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-กจดหมายนาส่งรายงาน
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา ภาควิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อาจารย์ อรนุช อินทวงศ์
ตามที่ ผู้จัดทา นางสาว กรรณิการ์ กิจไพศาล นักศึกษาภาควิชา การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ คณะ บริหารธุรกิจ มหาลัยสยาม ได้ปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 4
มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ในตาแหน่งพนักงานผู้ช่วยฝ่ายถิ่นกาเนิดสินค้าที่ 2 ณ
กรมศุลกากร และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ศึกษาและทารายงานเรื่อ งการศึกษา
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการต่อกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า
บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดแล้วผู้จัดทา จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อม
กันนี้ จานวน 1เล่ม และ CD จานวน 1 แผ่น เพื่อขอรับคาปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
น.ส. กรรณิการ์ กิจไพศาล
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
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การทีผ่ ู้จัดทา ได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ กรมศุลกากร ระหว่างวันที่ 4
มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ส่งผลให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในการทางานและ
ความคิดใหม่รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย สาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็จลง
ได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้
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2.
3.
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นักวิชาการศุลกากรชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

และบุคคลท่านอื่นๆทีไ่ ม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผู้จัดทา ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นที่
ปรึกษาในการทารายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิต
ของการทางานจริง ซึ่งผู้จัดทา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นางสาว กรรณิการ์ กิจไพศาล
ผู้จัดทารายงาน
21 มิถุนายน 2556
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-คบทคัดย่อ
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าคือกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่ใช้ตัดสินว่าสินค้าแต่
ละประเภทมีแหล่งกาเนิดมาจากประเทศใด ซึ่งสินค้าที่ได้แหล่งกาเนิดจะต้องมีใบรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าเริ่มมีความสาคัญเมื่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมี
ความรุนแรงขึ้น ทาให้รูปแบบการผลิตสินค้าเปลี่ยนแปลงจากการผลิตในประเทศเดียว เป็นการผลิต
สินค้าที่ต้องผ่านการผลิตจากประเทศหนึ่งไปสู่อกี ประเทศหนึ่ง สินค้าที่ได้มาจากการผลิตและถูก
ส่งออกไปจะต้องมี“สัญชาติ”เพื่อประโยชน์ของประเทศที่ผลิตสินค้านั้น ดังนั้นความยุ่งยากหรือ
ปัญหาจึงเกิดขึ้นในการระบุว่าสินค้านั้นมีแหล่งกาเนิดมาจากประเทศใด ด้วยเหตุดังกล่าวกฎว่าด้วย
แหล่งกาเนิดสินค้าจึงเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นตามลาดับ
Rules of Origin is an international trade rules to determine the origin of each country.
This product has a certificate of origin to origin. Rules of Origin has focused on competition
between domestic violence and more. The format changes from production to production in a
single country. The products must be produced from one country to another country. Products
derived from the production and sent off to be a "citizen" for the sake of the country that
produced it. Therefore, difficulties or problems occur in identifying the origin of the country.
Therefore, the Rules of Origin began an increasing sequence.

6

สารบัญ
หัวข้อ
จดหมายนาส่งรายงาน
กิตติประกาศ
บทคัดย่อ

หน้า
ก
ข
ค

บทที่ 1 บทนา
1.1. ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ………….....................1
1.2. ลักษณะการให้บริหารหลักขององค์กร……………………………2
1.3. รูปแบบการจัดองค์กรและบริหารงานขององค์กร……………....3-4
1.4. ตาแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย………..5
1.5. ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา…………………………...5
1.6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน…………………………………………….5
บทที่ 2 รายละเอียดการปฎิบัติงาน
2.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา………………...6
2.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน……………………………………….6
2.3. ขอบเขตของโครงงาน……………………………………………6
2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………6
2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน……………………………………7
2.6 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้……………………………………………..7
2.7. รายละเอียดของโครงการ………………………………………8-22
บทที่3 สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.1. สรุปผลการปฎิบัติงาน…………………………………………….23
3.2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ………………………………………23-24
บรรณานุกรม…………………………………………………………..25
ภาคผนวก…………………………………………………………..26-37

7

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่2.5 ขั้นตอนในการดาเนินงาน………………………………………….9

8

สารบัญรูปภาพ
หน้า

รูปที่ 1.1 แผนที่กรมศุลกากร……………………………………………………….1
รูปที่ 1.2 โครงสร้างองค์กรของกรมศุลกากร………………………………………..3
รูปที่ 1.3 โครงสร้างองค์กรส่วนงานกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า…………………….4
รูปที่ 2.1 การเตรียมเพื่อขอสัญชาติถิ่นกาเนิดสินค้าเพื่อการส่งออก…………………12
รูปที่ 2.2 ตัวอย่าง สัตว์มีชีวิตที่เกิดและโตในประเทศนั้น………………………….12
รูปที่ 2.3 ตัวอย่าง สัตว์มีชีวิตที่ได้โดยการ ล่า ดัก ตกหรือจับในประเทศนั้น……...13
รูปที่ 2.4 ตัวอย่าง พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้จากการเก็บเกี่ยว หรือ คัด ในประเทศ
นั้น……………………………………………………………………………………...14

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ กรมศุลกากร The Customs Department
ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถ. สุนทรโกษา คลองเขต กทม. 10110
Sunthonksa Rd, Klongtoey Bangkok 10110
โทรศัพท์ 0-2249-0431-40 โทรสาร 0-224-2874
โทร. 0-2667-7000 http://www.customs.go.th

ภาพที่ 1.1 แผนที่กรมศุลกากร
การเดินทาง
- ขึ้นทางด่วนดินแดง ลงท่าเรือ เลี้ยวซ้าย ประมาณ 30 เมตร กรมศุลกากรอยู่ขวามือ
- ขึ้นทางด่วนบางนา ลงท่าเรือ สี่แยกเลี้ยวขวา ประมาณ 30 เมตรกรมศุลกากรอยู่ขวามือ
- จากพระราม 3 ถึงแยก ณ ระนอง ( 5 แยก คลองเตย ) ตรงเข้าถนนสุนทรโกษา
ถึง 4 แยก ศุลกากร เลี้ยวขวา ชิดซ้ายเข้ากรมศุลกากร
- รถประจาทาง 4 47 50 72 102 107 180
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1.2ลักษณะ การให้บริการหลักขององค์กร
กรมศุ ล กากร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เก็ บ ภาษี ศุ ล กากรขาเข้ า -ขาออก และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะต้องมีการป้อ งกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีภาษี
นอกจากนี้ ยั ง มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก โดยมาตรการทางภาษี อ ากร และการ
ให้บริการแก่ผู้นาเข้าและส่ง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้
สามารถส่งสินค้าไปจาหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ความรู้ เ รื่ อ งกฎว่ า ด้ ว ยถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า นั้ น มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะเ ป็ น
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับเป็นเกณฑ์ชี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อ นไขที่สมาชิกได้ทาข้อ ตกลง
ร่วมกัน หากธุรกิจไม่ทราบในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าก็จะไม่สามารถวางแผนการใช้สิทธิ
ประโยชน์ และการวางแผนในการผลิตเพื่อให้ได้รับถิ่นกาเนิดตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กาหนดตาม
ข้อ ตกลงของการรวมกลุ่มต่ างๆ ทาให้ธุร กิจไม่ สามารถแข่งขัน ทางการค้ าระหว่างประเทศกั บ
ประเทศคู่แข่ง และการให้สิทธิประโยชน์กับประเทศคู่ค้าได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
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1.3

รูปแบบการจัดองค์กร

ภาพที่ 1.2 โครงสร้างองค์กรของกรมศุลกากร
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แผนภูมิการแบ่งหน่วยงานภายใน
ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า

ส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า

ธุรการ

ฝ่ายกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าที่ 1

ฝ่ายกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าที่2

ภาพที่ 1.3 โครงสร้างองค์กรส่วนงานกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า
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วิสัยทัศน์กรมศุลกากร
ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม
พันธกิจกรมศุลกากร
1.
2.
3.
4.

