
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  158/๒๕๖๐ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและ 
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรบัของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน 

 
 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  (ASEAN  Trade  in 
Goods  Agreement:  ATIGA)  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วม 
ในโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  
(โ ค ร ง ก า ร ที่   ๑ )  (Memorandum of Understanding between the Governments of the 
Participating Member States of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) on 
the Pilot Project for the Implementation of a Regional Self-Certification System)  บั น ทึ ก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชกิอาเซียนที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบ
การ รับ รอ งถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ าด้ วยตน เอ งขอ งภู มิ ภ าค   (โค รงการที่   ๒ )  (Memorandum of 
Understanding among the Governments of the Participating Member States of the 
Association of South-East Asian Nations (ASEAN)  on the Second Pilot Project for the 
Implementation of a Regional Self-Certification System)  ตามประกาศกระท รวงการคลั ง  
เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่ มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน  ลงวันที่  
๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมศุลกากร  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ หลักการทั่วไป  
(๑) ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากร

ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๒) ของที่ต้องเสียอากรในอัตราตามสภาพ  ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่ มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน  ลงวันที่  
๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  หากคํานวณค่าอากรเม่ือเทียบเป็นร้อยละของราคาแล้วสูงกว่าอัตรา 
ตามราคา  ให้ลดลงเหลือเทียบเท่าอัตราตามราคา 
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 (๓) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ  ๑ (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๓.๑) ให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

   (๓.๑.๑) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า [Form  D  (ATIGA)]  ที่ออกตาม
ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
[Form  D  (ATIGA)]  ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรในอัตรา
ปกติไปก่อน 

   (๓.๑.๒) หนังสือรับรองจากผู้ส่งออกว่าสินค้าดังกล่าวมีถิ่นกําเนิดจาก
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน
สําหรับของที่มีราคา  เอฟ  โอ  บี  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ 

   (๓.๑.๓) กรณีปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิก
อาเซียน  ที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑)  นอกจากแสดงเอกสารตาม  (๓.๑.๑)  หรือ  (๓.๑.๒)  อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว 
สามารถแสดงเอกสารตาม  (๓.๑.๓.๑)  หรือ  (๓.๑.๓.๒)  ดังต่อไปนี้ 

     (๓.๑.๓.๑) บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
(Invoice  Declaration)  ซึ่งจัดทําโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Certified  Exporter) หรือในกรณีที่บัญชี
ราคาสินค้าไม่มีข้อความรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าที่ผู้ส่งออกรับอนุญาตรับรอง  ให้แสดงเอกสารทางการค้าอื่น
ที่มีข้อความรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าซึ่งจัดทําโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต  โดยมีคําอธิบายรายละเอียดของสินค้า
ที่เพียงพอที่จะสามารถระบุถึงถิ่นกําเนิดสินค้าได้ ได้แก่  ใบเรียกเก็บเงิน  (Billing  statements)  หรือ
ใบสั่งปล่อยสินค้า  (Delivery  order)  หรือบัญชีการบรรจุหีบห่อ  (Packing  list)  ทั้งนี้  ข้อความรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกอาเซียนที่ เข้าร่วม 
ในโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค (โครงการที่ ๑) 

     (๓.๑.๓.๒) บัญชีราคาสินค้า  หรือเอกสารทางการค้าอื่น  ได้แก่ 
ใบเรียกเก็บเงิน  (Billing  statements)  หรือใบสั่งปล่อยสินค้า  (Delivery  order)  หรือบัญชีการบรรจุ
หีบห่อ  (Packing  list)  จากผู้ส่งออกว่าสินค้าดังกล่าวมีถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนสําหรับของที่มีราคา  เอฟ  โอ  บี  
ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ 

   (๓.๑.๔) กรณีปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิก
อาเซียนที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
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ของภูมิภาค  (โครงการท่ี  ๒)  สามารถแสดงบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Invoice 
Declaration)  ซึ่งจัดทําโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Certified  Exporter)  ทั้งนี้  ข้อความรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า
ให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องสําหรับ
การดําเนินการระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการท่ี  ๒)  หรือแสดง
เอกสารตาม  (๓.๑.๑)  หรือ  (๓.๑.๒) 
  (๓.๒) การจะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  สําหรับการนําเข้า
ของจากกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามโครงการที่  ๑  
และโครงการที่  ๒  เม่ือประเทศนั้นได้ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายภายในของตนเพื่อเข้าร่วม
โครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองในภูมิภาคเสร็จสิ้น 
และได้ส่งมอบสัตยาบันสารหรือหนังสือแสดงการยอมรับไปเก็บรักษาไว้ที่สํานักเลขาธิการอาเซียน 

   สิทธิในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากรตามโครงการที่  ๑ 
และโครงการที่  ๒  ให้สิ้นสุดลง  เม่ือได้มีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิก
อาเซียน  ที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว 

  (๓.๓) อัตราอากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนสําหรับของประเภท
หรือชนิดเดียวกันในประเทศผู้ส่งออก  ต้องไม่เกินอัตราตามราคาร้อยละย่ีสิบ 

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า  
ต้องเป็นไปตามบทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า 

ของอาเซียน  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒  บทที่  ๓  กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า) 

(๑) เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  (ATIGA)  

(๑.๑) กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออก  (Wholly  Obtained  or  Produced:  WO)  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  (ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement:  ATIGA)  หรือ 

(๑.๒) กรณีใช้เกณฑ์การคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคท่ีมีถิ่นกําเนิดจาก
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  หรือมีการเปล่ียนพิกัดศุลกากรในระดับ  ๔  หลัก   
(การเปล่ียนประเภทพิกัด)  ตามพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๕  หลักเกณฑ์และแนวทาง
สําหรับการคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค  ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  และ
ภาคผนวก  ๖  แนวทางการปฏิบัติสําหรับการสะสมถิ่นกําเนิดแบบบางส่วน  (Partial  Cumulation) 
ภายใต้ข้อ  ๓๐  (๒)  ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าแบบสะสมของอาเซียน)  เว้นแต่ได้มีการกําหนด 
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กฎเฉพาะรายสินค้า  (Product  Specific  Rules:  PSRs)  ไว้ในข้อ  ๒  (๑)  (๑.๓)  จะใช้เกณฑ์การได้ 
ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑)  (๑.๒)  นี้ไม่ได้ 

(๑.๓) กรณี ใช้ ก ฎ เฉพ าะรายสิ น ค้ า   (Product  Specific  Rules:  PSRs)   
ให้ปฏิบัติตามกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  แนบท้ายประกาศน้ี 
(ภาคผนวก  ๓  กฎเฉพาะรายสินค้า  ภาคผนวก  ๕  หลักเกณฑ์และแนวทางสําหรับการคํานวณสัดส่วน
มูลค่าการผลิตในภูมิภาค  ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  ภาคผนวก  ๖  แนวทางการปฏิบัติ
สําหรับการสะสมถิ่นกําเนิดแบบบางส่วน  (Partial  Cumulation)  ภายใต้ข้อ  ๓๐ (๒)  ของกฎว่าด้วย 
ถิ่นกําเนิดสินค้าแบบสะสมของอาเซียน  และเอกสารแนบ  ๑  การเปล่ียนรูปสินค้าในสาระสําคัญ  สําหรับ
สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)  

(๑.๔) กรณีสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งได้มีการกําหนดไว้  ภายใต้ความตกลง
การค้าสินค้าของอาเซียน  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๔  สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามพิกัด
ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน  (AHTN)  ฉบับปี  ๒๐๑๒)  จะถือว่าได้ถิ่นกําเนิดในประเทศสมาชิก  เม่ือ 
ของนั้นถูกประกอบจากวัสดุที่อยู่ภายใต้ภาคผนวก  ๔  แม้ว่าของนั้นจะกําหนดไว้ในข้อ  ๒  (๑)  (๑.๒) 
หรือข้อ  ๒  (๑)  (๑.๓)  ก็ตาม 

(๒) กรณีของที่มีเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑) 

(๒.๑) การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  เง่ือนไขการได้ 
ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒ 
(HS 2012) 

(๒.๒) หากของที่นําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ  ๒  (๑)  ข้อ  ๒ (๒)  (๒.๑)  และ
ข้อ  ๒  (๓)  ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตามบัญชี
อัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของ 
ที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน  โดยใช้ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร  (Correlation Table)  แนบท้ายประกาศนี้  
(เอกสารแนบ  ๓  ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS 2012)  เป็นพิกัด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑)  (HS 2017)) 

(๓) เง่ือนไข และการระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 



 หน้า   ๕ 
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(เล่ม  ๕) 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสนิค้า การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสนิค้า 

ก. ของนั้นได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิก  
ผู้ส่งออก (Wholly Obtained or Produced) ตาม
ข้อ ๒๗ ในบทที่ ๓ ของความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน (ATIGA)  

“WO”  

ข. ข อ ง นั้ น เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ  ๒ ๘  (Non-Wholly 
Obtained) ในบทที่ ๓ ของความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน (ATIGA)  

 

      - สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค ร้อยละของสัดส่วนมูลค่าการผลิตใน
ภูมิภาค เช่น “40%” 

      - ผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร ตามที่กําหนด  

 ในระดับ ๒ หลัก (ตอน) หรือ 

 ในระดับ ๔ หลัก (ประเภท) หรือ 

 ในระดับ ๖ หลัก  (ประเภทย่อย)

 

“CC”  

“CTH”  

“CTSH”

      - ผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง “SP” 

      - ผ่านเกณฑ์ข้างต้นประกอบร่วมกัน เกณฑ์ข้างต้นที่ประกอบร่วมกัน เช่น  
“CTSH + 35%”

ค. ของนั้นใช้การสะสมถ่ินกําเนิดแบบบางส่วน (Partial 
Cumulation: PC) ตามวรรค ๒ ของข้อ ๓๐ ในบทท่ี 
๓ ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) 

“PC x%” (x คือ ร้อยละของมูลค่าการ
ผลิตในภูมิภาคที่น้อยกว่าร้อยละ 40 
เช่น “PC 25%”) 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form D)  

ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง

การค้าสินค้าของอาเซียนแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๘  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรอง 

ถิ่นกําเนิดสินค้า) 
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(เล่ม  ๕) 

(๑) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ตามแบบฟอร์ม  แนบท้ายประกาศนี้ 
(ภาคผนวก  ๗  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  จะต้องออกโดยหน่วยงานราชการที่ได้รับมอบหมาย 
ของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งของออก  และต้องมีตราประทับ
พร้อมกับลงลายมือชื่อด้วยตนเองโดยผู้มีอํานาจของหน่วยงานดังกล่าว  ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีรายชื่อ  ที่อยู่ 
ตัวอย่างลายมือชื่อและตัวอย่างตราประทับทางราชการของหน่วยงานผู้มีอํานาจในการออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว  

ในกรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่
ในบัญชีที่อ้างถึงในวรรคหน่ึงจะไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากร 

(๒) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ต้องใช้กระดาษสีขาว  ขนาดมาตรฐาน 
ไอ  เอส  โอ  เอสี่  และต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  การแก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อความจะต้องใช้วิธีใด 
วิธีหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

(๒.๑) ขีดฆ่าข้อความที่ ไม่ถูกต้องออกและเพิ่มเติมข้อความที่ต้องการใหม่ 
การเปล่ียนแปลงและแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจลงนามหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  และต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า  ช่องว่างที่ไม่ได้ใช้ให้ขีดเส้นปิดก้ันเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความใด ๆ  ในภายหลัง 

(๒.๒) ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ฉบับใหม่แทนหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิมที่ผิดพลาด 

(๓) ถ้าหากผู้ส่งออกยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กําหนด  หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศสมาชิกผู้ส่งออก  จะออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  
ให้ก่อนหน้า  วันส่งออก  ในขณะที่ส่งออก  หรือหลังจากวันส่งออกแต่จะต้องไม่เกิน  ๓  วันนับจากวันที่ 
รับบรรทุกสินค้า  เม่ือของที่จะส่งออกได้รับการพิจารณาว่าได้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดในประเทศสมาชิก  
ตามความหมายของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้บทที่  ๓  ของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
(ASEAN  Trade  in  Goods  Agreement:  ATIGA) 
   กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ไม่ทันในขณะเวลาที่ส่งออก
หรือภายใน  ๓  วันนับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า  ด้วยเหตุผลอันสมควรอาจออกให้ย้อนหลัง  แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน  ๑  ปีนับแต่วันที่รับบรรทุกสินค้า  โดยต้องมีเคร่ืองหมายลงในช่อง  “Issued  Retroactively”  
ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

(๔) กรณีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ถูกโจรกรรม  สูญหาย  หรือ 
ถูกทําลาย  หน่วยงานท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกจะออก
สําเนาที่ได้รับการรับรองความถูกต้องของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ต้นฉบับ โดยมี 



 หน้า   ๗ 
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(เล่ม  ๕) 

การรับรองด้วยคําว่า  “Certified  True  Copy”  ในช่องที่  ๑๒  ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  
และต้องระบุวันที่ออกต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  แต่ทั้งนี้  การออกสําเนาหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวต้องกระทําภายใน  ๑  ปีนับจากวันที่ออกตน้ฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

(๕) อายุของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ให้ใช้ได้ภายในกําหนด  
๑๒  เดือน  นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

(๖) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวอาจสําแดงรายการของหลายรายการได้ 
โดยมิต้องคํานึงว่าจะมีอัตราอากรร่วมเดียวกันหรือไม่  และแต่ละรายการจะได้คุณสมบัติถิ่นกําเนิดสินค้า  
โดยสิทธิของตนเองแยกจากกัน 

(๗) พิกัดศุลกากรที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ต้องเป็นพิกัด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (AHTN  2012)  (ระดับ  ๘  หลัก)  หรือพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS 2012)  (ระดับ  ๖  หลัก)  และรายละเอียดของของ  ปริมาณและ
น้ําหนักของของ  เคร่ืองหมายและเลขหมายของหีบห่อ  จํานวนและชนิดของหีบห่อให้เป็นไปตามของที่ส่งออก 

(๘) ในกรณีที่มีของที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบุรวมอยู่กับของท่ีได้รับ 
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  ให้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้านั้นยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(๙) การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งของของแต่ละรายการในช่องที่  ๘ 
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  

(๑๐) การระบุราคา  เอฟ  โอ  บี  (FOB)  ในช่องที่  ๙  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
(Form  D)  ให้ระบุเฉพาะในกรณีที่เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์การคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิต 
ในภูมิภาค  (Regional  Value  Content) 

ข้อ ๔ หลั ก เกณ ฑ์ เกี่ ยวกั บ การ รับ รองถิ่ น กํ า เนิ ดสิ น ค้ าด้ วยตน เอ ง   (Self-
Certification)  
 (๑) กรณีโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วย
ตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑)  
 ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า กรณีโครงการนําร่อง
สําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑)  แนบท้าย
ประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๑  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  กรณีโครงการนําร่อง
สําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑)) 
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(เล่ม  ๕) 

(๑.๑) บั ญ ชี ราค าสิ น ค้ าที่ มี ข้ อ ค วาม รับ รอ งถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า   (Invoice 
Declaration)  จะต้องจัดทําโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Certified  Exporter)  และต้องลงลายมือชื่อด้วย
ตนเองและมีชื่อบุคคลกํากับ  พร้อมทั้งต้องมีหมายเลขผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Authorization  Code / 
Certified  Exporter  No)  ที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้อนุมัติสิทธิให้กับผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Certified  Exporter)  ซึ่งได้แจ้งข้อมูลของผู้ส่งออก 
รับอนุญาต  ได้แก่  ชื่อบริษัทตามกฎหมาย  การจดทะเบียนบริษัท  สถานที่ตั้งบริษัท  หมายเลขผู้ส่งออก
รับอนุญาต  รวมท้ังวันอนุมัติและวันสิ้นสุดอายุของการอนุมัติให้เป็นผู้ส่งออกรับอนุญาตไว้ต่อสํานัก
เลขาธิการอาเซียน 

ในกรณี  Invoice  Declaration  ที่จัดทําโดยผู้ส่งออกรับอนุญาตที่ไม่มี
รายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสํานักเลขาธิการอาเซียนที่อ้างถึงในวรรคหน่ึงจะไม่ได้รับการยอมรับจาก 
กรมศุลกากร 

ทั้งนี้  ประเทศท่ีจะได้รับสิทธิย่ืน  Invoice  Declaration  ที่จัดทําโดย 
ผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Certified  Exporter)  ที่ออกตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิก
อาเซียนที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
ของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑)  เป็นไปตาม  แนบท้ายประกาศน้ี  (ภาคผนวก  ๙  ประเทศท่ีได้รับสิทธิ
ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร  ภายใต้โครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ด้วยตนเองของภูมิภาค  โครงการที่  ๑  และโครงการที่  ๒) 

(๑.๒) กรณีที่บัญชีราคาสินค้าไม่มีข้อความรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ที่จัดทําโดย 
ผู้ส่ งออกรับอนุญาต   (Certified  Exporter)  ในเวลาที่ ส่ งออก   ผู้ส่ งออกรับอนุญาต   (Certified 
Exporter)  สามารถระบุข้อความรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Invoice  Declaration)  บนเอกสารทางการค้าอื่น 
ได้แก่  ใบเรียกเก็บเงิน  (Billing  Statements)  หรือใบสั่งปล่อยสินค้า  (Delivery  Order)  หรือบัญชี
การบรรจุหีบห่อ  (Packing  List)  ได้ 

ทั้งนี้  บัญชีราคาสินค้า  หรือใบเรียกเก็บเงิน  หรือใบสั่งปล่อยสินค้า  
หรือบัญชีการบรรจุหีบห่อ  ที่ มีข้อความรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ซึ่งจัดทําโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต 
(Certified  Exporter)  ใหห้มายถึง  Invoice  Declaration 

(๑.๓) ให้สําแดงรายละเอียดของของที่เพียงพอต่อการพิจารณาถิ่นกําเนิดของ 
ของใน  Invoice  Declaration 

(๑.๔) อายุของ  Invoice  Declaration  ให้ใช้ได้ภายในกําหนด  ๑๒  เดือน 
นับจากวันที่ออก  Invoice  Declaration 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

(๑.๕) ผู้ ส่ งออกรับอนุญ าต   (Certified  Exporter) สามารถออก   Invoice 
Declaration  หรือขอใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจ 
ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าก็ได้ 

(๑.๖) Invoice  Declaration  ที่ จัดทํ าโดยผู้ ส่ งออกรับอนุญ าต   (Certified 
Exporter)  จะต้องระบุข้อความเพื่อแสดงว่าของที่ส่งออกนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  (ATIGA)  ดังต่อไปนี้ 

“The exporter of the product (s) covered by this document 
(Certified Exporter No. ....) declared that, except where otherwise clearly indicated, the 
products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under 
ATIGA (ASEAN country of origin: .............) [with origin criteria: ......]” 

(๑.๗) การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งของของแต่ละรายการ 
ใน  Invoice  Declaration  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒ 

(๒) กรณีโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วย
ตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๒)  

ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า กรณีโครงการนําร่อง
สําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๒)  แนบท้าย
ประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๒  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  กรณีโครงการนําร่อง
สําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๒)) 

(๒.๑) บัญ ชี ราค าสิ น ค้ าที่ มี ข้ อ ค วาม รับ รอ งถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า   ( Invoice 
Declaration)  จะใช้รับรองถ่ินกําเนิดของของที่ได้ รับอนุมัติและต้องจัดทําโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต 
(Certified  Exporter)  ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส่งออกรับ
อนุญาตพร้อมกับชื่อของผู้ มีอํ านาจลงนามดังกล่าว  และต้องมีหมายเลขผู้ส่ งออกรับอนุญาต 
(Authorization  Code / Certified  Exporter  Authorization  Code)  ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
ของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติสิทธิให้กับผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Certified 
Exporter)  ซึ่งได้แจ้งข้อมูลอนุมัติผู้ส่งออกรับอนุญาต  ได้แก่  ชื่อบริษัทตามกฎหมาย  การจดทะเบียน
บริษัท  สถานที่ตั้งบริษัท  รายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส่งออก
รับอนุญาต  รายชื่อของของที่ผู้ส่งออกรับอนุญาตจะทําการสําแดงถิ่นกําเนิดสินค้าบน  Invoice 
Declaration  หมายเลขผู้ส่งออกรับอนุญาต  รวมท้ังวันอนุมัติและวันสิ้นสุดอายุของการอนุมัติให้เป็น 
ผู้ส่งออกรับอนุญาตไว้ต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนแล้ว  



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

ในกรณี  Invoice  Declaration  ที่จัดทําโดยผู้ส่งออกรับอนุญาตและของ 
ที่ไม่มีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลของสํานักเลขาธิการอาเซียนที่อ้างถึงในวรรคหนึ่งจะไม่ได้รับการยอมรับจาก 
กรมศุลกากร 

ทั้งนี้  ประเทศที่จะได้รับสิทธิย่ืน  Invoice  Declaration  ซึ่งจัดทําโดย 
ผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Certified  Exporter) ที่ ออกตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิก
อาเซียนที่เข้าร่วมในโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของ
ภูมิภาค  (โครงการท่ี  ๒)  เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๙  ประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากร  ภายใต้โครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วย
ตนเองของภูมิภาค  โครงการที่  ๑  และโครงการที่ ๒) 

(๒.๒) ให้นําหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง  
(Self-Certification)  สําหรับโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วย
ตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑)  ในข้อ  ๔  (๑)  (๑.๓)  ถึงข้อ  ๔  (๑)  (๑.๕)  มาใช้บังคับเป็น
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง  (Self-Certification)  สําหรับโครงการนําร่องสําหรับ 
การดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค (โครงการที่  ๒) 

(๒.๓) กรณี  Invoice  Declaration  มีที่ว่างไม่เพียงพอต่อรายการของ
ของทั้งหมด  ให้มีเอกสารแนบเพิ่มเติมได้  โดยเอกสารแนบแต่ละหน้าจะต้องระบุพิกัดศุลกากร  เกณฑ์ 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส่งออกรับ
อนุญาตพร้อมกับชื่อของผู้มีอํานาจลงนามดังกล่าวทุกหน้า 

(๒.๔) พิกัดศุลกากรที่ระบุใน  Invoice  Declaration  ต้องเป็นพิกัด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์อาเซียน  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (AHTN  2012)  (ระดับ  ๘  หลัก)  หรือพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS  2012)  (ระดับ  ๖  หลัก) 

(๒.๕) ในกรณีที่มีของที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบุรวมอยู่กับ
ของที่ ได้ รับสิทธิพิ เศษทางภาษี ศุลกากรใน   Invoice  Declaration  ฉบับเดียวกัน   ให้   Invoice 
Declaration นั้นยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(๒.๖) Invoice  Declaration  ที่ จั ด ทํ า โด ยผู้ ส่ งอ อ ก รับ อนุ ญ าต  
(Certified Exporter)  จะต้องระบุข้อความเพื่อแสดงว่าของที่ส่งออกนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การ
ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  (ATIGA)  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

 “The exporter of the product(s) covered by this document 
(Certified Exporter Authorization Code .......)  declares that, except where otherwise clearly 
indicated, the products (HS Code/s: .........) satisfy the Rules of Origin to be considered as 
ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin: ...............................) with 
origin criteria: ……………………….   

