
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



    บทความทางวิชาการ 

หนา้ ๑ 

 

กฎว่าด้วยถิ ่นกำเนิดสินค้า (Rule of Origin) คือกฎเกณฑ์การค้าสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ใช้ตัดสินว่าสินค้าแต่ละชนิดจะไดถ้ิ่นกำเนิดสินค้ามาจากประเทศใด หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ 
ว่า เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดสัญชาติของสินค้า เหตุที ่ต้องมีกฎเกณฑ์นี ้เนื่องจากว่าการค้า
ระหว่างประเทศมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น จึงมีการขยายฐานการผลิตและการลงทุนในประเทศที่
มีค่าแรงที่ต่ำกว่า ทำให้รูปแบบการผลิตสินค้าเปลี่ยนแปลงจากการผลิตในประเทศเดียว กลายเป็น
การผลิตที่มาจากหลาย ๆ ประเทศ  โดยสินค้าชนิดหนึ่งอาจต้องผ่านขบวนการผลิตจากประเทศหนึ่ง
ไปสู่อีกประเทศหนึ่งก่อนจะกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือจากประเทศแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำไปถึง
ประเทศปลายน้ำที่เป็นผู้ผลิตส่งออก  สินค้าที่ถูกส่งออกจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดสัญชาติ 
เพื่อประโยชน์ของประเทศผู้ผลิตส่งออกสินค้านั้น และเพื่อให้สามารถกำหนดถิ่นกำเนิดของสนิค้าได้
ทุกชนิดในโลก หลักเกณฑ์ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าจึงถูกจัดทำขึ้นให้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก
และเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้หลายด้าน ซึ่งโครงสร้างของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสามารถแบ่งแยก
อธิบายให้เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ เป็นแผนภาพตามรูปภาพที่ 1 
 

   
                   รูปที่ 1 แผนภาพโครงสร้างอย่างง่ายของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 
  

ในปัจจุบันนี้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าจะมีบทบาทมากในการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี (Free 
Trade Agreement : FTA) ซึ่งประเทศคู่เจรจาจะให้ความสำคัญควบคู่ไปกับเนื้อหาของรายการ
สินค้าที่นำมาการลดภาษีศุลกากรกัน เพราะหากสินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิลดอัตราภาษี
ศุลกากร แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าก็จะไม่ได้รับการลดอัตรา
ภาษีศุลกากรขณะนำเข้าไปยังประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเขตการค้าเสรีเดียวกัน 

เนื่องจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศขององค์กรการค้าโลก (WTO) รอบโดฮา
ไม่ประสพความสำเร็จส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ พยายามจะหาความร่วมมือจัดตั้ง FTA ในระดับภูมิภาค 
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และทวิภาคีมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมองว่าการเจรจาแบบทวิ
ภาคีหรือในระดับภูมิภาคจะทำให้สำเร็จได้ง่ายและสามารถต่อรองให้ตนเองได้เปรียบมากกว่า 
ในจำนวนนี้ไม่เว้นแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองที่พยายามจะเป็นผู้นำในการวางรูปแบบและกติกา
ทางการค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจา Trans-Pacific Partnership (TPP) 
หรือ ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งในขณะนั้นมีประเทศที่เข้าร่วมเจรจาทั้งหมดมี 
12 ประเทศ และเมื่อรวมมูลค่าทางการค้าของทั้ง 12 ประเทศเข้าด้วยกันแล้ว จะคิด เป็นสัดส่วน
ราว 40% ของ GDP โลก จึงทำให้ TPP กลายเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลก หรือเป็น 
Trade Bloc ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลา นั้น (ดูรูปภาพที่ 2 ประกอบ) 
 

 
         รูปที่ 2 แสดงประมาณการมูลค่าและปริมาณการค้าที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ๑๒ ประเทศสมาชิก TPP  

