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❖  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่าน  

 กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า หรือ rules of origin เป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่ง
ในการค้าระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับศุลกากรโดยตรง เนื่องจากศุลกากรเป็น 
ผู้ตรวจสอบถิ่นก าเนิดสินค้าของสินค้าเพ่ือพิจารณาว่า สินค้านั้นได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า
หรือไม่ เป็นสินค้าที่ตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดทางโควตาหรือมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด/
การอุดหนุนหรือไม่ รวมทั้งเป็นเครื่องมือส าหรับศุลกากรในการจัดเก็บสถิติการค้าด้วย 
เป็นต้น 

 กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้ายังคงมีประเด็นถกเถียงจนถึงปัจจุบัน ทั้งกฎว่าด้วย 
ถิ่นก าเนิดสินค้าที่ ให้และไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งก ารจัดท า 
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ ไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
(MSMEs) ในการใช้ประโยชน์จากถิ่นก าเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าเสรี รวมทั้ง 
การกระท าผิดเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้า 

 ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านผู้อ่านจะได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมของกฎว่าด้วย 
ถิ่นก าเนิดสินค้า ประเด็นข้อท้าทายที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือใหม่ขององค์การศุลกากรโลก 
ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSMEs ในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก 
ถิ่นก าเนิดสินค้า และกรณีศึกษาการกระท าผิดเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้าครับ 
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ภาพรวมและสถานการณล์า่สดุของกฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ 

ก ฎ ว่ า ด้ ว ย ถิ่ น ก า เ นิ ด สิ น ค้ า  (rules of origin)  
มีความส าคัญในฐานะเครื่องมือระบุ “สัญชาติ” ของ
สินค้าที่อาจไม่สอดคล้องกับประเทศสุดท้ายที่สินค้านั้น
ขนส่งผ่านก่อนจะมาถึงประเทศปลายทาง (country of 
provenance) ก า ร ร ะ บุ ถิ่ น ก า เ นิ ด สิ น ค้ า เ ป็ น 
ขั้ น ต อ น ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร ต ร ว จ ป ล่ อ ย สิ น ค้ า ซึ่ ง มี 
ความเชื่ อมโยงกับการจัดจ าแนกประเภทสินค้า  
การก าหนดอัตราอากร เอกสารประกอบการน าเข้า
เพ่ือให้ได้รับสิทธิ์จากถิ่นก าเนิดตามความตกลงต่าง ๆ 
การประเมินราคาศุลกากร ฯลฯ รวมทั้งเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินนโยบายทางการค้าต่าง ๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้ 
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าจึงมีความส าคัญ และยังคง
มีประเด็นถกเถียงและข้อท้าทายในแวดวงการค้า

ระหว่างประเทศ ในบทความนี้  จะขอน าเสนอ
ภาพรวมของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ก่อนจะเข้าสู่
รายละเอียดในบทความต่อ ๆ ไป 

อนุสัญญาเกียวโตฯ (ฉบับปรับปรุง) ภาคผนวก K ได้ให้
ค าจ ากัดความของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ดังนี้   
“บทบัญญัติจ าเพาะที่สร้างจากหลักการในกฎหมาย
ภายในประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศที่
ประเทศนั้นใช้ก าหนดถิ่นก าเนิดของสินค้า” หรือ 
อีกนัยหนึ่ง ที่มาของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าอาจเป็น
กฎหมายภายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ
ก็ได้ 

กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 
1) กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้า 
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(preferential rules of origin) และ 2 )  กฎว่ าด้ วย 
ถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้า (non-
preferential rules of origin) โดยระบบแรกเกิดจาก
ความตกลงทวิภาคี (เช่น ความตกลงเขตการค้าเสรีทวิ
ภาคี) หรือความตกลงพหุภาคี (เช่น การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค) ในขณะที่ระบบที่ไม่ให้สิทธิ
พิ เศษทางการค้าขึ้นอยู่ กับกฎหมายภายในของ 
แต่ละประเทศ1 

ส าหรับวิธีการระบุถิ่นก าเนิดสินค้านั้น มีหลากหลายวิธี
ด้ ว ย กั น 2 เ นื่ อ ง จ า ก ค ว า ม ต ก ล ง ทั่ ว ไ ป ว่ า ด้ ว ย 
ภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on 
Tariffs and Trade ห รื อ  GATT) ไ ม่ ไ ด้ ก า ห น ด
หลักเกณฑ์หรือวิธี ไว้ เป็นการเฉพาะเจาะจง และ 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการท าความตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศทั้ ง ในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีที่ 
เพ่ิมมากขึ้น พร้อมกับข้อพิพาทที่เกิดจากถิ่นก าเนิด
สินค้า การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และ 
การปลอมแปลมถิ่นก าเนิดสินค้า สมาชิก WTO จึง
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการสร้างมาตรฐานส าหรับ 
ถิ่นก าเนิดสินค้า เพ่ือไม่ให้ถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นอุปสรรค
                                                           
1 รายละเอียดเพ่ิมเติม ดูความตกลงว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (WTO 
Agreement on Rules of Origin) ซึ่งให้ค าจ ากัดความ ดังนี ้
“กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า ได้แก่ 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และค าวินิจฉัยที่มีผลบังคบัใช้เปน็ 
การทั่วไปที่สมาชิกใช้ในการก าหนดถิ่นก าเนิดสินค้า” (มาตรา 1.1) 
“กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า ได้แก่ 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และค าวินิจฉัยที่มีผลใช้บงัคับเปน็ 
การทั่วไปที่สมาชิกใช้ในการก าหนดว่า สินค้ามีคุณสมบัตทิี่จะได้รับสิทธิ

ที่ ไม่จ า เป็นต่อการค้า จึ ง เป็นที่มาของการจัดท า 
ความตกลงว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า (Agreement on 
Rules of Origin) ใ น ค ร า ว ป ร ะ ชุ ม ร อ บ อุ รุ ก วั ย  
เมื่อปี 2537 

ความตกลงว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า มีบทบัญญัติว่าด้วย
การท าให้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษ
ทางการค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Harmonization 
of Non-Preferential Rules of Origin)  เ พ่ือให้ เ กิ ด
ความโปร่งใสในนโยบายการค้าและอ านวยความสะดวก
ทางการค้า 

พิเศษทางการค้าตามระบบการค้าที่จัดตั้งตามสนธิสัญญาหรือที่ตั้ง
ขึ้นมาเอง เพ่ือใช้อัตราอากรพิเศษนอกเหนือจากที่ใช้บังคับตามวรรค a 
มาตรา 1 ของความตกลง GATT 1994 หรือไม่” (ภาคผนวก II  
วรรค 1) 
2 มี 2 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1) wholly obtained และ 2) substantial 
transformation โดยแต่ละหลักเกณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อย  
จะขอกล่าวในบทความต่อ ๆ ไป 
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หน่ ว ย ง านระหว่ า งประ เทศที่ ด า เ นิ น โคร งการ 
Harmonization Work Programme ซึ่ ง ไ ด้ แ ก่  
คณะกรรมการองค์การการค้าโลกด้านถิ่นก าเนิดสินค้า 
(WTO Committee on Rules of Origin หรือ  CRO) 
และคณะกรรมการเทคนิคองค์การศุลกากรโลก 
ด้านถิ่นก าเนิดสินค้า (WCO Technical Committee 
on Rules of Origin หรือ TCRO) ซึ่งดูแลประเด็นทาง
เทคนิค ทั้งนี้ TCRO ประกอบด้วยสมาชิก WTO รวมทั้ง
ยอมรับสมาชิก WCO ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก WTO เข้าเป็น
ผู้สังเกตการณ์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีองค์การระหว่าง
ประเทศต่ าง  ๆ  เช่น  WTO, OECD, UNCTAD, UN 
Statistics Division, UN Law of the Sea 
Convention Secretariat, ICC ร ว ม ทั้ ง  ICCWBO 