ให้บริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
1. พัฒนาระบบงานศุลกากรให้เป็นมาตรฐานโลก
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยมาตรฐานสากล
4. บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีอากรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาว กรรณิการ์ กิจไพศาล
ตาแหน่ง พนักงานผู้ช่วยฝ่ายถิ่นกาเนิดสินค้าที่ 2
ลักษณะงานทีไ่ ด้รับ ศึกษางานเกี่ยวกับเรื่อง กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าและศึกษาการขอ
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
1.5. ชื่อและตาแหน่งของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส ตาแหน่ง นักวิชาการศุลกากรชานาญการพิเศษ
1.6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2556 –วันที่ 21 มิถุนายน 2556
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บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการที่ได้มาปฏิบัติงานในฝ่ายถิ่นกาเนิดสินค้าที่ 2 จึงสนใจที่จะศึกษาถึงผลประโยชน์
ของผู้ ป ระกอบการต่ อ กฎว่ า ด้ ว ยถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า เนื่ อ งจากกฎว่ า ด้ ว ยถิ่ น ก าเนิ ด สิ น ค้ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราศุลกากรได้จากตัววัตถุดิบ อยู่เรื่อ ยๆ เพื่อ เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงาน
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดดังกล่าว จึง
จาเป็นต้องเข้าไปเรียนรู้ และหาข้อมูล เพื่อหาประสบการณ์ เตรียมความพร้อม และมีความรู้พื้นฐาน
ให้แก่ตนเอง ก่อนที่จะเริ่มออกไปปฏิบัติงานจริงในอนาคต
2.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
2.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิด
2.2.2 เพื่อให้ได้ทราบถึงผลประโยชน์ของกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าต่อผู้ประกอบการ
2.2.3 เพื่อศึกษาการขอหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดของสินค้าและใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.3 ขอบเขตของโครงงาน
การศึกษานี้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรองกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าและการให้สิทธิทางภาษี
ศึกษาเกี่ยวกับใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
ศึกษาผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
ศึกษาการขอหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า

2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.4.1 ทาให้ได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า
2.4.2 ทาให้ได้ทราบถึงผลประโยชน์ของกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าต่อผู้ประกอบการ
2.4.3 ทาให้ได้ทราบวิธีการขอหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

2.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลของโครงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการทางานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิด
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์รูปแบบในการทาโครงงาน
ออกแบบขั้นตอนการทาโครงงานโดยการร่างข้อมูล การทาโครงงาน
จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบโครงงาน2.5.5 จัดทาโครงงาน
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ตาราง ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
2.วิเคราะห์ข้อมูล
3.ออกแบบขั้นตอนการทาโครงงาน
4.ร่างรูปแบบโครงงาน
5.จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงงาน
2.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
2.6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2.6.2 เครื่อง PRINTER
2.6.3 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
2.6.4 เครื่อง SCAN
2.6.5 เครื่องถ่ายอกสาร
2.6.6 โปรแกรม Microsoft Excel
2.6.7 โปรแกรม Microsoft word

