
  

 

➢ การให้สิทธิ 
❖ ญี่ปุ่นให้สิทธิ GSP แก่ประเทศก ำลังพัฒนำ โดยให้กำรลดหย่อนหรือยกเว้นภำษีน ำเข้ำส ำหรับสินค้ำ (สินค้ำ

เกษตรและสินค้ำอุตสำหกรรม) ที่อยู่ในรำยกำรได้รับสิทธิ ส ำหรับประเทศในกลุ่มพัฒนำน้อยที่สุด ญี่ปุ่นก ำหนดให้
ยกเว้นภำษีน ำเข้ำและไม่มีกำรก ำหนดเพดำนกำรน ำเข้ำ ส ำหรับสินค้ำที่อยู่ในรำยกำรได้รับสิทธิ 

❖ ท่ำนสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบสิทธิพิเศษ GSP ของญี่ปุ่นได้ท่ี 

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/explain.html 
  

➢ ระยะเวลาโครงการ 

ญี่ปุ่นเริ่มให้สิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2514 โดยก ำหนดเป็นโครงกำรโครงกำรละ 10 ปี 
-         โครงกำรที่ 1 วันที่เริ่มให้สิทธิ 1 สิงหำคม 2514 – 31 มีนำคม 2524 

-         โครงกำรที่ 2 วันที่เริ่มให้สิทธิ 1 เมษำยน 2524 – 31 มีนำคม 2534 

-         โครงกำรที ่3 วันที่เริ่มให้สิทธิ 1 เมษำยน 2534 – 31 มีนำคม 2544 

-         โครงกำรที่ 4 วันที่เริ่มให้สิทธิ 1 เมษำยน 2544 – 31 มีนำคม 2554 

-         ล่ำสุดญี่ปุ่นได้ขยำยเวลำกำรให้สิทธิ GSP ในปัจจุบันออกไปจนถึง 31 มีนำคม 2564 

     -   กรมศุลกากรญี่ปุ่นประกาศตัดสิทธ ิGSP ต่อประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

➢ ประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP 

ประเทศก ำลังพัฒนำ 149 ประเทศและดินแดนในเขตปกครอง 15 แห่ง 

 

➢ รายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ GSP 

❖ สินค้ำเกษตร 226 รำยกำร (พิกัดศุลกำกร 9 หลัก) ได้รับกำรลดหรือยกเว้นภำษีน ำเข้ำโดยไม่มีกำรก ำหนด
เพดำนน ำเข้ำ เช่น ผลไม้แห้ง กำแฟที่ไม่มีคำเฟอิน อำหำรที่ท ำจำกข้ำวโอ๊ต ขนมปังก้อนหรือเมล็ดธัญพืชจำกข้ำวโอ๊ต 
ปลำแซลมอนที่ไม่ได้บรรจุในภำชนะ น้ ำตำลสดที่ได้จำกผลไม้ แตงกวำ และแตงกวำเล็กๆ ผสมน้ ำตำลบรรจุภำชนะ 
เป็นต้น 

❖ สินค้ำอุตสำหกรรม ได้รับกำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำ  ยกเว้นสินค้ำอุตสำหกรรมที่อยู่ ในกลุ่มสินค้ำ
อ่อนไหว (Sensitive) 81 กลุ่มสินค้ำ จ ำนวน 1,181 รำยกำร ทั้งนี้ได้ก ำหนดเพดำนกำรน ำเข้ำภำยใต้  GSP 
(Ceiling) และได้ลดหย่อนภำษีน ำเข้ำในอัตรำร้อยละ 20 40 60 80  และ 100 ของอัตรำภำษีปกติ (MFN 
Rate) ซึ่งจะแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละกลุ่มสินค้ำ สินค้ำเหล่ำนี้ เช่น แป้งมันส ำปะหลัง เด็กซ์ตริน ของท ำด้วยหนัง 
เครื่องจักสำน เสื้อผ้ำเด็กเล็ก ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องประดับเทียม ตุ๊กตำและของเล่น เป็นต้น 