(International Chamber of Commerce World 
Business Organization) เป็นผู้สังเกตการณ์ด้วย 

ล่าสุดเมื่อปี  2542 TCRO ได้สรุปรายงานทบทวน
ประเด็นทางเทคนิคเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
และส่งต่อให้ CRO ซึ่งประเด็นบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาถึงปัจจุบัน 

ในบทความต่ อ ไป  จะขยายความหลัก เ กณ ฑ์ 
การก าหนดถิ่นก าเนิดสินค้า ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ
ของถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า 
การปลอมแปลงถิ่นก าเนิดสินค้า รวมทั้งเครื่องมือของ 
WCO ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
ในกา ร ใช้ สิ ท ธิ พิ เ ศษตามความตกลงการค้ า 
ระหว่างประเทศ 

 
 
อ้างอิง 
WCO. Origin: Overview and Challenges. http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/overview/challenges.aspx. 
 Accessed 11 Sept 2018. 
WCO. Harmonization Work Programme. http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/activities-and-
 programmes/nonpreferencial-origin/harmonization-work-programme.aspx. Accessed 11 Sept 2018. 
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ขอ้ทา้ทายในการจดัท า 

กฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ท่ีไมไ่ดร้บัสิทธิพิเศษทางการคา้ 

ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

จากบทความที่แล้ว ความตกลงว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า
พยายามสร้างกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าแบบที่ไม่ได้รับ
สิ ท ธิ พิ เ ศษทา ง ก า ร ค้ า  (non-preferential) ด้ ว ย 
การจัดตั้ง Harmonization Work Programme โดยมี
คณะกรรมการองค์การการค้าโลกด้านถิ่นก าเนิดสินค้า 
(WTO Committee on Rules of Origin หรือ  CRO) 
และคณะกรรมการเทคนิคองค์การศุลกากรโลก 
ด้ านถิ่ น ก า เ นิ ดสิ นค้ า  (TCRO) เ ป็ นผู้ รั บ ผิ ดชอบ  
ในบทความนี้ จะขยายความความตกลงว่าด้วยถิ่น
ก าเนิดสินค้าดังกล่าว ตั้งแต่ขอบเขตการใช้บังคับ 
โครงสร้าง และประเด็นปัญหาในโครงการดังกล่าว
ประสบและยังไม่สามารถบรรลุการเจรจาได้จนถึง
ปัจจุบัน 

มาตรา 1 ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับกฎว่าด้วย 
ถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
1. หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง 
(Most-Favored-Nation: MFN)  
2. อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
(Anti-dumping and countervailing duties) 

                                                           
1 อย่างไรก็ตาม การใช้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าตามขอบเขตข้างต้น 
ต้องเป็นไปตามหลักการดังนี้ด้วย 1. ไม่ใช้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า

3. มาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน 
(Safeguard measures) 
4. ข้อก าหนดในการท าเครื่องหมายถิ่นก าเนิดสินค้า 
(Origin marking requirements) 
5. การก าหนดปริมาณน าเข้าเชิงกีดกันหรือ 
การก าหนดการลดภาษีโดยมีโควตาภาษีก ากับ 
(Discriminatory quantitative restrictions or tariff 
quotas) 
6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government 
procurement) 
7. สถิติการค้า 

ในส่วนของขอบเขตการใช้บังคับข้างต้นนี้ เป็นประเด็น
โต้เถียงส าคัญ โดยสมาชิกมีความเห็นแตกต่างกันว่า 
ขอบเขตการใช้บังคับความตกลงฯ ควรจ ากัดอยู่เฉพาะ
วัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1 หรือไม่ หรือ
สามารถเลือกใช้บังคับได้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การท าเครื่องหมาย
ถิ่นก าเนิด และมาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าที่
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น1  

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการค้า 2. ไม่ใช้เพ่ือจ ากัด บิดเบือน 
หรือขัดขวางการค้าระหว่างประเทศ  3. ไม่ใช้เพ่ือกีดกันการน าเข้า/
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นอกจากขอบเขตการใช้บังคับแล้ว ประเด็นต่อไปนี้
ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจา 
- การประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive 
Economic Zone: EEZ) 
- หลักเกณฑ์การเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
- การฆ่าสัตว ์
- การผสมไวน์หรือแอลกอฮอล์ 
- นมผง (ใช้ถิ่นก าเนิดของนม หรือถิ่นก าเนิดของ
ประเทศที่ผลิตนมผง กล่าวคือ ขั้นตอนแปรรูปเป็น 
นมผงจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงสินค้าท่ีเพียงพอที่จะได้
ถิ่นก าเนิดสินค้าหรือไม่) 
- กาแฟคั่ว (ใช้ถิ่นก าเนิดของเมล็ดกาแฟสด หรือ
ของประเทศท่ีคั่วกาแฟ) 
- การผลิตไวน์และน้ าผลไม้ 
- Ottawa language2  
- การย้อมสีหรือ 
การพิมพ์ลายเส้นด้าย
หรือผ้า (ประเด็นมุ่งเน้นไป
ยังค าถามที่ว่า ถิ่นก าเนิดควร

                                                           
ส่งออกระหว่างสมาชิก 4. บริหารจัดการกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าให้มี
ความสอดคล้องกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล 5. อยู่บนมาตรฐานที่เปน็บวก 6. ประกาศเผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าพิพากษา และค าวินิจฉัยเกี่ยวกับถิ่น
ก าเนิดสินค้า 7. วินิจฉัยถ่ินก าเนิดสินคา้เป็นกรณีเมื่อมีการร้องขอ  
8. ไม่ใช้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลัง  
9. เก็บรักษาข้อมูลลับไว้เป็นความลบั 

เป็นประเทศท่ีย้อมสีและพิมพ์ลาย หรือประเทศท่ีผลิต
เส้นด้ายหรือผ้า) 
- การกลั่นน้ ามัน 
- การประกอบเครื่องจักร ยานพาหนะ และนาฬิกา 
(เครื่องจักรกลเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่ง) 

จะเห็นได้ว่า ประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับสินค้า เกษตร เคมี  สิ่ งทอ และเครื่ องจักรกล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรและสิ่งถักทอที่มักต้อง
อากรในอัตราที่สูงและเป็นสินค้าส่งออกส าคัญของ
ประเทศก าลั งพัฒนา ด้วยเหตุนี้  การเจรจาและ
ความเห็นในการประชุมแต่ละครั้งจึงขึ้นอยู่กับประเทศ

ที่อยู่ในวาระการประชุม 

เ พ่ื อ ใ ห้  Harmonization Work 
Programme ด า เ นิ น จน

แล้วเสร็จ ทั้ง WCO และ 
WTO ได้จัดท าโครงสร้าง
ของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด

สินค้าฯ ซึ่งก าหนดหลักการ
ส า ห รั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต่ า ง  ๆ 

2 เป็นประเด็นโต้เถียงเกี่ยวกับการร่างหลักเกณฑ์การให้ถิ่นก าเนิดสินค้า
ในภาคผนวก 2 ของโครงสร้างกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า  
(ดูท้ายบทความ) โดยหลีกเลี่ยงการใชค้ าว่า wholly obtained ส าหรับ
สินค้าในภาคผนวกนี้ อ่านเพ่ิมเติมที่  
International Trade Law Center, Arthur E. Appleton, Michael 
G. Plummer. The World Trade Organization: Legal, 
Economic and Political Analysis. Springer. 2005. Pages 622-
624. 