…….……………………..……………………….. 
Signature over Printed Name of 

the Authorized Signatory” 
(๒.๗) การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งของของแต่ละรายการ 

ใน  Invoice  Declaration  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒ 

ข้อ ๕ วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า 
(๑) กรณีแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D) 

(๑.๑) ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ที่ออก
ตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  และข้อกําหนดเพิ่มเติมที่ออก
ตามความในกฎดังกล่าว  โดยย่ืนต้นฉบับ  (Original)  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในรูปแบบเอกสาร
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๗  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า)  ที่ผู้นําของเข้าได้
เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่ มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 

ทั้งนี้  ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หนึ่งฉบับต่อ 
การนําเข้าหนึ่งคร้ัง 

(๑.๒) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
(Form D)  ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  แต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรในอัตรา
ปกติก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  โดยให้ระบุรหัสเหตุผลในช่อง  Argumentative Reason 
Code เป็น “P14”  และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง  Argumentative Privilege Code เป็น “ATG”  
ตาม  ข้อ  ๕  (๓)  (๓.๓)  ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ของกรมศุลกากร 

หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว 
แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

ลดอัตราอากรศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผัน  
โดยคําร้องนั้นต้องมีคําชี้แจงเหตุผลประกอบ  ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 

(๒) กรณีแสดง  Invoice  Declaration  ที่จัดทําโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Certified 
Exporter) 

(๒.๑) สําหรับโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑)  ผู้นําของเข้าต้องแสดง  Invoice  Declaration  ที่จัดทํา 
โดยผู้ส่ งออกรับอนุญาต   (Certified  Exporter)  ซึ่ งมีการสําแดงหมายเลขผู้ส่ งออกรับอนุญาต 
(Authorization  Code/  Certified  Exporter  No)  มีการลงลายมือชื่อด้วยตนเองและชื่อบุคคลกํากับ 
รวมทั้งมีการระบุข้อความรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ  ๔  (๑)  (๑.๖)  และข้อ  ๔  (๑)  (๑.๗)  ที่ผู้นําของเข้า 
ได้ เขียนหรือประทับตราเลขที่ ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่ มุมบนด้านขวาของ  Invoice  Declaration  
ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  

(๒.๒) สําหรับโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๒ )  ผู้นําของเข้าต้องแสดง  Invoice Declaration  ที่จัดทํา 
โดยผู้ส่ งออกรับอนุญาต   (Certified  Exporter)  ซึ่ งมีการสําแดงหมายเลขผู้ส่ งออกรับอนุญาต 
(Authorization Code/ Certified Exporter Authorization Code)  และลงลายมือชื่อด้วยตนเองของ 
ผู้มีอํานาจลงนามที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส่งออกรับอนุญาตพร้อมกับชื่อของผู้มีอํานาจลงนามดังกล่าว 
รวมท้ังมีการระบุข้อความรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าตามข้อ  ๔  (๒)  (๒.(๖)  และข้อ ๔ (๒) (๒.)) ที่ผู้นําของ
เข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่ มุมบนด้านขวาของ  Invoice  Declaration  
ต่อสาํนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 
 ทั้งนี้  ให้ใช้  Invoice  Declaration  หนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง 

(๓) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด ดังนี้ 
(๓.๑) ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ

ของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียนตามข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 
(๓.๒) ให้ตรวจสอบอัตราอากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนสําหรับ

ของประเภทหรือชนิดเดียวกันในประเทศผู้ส่งออก  ต้องไม่เกินอัตราตามราคาร้อยละ  ๒๐  หากมีอัตรา
ตามราคาเกินร้อยละ  ๒๐  ของที่นําเข้านั้นจะไม่ได้ รับสิทธิพิ เศษทางภาษี ศุลกากรตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน 

(๓.๓) กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D) 

(๓.๓.๑) ในแต่ละรายการของข้อ มูลใบขนสิน ค้าขาเข้ า  (Import 
Declaration  Detail)  ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุเป็น  “ATG” 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

(๓.๓.๒) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต 
(Import  Declaration  Detail  Permit) 

(๓.๓.๒.๑) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่อง
เลขที่ใบอนุญาต  (Permit  No.) 

(๓.๓.๒.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  (Issue  Date) 

(๓.๓.๒.๓) ให้ ระบุรหัสประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ส่ งออก 
ที่ขอรับสิทธิพิเศษฯ  ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit Issue Authority) 

(๓.๔) กรณีการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
(๓.๔.๑) ในแต่ละรายการของข้อ มูลใบขนสิน ค้าขาเข้ า  (Import 

Declaration  Detail) 
(๓.๔.๑.๑) ให้ ระ บุ เป็ น   “SC1”  ในช่ อ งรหั สสิท ธิพิ เศษ 

(Privilege Code)  กรณีโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑) 

(๓.๔.๑.๒) ให้ ระ บุ เป็ น   “SC2”  ในช่ อ งรหั สสิท ธิพิ เศษ 
(Privilege Code)  กรณีโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของภูมิภาค  (โครงการที่  ๒) 

(๓.๔.๑.๓) ใ ห้ ร ะ บุ ห ม า ย เล ข ผู้ ส่ ง อ อ ก รั บ อ นุ ญ า ต 
(Authorization Code/ Certified Exporter No./ Certified Exporter Authorization Code)  ในช่อง
หมายเลขทะเบียน  Certified Exporter ของผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Certified Exporter Number) 

(๓.๔.๒) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต 
(Import Declaration Detail Permit) 

(๓.๔.๒.๑) ให้ ระ บุ เลขที่   Invoice  Declaration  ในช่ อ ง
เลขที่ใบอนุญาต  (Permit No.) 

(๓.๔.๒.๒) ให้ระบุวันที่ออก  Invoice Declaration  ในช่อง
วันที่ออกใบอนุญาต  (Issue  Date) 

(๓.๔.๒.๓) ให้ ระบุรหัสประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ส่ งออก 
ที่ขอรับสิทธิพิเศษฯ  ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit Issue  Authority) 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

(๓.๕) ให้ตรวจสอบเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิด
สินค้าในข้อ  ๒  นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์เก่ียวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  D)  
ในข้อ  ๓  หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง  (Self-Certification)  ในข้อ  ๔ 
แล้วแต่กรณี 

(๔) การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร 
(๔.๑) กรณีใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบ

รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  พร้อมย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  
โดยสําแดงเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
และการใช้สิทธิตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน  ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า  และประทับตรา  หรือเขียนตัว
บรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า 
“ATG” 

(๔.๒) กรณี  Invoice  Declaration ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบรายละเอียดข้อมูล 
ใบขนสินค้าขาเข้า  พร้อม  Invoice  Declaration  โดยสําแดงเลขที่  Invoice  Declaration  หมายเลข
ผู้ส่งออกรับอนุญาต  ชื่อบริษัทผู้ส่งออกรับอนุญาต  และการใช้สิทธิตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน 
ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า  และประทับตรา หรือเขียนตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจนท่ีมุมบน
ด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า  “SC1”  กรณีโครงการนําร่องสําหรับ 
การดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑)  หรือ  “SC2” 
กรณีโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค 
(โครงการที่  ๒) 

(๕) กรณีของที่ ได้ รับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรโดยไม่ต้อง 
ย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือ  Invoice  Declaration  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๕.๑) ของที่นําเข้าต้องมีราคา  เอฟ  โอ  บี  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ 

(๕.๒) ผู้นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

(๕.๓) ผู้นําของเข้าต้องย่ืนหนังสือรับรองของผู้ส่งออกใด ๆ  หรือย่ืนบัญชีราคา
สินค้าหรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงินหรือใบสั่งปล่อยสินค้าหรือบัญชีการบรรจุหีบห่อ 
ที่มีการรับรองจากผู้ส่งออกใด ๆ  ว่า  ของดังกล่าวมีถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิกผู้ส่งออกตามกฎว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

(๖) กรณีที่ผู้นําของเข้าย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ภายหลังกําหนด
อายุเวลา  ๑๒  เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือดังกล่าว  หรือย่ืน  Invoice  Declaration  ภายหลังกําหนด
อายุเวลา  ๑๒  เดือนนับจากวันที่ออก  Invoice Declaration  โดยมีเหตุตามที่ได้กําหนดในกฎข้อ  ๑๔  บี 
แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๘  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  หรือ
ภาคผนวก  ๑  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  กรณีโครงการนําร่องสําหรับ 
การดําเนินการระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑) หรือภาคผนวก  ๒ 
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  กรณีโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบ
การรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๒))  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผัน
ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ 

(๗) ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form D) 
ฉบับเดียวกัน  ปัญหาที่พบในรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการน้ัน  จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้ 
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  ของของรายการที่เหลืออยู่อื่น ๆ  
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้นเสียไปหรือล่าช้า 

(๘) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในระหว่างการตรวจสอบไว้
เป็นการชั่วคราว  ให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๘.๑) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า  เอกสารประกอบ  และต้นฉบับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ไม่ถูกต้องตรงกัน และมีเหตุที่ควรสงสัยหรือจําเป็นต้อง
สอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือ
ของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือ 
ที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าดําเนินการ
วางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ  โดยไม่ต้องวางประกันค่าปรับ 

(๘.๒) กรณีพบปัญหาในของรายการหน่ึงรายการใดในหลายรายการที่สําแดง
ภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือ  Invoice  Declaration  (เฉพาะกรณีโครงการ
นําร่องการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๒))  ฉบับเดียวกัน  จะระงับสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรเฉพาะรายการที่มีปัญหา  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัด
ในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย
จะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการ 
ที่มีปัญหาให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

(๘.๓) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถ่ินกําเนิดสินค้าว่า  ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่าย
ได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  หรือหน่วยงานผู้อนุมัติผู้ส่งออกรับอนุญาต 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

(กรณี  Invoice  Declaration)  หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า 
สํานักพิกัดอัตราศุลกากร  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มี
ข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อย
ของนั้นไปก่อน  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

(๙) การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือ  Invoice 
Declaration  ในกรณีที่ มีข้อเท็จจริงสอดคล้องถูกต้องตรงกับของที่นําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยใน 
ถิ่นกําเนิดของสินค้าให้ผ่อนผันได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๙.๑) กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจากการพิมพ์ข้อความที่ระบุ 
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form D) หรือ Invoice Declaration กับข้อความในเอกสารต่าง ๆ  
ที่ย่ืนต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้นําเข้า 

(๙.๒) กรณีปริมาณของของที่นําเข้าจริงน้อยกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า  (Form  D)  ให้ใช้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ได้เท่ากับปริมาณที่นําเข้าจริง  
ในกรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าจริงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ปริมาณ
ที่เกินให้ชําระค่าอากรในอัตราปกติ 

(๙.๓) กรณีมีปัญหาการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของที่นําเข้าไม่ตรงกับ 
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  หรือ  Invoice  Declaration  (เฉพาะกรณี
โครงการนําร่องการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๒)) และ/หรือในใบขน
สินค้าขาเข้า  หากข้อเท็จจริงของของน้ันสอดคล้องถูกต้องกับเอกสารท่ีนําเข้า  และเป็นที่แน่ชัดว่าของนั้น 
มีถิ่นกําเนิดในอาเซียนตามเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่กําหนดในข้อ  ๒  หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า  
ให้ชําระในอัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน  ที่ได้รับสิทธิตามพิกัดศุลกากรที่ถูกต้องของของที่นําเข้านั้น 
เว้นแต่กรณีที่ผู้นําเข้าประสงค์จะวางประกันและโต้แย้งการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของ 
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๕  (๑๐) 

(๑๐) กรณีที่ผู้นําของเข้าประสงค์จะวางประกันและโต้แย้งการจําแนกประเภทพิกัด
ศุลกากรของของตามหนั งสือ รับรองถิ่น กําเนิดสิน ค้า  (Form  D)  หรือ   Invoice  Declaration   
(เฉพาะกรณีโครงการนําร่องการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๒))  ให้ผู้นําของเข้า
วางประกันในพิกัดอัตราศุลกากรตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลด
อัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากอาเซียน ตามประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบ  
โดยไม่ต้องวางประกันค่าปรับ และดําเนินการเช่นเดียวกับใบขนสินค้าที่มีปัญหาพิกัดศุลกากร 

(๑๑) กรณีการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

(๑๑.๑) กรณีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  D)  นอกจากจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อ  ๕  (๑)  แล้ว  ให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า  (Sale  Invoice)  ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ 
ในประเทศที่สาม  หรือโดยผู้ส่งออกในอาเซียนที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม  หากของนั้น
มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
และต้องมีเคร่ืองหมายในช่อง  “Third-Country Invoicing”  ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓  พร้อมทั้งระบุชื่อและ
ประเทศของบริษัทที่เป็นผู้ออกบัญชีราคาสินค้าดังกล่าวในช่องที่ ๗ ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(Form  D) 

(๑๑.๒) กรณีการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง  (Self-Certification)  โดย 
ผู้ส่งออกรับอนุญาต  (Certified  Exporter)  (เฉพาะกรณีโครงการนําร่องสําหรับการดําเนินการระบบ 
การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค  (โครงการที่  ๑))  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๕  
(๒) (๒.๑)  แล้ว  ให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า (Sale Invoice) ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศ 
ที่สาม หรือโดยผู้ส่งออกในอาเซียนที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม หากของนั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อกําหนดของกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 

(๑๑.๓) การซื้อขายผ่านประเทศที่สามในข้อ  ๕  (๑๑)  (๑๑.๑)  และ  (๑๑.๒) 
ในกรณีมีประเทศที่สามมากกว่าหนึ่งประเทศ  ให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า  (Sale Invoice)   
ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สามซึ่งเป็นประเทศสุดท้าย หรือโดยผู้ส่งออกในอาเซียนที่รับผิดชอบ
ต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สามซึ่งเป็นประเทศสุดท้าย  หากของน้ันมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนด 
ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน  และเฉพาะกรณีหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ต้องระบุชื่อและประเทศของบริษัทที่เป็นผู้ออกบัญชีราคาสินค้าดังกล่าว 
ในช่องที่  ๗  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D) 

(๑๒) กรณีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ภายใต้เง่ือนไข  แบค  ทู  แบค  (Back–to–
Back Form D)  ที่ออกโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศสมาชิกผู้ส่งออกประเทศแรก 
(Intermediate Member State)  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑๒.๑) กรณีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ภายใต้เง่ือนไข  แบค  ทู  แบค 
(Back–to–Back Form D)  ที่ออกโดยใช้ข้อมูลจากหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form D)  ต้นฉบับ 
ที่ออกโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกประเทศแรก แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๘  ระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  ทั้งนี้  นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า
ตามข้อ  ๒  และหลักเกณฑ์เก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ ๓ แล้ว Back–to–Back Form 
D  ต้องมีรายละเอียดข้อมูลบางส่วนเหมือนกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form D)  ต้นฉบับ 
ที่ออกโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกประเทศแรก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงทุกคอลัมน์ใน  Back – to – Back 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

Form D  ต้องมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์  และต้องมีเคร่ืองหมายในช่อง  “Back-to-Back CO” ที่อยู่ 
ในช่องที่  ๑๓  ของ  Form  D  ภายใต้เง่ือนไข  แบค  ทู  แบค  (Back–to–Back Form D) 

ทั้งนี้ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรณีย่ืน Back–to–
Back Form D  ตามแบบฟอร์ม  แนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๗  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า) 
เฉพาะกรณีที่เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์การคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค  (Regional 
Value Content)  ต้องระบุราคา  เอฟ  โอ  บี  (FOB)  ของประเทศสมาชิกซึ่งมิใช่เป็นประเทศสมาชิก 
ผู้ส่งออกประเทศแรก  (Intermediate Member State)  ไว้ในช่องที่  ๙  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สิน ค้า  (Form D)  ยกเว้นกรณี ของที่ ส่ งออกมีการซื้อขายบางส่วน   (Partial Export Shipment)  
ให้สําแดงเฉพาะราคาของที่ส่งออกมายังประเทศไทย 

(๑๒.๒) ในกรณีที่ข้อความไม่ครบสมบูรณ์และ/หรือสงสัยว่า  มีการสวมสิทธิใน 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Circumvention)  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายอาจขอให้
ผู้นําของเข้าย่ืนสําเนาต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form D)  ที่ออกโดยประเทศสมาชิก 
ผู้ส่งออกประเทศแรก  โดยอาจจะระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการชั่วคราวก่อน  และหาก
ของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้า พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับ
มอบหมายจะตรวจปล่อยของนั้นโดยให้วางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติไปก่อนได้ 

(๑๓) กรณีของที่นําเข้ามาแล้วจะส่งกลับออกไปยังประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ภายใต้เง่ือนไข  แบค  ทู  แบค  (Back – to – Back Form D)  นอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการศุลกากรปกติแล้ว  ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม  ดังนี้ 

(๑๓.๑) กรณีที่ได้ชําระค่าอากรขาเข้าแล้ว 
(๑๓.๑.๑) ให้ผู้ส่งของออกย่ืนคําร้องขอรับต้นฉบับ  (Original)  หนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form D)  คืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร  โดยบันทึกเพิ่มเติมใน
ข้อมูลใบขนสินค้าขาออกช่องบันทึกอื่น ๆ  (Remark) ว่า “เป็นของที่นําเข้าตามหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
เลขที่ ........ ออกโดย…..... ”  และในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต (Import 
Declaration Detail Permit) 

(๑๓.๑.๑.๑) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ในช่อง
เลขที่ใบอนุญาต  (Permit No.) 

