 ของมูลค่าการนําเข้าสิ นค้ารายการนั้นของ
สหรัฐฯ
ทั้งนี้อยูใ่ นดุลพินิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะผ่อนผันให้ได้รับสิ ทธิ ต่อไปอีกก็ได้

การขอใช้ สิทธิ GSP

ตั้งแต่ปี 2537 เป็ นต้นมาศุลกากรสหรัฐฯ ได้ยกเลิกการใช้หนังสื อรับรอง From A เป็ นหลักฐาน
เพื่อขอใช้สิทธิ GSP ผูน้ าํ เข้าสหรัฐฯ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการรับรองสิ นค้าด้วยต้นเอง (Self
certificate) และเป็ นผูร้ ้องขอใช้สิทธิ GSP โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
ผูส้ ่ งออก จะต้องเก็บรักษาเอกสาร/ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตสิ นค้าเป็ นเวลาอย่างน้อย
5 ปี โดยสามารถชี้แจงข้อเท็จจริ งได้ในกรณี ที่ศุลกากรสหรัฐฯ ร้องขอตรวจสอบผ่านผูน้ าํ เข้า
สหรัฐฯ ชี้แจงในแบบฟอร์ม GSP Declaration
ผูน้ าํ เข้า เป็ นผูแ้ สดงความจํานงนําเข้าสิ นค้าโดยขอใช้สิทธิ GSP และยืนยันข้อเท็จจริ งทั้งหมด
ต่อศุลกากรสหรัฐฯ

Website แนะนํา

โครงการ GSP สหรัฐอเมริ กา
http ://www.ustr.gov
รายการสิ นค้าและอัตราภาษีนาํ เข้าปกติ/อัตราภาษีภายใต้ GSP
http://www.usitc.gov/tata/hts/bychaper/index.htm
สถิติการนําเข้า/ส่ งออกของสหรัฐอเมริ กา
http://www.dataweb.usitc.gov

โครงการ GSP สหรัฐอเมริ กา

เอกสารแนบ "โครงการ GSP ของสหรัฐอเมริ กา"
สํานักสิ ทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

โครงการ GSP สหภาพยุโรป
ระบบสิ ทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากรเป็ นการทัว่ ไป (GSP) สหภาพยุโรป
ข้ อมูลทัว่ ไป
วันเริ่มโครงการ
สหภาพยุโรปเริ่ มให้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็ นการทัว่ ไป (GSP) ครั้งแรกในปี 2514 แก่ประเทศกําลัง
พัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และดินแดนในเขตปกครองต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 176 ประเทศ
สหภาพฯ กําหนดอายุโครงการ GSP รอบละ 10 ปี โดยปั จจุบนั เป็ นโครงการที่ 4 (พ.ศ. 2549-2558) ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการยุโรปได้กาํ หนดให้แบ่งโครงการเป็ น 3 ช่วง ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549- 31 ธันวาคม 2551
- ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2552- 31 ธันวาคม 2554 (มีผลบังคับใช้ ตาม Council Regulation No 732/2008 **)
- ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555- 31 ธันวาคม 2558
** ขณะนี้คณะรั ฐสภาและคณะมนตรี ยุโรปมีมติอนุมัติให้ ขยายอายุโครงการปัจจุบันออกไปอีก 2 ปี จนถึง 31
ธันวาคม 2556 ทัง้ นี้ หากระเบียบใหม่ แล้ วเสร็ จก่อนก็ให้ ย่นระยะเวลาสิ้นสุ ดโครงการทีม่ ีการขยายออกไปให้ สั้นลง
รู ปแบบการให้ สิทธิ
การให้สิทธิแบ่งเป็ น 3 แบบ คือ
แบบที่ 1: สิ ทธิพเิ ศษทั่วไป (General Arrangement) เป็ นสิ ทธิ พิเศษที่สหภาพยุโรปให้แก่ประเทศกําลังพัฒนา
กว่า 176 ประเทศทัว่ โลก โดยการยกเว้นหรื อการลดอัตราภาษีศุลกากรลงจากอัตราปกติ (MFN Duty Rate) ซึ่ ง
ครอบคลุมสิ นค้า 6,244 รายการ โดยพิจารณาให้สิทธิ GSP ตามความอ่อนไหว (sensitivity) ของสิ นค้า ซึ่งแบ่งเป็ น 2
กลุ่ม คือ
กลุ่มสิ นค้ าอ่ อนไหว (Sensitive product) รวม 3,200 รายการ มีการลดภาษีดงั นี้
สิ นค้าที่จดั เก็บภาษีตามมูลค่า (Ad valorem rate) ลดภาษีลง 3.5 หน่วยเปอร์เซ็นต์ จากอัตราภาษีปกติ (MFN)
ยกเว้นสิ นค้าในกลุ่มสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มในตอนที่ 50-63 ลดภาษีลงร้อยละ 20 ของอัตราภาษีปกติ
สิ นค้าที่จดั เก็บตามสภาพ (specific rate) เช่น ตามขนาดนํ้าหนัก ลดภาษีลงร้อยละ 30 ของอัตราภาษีปกติ
กลุ่มสิ นค้ าไม่ อ่อนไหว (Non-sensitive product) ได้รับการยกเว้นภาษี
แบบที่ 2: สิ ทธิพเิ ศษสํ าหรับประเทศพัฒนาน้ อยที่สุด (Special Arrangements for Least Developed Countries:
LDCs) เป็ นสิ ทธิพิเศษที่สหภาพยุโรปให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดตามคําจํากัดความขององค์การสหประชาชาติซ่ ึง
มี 49 ประเทศ โดยประเทศเหล่านี้ จะได้รับยกเว้นภาษีนาํ เข้าสําหรับสิ นค้าทุกชนิ ดที่มีการผลิตเป็ นไปตามกฎว่าด้วย

