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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์

สถิติการส่งออกอาหารสำ�เร็จรูปในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 1.9 แสนตันเพิ่มขึ้น 6 % เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 13,982 ล้านบาท ลดลง 8%
ภาพรวมของเดือนแรก มีสถานการณ์ที่น่ากังวล จากหลายๆปัจจัยที่มีผลกระทบกับการส่งออก ทั้งปัญหาจากภายในประเทศ และ
ปัญหาจากประเทศคู่ค้าและปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากมูลค่าส่งออก ดังนี้
สินค้าทูน่าแปรรูป
ในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 4.8 หมื่นตัน ลดลง 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่ง
ออกลดลง 20% ในเทอมของเงินบาท อยู่ที่ 5,896 ล้านบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 181 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 21% โดยสา
เหตุที่เห็นได้ชัดคือการส่งออกไปสหรัฐฯซึ่งเป็นตลาดหลักของทูน่าลดลงถึง 3 พันตัน (ม.ค 57 ปริมาณส่งออก 8.9 พันตัน ม.ค 58 ส่งออก 5.9
พันตัน) โดยสาเหตุหลักเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่ไทยถูกลดระดับในบัญชีค้ามนุษย์ไปเป็น tier 3 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องประสาน
การแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและเอกชนในการชี้แจงให้สหรัฐฯเห็นถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และปลดสถานะดังกล่าว
สินค้าอาหารทะเลแปรรูป
ในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 9.8 พันตัน เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่ง
ออกอยู่ที่ 1,070ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6% สาเหตุในการ
เพิ่มขึ้นมาจากการที่สามารถหาวัตถุดิบซาดีนได้มากขึ้น ซึ่งผลจากการปรับลดภาษีนำ�เข้าซาร์ดีนทำ�ให้สามารถนำ�เข้าซาร์ดีนได้มากขึ้นและเพิ่ม
กำ�ลังการผลิตส่งไปขายยังตลาดหลักทั่วโลกได้แก่ แอฟริกาใต้ (ม.ค 57 ปริมาณส่งออกไปแอฟริกาใต้ของซาร์ดีน 2 พันตัน ม.ค 58 ส่งออก 2.3
พันตัน) นอกจากนี้สินค้าที่น่าจับตามองอีกรายก็คือ ปูกระป๋อง (Canned Pasteurised Crab) ซึ่งมีการส่งออกไปยัสหรัฐฯทวีคูณเมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ม.ค 57 ปริมาณส่งออก 86 ตัน ม.ค 58 ส่งออก 152 ตัน) อย่างไรก็ตามสินค้ารายการนี้มีความต้องการสูงมากใน
ตลาดโลก แต่ปัญหาสำ�คัญคือ วัตถุดิบไม่เพียงพอ ซึ่งกรมประมงก็รับทราบเรื่องดังกล่าวและมีโครงการเพาะพันธุ์ ทว่าโครงการดังกล่าวควรได้
รับการสนับสนุนและดำ�เนินการอย่างจริงจัง เพื่อสนับสนุนสินค้าที่มีศักยภาพของไทยออกสู่ตลาดโลกมากขึ้น
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สินค้าสับปะรดแปรรูป
ในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 4.4 หมื่นตัน ลดลง 22% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่ง
ออกอยู่ที่ 1,755 ล้านบาท ลดลง 2 % ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3% สาเหตุสำ�คัญคือ
วัตถุดิบที่มีแนวโน้มขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อกำ�ลังการผลิต อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการผลิตของไทยในการผลิตสินค้าสับปะรดแปรรูป
ถือว่าเป็นอันดับต้นของโลก แม้ว่าประเทศที่สามารถผลิตสับปะรดแปรรูปได้เหมือนไทย เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ก็ยังเป็นรองในเรื่อง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพที่คู่ค้าไว้วางใจ ทว่า การที่ไทยโดนตัดสิทธิ GSP ประกอบกับการขาดแคลนวัตถุดิบ จะทำ�ให้แนวโน้มการส่่งออกสับ
ปะรดแปรรูปของไทยลดลง ซึ่งหากสินค้าเกษตรไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการจัดการโครงสร้างราคา และวัตถุดิบ ทำ�ให้วัตถุดิบไม่สอด
คล้องกับการผลิต จะทำ�ให้ไทยมีสิทธิเสียแชมป์การส่งออกให้กับคู่แข่งได้

