
ระบบ GSP สหรัฐอเมริกา 

การให้สิทธิ GSP  สหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมโครงการใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) 
แก่ประเทศก าลงัพฒันาและ 

ดว้ยพฒันา ทั้งน้ีรวมถึงประเทศไทยดว้ย ตั้งแต่ปี 2519 เป็นตน้มา 
เพื่อเปิดโอกาสใหสิ้นคา้จาก 

ประเทศท่ีไดรั้บสิทธิ GSP สามารถเขา้ไปแข่งขนัในตลาดสหรัฐฯ  

ระยะเวลาของโครงการ การใหสิ้ทธิ GSP ของสหรัฐฯ แบ่งออกเป็น 3 โครงการ ดงัน้ี  

โครงการท่ี 1 : วนัท่ี 1 มกราคม 2519 – วนัท่ี 3 มกราคม 2528 

โครงการท่ี 2 : วนัท่ี 4 มกราคม 2528 – วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2538 

โครงการท่ี 3 : วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2538 – วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2540 

ต่ออายคุร้ังท่ี 1 : วนัท่ี 1 มิถุนายน 2540 – วนัท่ี 30 มิถุนายน 2541 

ต่ออายคุร้ังท่ี 2 : วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2541 – วนัท่ี 30 มิถุนายน 2542 

ต่ออายคุร้ังท่ี 3 : วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2542 – วนัท่ี 30 กนัยายน 2544 

ต่ออายคุร้ังท่ี 4 : วนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

ต่ออายคุร้ังท่ี 5 : วนัท่ี 1 มกราคม 2550 – 31 ธนัวาคม 2551 

ต่ออายคุร้ังท่ี 6 : วนัท่ี 1 มกราคม 2552 – 31 ธนัวาคม 2552 

ต่ออายคุร้ังท่ี 7 : วนัท่ี 1 มกราคม 2553 – 31 ธนัวาคม 2553 

ต่ออายคุร้ังท่ี 8 : วนัท่ี 1 มกราคม 2554 – 31 กรกฏาคม 2556 

ขอบเขตของสินค้าภายใต้สิทธิ GSP สหรัฐฯ ใหสิ้ทธิ GSP สินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม ประมาณกวา่ 4,900 
รายการ ซ่ึงส่วนใหญ่ 

จะเป็นสินคา้อุตสาหกรรม โดยมีประเทศท่ีไดรั้บสิทธิทั้งหมด 123 ประเทศ 
ซ่ึงเป็นประเทศดว้ย 

พฒันา 43 ประเทศ  

คุณสมบัติของประเทศทีอ่ยู่ในข่ายได้รับสิท
ธิ GSP  

(1) ระดบัการพฒันาประเทศ : โดยพิจารณาจาก GNI per capita ของ World 
Bank (ปี 2555 สหรัฐฯ  



ก าหนดไม่เกิน 12,616 เหรียญสหรัฐฯ) (ไทย $5,210 หรือ Upper  Middle 
Income) 

(2) การเปิดตลาดสินคา้และบริการ : 
ตอ้งมีการเปิดตลาดสินคา้และบริการอยา่งสมเหตุผล 

(3) การคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา : 
ประเทศผูรั้บสิทธิจะตอ้งมีระบบการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง 

     ปัญญาอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

(4) การคุม้ครองสิทธิแรงงาน : 
จะตอ้งมีการคุม้ครองสิทธิแรงงานในระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับของนานา 

      ชาติ 

(5) ก าหนดนโยบายลงทุนท่ีชดัเจน 
และลดขอ้จ ากดัทางการคา้ของประเทศท่ีไดรั้บสิทธิ  

(6) ใหก้ารสนบัสนุนสหรัฐฯ ในการต่อตา้นการก่อการร้าย 

สินค้าทีม่ีคุณสมบัติอยู่ในข่ายทีจ่ะได้รับสิท
ธิ GSP  

(1) ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีอยูใ่นบญัชีสินคา้ท่ีไดรั้บสิทธิ GSP  