 
การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีมีพัฒนาการไปเรื่อย ๆ และขยายขอบเขตของความตกลงให้
กว้างขึ ้นเรื ่อย ๆ จนมักใช้เรียกว่า ความตกลงการเป็นหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic 
Partnership) แทน นอกจากนี้กลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งอยู่ในแนวเชื่อมต่อของเอเชียและแปซิฟิกก็
ได้มีการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ทั้งแบบทวิภาคีและกับใน
ภูมิภาคอื่นของโลก อาเซียนจึงมีความตกลง FTA ที่ทับซ้อนเหลือมกันอยู่หลายความตกลง  ซึ่ง
ในขณะเริ่มต้นเจรจา TPP ก็มีประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนร่วมอยู่ด้วย 4 ประเทศ คือ สิงค์โปร์ 
บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม แต่ต่อมาในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐอเมริกาไดถ้อนตัว
ออกจากการเจรจา TPP ในเดือนพฤศจิกายน 2017  ประเทศสมาชิกที่เหลือ 11 ประเทศจึงได้
นำข้อตกลงของสหรัฐฯ ออกจากร่างความตกลง และเปลี่ยนชื่อข้อตกลงจาก TPP เป็น CPTPP 
และสามารถสรุปข้อตกลงร่วมกันได้ภายในต้นปี 2018  หลังจากนั้นประมาณ 2 ปีต่อมา ก็มีหลาย 
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ประเทศในเอเชียเริ่มให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลง CPTPP (ดูรูปที่ 3 ประกอบ) 
 

       
  รูปที่ 3 ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียท่ีมีความตกลงเขตการค้าเสรีร่วมกัน และซ้อนทับกับความตกลง CPTPP 
 
 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าในความตกลง TPP ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้เสนอร่างตัว
บทโดยพัฒนาขึ้นมาจากกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 
(North American Free Trade Agreement : NAFTA) นำมาใช้เป็นต้นแบบ แต่ได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่อง เพิ่มข้อบทที่สามารถรองรับรูปแบบการค้าและการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อย ๆ 
ของโลกได้ ร่วมถึงข้อบทที่ช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดการใช้วัตถุดิบและการร่วมกลุ่มในการผลิตสินค้า
ของประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลงเดียวกัน  กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง 
CPTPP ซึ่งใช้ร่างเดิมของ TPP โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ซึ่งมีพื้นฐานเดิมมาจากความตกลง 
NAFTA ที่พบว่ามีความแตกต่างจากกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียนหรือในความตกลงกับ
ประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยเคยมีความตกลงด้วยและคุ้นเคยกับการใช้งานในทางปฏิบัติ  จาก
การศึกษากฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง CPTPP พบว่ามีความซับซ้อนและค่อนข้าง
ยากที่จะทำความเข้าใจ กฎแต่ละข้อมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งหมด  เมื่อยังไม่นำมาใช้ปฏิบัติ
อย่างจริงจัง จะทำให้ยากต่อการคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นตามมาและมองไม่เห็นข้อดี 
ข้อเสีย ที่ต่างจากกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอื่น ๆ ที่ประเทศไทยได้ทำความ
ตกลงไปแล้ว จึงต้องมีการประสานขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิกเดิม 11 ประเทศที่ได้นำ
ความตกลงไปอนุวัติใช้งานแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ให้ช่วยอธิบายข้อสงสัยและข้อห่วงกังวลของภาครัฐ 
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ให้ได้ความชัดเจน เพื่อให้ทราบข้อดีข้อเสียประกอบการพิจารณา ก่อนที่ประเทศไทยจะตัดสินใจ
เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกความตกลง CPTPP  จากการประสานความร่วมมือระหวางประเทศกับ
ประเทศภาคีสมาชิก CPTPP  เพื่อขอคำแนะนำและนำมาใช้วิเคราะห์ตัวบทกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด
สินค้าของความตกลง CPTPP จะช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและมองเห็นลำดับความสำคัญ
ของกฎแต่ละข้อได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านนี้สามารถเข้าได้ไม่ยาก 
จึงขออธิบายหลักการโดยแบ่งแยกเป็นหมวด ๆ ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ หลักการสำคัญที่เป็นหัวใจของการได้ถิ่นกำเนิดของสินค้า สินค้าที่จะถือว่าได้ถิ่น
กำเนิดจะต้องเข้าเงื่อนไขตามข้อใดข้อหนึ่งใน 3 หลักการนี้  
 ๑.1 หลักการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด คือ สินค้าที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained or Wholly Produced : WO) ถือเป็นวิธีการได้ถิ่น
กำเนดิสินค้าที่เข้มงวดที่สุด 
 ๑.2 หลักการใช้วัตถุดิบทั้งหมดจากภายในกลุ่มประเทศสมาชิกเท่านั้น ภายใต้หลักการนี้
สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อสินค้านั้นต้องผลิตภายในประเทศภาคีความตกลง โดยใช้วัสดุที่ได้ถิ่น
กำเนิดของกลุ่มประเทศในความตกลงเดียวกันทั้งหมดเท่านั้น (Produced Entirely : PE) 
 ๑.3 หลักการแปรสภาพอย่างเพียงพอ คือ สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นด้วยวัตถุดิบจากภายนอก
ประเทศหรือวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผ่านขบวนการแปรสภาพที่ถือว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation : ST ) ในประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง  ซึ่งในความตกลง CPTPP สินค้าทุกประเภทพิกัดย่อยจะมีกฎ ST เฉพาะแต่ละ
รายการกำหนดไว้ และจะมีมากกว่าหนึ่งเกณฑ์ให้สามารถเลือกใช้ โดยแต่ละเกณฑ์จะสะท้อนถึง
การแปรสภาพอย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 เกณฑ์ดังนี้ 