มาตรฐานความปลอดภัยในโซ่อุปทานและการค้าระหว่างประเทศ
FoS) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่
อุปทานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
การขอเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic
Operator: AEO) ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ AEO จะต้อง
(1) จัดทําระบบการจัดการรักษาความปลอดภัย
(2) จัดทําการประเมินความเสี่ยงในด้านการรักษาความปลอดภัยภายใน
สถานประกอบกิจการ
(3) จัดทําเอกสารชี้แจงการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน (Security
Profile)

สินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป
ในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 1.4 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 48 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่ง
ออกอยู่ที่ 459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 49% ปัจจัยใน
การส่งเสริมให้ข้าวโพดหวานจากไทย มีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นคือประเทศผู้ผลิตอื่นๆไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาด ประกอบ
กับความต้องการในตลาดข้าวโพดหวานแทบเอเชีย(ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้)เพิ่มขึ้น ทำ�ให้เป็นโอกาสของไทยในการทำ�ตลาดข้าวโพดหวาน
สินค้าผักและผลไม้แปรรูป
ในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 3.8 หมื่นตัน ลดลง 3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่ง
ออกอยู่ที่ 1,880ล้านบาท คงที่ (0%) ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง1% สาเหตุหลักเป็น
เพราะการลดลงอย่างมากของสินค้าผลไม้อบแห้งในตลาดรัสเซีย เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในรัสเซียส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการ
ค้าขายกับรัสเซียและยกเลิกการซื้อขายไปหลายราย ทำ�ให้ยอดการส่งออกในภาพรวมของกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปตกลงมา
สินค้าอาหารพร้อมรับประทาน
ในเดือนมกราคม 2558 มีปริมาณการส่งออกประมาณ 3.9 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 3 % จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่มูลค่าการส่ง
ออกอยู่ที่ 2,921ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% ในเทอมของเงินบาท ส่วนเทอมของดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2% ปัจจัยที่ทำ�ให้
กลุ่มนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องคือ การเป็นส่วนประกอบของอาหารเช่น ซอส และผงปรุงรส ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และมีลักษณะโดดเด่น
แม้ว่าอาจจะมีการเติบโตที่น้อยกว่าในเดือนก่อน แต่ก็ยังเป็นการเติบโต สำ�หรับกลุ่มนี้สิ่งที่น่าระมัดระวังที่สุดคือ การเลียนแบบตราสินค้าหรือ
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไทยควรใส่ใจและหาวิธีป้องกันก่อนการโดนละเมิดลิขสิทธิ์สินค้า

องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได้กำ�หนด
กรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและการอำ�นวยความสะดวก
ทางการค้าโลก เรียกว่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (WCO SAFE FoS) วัตถุประสงค์ คือ การสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัยและการอำ�นวยความสะดวกทางการค้าตลอดเส้นทางการ
ขนส่งที่ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานศุลกากร เพื่อ
พัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงให้มีประสิทธิภาพ
WCO SAFE FoS มีหลักการสำ�คัญประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างความ
ร่วมมือกันระหว่างศุลกากรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความปลอดภัย
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของการนำ�สินค้าเข้าและส่งสินค้าออก โดย WCO ได้
แนะนำ�ให้ประเทศสมาชิกจัดตั้งโครงการ Authorized Economic Operator
(AEO) ขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการรับรองผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิต
ผู้นำ�ของเข้า ผู้ส่งของออก ตัวแทนออกของ ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวม คนกลาง ผู้
ประกอบการท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ผู้ประกอบกิจการท่ารถ ผู้ประกอบ
การคลังสินค้าตลอดจนผู้จัดจำ�หน่าย ให้มีการดำ�เนินงานตามมาตรฐานของ
WCO ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย โดยผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาตรฐาน
ตามข้อกำ�หนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางศุลกากร โครงการ AEO
จึงเป็นความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับภาคธุรกิจในการป้องกันภัยคุกคาม
จากการก่อการร้ายต่อการค้าระหว่างประเทศ

ข้อกำ�หนดการจัดทำ�มาตรการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 8 ด้าน
ดังนี้
1. ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่ (Premise Security and
Access Control)
2. ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน (Personnel Security)
3. ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ (Trading Partner Security)
4. ความปลอดภัยในเรื่องสินค้า (Cargo Security)
5. ความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า (Conveyance Security)
6. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and IT Security)
7. การบริหารจัดการและการสืบสวน (Incident Management and Investigation)
8. การบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น และแนวทา
งดําเนินการแก้ไข (Crisis
Management and Incident Recovery)
ที่มา : งาน สัมมนา Logistics Showcase 58 ครั้งที่ 3
“มาตรฐานความปลอดภัยใน โซ่อุปทานและการค้าระหว่างประเทศ”
วันที่ 18 มีนาคม 2558