แบบที่ 3: สิ ทธิ พิเศษทางภาษีฯ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักการธรรมาภิบาลที่ดี (Special
Intensive Arrangements: GSP+) เป็ นสิ ทธิ พิเศษที่สหภาพยุโรปให้กบั ประเทศที่มีความจําเป็ นในการพัฒนาเป็ นพิเศษ
(Vulnerable Countries) โดยยกเว้นภาษีนาํ เข้าแก่สินค้าที่มีแหล่งกําเนิ ดในประเทศที่ได้ให้สัตยาบันและมีการปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามอนุ สัญญาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทั้งในด้านของการจัดการสิ่ งแวดล้อม สิ ทธิ แรงงาน
และการจัดการยาเสพติด โดยประเทศที่จะได้รับสิ ทธิพิเศษประเภทนี้จะต้องเป็ นประเทศที่มีความจําเป็ นในการพัฒนา
เป็ นพิเศษเนื่ องจากการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศยังพึ่งพิงกับการผลิต และการส่ งออกสิ นค้าเพียงน้อยรายการ
ปั จจุบนั มีประเทศที่ได้รับสิ ทธิ GSP+ ทั้งหมด 15 ประเทศ
กฎแหล่งกําเนิดสิ นค้ า (Rules of Origin)
สิ นค้าที่จะขอใช้สิทธิ GSP ส่ งออกไปสหภาพยุโรปจะต้องผลิตถูกต้องตามกฎแหล่งกําเนิดสิ นค้าภายใต้ระบบ
GSP สหภาพยุโรป ดังนี้
- ผลิตโดยใช้วตั ถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly-Obtained: WO) ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าเกษตรและเกษตร
แปรรู ป
- สิ นค้าที่ผลิตโดยมีวตั ถุดิบนําเข้าจะต้องผ่านเกณฑ์การแปรสภาพอย่างพอเพียงตามที่กาํ หนดไว้สาํ หรับแต่ละ
พิกดั สิ นค้า ได้แก่
- ผ่านกระบวนการผลิตจนมีการเปลี่ยนพิกดั (Change in Tariff Classification) ในระดับ 4 หลัก หรื อ
- มีการใช้วตั ถุดิบนําเข้าในการผลิตไม่เกินอัตราสู งสุ ดที่กาํ หนด (Maximum permitted content of nonoriginating materials)
การสะสมแหล่งกําเนิดสิ นค้ า (Cumulation)
สหภาพยุโรปอนุ ญาตให้ประเทศผูร้ ับสิ ทธิ ฯ นําวัตถุดิบที่มีแหล่งกําเนิ ดในประเทศอื่นมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตได้เสมือนวัตถุดิบนั้นมีแหล่งกําเนิดในประเทศผูร้ ับสิ ทธิฯ เอง โดยประเทศไทยสามารถสะสมแหล่งกําเนิ ดได้กบั
ประเทศต่างๆ ดังนี้
ประเทศในกลุ่มอาเซียนทุกประเทศ (ยกเว้ นสหภาพพม่ า)
ประเทศสมาชิ กสหภาพฯ สวิตเซอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ และตุรกี โดยต้องมี เอกสารรั บรองแหล่งกําเนิ ดฟอร์ ม
EUR.1 กํากับมาด้วย
ประเทศที่มีความตกลง FTA กับสหภาพฯ และประเทศในกลุ่ม SAARC โดยต้องยื่นคําร้ องขอสะสม
แหล่งกําเนิดฯ ต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อน

สิ นค้ าทีม่ ีมาตรการปกป้ องพิเศษ (Safeguard Measures)
หากการนําเข้าสิ นค้าภายใต้สิทธิ GSP เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรง (เช่น การลดลงของส่ วนแบ่ง
ตลาด สิ นค้าคงคลังมากขึ้น การจ้างงานลดลง ราคาสิ นค้าตํ่าลง เป็ นต้น) ต่ออุตสาหกรรมภายในของสหภาพยุโรปที่
ผลิตสิ นค้าชนิดเดียวกันหรื อมีการแข่งขันกันโดยตรง สหภาพยุโรปอาจระงับสิ ทธิ GSP และเก็บภาษีนาํ เข้าในอัตรา
ปกติกรณี ที่ประเทศสมาชิกร้องขอ หรื อเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปเห็นสมควร
การระงับสิ ทธิ GSP ชั่วคราว (Temporary Withdrawal)
สหภาพยุโรปอาจระงับสิ ทธิ GSP ทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นการชัว่ คราว (เป็ นเวลา 3 เดือน หรื ออาจมากกว่า 3
เดือน) หากประเทศผูร้ ับสิ ทธิ ฯ ปฏิบตั ิหรื อดําเนิ นการต่าง ๆ เช่น ปฏิบตั ิต่อแรงงานเยี่ยงทาส ละเมิดเสรี ภาพในการ
รวมเป็ นสมาคม เช่ นสหภาพแรงงาน ส่ งออกสิ นค้าโดยใช้แรงงานนักโทษ ละเลยหรื อบกพร่ องในการควบคุมการ
ส่ งออกหรื อส่ งผ่านยาเสพติด เป็ นต้น
การตัดสิ ทธิ (GSP Graduation)
เกณฑ์การพิจารณาการตัดสิ ทธิมี 2 รู ปแบบ คือ
1. การตัดสิ ทธิท้ังประเทศ: ประเทศผูร้ ับสิ ทธิฯ อาจถูกตัดสิ ทธิฯ ในกรณี ที่มีรายได้อยูใ่ นกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูงตามการจัดอันดับของธนาคารโลก มีมูลค่าการนําเข้าภายใต้สิทธิพิเศษ GSP ของสหภาพยุโรปในกลุ่มสิ นค้า
สําคัญ 5 กลุ่ม น้อยกว่าร้อยละ 75 เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
2. การตัดสิ ทธิเป็ นกลุ่มสิ นค้ า: เกิดขึ้นในกรณี ที่สินค้าใดก็ตามที่สหภาพยุโรปนําเข้ามีมูลค่าเฉลี่ย 3 ปี
ติดต่อกัน เกินกว่าร้อยละ 15 (หรื อร้อยละ 12.5 สําหรับสิ นค้าในหมวดสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม) ของมูลค่านําเข้าสิ นค้า
รวมในหมวดนั้น ๆ จากทุกประเทศที่ได้รับสิ ทธิฯ
เอกสารหลักฐาน
หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า Form A ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
Ø กรณี ส่ิ งของส่ งไปยังสหภาพยุโรปสําหรับใช้ส่วนตัวที่มูลค่าไม่เกิน 500 ยูโร หรื อกรณี นกั ท่องเที่ยว
ที่มีสิ่งของมูลค่าไม่เกิน 1,200 ยูโร ไม่จาํ เป็ นต้องขอ Form A
ข้ อมูลเพิม่ เติม
ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th
ค้นหาอัตราภาษีและกฎแหล่งกําเนิดสิ นค้าได้ที่ http://exporthelp.europa.eu/index_en.html
ระเบียบเกี่ ยวกับกฎแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า: Commission Regulation (EU) No 1063/2010 http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:307:SOM:EN:HTML
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