๑.๓.๑ เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตที่เพิ ่มขึ ้น (Regional Value Content : RVC) 
เป็นการพิจารณาการแปรสภาพของสินค้าโดยเปรียบเทียบสัดส่วนของมูลค่า
ภายในประเทศหรือภายในภูม ิภาคที่ เก ิดขึ้นจากการผลิตสินค้าส่งออก
เปรียบเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด (Value of Non-originating 
Material หรือ VNM) ที่นำมาเพื่อใช้ผลิตสินค้านั้น  ซึ่งวิธีการคำนวณหาสัดส่วน
มูลค่าที่เกิดขึ้นในความตกลง CPTPP มีการคำนวณได้ ๓ วิธี ดังนี้ 
๑) วิธีคำนวณทางตรง (Direct Method or Built-up Method) 
๒) วิธีคำนวณทางอ้อม (Indirect Method or Built-down Method) 
๓) วิธีเน้นต้นทุนหลัก (Focus value Method) 

๑.3.2 เกณฑ์การเปลี ่ยนรหัสพิกัดศุลกากร (Change of Tariff Classifications : 
CTC) คือ พิจารณาการแปรสภาพโดยใช้การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ระหว่างรหัสพิกัดศุลกากรของวัตถุดิบกับรหัสพิกัดศุลกากรของสินค้าที่ส่งออก
ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยตามระดับที่กำหนด เกณฑ์การเปลี่ยนรหัส
พิกัดศุลกากรในความตกลง CPTPP มีทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้ 
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1) Change of Chapter เป็นการเปลี่ยนรหัสพิกัดศุลกากรในระดับตอน 
(รหัส 2 หลักแรก) 

2) Change of Tariff Heading เป็นการเปลี่ยนรหัสพิกัดศุลกากรในระดับ
ประเภท (รหัส 4 หลักแรก)  

3) Change of Tariff Sub-Heading เป็นการเปลี่ยนรหัสพิกัดศุลกากรใน
ระดับประเภทย่อย (รหัส 6 หลักแรก) 

4) Change of Tariff Split Sub-Heading เป็นการเปลี่ยนรหัสพิกัดศุลกากร
ในระดับแยกย่อยของประเภทย่อย   

๑.๓.3 เกณฑ์ขบวนการผลิตที่เฉพาะจง (Specific Process : SP) คือพิจารณาการ
แปรสภาพโดยดูจากขบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต หรือการใช้เทคโนโลยีที่เป็นสาระสำคัญ
ในการผลิต  ที่มีผลให้วัตถุดิบแปรสภาพอย่างเพียงพอเป็นสินค้าส่งออก เกณฑ์นี้จะไม่คำนึงถึง
มูลค่าการผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือ รหัสพิกัดศุลกากรที่เปลี่ยนแปลงไป (อาจไม่มีการเปลี่ยนรหัสพิกัด
ศุลกากรก็ได้) 
 