Credit: IndiaMART 
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ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค าจ ากัดความ 2) 
หลักการทั่วไป3 และ 3) ภาคผนวก 2 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก 1 (Appendix 1) – ค าจ ากัดความ
ของสินค้าที่เข้าเกณฑ์ Wholly obtained ส าหรับสัตว์
มีชีวิตที่เกิดและเลี้ยงในประเทศหนึ่ง พืชและแร่ธาตุที่
เก็บเก่ียวหรือน ามาจากประเทศหนึ่ง 
 ภาคผนวก 2  (Appendix 2) – กฎ เฉพาะ 
รายสินค้า ส าหรับก าหนดประเทศที่เป็นถิ่นก าเนิดสินค้า
ที่ ไม่จัด เข้ าตามภาคผนวก 1 เช่น primary rule, 
residual rule และค าจ ากัดความส าหรับ  matrix 
rules ที่ครอบคลุมสินค้าตามระบบ HS ตั้งแต่ตอนที่ 1 
ถึง 95 อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับ
หลักการ minimis, สินค้าขั้นกลาง ( intermediate 

materials)  และสิ นค้ าที่ ใ ช้ แทนกัน ได้  (fungible 
goods) 

จะเห็นได้ว่า กฎว่าถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิ
พิเศษทางการค้าแล้วยังคงมีอุปสรรคและข้อท้าทาย
ในการก าหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะ 
แต่ละประเทศต่างมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นที่ ไ ม่สอดคล้องกัน
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร สิ่งถักทอ และ
เครื่องจักร จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตาม 
อีกเรื่องหนึ่ง 

 
 

อ้างอิง 

WCO. Rules of Origin – Handbook. Page 11-14. 
WCO. Harmonization Work Programme. http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/activities-and-
 programmes/nonpreferencial-origin/harmonization-work-programme.aspx. Accessed 11 Sept 2018. 
International Trade Law Center, Arthur E. Appleton, Michael G. Plummer. The World Trade Organization: 
 Legal, Economic and Political Analysis. Springer. 2005. Pages 622-624. 

 

                                                           
3 หลักทั่วไป 1 (General Rule 1) - ระบบ Harmonized System 
(ส าหรับกฎเฉพาะรายสินค้า) 
หลักทั่วไป 2 (General Rule 2) – การก าหนดถิ่นก าเนิดสินค้า 
หลักทั่วไป 3 (General Rule 3) – neutral elements (ปัจจัยหรือ
สื่อกลางการผลิต เช่น พลังงาน เชื้อเพลิง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล 
อุปกรณ์ และโรงงาน ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแต่ไม่ได้น าเข้ามารวม
หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภณัฑ์ขั้นสุดท้าย) 

หลักทั่วไป 4 (General Rule 4) – วัสดุหรือภาชนะส าหรับบรรจุหรือ
บรรจุภัณฑ์ 
หลักทั่วไป 5 (General Rule 5) – อุปกรณ์เสริม อะไหล่ และ
เคร่ืองมือ 
หลักทั่วไป 6 (General Rule 6) -  กระบวนการหรือข้ันตอนที่ไม่
จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพียงพอต่อการได้รับถิ่นก าเนิดสินค้า 
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โครงสรา้งและหลกัการทัว่ไปของ 

กฎว่าดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้ท่ีไดร้บัสิทธิพิเศษทางการคา้ 

กฎ ว่าด้ วยถิ่ นก า เนิ ดสินค้ าที่ ไ ด้ รั บสิ ทธิ พิ เ ศษ 
ทางการค้าเกิดจากความตกลงระหว่างประเทศระดับ
ทวิภาคีหรือพหุภาคี และไม่มีโครงการพัฒนากฎ
ดั งกล่ าวให้ เป็น ไปในทิศทางเดียวกัน อัน เป็น 
ข้อแตกต่างจากกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับ
สิทธิพิเศษทางการค้า อย่างไรก็ตาม ในความตกลง
สิทธิพิเศษทางการค้ามักพบโครงสร้างของกฎว่าด้วย
ถิ่นก าเนิดสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์ถิ่นก ำเนิดสินคำ้ 
1.1 Wholly obtained เป็นกฎที่ให้ถิ่นก ำเนิดของ
สินค้ำแก่สินค้ำที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติหรือสัตว์มีชีวิต 
ที่ เ กิ ดและเติบ โตในประเทศนั้ น  พืชที่ เ ก็บ เกี่ ยว 
ในประเทศนั้น หรือแร่ธำตุที่สกัดหรือน ำมำจำกประเทศ
เดี ยว  นอกจำกนี้  ยั ง ร วมถึ งสิ นค้ ำที่ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ 
จำกประเทศเดียวทั้งหมด หรือกำกและของเสียที่ได้ 
จำกกระบวนกำรผลิต  กำรแปรรูป หรือกำรบริโภค 
1.2 Substantial/sufficient transformation  
มี 3 หลักเกณฑ์หลัก ได้แก่ 
- กำรเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตรำศุลกำกร กล่ำวคือ จะถือ
ว่ำสินค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเพียงพอเมื่อผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้ำยถูกจัดจ ำแนกประเภทในพิกัดฯ ที่แตกต่ำง
จำกวัตถุดิบที่ไม่ได้มีถิ่นก ำเนิดในประเทศนั้น โดยระดับ
กำรเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ อำจอยู่ในระดับต่ำง ๆ เช่น  

4 หลัก หรือ 6 หลัก ตำมแต่ควำมตกลง หลักเกณฑ์นี้มี
ข้อดี คือ ไม่มีควำมซับซ้อนและสำมำรถคำดกำรณ์ได้ 
เนื่องจำกทั้งผู้ประกอบกำรและศุลกำกรต่ำงคุ้นเคยกับ
ระบบ HS แต่ในบำงกรณีต้องใช้ควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำง
ในกำรจัดจ ำแนก 
- กำรเพ่ิมมูลค่ำ กล่ำวคือ ถือว่ำสินค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงเพียงพอเมื่อมูลค่ำสินค้ำเ พ่ิมขึ้นจนถึงระดับ 
ที่ก ำหนด แม้ พิกัดอัตรำศุลกำกรของสินค้ำจะไม่
เปลี่ยนแปลงก็ตำม หลักเกณฑ์นี้มี 2 รูปแบบ ได้แก่ กำร
ก ำหนดปริมำณสูงสุดของวัตถุดิบที่ไม่ได้มีถ่ินก ำเนิดที่ใช้
ในกำรผลิต หรือก ำหนดปริมำณ/มูลค่ำขั้นต่ ำของสินค้ำ
ภำยในประเทศที่ต้องใช้ในกำรผลิต หลักเกณฑ์นี้เหมำะ
ส ำหรับสินค้ำบำงประเภทที่ถูกดัดแปลงหรือเพ่ิมมูลค่ำ 
และมีควำมยุ่ งยำกซับซ้อนน้อยกว่ ำกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์โดยใช้กำรผลิต
หรือกำรแปรรูป  
 
 
 
 