(๑๓.๑.๑.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด ในช่อง
วันที่ออกใบอนุญาต (Issue Date) 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

(๑๓.๑.๑.๓) ให้ ระบุรหัสประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ส่ งออก 
ที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit Issue 
Authority) 

(๑๓.๑.๒) เม่ือของได้บรรทุกลงเรือแล้ว  ให้ผู้ส่งของออกมารับต้นฉบับ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form D)  จากสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร  เพื่อนําไปย่ืน 
ต่อกรมการค้าต่างประเทศให้ประทับตรารับรองต่อไป 

(๑๓.๒) กรณีที่ยังไม่ได้ชําระอากรขาเข้า  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าและ
ใบขนสินค้าขาออกพร้อมกัน  และให้ปฏิบัติตามข้อ  ๕  (๑)  และข้อ  ๕  (๑๓)  (๑๓.๑)  หรือหากของนั้น
ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรโดยไม่ต้องย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form D) 
ให้ปฏิบัติตามข้อ ๕ (๕)  และข้อ  ๕  (๑๓)  (๑๓.๑)  

(๑๔) กรณีของจากประเทศสมาชิกผู้ส่งออก  นําเข้าประเทศไทยเป็นไปตามข้อ  ๓๐  
การสะสม  (Accumulation)  ของกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒  บทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า)  เฉพาะกรณีหนังสือรับรอง
ถิ่ น กํ าเนิ ดสิน ค้ า   (Form  D)  ที่ ออกโดยประเทศสมาชิกผู้ ส่ งออกต้ องมี เค ร่ืองหมายในช่อ ง 
“Accumulation”  หรือช่อง  “Partial Cumulation”  แล้วแต่กรณี  ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓ 

(๑๕) กรณีของจากประเทศสมาชิกผู้ส่งออก  นําเข้าประเทศไทยเป็นไปตามข้อ  ๓๓ 
เกณฑ์ขั้นต่ํา  (De  Minimis)  ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒ บทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า)  เฉพาะกรณีหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ที่ออกโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกต้องมีเคร่ืองหมายในช่อง  “De 
Minimis”  ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓ 

(๑๖) กรณีของนําเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศที่มิได้เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๕  (๑)  หรือข้อ  ๕ (๒)  แล้ว  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนใบตราส่งสินค้าชนิดส่งผ่าน
ประเทศอื่น  (Through Bill of Lading)  ต้นฉบับบัญชีราคาสินค้า หรือสําเนา  และเอกสารที่เป็นหลักฐาน   
ซึ่งแสดงว่า 

(๑๖.๑) การส่งผ่านนั้น เนื่องจากความจําเป็นทางภูมิศาสตร์  หรือเป็นเพราะ
เส้นทางขนสง่บังคับ 

(๑๖.๒) ของนั้นมิได้นําไปเพื่อการซื้อขายหรือเพื่อการใช้บริโภคภายในประเทศ 
ที่ส่งผ่าน และ 

(๑๖.๓) ของนั้นมิได้จัดทําด้วยประการใด ๆ  ในประเทศที่ส่งผ่าน นอกจากขนถ่าย
ขึ้นและลงจากยานพาหนะ  หรือดําเนินการใด ๆ  ที่จําเป็นแก่การเก็บรักษาของให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

(๑๗) กรณีของที่ส่งจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไป
แสดงในงานนิทรรศการการค้า  การเกษตรหรือการฝีมือ  งานแสดงสินค้า  หรืองานอื่นที่คล้ายกันหรือ 
การแสดงสินค้าในร้านค้า  หรือในสถานที่ธุรกิจ  ณ  ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อื่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขาย และของน้ันอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลของ
ศุลกากรประเทศน้ันในระหว่าง  การแสดงแล้วได้มีการจําหน่ายในระหว่างหรือหลังจากการแสดงน้ัน 
ส่งต่อมายังประเทศไทย 

(๑๗.๑) กรณีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form D)  ที่ ระบุชื่อและที่อ ยู่ 
ของสถานที่จัดงานนิทรรศการ ในช่องที่  ๒  และต้องมีเคร่ืองหมายในช่อง  “Exhibition”  ที่อยู่ในช่องที่ ๑๓ 
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  และให้ปฏิบัติตามข้อ  ๕  (๑) 

(๑๗.๒) กรณี   Invoice  Declaration  ที่ ระบุชื่อและที่อ ยู่ของสถานที่จัดงาน
นิทรรศการ  ใน  Invoice Declaration  ฉบับดังกล่าว  และให้ปฏิบัติตามข้อ  ๕  (๒) 

หากจําเป็นอาจขอให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารที่ เป็นหลักฐานที่ออก 
โดยหน่วยงานที่มีอํานาจของประเทศสมาชิกที่มีการจัดนิทรรศการขึ้น หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า 

๑) ผู้ส่งของออกได้ส่งของนั้นจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปยังประเทศสมาชิก ฯ  ที่มีงานนิทรรศการหรืออื่น ๆ  ข้างต้น และได้ตั้งแสดง 
ในงานดังกล่าว 

๒) ผู้ส่งของออกได้ขาย หรือโอนของนั้น ให้แก่ผู้นําของเข้าในประเทศไทย 
๓) ของนั้นได้ส่งมายังประเทศไทยในระหว่างงานแสดงนิทรรศการ หรือ

ทันทีหลังจากงานแสดงนิทรรศการได้สิ้นสุดลง และอยู่ในสภาพเดิมที่ส่งไปแสดง 
(๑๘) กรณีที่ผู้นําของเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ  ๕  (๑)  (๑.๒)  แล้ว  และประสงค์จะขอคืน

อากรโดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนําเข้า  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  พร้อมได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวา
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  

(๑๙) กรณีการนําเข้าของในลักษณะของกอง  (Bulk Cargo)  ให้ผู้นําของเข้าที่ใช้สําเนา
ภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form D)  ย่ืนในขณะผ่านพิธีการศุลกากร  ต้องย่ืนต้นฉบับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  D)  ที่มีเคร่ืองหมายแสดง  “Issued Retroactively” ในช่องที่ ๑๓ 
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ภายใน  ๕ วันทําการ 
ภายหลังวันที่ตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาของศุลกากร   

ข้อ ๖ กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ย่ืนเพื่อขอใช้สิทธิยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากร หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๕) 

ข้อ ๗ ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับการนําเข้าของที่ขอใช้สิทธิพิเศษ 
ทางภาษีศุลกากร  สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  หรือสําเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเรียกเก็บเงิน
หรือใบสั่ งปล่อยสินค้าหรือบัญชีการบรรจุหีบห่อที่ มีข้อความรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Invoice 
Declaration)  ในสื่อรูปแบบใด ๆ  หรือเอกสารไว้ เพื่อให้ตรวจสอบเป็นระยะเวลา  ๕  ปี นับแต่วันนําของเข้า 

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 กุลิศ  สมบัติศิริ 
 อธิบดีกรมศุลกากร 



เอกสารแนบ ๑  
การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสําคัญ สาํหรบัสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 

 
1.   วัตถุทอหรือของทําด้วยสิ่งทอให้ถือว่าได้ถิ่นกําเนิดในประเทศสมาชิกเมื่อได้ผ่านกระบวนการใดๆ ดังต่อไปนี้
ก่อนนําเข้าไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน  
 (1) ปิโตรเคมีซึ่งผ่านกระบวนการโพลิเมอร์ไรเซซั่น หรือโพลิคอนเดนเซซั่น หรือกระบวนการทางเคมีหรือทาง

กายภาพ ให้เป็นโพลิเมอร์ 
 (2) โพลิเมอร์ซึ่งผ่านกระบวนการป่ันละลาย หรือเอ็กทรูช่ัน ใหเ้ป็นเส้นใยสังเคราะห์ 
 (3) การป่ันเส้นใยให้เป็นเส้นด้าย 
 (4) การทอ การถัก หรือการทําให้เป็นผ้าผืน 
 (5) การตัดผ้าผืนให้เป็นช้ินและประกอบให้เป็นของสมบูรณ ์
 (6) การย้อมสีผ้าผนื ถ้าการยอมสีน้ันเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายซึ่งทําให้เป็นผ้าย้อมสําเร็จโดยตรง 
 (7) การพิมพ์ผ้าผืน ถ้าการพิมพ์น้ันเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายซึ่งทําให้เป็นผา้พิมพ์สําเร็จโดยตรง 
 (8) การอาบซึมหรือการเคลือบซึง่ทําให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ประเภทพิกัดศุลกากร 
 (9) การตกแต่งโดยมีเน้ือที่ตกแต่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์ 
2.   โดยไม่คํานึงถึงข้อกําหนดใดๆ ในบทที่ 3 ของความตกลงนี้ ของหรือวัตถุไม่ถือว่ามีถิ่นกําเนิดในอาณาเขตของ
ประเทศสมาชิกโดยเพียงผ่านการจัดทําใดๆ ดังต่อไปน้ี 
 (1) การดําเนินการร่วมกันอย่างง่าย ๆ การติดฉลาก การรีด การซักรีด หรือการซักแห้ง การบรรจุหีบห่อ 

หรือการดําเนินการใด ๆ ข้างต้นร่วมกัน 
 (2) การตัดด้านยาวหรือด้านกว้าง และการขลิบริม การเย็บหรือโอเวอร์ล็อกผ้าผืน ซึ่งสามารถระบุได้ว่ามี

เจตนาเพ่ือใช้เฉพาะในทางการค้าเท่าน้ัน 
 (3) การขลิบริม และ/หรือการทําให้ติดกันโดยการเย็บ การผูกเป็นห่วง การเก่ียวเช่ือมเข้าด้วยกัน การติด

ส่วนเพ่ิมเติม เช่น สายหิ้ว แถบ ลูกปัด ห่วง และ รูสําหรับร้อยเชือก 
 (4) การตกแต่งขั้นสุดท้ายของเส้นด้าย ผ้าผืน หรือวัสดุสิ่งทออ่ืน เช่น การฟอกขาว การป้องกันนํ้า การดีเคต 

การหดตัว การชุบด้วยด่าง หรือวิธีคล้ายกัน 
 (5) การย้อมสีหรือการพิมพ์ลายของผ้าผืนหรือเส้นด้าย 
3.   รายการดังต่อไปน้ีซึ่งทําด้วยวัตถุทอที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด จะถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดถ้าผ่านกระบวนการท่ี
ระบุในข้อ 1 แต่ต้องไม่ได้ผ่านเพียงกระบวนการท่ีระบุในข้อ 2   
 (1)  ผ้าเช็ดหน้า 
 (2) ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน 
 (3) ผ้าห่มเดินทาง หรือ ผ้าห่มนอน 
 (4) ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าที่ใช้ในห้องนํ้าและห้องครัว 
 (5) กระสอบหรือถุงที่ใช้ในการบรรจุของ 
 (6) ผ้าใบชุบนํ้ามัน ผ้าใบคลุมแดด และม่านกันแดด 
 (7) ผ้าเช็ดพ้ืนและผ้าเช็ดจาน และของคล้ายกันที่จัดทําขึ้นอย่างง่าย 
4.   โดยไม่คํานึงถึงข้อข้างต้น วัตถุทอที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในรายการข้างล่างน้ีจะถือว่าได้ถิ่นกําเนิดสินค้าใน
ประเทศสมาชิกถ้าได้จัดทําหรือผา่นกระบวนการตามที่กําหนดไว้ในข้อน้ัน 
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ก เสน้ใยและด้าย 

การจัดทําหรือกระบวนการซึ่งทําให้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า 
        ผลิตโดยผ่านกระบวนการทําเส้นใย  (โพลิเมอร์ไรเซช่ัน  โพลิคอนเดนเซช่ัน  และเอ็กทรูช่ัน)  การป่ัน  
         การตีเกลียว  การปรับปรุงผิวสัมผัส  หรือการถักเปียจากเส้นใยผสม หรือเส้นใยใดๆ  ดังต่อไปน้ี 

  (1)    ไหม 
  (2)    ขนแกะ  ขนละเอียด/ขนหยาบของสัตว์ 
  (3)    เส้นใยฝา้ย 
  (4)    เส้นใยสิง่ทอจากพืช 
  (5)    เส้นใยยาวสังเคราะห์หรือเส้นใยยาวเทียม (เส้นใยยาวประดิษฐ์) 
  (6)    เส้นใยสัน้สังเคราะห์หรือเส้นใยสั้นเทยีม (เส้นใยสั้นประดิษฐ์) 
 
ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012  

รายการ 

50.04 5004.00 ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ป่ันจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
50.05 5005.00 ด้ายที่ป่ันจากเศษไหม ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
50.06 5006.00 ด้ายไหมและด้ายที่ป่ันจากเศษไหม จัดทําขึน้เพ่ือการขายปลีก รวมทั้งไสตั้วไหม 
51.05  ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวี

แล้วทําเป็นเสน้สั้น (แฟรกเมนต์)) 
 5105.10 - ขนแกะที่สางแล้ว 
  - วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอ่ืนๆ 
 5105.21 - - ขนแกะที่หวีแล้วทําเป็นเส้นสั้น 
 5105.29 - - อ่ืนๆ 
  - ขนละเอียดของสัตว์ ที่สางหรือหวีแล้ว 
 5105.31 - - ของแพะแคชเมียร์ 
 5105.39 - -  อ่ืนๆ 
 5105.40 - ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว 

51.06  ด้ายทําด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
 5106.10 - ที่มขีนแกะต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5106.20 - ที่มขีนแกะนอ้ยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก 

51.07  ด้ายทําด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
 5107.10 - ที่มขีนแกะต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5107.20 - ที่มขีนแกะนอ้ยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก 

51.08  ด้ายทําด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรือหวีแล้ว) ไม่ได้จดัทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
 5108.10 - ทีส่างแล้ว 
 5108.20 - ที่หวีแล้ว 

51.09  ด้ายทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
 5109.10 - ที่มขีนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ต้ังแต่ร้อยละ  85  ขึน้ไปโดยนํ้าหนัก 
 5109.90 - อ่ืนๆ 

51.10 5110.00 ด้ายทําด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า  (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทําด้วยขนม้า)  
จะจัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 
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ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012  

รายการ 

52.04  ด้ายเย็บทําด้วยฝ้าย จะจัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 
  - ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
 5204.11 - - ที่มฝี้ายต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึน้ไปโดยนํ้าหนัก 
 5204.19 - - อ่ืนๆ 
 5204.20 - จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 

52.05  ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายต้ังแต่รอ้ยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก ไม่ได้จัดทําขึน้
เพ่ือการขายปลีก 

  - ด้ายเด่ียวทําด้วยเส้นใยที่ไมไ่ด้หวี 
 5205.11 - - วัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเ่กิน14 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.12 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.13 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.14 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.15 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 
  - ด้ายเด่ียวทําด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว 
 5205.21 - - วัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเ่กิน 14 เมตรกินัมเบอร์) 
 5205.22 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์  

      (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.23 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.24 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.26 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์  แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.27 - - วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์  

      (เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.28 - - วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซเิทกซ์ (เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์) 
  - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทําด้วยเส้นใยที่ไมไ่ด้หวี 
 5205.31 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป  

      (แต่ละเสน้ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  
 5205.32 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เด

ซิเทกซ์  (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.33 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เด

ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.34 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ 

    (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไมเ่กิน 80 เมตรกินัมเบอร์) 
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ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012  

รายการ 

 5205.35 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเสน้วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)์  
  - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทําด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว 
 5205.41 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 

เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.42 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เด

ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  
 5205.43 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เด

ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.44 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเสน้วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์

    (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไมเ่กิน 80 เมตรกินัมเบอร์) 
 5205.46 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเสน้วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์  แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์  

      (ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.47 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ ์ แต่ไม่น้อยกว่า  83.33 เดซิ

เทกซ์ (ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์  แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์) 
 5205.48 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นเกิน 120 

เมตริกนัมเบอร์) 
52.06  ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก ไม่ได้จัดทําขึ้น

เพ่ือการขายปลีก 
  - ด้ายเด่ียวทําด้วยเส้นใยที่ไมไ่ด้หวี 
 5206.11 - - วัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเ่กิน 14 เมตรกินัมเบอร์) 
 5206.12 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 
 5206.13 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 
 5206.14 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 
 5206.15 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 
  - ด้ายเด่ียวทําด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว  
 5206.21 - - วัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเ่กิน 14 เมตรกินัมเบอร์) 
 5206.22 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 
 5206.23 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 
 5206.24 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์  แต่ไมน้่อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์ 

      (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 
 5206.25 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 
  - ด้ายควบ (ด้านเกลียว)  หรอืด้ายเคเบิล ทําด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี 
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 5206.31 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์) 

 5206.32 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เด
ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 

 5206.33 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เด
ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 

 5206.34 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์  
    (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไมเ่กิน 80 เมตรกินัมเบอร์) 

 5206.35 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเสน้วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร)์ 
  - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิลทําด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว 
 5206.41 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 

เมตริกนัมเบอร์) 
 5206.42 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เด

ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) 
 5206.43 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เด

ซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) 
 5206.44 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์  

    (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไมเ่กิน 80 เมตรกินัมเบอร์) 
 5206.45 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเสน้วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

52.07  ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
 5207.10 - ที่มฝี้ายต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5207.90 - อ่ืนๆ 

53.06  ด้ายป่านลินิน 
 5306.10 - เส้นเด่ียว 
 5306.20 - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล 

53.07  ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทําด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อ่ืนๆ ตาม
ประเภทที่ 53.03 

 5307.10 - เส้นเด่ียว 
 5307.20 - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล 

53.08  ด้ายทําด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอ่ืนๆ รวมทัง้ด้ายกระดาษ 
 5308.20 - ด้ายป่านแท้ 
 5308.90 - อ่ืนๆ 

54.01  ด้ายเย็บทําด้วยใยยาวประดิษฐ์  จะจัดทําขึน้เพ่ือการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 
 5401.10 - ทําด้วยใยยาวสังเคราะห์ 
 5401.20 - ทําด้วยใยยาวเทียม 

54.02  ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก รวมถึงใย
ยาวเด่ียวสังเคราะห์มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ ์

  - ด้ายทนแรงดึงสูงทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืน ๆ 



๖/38 
 
ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012  

รายการ 

 5402.11 - - ทําด้วยอะรามิดส์ 
 5402.19 - - อ่ืน ๆ 
 5402.20 - ด้ายทนแรงดึงสูงทําด้วยโพลิเอสเทอร ์
  - ด้ายเพ่ือผิวสัมผัส 
 5402.31 - - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ และด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์ 
 5402.32 - - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ และด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ ์
 5402.33 - - ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ 
 5402.34 - - ทําด้วยโพลิโพรพิลีน 
 5402.39 - - อ่ืนๆ 
  - ด้ายอ่ืนๆ ที่เป็นเส้นเด่ียว ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 50 รอบต่อเมตร 
 5402.44 - - ด้ายยืด 
 5402.45 - - อ่ืน ๆ ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืน ๆ 
 5402.46 - - อ่ืน ๆ ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ชนิด “พาร์เชียลลโีอเรียนเต็ด” 
 5402.47 - - อ่ืน ๆ ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ 
 5402.48 - - อ่ืน ๆ ทําด้วยโพลิโพรพิลีน 
 5402.49 - - อ่ืนๆ 
  - ด้ายอ่ืนๆ ที่เป็นเส้นเด่ียว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร 
 5402.51 - - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ  
 5402.52 - - ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ 
 5402.59 - - อ่ืนๆ 
  - ด้ายอ่ืนๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล 
 5402.61 - - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ 
 5402.62 - - ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ 
 5402.69 - - อ่ืนๆ 

54.03  ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก รวมถึงใยยาว
เด่ียวเทียมที่มี   ขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ ์

 5403.10 - ด้ายทนแรงดึงสูงทําด้วยวิสโคสเรยอน 
  - ด้ายอ่ืนๆที่เป็นเส้นเด่ียว 
 5403.31 - - ทําด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียว ไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร 
 5403.32 - - ทําด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร 
 5403.33 - - ทําด้วยเซลลูโลสอะซิเทต 
 5403.39 - - อ่ืนๆ 
  - ด้ายอ่ืนๆที่เป็นด้ายควบ (ด้านเกลียว) หรือเคเบิล 
 5403.41 - - ทําด้วยวิสโคสเรยอน 
 5403.42 - - ทําด้วยเซลลูโลสอะซิเทต 
 5403.49 - - อ่ืนๆ 
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54.04  ใยยาวเด่ียวสังเคราะห์ที่มีขนาดต้ังแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มขีนาด
ภาคตัดขวางใดเกิน 1 มลิลิเมตร รวมท้ังแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทํา
ด้วยวัตถุสังเคราะห์ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 

  - ใยยาวเด่ียว 
 5404.11 - - ที่ยืดได้ 
 5404.12 - - อ่ืน ๆ ทําด้วยโพลิโพรพิลีน 
 5404.19 - - อ่ืน ๆ 
 5404.90 - อ่ืนๆ 

54.05 5405.00 ใยยาวเด่ียวเทียมที่มีขนาดต้ังแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใด 
เกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คลา้ยกัน (เช่น ฟางเทียม) ทําด้วยวัตถุทอ
เทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 

54.06 5406.00 ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
55.01  กลุ่มใยยาวสังเคราะห์ 

 5501.10 - ทําด้วยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ 
 5501.20 - ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ 
 5501.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก 
 5501.40 - ทําด้วยโพลิโพรพิลีน 
 5501.90 - อ่ืนๆ 

55.02 5502.00 กลุ่มใยยาวเทียม 
55.03  เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอ่ืน สําหรับการป่ันด้าย 

  - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืน ๆ 
 5503.11 - - ทําด้วยอะรามิดส์ 
 5503.19 - - อ่ืน ๆ 
 5503.20 - ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ 
 5503.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก 
 5503.40 - ทําด้วยโพลิโพรพิลีน 
 5503.90 - อ่ืนๆ 

55.04  เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอ่ืน สําหรับการป่ันด้าย 
 5504.10 - ทําด้วยวิสโคสเรยอน 
 5504.90 - - อ่ืนๆ 

55.05  เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษด้ายและกลุม่ใยทีส่างจากเศษวัตถุ
ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์) 

 5505.10 - ของเส้นใยสังเคราะห์ 
 5505.20 - ของเส้นใยเทยีม 

55.06  เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอ่ืน สําหรับการป่ันด้าย 
 5506.10 - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ 
 5506.20 - ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ 
 5506.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก 
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 5506.90 - อ่ืนๆ 
55.07 5507.00 เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอ่ืน สําหรับการป่ันด้าย 
55.08  ด้ายเย็บทําด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทาํขึ้นเพ่ือการขายปลีกหรือไม่ต้องตาม 

 5508.10 - ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ 
 5508.20 - ทําด้วยเส้นใยสั้นเทียม 

55.09  ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก
  - ที่มีเส้นใยสั้นทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย

นํ้าหนัก 
 5509.11 - - ด้ายเด่ียว 
 5509.12 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล 
  - ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยนํ้าหนัก 
 5509.21 - - ด้ายเด่ียว 
 5509.22 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล 
  - ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึน้ไปโดยนํ้าหนัก 
 5509.31 - - ด้ายเด่ียว 
 5509.32 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล 
  - ด้ายอ่ืนๆ ทีม่เีส้นใยสั้นสังเคราะห์ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5509.41 - - ด้ายเด่ียว 
 5509.42 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล 
  - ด้ายอ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ 
 5509.51 - - ผสมกับเสน้ใยสั้นเทียมลว้นหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5509.52 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5509.53 - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5509.59 - - อ่ืนๆ 
  - ด้ายอ่ืน ๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก 
 5509.61 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5509.62 - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5509.69 - - อ่ืนๆ 
  - ด้ายอ่ืนๆ 
 5509.91 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5509.92 - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5509.99 - - อ่ืนๆ 

55.10  ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทําด้วยเส้นใยสั้นเทยีม ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 
  - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5510.11 - - ด้ายเด่ียว 
 5510.12 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล 
 5510.20 - ด้ายอ่ืนๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5510.30 - ด้ายอ่ืนๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
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 5510.90 - ด้ายอ่ืนๆ 
55.11  ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทําด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 

 5511.10 - ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว ต้ังแต่ร้อยละ 85  ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก
 5511.20 - ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก 
 5511.30 - ทําด้วยเส้นใยสั้นเทียม 

 
ข  ผ้าผนื/พรม  สิ่งทอปพูื้นอ่ืนๆ และด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์  ชนิดคอร์เดจ และชนดิโรป และ

เคเบิล  และของทําด้วยสิง่ดังกล่าว  
การจัดทําหรือการผ่านกระบวนการซึ่งทําให้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า 
 ผลิตจาก 