โครงการ GSP ของญีป่ นุ่
ระบบ GSP ญีป่ ุ่ น
การให้ สิทธิ
y ญี่ปุ่นให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกําลังพัฒนา โดยให้การลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีนาํ เข้าสําหรับสิ นค้า (สิ นค้า
เกษตรและสิ นค้าอุตสาหกรรม) ที่อยู่ในรายการได้รับสิ ทธิ สําหรับประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด ญี่ปุ่น
กําหนดให้ยกเว้นภาษีนาํ เข้าและไม่มีการกําหนดเพดานการนําเข้า สําหรับสิ นค้าที่อยูใ่ นรายการได้รับสิ ทธิ
y ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบสิ ทธิ พิเศษ GSP ของญี่ปุ่นได้ที่
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/explain.html
ระยะเวลาโครงการ
y ญี่ปุ่นเริ่ มให้สิทธิ GSP ตั้งแต่วน
ั ที่ 1 สิ งหาคม 2514 โดยกําหนดเป็ นโครงการโครงการละ 10 ปี
- โครงการที่ 1 วันที่เริ่ มให้สิทธิ 1 สิ งหาคม 2514 – 31 มีนาคม 2524
- โครงการที่ 2 วันที่เริ่ มให้สิทธิ 1 เมษายน 2524 – 31 มีนาคม 2534
- โครงการที่ 3 วันที่เริ่ มให้สิทธิ 1 เมษายน 2534 – 31 มีนาคม 2544
- โครงการที่ 4 วันที่เริ่ มให้สิทธิ 1 เมษายน 2544 – 31 มีนาคม 2554
- ล่าสุ ดญี่ปุ่นได้ขยายเวลาการให้สิทธิ GSP ในปั จจุบน
ั ออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2564
ประเทศทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ GSP
y ประเทศกําลังพัฒนา 149 ประเทศและดินแดนในเขตปกครอง 15 แห่ ง
รายการสิ นค้ าทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ GSP
- สิ นค้าเกษตร 226 รายการ (พิกดั ศุลกากร 9 หลัก) ได้รับการลดหรื อยกเว้นภาษีนาํ เข้าโดยไม่มีการกําหนดเพดาน
นําเข้า เช่น ผลไม้แห้ง กาแฟที่ไม่มีคาเฟอิน อาหารที่ทาํ จากข้าวโอ๊ต ขนมปั งก้อนหรื อเมล็ดธัญพืชจากข้าวโอ๊ต
ปลาแซลมอนที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะ นํ้าตาลสดที่ได้จากผลไม้ แตงกวา และแตงกวาเล็กๆ ผสมนํ้าตาลบรรจุ
ภาชนะ เป็ นต้น
- สิ น ค้า อุ ต สาหกรรม ได้รั บ การยกเว้น ภาษี นํา เข้า ยกเว้น สิ น ค้า อุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม สิ น ค้า อ่ อ นไหว
(Sensitive) 81 กลุ่มสิ นค้า จํานวน 1,181 รายการ ทั้งนี้ได้กาํ หนดเพดานการนําเข้าภายใต้ GSP (Ceiling) และได้
ลดหย่อนภาษีนาํ เข้าในอัตราร้อยละ 20 40 60 80 และ 100 ของอัตราภาษีปกติ (MFN Rate) ซึ่ งจะแตกต่างกัน
ไปตามแต่ละกลุ่มสิ นค้า สิ นค้าเหล่านี้ เช่น แป้ งมันสําปะหลัง เด็กซ์ตริ น ของทําด้วยหนัง เครื่ องจักสาน เสื้ อผ้า
เด็กเล็ก ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่ องประดับเทียม ตุก๊ ตาและของเล่น เป็ นต้น

- สําหรับสิ นค้าที่ไม่ได้รับสิ ทธิ GSP นั้น ญี่ปุ่นไม่ให้สิทธิ GSP สิ นค้าอุตสาหกรรมบางรายการ เช่น นํ้ามันปิ โต
เลียม เครื่ องแต่งกายทําด้วยหนัง รองเท้ากันนํ้า รองเท้ากีฬา และส่ วนประกอบรองเท้า เป็ นต้น
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีนาํ เข้าของญี่ปุ่นได้
ที่http://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm
-

รายการสิ นค้าที่ยงั คงใช้สิทธิ GSP ญี่ปุ่น (Form A) จํานวน 102 รายการ

การควบคุมการนําเข้ าภายใต้ GSP
- การกําหนดเพดานการนําเข้ารวม (Global Ceiling) โดยกําหนดเพดานปริ มาณและมูลค่าการนําเข้ารวมภายใต้
GSP ในแต่ละสิ นค้าสําหรับทุกประเทศที่ได้รับสิ ทธิ โดยไม่มีการจัดสรรให้ประเทศใดประเทศหนึ่ งเป็ นการ
เฉพาะและให้มีการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน (Equal Footing) เมื่อนําเข้าสิ นค้าใดก็ตามเกินเพดานรวมที่กาํ หนดไว้
สิ นค้าดังกล่าวจะถูกเก็บภาษีนาํ เข้าในอัตราปกติ (MFN Rate)
- การกําหนดจํานวนนําเข้าสู งสุ ดจากบางประเทศ (Maximum Country Amount : MCA) กําหนด MCA ไว้ 1 ใน 5
หรื อร้อยละ 20 ของเพดานรวมในแต่ละสิ นค้า ซึ่งหากมีการนําเข้าสิ นค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งเกิน MCA ที่
กําหนดไว้ สิ นค้าดังกล่าวจากประเทศนั้นจะถูกระงับสิ ทธิ GSP
- การบริ หารเพดานการนําเข้ารวมและ MCA ถูกกําหนดไว้ในลักษณะ First Come-First Served และอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมรายเดือน (Monthly Control) กล่าวคือ หากนําเข้าสิ นค้าใดเกินเพดานรวมที่กาํ หนดไว้หรื อเกิน MCA
สิ น ค้า ดัง กล่า วจะต้อ งถูก เก็บภาษี นําเข้าในอัตราปกติ (MFN
Rate) ในกลางเดื อนถัดไป จนกว่าจะสิ้ น
ปี งบประมาณ (ปี งบประมาณของประเทศญี่ปุ่น อยูร่ ะหว่าง 1 เมษายน–31 มีนาคม )
มาตรการการตัดสิ ทธิ GSP (GSP Graduation)
นับตั้งแต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2540 ญี่ปุ่นได้กาํ หนดมาตรการตัดสิ ทธิ GSP โดยพิจารณาจากระดับรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP per Capita) และความสามารถในการส่ งออกของประเทศผูไ้ ด้รับสิ ทธิ GSP ทั้งนี้ได้กาํ หนดการตัด
สิ ทธิ GSP 2 วิธี คือ
- การตัดสิ ทธิ GSP เป็ นรายสิ นค้า (Partial Graduation)
ญี่ปุ่นจะตัดสิ ทธิ GSP สิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่ ง ในกรณี ที่ประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP มีรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP
per Capita) ในปี ก่อนๆ ปี ใดปี หนึ่งอยูใ่ นเกณฑ์สูงตามการจัด
ลําดับของธนาคารโลก และมีการส่ งออกไปญี่ปุ่นเกินร้อยละ 25 ของการส่ งออกจากทัว่ โลก และมีมูลค่าการ
ส่ งออกเกิน 1,000 ล้านเยน
- การตัดสิ ทธิ GSP ในทุกประเภทสิ นค้า (Full Graduation)
ประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP ที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัว ( GNP per Capita) อยูใ่ นเกณฑ์สูง (ตามการจัดลําดับของ
ธนาคารโลก) เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกันจะถูกตัดสิ ทธิ GSP ทุกรายการสิ นค้า