Credit: Turkishminerals 
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อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร เ พ่ิ ม มู ล ค่ ำ มี 
ควำมไม่แน่นอนและคำดกำรณ์ยำก เนื่องจำกค่ำเงินที่
ผันผวนและกำรใช้รำคำโอน (transfer price) รวมทั้ง
ค ำนวณมูลค่ำที่แท้จริงของสินค้ำได้ยำก 
- กำรก ำหนดวิธีกำรผลิตหรือกำรแปรรูป กล่ำวถือ  
ถือว่ำสินค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเพียงพอ เมื่อผ่ำน
ขั้นตอนกำรผลิตหรือกำรแปรรูปที่ก ำหนด แม้พิกัด
อัตรำศุลกำกรจะไม่เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์นี้มีข้อดี 
คือ เป็นหลักเกณฑ์ทำงเทคนิคและเป็นภววิสัย แต่ต้องมี
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยี 
และต้องมีกำรก ำหนดรำยละเอียดที่ยืดยำดเพ่ือให้เกิด
ควำมชัดเจน 
 อย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำม  หลั ก เ กณฑ์  Substantial 
transformation มี ข้ อ ยก เ ว้ น บ ำ ง ป ร ะก ำ ร  เ ช่ น  
1) ขั้นตอนกำรผลิตหรือกำรแปรรูปบำงประเภทจัดเป็น
ขั้นตอนที่ไม่มีควำมส ำคัญ (minimal operations or 
processes) และไม่ท ำให้สินค้ำนั้นได้ถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 
2) กำรก ำหนดปริมำณ/มูลค่ำของสินค้ำที่ ไม่ ได้มี 
ถิ่นก ำเนิดที่จะน ำมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย  
โดยไม่ท ำให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยเสียถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 

                                                           
1 เช่น อียกู ำหนดให้ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มถีิ่นก ำเนิดสินค้ำที่ก ำหนดได้ไม่
เกินร้อยละ 10 ของรำคำโรงงำนของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย ส่วน 
NAFTA ก ำหนดไว้ที่ร้อยละ 7 ของรำคำซื้อขำยสินค้ำ FOB หรือรำคำ
สุทธิในบำงกรณี นอกจำกนี้ยังยกเว้นข้อก ำหนดเกี่ยวกับ RVC ขั้นต่ ำ 
หำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงพิกัดที่เพียงพออันเนื่องมำจำกกำรใช้วัตถุดิบ
ในอัตรำส่วนที่ไม่ได้ผ่ำนกำรเปลี่ยนพิกัดตำมที่ก ำหนด ทั้งนี้ 
เช่นเดียวกับกรณีของอียู หำกมูลค่ำของวัตถุดิบที่ไม่ได้มีถิ่นก ำเนิดสินค้ำ
ทั้งหมดเกิน de minimis ต้องน ำมลูคำ่ของวัตถุดิบดังกล่ำวมำพิจำรณำ

(de minimis)1 และ  3 )  กฎกำรสะสมถิ่ นก ำ เ นิ ด 
(cumulation) โดยประเทศภำคีควำมตกลงสิทธิพิเศษ
ทำงกำรค้ำหรือประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษภำยใต้ GSP 
(Generalized System of Preferences) อ ำ จ ใ ช้
วัตถุดิบจำกประเทศที่ก ำหนด แม้สินค้ำนั้นจะไม่ ได้ม ี
ถิ่นก ำเนิดสินค้ำในประเทศตน แต่สำมำรถน ำมำนับเข้ำ
รวมเป็นถิ่นก ำเนิดสินค้ำได้ กฎกำรสะสมถิ่นก ำเนิด 
มี 3 ประเภท ได้แก่  
1. Bilateral cumulation คือ กำรก ำหนดให้ใช้เฉพำะ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบจำกประเทศที่ให้สิทธิพิเศษ
ทำงกำรค้ำเท่ำนั้น 
2. Diagonal cumulation คือ กำรก ำหนดให้ใช้เฉพำะ
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบจำกประเทศที่ให้สิทธิพิเศษ
ทำงกำรค้ำ และจำกประเทศอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดที่ใช้ 
กฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำเดียวกัน 
3. Full cumulation คือ กำรก ำหนดให้ใช้วัตถุดิบจำก
ประเทศต่ำง ๆ ที่ใช้กฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำเดียวกัน 

2. Direct consignment rule 
กฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำส่วนใหญ่มักก ำหนดให้ 
สิ นค้ ำ ต้ อ งขนส่ ง โ ด ยต ร ง จำกแหล่ ง ผลิ ต ม ำ ยั ง 

ประกอบกับ RVC ด้วย ส่วน ASEAN ก ำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 
ของรำคำ FOB ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย และห้ำมน ำมูลค่ำของวัตถุดิบ
ตำม de minmis มำค ำนวณรวมกับ RVC เช่นกัน รำยละเอียดเพ่ิมเติม
ที่ 
http://www.wcoomd.org/en/Topics/Origin/Instrument%20a
nd%20Tools/Comparative%20Study%20on%20Preferential
%20Rules%20of%20Origin/Specific%20Topics/Study%20Top
ics/TOL  
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ประเทศปลำยทำงที่ ให้สิทธิ พิเศษทำงกำรค้ำจำก 
ถิ่นก ำเนิดสินค้ำ เพ่ือให้แน่ใจว่ำ สินค้ำน ำเข้ำ โดยเฉพำะ
สินค้ำที่ส่งมำเป็นปริมำณมำกในครำวเดียว (bulk 
cargo) ที่ระบุอัตลักษณ์ได้ยำก เหมือนกับสินค้ำที่ขนส่ง
จำกประเทศส่งออก และเพ่ือลดควำมเสี่ยงที่สินค้ำที่ได้
สิทธิจะถูกปลอมปนกับสินค้ำที่ไม่ได้รับสิทธิ 
 อย่ำงไรก็ดี บทบัญญัติในกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิด
สิ นค้ ำ ส่ ว น ใหญ่ มั กอนุญำต ให้ ขนส่ ง สิ นค้ ำผ่ ำน 
ประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นถิ่นก ำเนิดสินค้ำหรือ
ประเทศปลำยทำง หำกมีเหตุอันควร เช่น ควำมจ ำเป็น
ทำงภู มิ ศำสตร์  หรื อ ในกรณีที่ สิ นค้ ำ อยู่ ภ ำย ใต้ 

กำรควบคุมของศุลกำกรและไม่ได้น ำไปซื้อขำยใน
ประเทศที่ผ่ำนแดน ทั้ งนี้  ประเทศปลำยทำงอำจ
ก ำหนดให้ประเทศที่ผ่ำนแดนส่งใบรับรองว่ำ สินค้ำ
ไม่ได้ถูกยักย้ำยเท (certificate of non-manipulation) 

3. หลักฐำนทำงเอกสำร 
เ พ่ือใช้สิทธิประโยชน์จำกถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ต้องมี
หลักฐำนทำงเอกสำรประกอบ เช่น หนังสือรับรอง 
ถิ่นก ำเนิดสินค้ำจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ ใบส ำแดง 
ถิ่นก ำเนิดสินค้ำที่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจรับรอง หรือ 
กำรรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำในเอกสำรทำงกำรค้ำ เช่น 

Credit: BINUS Industrial Engineering  
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บัญชีรำคำสินค้ำ โดยผู้ผลิต ผู้จัดหำสินค้ำ ผู้ส่งออก 
ผู้น ำเข้ำ หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีอ ำนำจ ซึ่งในปัจจุบันมี
ควำมริเริ่มออกหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Certificate of Origin: eCO) ด้วย 