  (1) โพลิเมอร์ (ผ้าไม่ทอ) 
  (2) เส้นใย (ผ้าไม่ทอ) 
  (3) เส้นด้าย (ผ้าผืน) 
  (4) ผ้าดิบหรือผ้าที่ไม่ได้ฟอก (ผ้าที่ตกแต่งแล้ว) 
  ผ่านกระบวนการเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสาํคัญอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
  (1) วิธีนิดเดิลพันช่ิง / สปินบอนด้ิง  / เคมคิอลบอนด้ิง 
  (2) การทอ  หรือ การถักแบบนิต 
  (3) การถักแบบโครเชต์  หรือ การทําแวดด้ิง  หรือ การทําปุยแบบทัฟต์ 
  (4) การย้อมส ี หรือการพิมพ์  และการตกแต่ง  หรือการอาบซมึ  การเคลือบ  การหุ้ม  หรือการอัดเป็นช้ัน 
 

ประเภท 
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012 

รายการ 

30.06  ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนน้ี 
 3006.10 -  เอ็นเย็บแผล วัตถุใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้

ในทางศัลยกรรมหรือ ทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว) และกาวเนื้อเย่ือสําหรับปิด
แผลในทางศัลยกรรม ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่าน
การฆ่าเช้ือแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่าน
การฆ่าเช้ือแล้วรวมทั้งของที่ใช้ยึดติด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการ
ฆ่าเช้ือแล้วจะใช้ห้ามและซับเลือดหรือไม่ก็ตาม 

50.07  ผ้าทอ ทําด้วยไหมหรือเศษไหม 
 5007.10 - ผ้าทอ ทําด้วยขี้ไหม 
 5007.20 - ผ้าอ่ืน ๆ ที่มไีหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม) ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5007.90 - ผ้าอ่ืน ๆ 

51.11  ผ้าทอทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว 
  - ที่มขีนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5111.11 - - นํ้าหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร 
 5111.19 - - อ่ืน ๆ 
 5111.20 - อ่ืนๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
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 5111.30 - อ่ืนๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5111.90 - อ่ืนๆ 

51.12  ผ้าทอทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว 
  - ที่มขีนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5112.11 - - นํ้าหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร 
 5112.19 - - อ่ืนๆ 
 5112.20 - อ่ืนๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5112.30 - อ่ืนๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5112.90 - อ่ืนๆ 

51.13 5113.00 ผ้าทอทําด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า 
52.08  ผ้าทอทําด้วยฝ้ายที่มีฝ้ายต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึน้ไปโดยนํ้าหนัก และหนักไม่เกิน 200 

กรัมต่อตารางเมตร 
  - ไม่ได้ฟอก 
 5208.11 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.12 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.13 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5208.19 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ฟอกแล้ว 
 5208.21 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.22 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.23 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5208.29 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ย้อมส ี
 5208.31 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.32 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.33 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5208.39 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ 
 5208.41 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.42 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.43 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5208.49 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - พิมพ์ 
 5208.51 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.52 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร 
 5208.59 - - ผ้าอ่ืนๆ  

52.09  ผ้าทอทําด้วยฝา้ย ทีม่ีฝ้ายต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึน้ไป โดยนํ้าหนักและหนักเกิน 200 กรมั
ต่อตารางเมตร 
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  - ไม่ได้ฟอก 
 5209.11 - - ทอลายขัด 
 5209.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5209.19 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ฟอกแล้ว 
 5209.21 - - ทอลายขัด 
 5209.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5209.29 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ย้อมส ี
 5209.31 - - ทอลายขัด 
 5209.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5209.39 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ 
 5209.41 - - ทอลายขัด 
 5209.42 - - เดนิม 
 5209.43 - - ผ้าอ่ืนๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5209.49 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - พิมพ์ 
 5209.51 - - ทอลายขัด 
 5209.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5209.59 - - ผ้าอ่ืนๆ 

52.10  ผ้าทอทําด้วยฝา้ย ทีม่ีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนักผสมด้วยเส้นใยประดิษฐล์้วน
หรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 กรมัต่อตารางเมตร 

  - ไม่ได้ฟอก 
 5210.11 - - ทอลายขัด 
 5210.19 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ฟอกแล้ว 
 5210.21 - - ทอลายขัด 
 5210.29 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ย้อมส ี
 5210.31 - - ทอลายขัด 
 5210.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5210.39 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ 
 5210.41 - - ทอลายขัด 
 5210.49 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - พิมพ์ 
 5210.51 - - ทอลายขัด 
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 5210.59 - - ผ้าอ่ืนๆ 
52.11  ผ้าทอทําด้วยฝา้ย ทีม่ีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนักผสมด้วยเส้นใยประดิษฐล์้วน

หรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร 
  - ไม่ได้ฟอก 
 5211.11 - - ทอลายขัด 
 5211.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5211.19 - - ผ้าอ่ืนๆ 
 5211.20 - ฟอกแล้ว 
  - ย้อมส ี
 5211.31 - - ทอลายขัด 
 5211.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5211.39 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ 
 5211.41 - - ทอลายขัด 
 5211.42 - - เดนิม 
 5211.43 - - ผ้าอ่ืนๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5211.49 - - ผ้าอ่ืนๆ 
  - พิมพ์ 
 5211.51 - - ทอลายขัด 
 5211.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรอืแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
 5211.59 - - ผ้าอ่ืนๆ 

52.12  ผ้าทออ่ืนๆทําด้วยฝ้าย 
  - หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร 
 5212.11 - - ไม่ได้ฟอก 
 5212.12 - - ฟอกแล้ว 
 5212.13 - - ย้อมส ี
 5212.14 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5212.15 - - พิมพ์ 
  - หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร 
 5212.21 - - ไม่ได้ฟอก 
 5212.22 - - ฟอกแล้ว 
 5212.23 - - ย้อมส ี
 5212.24 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5212.25 - - พิมพ์ 

53.09  ผ้าทอทําด้วยป่านลินิน 
  - มีป่านลินินต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5309.11 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5309.19 - - อ่ืนๆ 
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  - มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก 
 5309.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5309.29 - - อ่ืนๆ 

53.10  ผ้าทอทําด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อ่ืนๆ ตามประเภทท่ี 
53.03 

 5310.10 - ไม่ได้ฟอก 
 5310.90 - อ่ืนๆ 

53.11 5311.00 ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอ่ืนๆ   ผ้าทอทําด้วยกระดาษ 
54.07  ผ้าทอทําด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผา้ทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.04 

 5407.10 - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทําด้วยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ  หรอืโพลิเอสเทอร์ 
 5407.20 - ผ้าทอได้จากแถบหรือของทีค่ล้ายกัน   
 5407.30 - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ  9  ของหมวด  11 
  - ผ้าทออ่ืนๆ ทีม่ีใยยาวทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

โดยนํ้าหนัก  
 5407.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5407.42 - - ย้อมส ี
 5407.43 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5407.44 - - พิมพ์ 
  - ผ้าทออ่ืนๆ ทีม่ีใยยาวโพลิเอสเทอร์ชนิดเพ่ือผิวสัมผัส ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย

นํ้าหนัก 
 5407.51 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5407.52 - - ย้อมส ี
 5407.53 - - ทอจากด้ายสีต่าง ๆ 
 5407.54 - - พิมพ์ 
  - ผ้าทออ่ืนๆ ทีม่ีใยยาวโพลิเอสเทอร์ ต้ังแต่รอ้ยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5407.61 - - ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพ่ือผิวสัมผัส ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5407.69 - - อ่ืนๆ 
  - ผ้าทออ่ืนๆ ทมีีใยยาวสังเคราะห์ ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5407.71 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5407.72 - - ย้อมส ี
 5407.73 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5407.74 - - พิมพ์ 
  - ผ้าทออ่ืนๆ ทีม่ีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วน

หรือเป็นส่วนใหญ ่
 5407.81 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5407.82 - - ย้อมส ี
 5407.83 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5407.84 - - พิมพ์ 
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  - ผ้าทออ่ืนๆ 
 5407.91 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5407.92 - - ย้อมส ี
 5407.93 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5407.94 - - พิมพ์ 

54.08  ผ้าทอทําด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.05 
 5408.10 - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทําด้วยวิสโคสเรยอน 
  - ผ้าทออ่ืนๆ ทีม่ีใยยาวเทียมหรือแถบหรือของที่คล้ายกันต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย

นํ้าหนัก 
 5408.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5408.22 - - ย้อมส ี
 5408.23 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5408.24 - - พิมพ์ 
  - ผ้าทออ่ืนๆ 
 5408.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5408.32 - - ย้อมส ี
 5408.33 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5408.34 - - พิมพ์ 

55.12  ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
นํ้าหนัก 

  - ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5512.11 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5512.19 - - อ่ืนๆ 
  - ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึน้ไปโดยนํ้าหนัก 
 5512.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5512.29 - - อ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 5512.91 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5512.99 - - อ่ืนๆ 

55.13  ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก 
ผสมด้วยฝ้ายลว้นหรือเป็นส่วนใหญ ่และหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร 

  - ไม่ได้ฟอกหรอืฟอกแล้ว 
 5513.11 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั 
 5513.12 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เสน้ รวมถึงทอ

ลายสองแบบครอส 
 5513.13 - - ผ้าทออ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ 
 5513.19 - - ผ้าทออ่ืนๆ 
  - ย้อมส ี



๑๕/38 
 

ประเภท 
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012 

รายการ 

 5513.21 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั 
 5513.23 - - ผ้าทออ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ 
 5513.29 - - ผ้าทออ่ืนๆ 
  - ทําด้วยด้ายสีต่างๆ 
 5513.31 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั 
 5513.39 - - ผ้าทออ่ืนๆ 
  - พิมพ์ 
 5513.41 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั 
 5513.49 - - ผ้าทออ่ืนๆ 

55.14  ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก 
ผสมกับฝ้ายล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ ่และหนักเกิน 170 กรมัต่อตารางเมตร 

  - ไม่ได้ฟอกหรอืฟอกแล้ว 
 5514.11 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั 
 5514.12 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เสน้ รวมถึงทอ

ลายสองแบบครอส    
 5514.19 - - ผ้าทออ่ืนๆ 
  - ย้อมส ี
 5514.21 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั 
 5514.22 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ  4 เส้น รวมถึง

ทอลายสองแบบครอส     
 5514.23 - - ผ้าทออ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ 
 5514.29 - - ผ้าทออ่ืนๆ  
 5514.30 - ทําด้วยด้ายสีต่างๆ 
  - พิมพ์ 
 5514.41 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขดั 
 5514.42 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เสน้ รวมถึงทอ

ลายสองแบบครอส 
 5514.43 - - ผ้าทออ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ 
 5514.49 - - ผ้าทออ่ืนๆ 

55.15  ผ้าทออ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ 
  - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ 
 5515.11 - - ผสมกับเสน้ใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5515.12 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5515.13 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5515.19 - - อ่ืนๆ 
  - ทําด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก 
 5515.21 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5515.22 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
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 5515.29 - - อ่ืนๆ 
  - ผ้าทออ่ืนๆ 
 5515.91 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5515.99 - - อ่ืนๆ 

55.16  ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นเทียม 
  - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
 5516.11 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5516.12 - - ย้อมส ี
 5516.13 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5516.14 - - พิมพ์ 
  - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ

เป็นส่วนใหญ ่
 5516.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5516.22 - - ย้อมส ี
 5516.23 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5516.24 - - พิมพ์ 
  - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียด

ของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่
 5516.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5516.32 - - ย้อมส ี
 5516.33 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5516.34 - - พิมพ์ 
  - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนํ้าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วน

ใหญ ่
 5516.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5516.42 - - ย้อมส ี
 5516.43 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5516.44 - - พิมพ์ 
  - อ่ืนๆ 
 5516.91 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 5516.92 - - ย้อมส ี
 5516.93 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 5516.94 - - พิมพ์ 

56.01  แวดด้ิงทําด้วยวัตถุทอและของทําด้วยแวดด้ิงดังกล่าว รวมทัง้เส้นใยสิ่งทอทีม่ีความยาว
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอและมลิเน็ป 

  - แวดด้ิงและของอื่น ๆ ทําด้วยแวดด้ิง 
 5601.21 - - ทําด้วยฝ้าย 
 5601.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
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 5601.29 - - อ่ืนๆ 
 5601.30 - ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป 

56.02  สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ันหรือไม่ก็ตาม 
 5602.10 - สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็มและผ้าที่ได้จากการยึดเส้นใยโดยกรรมวิธีสติชบอนด่ิง

ด้วยเส้นใยจากแผ่นเย่ือเอง 
  - สักหลาดอ่ืนๆ ไม่อาบซมึ เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ัน 
 5602.21 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 5602.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
 5602.90 - อ่ืนๆ 

56.03  ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ันหรือไม่ก็ตาม 
  - ทําด้วยใยยาวประดิษฐ์ 
 5603.11 - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร 
 5603.12 - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร 
 5603.13 - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรมัต่อตารางเมตร 
 5603.14 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร 
  - อ่ืนๆ 
 5603.91 - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร 
 5603.92 - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร 
 5603.93 - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรมัต่อตารางเมตร 
 5603.94 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร 

56.04  ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของท่ี
คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วย
ยางหรือพลาสติก 

 5604.10 - ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ 
 5604.90 - อ่ืนๆ 

56.05 5605.00 ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทําแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอหรือแถบหรือของ
ที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็น
เส้น แถบ หรือเป็นผงหรือหุ้มด้วยโลหะ 

56.06 5606.00 ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่ทําแบบกิมพ์ 
(นอกจากของตามประเภทที่ 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทําด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ 
(รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น 

56.07  เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล จะถักตามยาวหรือถักแบบเปียหรือไม่
ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม 

  - ทําด้วยป่านศรนารายณ์ หรอืเส้นใยสิ่งทอของพืชอ่ืนๆในตระกูลอะกาเว 
 5607.21 - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ 
 5607.29 - - อ่ืนๆ 
  - ทําด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลโิพรพิลีน 
 5607.41 - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ 
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 5607.49 - - อ่ืนๆ 
 5607.50 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์อ่ืนๆ 
 5607.90  - อ่ืนๆ 

56.08  ตาข่ายแบบผูกปมทําด้วยเชือกทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือโรป รวมท้ังตาข่ายจับปลา
และตาข่ายอ่ืนๆ ที่จัดทําแล้ว ทําด้วยวัตถุทอ 

  - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ 
 5608.11 - - ตาข่ายจับปลาที่จัดทําแลว้ 
 5608.19 - - อ่ืนๆ 
 5608.90 - อ่ืนๆ 

56.09 5609.00 ของทําด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 และของ
ทําด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่
อ่ืนๆ 

57.01  พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืนๆทําโดยวิธีผูกปม จะจัดทําแล้วหรอืไม่ก็ตาม 
 5701.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 5701.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

57.02  พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืน ๆ ทําโดยวิธีทอ ไม่ได้ทําปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทํา
แล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม” “ชูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่
คล้ายกัน 

 5702.10 - "เคเลม"  "ชูแม็ก"  "คารามานี" และพรมผนืทอด้วยมือที่คล้ายกัน 
 5702.20 - สิ่งปูพ้ืนทําจากเส้นใยมะพรา้ว (กาบมะพร้าว) 
  - อ่ืน ๆ ที่ทําขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดทํา 
 5702.31 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 5702.32 - - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ 
 5702.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ 
  - อ่ืน ๆ ที่ทําขนแบบไพล์ จัดทําแล้ว 
 5702.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 5702.42 - - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ 
 5702.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
 5702.50 - อ่ืนๆ ที่ไมท่ําขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดทํา 
  - อ่ืน ๆ ที่ไม่ทาํขนแบบไพล์ จัดทําแล้ว 
 5702.91 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 5702.92 - - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ 
 5702.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

57.03   พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืนๆทําปุยแบบทัฟต์ จะจัดทําแล้วหรือไม่ก็ตาม 
 5703.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 5703.20 - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ 
 5703.30 - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อ่ืน ๆ  
 5703.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 



๑๙/38 
 

ประเภท 
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012 

รายการ 

57.04  พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืนๆทําด้วยสักหลาด ไม่ได้ทําปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทําแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 

 5704.10 - เป็นแผ่นที่มพ้ืีนที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร 
 5704.90 - อ่ืนๆ 

57.05 5705.00 พรมอ่ืนๆ และสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืนๆ จะจัดทําแลว้หรือไม่ก็ตาม 
58.01  ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06 

 5801.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
  - ทําด้วยฝ้าย 
 5801.21 - - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน 
 5801.22 - - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว 
 5801.23 - - ผ้าทออ่ืนๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน 
 5801.27 - - ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน 
 5801.26 - - ผ้าทอแบบเชนิลล์ 
  - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 5801.31 - - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน 
 5801.32 - - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว 
 5801.33 - - ผ้าทออ่ืนๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน 
 5801.37 - - ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน 
 5801.36 - - ผ้าทอแบบเชนิลล์ 
 5801.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

58.02  ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทท่ี 58.06 
ผ้าสิ่งทอที่ทําด้วยปุยแบบทัฟต์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทท่ี 57.03 

  - ผ้าทอแบบผา้ขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทําด้วยฝ้าย 
 5802.11 - - ไม่ได้ฟอก 

 5802.19 - - อ่ืนๆ 
 5802.20 - ผ้าทอแบบผา้ขนหนู และผา้ทอที่คล้ายกัน ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
 5802.30 - ผ้าสิ่งทอทีท่ําปุยแบบทัฟต์ 

58.03 5803.00 ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทท่ี  58.06 
58.04  ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอ่ืนๆ ไม่รวมถึงผ้าทอ และผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 

แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลาย สําหรับใช้ประดับ นอกจาก
ผ้าตามประเภทที่ 60.02  ถึง  60.06 

 5804.10 - ผ้าโปร่งชนิดทูลลแ์ละผ้าตาข่ายอ่ืนๆ 
  - ผ้าลูกไม้ที่ทําด้วยเครื่องจักร 
 5804.21  - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 5804.29  - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
 5804.30  - ผ้าลูกไม้ที่ทําด้วยมือ 
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58.05 5805.00 เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน 
รวมท้ังเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์) จะจัดทํา
แล้วหรือไม่ก็ตาม 

58.06  ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภทที่ 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มี
ด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก) 

 5806.10 - ผ้าทอแบบมขีน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอ
แบบเชนิลล์    

 5806.20 - ผ้าทออ่ืนๆ ทีม่ีด้ายยืดหรือด้ายยาง ต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก 
  - ผ้าทออ่ืนๆ 
 5806.31 - - ทําด้วยฝ้าย 
 5806.32 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 5806.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
 5806.40 - ผ้าทีม่ีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก) 

58.07  ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทําด้วยวัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบ  ตัดเป็นรปูทรงหรือ
ตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก 

 5807.10 - ทอ 
 5807.90 - อ่ืนๆ 

58.08  แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าทีใ่ช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์ พู่ ตุ้ม และของทีค่ล้ายกัน 

 5808.10 - แถบถักแบบเปียเป็นผืน 
 5808.90 - อ่ืนๆ 

58.09 5809.00 ผ้าทอทําด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทําด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภทท่ี  56.05 
ชนิดที่ใช้กับเคร่ืองแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่งหรือเพ่ือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

58.10  ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นช้ินลวดลาย 
 5810.10 - ผ้าปักที่ไม่เหน็พ้ืนเน้ือผ้า 
  - ผ้าปักอ่ืนๆ 
 5810.91 - - ทําด้วยฝ้าย 
 5810.92 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 5810.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

58.11 5811.00 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็นผืน มีวัตถุทอต้ังแต่หน่ึงช้ันขึ้นไป ประกอบเข้ากับแผ่น
นวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอ่ืน นอกจากผ้าปักตามประเภทที่  58.10 

59.01  ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจําพวกอะมิเลเซียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่
คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบท่ีจัดทําไว้สําหรับระบายสี รวมท้ังผ้าแข็งซับใน และผ้า
แข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สําหรับทําพ้ืนทรงหมวก 

 5901.10 - ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจําพวกอะมิเลเซียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่
คล้ายกัน 

 5901.90 - อ่ืนๆ 
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59.02  ผ้าใบยางรถ (ผา้ไทร์คอร์ด) ทาํด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทําด้วยไนลอนหรอืโพลิอะไมด์
อ่ืนๆ ทําด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน 

 5902.10 - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ 
 5902.20 - ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ 
 5902.90 - อ่ืนๆ 

59.03  ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ันด้วยพลาสติกนอกจากของตามประเภท
ที่  59.02 

 5903.10 - ด้วยโพลิ(ไวนิลคลอไรด์) 
 5903.20 - ด้วยโพลิยูรีเทน 
 5903.90 - อ่ืนๆ 

59.04  พรมนํ้ามัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพ้ืนที่ทําโดยการเคลือบหรือ
หุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม 

 5904.10 - พรมนํ้ามัน 
 5904.90 - อ่ืนๆ 

59.05 5905.00  สิ่งปิดผนังทําด้วยสิ่งทอ 
59.06  ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภทที่  59.02 

 5906.10 - แถบยึดติดทีม่ีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร 
  - อ่ืนๆ 
 5906.91 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 5906.99 - - อ่ืนๆ 

59.07 5907.00 ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอ่ืนๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้อง
ศิลป์หรือที่คลา้ยกัน 

59.08 5908.00 ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สําหรับใช้กับตะเกียง เตา 
เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิต
เป็นทรงกระบอกสําหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม 

59.09 5909.00 ท่ออ่อนและทอ่ที่คล้ายกัน ทาํด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอ่ืน 
หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม 

59.10 5910.00 สายพานส่งกําลัง สายพานลําเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพานทําด้วยวัตถุทอ จะอาบ
ซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ันด้วยพลาสติกหรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุ
อ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

59.11  ผลิตภัณฑ์และของที่ทําด้วยสิ่งทอ เพ่ือใช้ทางเทคนิค ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 7 ของ
ตอนน้ี 