มี.ค. 56

เม.ย.56

พ.ค.56

มิ.ย.56
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2.7 รายละเอียดของโครงงาน
2.7.1 กฎแหล่งกาเนิดสินค้า (Rules of Origin)
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า คือ กฎเกณฑ์ที่ใช้พิสูจน์แหล่งที่มาของสินค้าว่ามีการผลิตมา
จากประเทศใด เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ของแหล่งกาเนิดสินค้า ซึ่งเหตุที่ต้องมีการระบุและหา
แหล่งกาเนิดสินค้าก็เนื่องจากปัจจุบันนี้การผลิตสินค้าชนิดหนึ่งๆ ต้อ งมีการนาเข้าวัตถุดิบจาก
ประเทศต่างๆ เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่าที่สุด นอกจากนี้ ในบางกรณีกระบวนการการผลิตสินค้ายัง
ไม่เสร็จสิ้นภายในประเทศเดียว หมายความว่าอาจมีการแบ่งงานกันทาระหว่างประเทศตามความ
ได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บของแต่ ล ะประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะระบุ ว่ า สิ น ค้ า นั้ น มี
แหล่งกาเนิดจากประเทศใด และเนื่อ งจากกติกาการค้าภายใต้กรอบของ GATT 1947 ยังไม่มี
บทบัญญัติใดที่ชี้เฉพาะถึงการกาหนดแหล่งกาเนิดของสินค้า ซึ่งทาให้ระบบการค้าระหว่างประเทศ
ไม่มีกติกาสากลที่เป็นมาตรฐานในการพิจารณาแหล่งกาเนิดของสินค้า ในการเจรจาการค้าในโลก
ปัจจุบัน หัวข้อถกเถียงที่สาคัญยิ่งประการหนึ่งระหว่างคู่เจรจาคือ กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดของสินค้า
ในโลกที่ไม่มีการรวมกลุ่มทางการค้าใดๆ และทุกประเทศปฏิบัติต่อประเทศอื่นๆ เหมือนกันหมด
โดยไม่แยกแยะ สินค้ารายการหนึ่งจะนาเข้ามาจากประเทศใดก็ไ ม่แตกต่างจากสิน ค้ารายการ
เดียวกันจากประเทศอื่นคือ ได้รับอัตราภาษีศุลกากรอัตราเดียวกัน ซึ่งก็คือ สินค้าที่มีพิกัดศุลกากร
เดียวกันต้องจ่ายอัตราภาษีเท่ากัน โดยที่ "สัญชาติ" ของสินค้าไม่ใช่ประเด็นสาคัญแต่ปัจจุบัน มีการ
รวมกลุ่มทางการค้าทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และทวิภาคี โดยประเทศภาคีที่อยู่ในกลุ่มจะได้รับ
การปฏิบัติที่แตกต่างจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม เช่น ได้รับอัตราภาษีศุลกากรต่ากว่า มีอุปสรรค
ทางการค้าน้อยกว่า ทาให้มีการจาแนกประเทศคู่ค้าออกเป็น "ในกลุ่ม" และ "นอกกลุ่ม" โดยสินค้าที่
นาเข้าจาก "ประเทศในกลุ่ม" จะเสียภาษีศุลกากรต่ากว่าสินค้าชนิดเดียวกันจาก "ประเทศนอกกลุ่ม"
นัยหนึ่งการรวมกลุ่มทางการค้าทาให้ "สัญชาติ" ของสินค้ามีความสาคัญ และเป็นตัวกาหนดว่า จะ
เสียอัตราภาษีศุลกากรเท่าใดและถูกปฏิบัติอย่างไร หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ใช้กาหนดว่า สินค้า
ใดมีสัญชาติอะไรก็คือ กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดของสินค้า (rules of origin-ROOs) โดยที่ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบและออกใบรับรองกาเนิดของสินค้าขาออกคือ เจ้าหน้าที่ศุลกากรของแต่ละประเทศ กฎ
ว่าด้วยแหล่งกาเนิดของสินค้าจะมีลั กษณะตรงไปตรงมาและง่ายที่สุด ถ้าสินค้านั้นถูกผลิตใน
ประเทศเดียว เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนกระทั่งเป็นสินค้าสาเร็จรูป แต่ปัญหาคือ สินค้าส่วนใหญ่มี
ส่วนประกอบที่ผลิตในหลายประเทศ แล้วนามารวมผลิตเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายในประเทศปลายทาง
ก่อ นที่จะส่งออกไปยังประเทศผู้บริโภค ทาให้เกิดปัญหาว่า สินค้าดังกล่าวมีสัญชาติอ ะไร เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาส่งออกจากสหรัฐอเมริกามีชิ้นส่วนเกือบทั้งหมดที่ผลิตในประเทศอื่น เช่น
จีน ไทย มาเลเซีย เม็กซิโก ไต้หวัน แล้วไปประกอบในสหรัฐก่อนที่จะส่งไปขายทั่วโลก ปัจจุบันยัง
ไม่มีกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดของสินค้าอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปเพียงกฎเดียวทาให้ในการเจรจาการค้า
แต่ละประเทศพยายามเจรจาให้ประเทศคู่ภาคียอมรับกฎเกณฑ์ที่ตนเองจะได้ประโยชน์มากที่สุด
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เช่นกฎที่ให้ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด คือสินค้าต้องใช้วัตถุดิบของประเทศนั้นทั้งหมด จึงจะได้
สัญชาติของประเทศนั้นๆ กฎนี้ให้ประโยชน์กับประเทศส่งออกสินค้าเกษตรและวัตถุดิบขั้นต้นเป็น
ส่วนใหญ่ กฎการเปลี่ย นแปลงหรื อ แปรรูป อย่างมีนัย สาคั ญ คือ สินค้ านั้น แม้จะใช้วั ตถุดิ บจาก
ประเทศอื่น แต่ได้ผ่านกระบวนการผลิตและแปรรูปไปเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่มีพิกัดศุลกากร
แตกต่างจากพิกัดของวัตถุดิบ สินค้านั้นก็จะได้สัญชาติของประเทศที่แปรรูป กฎนี้ให้ประโยชน์กับ
ประเทศที่ใช้วัตถุดิบนาเข้าส่วนใหญ่เพื่อผลิตและส่งออกกฎสัดส่วนการใช้ วัสดุภายในประเทศ ใช้
สาหรับสินค้าที่ใช้ทั้งวัสดุในประเทศและวัสดุนาเข้า โดยกาหนดอัตราส่วนขั้นต่าของวัสดุใ น
ประเทศ เช่น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าสินค้าจึงจะนับเป็นสัญชาติของประเทศนั้น เป็นต้น กฎ
นี้ให้ประโยชน์กับประเทศที่ใช้ทั้งวัตถุดิบในประเทศและวัตถุดิบนาเข้าเพื่อผลิตสินค้าส่งออกใน
กรณีของประเทศไทย สินค้าส่งออกมีลักษณะหลากหลายทั้งสินค้าเกษตร วัตถุดิบขั้นต้น เกษตร
แปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรม ฉะนั้น ในการเจรจาการค้า ประเทศไทยจึงพยายามให้ประเทศคู่
ภาคียอมรับกฎที่ต่างกัน ในรายการสินค้าที่ต่างกัน เช่น ในกรณีสินค้าเกษตร ฝ่ายไทยจะขอให้ใช้กฎ
WO แต่ในกรณีสินค้าอุตสาหกรรม ฝ่ายไทยจะขอให้ใช้ ST หรือกาหนดสัดส่วนวัสดุในประเทศ
เป็นต้น แต่เนื่องจากความยุ่งยากของการเจรจาและการคาดเดาอนาคตที่ทาได้ยาก ก็ยังอาจเกิดปัญหา
ได้ เช่น กรณีความตกลงการค้าเสรีอ าเซียน (อาฟตา) ในกลุ่มสินค้าสุร า กาหนดให้ใช้วัสดุใ น
ประเทศไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าสินค้า ก็ยังเกิดช่องว่างให้ฟิลิปปินส์นาเข้าสุราจากยุโรป มา
บรรจุขวดหีบห่อแล้วส่งมาขายในประเทศไทย ด้วยสิทธิพิเศษอาฟตา โดยอ้างว่า ทั้งขวดและหีบห่อ
มีมูลค่าไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 จนทาให้ปัจจุบัน มีทั้งวิสกี้ บรั่นดี คอนยักราคาถูก "ผลิตในฟิลิปปินส์"
วางขายทั่วประเทศไทย เป็นต้น ปัจจุบันประเทศไทยกาลังเจรจาการค้าทวิภาคีหรือเอฟทีเอกับอีก
ร่วมสิบประเทศ ผู้เจรจาฝ่ายไทยจึงต้องระมัดระวังอย่างมากในการเจรจา เพราะแม้จะเจรจาให้ลด
อัตราภาษีเป็นศูนย์ได้ แต่ถ้าเจรจาเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดของสินค้าไม่ระวังพอ ก็จะกลายเป็นว่า
สินค้าได้ลดภาษีเป็นศูนย์แต่ส่งออกไม่ได้ เพราะประเทศภาคีไม่ยอมรับว่า สินค้านั้นมี "สัญชาติ
ไทย" แนวโน้มที่ชัดเจนคือ มีสินค้าหลายรายการที่มีความสาคัญต่อประเทศไทยมาก แต่มีปัญหา
ประเทศภาคี ไม่ยินยอมในเรื่องกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดของสินค้า เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง ซึ่งประเทศ
ไทยส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ไ ทยต้อ งนาเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าเกือ บทั้งหมดมาบรรจุ
กระป๋องในประเทศไทยเพื่อส่งออก ประเทศคู่เจรจาจึงมักจะกีดกันโดยยืนยันที่จะใช้กฎ WO คือ
ต้องใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดซึ่งถ้าฝ่ายไทยยอมรับ ก็จะทาให้ปลาทูน่ากระป๋องไม่ได้สิทธิพิเศษ
การค้า หรือกรณีรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย แม้จะมียี่ห้อเป็นญี่ปุ่นแต่ใช้ชิ้นส่วนผลิตในประเทศ
ไทยมากพอสมควร ประเทศคู่เจรจาก็มักจะยืนยันให้กาหนดวัสดุในประเทศในสัดส่วนสูงมาก
ขณะที่ฝ่ายไทยจะเจรจาให้ใช้สัดส่วนต่า สินค้าอื่นที่เป็นรายการสาคัญและมีลักษณะคล้ายกัน เช่น
ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอ เสื้อผ้าสาเร็จรูป อัญมณี เป็นต้นจึงไม่น่าแปลกใจที่แม้การเจรจาเอฟทีเอ
เพื่อ ลดอัตราภาษีจะกระทาได้ร วดเร็ว แต่ในขั้นการเจรจาแหล่งกาเนิดของสินค้ากลับประสบ
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อุปสรรคอย่างหนักอาจถึงขั้นสะดุดได้ เพราะกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดของสินค้า คือ ตัวกาหนดว่า
สินค้าใดมีสัญชาติประเทศใด และจะได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่ นั่นเอง
2.7.2 ใบรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin : CO) คือ เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่มี
อานาจตามที่ระบุไว้ในแต่ละความตกลงของ ประเทศสมาชิกภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต) เพื่อเป็นหลักฐาน
ยืนยันการได้ถิ่นกาเนิดของสินค้าที่ส่งมาจากประเทศสมาชิก ภาคีผู้ส่งออก(ผู้ผลิต) ซึ่งจะนามาใช้
เป็นหลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในประเทศสมาชิก ภาคีผู้นาเข้าควรตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามข้อตกลงของเขต
การค้าเสรีแต่ละฉบับ ก่อนนามาแสดงต่อกรมศุลกากร ( ดังภาพผนวก 2.7.2)
2.7.3 ประเภทของหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าสามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ หนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้าทั่วไปและหนังสือรับรองถิน่ กาเนิดสินค้าแบบพิเศษ
2.7.3.1 หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าทั่วไป (Ordinary Certificate of Origin) คือเอกสาร
ที่ใช้เพื่อยืนยันกับผู้ซื้อว่า สินค้าที่ส่งออกไปนั้น ประกอบด้วยวัตถุดิบภายในประเทศ มีการผลิต
หรือผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในประเทศไทย
2.7.3.2 หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าแบบพิเศษ (Preferential Certificate of Origin) คือ
เอกสารที่ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้โดยทาให้ผู้ซื้อสามารถมีสิทธิพิเศษทางภาษี
อากรในการนาเข้าสินค้านัน้ ๆตามหลักเกณฑ์เงื่อนๆไขของแต่ละความตกลงดังนี้
1) ฟอร์ม A (Certificate of Origin Form A) ออกให้สาหรับสินค้านาเข้าที่ได้สิทธิ์ อัตรา
ภาษีพิเศษ ตามเงื่อนไข GSP ที่อนุญาตโดยกลุม่ ประเทศ และประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป
(EU)สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นแคนาดานอร์เวย์เป็นต้น(ดังภาพผนวก2.7.3)
2) ฟอร์ม FTA (Certificate of Origin Form FTA) ออกให้สาหรับสินค้านาเข้าที่ได้สิทธิ
พิเศษทางภาษีอากรตามเงื่อนไขของข้อตกลง เขตการค้าเสรี ปัจจุบันประเทศไทยมีเขตการค้าเสรีที่มี
ผลบังคับใช้แล้ว 7 เขตการค้าเสรี ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เขต
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย เขตการค้าเสรี
ไทย-ญี่ปุ่น และเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ในการนาเข้าโดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้
เขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ไม่ตอ้ งนาหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดมาแสดงแต่ให้รับรองการได้ ถิ่น
กาเนิดของสินค้าในบัญชีราคาสินค้า(invoice)หรือเอกสารกากับสินค้าอื่นใด
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3) ฟอร์ม GSTP (Certificate of Origin Form GSTP)ออกให้สาหรับสินค้านาเข้าที่ได้สิทธิ
พิเศษทางภาษีอากรตาม จาก 40 ประเทศกาลังพัฒนา อาทิ แอลจีเรีย อาร์เจนตินา บังกลาเท โบลิเวีย
บราซิล แคเมอรูน ชิลี และ คิวบา
4) ฟอร์ม AISP (Certificate of Origin Form FTA AISP) กัมพูชา ลาว พม่าเป็นผู้ออก
ฟอร์มนี้เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรสาหรับสินค้าที่นาเข้าประเทศไทย
5) ฟอร์ม ดี (Form D) คือ หนังสือ รับรองถิ่นกาเนิดสินค้า แบบดี ที่ยื่นขอใช้สิทธิ
ลดหย่อนภาษีศุลกากร ภายใต้ข้อตกลง CEPT (Common Effective Preferential Tariff) หมายถึง
อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นาเข้าระหว่างกันของ
ประเทศสมาชิ กอาเซีย นภายใต้ เขตการค้าเสรีอ าเซี ยน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม
พม่า ลาว และกัมพูชา (ดังภาพผนวก 2.7.3)
2.7.4 การขอหนังสือรับรองถิน่ กาเนิดสินค้า
กรมศุลกากร ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า สาหรับผู้ที่ต้องการ
ขอหนังสือดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่
• กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
• หอการค้าไทย และ
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าแบบ
พิเศษ (Preferential Certificate of Origin) โดยสาหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สานักบริการ
การค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-547-4753, 02-547-4832
ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สาหรับใบขนสินค้าประเภทนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์จะสั่งการตรวจ หลังจากนั้น ผู้นาเข้าหรือตัวแทนสามารถนาใบขนสินค้าขาเข้า
ไปชาระค่าภาษีอากรและรับการตรวจปล่อยสินค้าได้
ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สาหรับใบขนสินค้าประเภทนี้ ผู้นา
เข้าหรือตัวแทนต้องนาใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่นาของเข้า