4. กำรห้ำมขอคืนอำกร (duty drawback) 
ควำมตกลงให้สิทธิพิเศษทำงกำรค้ำมักตั้งข้อจ ำกัดไว้
บำงประกำร โดยส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขห้ำมประเทศที่
ได้รับสิทธิพิเศษคืนอำกรหรือยกเว้นภำษีน ำเข้ำให้แก่ 
ผู้ส่งออก ส ำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่น ำเข้ำที่
ไม่ได้มีถิ่นก ำเนิดตำมที่ควำมตกลงก ำหนด ในกรณีที่ 
น ำสินค้ำเหล่ำนี้มำผลิตเป็นสินค้ำขั้นสุดท้ำยที่จะได้รับ
สิทธิพิเศษเมื่อส่งออก 

ที่ผ่ำนมำ มีควำมตกลงสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำจ ำนวนมำก 
และกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำมีควำมซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
เป็นเงำตำมตัว เป็นข้อท้ำทำยต่อทั้ งศุลกำกรใน 
กำรตรวจสอบถิ่นก ำเนิดสินค้ำและผู้ประกอบกำรที่
ประสงค์ใช้สิทธิพิเศษดังกล่ำว ด้วยเหตุนี้ WCO จึงริเริ่ม 
Action Plan เกี่ยวกับกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำที่ได้รับ

สิทธิพิเศษทำงกำรค้ำ เพ่ือให้ศุลกำกรมีเครื่องมือที่
จ ำเป็นและเทคนิคที่ทันสมัยในกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ที่มี
ควำมชัดเจน ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
ส ำหรับสินค้ำที่ได้รับสิทธิพิเศษ และป้องกันกำรใช้ 
ถิ่นก ำเนิดสินค้ำในทำงที่ผิด โดยกิจกรรมที่ด ำเนินตำม 
Action Plan ดังกล่ำว เช่น 

• กำรจัดท ำฐำนข้อมูลควำมตกลงสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำ 

• กำรศึกษำควำมตกลงสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำที่ใช้บังคับ
ในปัจจุบัน 

• กำรจัดฝึกอบรมและสัมมนำ 

• กำรเผยแพร่เอกสำรต่ำง ๆ เพ่ือช่วยเหลือสมำชิกใน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรระบุถิ่นก ำเนิด
สินค้ำท่ีได้รับสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำ 

ในบทควำมต่อไป จะขอกล่ำวถึงฐำนข้อมูลควำมตกลง
สิทธิพิเศษทำงกำรค้ำที่ WCO จัดท ำตำม Action Plan 
ดังกล่ำว ในฐำนะเครื่องมือที่ เป็นรูปธรรมในกำร
อ ำนวยควำมสะดวกต่อท้ังศุลกำกรและผู้ประกอบกำร 

 

อ้ำงอิง 
WCO. Rules of Origin – Handbook. Page 9-11, 16-18. 
WCO. Preferential rules of origin. http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/activities-and-
 programmes/preferential-origin.aspx. Accessed 11 September 2018. 
WCO. De Minimis / Tolerance. 
 http://www.wcoomd.org/en/Topics/Origin/Instrument%20and%20Tools/Comparative%20Study%2
 0on%20Preferential%20Rules%20of%20Origin/Specific%20Topics/Study%20Topics/TOL.  
 Accessed 12 September 2018. 
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WCO เปิดตวั Rules of Origin Facilitator เพ่ือช่วยเหลือ

ผ ูป้ระกอบการ MSMEs ในการใชสิ้ทธิพิเศษทางการคา้จากถ่ินก าเนิดสินคา้ 

เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 องค์การศุลกากรโลก 
(WCO) ร่วมกับ International Trade Centre (ITC) 
ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว  ITC-WCO Rules of Origin Facilitator 
เพื่ ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ประกอบการ 
ขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs)  
ในการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงสิทธิพิเศษ
ทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการ MSME 
ในประเทศก าลั ง พัฒนาที่ประสบปัญหา รวมทั้ ง
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ด้วย 

ในปัจจุบัน มีความตกลงสิทธิพิเศษทางการค้ากว่า  
400 ฉบับ และเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ MSME 
ในการระบุถิ่นก า เนิดสินค้าเ พ่ือใช้ประโยชน์จาก 
ความตกลงฯ ในการได้รับยกเว้นภาษี เนื่องจาก 
กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้ามีความซับซ้อนและพัวพัน 
และเข้าใจยาก ท าให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ตกอยู่ 
ในฐานะที่ เสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้ากับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรเพียงพอใน 
การบริหารจัดการเพ่ือใช้สิทธิจากความตกลงฯ 

ITC-WCO Rules of Origin Facilitator บรรจุ ข้ อมู ล
ความตกลงฯ กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า และอัตราภาษี
อย่างละเอียดจนถึงสินค้าแต่ละประเภทในระบบ HS 
ตั้งแต่สินค้าเกษตรที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปตลอดจน
เ ค รื่ อ ง จั ก ร กลและ อุปกรณ์ อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์ ที่ มี 
ความซับซ้อน ครอบคลุมตลาดใน 85 ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ยังสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าได้ด้วย 

เครื่องมือดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลแรกของโลกที่เชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ ณ จุดเดียว และจะขยายครอบคลุม
ความตกลงฯ มากขึ้น อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการ 
MSME ได้เข้าถึงตลาดใหม่ ๆ โดยใช้สิทธิประโยชน์ 
ตามความตกลงฯ ในขณะเดียวกัน 

สามารถเข้าใช้งาน Rules of Origin Facilitator ได้ที่ 
http://findrulesoforigin.org/ โดยจะปรากฏหน้าต่าง
ดังรูปที่ 1 สามารถคลิกประเทศท่ีต้องการบนแผนที่เพ่ือ
ทราบข้อมูลในเบื้องต้น เช่น ประเทศไทยมีความตกลง
ในฐานะผู้ส่ งออก 28 ฉบับ และในฐานะผู้น าเข้า  
14 ฉบับ 
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จากนั้น เลือกประเทศส่งออกและประเทศน าเข้า ในที่นี้เลือกประเทศไทยและญี่ปุ่น ตามล าดับ (รูปที่ 2) 

  

 

 

รูปท่ี 2 แสดงประเทศน ำเข้ำและสง่ออกที่เลอืก 

รูปท่ี 1 แสดงหน้ำแรกของ Rules of Origin Facilitator 
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 เลือกสินค้าที่ส่งออก โดยอาจกรอกชื่อสินค้าหรือ HS Code ก็ได้ ในทีนี้ เลือก “หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก 
กระเทียม ฯลฯ ลีกและพืชผักจ าพวกหอม กระเทียมอ่ืน ๆ สดหรือแช่เย็น” ตามประเภทพิกัดฯ 070310011 
( Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled: Onions and 
shallots: Onions: Not more than 67 yen/kg in value for customs duty) (รูปที่ 3) 

 ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามรูปที่ 4 โดยแสดงความตกลงระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น 3 ฉบับสินค้า
ดังกล่าวอาจเลือกใช้สิทธิตามดังนี้ 

รูปท่ี 3 แสดงสนิค้ำสง่ออกที่เลอืกตำมประเภทพิกดัฯ 

รูปท่ี 4 แสดงควำมตกลงและสทิธิพิเศษทำงกำรค้ำระหวำ่งไทยและ
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1 )  EPA, ASEAN-Japan (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement) 
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น โดยมีอากรทั่วไปร้อยละ 8.5 ตามหลัก MFN และอากรที่ได้รับ 
สิทธิพิเศษร้อยละ 5 ตามหลัก Preferential ความตกลงนี้เป็นแบบ Free Trade Agreement 