การคืนสิ ทธิ GSP
- สิ นค้าที่ถูกระงับสิ ทธิ เนื่ องจากเกิ นเพดานการนําเข้ารวมหรื อเกิ น MCA จะได้รับการคืนสิ ทธิ GSP ใน
ปี งบประมาณถัดไปโดยอัตโนมัติ (1 เมษายน – 31 มีนาคมของปี ถัดไป)
- ในกรณี ตดั สิ ทธิ GSP ภายใต้มาตรการตัดสิ ทธิ (GSP Graduation) นั้น ญี่ปุ่นไม่ได้ระบุการคืนสิ ทธิไว้แน่ชดั แต่
จะมีการทบทวนทุก 2 ปี
มาตรการคุ้มครอง (Safeguard Measure)
หากการนําเข้าสิ นค้าภายใต้สิทธิ GSP ก่อให้เกินความเสี ยหายต่ออุตสาหกรรมภายใน ญี่ปุ่นจะระงับการให้สิทธิ
GSP สิ นค้าดังกล่าว
เงื่อนไขการขอรับสิ ทธิ GSP
- เป็ นสิ นค้าที่อยูใ่ นรายการสิ นค้าที่ญี่ปุ่นให้สิทธิ GSP และ
- ผลิตถูกต้องตามกฎแหล่งกําเนิดภายใต้สิทธิพิเศษที่ญี่ปุ่นกําหนด และ
- ส่ งตรงจากประเทศที่ทาํ การผลิตไปยังญี่ปุ่น และ
- มีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้าประกอบการขอใช้สิทธิ์
การให้ สิทธิ GSP เป็ นพิเศษแก่ประเทศที่พัฒนาน้ อยที่สุด (Least Developed Countries : LDCs)
- ยกเว้นภาษีนาํ เข้าและไม่กาํ หนดเพดานนําเข้าภายใต้ GSP ในทุกรายการสิ นค้าจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 45
ประเทศ
- กําหนดสิ นค้าบางรายการเพื่อให้สิทธิ GSP เฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเท่านั้น เช่น ไข่ปลาบรรจุกระป๋ อง ปู
กระป๋ องชนิดไม่รมควัน เสื้ อผ้าและรองเท้า เป็ นต้น
กฎว่ าด้ วยแหล่งกําเนิดสิ นค้ า (Rules of Origin)
สิ นค้าที่จะได้รับสิ ทธิ GSP จะต้องเป็ นไปตามกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสิ นค้า ดังนี้
1) กฎเกี่ยวกับการผลิต (Origin Criteria)
1.1) สิ นค้าที่จะขอรับสิ ทธิ GSP จะต้องผลิตโดยใช้วสั ดุของประเทศผูผ้ ลิตทั้งหมด (Wholly Obtained Goods) หรื อ
1.2 ) ผลิตจากวัสดุนาํ เข้าที่ได้รับการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Sufficient Processing) จนกลายเป็ นสิ นค้าใหม่ภายใต้
พิกดั ศุลกากรที่แตกต่างไปจากพิกดั ศุลกากรของวัสดุนาํ เข้า (ระดับ 4 หลัก) หรื อมีสดั ส่ วนการนําเข้าไม่เกิน
ร้อยละที่กาํ หนดของราคา FOB ของสิ นค้าที่ผลิตได้ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นให้ถือเสมือนว่า
- วัสดุนาํ เข้าจากประเทศญี่ปุ่นเปรี ยบเสมือนหนึ่งวัสดุของประเทศผลิตตามกฎการใช้วสั ดุของประเทศผูใ้ ห้
สิ ทธิ GSP (Donor Country Content Rule)

- วัสดุนาํ เข้าที่มีแหล่งกําเนิดในประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซี ย และเวียดนาม เปรี ยบเสมือนวัสดุของประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP ตามกฎแหล่งกําเนิ ดสะสมใน
อาเซียน (ASEAN Cumulative Rule)
2) กฎเกี่ยวกับการส่ งตรง (Direct Consignment)
2.1) สิ นค้าจะต้องถูกส่ งตรงจากประเทศผูผ้ ลิตที่เป็ นผูร้ ับสิ ทธิ GSP ไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยไม่ผา่ นดินแดนของ
ประเทศอื่น
2.2) กรณี ที่ส่งผ่านประเทศอื่น จะต้องเป็ นความจําเป็ นด้านภูมิศาสตร์ หรื อเป็ นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
ขนส่ ง ไม่ว่าจะมีการขนถ่าย หรื อเก็บรักษาไว้ชวั่ คราวในประเทศที่สินค้าถูกส่ งผ่านหรื อไม่ก็ตาม โดย
สิ นค้าจะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของศุลกากรของประเทศที่สินค้าถูกส่ งผ่าน หรื อเก็บรักษา และจะต้องไม่มี
การดําเนินการอื่นใดกับสิ นค้า นอกจากการขนขึ้น/ลงจากเรื อ หรื อดําเนินการเพื่อรักษาไว้ให้อยูใ่ นสภาพดี
3) กฎเกี่ยวกับหลักฐานเอกสาร (Proof of Evidence)
3.1) สิ นค้าที่จะขอรับสิ ทธิ GSP จะต้องมีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า (Form A) ซึ่ งออกโดยหน่ วยงาน
รัฐบาลของประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP หรื อหน่วยงานอื่นๆ ของประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP ที่ศุลกากรญี่ปุ่นได้ข้ ึน
ทะเบียนไว้ให้เป็ นหน่ วยงานออกหนังสื อรับรอง Form A เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่น ยกเว้น
สิ นค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 200,000 เยน ไม่ตอ้ งใช้เอกสาร Form A (สําหรับประเทศไทยหน่ วยงานที่ออก
Form A คือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์)
3.2) สิ นค้าที่ผลิตโดยใช้วสั ดุนาํ เข้าจากญี่ปุ่นจะต้องมี Certificate of Materials Imported from Japan ที่ออกโดย
หน่วยงานที่ออกหนังสื อรับรองของญี่ปุ่นกํากับไปกับสิ นค้าด้วยเพื่อรับรองว่าเป็ นวัสดุที่นาํ เข้าจากญี่ปุ่น
3.3) สิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต โดยใช้ว ัส ดุ ข องประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น 5 ประเทศ ได้แ ก่ ไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์
อินโดนีเซี ย และเวียดนาม จะต้องมีหนังสื อรับรอง Cumulative Working/ Processing Certificate ที่ออก
โดยหน่วยงานที่ออกหนังสื อรับรองของประเทศผูผ้ ลิตกํากับไปกับสิ นค้าด้วย