12

ภาพที่ 2.1 การเตรียมเพื่อขอสัญชาติถิ่นกาเนิดสินค้าเพื่อการส่งออก
Wholly Obtained Goods Definition (WO) หลักเกณฑ์ที่ใช้แหล่งกาเนิดสินค้าสาหรับสินค้าที่
ส่งออก ที่ผลิตวัตถุดิบที่ได้มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมดหรือสินค้านัน้ ได้มาจากธรรมชาติ
ในประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมดโดยไม่มีการผ่านกระบวนการผลิตใดๆทั้งสิ้น

ภาพที่2.2 ตัวอย่าง สัตว์มีชีวิตที่เกิดและโตในประเทศนั้น
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ตัวอย่าง สัตว์มีชีวิตที่ได้โดยการ ล่า ดัก ตกหรือจับในประเทศนั้น
สิน ค้ าสั ต ว์มี ชี วิต ที่ เราส่ง ออกจะต้ อ งเป็ นสั ต ว์ที่ จั บได้ ในประเทศไทย ได้ มาจากธรรมชาติ ใ น
ประเทศไทย ดังนั้นสัตว์ที่ส่งออกจึงได้ถิ่นกาเนิดสินค้าในประเทศไทย

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่าง สัตว์มีชีวิตที่ได้โดยการ ล่า ดัก ตกหรือจับในประเทศนั้น
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ตัวอย่าง พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้จากการเก็บเกี่ยว หรือ คัด ในประเทศนั้น
กรณีนี้เป็นกรณีของที่ส่งออกเป็นพืชและผลิตภั ณฑ์พืช ซึ่งถ้าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก กรณี ที่
ส่งออกพืช แสดงว่าพืชที่ส่งออกจะต้องมีการเพาะปลูกในประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่นาเมล็ดมา
เพาะปลูก และดูแล จนกระทั่งพืชนั้นเจริญเติบโตขึ้นมาจนใช้การได้ แล้วจึงเก็บเกี่ยว หรือ คัด เพื่อ
ส่งออกไปขายต่างประเทศ พืชเหล่านั้นก็จะได้แหล่งกาเนิดสินค้าเป็นประเทศไทย แต่ถ้าไม่ส่งออก
พืช ส่งแค่ผลิตภัณฑ์จากพืชแสดงว่านาพืชดังกล่าวข้างต้นมาทาให้เป็นผลิตภัณฑ์ก่อน แล้วจึ งนา
ผลิตภัณฑ์นั้นออกไปขายต่อไป ตัวผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจะได้แหล่งกาเนิดเป็นประเทศไทยตามไป
ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากพืชที่นามาทาผลิตภัณฑ์ได้แหล่งกาเนิดเป็นประเทศไทยอยู่แล้ว

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่าง พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้จากการเก็บเกี่ยว หรือ คัด ในประเทศนั้น
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2.7.6 กฎว่าด้วยถิ่น กาเนิดสินค้า แบบพิเศษของประเทศไทย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สินค้าที่ได้รับสิทธิ์พิเศษทางภาษีจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและ
เกณฑ์การได้ ถิ่นกาเนิดสินค้าตามรายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.7.6.1 สินค้าได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก สินค้าประเภทดังกล่าว แท้จริง
แล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติในประเทศนั้นๆ อาทิ ผลิตผลทางการเกษตร (พืช ผัก ผลไม้
ดอกไม้) สัตว์ แร่ธาตุ และของอื่นๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสกัดจากดินแดนของประเทศ
2.7.6.2 การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสาคัญ การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสาคัญ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ รูปแบบ รูปร่าง หรือธรรมชาติของสินค้า ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงเป็ น
สินค้าชนิดใหม่ หรือแตกต่างจากเดิม การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสาคัญจะระบุถิ่นกาเนิดของสินค้า
ของประเทศ ซึ่งมีผลต่อเมื่อสินค้านั้นมีเอกลักษณ์ของตนจากกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย
2.7.7