สำ�หรับประเทศไทยกรมศุลกากรได้จัดตั้งโครงการผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ซึ่งเป็นโครงการ
รับรองผู้ประกอบการว่าเป็นผู้มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้ง 8 ด้านตาม
กรอบการรักษาความปลอดภัยขององค์การศุลกากรโลก (WCO SAFE
2
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Regulations Update
1.2 เอกสารข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการ
1.3 แบบประเมินผลิตภัณฑ์อาหารสำ�หรับจดทะเบียนอาหาร (สบ.5-1)
1.4 แบบ สบ.5-2 ถึง สบ.5-5 (ถ้ามี)
1.5 สำ�เนาการได้รับอนุญาตสถานที่ผลิต (สบ.1/อ.2)
2. กรณีนำ�เข้า
2.1 แบบจดทะเบียน(สบ.5)
2.2 เอกสารข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการ
2.3 แบบประเมินผลิตภัณฑือาหารสำ�หรับจดทะเบียนอาหาร(สบ.5-1)
2.4 แบบ สบ.5-2 ถึง สบ.5-5 (ถ้ามี)
2.5 สำ�เนาการได้รับอนุญาตสถานที่ (อ.7)
2.6 ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารฯ (ฉบับจริงพร้อมสำ�เนา)
2.7 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ (ฉบับจริง)
3. ดำ�เนินการยื่น ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
การกำ�กับดูแลหลังออกสู่ตลาด ตามแนวทาง Reprocess
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียม
1. กรณีผลิตในประเทศ
1.1 Product profile
1.2 ผลตรวจวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์
1.3 หลักฐานตามประกาศฯ GMP กฎหมายกำ�หนด (193,298,349)
2. กรณีนำ�เข้า
2.1 Product profile
2.2 ผลตรวจวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์
2.3 ใบรับรองมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์นำ�เข้า
ขั้นตอนการดำ�เนินงานในการตรวจสอบ
1. การดำ�เนินการก่อนตรวจ
- รับรายงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลข อย. จากกลุ่ม Pre-marketing
- กำ�หนดแผนการตรวจ ประชุมเตรียมการและมอบหมายหน้าที่
2. การดำ�เนินการขณะตรวจ
- ตรวจสอบเอกสารและสถานที่
-- กรณีผลิตในประเทศ: การควบคุมสุขลักษณะที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำ�หนด
-- กรณีนำ�เข้า: cert ผู้ผลิตต่างประเทศ การจัดเก็บและการกระจายสินค้า
3. การดำ�เนินการหลังตรวจ
- รายงานผลการตรวจเบื้องต้น และประมวลผล
- ประสานผลการดำ�เนินงานและบันทึกข้อมูล

แนวทางการกำ�กับดูแลอาหารแนวใหม่สำ�หรับผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ประเภท

แนวทางการกำ�กับดูแลอาหารแนวใหม่ (Reprocess) คือ การปรับกระบวนการขออนุญาต (สถานที่ /
ผลิตภัณฑ์ / การโฆษณา และตรวจสอบเฝ้าระวัง) ประโยชน์ของ Reprocess ได้แก่
1. ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในเบื้องต้นก่อน
การผลิต / นำ�เข้าและจำ�หน่ายแก่ผู้บริโภค
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ณ สถานที่ผลิต และการพัฒนาองค์
ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
3. ผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้เพียงพอสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง จะได้
รับความสะดวกในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างรวดเร็ว (Fast track)
4. เน้นความเข้มงวดในการกำ�กับดูแลหลังออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ซึ่งตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา อย.ได้นำ�ร่องกระบวนการ Reprocess ในการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท คือ นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ระยะเวลาการดำ�เนินการ Reprocess คือ
1. การยื่นปกติ จะใช้เวลาทำ�การไม่เกิน 20 วันทำ�การ
2. ยื่น Fast track จะใช้เวลาทำ�การไม่เกิน 7 วันทำ�การ
ผู้ประกอบการที่นำ�เข้า และผลิตเพื่อจำ�หน่ายในประเทศ จะต้องดำ�เนินการ ดังนี้
1. ประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาและควบคุมกระบวนการผลิต / นำ�เข้าด้วย
ระบบคุณภาพ
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบอาหารที่เกี่ยวข้อง โดย อย. สนับสนุนการพัฒนาหน่วยฝึกอบรม
และหลักสูตรการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ
3. ประเมินศักยภาพของตนเองตามเงื่อนไขที่ อย.กำ�หนด หากมีศักยภาพในการควบคุมคุณภาพ ความ
ปลอดภัยและมีองค์ความรู้สูงจนได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่ม A จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตแบบ
Fast track
เกณฑ์กำ�หนดที่ผู้ประกอบการจะได้รับการพิจารณาแบบ Fast track มีดังนี้
1. ผลตรวจสถานที่
1.1 กรณีผลิตในประเทศ ต้องผ่าน GMP กฎหมาย ≥85% หรือ HACCP หรือ ISO22000 หรือ Codex GMP Certificate โดยพิจารณาผลตรวจล่าสุด
1.2 กรณีนำ�เข้า ต้องมี HACCP หรือ ISO22000 หรือ Codex GMP Certificate
2. ผลสอบความรู้ ≥80% ทุกหลักสูตรอบรม
3. การส่งเสริมวิเคราะห์ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
4. ผลตรวจ Post ต้องไม่เคยถูกดำ�เนินคดีภายใน 1 ปี หรือมีการแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จสิ้น
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
1. กรณีผลิตในประเทศ
1.1 แบบจดทะเบียน (สบ.5)