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

โครงการ GSP ของแคนาดา
ระบบ GSP แคนาดา
การให้ สิทธิ GSP

ระยะเวลาของโครงการ

แคนาดาเริ่ มให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(GSP) ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2517
เป็ นต้นมา
โครงการที่ 1 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2517 – 30 มิถุนายน 2527
โครงการที่ 2 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2527 – 30 มิถุนายน 2537
โครงการที่ 3 : วันที่ 1 กรกฎาคม 2537 – 30 มิถุนายน 2547
ปั จจุบนั มีการต่ออายุโครงการทุกปี

ขอบเขตของสินค้ าภายใต้
สิ ทธิ GSP

สิ นค้าเกษตรบางรายการ และสิ นค้าอุตสาหกรรมเกือบทุกรายการ ยกเว้น สิ นค้าที่มี
มาตรการคุม้ ครองผูผ้ ลิตภายในประเทศบางรายการ เช่น สิ นค้าประเภทสิ่ งทอและ
เสื้ อผ้า รองเท้า สิ นค้าเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น

ประเทศทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ GSP

แคนาดาให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกําลังพัฒนา (Developing Countries) รวมทั้ง
ประเทศไทย 136 ประเทศ และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed
Countries) 47 ประเทศ

การลดหย่ อนภาษี

ลดหย่อนภาษีจากอัตรา MFN หรื อยกเว้นภาษีนาํ เข้า
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสิ นค้าและอัตราภาษี ได้ที่
www.cbsa-asfc.gc.ca/

ข้ อจํากัดในการให้ สิทธิ GSP

ตาม Article 19 ของ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ได้กาํ หนด
ว่า แคนาดาสามารถทําการเพิกถอนสิ ทธิ GSP หรื อปรับปรุ งการให้สิทธิ GSP ได้ใน
กรณี ที่มีการนําเข้าสิ นค้าในปริ มาณที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูผ้ ลิตของ
แคนาดา

กฎว่ าด้ วยแหล่งกําเนิดสิ นค้ า 1. สิ นค้านั้นจะต้องผลิตขึ้นโดยใช้วตั ถุดิบในประเทศผูร้ ับสิ ทธิท้ งั หมด หรื อกรณี มี
วัตถุดิบหรื อส่วนประกอบที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ จะต้องมีสดั ส่ วนของ
วัตถุดิบดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 40 ของราคาสิ นค้าจากโรงงาน (Ex-factory
Price)
2. ภายใต้ระบบ GSP ของแคนาดาจะถือว่าประเทศผูไ้ ด้รับสิ ทธิ GSP ทุกประเทศ
เป็ นเขตพื้นที่เดียวกัน (Global Cumulation) โดยมูลค่าเพิม่ และมูลค่าของ
กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศผูร้ ับสิ ทธิประเทศหนึ่งอาจนํามาคํานวณ
สะสมแล้วรวมกับต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงในประเทศผูส้ ่ งออกได้ เพือ่ ให้
สิ นค้าที่ส่งออกไปยังแคนาดามีอตั ราส่ วนตามที่กาํ หนดในหลักเกณฑ์วา่ ด้วย
แหล่งกําเนิดสิ นค้า
3. แคนาดาใช้กฎ Donor Country Content คือ สิ นค้าของประเทศตนที่ ส่ งออกไป
ยังประเทศผูร้ ับสิ ทธิพิเศษฯสามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยถือเสมือน
ว่ามีแหล่งกําเนิดในประเทศผูร้ ับสิ ทธิพิเศษฯนั้น
4. ต้องมีการส่ งมอบสิ นค้าไปยังแคนาดาโดยตรง แต่ในกรณี ที่ตอ้ งมีการผ่านแดน
หรื อแวะพักสิ นค้าในประเทศที่สาม จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
- สิ นค้านั้นจะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของกรมศุลกากรของประเทศนั้น
- ไม่ได้มีการกระทําใดๆนอกเหนือไปจากการเคลื่อนย้ายเพื่อให้สินค้านั้นคง
อยูใ่ นสภาพดี
เอกสารทีจ่ ําเป็ นในการขอใช้
สิ ทธิ

1. หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า แบบ เอ (Form A) ที่กรมการค้าต่างประเทศ
ออกให้ไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผูน้ าํ เข้า
2. ศุลกากรแคนาดา ได้ปรับปรุ งระเบียบปฏิบตั ิให้ผสู ้ ่ งออกสามารถรับรอง
แหล่งกําเนิดสิ นค้าได้ดว้ ยตนเอง โดยจัดทําเอกสารรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า
ของผูส้ ่ งออก(Exporter’s Statement of Origin)

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

โครงการ GSP ของสวิตเซอร์ แลนด์
ระบบ GSP สวิตเซอร์ แลนด์
การให้ สิทธิ
• สวิตเซอร์ แลนด์เริ่ มให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมาตั้งแต่วนั ที่ 1
มีนาคม 2515 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2540 สวิตเซอร์ แลนด์ได้ขยายการให้สิทธิ GSP แก่ประเทศในกลุ่ม
พัฒนาน้อยที่สุดออกไปอีก โดยเพิ่มรายการสิ นค้าเกษตรให้มากขึ้น
ระยะเวลาโครงการ
• สวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาโครงการการให้สิทธิ GSP ไว้
ประเทศทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ GSP
• ประเทศกําลังพัฒนา 117 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 48 ประเทศ
รายการสิ นค้ าทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ GSP
•

ประเทศกําลังพัฒนา
สิ นค้าเกษตรส่ วนใหญ่ได้รับการลดหย่อนภาษีนาํ เข้า ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมได้รับการยกเว้นภาษีนาํ เข้า
ยกเว้นสิ นค้ากลุ่มสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มที่ได้รับการลด
หย่อนภาษีนาํ เข้าร้อยละ 50-75 ของอัตราภาษีปกติ

•

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
สิ นค้าอุตสาหกรรมทุกรายการได้รับการยกเว้นภาษีนาํ เข้า ส่ วนสิ นค้าเกษตรที่อยู่ในรายการได้รับสิ ทธิ ก็จะ
ได้รับการยกเว้นภาษีนาํ เข้า