หมวด ๒ ข้อบทสนับสนุนให้การได้ถิ่นกำเนิดมีความสะดวกและพิจารณาได้ง่ายขึ้นในทางปฏิบัติ 
  ข้อบทที่อยู่ในหมวดนี้เพ่ือสนับสนุนการใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าในหมวดแรกให้
มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความสะดวกและลดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังสนับสนุนการรวมกลุ่ม
การผลิตและการใช้วัตถุดิบของประเทศภาคีสมาชิก สหรัฐอเมริกาผู้เสนอร่างตัวบทได้แก้ไขและ
เพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่พบใน NAFTA จึงบัญญัติกฎบางข้อเพิ่มเติมขึ้น เพื่อนำมาใช้รวมกับ
หลักการได้ถิ่นกำเนิดในหมวดที่ ๑ ใหเ้หมาะสมในทางปฏิบัติติ โดยมีข้อบทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๒.๑ กฎการสะสมถิ่นกำเนิดสินค้า (Accumulation) คือ การอนุญาตให้วัสดุหรือชิ้นส่วนที่ได้
ถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิกหนึ่งของความตกลง CPTPP สามารถนำไปสะสมต่อได้  โดยให้ถือ
เสมือนว่าวัสดุหรือชิ้นส่วนนั้นได้ถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ ในความตกลง CPTPP นั้น
ด้วย และยังสามารถให้นำมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในทุกขบวนการผลิตในประเทศภาคีสมาชิกใด ๆ นำไป
คิดรวมในการพิจารณาถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศภาคีสมาชิกผู้ส่งออกได้ด้วย 

๒.๒ กฎว่าด้วยการผ่อนปรนวัสดุส่วนน้อยที่ไม่ต้องนำมาคิดถิ่นกำเนิดสินค้า (DeMinimis) 
เนื่องจากผลิตสินค้าหนึ่งอย่างอาจมีจำนวนชิ้นส่วนหรือวัสดุที่นำมารวมใช้ผลิตเป็นจำนวนมาก   
ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาการแปรสภาพที่เพียงพอได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงต้องมีการผ่อนปรนให้มีชิ้นส่วน
หรือวัสดุบางส่วนเพียงเล็กน้อยที่ไม่ต้องนำมารวมคิดถิ่นกำเนิดสินค้า เช่น สินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดตาม
เกณฑ์การเปลี่ยนรหัสพิกัดศุลกากร จะอนุญาตให้มชีิ้นส่วนหรือวัสดุจำนวนเล็กน้อย เช่น มีมูลค่าไม่
เกินร้อยละ 10 ของราคา ไม่ต้องผ่านการเปลี่ยนรหัสพิกัดศุลกากรตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ให้ถือว่า
ได้ถิ่นกำเนิดสินค้า  เป็นต้น 

๒.3 กฎว่าด้วยการพิจารณาวัสดุที ่เหมือนกันและที่ใช้ทดแทนกันได้ (Identical and 
Interchangeable Materials)  สำหรับชิ้นส่วนหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมือนกันและสามารถใช้
ทดแทนกันได้ในทางการผลิต ในความตกลง CPTPP มีการระบุเนื้อหาในกฎข้อนี้อย่างละเอียดและ
ครอบคลุม เพ่ือรองรับการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตให้มีความยืดหยุนคล่องตัวมากขึ้น 

 



    บทความทางวิชาการ 

หนา้ ๖ 

 
๒.๔ กฎว่าด้วยการปฏิบ ัต ิต ่อบรรจุภ ัณฑ์ และวัสดุท ี ่ใช ้ทำบรรจุภ ัณฑ์ของสินค้า 

(Treatment of Packages and Packing Materials) สำหรับบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ทำบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการขายปลีกของสินค้า สำหรับการพิจารณาถิ่นกำเนิดของสินค้าในความตกลง CPTPP 
ให้แยกพิจารณา หากเป็นกรณีสินค้านั้นได้ถิ่นกำเนิดโดยใช้เกณฑ์ RVC% ให้นำมูลค่าของบรรจุ
ภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกของสินค้ามาคิดด้วย ให้นำมูลค่ามารวมเป็นวัสดุ
ที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่ได้ถิ่นกำเนิดแล้วแต่กรณีในการคิดคำนวณ RVC%  แต่หากเป็นกรณ๊สินค้านั้น
ได้ถิ่นกำเนิดโดยใช้เกณฑ์ CTC หรือเกณฑ์ SP  บรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการขาย
ปลีก จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกนำมาพิจารณาว่า ได้ถิ่นกำเนิดตามเกณฑ์ CTC หรือตามเกณฑ์ 
SP ตามที่กำหนดหรือไม่ และถ้าหากเป็นบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพียงเพื่อการ
ขนส่งสนิค้าเท่านั้น จะไม่นำมารวมพิจารณาในการคิดถิ่นกำเนิดของสินค้าทุกกรณี 