ระบบ GSP ญี่ปุ่น 

http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/explain.html


❖ ส ำหรับสินค้ำที่ไม่ได้รับสิทธิ GSP นั้น ญี่ปุ่นไม่ให้สิทธิ GSP สินค้ำอุตสำหกรรมบำงรำยกำร เช่น น้ ำมันปิโต
เลียม เครื่องแต่งกำยท ำด้วยหนัง รองเท้ำกันน้ ำ รองเท้ำกีฬำ และส่วนประกอบรองเท้ำ เป็นต้น 

❖ ท่ำนสำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับภำษีน ำเข้ำของญี่ปุ่นได้ที ่        
http://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm 

 

➢ การควบคุมการน าเข้าภายใต้ GSP 

❖ กำรก ำหนดเพดำนกำรน ำเข้ำรวม (Global Ceiling) โดยก ำหนดเพดำนปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำรวม
ภำยใต้ GSP ในแต่ละสินค้ำส ำหรับทุกประเทศที่ได้รับสิทธิ โดยไม่มีกำรจัดสรรให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นกำร
เฉพำะและให้มีกำรใช้สิทธิโดยเท่ำเทียมกัน (Equal Footing) เมื่อน ำเข้ำสินค้ำใดก็ตำมเกินเพดำนรวมที่ก ำหนดไว้ 
สินค้ำดังกล่ำวจะถูกเก็บภำษีน ำเข้ำในอัตรำปกติ (MFN Rate) 

❖ ก ำ ร ก ำ ห น ด จ ำ น ว น น ำ เ ข้ ำ สู ง สุ ด จ ำ ก บ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ  (Maximum Country Amount 
: MCA) ก ำหนด MCA ไว้ 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20 ของเพดำนรวมในแต่ละสินค้ำ ซึ่งหำกมีกำรน ำเข้ำสินค้ำจำก
ประเทศใดประเทศหนึ่งเกิน MCA ที่ก ำหนดไว้ สินค้ำดังกล่ำวจำกประเทศนั้นจะถูกระงับสิทธิ GSP 

❖ กำรบริหำรเพดำนกำรน ำเข้ำรวมและ MCA ถูกก ำหนดไว้ในลักษณะ First Come-First Served และอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมรำยเดือน (Monthly Control) กล่ำวคือ หำกน ำเข้ำสินค้ำใดเกินเพดำนรวมที่ก ำหนดไว้หรือ
เกิน MCA สินค้ำดังกล่ำวจะต้องถูกเก็บภำษีน ำเข้ำในอัตรำปกติ (MFN Rate) ในกลำงเดือนถัดไป จนกว่ำจะสิ้น
ปีงบประมำณ (ปีงบประมำณของประเทศญี่ปุ่น อยู่ระหว่ำง 1 เมษำยน–31 มีนำคม ) 
 

➢ มาตรการการตัดสิทธิ GSP (GSP Graduation) 

❖ นับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวำคม 2540 ญี่ปุ่นได้ก ำหนดมำตรกำรตัดสิทธิ GSP โดยพิจำรณำจำกระดับรำยได้
ประชำชำติต่อหัว (GNP per Capita) และควำมสำมำรถในกำรส่งออกของประเทศผู้ได้รับสิทธิ  GSP ทั้งนี้ได้
ก ำหนดกำรตัดสิทธิ GSP 2 วิธี คือ 

-  กำรตัดสิทธิ GSP เป็นรำยสินค้ำ (Partial Graduation)  
▪ ญี่ปุ่นจะตัดสิทธิ GSP สินค้ำใดสินค้ำหนึ่ง ในกรณีที่ประเทศผู้รับสิทธิ GSP มีรำยได้ประชำชำติ

ต่อหัว ( GNP per Capita) ในปีก่อนๆ ปีใดปีหนึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงตำมกำรจัด 

▪ ล ำดับของธนำคำรโลก และมีกำรส่งออกไปญี่ปุ่นเกินร้อยละ 25 ของกำรส่งออกจำกท่ัวโลก และ
มีมูลค่ำกำรส่งออกเกิน 1,000 ล้ำนเยน 