•

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับรายการสิ นค้าและอัตราภาษี ได้ที่

www.ita.doc.gov/td/tic/tariff/country_tariff_info.htm หรื อ www.ezv.admin.ch/
เงื่อนไขการขอรับสิ ทธิ GSP
•

เป็ นสิ นค้าที่อยูใ่ นรายการสิ นค้าที่สวิตเซอร์แลนด์ให้สิทธิ GSP และ

•

ผลิตถูกต้องตามกฎแหล่งกําเนิดภายใต้สิทธิพิเศษที่สวิตเซอร์แลนด์กาํ หนดและ

• ส่ งตรงจากประเทศที่ ทาํ การผลิ ตไปยังสวิตเซอร์ แลนด์ หรื อ ในกรณี ที่สินค้าส่ งจาก ประเทศผูผ้ ลิ ตไปยัง
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรื อนอร์เวย์แล้ว จึงส่ งต่อไปสวิตเซอร์แลนด์ให้ถือว่าเป็ นการส่ งตรงจากประเทศ
ผูผ้ ลิตไปยังสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเงื่อนไขว่าสิ นค้าดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของศุลกากรสหภาพยุโรป
หรื อนอร์ เวย์ และจะต้องไม่มีการดําเนิ นการใดๆ กับสิ นค้านั้น มากไปกว่าการขนส่ งขึ้น/ลงเรื อ หรื อการ
ดําเนินการให้สินค้าอยูใ่ นสภาพดี และ

• มีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้าประกอบการขอใช้สิทธิ์
กฎว่ าด้ วยแหล่งกําเนิดสิ นค้ า
•

สิ นค้าที่จะขอรับสิ ทธิพิเศษ GSP ได้ จะต้องผลิตตามกรรมวิธีที่กาํ หนด ดังนี้
1. ผลิตโดยใช้วตั ถุดิบภายในประเทศผูผ้ ลิตทั้งหมด (Wholly Obtained Goods) หรื อ
2. ผลิตจากวัสดุนาํ เข้าที่ได้รับการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Sufficient process) จนกลายเป็ นสิ นค้าใหม่ภายใต้
พิกัดศุลกากรที่ แตกต่างไปจากพิกัดศุลกากรของวัสดุ นําเข้า หรื อมี สัดส่ วนการนําเข้าไม่เกิ นร้ อยละที่
กําหนดของราคาโรงงานของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ทั้งนี้ จะต้องเป็ นไปตามกฎที่ระบุไว้แตกต่างกันไปตามแต่
เฉพาะรายการสิ นค้าในกรณี ที่มีการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิต สวิตเซอร์แลนด์ให้ถือว่า
3. วัสดุที่มีแหล่งกําเนิดใน สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรื อสหภาพยุโรป
เปรี ยบเสมือนหนึ่งวัสดุของประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP ที่เป็ นผูผ้ ลิตตามกฎการใช้วสั ดุของประเทศผูใ้ ห้สิทธิ
GSP (Donor Country Content Rule) โดยวัสดุดงั กล่าวจะต้องมีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า EUR I
จากสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรื อสหภาพยุโรปกํากับมาด้วย
4. วัสดุที่มีแหล่งกําเนิ ดในประเทศใดประเทศหนึ่ งในกลุ่มภูมิภาคอาเซี ยน (ยกเว้น สิ งคโปร์ และบรู ไน)
เปรี ยบเสมือนวัสดุของประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP ตามกฎแหล่ง กําเนิดสะสม (Cumulative Rule) โดยวัสดุ
ดังกล่าวจะต้องมีหนังสื อรับรองแหล่ง กําเนิดสิ นค้า Form A Cumulation หรื อ Invoice Declaration จาก
ประเทศผูส้ ่ งออกวัสดุดงั กล่าวกํากับมาด้วย

มาตรการการตัดสิ ทธิ
รายการสิ นค้ าทีถ่ ูกตัดสิ ทธิ
เอกสารทีจ่ ําเป็ นในการขอใช้ สิทธิ
• หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า Form A ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ สําหรับ
สิ นค้าที่มีมูลค่าตํ่ากว่า 7,500 สวิสฟรังค์ให้สามารถใช้ Invoice Declaration ได้ สําหรับสิ นค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน
500 สวิสฟรังค์ และ 1,000 สวิสฟังค์ ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้าติดตัวผูเ้ ดินทางไม่จาํ เป็ นต้องใช้เอกสารหนังสื อ
รับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า Form A หรื อ Invoice Declaration เป็ นหลักฐานในการขอรับสิ ทธิ

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

โครงการ GSP ของนอร์ เวย์
ระบบ GSP นอร์ เวย์
การให้ สิทธิ
y นอร์ เวย์เริ่ มให้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แก่ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
รวมทั้งดินแดนในเขตปกครองต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2514 เป็ นต้นมา
ระยะเวลาโครงการ
y นอร์เวย์ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาโครงการการให้สิทธิ GSP ไว้
ประเทศทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ GSP
y ประเทศกําลังพัฒนา 66 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 30 ประเทศ
รายการสิ นค้ าทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ GSP
y ประเทศกําลังพัฒนา
1. สิ นค้าเกษตร ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสิ นค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีนาํ เข้า ได้ที่
http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=EN
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสิ นค้าที่ได้รับลดหย่อนภาษีนาํ เข้าร้อยละ 15 ของอัตรา
ภาษีปกติ ได้ที่ http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=EN
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสิ นค้าที่ได้รับลดหย่อนภาษีนาํ เข้าร้อยละ 10 ของอัตรา
ภาษีปกติ ได้ที่ http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=EN
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับรายการสิ นค้าที่ได้รับลดหย่อนภาษีนาํ เข้าร้อยละ 50 ของอัตรา
ภาษีปกติ ได้ที่ http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=EN
2. สิ นค้าอุตสาหกรรม ไม่เก็บภาษีนาํ เข้าสิ นค้าอุตสาหกรรมทุกรายการ ยกเว้นรายการสิ นค้าที่ปรากฏใน
http://www.toll.no/default.aspx?id=3&epslanguage=EN
y ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ได้รับการยกเว้นภาษีนาํ เข้าและไม่มีโควตานําเข้าสิ นค้าทุกชนิดที่อยูใ่ นรายการได้รับสิ ทธิ GSP
เงื่อนไขการขอรับสิ ทธิ GSP
• เป็ นสิ นค้าที่อยูใ่ นรายการสิ นค้าที่นอร์เวย์ให้สิทธิ GSP และ
• ผลิตถูกต้องตามกฎแหล่งกําเนิดภายใต้สิทธิพิเศษที่นอร์เวย์กาํ หนด และ
• ส่ งตรงจากประเทศที่ ทาํ การผลิตไปยังนอร์ เวย์ หรื อ ในกรณี ที่สินค้าส่ งจากประเทศผูผ้ ลิ ตไปยังประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปหรื อสวิตเซอร์ แลนด์แล้ว จึงส่ งต่อไปนอร์เวย์ให้ถือว่าเป็ นการส่ งตรงจากประเทศผูผ้ ลิต
ไปนอร์ เวย์ โดยมี เงื่ อนไขว่ าสิ นค้าดังกล่ าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุ มของศุ ลกากรสหภาพยุโรปหรื อ
สวิตเซอร์แลนด์ และจะต้อง