สามารถศึกษารายละเอียด Website : http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54
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FTAs Watch
...กิจกรรม ข่าวสารและประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับแรงงาน...

ทูตย์พาณิชย์สหรัฐเข้าชี้แจงต่อโอบามา ลุ้นปรับอันดับบัญชีค้ามนุษย์ในเดือนมิถุนายน

“FTAs Watch...จับตาความเคลื่อนไหวการเจรจาการค้าเสรี”

บริการวินิจฉัยถิ่นกำ�เนิดสินค้าล่วงหน้า
การนำ�เข้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี(FTA) มี
เงื่อนไขที่สำ�คัญคือ สินค้าที่ผลิตและจะได้รับสิทธิตาม FTA จะ
ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยถิ่นกำ�เนิดสินค้า
ทว่า ผู้นำ�เข้า-ส่งออกสินค้าหลายท่าน ยังมีความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่จะตรงตามเงื่อนไขของ
FTA แต่ละฉบับ
ในวันนี้เราจะมาพูดถึง สินค้าขาเข้า หรือ สินค้านำ�เข้า ว่า
หากต้องการใช้สิทธิ FTA จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ที่ส่งสินค้ามา
ให้เราจะผลิตสินค้าได้ถูกต้องตามกฎแหล่งกำ�เนิดสินค้า
กรมศุ ล กากรในฐานะหน่ ว ยงานในการอำ � นวยความ
สะดวกสินค้าผ่านแดน จึงมีบริการ “วินิจฉัยถิ่นกำ�เนิดสินค้าล่วง
หน้า” คือ การให้บริการตรวจสอบว่า “สินค้านำ�เข้า” ที่จะนำ�เข้า
มาในราชอาณาจักรไทยและต้องการนำ�เข้าโดยใช้สิทธิ FTA ใน
แต่ละรายการ มีถิ่นกำ�เนิดสินค้าถูกต้องหรือไม่
กระบวนการยื่ น คำ � ร้ อ งขอตรวจสอบหรื อ ให้ ก รม
ศุลกากรวินิจฉัยถิ่นกำ�เนิดสินค้าล่วงหน้า มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้ยื่นคำ�ร้องต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
ใบสั่งซื้อ หนังสือสัญญาซื้อขาย บัญชีราคาสินค้า เลตเตอร์ออฟ

เครดิต หรือบัญชีราคาสินค้าล่วงหน้า
หรื อ ในกรณี ไ ม่ มี เ อกสารเหล่ า นี้ ผู้ ยื่ น ต้ อ งมี เ อกสาร
ชี้แจงรายละเอียดสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า/ชื่อยี่ห้อ วัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต-ปริมาณที่ใช้ในการผลิต
พิกัดสินค้าที่ใช้ในการ
ผลิต ต้นทุนวัตถุดิบ(ราคา CIF)-ราคา(FOB) กรรมวิธีผลิต และ
เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ตัวอย่างสินค้าและหรือรูปถ่าย (กรณี
ข้อมูลเป็นความลับต้องแจ้งต่อกรมศุลกากรทราบด้วย)
2. ยื่นคำ�ร้องโดยกรอกแบบฟอร์มที่แนบท้ายในประกาศ
ศุลกากรที่ 7 /2553 เรื่อง ขอให้พิจารณาแจ้งถิ่นกำ�เนิดสินค้าล่วง
หน้า จากนั้นนำ�ไปยื่น ณ กรมศุลกากร โดยมีระยะเวลาตรวจ
สอบข้อมูล 30 วันทำ�การ กรณีข้อมูลไม่เพียงพอกรมศุลกากร
จะแจ้งไปยังผู้ยื่นคำ�ร้องให้มาชี้แจงเพิ่มเติม
3. ผลการวินิจฉัยจะใช้สำ�หรับผู้ที่ยื่นคำ�ร้องเท่านั้น
ดังนั้น หากผู้ที่นำ�เข้าสินค้าต้องการความชัดเจนก่อน
การนำ�เข้า ซึ่งจะทำ�ให้สามารถคำ�นวนความคุ้มค่าในการซื้อ-ขาย
สินค้าระหว่างประเทศได้ มิเช่นนั้นแล้วหากได้รับแจ้งว่าสามารถ
ใช้สิทธิ FTA ได้ แต่เมื่อนำ�เข้าจริงไม่สามารถใช้ได้ อาจทำ�ให้
เสียเวลา(และเสียเงิน)มากกว่ามาใช้บริการวินิจฉัยถิ่นกำ�เนิดสิน
ค้าล่วงหน้ากับกรมศุลกากรครับ