 5911.10 - ผ้าสิ่งทอ สักหลาดและผ้าทอบุด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ัน ด้วยยาง 
ด้วยหนังฟอกหรือวัตถุอ่ืนๆ ชนิดที่ใช้กับเคร่ืองสางใยวัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกันชนิดที่
ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอ่ืนๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทําจากกํามะหย่ี ที่อาบซึม
ด้วยยางสําหรับหุ้มแกนม้วนเส้นด้ายยืน (วีฟวิงบีม) 

 5911.20 - ผ้าร่อน จะจดัทําแล้วหรือไม่ก็ตาม 
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  - ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวงหรือมีอุปกรณ์ต่อเช่ือมประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับ
เครื่องจักรทํากระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ทําเย่ือ หรือทําแอสเบสทอสซีเมนต์)

 5911.31 - - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร 
 5911.32 - - หนักต้ังแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป 
 5911.40 - ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเคร่ืองอัดนํ้ามันหรือที่คล้ายกัน  รวมถึงที่ทําด้วยผมคน 
 5911.90 - อ่ืนๆ 

60.01  ผ้าที่มีขนแบบไพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ "ลองไพล์" และผ้าแบบผ้าขนหนูที่ถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต์ 

 6001.10 - ผ้ามีขนแบบ"ลองไพล์" 
  - ผ้ามีขนแบบไพล์ชนิดลูป 
 6001.21 - ทําด้วยฝ้าย 
 6001.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6001.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 6001.91 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6001.92 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6001.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

60.02  ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยืดหรือ
ด้ายยางต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก นอกจากของตามประเภทที่  60.01 

 6002.40 - ที่มีด้ายยืดต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึน้ไปโดยนํ้าหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง 
 6002.90 - อ่ืนๆ 

60.03  ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร นอกจากของตาม
ประเภทที่  60.01  หรือ  60.02 

 6003.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6003.20 - ทําด้วยฝ้าย 
 6003.30 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6003.40 - ทําด้วยเส้นใยเทียม 
 6003.90 - อ่ืนๆ 

60.04  ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยืดหรือ
ด้ายยางต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยนํ้าหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 

 6004.10 - ที่มีด้ายยืดต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึน้ไปโดยนํ้าหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง 
 6004.90 - อ่ืนๆ 

60.05  ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผา้ดังกล่าวที่ทําจากเคร่ืองถักนิตแบบแกลลนู) นอกจาก
ของตามประเภทที่  60.01  ถึง  60.04 

  - ทําด้วยฝ้าย 
 6005.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 6005.22 - - ย้อมส ี
 6005.23 - - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
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 6005.24 - - พิมพ์ 
  - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6005.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 6005.32 - - ย้อมส ี
 6005.33 - - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 6005.34 - - พิมพ์ 
  - ทําด้วยเส้นใยเทียม 
 6005.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 6005.42 - - ย้อมส ี
 6005.43 - - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 6005.44 - - พิมพ์ 
 6005.90 - อ่ืนๆ 

60.06  ผ้าอ่ืนๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 6006.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
  - ทําด้วยฝ้าย 
 6006.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 6006.22 - - ย้อมส ี
 6006.23 - - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 6006.24 - - พิมพ์ 
  - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6006.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 6006.32 - - ย้อมส ี
 6006.33 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ 
 6006.34 - - พิมพ์ 
  - ทําด้วยเส้นใยเทียม 
 6006.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว 
 6006.42 - - ย้อมส ี
 6006.43 - - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
 6006.44 - - พิมพ์ 
 6006.90 - อ่ืนๆ 

96.19  ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สําหรับเด็กอ่อน และ
ของที่คล้ายกันทําด้วยวัตถุใดก็ตาม 

 9619.00 - เฉพาะผ้าอนามัย และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สําหรับเด็กอ่อน และ
ผ้าอนามัยที่คลา้ยกันทําด้วยแวดด้ิง 
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ค. เครื่องแต่งกายและของท่ีใชป้ระกอบเครื่องแต่งกาย  และของทําด้วยสิง่ทอที่จัดทําแล้วอ่ืนๆ  

การจัดทําหรือกระบวนการซึ่งทําให้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า 
 ผลิตโดยผ่านกระบวนตัดและประกอบช้ินส่วนเข้าด้วยกันให้เป็นของครบสมบูรณ์ (สําหรับเครื่อง

แต่งกายและเต็นท์) และมีการปักหรือการแต่งเติมหรือการพิมพ์ร่วมอยู่ด้วย  (สําหรับของที่จัดทํา
แล้ว) จาก 

  (1)   ผ้าดิบหรือผ้าที่ไม่ได้ฟอก 
  (2)   ผ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว 
 

ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012 

รายการ 

30.05  แวดด้ิง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล ปลาสเตอร์
ปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารท่ีเป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทํา
ขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพ่ือการขายปลีก สําหรับใช้ในทางเวชกรรม 
ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย์ 

 3005.90 - อ่ืนๆ 
30.06  ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนน้ี 

 3006.10 -  เอ็นเย็บแผล วัตถุใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้
ในทางศัลยกรรมหรือ  ทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว) และกาวเนื้อเย่ือสําหรับ
ปิดแผลในทางศัลยกรรม ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว   แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเต็นต์ที่
ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรม
ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ยึดติด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่
ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว จะใช้ห้ามและซับเลือดหรือไม่ก็ตาม 

39.21  แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์และแถบชนิดอ่ืน ทําด้วยพลาสติก 
  - ชนิดเซลลูลาร์ 
 3921.12 - - เฉพาะผ้าทอ ผ้าถักแบบนติ หรือผ้าไม่ทอ ที่เคลือบ หุม้ หรือ อัดเป็นช้ันด้วย

พลาสติก ทําด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ 
 3921.13 - - เฉพาะผ้าทอ ผ้าถักแบบนติ หรือผ้าไม่ทอ ที่เคลือบ หุม้ หรือ อัดเป็นช้ันด้วย

พลาสติก ทําด้วยโพลิยูริเทน 
 3921.90 - ผ้าทอ ผ้าถักแบบนิต หรือผา้ไม่ทอ ที่เคลือบ หุ้ม หรือ อัดเป็นช้ันด้วยพลาสติก

อ่ืนๆ 
42.02  หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านัก

บริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ซองแว่นตา ที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่
กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปืน ซองปืน และภาชนะที่คล้ายกัน ทําด้วย
วัตถุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัวผู้โดยสาร กระเป๋าที่บุฉนวนสําหรับบรรจุอาหารหรือ
เคร่ืองด่ืม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องนํ้า กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋า
จ่ายตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค์ ซองแผนที่ กล่องบุหรี่ กระเป๋ายาเส้น 
กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและ
รูปพรรณ กล่องแป้ง กล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทําด้วยหนังฟอกหรือ
หนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทําด้วยวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้ม
ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วยวัตถุดังกล่าวหรือกระดาษ 
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ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012 

รายการ 

  - หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก   กระเป๋า
นักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน 

 4202.12 - - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ 
  - กระเป๋าถือ จะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหหูิ้ว 
 4202.22 - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ 
  - ของที่ปกติพกติดกระเป๋าเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าถือ 
 4202.32 - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ 
  - อ่ืน ๆ 
 4202.92 - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ 

61.01  เสื้อโอเวอร์โค้ต  คาร์โค้ต  เคป  โคล้ก  อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อ
กันลม  แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.03 

 6101.20 - ทําด้วยฝ้าย 
 6101.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 6101.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.02  เสื้อโอเวอร์โค้ต  คาร์โค้ต  เคป  โคล้ก  อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อ
กันลม  แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.04 

 6102.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6102.20 - ทําด้วยฝ้าย 
 6102.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 6102.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.03  สูท  เครื่องแต่งตัวเป็นชุด  แจ็กเก็ต  เสื้อเบลเซอร์  กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียม
และสายโยง  กางเกงขาสามส่วน  กางเกงขาสั้น  (นอกจากชุดว่ายนํ้า) ของบุรุษ
หรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 

 6103.10 - สทู 
  - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด 
 6103.22 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6103.23 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6103.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร ์
 6103.31 - -  ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6103.32 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6103.33 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6103.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง  กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น
 6103.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6103.42 - - ทําด้วยฝ้าย  
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ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012 

รายการ 

 6103.43 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6103.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.04  สูท  เคร่ืองแต่งตัวเป็นชุด  แจ็กเก็ต  เสื้อเบลเซอร์  เสื้อกระโปรงชุด  กระโปรง 
กระโปรงกางเกง  กางเกงขายาว  ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง  กางเกงขาสามส่วน 
และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายนํ้า) ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์ 

  - สทู 
 6104.13 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6104.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด 
 6104.22 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6104.23 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6104.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - แจ็กเก็ต  และเสื้อเบลเซอร์ 
 6104.31 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6104.32 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6104.33 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6104.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - เสื้อกระโปรงชุด 
 6104.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6104.42 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6104.43 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6104.44 - - ทําด้วยเส้นใยเทียม 
 6104.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - กระโปรง และกระโปรงกางเกง 
 6104.51 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6104.52 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6104.53 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6104.59 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น 
 6104.61 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6104.62 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6104.63 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6104.69 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.05  เช้ิตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 6105.10 - ทําด้วยฝ้าย 
 6105.20 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 6105.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
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ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012 

รายการ 

61.06  เสื้อเบลาส์ เช้ิต และเช้ิตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 6106.10 - ทําด้วยฝ้าย 
 6106.20 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 6106.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.07  กางเกงช้ันใน กางเกงช้ันในชนิดบรีฟ ไนท์เช้ิต พิจามา เสื้อคลุมอาบนํ้า  เสื้อคลุม
แต่งตัวและของที่คล้ายกัน  ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 

  - กางเกงช้ันใน  และกางเกงช้ันในชนิดบรีฟ 
 6107.11 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6107.12 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6107.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - ไนท์เช้ิต และพิจามา 
 6107.21 - - ทําด้วยฝ้าย  
 6107.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6107.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 6107.91 - - ทําด้วยฝ้าย  
 6107.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.08  ชุดช้ันในชนิดสลิป กระโปรงช้ันใน กางเกงช้ันในชนิดบรีฟ  กางเกงช้ันใน ชุดนอน
ยาว พิจามา เสื้อคลุม  ชนิดเนกลีเชย์ เสื้อคลุมอาบนํ้า เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่
คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 

  - ชุดช้ันในชนิดสลิป และกระโปรงช้ันใน 
 6108.11 - -ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์  
 6108.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - กางเกงช้ันในชนิดบรีฟ และกางเกงช้ันใน 
 6108.21 - - ทําด้วยฝ้าย  
 6108.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6108.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - ชุดนอนยาว และพิจามา 
 6108.31 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6108.32 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6108.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 6108.91 - - ทําด้วยฝ้าย  
 6108.92 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6108.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.09  ทีเช้ิต เสื้อช้ันในชนิดซิงเกลต และเสื้อช้ันในอย่างอ่ืน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 6109.10 - ทําด้วยฝ้าย 
 6109.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 



๒๘/38 
 

ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012 

รายการ 

61.10  เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อก๊ักและเสื้อที่คลา้ยกัน ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์ 

  - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6110.11 - - ทําด้วยขนแกะ 
 6110.12 - - ทําด้วยขนแพะแคชเมียร ์
 6110.19 - - อ่ืนๆ 
 6110.20 - ทําด้วยฝ้าย 
 6110.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 6110.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.11  เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
 6111.20 - ทําด้วยฝ้าย 
 6111.30 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6111.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.12  ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายนํ้า ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
  - ชุดวอร์ม 
 6112.11 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6112.12 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6112.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
 6112.20 - ชุดสกี  
  - ชุดว่ายนํ้า ของบุรุษหรือเด็กชาย 
 6112.31 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6112.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - ชุดว่ายนํ้า ของสตรีหรือเด็กหญิง 
 6112.41 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6112.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.13 6113.00 เสื้อผ้าที่ทําด้วยผ้าถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ ตามประเภทที่  59.03  59.06  
หรือ  59.07 

61.14  เสื้อผ้าอ่ืนๆ ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 6114.20 - ทําด้วยฝ้าย 
 6114.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 6114.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

 
61.15  ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแนบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิด

แกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสําหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้า
ที่ไม่มีพ้ืนเสริม ถักแบบนิตหรอืแบบโครเชต์ 

 6115.10 - ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสําหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) 
  - ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแนบเน้ืออ่ืน ๆ 
 6115.21 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห ์ที่วัดขนาดด้ายเด่ียวแต่ละเสน้ได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ ์
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 6115.22 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทีวั่ดขนาดด้ายเด่ียวแต่ละเส้นได้ต้ังแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป
 6115.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ 
 6115.30 - ถุงเท้าอ่ืนๆ สําหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเด่ียวแต่ละเส้น

ได้น้อยกว่า  67  เดซิเทกซ ์
  - อ่ืน ๆ 
 6115.94 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6115.95 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6115.96 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6115.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.16  ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 6116.10 - ที่อาบซมึ เคลือบหรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือยาง 
  - อ่ืนๆ 
 6116.91 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6116.92 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6116.93 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์  
 6116.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

61.17  ของที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองแต่งกายที่จัดทําแล้วอ่ืนๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
รวมท้ังส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเคร่ือง
แต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 

 6117.10 - ผ้าคลุมไหล ่ ผ้าพันคอสี่เหลีย่ม  ผ้าพันคอ  ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ  ผ้าคลุมหน้าและ
ของที่คล้ายกัน 

 6117.80 - ของที่ใช้ประกอบอ่ืน ๆ 
 6117.90 - ส่วนประกอบ  

62.01  เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม
แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตาม
ประเภทที่  62.03 

  - เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้กและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน 
 6201.11 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6201.12 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6201.13 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6201.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 6201.91 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6201.92 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6201.93 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6201.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
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62.02  เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม
แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตาม
ประเภทที่ 62.04 

  - เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้กและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน 
 6202.11 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6202.12 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6202.13 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6202.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 6202.91 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6202.92 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6202.93 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6202.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.03  สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว  ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและ
สายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายนํ้า) ของบุรุษและ
เด็กชาย 

  - สทู 
 6203.11 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6203.12 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6203.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด 
 6203.22 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6203.23 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6203.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์ 
 6203.31 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6203.32 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6203.33 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6203.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขาสามส่วนและกางเกงขาสั้น 
 6203.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6203.42 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6203.43 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6203.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.04  สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์  เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง 
กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว  ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน 
และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายนํ้า) ของสตรีหรือ เด็กหญิง 

  - สทู 
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 6204.11 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6204.12 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6204.13 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6204.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด 
 6204.21 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6204.22 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6204.23 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6204.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์ 
 6204.31 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6204.32 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6204.33 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6204.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - เสื้อกระโปรงชุด 
 6204.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6204.42 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6204.43 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6204.44 - - ทําด้วยเส้นใยเทียม 
 6204.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - กระโปรง และกระโปรงกางเกง 
 6204.51 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6204.52 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6204.53 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6204.59 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น 
 6204.61 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6204.62 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6204.63 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6204.69 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.05  เช้ิตของบุรุษหรือเด็กชาย 
 6205.20 - ทําด้วยฝ้าย 
 6205.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 6205.90 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.06  เสื้อเบลาส์ เช้ิต และเช้ิตเบลาส์ ของสตรีหรอืเด็กหญิง 
 6206.10 - ทําด้วยไหมหรือเศษไหม 
 6206.20 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6206.30 - ทําด้วยฝ้าย 
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 6206.40 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 6206.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.07  เสื้อช้ันในชนิดซิงเกลตและชนิดอ่ืนๆ  กางเกงช้ันใน  กางเกงช้ันในชนิดบรีฟ ไนท์เช้ิต 
พิจามา เสื้อคลมุอาบนํ้า เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรอืเด็กชาย 

  - กางเกงช้ันในและกางเกงช้ันในชนิดบรีฟ 
 6207.11 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6207.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - ไนท์เช้ิต และพิจามา 
 6207.21 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6207.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6207.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 6207.91 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6207.99 - - ทําด้วยวัตุทออ่ืนๆ 

62.08  เสื้อช้ันในชนิดซิงเกลตและชนิดอ่ืนๆ ชุดช้ันในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกง
ช้ันในชนิดบรีฟ กางเกงช้ันใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุม
อาบนํ้า เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรี  หรือเด็กหญิง 

  - ชุดช้ันในชนิดสลิป กระโปรงช้ันใน 
 6208.11 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์     
 6208.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - ชุดนอนยาว และพิจามา 
 6208.21 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6208.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6208.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 6208.91 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6208.92 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6208.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.09  เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองแต่งกายของเด็กเล็ก 
 6209.20 - ทําด้วยฝ้าย 
 6209.30 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6209.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.10  เสื้อผ้าที่ทําด้วยผ้าตามประเภทที่  56.02  56.03  59.03  59.06 หรือ  59.07 
 6210.10 - ทําด้วยผ้าตามประเภทที่  56.02  หรือ  56.03 
 6210.20 - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่  6201.11  ถึง  6201.19 
 6210.30 - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่  6202.11  ถึง 6202.19 
 6210.40 - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย 
 6210.50 - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง 
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62.11  ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดว่ายนํ้า รวมทั้งเสื้อผา้อ่ืนๆ 
  - ชุดว่ายนํ้า 
 6211.11 - - ของบุรุษหรือเด็กชาย 
 6211.12 - - ของสตรีหรอืเด็กหญิง 
 6211.20 - ชุดสกี 
  - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย 
 6211.32 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6211.33 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6211.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง 
 6211.42 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6211.43 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6211.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.12  เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง
สายรัดถุงน่องและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม 

 6212.10 - เครื่องยกทรง 
 6212.20 - เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก 
 6212.30 - คอรซ์ีเลตต์ 
 6212.90 - อ่ืนๆ 

62.13  ผ้าเช็ดหน้า 
 6213.20 - ทําด้วยฝ้าย 
 6213.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.14  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและ
ของที่คล้ายกัน 

 6214.10 - ทําด้วยไหมหรือเศษไหม 
 6214.20 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6214.30 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6214.40 - ทําด้วยเส้นใยเทียม 
 6214.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.15  ผ้าผูกคอ ผ้าผกูคอหูกระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวัต 
 6215.10 - ทําด้วยไหมหรือเศษไหม 
 6215.20 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 
 6215.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

62.16 6216.00 ถุงมือทุกชนิด 
62.17  ของที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองแต่งกายที่จัดทําแล้วอ่ืนๆ รวมทั้งส่วนประกอบของ

เสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของ ของที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองแต่งกาย นอกจากของตาม
ประเภทที่ 62.12 
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 6217.10 - ของที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองแต่งกาย 
 6217.90 - ส่วนประกอบ 

63.01  ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง 
 6301.10 - ผ้าห่มไฟฟ้า 
 6301.20 - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทําด้วยขนแกะ

หรือขนละเอียดของสัตว์ 
 6301.30 - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทําด้วยฝ้าย 
 6301.40 - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทําด้วยเส้นใย

สังเคราะห์ 
 6301.90 - ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอ่ืนๆ 

63.02  ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องนํ้าและห้องครัว 
 6302.10 - ผ้าทีใ่ช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
  - ผ้าอ่ืนๆ ทีใ่ช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว 
 6302.21 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6302.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6302.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - ผ้าอ่ืนๆ ทีใ่ช้กับเตียง 
 6302.31 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6302.32 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6302.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
 6302.40 - ผ้าทีใ่ช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
  - ผ้าอ่ืนๆ ทีใ่ช้กับโต๊ะ 
 6302.51 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6302.53 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6302.59 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
 6302.60 - ผ้าทีใ่ช้กับห้องนํ้าและห้องครัว ทําด้วยผ้าทอแบบขนหนูหรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทํา

ด้วยฝ้าย 
  - อ่ืนๆ 
 6302.91 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6302.93 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 6302.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

63.03  ม่าน (รวมถึงมา่นชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง 
  - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 6303.12 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6303.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 6303.91 - - ทําด้วยฝ้าย 
 6303.92 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
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 6303.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
63.04  ของอ่ืนๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 94.04 

  - ผ้าคลุมเตียง 
 6304.11 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 6304.19 - - อ่ืนๆ 
  - อ่ืนๆ 
 6304.91 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 
 6304.92 - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทําด้วยฝ้าย 
 6304.93 - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6304.99 - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

63.05  กระสอบและถงุ ชนิดที่ใช้บรรจุของ 
 6305.10 - ทําด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อ่ืนๆ ตามประเภท

ที่  53.03 
 6305.20 - ทําด้วยฝ้าย 
  - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ 
 6305.32 - - ถุงคอนเทนเนอร์สําหรับใช้บรรจุของกอง (เฟล็กซิเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลก์คอน

เทนเนอร์) 
 6305.33 - - อ่ืนๆ  ทําด้วยแถบโพลิเอทิลีนหรือแถบโพลิโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน 
 6305.39 - - อ่ืนๆ 
 6305.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

63.06  ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด  เต็นท์  ใบเรือสําหรับเรือ ใบเรือ
สําหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสําหรับเรือบก รวมทั้งเคร่ืองแคมป้ิง 

  - ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด 
 6306.12 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6306.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
  - เต็นท ์
 6306.22 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 6306.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 
 6306.30 - ใบเรือ 
 6306.40 - ที่นอนชนิดอัดลม 
 6306.90 - อ่ืนๆ 

63.07  ของที่จัดทําแลว้อ่ืนๆ รวมถึงแบบสําหรับตัดเสื้อผ้า 
 6307.10 - ผ้าเช็ดพ้ืน ผา้เช็ดถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่น และผ้าสําหรับทําความสะอาดที่คล้ายกัน 
 6307.20 - เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ 
 6307.90 - อ่ืนๆ 

63.08 6308.00 ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม 
สําหรับจัดทําเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทําเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือ
จัดทําเป็นของทําด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพ่ือการขายปลีก 
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63.09 6309.00 เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว 
64.05  รองเท้าอ่ืนๆ 

 6405.20 - มีส่วนบนของรองเท้าทําด้วยวัตถุทอ 
64.06  ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้าจะติดกับพ้ืนรองเท้า 