2) EPA, Japan-Thailand ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น -  ไทย (อากรทั่ ว ไปร้อยละ 8.5  
อากรที่ได้รับสิทธิพิเศษร้อยละ 0) หรือ  

3) Japan for GSP countries ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ซึ่งเสียอากรทั่วไป
ร้อยละ 8.5 และไม่มีอากรที่ได้รับสิทธิพิเศษ ขอบเขต (scope) เป็นการให้ฝ่ายเดียว 
 นอกจากนี้ ระบบยังแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของแต่ละความตกลง 
วิธีการขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า รวมทั้งบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รูปที่ 5) 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 แสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัถ่ินก ำเนิดสนิค้ำและวิธีกำรขอหนงัสอืรับรองถ่ินก ำเนิดสนิค้ำตำมสทิธิพิเศษที่ประสงค์
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 WCO - ITC Rules of Origin Facilitator ดั งกล่ าว  นับเป็นก้าวส าคัญสู่ การอ านวยความสะดวก 
ทางการค้าในยุคที่มีความตกลงให้สิทธิพิเศษทางการค้าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ประกอบการ 
MSMEs ซึ่งต้องการขยายตลาดสู่ประเทศต่าง ๆ ในยุคที่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เฟ่ืองฟู ผู้สนใจสามารถทดลอง
ใช้งานเครื่องมือดังกล่าวได้ที่ http://findrulesoforigin.org/ 

อ้างอิง 
WCO. MSMEs to benefit from ITC-WCO Rules of Origin Facilitator. 
 http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/june/msmes-to-benefit-from-itc-wco-rules-of-
 origin-facilitator.aspx. Accessed 10 September 2018. 
WCO – ITC. Rules of Origin Facilitator. http://findrulesoforigin.org/. Accessed. 10 September 2018. 

 Credit: Rural Marketing 
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การกระท าผิดเกี่ยวกบัถ่ินก าเนิดสินคา้ 

และกรณีศึกษาจากญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต ้

 
การกระท าผิดเกี่ยวกับถิ่นก า เนิดสินค้า (origin 
fraud) จัดเป็นการกระท าผิดทางการค้าประเภทหนึ่ง 
โดยการกระท าผิดเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้ามีความ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้น เนื่องด้วยเหตุจูงใจต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราอากรพิเศษ รวมทั้งความ
ซับซ้อนของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าเองที่ เปิด
ช่องทางให้เกิดการกระท าผิด  

การกระท าผิดเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้า มีเหตุจูงใจ
แตกต่างกันไป เช่น  
- เพ่ือใช้อัตราอากรพิเศษตามความตกลงสิทธิพิเศษ 
ทางการค้าโดยใช้ถิ่นก าเนิดเป็นเท็จ 
-  เ พ่ือหนีภาษี  (tax evasion) ข้อก าจัดการน าเข้า 
เชิงปริมาณในประเทศน าเข้า 
- เพ่ือหนีข้อห้ามในการน าเข้าในประเทศน าเข้า 
- เพ่ือเลี่ยงอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้
การอุดหนุนในประเทศน าเข้า 
-  เ พ่ื อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อก าหนดทาง เอกสารใน 
ประเทศน าเข้า ได้กระท าผิดทางเอกสาร 

ผู้ เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ที่กระท าผิดเกี่ยวกับ 
ถิ่นก าเนิดสินค้า  เช่น 
 
 

 
- ตัวแทนออกของ เพ่ือรักษาหรือหาลูกค้าใหม่ด้วย 
“ข้อเสนอที่น่าสนใจ”(good deals) 
- ผู้ส่งออก เพ่ือขอใช้สิทธิอัตราอากรพิเศษโดยไม่ชอบ
ตามผู้น าเข้าร้องขอ  
-ผู้ส่งออก เพ่ือหลอกให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเรื่องถิ่นก าเนิด
ของสินค้า 
- ผู้ส่งออก เพ่ือหลีกเลี่ยงอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ
อากรตอบโต้การอุดหนุน เพ่ือให้สามารถขายสินค้า 
ได้ในราคาที่ด ี
- ผู้ส่งออก เพ่ือให้สินค้าที่ปกติตกอยู่ภายใต้ข้อห้ามหรือ
ข้อก ากัด (โควตา สุขอนามัย หรือสุขอนามัยพืช)  
ในประเทศปลายทาง สามารถน าเข้าได้ 

การกระท าผิดเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดสินค้าสามารถตรวจพบ
ได้ด้วยการตรวจสอบเอกสาร และ/หรือ สินค้า  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ข้อมูลจาก
สมาคมการค้า รายงานการศึกษาเกี่ยวกับเส้นทาง 
การขนส่งสินค้า ข้อมูลจากเครื่องมือทางสถิติ หรือ
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

กรณีศึกษาจากศุลกากรญี่ปุ่น 
1) บริษัทน าเข้าปูอัด (surimi) ขอใช้อัตราอากรพิเศษ
เนื่องจากสินค้าได้ถิ่นก าเนิดแบบ wholly obtained 
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (EPA) ระหว่าง
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ญี่ปุ่นกับประเทศที่ผลิตปูอัด อย่างไรก็ตาม ศุลกากรได้
ข้อมูลจากแหล่งภายนอกว่า ในกระบวนการผลิตปูอัด 
ได้มีการใช้ฟอสเฟตที่ไม่มีในประเทศดังกล่าว 
 ศุลกากรให้ผู้น าเข้าส่งข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
สินค้าซึ่งท าให้ศุลกากรพบว่า ปูอัดใช้ฟอสเฟตจริง  
จึงสอบถามไปยังประเทศส่งออกเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของ
ฟอสเฟตตามบทบัญญัติใน EPA  
 ผลการสืบสวนสอบสวนพบว่า ฟอสเฟตที่ใช้
ไม่ได้มีถิ่นก าเนิดในประเทศส่งออกจริง ด้วยเหตุนี้  
ศุลกากรญี่ปุ่นจึงปฏิเสธค าร้องขอใช้อัตราอากรพิเศษ 
และก าหนดให้ผู้น าเข้าแก้ไขใบขนสินค้าและช าระอากร
ให้ถูกต้อง 

2) บริษัทน าเข้ากระป๋องที่ท าด้วยแผ่นเหล็กวิลาส  
(tin plate can) จากประเทศหนึ่งยื่นหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าเพ่ือขอใช้สิทธิอัตราอากรพิเศษ 
 เ จ้ า ห น้ า ที่ ศุ ล ก า ก ร ต ร ว จ ป ล่ อ ย สิ น ค้ า
เปรี ยบ เที ยบตราประทับ ในหนั งสื อฯ  กับบัญชี 
ตราประทับที่ลงทะเบียนไว้กับศุลกากร โดยไม่พบ 