สำ�นักข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า นายประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
ประจำ�สำ�นักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐ ได้
ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาในนามทีมไทยแลนด์ โดยจัดทำ�รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์ส่งให้สหรัฐเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ชี้แจงความคืบหน้าในการดำ�เนินมาตรการต่าง ๆ เช่น
การบังคับใช้กฎหมาย และการป้องกันการค้ามนุษย์ ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการทบทวนสถานะ
ไทยในเดือนมิถุนายนนี้
ในด้านการพบปะเอกชน สคร.วอชิงตัน ได้พบกับผู้นำ�เข้ารายใหญ่ของสหรัฐ เช่น ห้างวอลมาร์ต บริษัทคอสโค รวมถึงสมาคมประมง ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ผู้นำ�เข้าสหรัฐยังคงต้องการสั่งซื้อ
สินค้าจากไทยต่อเนื่อง เพียงแต่ขอให้ไทยปรับปรุงและแก้ไขปัญหาแรงงานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ
วอล-มาร์ต ให้ความเห็นว่าไทยควรจะใช้โอกาสนี้ ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส พอโดน Tier 3 ไทย
แก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อจะได้เป็นมาตรฐานหรือเป็นต้นแบบในการส่งออกกับประเทศอื่น และสิ่งที่
ผู้นำ�เข้าต้องการคือ รัฐบาลไทยควรให้ความสำ�คัญในการแก้ไขปัญหา อย่าให้ลุกลามไปมากกว่านี้
ในขณะที่ สหรัฐต้องการให้ไทยทำ�เปรียบเทียบข้อมูลการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ง อ้อย
ประมง สิ่งทอ และสื่อลามก ว่าใช้แรงงานเด็กหรือไม่ จำ�นวนเท่าไร ซึ่งกระทรวงแรงงานกำ�ลัง
ดำ�เนินการ คาดว่าใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจะแล้วเสร็จ
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 24 มี.ค. 2558 )
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1427083346

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : www.customs.go.th
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปและสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทยร่วมประชุมหารือ
ต่อรองราคาแผ่นเหล็ก

		

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์
: เครื่องมือยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยในยุคโลกร้อน”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปและกรรมการ
สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ได้ร่วมหารือสถานการณ์ราคาแผ่นเหล็ก ณ โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ประเด็นที่หารือกันได้แก่ สถานการณ์ส่งออกอาหารสำ�เร็จรูป
และทิศทางของการปรับราคาแผ่นเหล็ก
โดยผลของการหารือ ทั้ง 2 สมาคมฯ มีความเห็นพ้องว่า ไม่เห็นด้วยต่อการ
ปรับราคาเหล็กลดลง 500 บาทต่อตันของบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทย เพราะปัจจัย
วัตถุดิบต่างๆก็มีการปรับราคาลงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้สมาคมบรรจุภัณฑ์ฯจะเข้า
เจรจากับบริษัทแผ่นเหล็กวิลาสไทยอีกครั้งในเดือนเมษายน 2558 ซึ่งจะแจ้งผลการ
เจรจาให้ทราบในโอกาสต่อไป

สถาบันองค์ความรู้ระหว่างประเทศจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ : เครื่องมือยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยในยุคโลกร้อน”
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารของไทยเห็นความสำ�คัญของการดำ�เนิน
งานด้านคาร์บอนฟุตพรินท์ และสามารถจัดทำ�คาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์ด้วย
ตนเอง
กำ�หนดการ : วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
รายละเอียดใบสมัคร : http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach/92068/92068.doc&title=92068
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