(นอกจากพ้ืนรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พ้ืนด้านในที่ถอดออกได้ เบาะ
รองส้นและของที่คล้ายกัน รวมทั้งสนับแข้ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

 6406.10 - ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากช้ินช่วยแรง 
 6406.90 - - เฉพาะทําด้วยวัตถุอ่ืน ๆ  

65.01 6501.00 ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู๊ด ทําด้วยสักหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทําปีก  
รวมท้ังพลาโตและมังชอง (รวมถึงสลิตมังชอง) ทําด้วยสักหลาด 

65.02 6502.00 ทรงหมวก ที่สานหรือทําโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทําด้วยวัตถุใดก็ตาม  
ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทําปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง 

65.04 6504.00 หมวกและเคร่ืองสวมศีรษะอ่ืนๆ ทีส่านหรือทําโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทํา
ด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม 

65.05  หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทําจากผืน
ผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่นๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายใน
หรือไม่ก็ตาม รวมท้ังร่างแหคลุมผมทําด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่ง
หรือไม่ก็ตาม 

 6505.00 - เฉพาะอ่ืนๆ 
66.01  ร่ม และร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เทา้ ร่มปักในสวนและร่มที่คล้ายกัน) 

 6601.10 - ร่มปักในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน 
  - อ่ืนๆ 
 6601.91 - - ที่มีด้ามปรบัความยาวได้ 
 6601.99 - - อ่ืนๆ 

70.19  ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) และของทําด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย ผ้าทอ) 
  - สไลเวอร์ สายใย ด้ายและด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น 
 7019.19 - - อ่ืนๆ 
 7019.19.10 

(AHTN 2012) 
- - - ด้าย 

  - ผ้าทออ่ืนๆ 
 7019.51  - - มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร 
 7019.52  - - ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร หนักน้อยกว่า 250 กรัมต่อตาราง

เมตร ทําด้วยใยยาวที่วัดขนาดด้ายเด่ียวแต่ละเส้นไม่เกิน 136 เทกซ์ 
 7019.59  - - อ่ืน ๆ 

87.08  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภทที่  87.01 ถึง  87.05

  - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค้ป) 
 8708.21 - - เข็มขัดนิรภัย 
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88.04 8804.00 ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพยมยาน และเคร่ืองร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน 
รวมท้ังส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 

91.13  สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว 
 9113.90 - อ่ืน ๆ  

94.04  ฐานรองฟูก รวมท้ังของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก 
ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะ พู้ฟฟ์และหมอน) มีสปริง ยัดไส้หรือติดภายในด้วยวัตถุ
ใดก็ตาม หรือทําด้วยยางเซลลูลาร์ หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม 

 9404.90 - เฉพาะหมอนและเบาะที่ทําด้วยฝ้าย ผ้านวม ผ้านวมขนนก คอมฟอเตอร์และ 
ของที่คล้ายกันทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

95.03 9503.00 รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน 
รถเข็นสําหรับตุ๊กตา  ตุ๊กตา  ของเล่นอ่ืน ๆ  หุ่นจําลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) 
และหุ่นจําลองที่คล้ายกัน เพ่ือนันทนาการ  จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
ของเล่นสําหรับฝึกสมองทุกชนิด 

  - ตุ๊กตา 
  - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ 
 9503.00.22 

(AHTN 2012) 
- - - เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองนุ่งห่ม  รวมท้ังรองเท้าและเคร่ือง
สวมศีรษะ 

96.12  ริบบ้ินเคร่ืองพิมพ์ดีดหรือริบบ้ินที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทําอย่างอ่ืน เพ่ือให้เกิด
รอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังแท่น
ประทับตรา จะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง 

 9612.10 - ริบบ้ิน 
 9612.10.10 

(AHTN 2012) 
- - ทําด้วยผ้าสิง่ทอ 

96.19  ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สําหรับเด็กอ่อน และ
ของที่คล้ายกันทําด้วยวัตถุใดก็ตาม 

 9619.00 - - เฉพาะทําด้วยฝ้าย 
 9619.00 - - เฉพาะทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 9619.00 - - เฉพาะทําด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ 
 9619.00 - เฉพาะทําด้วยฝ้าย 
 9619.00 - เฉพาะทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 
 9619.00 - เฉพาะทําด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ 
 9619.00 เฉพาะเสื้อผ้าที่ทําด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ตามประเภท 59.03, 59.06, 

หรือ59.07 
 9619.00 - - เฉพาะทําด้วยฝ้าย 
 9619.00 - - เฉพาะทําด้วยเส้นใยประดิษฐ ์
 9619.00 - - เฉพาะทําด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ 
 9619.00 - เฉพาะทําด้วยฝ้าย 
 9619.00 - เฉพาะทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 



๓๘/38 
 

ประเภท  
HS 2012 

ประเภทย่อย 
HS 2012 

รายการ 

 9619.00 - เฉพาะทําด้วยวัตถุทออ่ืน ๆ 
 9619.00 - เฉพาะเสื้อผ้าอ่ืน ๆ ของสตรหีรือเด็กหญิง 
 9619.00 - เฉพาะอ่ืน ๆ 
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Article 25 

Definitions 

ข้อ 25 
คํานยิาม 

For the purposes of this Chapter: 

 
(a)  aquaculture means the farming of aquatic 

organisms including fish, molluscs, crustaceans, 
other aquatic invertebrates and aquatic plants, 
from feedstock such as eggs, fry, fingerlings 
and larvae, by intervention in the rearing or 
growth processes to enhance production 
such as regular stocking, feeding, or 
protection from predators; 

 
 
 

(b) Costs, Insurance and Freight (CIF) means 
the value of the goods imported, and 
includes the costs of freight and insurance 
up to the port or place of entry into the 
country of importation. The valuation shall be 
made in accordance with Article VII of GATT 
1994 and the Agreement on the 
Implementation of Article VII of GATT 1994 
as contained in Annex 1A to the WTO 
Agreement; 

 
 
(c) FOB means the free-on-board value of the 

goods, inclusive of the costs of transport to 
the port or site of final shipment abroad. The 
valuation shall be made in accordance with 
Article VII of GATT 1994 and the Agreement 
on the Implementation of Article VII of GATT 
1994 as contained in Annex 1A to the WTO 
Agreement; 

 

(d) generally accepted accounting principles 
(GAAP) means the recognised consensus or 
substantial authoritative support in the 
territory of a Member State, with respect to 
the recording of revenues, expenses, costs, 
assets and liabilities; the disclosure of 

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทน้ี 
 
(เอ) การเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา หมายถึง การทําฟาร์มสิ่งมีชีวิต
ทางน้ํา ซึ่งรวมถึง ปลา สัตว์นํ้าจําพวกโมลลุสก์ สัตว์นํ้า
จําพวกครัสตาเซีย สัตว์นํ้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังและพืชนํ้า
อ่ืนๆ จากลูกพันธ์ุสัตว์นํ้า เช่น ไข่ ลูกปลา ปลาเล็ก และตัว
อ่อน โดยการเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการเลี้ยงดูหรือทํา
ให้เติบโตเพ่ือเพ่ิมการผลิต เช่น การขยายพันธ์ุ การให้
อาหาร หรือการปกป้องจากผู้ล่า 
 
(บี) ต้นทุน ค่าประกันภัย และค่าระวาง (ซีไอเอฟ) 
หมายถึง มูลค่าของสินค้าที่นําเข้า และรวมต้นทุนของค่า
ระวางและค่าประกันภัยจนถึงท่าเรือหรือสถานที่ที่มีการนํา
สินค้าเข้าประเทศ การประเมินราคาต้องเป็นไปตามข้อ 7 
ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตาม
ข้อ 7 ของแกตต์ 1994 ที่ระบุในภาคผนวก 1เอ ของ
ความตกลงดับบลิว ที โอ 
 
(ซี)  เอฟ โอ บี หมายถึง มูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง 
ซึ่งรวมค่าขนส่งจนถึงท่าเรือหรือสถานที่สุดท้ายสําหรับ
ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ การประเมินราคาต้องเป็นไป
ตามข้อ 7 ของแกตต์1994 และความตกลงว่าด้วยการ
ปฏิบัติตามข้อ 7 ของแกตต์ 1994 ที่ระบุในภาคผนวก 1เอ 
ของความตกลงดับบลิว ที โอ 
 
(ดี)  หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป (จีเอเอพี) 
หมายถึง ฉันทามติที่ได้รับการยอมรับหรือการสนับสนุนใน
สาระสําคัญจากผู้ที่เ ช่ือถือได้ในอาณาเขตของประเทศ
สมาชิก เ ก่ียวกับการบันทึกรายรับ  รายจ่าย ต้นทุน 

เอกสารแนบ ๒ 
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information; and the preparation of financial 
statements. These standards may encompass 
broad guidelines of general application as 
well as detailed standards, practices and 
procedures 

 
 
(e) goods shall include materials and/or 

products, which can be wholly obtained or 
produced, even if they are intended for later 
use as materials in another production 
process. For the purposes of this Chapter, 
the terms “goods” and “products” can be 
used interchangeably; 

 
 
(f)    identical and interchangeable materials 

means materials being of the same kind and 
commercial quality, possessing the same 
technical and physical characteristics, and 
which after being incorporated into the 
finished product cannot be distinguished 
from one another for origin purposes by 
virtue of any markings, etc.; 

 
 
(g)  materials means  any matter or substance 

used or consumed in the production of 
goods or physically incorporated into another 
good or are subject to a process in the 
production of another good; 

 

(h) originating goods or originating material 
means goods or material that qualifies as 
originating in accordance with the provisions of 
this Chapter; 

 
 
 
(i)    packing materials and containers for 

transportation means the goods used to 
protect a good during its transportation, 
different from those containers or materials 
used for its retail sale; 

 
 

สินทรัพย์และหน้ีสิน การเปิดเผยข้อมูล และการเตรียม งบ
การเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีอาจรวมถึงแนวทางกว้างๆ ซึ่งใช้
บังคับเป็นการทั่วไป และมาตรฐาน การปฏิบัติและขั้นตอน
ที่มีรายละเอียด 
 
(อี)  สินค้า หมายความรวมถึง วัสดุ และ/หรือผลิตภัณฑ์ ที่
ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบในประเทศน้ันทั้งหมด แม้ว่า สิ่ง
น้ันจะมีเจตนาที่จะถูกนําไปใช้เป็นวัสดุสําหรับอีกกระบวนการ
ผลิตหน่ึงในภายหลัง เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทนี้ คําว่า 
“สินค้า” และ “ผลิตภัณฑ์” สามารถใช้แทนกันได้ 
  
(เอฟ)  วัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้ หมายถึง วัสดุ
ชนิดเดียวกันและมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์เหมือนกัน  
มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเทคนิคเหมือนกัน 
และเมื่อรวมเข้าในผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแล้ว จะไม่สามารถ
แยกแยะความแตกต่างได้จากการพิจารณาเครื่องหมาย
ต่างๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับถิ่นกําเนิดสินค้า 
 

(จี)  วัสดุ หมายถึง วัตถุหรือสสารใดๆ ที่ถูกใช้หรือบริโภค
ไปในการผลิตสินค้า  หรือถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นส่วนหน่ึง
ทางกายภาพในอีกสินค้าหน่ึง หรืออยู่ภายใต้กระบวนการ
ผลิตของอีกสินค้าหน่ึง 
 

(เอช)  สินค้าที่ได้ถ่ินกําเนิด หรือ วัสดุที่ได้ถ่ินกําเนิด 
หมายถึง สินค้าหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติได้ถิ่นกําเนิดตาม
บทบัญญัติของบทน้ี 
 

(ไอ)  วัสดุที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อ
การขนส่ง หมายถึง สิ่งที่ใช้เพ่ือปกป้องสินค้าระหว่างการ
ขนส่ง แตกต่างจากวัสดุหรือภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพ่ือ
การขายปลีก 
 

เอกสารแนบ ๒ 
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(j)    production means methods of obtaining 
goods, including growing, mining, harvesting, 
raising, breeding, extracting, gathering, 
collecting, capturing, fishing, trapping, 
hunting, manufacturing, producing, 
processing or assembling goods; and 

 
 
 
(k) product specific rules means rules that 

specify that the materials have undergone a 
change in tariff classification or a specific 
manufacturing or processing operation, or 
satisfy a Regional Value Content criterion or 
a combination of any of these criteria. 

(เจ)  การผลิต หมายถึง วิธีการให้ได้มาซึ่งสินค้า รวมถึง
การเพาะปลูก การทําเหมือง การเก็บเก่ียว การเลี้ยง  
การเพาะพันธ์ุ การสกัด การรวบรวม การเก็บ การจับ การ
ประมง การดัก การล่า การผลิต  การทําให้ เ กิดขึ้น  
การผ่านกระบวนการ หรือการประกอบ และ 
 
(เค)  กฎเฉพาะรายสินค้า หมายถึง  กฎซึ่งระบุว่า วัสดุได้
ผ่านการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร หรือได้ผ่านการ
ดําเนินการผลิตหรือกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจง หรือ
ผ่านเกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค หรือเกณฑ์ใดๆ 
เหล่าน้ีประกอบกัน 

Article 26 

Origin Criteria 

ข้อ 26 
เกณฑ์การได้ถ่ินกาํเนดิ 

For the purposes of this Agreement, a good 
imported into the territory of a Member State from 
another Member State shall be treated as an 
originating good if it conforms to the origin 
requirements under any one of the following 
conditions: 

 
 

(a)   a good which is wholly obtained or produced 
in the exporting Member State as set out and 
defined in Article 27; or 

 

(b)  a good not wholly obtained or produced in 
the exporting Member State, provided that 
the said goods are eligible under Article 28  
or Article 30. 

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับน้ี สินค้าที่
นําเข้ามาในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหน่ึงจากอีก
ประเทศสมาชิกหน่ึง ต้องได้รับการปฏิบัติเช่นสินค้าที่ได้ถิ่น
กําเนิด ถ้าสินค้าน้ันเป็นไปตามข้อกําหนดเร่ืองถิ่นกําเนิด
ภายใต้เง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 

(เอ) สินค้าน้ันได้มาหรือได้ผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกตามท่ีกําหนดและนิยามไว้ในข้อ 27 
 
(บี)  สินค้าน้ันไม่ได้มาหรือไม่ได้ผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออก โดยมีเง่ือนไขว่าสินค้าน้ันมีคุณสมบัติตาม
ข้อ 28 หรือข้อ 30   
 

Article 27 

Wholly Obtained or Produced Goods 

ข้อ 27 
สินค้าที่ได้มาหรือไดผ้ลติขึน้ทั้งหมด 

Within the meaning of Article 26 (a), the 
following shall be considered as wholly obtained 
or produced in the exporting Member State: 

 

ภายใต้ความหมายของข้อ 26 (เอ) สินค้าดังต่อไปน้ี      
ให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้มาหรือได้ผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออก 

เอกสารแนบ ๒ 
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(a) Plant and plant products, including fruit, 

flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi 
and live plants, grown and harvested, picked  
or gathered in the exporting Member State; 

 
 
 

(b)   Live animals, including mammals, birds, fish, 
crustaceans, molluscs, reptiles, bacteria and 
viruses, born and raised in the exporting 
Member State; 

 
 
 
(c) Goods obtained from live animals in the 

exporting Member State; 
 
 
(d) Goods obtained from hunting, trapping, 

fishing, farming, aquaculture, gathering or 
capturing conducted in the exporting 
Member State; 

 
 
(e) Minerals and other naturally occurring 

substances, not included in paragraph (a) to 
(d) of this Article, extracted or taken from its 
soil, waters, seabed or beneath its seabed; 

 
 
 
(f) Products of sea-fishing taken by vessels 

registered with a Member State and entitled 
to fly its flag and other products1 taken from 
the waters, seabed or beneath the seabed 
outside the territorial water2 of that Member 
State, provided that that Member State has 
the rights to exploit such waters, seabed and 

 

(เอ)  พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช รวมถึงผลไม้ ดอกไม้ พืชผัก 
ต้นไม้ พืชจําพวกสาหร่าย เห็ดรา และพืชมีชีวิต ที่เพาะปลูก
และเก็บเก่ียว เก็บหรือเก็บรวบรวมได้ในประเทศสมาชิก 
ผู้ส่งออกน้ัน 
 
(บี)  สัตว์มีชีวิต รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์นํ้า
จําพวกครัสตาเซีย สัตว์นํ้าจําพวกโมลลุสก์ สัตว์เลื้อยคลาน 
แบคทีเรีย และไวรัส ที่เกิดและเลี้ยงให้เติบโตในประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกน้ัน 
 
(ซี)  สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
น้ัน 
 
(ดี)  สินค้าที่ได้มาจากการล่า การดัก การประมง การทํา
ฟาร์ม การเพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า การเก็บรวบรวม หรือการจับ 
ที่กระทําในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกน้ัน 
 
(อี)  แร่ธาตุและสารอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งไม่
รวมอยู่ในวรรค (เอ) ถึง (ดี) ของข้อน้ี ที่สกัดหรือได้มาจาก
ผืนดิน นํ้า พ้ืนใต้ทะเล หรือใต้พ้ืนใต้ทะเลของประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกน้ัน 
 
(เอฟ)  ผลิตภัณฑ์อันได้มาจากการประมงทะเล โดยเรือที่
จดทะเบียนกับประเทศสมาชิกน้ัน และมีสิทธิชักธงของ
ประเทศสมาชิกน้ัน และผลิตภัณฑ์อ่ืน1 ที่ได้จากน่านนํ้า 
พ้ืนใต้ทะเล หรือใต้พ้ืนใต้ทะเล นอกน่านนํ้าอาณาเขต2 
ของประเทศสมาชิกน้ัน โดยมีเง่ือนไขว่า ประเทศสมาชิก

                                                 
1  “Other products” refers to minerals and other naturally occurring substances extracted from the waters, 

seabed or beneath the seabed outside the territorial waters. 
 
2   For products of sea-fishing obtained from outside the territorial waters (e.g. Exclusive Economic Zone), 

originating status would be conferred to that Member State with whom the vessels used to obtain such 
products are registered with and whose flag is flown in the said vessel, and provided that that Member 
State has the rights to exploit it under international law. 
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beneath the seabed in accordance with 
international law3; 

 
 
 
(g) Products of sea-fishing and other marine 

products taken from the high seas by 
vessels registered with a Member State and 
entitled to fly the flag of that Member State; 

 

(h) Products processed and/or made on board 
factory ships registered with a Member State 
and entitled to fly the flag of that Member 
State, exclusively from products referred to 
in paragraph (g) of this Article; 

 
 
(i)    Articles collected there which can no longer 

perform their original purpose nor are 
capable of being restored or repaired and 
are fit only for disposal or recovery of parts 
of raw materials, or for recycling purposes; 

 
 
 
 

(j) Waste and scrap derived from: 

(i) production in the exporting Member  
State; or 

 (ii) used goods collected in the exporting 
Member State, provided that such 
goods are fit only for the recovery of 
raw materials; and 

น้ันมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากน่านนํ้า พ้ืนใต้ทะเล หรือ
ใต้พ้ืนใต้ทะเลดังกล่าวตามกฎหมายระหว่างประเทศ3 

 

(จี)  ผลิตภัณฑ์อันได้มาจากการประมงทะเลและผลิตภัณฑ์
ทางทะเลอ่ืนๆ ที่ได้มาจากทะเลหลวงโดยเรือที่จดทะเบียน
กับประเทศสมาชิกและมีสิทธิชักธงของประเทศสมาชิกน้ัน 
 
(เอช)  ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิต และ/หรือทําขึ้น
บนเรือโรงงานท่ีจดทะเบียนกับประเทศสมาชิกและมีสิทธิ
ชักธงของประเทศสมาชิกน้ัน โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ที่
ระบุไว้วรรค (จี) ของข้อน้ี 
 
(ไอ)  ของที่รวบรวมได้ในประเทศน้ัน ซึ่งไม่สามารถใช้ได้
ต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสิ่งของน้ัน หรือไม่สามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม  และเหมาะสําหรับการ
กําจัด หรือการนํากลับคืนมาซึ่งช้ินส่วนของวัตถุดิบ หรือ
การนํากลับมาใช้อีกเท่าน้ัน 
 
(เจ)  ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ได้จาก 

(หน่ึง)  การผลิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก หรือ 

(สอง) สินค้าใช้แล้วซึ่งเก็บรวบรวมได้ภายในประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออก โดยที่สินค้าน้ันเหมาะสําหรับการนํา
กลับคืนมาซึ่งวัตถุดิบเท่าน้ัน และ 

 
                                                                                                                                                                 

1   ผลติภณัฑ์อ่ืน หมายถงึ แร่ธาตแุละสารอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ซึง่สกดัได้จากน่านนํา้  พืน้ใต้ทะเล หรือใต้พืน้ใต้ทะเล 
นอกน่านนํา้อาณาเขต 

2   สําหรับผลติภณัฑ์อนัได้มาจากการประมงทะเล นอกน่านนํา้อาณาเขต ( เช่น เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ) สถานะของถ่ินกําเนิด
จะเป็นของประเทศสมาชิกท่ีเรือซึง่ใช้เพ่ือได้มาซึง่ผลติภณัฑ์นัน้ได้จดทะเบียน และชกัธงของประเทศนัน้ โดยมีเง่ือนไขวา่ 
ประเทศสมาชิกนัน้มีสทิธิในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

3  In accordance with international law, registration of vessels could only be made in one Member State.    
3   ตามกฎหมายระหวา่งประเทศ การจดทะเบียนของเรือสามารถกระทําได้ในประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียว 
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(k)   Goods obtained or produced in the exporting 
Member State from products referred to in 
paragraphs (a) to (j) of this Article. 