ตราประทับดังกล่าวในบัญชี จึงขอให้ประเทศส่งออก
ตรวจสอบยืนยันตราประทับดังกล่าว และพบว่า  
เป็นตราประทับปลอม ด้วยเหตุนี้ จึงปฏิเสธค าร้องขอใช้ 
อัตราอากรพิเศษ 
 เพ่ือป้องกันและตรวจหาความผิดปกติเกี่ยวกับ
การขอใช้สิทธิตามถิ่นก าเนิดสินค้า ฝ่ายตรวจปล่อย
สิ น ค้ า  ฝ่ า ย ต ร ว จ สอบ หลั ง ต ร ว จป ล่ อ ยสิ น ค้ า  
ฝ่ ายถิ่นก า เนิดสินค้า  ศูนย์ถิ่นก า เนิดสินค้า  และ
ส านักงานใหญ่ ได้ร่วมมือกัน โดยเมื่อมีเหตุต้องสงสัย
เกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้าหรือเอกสารรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้ า  ฝ่ ายตรวจปล่อยสินค้ าจะส่ งข้อมูล ไปยั ง 
ฝ่ายตรวจสอบหลังปล่อยสินค้าและฝ่ายถิ่นก าเนิดสินค้า
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งต่อให้ศูนย์ถิ่นก าเนิด
สินค้าซึ่งจะแจ้งให้ส านักงานใหญ่ทราบ 
 หลังจากด าเนินการตรวจสอบหลังตรวจปล่อย
สินค้าแล้ว หากศุลกากรไม่สามารถก าหนดได้ว่า สินค้า
ได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่ ส านักงานใหญ่จะด าเนินการ
ขอให้ประเทศส่งออกตรวจสอบยืนยัน 

Credit: Metro 
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กรณีศึกษาจากศุลกากรเกาหลีใต้ 
1) ผู้ส่งออกขายทองค าแท่งความบริสุทธิ์สูง (HS 71.08) 
มายังเกาหลีใต้ ทองค าแท่งผลิตด้วยการผสมทองแท่ง
ความบริสุทธิ์ต่ า (HS 71.08) ที่น าเข้าจากประเทศที่สาม 
และเศษทองค าแท่ง (HS 71.12) ที่ซื้อจากผู้จัดหาสินค้า
ในประเทศส่งออก โดยร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ ์
ขั้นสุดท้าย (เศษทองค า) เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
พิกัดอัตราศุลกากร 4 หลักในความตกลงการค้าเสรี  
แต่อีกร้อยละ 20 ของเศษทองค ามาจากประเทศ 
ที่ไม่ได้มีถิ่นก าเนิดสินค้าตามความตกลง ซึ่งเกินปริมาณ
ที่ก าหนดในความตกลงฯ ที่ก าหนดให้ใช้วัตถุดิบจาก
ประเทศที่ ไม่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้าไม่เกินร้อยละ 10  
ด้วยเหตุนี้ ทองค าแท่งความบริสุทธิ์สูงดังกล่าวจึงไม่เข้า
เงื่อนไขได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า 

2) ประเทศส่งออก A ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ ส่งผลให้การผลิตองุ่นลดลงอย่างฉับพลัน 
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากองุ่น 
(HS 2009.69) จากประเทศ A อย่างรวดเร็วมายัง
เกาหลีใต้ ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรจึงสงสัยว่า มีองุ่นจาก
ประเทศท่ีสามปลอมปนเข้ามา  
 จากการสุ่มผู้ประกอบการ 3 ราย (X, Y, และ 
Z) เพ่ือตรวจสอบเอกสาร พบว่า ผู้ประกอบการ X เข้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรและการใช้
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมภายในประเทศ (Regional Value 
Content: RVC) ส่วนสินค้าของผู้ประกอบการ Y และ 
Z เป็นไปตามกฎ RVC ร้อยละ 45 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร เนื่องจากไม่ได้ส่งข้อมูลการ
ซื้อขายวัตถุดิบ หรือเอกสารเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า
และขั้นตอนการผลิต ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานในการ
พิสูจน์ว่า สินค้าได้ถิ่นก าเนิดโดยอาศัยทั้ง 2 หลักเกณฑ์ 

จากกรณีศึกษาของทั้งสองประเทศ ความผิดปกติ
เกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้าอาจเกิดจากการอ้างสิทธิ 
ที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือการปลอมแปลงเอกสาร 
โดยการตรวจพบความผิดปกติดังกล่าวต้องอาศัย 
การสังเกตและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ
ที่ผู้ส่งออกขอใช้สิทธิพิเศษตามความตลงให้สิทธิ
พิเศษทางการค้า รวมทั้งความร่วมมือทั้งในภายใน
องค์กรและความร่วมมือกับประเทศภาคี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการตรวจสอบ
ยืนยัน เพื่อให้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าถูกน าไปใช้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของความตกลงฯ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

 
อ้างอิง 

WCO. Rules of Origin – Handbook. Page 20. 
WCO. Guide to Counter Origin Irregularities (Excluding Fraud). June 2015 (updated June 2016). Pages 14, 16-17, 31, 34. 

http://tax.bugnoms.com/?p=89. Accessed on 1 October 2018 
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ศุลกากรอินโดนีเซียเตรยีมใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้ากับไปรษณีย์ 

 องค์การศุลกากรโลก (WCO) และสหภาพไปรษณีย์สากล (UPU) ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ศุลกากร
และไปรษณีย์อินโดนีเซียตามโครงการ SECUREX Pilot Project ในการจัดตั้งกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้า 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสิ่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงและอ านวย  
ความสะดวกในการตรวจปล่อยพัสดุจ านวนมากในยุคการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ที่ผ่านมา ศุลกากรอินโดนีเซียประสบกับข้อท้าทายในการบริหารจัดการสินค้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์ปริมาณ
มหาศาลเนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก 
WCO และ UPU ได้ค านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของอินโดนีเซีย และชี้แนะเจ้าหน้าที่ตามล าดับขึ้น ตั้งแต่ 
การจัดท า ตรวจสอบ และใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงกรอบทางกฎหมาย
และทางปกครอง ความตกลงสร้างความร่วมมือต่าง ๆ รูปแบบธุรกิจ ประเด็นทางเทคนิคของระบบ และเครื่องมือ
ต่าง ๆ ของ WCO และ UPU โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ Customs Declaration System (CDS) ที่ใช้มาตรฐาน
ข้อความ WCO/UPU Customs-Post EDI  

 ณ ขนะนี้ อินโดนีเซียก าลังทดสอบระบบ CDS และหาแนวทางสร้าง interface กับระบบของศุลกากร 
เป็นที่คาดว่า จะแล้วเสร็จในปี 2563 

 

อ้างอิง 
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/september/wco-and-upu-support-indonesia-customs-and-
post-with-the-exchange-of-advance-electronic-data.aspx 
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ศุลกากรสหรัฐอเมริกาแสดงวิสัยทัศน์อ านวยความสะดวกผู้โดยสาร 
ด้วยการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที ่

 ระหว่างการประชุม Future Travel Experience Conference ณ ลาสเวกัส วันที่ 11 กันยายน 2561 
Colleen Manaher ผู้อ านวยการส านักแผน การวิเคราะห์และประเมินโครงการ ของศุลกากรสหรัฐอเมริกา 
(Customs and Border Protection: CBP) ไ ด้ แ สด ง วิ สั ย ทั ศน์ ใ น ก า รน า เ ท ค โ น โ ลยี ก า ร ส่ ง ข้ อ ค ว า ม  
(text messaging) มาใช้ในการอ านวยความสะดวกผู้โดยสารในการเดินทางเข้าประเทศ 

 ตามหลักการดังกล่าว CBP จะส่งข้อความไปยังผู้โดยสารทางอากาศทันทีที่อากาศยานลงจอด เพ่ือน าทาง
ผู้โดยสารไปยังบริเวณต่าง ๆ ภายในเขตศุลกากร โดยผู้โดยสารที่ต้องใช้ระยะเวลานาน เช่น ผู้ที่เดินทางมายัง
สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก จะไปยังบริเวณหนึ่ง ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกเป็นประจ า เช่น ผู้ที่ถือ 
หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา จะได้รับข้อความให้ไปยังอีกจุดหนึ่ง 