-  กำรตัดสิทธิ GSP ในทุกประเภทสินค้ำ (Full Graduation) 
▪ ประเทศผู้รับสิทธิ GSP ที่มีรำยได้ประชำชำติต่อหัว ( GNP per Capita) อยู่ในเกณฑ์สูง (ตำม

กำรจัดล ำดับของธนำคำรโลก) เป็นเวลำ 3 ปีติดตอ่กันจะถกูตัดสิทธิ GSP 

▪ ทุกรำยกำรสินค้ำ 

http://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm


➢ การคืนสิทธิ GSP 

❖ สินค้ำที่ถูกระงับสิทธิ เนื่องจำกเกินเพดำนกำรน ำเข้ำรวมหรือเกิน MCA จะได้รับกำรคืนสิทธิ GSP ใน
ปีงบประมำณถัดไปโดยอัตโนมัติ (1 เมษำยน – 31 มีนำคมของปีถัดไป) 

❖ ในกรณีตัดสิทธิ GSP ภำยใต้มำตรกำรตัดสิทธิ (GSP Graduation) นั้น ญี่ปุ่นไม่ได้ระบุกำรคืนสิทธิไว้แน่ชัด 
แต่จะมีกำรทบทวนทุก 2 ปี 

 

➢ มาตรการคุ้มครอง (Safeguard Measure) 

❖ หำกกำรน ำเข้ำสินค้ำภำยใต้สิทธิ GSP ก่อให้เกินควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมภำยใน ญี่ปุ่นจะระงับกำรให้
สิทธิ GSP สินค้ำดังกล่ำว 

 

➢ เงื่อนไขการขอรับสิทธิ GSP 

❖ เป็นสินค้ำที่อยู่ในรำยกำรสินค้ำที่ญี่ปุ่นให้สิทธิ GSP และ 

❖ ผลิตถูกต้องตำมกฎแหล่งก ำเนิดภำยใต้สิทธิพิเศษท่ีญี่ปุ่นก ำหนด และ 

❖ ส่งตรงจำกประเทศที่ท ำกำรผลิตไปยังญี่ปุ่น และ 

❖ มีหนังสือรับรองแหล่งก ำเนิดสินค้ำประกอบกำรขอใช้สิทธิ์ 
 

➢ การให้สิทธิ GSP เป็นพิเศษแก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries : LDCs) 

❖ ยกเว้นภำษีน ำเข้ำและไม่ก ำหนดเพดำนน ำเข้ำภำยใต้ GSP ในทุกรำยกำรสินค้ำจำกประเทศพัฒนำน้อย
ที่สุด 45 ประเทศ 

❖ ก ำหนดสินค้ำบำงรำยกำรเพ่ือให้สิทธิ GSP เฉพำะประเทศพัฒนำน้อยที่สุดเท่ำนั้น เช่น ไข่ปลำบรรจุ
กระป๋อง ปูกระป๋องชนิดไม่รมควัน เสื้อผ้ำและรองเท้ำ เป็นต้น 

 

➢ กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (Rules of Origin) 

❖ สินค้ำท่ีจะได้รับสิทธิ GSP จะต้องเป็นไปตำมกฎว่ำด้วยแหล่งก ำเนิดสินค้ำ ดังนี้ 
1)  กฎเกี่ยวกับกำรผลิต (Origin Criteria) 

1.1) สินค้ำที่จะขอรับสิทธิ GSP จะต้องผลิตโดยใช้วัสดุของประเทศผู้ผลิตทั้งหมด (Wholly Obtained 
Goods) หรือ 

1.2) ผลิตจำกวัสดุน ำเข้ำที่ได้รับกำรแปรสภำพอย่ำงเพียงพอ (Sufficient Processing) จนกลำยเป็นสินค้ำ
ใหม่ภำยใต้พิกัดศุลกำกรที่แตกต่ำงไปจำกพิกัดศุลกำกรของวัสดุน ำเข้ำ (ระดับ 4 หลัก) หรือมีสัดส่วนกำรน ำเข้ำไม่
เกินร้อยละที่ก ำหนดของรำคำ FOB ของสินค้ำที่ผลิตได้ ทั้งนี ้ญี่ปุ่นให้ถือเสมือนว่ำ 