ผลดีของการได้ถิ่นกาเนิดสินค้าสาหรับสินค้าส่งออก
ถิ่นกาเนิดสินค้าเป็นกฎเกณฑ์ข้อหนึ่งภายใต้ความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ
ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปรับลดภาษีนาเข้า ก่อให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและ การลงทุน
ในทุกๆ ด้าน และครบวงจรชีวิตสินค้า เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ศุลกากร ผู้นาเข้า จนถึงผู้บริโภคซึ่ง
ล้วนต้องการทราบที่มาของสินค้าหรือถิ่นกาเนิดที่แท้จริง ผู้ประกอบการผลิตสินค้าทุกรายโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง บริษั ท ข้ า มชาติ ที่ มี ส าขาไปทั่ ว โลกจะให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ถิ่ น ก าเนิ ดสิ น ค้ า กั บ การได้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีนาเข้า ซึ่งจะพิจารณาลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตเพื่อให้ได้ถิ่นกาเนิดที่ถูกต้อง กล่าว
โดยสรุปแล้ว ถิ่นกาเนิดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่บ่งชี้ สัญชาติ เขตอาณานิคมประเทศ และเกี่ยวพันกับ
เจ้าของสินค้าและผู้ประกอบการผลิต และยังเกี่ยวโยงไปถึงทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยพัฒนา
และความเป็นเจ้าของสินค้าบริการทุกชนิด หลายประเทศที่มีกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์นี้เป็น
ของตนเอง ถิ่นกาเนิดจึงมีประโยชน์อย่างมากในการอ้างอิงที่มาของสินค้าและการใช้กฎระเบียบทาง
การค้า อีกทั้งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการปกป้อง รักษา หรืออานวยผลประโยชน์ให้กับประเทศ
ตนเอง
องค์การการค้าโลก (WTO) จะใช้กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าแบบ Non-preferential rules
ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์แสดงถิ่นกาเนิด (Origin) กับสินค้า อย่างมีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล มี
ความโปร่งใสและชัดเจน ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนามาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาประกอบกับ
กฎเกณฑ์หลักปฏิบัติอื่น หรือข้อกาหนดต่อไปนี้
1.
Most-Favoured-Nation Treatment (MFN) หมายถึง การปฏิบัติต่อประเทศสมาชิก หรือใน
ภาคีอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรขาเข้าภายใต้การใช้เงื่อนไขการได้ถิ่น
กาเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์อย่างเดียวกัน
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2.
Anti-Dumping and Countervailing Duties (AD & CVD) หมายถึง กระบวนการแก้ไข
ปัญหาการลดราคา (ทุ่มตลาด) ด้วยการขึ้นภาษีต่อต้านประเทศส่งออกอย่างไม่เป็นธรรมจนทาให้
เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการในตลาดประเทศนาเข้า ทั้งนี้จานวนภาษีที่ได้จะต้องไม่มากไป
กว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ถิ่นกาเนิดจึงถูกใช้เป็นเกณฑ์ที่ระบุประเทศที่ลดราคาสินค้าอย่างไม่
เป็นธรรม ก็จะช่วยให้แก้ไขหรือขึ้นภาษีตอบโต้ประเทศส่งออกนั้นได้อย่างถูกต้อง
3.
Safeguard Measures หมายถึง มาตรการปกป้องจากการนาเข้าสินค้าจานวนมากผิดปกติจน
อาจเกิดความเสียหายต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศได้ การใช้เกณฑ์ถิ่นกาเนิดก็จะช่วยให้ทราบชื่อ
ประเทศที่ส่งสินค้ามามากผิดปกติได้ ส่วนมากจะใช้กับสินค้าเกษตรหรืออาหาร
4.
Origin Marking Requirement หมายถึง การแสดงถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยชื่อของประเทศ
ผู้ผลิตตามเงื่อนไขถิ่นกาเนิด ไม่ใช่การปลอมแปลงถิ่นกาเนิดของประเทศที่มีชื่อเสียงและมาแอบ
แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม
5.
Discriminatory Quantitative Restrictions or Tariff Quotas หมายถึง การกาหนดปริมาณ
หรือมูลค่าสินค้านาเข้าภายใต้เงื่อนไขการได้ถิ่นกาเนิดในประเทศนั้นๆ
6.
Government Procurement หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐของประเทศ ในกรณีที่ เป็น
การซื้อสินค้าก็อาจจะใช้ถิ่นกาเนิดเป็นเงื่อนไขการจัดซื้อได้ด้วย
7.
Trade Statistics หมายถึง การรวบรวมหรือ ใช้ข้อ มูลนาเข้าส่งออกแยกจัดกลุ่มตามถิ่น
กาเนิด สินค้า (ประเทศที่ผลิต สินค้า นั้น) และท าเป็น สถิติน าเข้า ส่งออกภายใต้ระบบพิกั ดอัตรา
ศุลกากรได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น
สาหรับผู้ประกอบการผลิต นาเข้าและส่งออกสินค้า จะต้องทราบเงื่อนไขการได้ถิ่นกาเนิดเพื่อนามา
พิจารณาวางแผนการตลาด ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต หรือย้ายฐานการผลิตเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก
การปรับลดอากร ถิ่นกาเนิดในมุมมองนี้ จึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและเกณฑ์การใช้ตัวกฎนี้ทั้งฉบับ
2.7.8 ความสาคัญของถิ่นกาเนิดสินค้า ต่อผู้ประกอบการ
เนื่องจากกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าได้วางระบบและกฎเกณฑ์การได้ถิ่นกาเนิดไว้กับสินค้า
ทุกประเภทตามพิกัดอัตราศุลกากร หน่วยงานภาครัฐ ผู้นาเข้า ผลิตและส่งออก จึงต้องทราบว่าสินค้า
ที่ตัวเองสนใจหรือผลิตและส่งออกจะได้ถิ่นกาเนิดตามกฎฯ นี้หรือไม่ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่สาคัญ
มากเพราะเอกสารที่มีอยู่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ผู้ที่จะศึกษาจนเข้าใจได้โดยง่ายจึงต้องเป็นผู้ที่มี
ความเข้าใจใน (1) เลขพิกัดอัตราศุลกากร (2) ขั้นตอนการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าส่งออก
(3) การตีความทางเทคนิคและการแปลความหมายเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ขณะนี้ยังไม่มีการตีพิมพ์
เอกสารเรื่องถิ่นกาเนิดสินค้าทั้งใน WTO และ FTAออกมาเผยแพร่
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สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทาความเข้าใจในถิ่นกาเนิดสินค้ามีดังนี้
1. สาหรับสินค้าที่ได้ถิ่นกาเนิดภายใต้กฎฯ นี้อยู่แล้ว
1.1 ข้อมูลสาคัญที่แสดงถิ่นกาเนิดได้แก่เลขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าที่ส่งออก (OUTPUT)
และวัตถุดิบนาเข้า (INPUT) พร้อมทั้งสัดส่วนการใช้ของวัตถุดิบนาเข้าและในประเทศ
1.2 การตรวจรับรองและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายถึงข้อมูลเอกสารทางบัญชี เอกสารใบขน
นาเข้าและเอกสารรับรองอื่นๆ เช่น ใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าเป็นต้น
2. สาหรับสินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกาเนิดของไทย
2.1 การใช้ถิ่นกาเนิดของประเทศอื่น ซึ่ งอาจจาเป็ นต้อ งมีหลัก ฐานรับ รองคุณภาพสินค้ น
นอกเหนือจากเอกสารที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้วเพื่อการส่งออกใหม่อีกครั้ง หนึ่ง (ถ้าเป็นการใช้สิทธิ
ประโยชน์ลดอากรขาเข้าในเขตการค้าเสรี สินค้านั้นจะมีถิ่นกาเนิดจากประเทศส่งออกเสมอ)
2.2 การปรับปรุงเทคนิคการผลิตเพื่อให้ได้ถิ่นกาเนิดของไทย ซึ่งในประเด็นนี้จะมุ่งเน้นที่
คุณภาพ เอกลักษณ์การเป็นสินค้าไทย หรือต้นทุนการแข่งขันด้านราคาด้วย
2.3 ทางเลือกประกอบการตัดสินใจลงทุนผลิตวัตถุดิบขึ้นเอง เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพ
ได้ครบวงจร หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
สาหรับผู้ประกอบการผลิต นาเข้าและส่งออกสินค้า จะต้องทราบเงื่อนไขการได้ถิ่นกาเนิดเพื่อนามา
พิจารณาวางแผนการตลาด ปรับปรุงขั้นตอนการผลิต หรือย้ายฐานการผลิตเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก
การปรับลดอากร ถิ่นกาเนิดในมุมมองนี้ จึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาว
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกณฑ์การใช้ตัวกฎนี้ทั้งฉบับ จึงต้องกล่าวถึงโครงสร้างและลาดับการใช้
กฎเรียงไปที่ละข้อ กล่าวคือ
1.
General Rules เป็นกฎทั่วไปที่กล่าวถึงขอบเขต ระบบพิกัดศุลกากร นิยาม วิธีการคิดหาถิ่น
กาเนิดและส่วนประกอบที่ให้หรือไม่ให้นับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของถิ่นกาเนิด รวมทั้ งเงื่อนไขข้อห้าม
ต่างๆ เช่น Minimal Operation และ De Minimis Rules ซึ่งใน General Rule อาจระบุเป็นเกณฑ์
กลางๆ ก็ได้
2.
APPENDIX 1 เป็นกฎที่ให้ถิ่นกาเนิดของสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ (INPUT) จากประเทศเดียว
ทั้งหมด เรียกว่า Wholly Obtained Goods คือ ถิ่นกาเนิดที่ได้จากการใช้ INPUT จากภายในประเทศ
ทั้งหมดนั่นเอง
3.
APPENDIX 2 เป็นกฏเฉพาะสินค้า (Product Specific Rules) ซึ่งมักใช้เงื่อนไขการผลิต
สินค้าเป็นเกณฑ์ที่ได้ถิ่นกาเนิดโดยอาจแบ่งออกเป็น (1) กฏหลัก (Primary Rules หรือ Product
Specific Rules: PSR) ที่ใช้เกณฑ์ขั้นตอนการผลิต แปรสภาพอย่างพอเพียง และการเปลี่ยนพิกัด
อัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification) หรือ (2) กฏรองรับ (Residual Rules) ที่ใช้เกณฑ์
คานวณสั ดส่วนสูง สุด หรือเกณฑ์เปอร์เซนต์ขั้ นต่า (Local Content) เป็นเกณฑ์ที่ไ ด้ถิ่ นกาเนิ ด
ส่วนมากใน FTA จะเรียกเป็น กฏมูลค่าเพิ่ม (Value Added Rules)
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ซึ่งอาจจะเขียนไว้เป็น General Rules ก็ได้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น ต่างนิยมเขียนเกณฑ์เหล่านี้
ตามเลขพิกัดอัตราศุลกากรที่ละรายการ (มีทั้งสิ้น 97 ตอน หรือประมาณ 5,225 รายการ)
2.7.9 ถิ่นกาเนิดสินค้าของไทย
กรมศุลกากรมีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานแสดงถิ่นกาเนิดของสินค้านาเข้าระหว่างประเทศ
สมาชิกได้จัดให้มีการประชุมเพื่อกาหนดท่าทีในการเจรจาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าของการ
จัดทาข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ โดยที่ประชุมได้รวบรวม
ข้อคิดเห็นจาก 4 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผลการประชุมในเบื้องต้น
สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. นาเสนอจุดยืนเป็นท่าทีแสดงเงื่อนไขสาหรับการเจรจาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าใน
การจัดทาข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคี โดยใช้เกณฑ์ 3 เกณฑ์ ดังนี้คือ
1.1 Wholly Obtained (WO)ว่าด้วยการผลิตสินค้าโดยไม่มีการนาเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศเลย สินค้ากลุ่มนี้ได้แก่ สินค้าเกษตร เช่น ไก่ ไม้ น้ามันดิบ เป็นต้น
1.2 Substantial Transformation (ST) ซึ่งจะยึด ตามหลั กเกณฑ์ข อง WTO ที่จ ะ
ประกาศใช้โดยมีการนาเข้าวัตถุดิบมาบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อการผลิตแปรสภาพอย่างพอเพียงจน
ได้สินค้าส่งออก สินค้ากลุ่มนี้มักเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ได้แก่ ขนม อาหารกระป๋อง กระดาษ
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ รถยนต์ เป็นต้น เกณฑ์ Substantial Transformation จะใช้การเปลี่ยน H.S.
Code ของสินค้านาเข้าหรือวัตถุดิบนาเข้ากับสินค้าที่ผลิตส่งออกในระดับเลขพิกัด 6 หลัก ซึ่งเป็น
ระบบการจัดกลุ่มและใช้พิกัดเป็นรหัสประจาตัวสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการ
ผลิตแปรสภาพสินค้า และกระบวนการผลิต (Manufacturing Process or Operation)
1.3 การคิดสัดส่วน Local Content เป็น % โดยใช้ราคาส่งออก (F.O.B.) เป็นฐานการ
คานวณ ซึ่งมีหลักอย่างง่ายๆ คือ การนาราคาวัตถุดิบและค่าการผลิตในประเทศมาคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละของสินค้าส่งออก เช่น ในเขตการค้าเสรีอาเซียน จะคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 40 เรียกว่า
Local Content 40% และ ASEAN จะยอมให้ใช้สัดส่วนนาเข้าจากประเทศสมาชิกมาคานวณรวม
เป็น Content เพื่อการส่งออกสินค้ากลับไปได้ด้วย
หลักการคิดหาถิ่นกาเนิดสินค้า จะต้องใช้เกณฑ์ WO ก่อน หากไม่ได้ถิ่นกาเนิดสินค้าจึงให้
ใช้เกณฑ์ Substantial Transformation ได้ และหากยังไม่ได้ถิ่นกาเนิดอีก จึงค่อยใช้เกณฑ์ Local
Content เป็นเกณฑ์สุดท้ายเรียงตามลาดับ ซึ่งถือว่า เกณฑ์ Local Content จะเป็นเกณฑ์สุดท้ายด้วย
การคานวณซึ่งมีความสัมพันธ์กับการผลิตสินค้าน้อ ยที่สุดของทั้ ง 3 เกณฑ์ ส่วนสินค้าใดจะใช้
เงื่อนไขใดได้นั้น จะกาหนดขึ้นเป็นเกณฑ์เฉพาะเกณฑ์เดียวก็ได้ แต่จะต้องระบุให้ชัดเจนโดยจะใช้
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กับสินค้าทุกประเภทตามเลขพิกัดอัตราศุลกากร (Harmonized System Code: H.S. Code) ของ
WCO (World Customs Organization)
ในการเจรจาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าทั้ง 3 ข้อข้างต้น เป็นที่นิยมใช้ในเขตการค้า
เสรีไม่ว่าจะใช้เป็นบางข้อหรือทุกข้อ หรืออาจกาหนดเงื่อนไขอย่างง่ายหรือยุ่งยากเพิ่มเติมมากมาย
ก็แล้วแต่นโยบายและวัตถุประสงค์ที่จะนามาใช้เป็นแนวทางในการเจรจาจัดทาข้อตกลงการค้าเสรี
2.7.10 สถานที่ยื่นตรวจสอบ
1. ส่วนกลาง
1.1 การยื่นแบบตรวจสอบคุณสมบัติฯผ่านทางระบบปกติ (Manual) ให้ยื่นได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชั้น 3 สานักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
1.2 การส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ให้ยื่นคารับรองข้อ มูลการผลิตสินค้าได้ที่ สานัก บริหารการนาเข้า ชั้น 5 กรมการค้าต่างประเทศ
2 ส่วนภูมิภาค
ให้ยื่นที่สานักงานการค้าต่างประเทศในส่วนภูมิภาค 9 แห่ง ดังนี้
2.1 สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 (เชียงใหม่)
2.2 สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่)
2.3 สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 3 (ชลบุรี)
2.4 สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 4 (สระแก้ว)
2.5 สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย)
2.6 สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 6 (เชียงราย)
2.7 สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 7 (ศรีสะเกษ)
2.8 สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 8 (ตาก)
2.9 สานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 9 (มุกดาหาร)
2.7.11 เอกสารประกอบการยื่นตรวจสอบ
1. กรณีเป็นผู้ส่งออกหรือเป็นสินค้าที่ไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวัง (Watch List) ให้แนบหนังสือ
มอบอานาจให้ดาเนินการ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ
2. กรณีเป็นผู้ส่งออกหรือเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวัง (Watch List) ให้ระบุเลขที่และวันที่
ใบกากับสินค้า (Invoice) ในช่องรุ่นของแบบคาขอฯด้วย และแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
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2.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2.2 ส าเนาใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานผลิ ต หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ที่ แ สดงถึ ง สถาน
ประกอบการผลิตสินค้า
2.3 สาเนาใบกากับสินค้าส่งออก (Invoice) และสาเนาใบบรรจุหีบห่อ (Packing List)
2.4 สาเนาหลักฐานวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- วัตถุดิบนาเข้า ได้แก่ สาเนาใบขนสินค้าขาเข้าและสาเนาใบกากับสินค้า (Invoice)
- วัตถุดิบในประเทศ ได้แก่ สาเนาใบกากับภาษีหรือสาเนาใบส่งของและหลักฐาน
ยืนยันว่าเป็นวัตถุดิบที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย
2.5 หนั ง สื อ มอบอ านาจให้ ด าเนิ น การ พร้ อ มแนบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของ
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
2.7.12 รายละเอียดของผู้ยื่นขอให้ตรวจสอบ
1.1 ผู้ขอ ให้พิมพ์ชื่อบริษัทฯ/ห้างฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
1.2 ประเภทกิจการ ให้ระบุประเภทกิจการของผู้ขอว่าเป็นโรงงาน ผู้ส่งออก หรือตัวแทน
1.3 วันที่ ให้พิมพ์วันที่จัดทาคารับรองต้นทุนและรายละเอียดการผลิตสินค้า
1.4 ข้าพเจ้า ให้พิมพ์ชื่อผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หรือผู้ได้รับมอบอานาจให้ลงนามได้
1.5 ในนามของ ให้พิมพ์ชื่อบริษัทฯ/ห้างฯ/ร้าน
1.6 การลงชื่อและตาแหน่ง ให้ผู้มีอานาจทาการแทนตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล
ตามที่ได้จดทะเบียนไว้เป็น ผู้มีอานาจลงนาม หรือ ผู้ที่ไ ด้รับมอบอานาจให้ลงนามแทนได้และ
ประทับตราสาคัญของบริษัทฯ/ห้างฯ
2.7.13 วิธีปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองแหล่งกาเนิดสินค้า Form Aวิธีปฏิบัติในการขอหนังสือ
รับรองแหล่งกาเนิดสินค้า Form A มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.7.13.1 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอหนังสือรับรอง Form A
- การยื่นขอ Form A ผู้ส่งออกจะต้อ งเป็นผู้ที่ไ ด้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอ Form A หรือจด
ทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าใดสินค้าหนึ่งไว้กับกรมการค้าต่างประเทศ หรือ เป็นสมาชิกสมาคม
การค้าใดการค้าหนึ่ง หรือเป็นสมาชิกสมาคมการค้าใดการค้าหนึ่ง หรือเป็นสมาชิกของสภาผู้ส่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
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2.7.13.2 การยื่นคาขอหนังสือรับรอง
- ยื่นแบบคาขอหนังสือรับรองตามแบบที่กาหนด พร้อมด้วย Form A ซึ่งพิมพ์ข้อความ
ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ใบกากับสินค้า (Commercial Invoice) ต้นฉบับหรือสาเนาคู่ฉบับ
ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading – B/L) หรือใบรับขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air
Way Bill) หรือเอกสารแสดงการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ต้นฉบับหรือสาเนาคู่ฉบับ
หนั ง สื อ รั บ รองอั ต ราส่ ว นต้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า ทั่ ว ไป หรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
รายละเอียดขั้นตอนการผลิตสินค้าสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ตามพิกัด 50-63) เฉพาะกรณีที่ส่ง
สิ น ค้ า สิ่ ง ทอและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอไปสหภาพยุ โ รป สมาคมการค้ า เสรี แ ห่ ง ยุ โ รป (นอรเวย์
สวิตเซอร์แลนด์) และญี่ปุ่น
2.7.14 ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการต่อส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า
1. ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับถิ่นกาเนิดสินค้า
2. ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิทางภาษีได้
3. ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้ว่าถู กหรือ ผิดทาให้สามารถแก้ไ ขเอกสารตรวจสอบถิ่น
กาเนิดสินค้าก่อนจะมีการใช้สิทธิทางภาษีศุลกากร
4. ผู้ประกอบการสามารถคาดการได้ว่าจะได้สิทธิทางภาษีหรือไม่
5. สามารถใช้เป็นเครื่องต่อลองในการเจรจาการค้าได้สามารถกาหนดราคาได้
6. ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงการผลิตสินค้าของตนเองได้
7. สามารถลดภาษีได้ทาให้มีแรงจูงใจในการผลิตสินค้าหรือการทางานมากขึ้น
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2.7.15 ประโยชน์ของกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ
กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศหลายประการ ที่
สาคัญได้แก่
1. ช่วยให้อุตสาหกรรมของไทยหันมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกและดุลการค้าของไทย
2.เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ท างภาษี ต่ า งๆได้ ในขณะเดี ย วกั น ประเทศไทยก็ มี โ อกาสเป็ น แหล่ ง ลงทุ น ของ
ผู้ป ระกอบการต่า งประเทศเพื่อ ให้ส ามารถรั บสิ ทธิ ป ระโยชน์ท างภาษี ต่ างๆ เช่ น AFTA ได้
เช่นเดียวกัน
3. สินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสาคัญของไทยจะมีความได้เปรียบในตลาดโลกมากขึ้น
เนื่องจากได้รับรองแหล่งกาเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสินค้าสาหรับสินค้าที่กาเนิดหรือ
ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Whollly Obtain : WO)
4.ช่วยในการพิสูจน์หาประเทศแหล่งกาเนิดสินค้าในกรณีที่มีการใช้มาตรการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุน(AD/CVD) สาหรับสินค้านาเข้าที่ก่อความเสียหายให้กับผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ
5.ท าให้ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งปรั บ ปรุ ง การผลิ ต ให้ ค รบวงจรมากขึ้ น หรื อ ปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการผลิตเพื่อ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับวัตถุดิบนาเข้า โดยวัตถุดิบดังกล่าว
จะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง/แปรรูปอย่างมีนัยสาคัญ หรือได้รับการแปรสภาพ
อย่างพอเพียง (Substantial Transformation)
6.สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความ
เข้าใจที่ตรงกันและก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น และเป็นการอานวยความ
สะดวกต่อการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งยังสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง
7.ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการค้าอื่นๆในภาพรวม เช่นช่วยแก้ไขปัญหาการบิดเบือนของ
ตลาดการค้าระหว่างประเทศ ปัญหาโครงสร้างของอุตสาหกรรม และปัญหาโครงสร้างด้านการ
ลงทุนเป็นต้น
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บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน
3.1