๒.๕ กฎว่าด้วยการพิจารณาอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื ่องมือ และ คู่มือการใช้งาน 
(Accessories, Spare Parts, Tools and Manual) สำหรับอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ 
สมุดคู่มือการใช้งาน และเอกสารข้อมูลอื่นๆที่ขายมาพร้อมกับสินค้า ในความตกลง CPTPP ใหแ้ยก
พิจารณา หากเป็นกรณีสินค้านั้นได้ถิ่นกำเนิดโดยใช้เกณฑ์ RVC% ถ้าอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ 
เครื่องมือ สมุดคู่มือการใช้งาน และเอกสารข้อมูลอื่นๆที่ส่งมาพร้อมกับสินค้า เป็นไปตามปกติทาง
การค้าของสินค้า ให้นำมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ สมุดคู่มือการใช้งาน มารวม
เป็นวัสดุที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่ได้ถิ่นกำเนิดแล้วแต่กรณี ในการคิดคำนวณ RVC % ด้วย แต่หากเป็น
กรณีสินค้านั้นได้ถิ่นกำเนิดโดยใช้เกณฑ์ CTC หรือเกณฑ์ SP  อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ 
สมุดคู่มือการใช้งาน และเอกสารข้อมูลอื่นๆ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกนำมาพิจารณาว่าได้ถิ่น
กำเนิดตามเกณฑ์ CTC หรือเกณฑ์ SP  ตามที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม 
 

หมวด ๓ ข้อบทที่ว่าด้วยการป้องกันการฉ้อฉลถิ่นกำเนิดสินค้าและใช้กฎถิ่นกำเนิดในทางที่ผิด 
  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดสินค้าเกิดขึ้นได้โดยง่าย เช่น 
การฉ้อฉลและการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า การปลอมแปลงและปลอมปนถิ่นกำเนิดสินค้า หรือการ
ใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าบางข้อในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ ในความตกลง CPTPP มีการ
บัญญัติข้อปฏิบัติเพื่อการป้องกัน ดังนี้  

3.๑ กฎว่าด้วยขบวนการอย่างง่าย (Simple Operation) คือข้อบทหนึ่งที่ใช้ป้องกัน
การได้ถิ ่นกำเนิดของสินค้าจากการดำเนินการที่ไม่ใช่เป็นการแปรสภาพในสาระสำคัญอย่าง
เพียงพอ แต่มีผลทำให้ผ่านเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎที่กำหนด  กล่าวคือหากสินค้า
ส่งออกที่ถูกผลิตขึ้นด้วยขบวนการอย่างง่าย หรือการดำเนินการเพียงเล็กน้อยแล้วมีผลให้การคิด
คำนวณ RVC% หรือการเปลี่ยนแปลรหัสพิกัดศุลกากรเป็นไปตามที่กำหนดสำหรับเกณฑ์การได้ถิ่น
กำเนิดของสินค้านั้น ๆ  เช่นนี้จะไม่ถือว่าสินค้าดังกล่าวได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เพราะไม่ใช่เป็นการแปร
สภาพอย่างเพียงพอ  สำหรับความตกลง CPTPP การผลิตขึ้นด้วยขบวนการอย่างง่ายแล้วสามารถ
ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยเกณฑ์ CTC จะถูกกำหนดอย่างเข้มงวด ซึ่งแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย 
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3.๒ กฎว่าด้วยการส่งมอบโดยตรง (Direct Consignment) ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของ

การให้สิทธิลดอัตราอากรศุลกากรกับสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดตามความตกลง  เนื่องจากกฎข้อนี้เป็นข้อ 
ปฏิบัติที่ใช้ป้องกันการสวมสิทธิฯจากการปลอมแปลง ปลอมปน หรือแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า โดย
กำหนดว่าสินค้าจะได้รับสิทธิฯเมื่อได้ส่งมอบโดยตรงจากประเทศผู้ผลิตส่งออกและไปยังประเทศผู้
ซื้อที่นำเข้าสินค้า โดยสินค้าต้องไม่ถูกขนส่งผ่านอาณาเขตของประเทศอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง  ใน
ความตกลง CPTPP กฎข้อนี้ได้ถูกแก้ไขให้มีความยืดหยุ่นเหมาะกับระบบห่วงโซ่อุปทานของระบบ
การค้าสมัยใหม่ ต่างจากความตกลง FTA อื่น ๆ ที่มีความยืดหยุ่นน้อย 