(เค )   สินค้าที่ ไ ด้มาหรือได้ผลิตขึ้นในประเทศสมาชิก 
ผู้ส่งออกน้ัน จากผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในวรรค (เอ) ถึง (เจ) 
ของข้อน้ี 

Article 28 

Not Wholly Obtained or Produced Goods 

ข้อ 28 
สินค้าที่ไม่ได้มาหรือไม่ไดผ้ลติขึน้ทั้งหมด 

1. (a)  For the purposes of Article 26(b), goods    
shall be deemed to be originating in the 
Member State where working or 
processing of the goods has taken place: 

(i) if the goods have a regional value 
content (hereinafter referred to as 
“ASEAN Value Content” or the 
“Regional Value Content (RVC)”) of 
not less than forty percent (40%) 
calculated using the formula set out 
in Article 29; or 

 

(ii) if all non-originating materials used in 
the production of the goods have 
undergone a change in tariff classification 
(hereinafter referred to as “CTC”) at 
four-digit level (i.e. a change in tariff 
heading) of the Harmonized System. 

 

(b) Each Member State shall permit the  
exporter of the good to decide whether to 
use paragraph 1(a)(i) or 1(a)(ii) of this 
Article when determining whether the 
goods qualify as originating goods of the 
Member State. 

 
 

2. (a)  Notwithstanding paragraph 1 of this  

               Article, goods listed in Annex 3 shall 
qualify as originating goods if the goods 
satisfy the product specific rules set out 
therein. 

 
 

1. (เอ) เพ่ือความมุ่งประสงค์ของข้อ  26 (บี)  สินค้าจะถือ
ว่ามีถิ่นกําเนิดในประเทศสมาชิกเมื่อสินค้าได้จัดทําหรือ
ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศสมาชิกน้ัน 

(หน่ึง)  หากสินค้าน้ันมีสัดส่วนมูลค่าการผลิต ใน
ภูมิภาค (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัดส่วนมูลค่าการผลิตใน
อาเซียน” หรือ “สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (อาร์ วี 
ซี)” ไม่น้อยกว่าร้อยละ สี่สิบ (40%) เมื่อคํานวณโดยใช้
สูตรที่ระบุไว้ในข้อ 29 หรือ 

 
(สอง)  หากวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าทั้งหมดซึ่ง

ใช้ในการผลิตสินค้า ได้ผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (ซึ่ง
ต่อไปน้ีเรียกว่า “ซี ที ซี”) ในระดับ  สี่หลัก (คือ การ
เปลี่ยนประเภทพิกัด) ตามพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 

  
(บี) ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องอนุญาตให้ผู้

ส่งออกสินค้าสามารถตัดสินใจว่าจะใช้วรรค 1(เอ)(หน่ึง) 
หรือ 1(เอ)(สอง) ของข้อน้ี ในการพิจารณาว่าสินค้าน้ันมี
คุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดของประเทศสมาชิก
หรือไม่ 

 
2.  (เอ) แม้จะกําหนดไว้ในวรรค 1 ของข้อน้ี สินค้าที่อยู่ใน
ภาคผนวก 3 จะมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด ก็
ต่อเมื่อสินค้าน้ัน เป็นไปตามกฎเฉพาะรายสินค้าที่กําหนดไว้
ในภาคผนวก 3 น้ัน  
 

เอกสารแนบ ๒ 



หน้า ๗ ของ 18 

CHAPTER 3 

RULES OF ORIGIN 

บทที่ 3 

กฎว่าด้วยถ่ินกําเนดิสินค้า 

 
(b) Where a product specific rule provides a 

choice of rules from a RVC-based rule of 
origin, a CTC-based rule of origin, a 
specific manufacturing or processing 
operation, or a combination of any of 
these, each Member State shall permit 
the exporter of the goods to decide which 
rule to use in determining whether the 
goods qualify as originating goods of the 
Member State. 

 
 

(c) Where product specific rules specify a 
certain RVC, it is required that the RVC 
of a good is calculated using the formula 
set out in Article 29. 

 
 
(d)  Where product specific rules requiring 

that the materials used have undergone 
CTC or a specific manufacturing or 
processing operation, the rules shall 
apply only to non-originating materials. 

 

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this 
Article, a good which is covered by 
Attachment A or B of the Ministerial 
Declaration on Trade in Information 
Technology Products adopted in the 
Ministerial Conference of the WTO on 13 
December 1996, set out as Annex 4, shall be 
deemed to be originating in a Member State 
if it is assembled from materials covered 
under the same Annex. 

     (บี)  หากกฎเฉพาะรายสินค้ามีตัวเลือกให้เลือกจาก 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าที่อิง อาร์ วี ซี หรือกฎว่าด้วย ถิ่น
กําเนิดสินค้าที่อิง ซี ที ซี หรือการดําเนินการผลิตหรือการ
ผ่านกระบวนการท่ีเฉพาะเจาะจง หรือเกณฑ์ใดๆ เหล่าน้ี
ประกอบกัน ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องอนุญาต
ให้ผู้ส่งออกสินค้าน้ันเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้    กฎใดในการ
พิจารณาว่าสินค้าน้ันมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด
ของประเทศสมาชิกหรือไม่ 
 
      (ซี)  หากกฎเฉพาะรายสินค้ากําหนดเฉพาะ อาร์ วี ซี 
ให้คํานวณ อาร์ วี ซี ของสินค้าน้ัน โดยใช้สูตรที่ระบุไว้ใน
ข้อ 29 
 
       (ดี)  หากกฎเฉพาะรายสินค้ากําหนดให้วัสดุที่ใช้ต้อง
ผ่านกฎ ซี ที ซี หรือผ่านการดําเนินการผลิตหรือผ่าน
กระบวนการเฉพาะ ให้กฎน้ันบังคับใช้กับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่น
กําเนิดเท่าน้ัน 
 
3.  แม้ว่าจะกําหนดไว้ในวรรค 1 และวรรค 2 ของข้อน้ี 
สินค้าที่อยู่ภายใต้เอกสารแนบ เอ หรือ บี ของปฏิญญาว่า
ด้วยความตกลงเปิดเสรีสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับ
การรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีของดับบลิว ที โอ 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ซึ่ง
กําหนดไว้ในภาคผนวก 4 จะถือว่าได้ถิ่นกําเนิดในประเทศ
สมาชิก ถ้าสินค้าน้ันถูกประกอบจากวัสดุที่อยู่ภายใต้
ภาคผนวกเดียวกันน้ี 
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Article 29 

Calculation of Regional Value Content 

1. For the purposes of Article 28, the formula for calculating ASEAN Value 
Content or RVC is as follows: 

(a) Direct Method 
 
   
              ASEAN 
             Material   +                       +                         +                      +                        
RVC =    Cost                                                                                                          X 100 %    
 
                                                               
                                                          FOB Price 
 
  or 
 

(b) Indirect Method 
 
                                                                                                    
                     
                    
 
                                               FOB Price    
  

ข้อ 29 

การคํานวณสดัส่วนมูลค่าการผลติในภูมิภาค 

1.  เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อ 28 สูตรของการคํานวณสัดส่วนมูลคา่การผลิตในอาเซียน หรือ 
อาร์ วี ซี ให้เป็นดังต่อไปนี้ 

(เอ)   วิธีทางตรง 

 
                               +  +             +           +              +           +                     +                                      
 
อาร์ วี ซี =                                                                                                       X 100% 
                                                                ราคา เอฟ โอ บี 
 
หรือ 

(บี)    วิธทีางอ้อม 
 
 
อาร์ วี ซี  =  ราคา เอฟ โอ บี  –  มูลค่าวัสดุ ชิ้นส่วน หรือผลิตผลที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด                                  

                                                   ราคา เอฟ โอ บี 

 

Direct 
Labour 
Cost 

Direct 
Overhead 
Cost 

Other 
Cost       Profit 

RVC = 
FOB Price  -  Value of Non-Originating Materials, Parts or  Goods  

X 100 %     

ต้นทุน 
วัสดุใน
อาเซีย

ต้นทุน 
ค่าแรง 
ทางตรง 

ต้นทุนค่า 
ดําเนินการ 
ทางตรง 

ต้นทุน 
  อื่นๆ กําไร 

X 100% 
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2.  For the purposes of calculating the RVC provided in paragraph 1 of this 
Article: 

(a) ASEAN Material Cost is the CIF value of originating materials, 
parts or goods that are acquired or self-produced by the producer in 
the production of the good; 

 (b) Value of Non-Originating Materials, Parts or Goods shall be:  

(i) The CIF value at the time of importation of the goods or 
importation can be proven; or  

 (ii) The earliest ascertained price paid for the goods of 
undetermined origin in the territory of the Member State where 
the working or processing takes place; 

  

(c) Direct labour cost shall include wages, remuneration and other 
employee benefits associated with the manufacturing process; 

 
 

(d) The calculation of direct overhead cost shall include, but is not 
limited to, real property items associated with the production 
process (insurance, factory rent and leasing, depreciation on 
buildings, repair and maintenance, taxes, interests on mortgage); 
leasing of and interest payments for plant and equipment; factory 
security; insurance (plant, equipment and materials used in the 
manufacture of the goods); utilities (energy, electricity, water and 

2. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการคาํนวณ อาร์ วี ซี ที่กําหนดในวรรค 1 ของขอ้นี้ 
 

(เอ)  ต้นทุนวัสดุในอาเซียน คือ มูลค่าซีไอเอฟของวัสดุ ชิ้นส่วน หรือสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด 
ซึ่งได้รับมาหรือผลิตได้เองโดยผู้ผลิตในการผลิตสินค้านั้น 

 
(บี)  มูลค่าของวัสดุ ชิ้นส่วน หรือสินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด คือ 

(หนึ่ง) มูลค่าซีไอเอฟ ณ เวลาที่นําเข้าสินค้า หรือสามารถพิสูจน์การนําเข้าได้ หรือ 

(สอง) ราคาที่ได้รับการยืนยันครั้งแรกที่ชําระเป็นค่าสินค้าที่ไม่ทราบถิ่นกําเนิดแน่ชัดใน
อาณาเขตของประเทศสมาชิกที่ซึ่งการจัดทําหรือการผ่านกระบวนการผลิตได้กระทําขึ้น 

 

(ซี)  ต้นทุนค่าแรงทางตรง จะรวมไปถึง ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
แรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 

 
(ดี)  การคํานวณต้นทุนค่าดําเนินการทางตรง จะรวมไปถึง แต่ไม่จํากัดเพียง รายการ

อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต (ค่าประกันภัย ค่าเช่าและเช่าซื้อโรงงาน ค่า
เสื่อมราคาของอาคาร ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา ภาษี ดอกเบี้ยจากการจํานอง) ค่าเช่าซื้อและ
ค่าดอกเบี้ยสําหรับโรงงานและอุปกรณ์เครื่องจักร    ค่ารักษาความปลอดภัยของโรงงาน 
ค่าประกันภัย (โรงงาน อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า) ค่าสาธารณูปโภค (พลังงาน 
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other utilities directly attributable to the production of the goods); 
research, development, design and engineering; dies, moulds, 
tooling and the depreciation, maintenance and repair of plant and 
equipment; royalties or licences (in connection with patented 
machines or processes used in the manufacture of the goods or the 
right to manufacture the goods); inspection and testing of materials 
and the goods; storage and handling in the factory; disposal of 
recyclable wastes; and cost elements in computing the value of raw 
materials, i.e. port and clearance charges and import duties paid for 
dutiable component; and 

 (e) FOB price means the free-on-board value of the goods as defined 
in Article 25. FOB price shall be determined by adding the value of 
materials, production cost, profit and other costs.  

 
 
 
3. Member States shall determine and adhere to only one (1) method of 
calculating the RVC. Member States shall be given the flexibility to change 
their calculation method provided that such change is notified to the AFTA 
Council at least six (6) months prior to the adoption of the new method. Any 
verification to the ASEAN Value Content calculation by the importing Member 
State shall be done on the basis of the method used by the exporting Member 
State. 

 

ไฟฟ้า น้ํา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง) การวิจัย การพัฒนา การ
ออกแบบและวิศวกรรม แม่พิมพ์ แบบพิมพ์ เครื่องมือ และค่าเสื่อมราคา ค่าบํารุงรักษา และค่า
ซ่อมโรงงานและอุปกรณ์เครื่องจักร ค่าสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือค่าใบอนุญาต (ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหรือกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่มีสิทธิบัตร หรือสิทธิในการผลิต
สินค้า) ค่าตรวจสอบและค่าทดสอบวัสดุและสินค้า ค่าเก็บรักษาและค่าการจัดการในโรงงาน ค่า
กําจัดของที่ใช้ไม่ได้ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และต้นทุนที่ประกอบรวมในการคํานวณมูลค่า
ของวัตถุดิบ คือ ค่าท่าเรือ และค่าธรรมเนียมการผ่านด่านตรวจภาษีศุลกากร และค่าภาษีนําเข้า
สําหรับรายการที่ต้องเสียภาษี และ 

 
(อี)  ราคา เอฟ โอ บี หมายถึง มูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ตามที่นิยามในข้อ 25 

ราคา เอฟ โอ บี   จะต้องคํานวณโดยการบวกรวมมูลค่าของวัสดุ ต้นทุนการผลิต กําไร และ
ต้นทุนอื่นๆ 

 
3.  กลุ่มประเทศสมาชิกจะต้องกําหนดและยึดถือวิธีการคํานวณ อาร์ วี ซี เพียงวิธีการเดียว 
ประเทศสมาชิกจะได้รับความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณของตนถ้าหากแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงนั้นต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่น้อยกว่าหก 6 ( ) เดือนก่อนหน้าที่จะมี
การนําวิธีการคํานวณใหม่ไปใช้ การตรวจสอบการคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในอาเซียนโดย
ประเทศสมาชิกผู้นําเข้าจะต้องกระทําโดยอยู่บนพื้นฐานของวิธีการคํานวณที่ประเทศสมาชิก 
ผู้ส่งออกใช้ 
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4.  In determining the ASEAN Value Content, Member States shall closely 
adhere to the guidelines for costing methodologies set out in Annex 5. 
 
 
5. Locally-procured materials produced by established licensed 
manufacturers, in compliance with domestic regulations, shall be deemed to 
have fulfilled the origin requirement of this Agreement; locally-procured 
materials from other sources shall be subjected to the origin verification 
pursuant to Article 57 for the purpose of origin determination. 

6.  The value of goods under this Chapter shall be determined in accordance 
with the provisions of Article 57. 

 

4.  ในการกําหนดสัดส่วนมูลค่าการผลิตในอาเซียน กลุ่มประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือแนวทางการ
คํานวณต้นทุนที่ระบุไว้ในภาคผนวก 5 
  
5.  วัสดุที่จัดซื้อจัดหาในประเทศ ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายในของ
ประเทศนั้น ให้ถือว่าเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นกําเนิดตามข้อกําหนดของความตกลงฉบับนี้ ส่วนวัสดุที่จัดซื้อ
จัดหาในประเทศจากแหล่งอื่นๆ ต้องพิสูจน์ถิ่นกําเนิดตามข้อ 57 เพื่อความมุ่งประสงค์ในการ
กําหนดถิ่นกําเนิด 
 

6.  มูลค่าของสินค้าภายใต้บทนี้จะต้องกําหนดตามบทบัญญัติของข้อ 57  
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Article 30 

Accumulation 

ข้อ 30 
การสะสม 

1.   Unless otherwise provided  in this Agreement, 
goods originating in a Member State, which 
are used in another Member State as 
materials for finished goods eligible for 
preferential tariff treatment, shall be 
considered to be originating in the latter 
Member State where working or processing 
of the finished goods has taken place. 

 
 
 

2.    If the RVC of the material is less than forty 
percent (40%), the qualifying ASEAN Value 
Content to be cumulated using the RVC 
criterion shall be in direct proportion to the 
actual domestic content provided that it is 
equal to or more than twenty percent (20%).  
The Implementing Guidelines are set out in 
Annex 6  

 

1.  นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในความตกลงฉบับน้ี 
สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในประเทศสมาชิก และถูกนําไปใช้ใน
อีกประเทศสมาชิกหน่ึงเพ่ือเป็นวัสดุสําหรับการผลิตสินค้า
สําเร็จรูปที่มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรนั้น 
ให้ถือว่าได้ถิ่นกําเนิดในประเทศสมาชิกประเทศหลังที่ซึ่ง
การจัดทําหรือการผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นสินค้า
สําเร็จรูปได้เกิดขึ้น 

 
2.  ถ้า อาร์ วี ซี ของวัสดุ น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40%) ให้
นําสัดส่วนมูลค่าการผลิตในอาเซียนดังกล่าวมาใช้สะสมได้
ตามหลักเกณฑ์ อาร์ วี ซี โดยถือเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูล
ค่าที่เกิดขึ้นจริงภายในประเทศ โดยมีเง่ือนไขว่า สัดส่วนน้ัน
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละย่ีสิบ  (20%) แนวทางการปฏิบัติ
ระบุไว้ในภาคผนวก 6 (แนวทาง ซีอาร์โอ) 

Article 31 

Minimal Operations and Processes 

ข้อ 31 
การดาํเนินการและกระบวนการเพยีงเลก็น้อย 

 
1.    Operations or processes undertaken, by 

themselves or in combination with each 
other for the purposes listed below, are 
considered to be minimal and shall not be 
taken into account in determining whether a 
good has been originating in one Member 
State: 

 
(a) ensuring preservation of goods in good 

condition for the purposes of transport or 
storage; 

 
(b)  facilitating shipment or transportation; and 
 

(c)  packaging or presenting goods for sale. 

1.  การผ่านการดําเนินการหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นในข้อ
ใดข้อหน่ึงหรือประกอบกัน โดยมีวัตถุประสงค์ตามรายการ
ข้างล่างน้ี ให้ถือว่าเป็นการผ่านการดําเนินการหรือ
กระบวนการเพียงเล็กน้อย และไม่ให้นํามาประกอบการ
พิจารณาว่าสินค้าจะได้ถิ่นกําเนิดในประเทศสมาชิกหน่ึง
หรือไม่  

( เ อ )  การ เก็ บรั กษาสิ นค้ า ใ ห้ อ ยู่ ในสภาพ ดี เ พ่ื อ
วัตถุประสงค์ของการขนส่งหรือการจัดเก็บ 

(บี)    การอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางเรือ 
หรือการขนส่ง และ 

(ซี)    การบรรจุหีบห่อหรือการนําเสนอสินค้าเพ่ือขาย 
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2.     A good originating in the territory of a 
Member State shall retain its initial 
originating status, when exported from 
another Member State, where operations 
undertaken have not gone beyond those 
referred to in paragraph 1 of this Article. 

2.  สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในอาณาเขตของประเทศสมาชิก
จะยังคงรักษาไว้ซึ่งสถานะของถิ่นกําเนิดแรก หากถูก
ส่งออกจากอีกประเทศสมาชิกหน่ึงที่ซึ่งยังไม่มีการดําเนินการ
ที่เกินไปจากรายการที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อน้ี 
 

Article 32 

Direct Consignment 

ข้อ 32 
การส่งมอบโดยตรง 

1.   Preferential tariff treatment shall be applied 
to goods satisfying the requirements of this 
Chapter and which are consigned directly 
between the territories of the exporting Member 
State and the importing Member State. 

 
 
2. The following shall be considered as consigned 

directly from the exporting Member State to 
the importing Member State: 

 

 (a) goods transported from an exporting 
Member State to the importing Member 
State; 
 
(b) goods transported through one or more 

Member States, other than the exporting 
Member State and the importing Member 
State, or through a non-Member State, 
provided that:  

 
 

(i) the transit entry is justified for 
geographical reason or by consideration 
related exclusively to transport 
requirements;  

 
 
(ii) the goods have not entered into trade 

or consumption there; and  
 
 

(iii) the goods have not undergone any 
operation there other than unloading 
and reloading or any other operation to 

1.  การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะให้กับสินค้าที่มี
คุณสมบัติตามข้อกําหนดของบทน้ี และสินค้าน้ันได้ส่งมอบ
โดยตรงระหว่างอาณาเขตของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกและ
อาณาเขตของประเทศสมาชิกผู้นําเข้า 
 
2.  การดําเนินการต่อไปน้ี ถือเป็นการส่งมอบโดยตรงจาก
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกไปยังประเทศสมาชิกผู้นําเข้า 
 

(เอ)   สินค้าซึ่งถูกขนส่งจากประเทศสมาชิกผู้ส่งออกไป
ยังประเทศสมาชิกผู้นําเข้า 

 
(บี)   สินค้าซึ่งถูกขนส่งผ่านประเทศสมาชิกที่ไม่ใช่

ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกและประเทศสมาชิกผู้นําเข้าหน่ึง
ประเทศหรือมากกว่า หรือขนส่งผ่านประเทศที่มิได้เป็น
สมาชิก โดยมีเง่ือนไขว่า 

 
(หน่ึง) การผ่านแดนมีเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่ 
สามารถอ้างได้ หรือโดยการพิจารณาที่เก่ียวเน่ือง
กับข้อกําหนดทางด้านการขนส่งโดยเฉพาะ 
 
(สอง) สินค้าน้ันไม่ได้นําเข้าไปสู่การค้าหรือ
บริโภคในประเทศน้ัน  และ 
 
(สาม) สินค้าน้ันไม่ได้ผ่านการดําเนินการใดๆ ใน
ประเทศน้ันนอกเหนือจากการขนถ่ายสินค้าลง
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preserve them in good condition. และการขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือการดําเนินการอ่ืน
ใดเพ่ือถนอมรักษาสินค้าน้ันให้อยู่ในสภาพดี 

Article 33 

De Minimis 

ข้อ 33 
เกณฑ์ขั้นต่าํ 

1. A good that does not undergo a change in 
tariff classification shall be considered as 
originating if the value of all non-originating 
materials used in its production that do not 
undergo the required change in tariff 
classification does not exceed ten percent 
(10%) of the FOB value of the good and the 
good meets all other applicable criteria set 
forth in this Agreement for qualifying as an 
originating good. 