 วิสัยทัศน์ดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการผู้โดยสารแบบ real-time ในอนาคต และเพ่ือ 
ให้สอดคล้องกับการน าเทคโนโลยีจดจ าใบหน้า (facial recognition) ในการตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออก
ประเทศโดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง 

 ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีส่งข้อความยังไม่มีก าหนดระยะเวลาน ามาใช้ และต้องอาศัยความร่วมมือกับ  
ท่าอากาศยานและสายการบิน 

 

อ้างอิง 
https://www.travelweekly.com/Travel-News/Airline-News/CBP-envisions-streamlining-customs-entry-via-texting 
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WCO ทบทวน PICARD Professional Standards 

 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 องค์การศุลกากรโลก (WCO) จัดประชุม PICARD Professional Standards 
ครั้ ง ที่  2  เ พ่ื อป รั บป รุ ง ม าต ร ฐ าน ให้ ทั น กั บ ข้ อท้ า ท ายที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ นร ะดั บปฏิ บั ติ ก า รที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน 
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

 PICARD Professional Standards (PS) เป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพศุลกากร  
เพ่ือฝึกอบรมบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านศุลกากร รวมทั้งเป็นมาตรฐานในการรับรองหลักสูตร
ในระดับอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับวิชาชีพศุลกากร 

 ในการประชุมทบทวน PS ครั้งนี้ มีผู้แทนทรงคุณวุฒิจาก North-West Institute of Management 
RANEPA (รัสเซีย) Charles Sturt University (ออสเตรเลีย) Universität Münster (เยอรมนี) Universidad de 
Costa Rica (คอสตาริกา) Cross-Border Research Association (สวิตเซอร์แลนด์ )  และ Riga Technical 
University (ลัตเวีย) เข้าร่วม 

 PS ฉบับใหม่นี้ จะครอบคลุมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างศุลกากรและหน่วยงานภาษีอ่ืน ๆ และมิติใหม่ของการบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน รวมทั้งมุ่งมั่น 
เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวโน้มใหม่ ๆ ความมั่นคงปลอดภัย การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการบริหารจัดการโครงการ 

 การประชุมทบทวนครั้งนี้ ช่วยปูทางในการประชุม PICARD Conference ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นใน 
เดือนตุลาคม 2561 นี้ 

 

อ้างอิง 

http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/september/wco-progresses-with-review-of-picard-
professional-standards.aspx 
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ศุลกากรฟินแลนด์เตรียมใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการบริหารจัดการคลังสินค้าศุลกากรในปี 2562 

 ในเดือนมีนาคม 2562 ศุลกากรฟินแลนด์จะทดลองระบบส่งใบขนสินค้าส าหรับคลังสินค้าศุลกากร 
(customs warehousing declarations) ผ่ านบนเว็บไซต์หรือผ่ านระบบแลกเปลี่ ยนข้อมูล โดยตรงของ
ผู้ประกอบการ และจะก าหนดให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสิ้นเชิงภายใน ๒-๓ เดือน หลังจากนั้น 

 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ มีดังนี้ 

• ข้อมูลที่อยู่ในขนส่งจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยหมายเลขประจ าคลังสินค้าจะใช้ format ใหม่ รหัสสินค้า
ต้องประกอบด้วย 6 หลักเป็นอย่างน้อย และต้องยื่นสถิติราคาสินค้า 

• ศุลกากรจะลงหมายเลข Movement Reference Number (MRN) ในใบขนสินค้า และหมายเลขสินค้า 
(consignment number) ที่ต้องบันทึกไว้ในสมุดบันทึกของคลังสินค้า และส่งต่อไปยังบุคคลที่รับผิดชอบ
ยื่นใบขนสินค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้หมายเลขคลังสินค้าเดิมในฐานะหมายเลขอ้างอิงได้เช่นกัน 

• ผู้ประกอบการสามารถยื่นใบขนสินค้าล่วงหน้าได้ 30 วันก่อนส าแดงสินค้า เมื่อมีรายละเอียดอ้างอิงของ 
ใบขนสินค้าก่อนหน้า 

• Electronic Service Centre เป็นผู้จัดการใบขนสินค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

• บุคคลที่มีหน้าที่ เก็บรักษาสมุดบันทึกของคลังสินค้าต้องยื่นใบขนสินค้าเมื่อสินค้าตกอยู่ภายใต้  
พิธีการศุลกากรอ่ืน หรือเมื่อถูกส่งออกกลับ 

• ในการยื่นใบขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการต้องมีหมายเลข EORI (Economic Operators 
Registration and Identification number) ซึ่งศุลกากรเป็นผู้ออก 

 ศุลกากรฟินแลนด์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความตื่นตัวของศุลกากรในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์  
มาใช้กับการบริหารจัดการงานด้านศุลกากรตามที่องค์การศุลกากรโลก (WCO) สนับสนุนและวางแนวทางไว้ 

  

อ้างอิง 
https://tulli.fi/en/article/-/asset_publisher/hyva-tullivarastoinnin-asiakas-tullivarastoinnin-ilmoitukset-
muuttuvat-sahkoisesti-annettaviksi-2019 
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Essence of Thailand ครั้งที่ 12 

 นายนิติ วิทยาเต็ม อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) 
น าย เทิ ดศั กดิ์  สุ ว รรณ มณี  อัค รราชทู ตที่ ป รึกษ า  
(ฝ่ า ย ศุ ล ก า ก ร ) แ ล ะ น า ย ภิ ส ร ร ค์ รั ฐ  นิ ล พั น ธ์  
เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) เข้าร่วมงานเทศกาลไทย 
“ 1 2 th Essence of Thailand: Bangkok Street 
Festival” ใน วั น อ า ทิ ต ย์ ที่  9  กั น ย า ย น  2 5 6 1  
ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล กรุงบรัสเซลส์ เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์อาหาร สินค้า และวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์คนไทยในเบลเยียม ในโอกาสนี้  
ส านักงานฯ ได้เชิญแขกเข้าร่วมงาน โดยมีนายคุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก (WCO) เป็นอาทิ 
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รองอธิบดเียือนประเทศเบลเยียม 

 ระหว่างวันที่  16 - 22 กันยายน 2561 นายอวยชัย  กุลทิพย์มนตรี  รองอธิบดีกรมศุลกากร  
เยือนประเทศเบลเยียม เพ่ือศึกษาดูงานเรื่อง การควบคุมทางศุลกากรสินค้าประเภทพัสดุและไปรษณีย์  
และการบริหารจัดการ E-Commerce ณ ท่าอากาศยาน Liege เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง การตรวจสอบยืนยัน
สินค้า การควบคุมตรวจสอบสินค้าหลากหลายประเภทที่ขนส่งมายังท่าอากาศยาน ในโอกาสนี้ นายอวยชัย  
ยังได้ตรวจเยี่ยมส านักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ และประชุมหารือข้อราชการกับส านักงานฯ  
เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานฯ  ปีงบประมาณ 2561 และปัญหาและอุปสรรค 
การด าเนินงานของส านักงานฯ  

 



Credit: Testing Instruments 

Credit: southerntextile 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Office of Customs Affairs 

Royal Thai Embassy to Belgium, 

Luxembourg and Mission to the EU 

Dreve du Rembucher 89 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tel. +32 2 660 5759 

Fax. +32 2 675 2649 

E-mail: thai-customs@skynet.be 

http://brussels.customs.go.th 
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