(2) ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีน าเขา้โดยตรงจากประเทศประเทศผูรั้บสิทธิ  

(3) ตอ้งผลิตถูกตอ้งตามกฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้ (Rules of Origin)  

(4) ผูน้ าเขา้สินคา้จะตอ้งยืน่ขอใชสิ้ทธิ duty free ภายใต ้GSP  

หลกัเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า  (1) สินคา้นั้นจะตอ้งผลิตข้ึนโดยใชว้ตัถุดิบในประเทศผูรั้บสิทธิทั้งหมด  

    หรือ กรณีท่ีมีวตัถุดิบ หรือส่วนประกอบน าเขา้จากต่างประเทศ 
จะตอ้งมีส่วนประกอบวตัถุดิบ ใน 

    ประเทศรวมกบัตน้ทุนการผลิตโดยตรงอยา่งนอ้ยร้อยละ 35 
ของราคาสินคา้จากโรงงาน  

     (Ex-factory Price) หรือราคาประเมิน (Appraised Value) 
ของสินคา้นั้นในสหรัฐฯ 

(2) สินคา้จากไทยสามารถผลิตภายใตก้ฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดแบบสะสม  

     (Cumulative Origin) ซ่ึงไทยจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศ ASEAN 
จึงสามารถใชว้ตัถุดิบร่วมกบัประเทศ 



     กมัพูชา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
โดยถือวา่มาจากแหล่งก าเนิดประเทศเดียวกนั ซ่ึงจะตอ้งมีอตัรา 

     ส่วนดงักล่าวไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 35 ของราคาสินคา้จากโรงงาน 
หรือราคาประเมินของสินคา้นั้น  

มาตรการระงับสิทธิ GSP  ระบบ GSP สหรัฐฯ แบ่งการระงบัสิทธิ GSP เป็น 2 ประเภท คือ  

1. ระงบัสิทธิ GSP รายสินคา้ ( ใชก้ฎ CNLs เป็นเกณฑ์) 

2. ระงบัสิทธิ GSP รายประเทศ โดยพิจารณาจาก GNI per capita ของ World 
Bank (ปี 2555 เท่ากบั 

     12,616 เหรียญสหรัฐฯ)  

 

เกณฑ์การระงับสิทธิ GSP 

(รายสินค้า)  

 

การระงบัสิทธิ สินคา้จากประเทศผูรั้บสิทธิ GSP จะถูกยกเลิกการใหสิ้ทธิฯ 
เป็นการชัว่คราวเม่ือการน าเขา้สหรัฐฯ ตามระบบ GSP สหรัฐฯ 
จะจ ากดัการใหสิ้ทธิ GSP ส าหรับสินคา้ท่ีอยูใ่นข่ายไดรั้บสิทธิ GSP 
ภายใตก้ฎวา่ดว้ยความจ าเป็นดา้นการแข่งขนั (Competitive need limit : 
CNLs)กล่าวคือ สินคา้ใดของประเทศใด จะถูกระงบัสิทธิ GSP หากปรากฏวา่ 
มูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ ในปีปฏิทินท่ีผา่นมาสูงเกินเพดานท่ีก าหนดไว ้คือ  

- มีส่วนแบ่งตลาดน าเขา้จากสหรัฐฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50 
แต่มูลค่าน าเขา้สหรัฐฯ ของสินคา้ 

   ดงักล่าวจากทัว่โลก ต ่ากวา่มูลค่าขั้นต ่า(De Minimis Value) 
ท่ีสหรัฐฯ ก าหนด (ปี 2556 

   เท่ากบั 21.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) (เพิ่มข้ึนทุกปีๆ ละ 5 
แสนเหรียญสหรัฐฯ) หรือ 

- มีมูลค่าน าเขา้สหรัฐฯเกินมูลค่าขั้นสูงท่ีสหรัฐฯก าหนดไวใ้นแต่ละปี 
(ในปี 2556 

   เท่ากบั 160 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) โดยใหเ้พิ่มข้ึนทุกปีๆ ละ 5 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ทั้งน้ี หากมีการน าเขา้สินคา้ใดเกินเกณฑด์งักล่าว 
ถือวา่สินคา้นั้นมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูง  



จึงไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี GSP ต่อไป จะถูกตดัสิทธิในวนัท่ี 1 
กรกฎาคมขอปีถดัไป  

เกณฑ์การขอผ่อนผนัคืนสิทธิและไม่ให้ระงั
บสิทธิ GSP  

การคืนสิทธิและผอ่นผนัไม่ระงบัสิทธิ 
สินคา้ท่ีถูกระงบัสิทธิสามารถท่ีจะขอคืนสิทธิหรือผอ่นผนัไม่ 

ระงบัสิทธิ ได ้2 วธีิ คือ  

(1) ขอคืนสิทธิกรณี Redesignation สินคา้ท่ีถูกระงบัสิทธิ 
หากปีต่อมามูลค่าการส่งออกต ่ากวา่ระดบั  

      CNL ท่ีก าหนด ซ่ึงปี 2556 สหรัฐฯ ก าหนดท่ี 160 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(2) ขอผอ่นผนัไม่ให้ระงบัสิทธิกรณี De Minimis Waive 
ส าหรับสินคา้ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดน าเขา้ 
สหรัฐฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

การทบทวนข้อยกเว้น CNL Waiver 
เพิม่เติม 

สินคา้ใดท่ีเคยไดรั้บยกเวน้เพดานการส่งออก(CNL Waiver) 
มาแลว้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี หรือ 

นานกวา่น้ี สินคา้นั้นอาจถูกตดัสิทธิ GSP 
หากการส่งออกสินคา้นั้นเขา้สหรัฐฯเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 

(1) มีมูลค่าน าเขา้เกินร้อยละ 150 ของระดบัเพดาน CNL ท่ีสหรัฐฯ 
ก าหนดในปีนั้น 
(ปี 2556 = 240 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) หรือ 

(2) มีส่วนแบ่งการน าเขา้เกินร้อยละ 75 
ของมูลค่าการน าเขา้สินคา้รายการนั้นของสหรัฐฯ  

ทั้งน้ีอยูใ่นดุลพินิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
ท่ีจะผอ่นผนัใหไ้ดรั้บสิทธิต่อไปอีกก็ได ้ 

การขอใช้สิทธิ GSP ตั้งแต่ปี 2537 เป็นตน้มาศุลกากรสหรัฐฯ ไดย้กเลิกการใชห้นงัสือรับรอง From 
A เป็นหลกัฐาน เพื่อขอใชสิ้ทธิ GSP ผูน้ าเขา้สหรัฐฯ 
จะเป็นผูด้  าเนินการรับรองสินคา้ดว้ยตน้เอง (Self certificate) 
และเป็นผูร้้องขอใชสิ้ทธิ GSP โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

ผูส่้งออก 
จะตอ้งเก็บรักษาเอกสาร/ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการผลิตสินคา้เป็นเวลาอยา่ง
นอ้ย 5 ปี  



โดยสามารถช้ีแจงขอ้เท็จจริงไดใ้นกรณีท่ีศุลกากรสหรัฐฯ 
ร้องขอตรวจสอบผา่นผูน้ าเขา้สหรัฐฯ ช้ีแจงในแบบฟอร์ม GSP Declaration  

ผูน้ าเขา้ เป็นผูแ้สดงความจ านงน าเขา้สินคา้โดยขอใชสิ้ทธิ GSP 
และยนืยนัขอ้เทจ็จริงทั้งหมดต่อ 

ศุลกากรสหรัฐฯ 

Website แนะน า  โครงการ GSP สหรัฐอเมริกา  

http ://www.ustr.gov 

รายการสินคา้และอตัราภาษีน าเขา้ปกติ/อตัราภาษีภายใต ้GSP  

http://www.usitc.gov/tata/hts/bychaper/index.htm 

สถิติการน าเขา้/ส่งออกของสหรัฐอเมริกา 

http://www.dataweb.usitc.gov 

 

http://www.usitc.gov/tata/hts/bychaper/index.htm
http://www.dataweb.usitc.gov/