สรุปผลการปฏิบัติงาน

จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวความรู้กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า ทาให้เกิดความเข้าใจ เกิด
ความรู้ในการทางานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าและการขอสิทธิ์การลดภาษีอากรสินค้า มากขึน้
ทาให้ได้ศึกษาระเบียบปฏิบัติกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า พิกัดของสินค้าในการทางานที่เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้นและทาให้ทราบว่าการทางานต้องมีความระมัดระวังต้องมีความระเอียดรอบคอบเพื่อลด
ความเสี่ยง ความเสียหายที่เกิดจากการทางานที่ผิดพลาด
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ด้านวิชาการ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้าและได้เรียนรู้ถึงการขอหนังสือรับรองถิ่น
กาเนิดสินค้า
- ได้เรียนรู้ใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าและขั้นตอนการให้บริการแบบMANUALและแบบ
EIECTRONIC
- ได้เรียนรู้ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จะได้รับ
2. ด้านสังคม
- ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวและวางตัวให้กับพนักงานทั้งในและนอกแผนกที่ปฏิบัติงาน
- ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการปฏิบัติงานจริง
- ได้ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ทา
- ได้ฝึกให้เรียนรู้การตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย
ในการปฏิบัติงาน ณ กรมศุลกากร ในครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพนักงานและบุคคลที่มี
ความสามารถ จึงได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและการปฏิบัติงานงานอย่างแท้จริงทาให้ได้เข้าใจในระบบ
การทางานมากขึ้น
3.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
3.2.1 ปัญหา
3.2.1.1 ขณะที่เข้าปฎิบัติงานช่วงแรกๆ ดิฉันยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านเอกสาร จึง
ส่งผลให้การทางานล่าช้า
3.2.1.2 เกิดดความผิดพลาดในการทางาน เช่น พิมพ์เอกสารตกหล่น ทาให้เกิดความ
ล่าช้า

24

3.2.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.2.1 ควรจดจาและฝึกฝน หากไม่เข้าใจให้สอบถามพนักงานพี่เลี้ยง
3.2.2.2 ควรสังเกตและศึกษาถึงระบบการทางานภายในแผน
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

27

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

(ดังภาพผนวก2.7.3)
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ภาพ ผนวก ข รูปภาพขณะปฏิบัติงาน
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