-  วัสดุน ำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่นเปรียบเสมือนหนึ่งวัสดุของประเทศผลิตตำมกฎกำรใช้วัสดุของ
ประเทศผู้ให้สิทธิ GSP (Donor Country Content Rule) 



-  วัสดุน ำเข้ำที่มีแหล่งก ำเนิดในประเทศสมำชิกอำเซียน 5 ประเทศเท่ำนั้น ได้แก่ ไทย มำเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนำม เปรียบเสมือนวัสดุของประเทศผู้รับสิทธิ GSP ตำมกฎ
แหล่งก ำเนิดสะสมในอำเซียน (ASEAN Cumulative Rule) 

 

2)  กฎเกี่ยวกับกำรส่งตรง (Direct Consignment) 
2.1) สินค้ำจะต้องถูกส่งตรงจำกประเทศผู้ผลิตที่เป็นผู้รับสิทธิ GSP ไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยไม่ผ่ำน

ดินแดนของประเทศอ่ืน 

2.2) กรณีที่ส่งผ่ำนประเทศอ่ืน จะต้องเป็นควำมจ ำเป็นด้ำนภูมิศำสตร์หรือเป็นไปตำมข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรขนส่ง  ไม่ว่ำจะมีกำรขนถ่ำย หรือเก็บรักษำไว้ชั่วครำวในประเทศที่สินค้ำถูกส่งผ่ำนหรือไม่ก็ตำม  โดย
สินค้ำจะต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแลของศุลกำกรของประเทศที่สินค้ำถูกส่งผ่ำน หรือเก็บรักษำ และจะต้องไม่มีกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดกับสินค้ำ นอกจำกกำรขนขึ้น/ลงจำกเรือ หรือด ำเนินกำรเพ่ือรักษำไว้ให้อยู่ในสภำพดี 

3)  กฎเกี่ยวกับหลักฐำนเอกสำร (Proof of Evidence) 
3.1) สินค้ำที่จะขอรับสิทธิ GSP จะต้องมีหนังสือรับรองแหล่งก ำเนิดสินค้ำ (Form A) ซึ่งออกโดย

หน่วยงำนรัฐบำลของประเทศผู้รับสิทธิ GSP หรือหน่วยงำนอื่นๆ ของประเทศผู้รับสิทธิ GSP ที่ศุลกำกรญี่ปุ่นได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ให้เป็นหน่วยงำนออกหนังสือรับรอง Form A เพ่ือแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรญี่ปุ่น ยกเว้นสินค้ำที่มี
มูลค่ำไม่เกิน 200,000 เยน ไม่ต้องใช้เอกสำร Form A (ส ำหรับประเทศไทยหน่วยงำนที่ออก Form A คือ กรมกำร
ค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์) 

3.2) สินค้ำที่ผลิตโดยใช้วัสดุน ำเข้ำจำกญี่ปุ่นจะต้องมี Certificate of Materials Imported from 
<st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Japan</st1:country-region> ที่ อ อ ก โ ด ย
หน่วยงำนที่ออกหนังสือรับรองของญี่ปุ่นก ำกับไปกับสินค้ำด้วยเพ่ือรับรองว่ำเป็นวัสดุที่น ำเข้ำจำกญี่ปุ่น 

3.3) สินค้ำที่ผลิตโดยใช้วัสดุของประเทศสมำชิกอำเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และเวียดนำม จะต้องมีหนังสือรับรอง Cumulative Working/ Processing Certificate ที่ออกโดย
หน่วยงำนที่ออกหนังสือรับรองของประเทศผู้ผลิตก ำกับไปกับสินค้ำด้วย 

 

 

------------------------------------------------------------  

ที่มำ: ส ำนักสิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ กรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์  

(ปรับปรุงวันที่ 30 เมษำยน 2562)  
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