• ไม่มีการดําเนิ นการใดๆ กับสิ นค้านั้น มากไปกว่าการขนส่ งขึ้น/ลงเรื อ หรื อการดําเนิ นการให้สินค้าอยูใ่ น
สภาพดี และ
• มีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้าประกอบการขอใช้สิทธิ์
กฎว่ าด้ วยแหล่งกําเนิดสิ นค้ า
• สิ นค้าที่จะขอรับสิ ทธิพิเศษ GSP ได้ จะต้องผลิตตามกรรมวิธีที่กาํ หนด ดังนี้
1. ผลิตโดยใช้วตั ถุดิบภายในประเทศผูผ้ ลิตทั้งหมด (Wholly Obtained Goods) หรื อ
2. ผลิตจากวัสดุนาํ เข้าที่ได้รับการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Sufficient process)
- จนกลายเป็ นสิ นค้าใหม่ภายใต้พิกดั ศุลกากรที่แตกต่างไปจากพิกดั ศุลกากรของวัสดุนาํ เข้า หรื อผลิต
จากวัสดุนาํ เข้าตามอัตราส่ วนร้อยละของมูลค่าที่กาํ หนด ทั้งนี้ จะต้องเป็ นไปตามกฎที่ระบุไว้
แตกต่างกันไปตามแต่เฉพาะรายการสิ นค้า
- ในกรณี ที่มีการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตสหภาพยุโรปให้ถือว่า
3. วัสดุ ที่มีแหล่งกําเนิ ดใน สวิ ตเซอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ หรื อสหภาพยุโรปเปรี ยบเสมื อนหนึ่ งวัสดุ ของ
ประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP ที่เป็ นผูผ้ ลิตตามกฎการใช้วสั ดุของประเทศ
ผูใ้ ห้สิทธิ GSP (Donor Country Content Rule) โดยวัสดุดงั กล่าวจะต้องมีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ด
สิ นค้า EUR I จากสวิตเซอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ หรื อสหภาพยุโรปกํากับมาด้วย
4. วัส ดุ ที่มีแ หล่ง กํา เนิ ด ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง ในกลุ ่ม ภูมิภ าคอาเซี ย น (ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
สิ งคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย บรู ไน ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา) เปรี ยบเสมือนวัสดุของ
ประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP ที่เป็ นประเทศที่สมาชิกอาเซี ยน ตามกฎแหล่งกําเนิ ดสะสม (Cumulative Rule)
โดยวัสดุดงั กล่าวจะต้องมีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า Form A Cumulation จากประเทศผู ้
ส่ งออกวัสดุดงั กล่าวกํากับมาด้วย
มาตรการการตัดสิ ทธิ
รายการสิ นค้ าทีถ่ ูกตัดสิ ทธิ
เอกสารทีจ่ ําเป็ นในการขอใช้ สิทธิ
•

หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า Form A ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ สําหรับ
สิ นค้าที่มีมูลค่าตํ่ากว่า 25,000 Norwegian kroner ให้สามารถใช้ Invoice Declaration ได้

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

โครงการ GSP ของตุรกี (TURKEY)
ระบบ GSP ตุรกี
การให้ สิทธิ

• ตุรกีเริ่ มจัดให้มีระบบ GSP ของตนเอง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2545 โดยให้สิทธิ์
ลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีนาํ เข้าแก่ประเทศกําลังพัฒนา
ปั จจุบนั ตุรกีได้มีการ
ปรับปรุ งโครงการ GSP ของตนให้สอดคล้องกับ GSP สหภาพยุโรปรอบใหม่
(พ.ศ. 2549 – 2551) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมที่จะเข้าเป็ นสมาชิกสหส
ภาพยุโรปในอนาคต ตุรกีได้ประกาศรายการสิ นค้าที่ได้รับสิ ทธิพิเศษ GSP ของ
แต่ละประเทศ ประจําปี 2549 โดยประกาศเป็ น Supplementary to the
Ministerial on Import Regime ในกิจจานุเบกษา เลขที่ 26040 (ทวิ) ลงวันที่ 31
ธันวาคม 2548 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2549 ซึ่งไทยก็ได้รับสิ ทธิ
พิเศษ GSP ในฐานะเป็ นประเทศกําลังพัฒนา

ระยะเวลาโครงการ

• ทบทวนทุกปี

ประเทศทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ GSP • ประเทศที่ได้รับสิ ทธิ GSP ได้แก่ ประเทศที่กาํ ลังพัฒนาและดิ นแดนในเขต
ปกครอง ตุรกียดึ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้สิทธิ GSP แบบเดียวกันกับ
สหภาพยุโรป กล่าวคือ ประเทศได้รับสิ ทธิ GSP จะต้องไม่ใช่ประเทศที่มีรายได้
สู ง (High Income Country) ตามการจัดอันดับของธนาคารโลก นอกจากนี้
ภายใต้ระบบ GSP ตุรกีน้ นั จะทําการพิจารณาประเทศที่จะได้รับสิ ทธิ์ดงั กล่าวทุกปี
รายการสิ นค้ าทีไ่ ด้ รับสิ ทธิ • การให้สิทธิพิเศษทางภาษีนาํ เข้าของตุรกีน้ นั จะให้แก่สินค้าอุตสาหกรรมซึ่ งส่ วน
GSP
ใหญ่เป็ นสิ นค้าประเภทวัตถุดิบและสิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ปกว่า 2,500 รายการ คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 15-20 ของรายการสิ น ค้า ทั้ง หมด โดยสิ น ค้า ดัง กล่ า วเป็ นสิ น ค้า ใน
Chapter 28, 29, 37, 38, 82, 84 และ85 และมีบางรายการจาก Chapter อื่นๆ
รวมอยูด่ ว้ ย ทั้งนี้ตุรกีไม่ให้ GSP แก่สินค้าเกษตร

•

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสิ นค้าและอัตราภาษีของระบบ
GSP ตุรกี ได้ที่ www.dtm.gov.tr หรื อ
http://www.gumruk.gov.tr/english/content.aspx?cT=3&cId=b_tariff และ
http://www.gumruk.gov.tr/tariff/list2.htm