3.๓ กฎว่าด้วยเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) ถือเป็นเงื่อนไข
หนึ่งของการให้สิทธิลดอัตราอากรศุลกากร และในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
การปลอมแปลงและประกอบการตรวจพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้า  แนวทางการออกหนังสือรับรองถิ่น
กำเนิดสินค้าที่ใช้ในความตกลง CPTPP จะมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างมากที่สุดเมื่อเทียบกับความ
ตกลง FTA อื่น ๆ โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการทุกส่วนตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายสินค้าทุกฝ่ายสามารถเป็นผู้รับรองและจัดทำเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเองในรูป
แบบฟอร์มใดก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากความตกลง FTA อื่น ๆ ทั้งหมดที่กลุ่มอาเซียนเคยจัดทำมา ใน 
CPTPP ไม่มีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเป็นตัวแทนทำหน้าที่ตรวจสอบและออกเอกสารรับรอง
ถิ่นกำเนิดสินค้า ในกรณีความตกลง CPTPP จึงไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
จากรัฐบาลเป็นผู้ออกเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Issuing Authority) ปรากฎให้เห็น 

3.๔ กฎว่าด้วยองค์ประกอบที่ไม่มีผลต่อถิ่นกำเนิด (Neutral Elements) ในความตก
ลง CPTPP ข้อบทนี้ระบุเนื ้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ ้น โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบและ/หรือ
สิ่งของใดที่เกี่ยวข้องในขบวนการผลิตสินค้า แต่ไม่ได้ถูกรวมเข้าไปในตัวสินค้าโดยทางกายภาพ จะ
ไม่อนุญาตให้นำมารวมในการคิดคำนวณการได้ถิ่นกำเนิดสินค้า 

 

หมวด ๔ ข้อบทลักษณะเฉพาะ 
    เป็นข้อบทที่เป็นลักษณะเฉพาะของความตกลง CPTPP ที่ไม่มีปรากฏในความตกลง 
FTA ในกลุ่มอาเซียน แต่อาจมีปรากฎในความตกลง FTA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิก ซึ่งมีดังนี้ 
 ๔.๑ ข้อบทว่าด้วยสินค้าที่เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการปรับปรุง
เป็นสินค้าที่ได้การรับรองให้ใช้ได้เหมือนสินค้าใหม่ หรือที่เรียกว่า  a remanufacturing goods 
ซึ่งสามารถได้ถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกที่ทำขบวนการปรับปรุงสินค้านั้น ซึ่งข้อบทนี้ประเทศ
ไทยยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจนได้จากความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงเป็นข้อห่วงกังวลอย่าง
มาก โดยเฉพาะอาจนำไปสู ่การนำสินค้า remanufacturing goods ที ่เป็นอุปกรณ์เครื ่องมือ
การแพทย์ที่มีความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล ถูกเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก 
 ๔.๒ ข้อบทที่กำหนดให้ผู้ผลิตวัตถุดิบขั้นกลาง หรือผลิตสินค้าต่างรายกันหรือรายเดียวกัน 
ซึ่งอยู่ในประเทศเดียวกัน สามารถนำมูลค่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นในทุกขบวนการผลิตมาสะสมรวมกัน
ในการคำนวณ RVC% แม้สินค้าจะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นก็ตาม แต่ให้สามารถใช้ราคาซื้อขายรวม
กำไรที่ควรจะเป็นในตลาดการค้าปกติ มาใชเ้ป็นมูลค่าสินค้าในการคิดคำนวณ RVC% กฎข้อนี้ช่วย 



    บทความทางวิชาการ 

หนา้ ๘ 

 
ให้มูลค่าเพิ่มจากขบวนการผลิตทุกขั้นตอนไม่สูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติอาจทำ
ได้ยาก 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมกว้างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความยุ่งยาก และ
ความห่วงกังวลในข้อบทกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง CPTPP ที่ประเทศไทยไม่ได้
เข้าร่วมเจรจาตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็น TPP จึงไม่มีหน่วยงานใดทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ เหตุผล
ของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าแต่ละข้อที่มีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าใน
ความตกลงอื่น ๆ ที่ประเทศรับมาดำเนินการบังคับใช้แล้ว จึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และ/หรือคำอธิบาย การตอบข้อสงสัยจากประเทศสมาชิก TPP เดิมที่ร่วมเจรจาในการ
จัดทำข้อบทความตกลงในคร้ังนั้น เป็นผู้ให้ความกระจ่างต่อไป 
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