รายการสิ นค้ าทีถ่ ูก
ตัดสิ ทธิ

• ปั จจุบนั สิ นค้า 2 กลุ่ม (Sector) ที่ไทยถูกตัดสิ ทธิ์ คือ
1. Sector 14 กลุ่มสิ นค้าอัญมณี และเครื่ องประดับโดยครอบคลุมสิ นค้าใน
Chapter ที่ 71 ทุกรายการ
2. Sector 17 กลุ่มสิ นค้ายานพาหนะและอุปกรณ์ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง โดย
ครอบคลุมสิ นค้าใน Chapter ที่ 86-89 ทุกรายการ

การลดหย่ อนภาษี

• ตุรกีกาํ หนดอัตราการลดหย่อนภาษีตามประกาศรายการสิ นค้าที่ได้รับสิ ทธิ GSP
โดยใน ปี 2006 ประกาศเป็ น Supplementary to the Ministerial Decree on
Import Regime (ประกาศในกิจจานุเบกษาที่ 26040 (ทวิ) ลงวันที่ 31 ธันวาคม
2548 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 1 มกราคม 2549)

เงื่อนไขการขอรับสิ ทธิ
GSP

• เป็ นสิ นค้าที่อยูใ่ นรายการสิ นค้าที่ตุรกีให้สิทธิ GSP และไม่ได้อยูใ่ นบัญชี
รายการสิ นค้าที่โดนตัดสิ ทธิ และ
• ต้องผลิตถูกต้องตามกฎแหล่งกําเนิดสิ นค้าภายใต้สิทธิพิเศษ GSP ที่ทางตุรกี
กําหนด และ
• ส่ งตรงจากประเทศที่ทาํ การผลิตไปยังตุรกี และ
• มีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้าประกอบการขอใช้สิทธิ์

มาตรการตัดสิ ทธิ

• ตุรกียึดหลักการในการพิจารณาตัดสิ ทธิ GSP เช่นเดียวกันกับระบบ GSP ของ
สหภาพยุโรป

กฎว่ าด้ วยแหล่ งกํ า เนิ ด • สิ นค้าที่จะขอรับสิ ทธิพิเศษ GSP ได้ จะต้องผลิตตามกรรมวิธีที่กาํ หนด ดังนี้
สิ นค้ า
1. ผลิตโดยใช้วตั ถุดิบภายในประเทศผูผ้ ลิตทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)
หรื อ
2. ผลิตจากวัสดุนาํ เข้าที่ได้รับการแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Sufficient process)
จนกลายเป็ นสิ นค้าใหม่ภายใต้พิกดั ศุลกากรที่แตกต่างไปจากพิกดั ศุลกากร

ของวัสดุ นําเข้า หรื อ ผลิตจากวัสดุ นาํ เข้าตามอัตราส่ วนร้ อยละของมูลค่าที่
กําหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็ นไปตามกฎที่ ระบุไว้แตกต่างกันไปตามแต่ เฉพาะ
รายการสิ นค้า
• ในกรณี ที่มีการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตให้ถือว่า
1.

วัสดุที่มีแหล่งกําเนิ ดในตุรกีเปรี ยบเสมือนหนึ่งวัสดุของประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP
ที่เป็ นผู ้ ผลิตตามกฎการใช้วสั ดุของประเทศผูใ้ ห้สิทธิ GSP (Donor Country
Content Rule) โดยวัสดุดงั กล่าวจะต้องมีหนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า EUR I
จากตุรกีกาํ กับมาด้วย

2. วัสดุที่มีแหล่งกําเนิดในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และนอรเวย์ให้เปรี ยบ
เสมือนหนึ่ งวัสดุของประเทศผูร้ ับสิ ทธิ GSP สามารถนํามาสะสมแหล่งกําเนิดสิ นค้า
ได้เช่ นกัน ทั้งนี้ วัสดุ ดังกล่ าวจะต้องมี ห นังสื อรั บรองแหล่งกําเนิ ด สิ นค้า
EUR I กํากับมาด้วย
3. ระบบ GSP ตุรกีไม่อนุญาตให้มีการสะสมแหล่งกําเนิดสิ นค้าสําหรับพิกดั 0124 ซึ่งเป็ นกลุ่มสิ นค้าเกษตร
เอกสารที่จําเป็ นในการขอ • หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า Form A ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ
ใช้ สิทธิ
กระทรวงพาณิ ชย์

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ

โครงการ GSP ของรัสเซียและรัฐอิสระ
ระบบ GSP รัสเซียและรัฐอิสระ (10 ประเทศ)
การให้ สิทธิ

รั สเซี ยและรั ฐอิ สระต่าง ๆ ที่ แยกออกมาจากรั สเซี ย (กลุ่ มประเทศ CIS :
Commonwealth of Independent States) มีจาํ นวน 11 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Geogia, Kazakhatan, Kyrgyzstan,
Moldova, Tajikistan, Ukraine และ Uzbekistan ได้ให้สิทธิ พิเศษทางภาษี
ศุลกากร เป็ นการทัว่ ไป หรื อ GSP แก่ประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย
เป็ นระยะ เวลานานกว่า 40 ปี โดยเริ่ มให้สิทธิฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2508
ไม่ได้ระบุชดั เจน

ระยะเวลาของโครงการ
ขอบเขตของสิ นค้ า

การลดหย่ อนภาษี

รัสเซียและรัฐอิสระอีก 10 ประเทศ ได้ให้สิทธิพเศษฯ แก่สินค้าเกษตรและ
สิ นค้าอุตสาหกรรมจํานวนหลายรายการ โดยไม่มีการจํากัดโควตา หรื อเพดาน
ในการให้สิทธิ์ฯ (ดูรายการสิ นค้าที่ได้ลดหย่อนภาษี)
อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าปกติลดหย่อนลงร้อยละ 25


กฎว่ าด้ วยแหล่ งกําเนิดของสิ นค้ า






เอกสารจําเป็ นในการขอใช้ สิทธิ
GSP
ที่มา : กรมการค้ าต่างประเทศ

ต้องเป็ นสิ นค้าที่มีแหล่งกําเนิดทั้งหมดในประเทศผูผ้ ลิต(Wholly
obtained product)
กรณี มีวตั ถุดิบจากต่างประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาสิ นคา้
จากโรงงาน (Ex-factory Price)
สามารถใช้กฎแหล่งกําเนิดสิ นค้าแบบสะสมจากประเทศผูร้ ับสิ ทธิอื่น
ได้
สามารถใช้กฎว่าด้วยการใช้วตั ถุดิบนําเข้าจากประเทศผูใ้ ห้สิทธิ
(Donor Country Content)

หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิดสิ นค้า แบบ เอ (Form A ) ที่กรมการค้าต่างประเทศ
ออกให้ไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผูน้ าํ เข้า