 

2. The value of non-originating materials 
referred to in paragraph 1 of this Article shall, 
however, be included in the value of non-
originating materials for any applicable RVC 
requirement for the good. 

1.  สินค้าที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร จะถือว่าได้ถิ่น
กําเนิด ถ้ามูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดที่ใช้ในการผลิต
สินค้าซึ่งไม่ผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรท่ีกําหนด  คิดเป็น
ไม่เกินร้อยละสิบ (10%) ของมูลค่า เอฟ โอ บี ของสินค้า 
และสินค้าน้ันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดอ่ืนๆ 
ที่กําหนดไว้ในความตกลงฉบับน้ี สําหรับการมีคุณสมบัติ
ของการเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด 
 
2.  อย่างไรก็ตาม มูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดตามท่ี
ระบุในวรรค  1 ของข้อน้ี จะต้องนํามารวมอยู่ในมูลค่าของ
วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดตามหลักเกณฑ์การคํานวณ อาร์ วี ซี ที่
ใช้บังคับสําหรับสินค้าน้ัน 

Article 34 

Treatment of Packages and Packing Materials 

ข้อ 34 
การปฏบิตัติอ่วัสดทุี่เปน็บรรจุภณัฑ์และใชใ้นการบรรจุ

หบีหอ่ 
 

1.    Packaging and Packing Materials for retail 
sale: 

 

(a) If a good is subject to the RVC-based 
rule of origin, the value of the packaging 
and packing materials for retail sale shall 
be taken into account in its origin 
assessment, where the packaging and 
packing materials for retail sale are 
considered to be forming a whole with 
the good. 

 
 
(b) where paragraph 1 (a) of this Article  is not 

applicable, the packaging and packing 
materials for retail sale, when classified 
together with the packaged good shall 

1.  วัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์และใช้ในการบรรจุหีบห่อเพ่ือการ
ขายปลีก 
 

(เอ)  ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้เง่ือนไขของกฎถิ่นกําเนิดสินค้า 
อาร์ วี ซี ให้นํามูลค่าของวัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์และใช้ใน
การบรรจุหีบห่อเ พ่ือการขายปลีกเข้ามารวมในการ
พิจารณาถิ่นกําเนิดสินค้าด้วย หากวัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์
และใช้ในการบรรจุหีบห่อเพ่ือการขายปลีกน้ันถือเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันกับสินค้า 

 
(บี)    ในกรณีที่ไม่เข้าวรรค 1(เอ) ของข้อน้ี วัสดุที่เป็น

บรรจุภัณฑ์และใช้ในการบรรจุหีบห่อเพ่ือการขายปลีกซึ่ง
จําแนกพิกัดศุลกากรเดียวกับสินค้าที่ถูกหีบห่อแล้ว จะไม่
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not be taken into account in considering 
whether all non-originating materials 
used in the manufacture of a product fulfils 
the criterion corresponding to a change of 
tariff classification of the said good. 

2.    The containers and packing materials 
exclusively used for the transport of a good 
shall not be taken into account for 
determining the origin of the said good.   

 

ถูกนํามาพิจารณา ไม่ว่าวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดทั้งหมดที่ใช้ใน
การผลิตสินค้ามีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามเกณฑ์การ
เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าน้ันหรือไม่ 

 
2.  ภาชนะบรรจุและวัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้เพียงเพ่ือ
การขนส่งสินค้าจะไม่นํามารวมในการพิจารณาถิ่นกําเนิด
ของสินค้าน้ัน 
 

Article 35 

Accessories, Spare Parts and Tools 

ข้อ 35 
อุปกรณป์ระกอบ อะไหล่ และเคร่ืองมือ 

1. If a good is subject to the requirements of 
CTC or specific manufacturing or processing 
operation, the origin of accessories, spare 
parts, tools and instructional or other 
information materials presented with the 
good shall not be taken into account in 
determining whether the good qualifies as an 
originating good, provided that: 

 
 
(a) the accessories, spare parts, tools and 

instructional or other information materials 
are not invoiced separately from the 
good; and 

 

(b) the quantities and value of the accessories, 
spare parts, tools and instructional or 
other information materials are customary 
for the good. 

 
 

2. If a good is subject to the RVC-based rule of 
origin, the value of the accessories, spare 
parts, tools and instructional or other 
information materials shall be taken into 
account as the value of the originating or 
non-originating materials, as the case may 
be, in calculating the RVC of the originating 
good. 

 

1.  ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้ข้อกําหนดของ ซี ที ซี หรือการ
ดําเนินการผลิตหรือผ่านกระบวนการเฉพาะถ่ินกําเนิดของ
อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่
เป็นข้อมูลอ่ืนๆ ที่มากับตัวสินค้า จะไม่ถูกนํามาพิจารณาว่า
สินค้าน้ันมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่ หาก
ว่า 
 

(เอ)   อุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ  และคู่มือ
หรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอ่ืนๆ ไม่ได้มีการแยกบัญชีราคาสินค้า
ต่างหากจากตัวสินค้าน้ัน และ 

 
(บี)   ปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ 

เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่ เป็นข้อมูลอ่ืนๆ เป็นไป
ตามปกติทางการค้าของสินค้าน้ัน 

 
2.  ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้กฎถิ่นกําเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ให้นํา
มูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ อะไหล่ เครื่องมือ  และคู่มือ
หรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอ่ืนๆ มารวมเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นกําเนิด
หรือไม่ได้ถิ่นกําเนิดแล้วแต่กรณี ในการคํานวณ อาร์ วี ซี 
ของสินค้าน้ัน 
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Article 36 

Neutral Elements 

ข้อ 36 
องคป์ระกอบที่ไม่มีผลต่อถ่ินกาํเนดิสนิคา้ 

In order to determine whether a good 
originates, it shall not be necessary to determine 
the origin of the following which might be used in 
its production and not incorporated into the good: 
 
 

(a)  fuel and energy; 
 

(b)  tools, dies and moulds; 
 
 

(c)  spare parts and materials used in the 
maintenance of equipment and buildings; 

 
 

(d) lubricants, greases, compounding materials 
and other materials used in production or 
used to operate equipment and buildings; 

 
(e) gloves, glasses, footwear, clothing, 

safety equipment and supplies; 
 
 
(f) equipment, devices and supplies used for 

testing or inspecting the good;  
  
 

(g) catalyst and solvent; and 
 
 
(h) any other goods that are not incorporated 

into the good but of which use in the 
production of the good can reasonably 
be demonstrated to be a part of that 
production. 

 

 

 

 

เพ่ือพิจารณาว่าสินค้าได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่   ไม่จําเป็นต้อง
พิจารณาถิ่นกําเนิด ของรายการดังต่อไปน้ี ที่อาจนํามาใช้
ในการผลิตและไม่รวมเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสินค้า 

  
(เอ)   เช้ือเพลิงและพลังงาน 
 
(บี)    เครื่องมือ แม่พิมพ์ และแบบหล่อ 
 
(ซี)    อะไหล่ และวัสดุที่ใช้ในการบํารุงรักษาอุปกรณ์

และอาคาร 
 
(ดี)    สารหล่อลื่น จาระบี สารประกอบ และวัสดุอ่ืนๆ 

ที่ใช้ในการผลิตหรือใช้กับอุปกรณ์และอาคาร 
 
(อี)    ถุงมือ แว่นตา รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์เพ่ือความ

ปลอดภัยและสิ่งจําเป็นที่ใช้ตามปกติ 
 
(เอฟ) อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งจําเป็นที่ใช้ตามปกติ

สําหรับการทดสอบหรือการตรวจสอบสินค้า 
 
(จี)    ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวทําละลาย และ 
 
(เอช) สินค้าอ่ืนใดที่ไม่รวมอยู่ในตัวสินค้า แต่ใช้ในการ

ผลิตสินค้าโดยสามารถแสดงอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าการใช้
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตน้ันด้วย 
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Article 37 

Identical and Interchangeable Materials 

ข้อ 37 
วัสดทุี่เหมือนกันและใช้แทนกนัได ้

1. The determination of whether identical and 
interchangeable materials are originating 
materials shall be made either by physical 
segregation of each of the materials or by 
the use of generally accepted accounting 
principles of stock control applicable, or 
inventory management practice, in the 
exporting Member States. 

 
2.      Once a decision has been taken on the inventory 

management method, that method shall be 
used throughout the fiscal year. 

1.  ในการพิจารณาว่าวัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้
เป็นวัสดุที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่ ให้กระทําโดยการแบ่งแยก
ทางกายภาพของทุกๆ วัสดุ หรือใช้หลักการทางบัญชี  อัน
เป็นที่ยอมรับทั่วไปของการควบคุมสินค้าคงคลัง หรือการ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศสมาชิกผู้
ส่งออก 
 
2. เมื่อทําการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการสินค้า
คงคลังวิธีใดแล้ว จะต้องใช้วิธีการน้ันตลอดปีบัญชี  
 

Article 38 

Certificate of Origin 

ข้อ 38 
หนังสือรบัรองถ่ินกําเนดิสนิคา้ 

A claim that a good shall be accepted as eligible 
for preferential tariff treatment shall be supported 
by a Certificate of Origin (Form D), as set out in 
Annex 7 issued by a Government authority 
designated by the exporting Member State and 
notified to the other Member States in 
accordance with the Operational Certification 
Procedures, as set out in Annex 8. 

 

การอ้างสิทธิว่าสินค้ามีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร ต้องได้รับการรับรองโดยหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ตามท่ีระบุในภาคผนวก 7    ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงานราชการท่ีได้รับมอบหมายจากประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกและได้แจ้งให้ประเทศสมาชิกอ่ืนทราบแล้ว
ตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก 8  
 

Article 39 

Sub-Committee on Rules of Origin 

ข้อ 39 
คณะอนกุรรมการกฎว่าด้วยถ่ินกําเนดิสนิคา้ 

1. For the purposes of the effective and uniform 
implementation of this Chapter, a Sub-
Committee on Rules of Origin shall be 
established pursuant to Article 90.  

 
2. The functions of the Sub-Committee on 

Rules of Origin shall include: 
 

1.  เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการบังคับใช้ของบทน้ีอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นแบบเดียวกัน  ให้จัดต้ังคณะอนุกรรมการ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ 90 
  
2.  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า 
คือ 
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(a)  monitoring of the implementation and 

operation of this Chapter; 
 

(b) reviewing, as and when necessary, this 
Chapter to provide appropriate 
recommendations with the view to 
enhancing this Chapter to make it 
responsive to the dynamic changes in 
the regional and global production 
processes so as to facilitate trade and 
investment among Member States, 
promote a regional production network, 
encourage the development of Small and 
Medium Enterprises (SMEs) and 
narrowing the development gaps; 

 
(c) reviewing, as and when necessary, the 

operational procedures of this Chapter 
with the view to simplifying the procedures 
and making them transparent, 
predictable and standardised, taking into 
account the best practices of other regional 
and international trade agreements; 

 
 
(d)  considering any other matter as Member 

States may agree related to this Chapter; 
and 
 

(e) carrying out other functions as may be 
delegated by the CCA, SEOM and the 
AFTA Council. 

 
 
 
 

3. The Sub-Committee on Rules of Origin shall 
be composed of representatives of the 
Governments of Member States, and may 
invite representatives of relevant entities 
other than the Governments of the Member 
States with necessary expertise relevant to 
the issues to be discussed, upon agreement 
of all Member States. 

 

(เอ)   ติดตามการบังคับใช้และการดําเนินการของบทน้ี 
 
( บี )   ทบทวนบทน้ี  เมื่อจําเป็น  เ พ่ือให้คําแนะนํา  

ที่ เหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะปรับปรุงบทน้ีให้ ดีขึ้น 
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัตของ
กระบวนการผลิตในภูมิภาคและโลก ทั้งน้ีเพ่ืออํานวยความ
สะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิก ส่งเสริมเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค ส่งเสริมการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอส เอ็ม อี) 
และลดช่องว่างของการพัฒนา 

  
(ซี)    ทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติของบทน้ี เมื่อจําเป็น 

โดยมุ่งหมายให้กระบวนการง่ายขึ้นและโปร่งใส คาดการณ์ได้
และเป็นมาตรฐาน โดยนําหลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดของความ
ตกลงการค้าระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคอ่ืนๆ เข้า
มาพิจารณา 

 
(ดี)    พิจารณาเรื่องอ่ืนใดที่กลุ่มประเทศสมาชิกจะ  

ตกลงกันว่าเก่ียวข้องกับบทน้ี และ 
 
(อี) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ประสานงานดําเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียน และคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน 

 
3. คณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าประกอบด้วย
ผู้แทนของรัฐบาลของกลุ่มประเทศสมาชิก และอาจเชิญ
ผู้แทนขององค์กรที่เก่ียวข้องนอกเหนือจากรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกซึ่งมีความเช่ียวชาญท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง
กับประเด็นที่หารือ โดยขึ้นอยู่กับความตกลงของประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 
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HS 2012 HS 2017 

0301.93 ex0301.93 

  0301.99 ex0301.93 

 
0301.99 

  0302.11 0302.11 

 
ex0302.99 

  0302.13 0302.13 

 
ex0302.99 

  0302.14 0302.14 

 
ex0302.99 

  0302.19 0302.19 

 
ex0302.99 

  0302.21 0302.21 

 
ex0302.99 

  0302.22 0302.22 

 
ex0302.99 

  0302.23 0302.23 

 
ex0302.99 

  0302.24 0302.24 

 
ex0302.99 

  0302.29 0302.29 

 
ex0302.99 

  0302.31 0302.31 

 
ex0302.99 

  0302.32 0302.32 

 
ex0302.99 

  0302.33 0302.33 

 
ex0302.99 

  0302.34 0302.34 

 
ex0302.99 

  0302.35 0302.35 

 
ex0302.99 

  0302.36 0302.36 

 
ex0302.99 

  0302.39 0302.39 

 
ex0302.99 

  

107058
Typewriter
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107788
Typewriter
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HS 2012 HS 2017 

0302.41 0302.41 

 
ex0302.99 

  0302.42 0302.42 

 
ex0302.99 

  0302.43 0302.43 

 
ex0302.99 

  0302.44 0302.44 

 
ex0302.99 

  0302.45 0302.45 

 
ex0302.99 

  0302.46 0302.46 

 
ex0302.99 

  0302.47 0302.47 

 
ex0302.99 

  0302.51 0302.51 

 
ex0302.99 

  0302.52 0302.52 

 
ex0302.99 

  0302.53 0302.53 

 
ex0302.99 

  0302.54 0302.54 

 
ex0302.99 

  0302.55 0302.55 

 
ex0302.99 

  0302.56 0302.56 

 
ex0302.99 

  0302.59 0302.59 

 
ex0302.99 

  0302.71 0302.71 

 
ex0302.99 

  0302.72 0302.72 

 
ex0302.99 

  0302.73 ex0302.73 

 
ex0302.99 

  0302.74 0302.74 

 
ex0302.99 
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HS 2012 HS 2017 

0302.79 0302.79 

 
ex0302.99 

  0302.81 0302.81 

 
0302.92 

 
ex0302.99 

  0302.82 0302.82 

 
ex0302.99 

  0302.83 0302.83 

 
ex0302.99 

  0302.84 0302.84 

 
ex0302.99 

  0302.85 0302.85 

 
ex0302.99 

  0302.89 0302.49 

 
ex0302.73 

 
0302.89 

 
ex0302.99 

  0302.90 0302.91 

  0303.11 0303.11 

 
ex0303.99 

  0303.12 0303.12 

 
ex0303.99 

  0303.13 0303.13 

 
ex0303.99 

  0303.14 0303.14 

 
ex0303.99 

  0303.19 0303.19 

 
ex0303.99 

  0303.23 0303.23 

 
ex0303.99 

  0303.24 0303.24 

 
ex0303.99 

  0303.25 ex0303.25 

 
ex0303.99 

  0303.26 0303.26 

 
ex0303.99 

  0303.29 0303.29 

 
ex0303.99 
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HS 2012 HS 2017 

  0303.31 0303.31 

 
ex0303.99 

  0303.32 0303.32 

 
ex0303.99 

  0303.33 0303.33 

 
ex0303.99 

  0303.34 0303.34 

 
ex0303.99 

  0303.39 0303.39 

 
ex0303.99 

  0303.41 0303.41 

 
ex0303.99 

  0303.42 0303.42 

 
ex0303.99 

  0303.43 0303.43 

 
ex0303.99 

  0303.44 0303.44 

 
ex0303.99 

  0303.45 0303.45 

 
ex0303.99 

  0303.46 0303.46 

 
ex0303.99 

  0303.49 0303.49 

 
ex0303.99 

  0303.51 0303.51 

 
ex0303.99 

  0303.53 0303.53 

 
ex0303.99 

  0303.54 0303.54 

 
ex0303.99 

  0303.55 0303.55 

 
ex0303.99 

  0303.56 0303.56 

 
ex0303.99 

  0303.57 0303.57 

 
ex0303.99 
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0303.63 0303.63 

 
ex0303.99 

  0303.64 0303.64 

 
ex0303.99 

  0303.65 0303.65 

 
ex0303.99 

  0303.66 0303.66 

 
ex0303.99 

  0303.67 0303.67 

 
ex0303.99 

  0303.68 0303.68 

 
ex0303.99 

  0303.69 0303.69 

 
ex0303.99 

  0303.81 0303.81 

 
0303.92 

 
ex0303.99 

  0303.82 0303.82 

 
ex0303.99 

  0303.83 0303.83 

 
ex0303.99 

  0303.84 0303.84 

 
ex0303.99 

  0303.89 ex0303.25 

 
0303.59 

 
ex0303.89 

 
ex0303.99 

  0303.90 0303.91 

  0304.39 ex0304.39 

  0304.49 ex0304.39 

 
0304.47 

 
0304.48 

 
0304.49 

  0304.51 ex0304.51 

  0304.59 ex0304.51 

 
0304.56 

 
0304.57 

 
0304.59 
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0304.69 ex0304.69 

  0304.89 ex0304.69 

 
0304.88 

 
0304.89 

  0304.93 ex0304.93 

  0304.99 ex0304.93 

 
0304.96 

 
0304.97 

 
0304.99 

  0305.31 ex0305.31 

  0305.39 ex0305.31 

 
0305.39 

  0305.44 ex0305.44 

  0305.49 ex0305.44 

 
0305.49 

  0305.59 0305.52 

 
0305.53 

 
0305.54 

 
0305.59 

  0305.64 ex0305.64 

  0305.69 ex0305.64 

 
0305.69 

  0306.21 0306.31 

 
0306.91 

  0306.22 0306.32 

 
0306.92 

  0306.24 0306.33 

 
0306.93 

  0306.25 0306.34 

 
0306.94 

  0306.26 0306.35 

 
ex0306.95 

  0306.27 0306.36 

 
ex0306.95 

  0306.29 0306.39 

 
0306.99 
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0307.19 0307.12 

 
0307.19 

  0307.29 0307.22 

 
0307.29 

  0307.39 0307.32 

 
0307.39 

  0307.41 ex0307.42 

  0307.49 ex0307.43 

 
ex0307.49 

  0307.59 0307.52 

 
0307.59 

  0307.79 0307.72 

 
0307.79 

  0307.89 0307.83 

 
0307.87 

  0307.91 ex0307.42 

 
0307.82 

 
0307.91 

  0307.99 ex0307.43 

 
ex0307.49 

 
0307.84 

 
0307.88 

 
0307.92 

 
0307.99 

  0308.19 0308.12 

 
0308.19 

  0308.29 0308.22 

 
0308.29 

  0805.20 0805.21 

 
0805.22 

 
0805.29 

  1211.20 ex1211.20 

  1211.30 ex1211.30 

  1211.40 ex1211.40 

  1211.90 ex1211.50 

 
ex1211.90 
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1302.19 1302.14 

 
1302.19 

  1404.90 ex1211.30 

 
ex1211.40 

 
ex1211.50 

 
ex1211.90 

 
1404.90 

  1604.19 1604.18 

 
1604.19 

  1605.54 ex1605.54 
  

1605.59 ex1605.54 
 1605.59 
  

2008.99 ex1211.20 

 
ex1211.90 

 
2008.99 

  2202.90 2202.91 

 
2202.99 

  2204.29 2204.22 

 
2204.29 

  2811.19 2811.12 

 
2811.19 

  2812.10 2812.11 

 
2812.12 

 
2812.13 

 
2812.14 

 
2812.15 

 
2812.16 

 
2812.17 

 
2812.19 

  2848.00 ex2853.90 

  2853.00 2853.10 

 
ex2853.90 

  2903.89 2903.83 

 
2903.89 

  2903.99 2903.93 

 
2903.94 

 
2903.99 

  2904.90 2904.31 

 
2904.32 

 
2904.33 
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2904.34 

 
2904.35 

 
2904.36 

 
2904.91 

 
2904.99 

  2910.90 2910.50 

 
2910.90 

  2914.69 2914.62 

 
2914.69 

  2914.70 2914.71 

 
2914.79 

  2918.19 2918.17 

 
2918.19 

  2920.90 2920.21 

 
2920.22 

 
2920.23 

 
2920.24 

 
2920.29 

 
2920.30 

 
2920.90 

  2921.19 2921.12 

 
2921.13 

 
2921.14 

 
2921.19 

  2922.13 2922.15 

 
ex2922.19 

  2922.19 2922.16 

 
2922.17 

 
2922.18 

 
ex2922.19 

  2923.90 2923.30 

 
2923.40 

 
2923.90 

  2924.29 2924.25 

 
2924.29 

  2926.90 2926.40 

 
2926.90 

  2930.50 ex2930.80 

  2930.90 2930.60 

 
2930.70 

 
ex2930.80 

 
2930.90 
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  2931.90 2931.31 

 
2931.32 

 
2931.33 

 
2931.34 

 
2931.35 

 
2931.36 

 
2931.37 

 
2931.38 

 
2931.39 

 
2931.90 

  2932.19 2932.14 

 
2932.19 

  2933.99 2933.92 

 
2933.99 

  2935.00 2935.10 

 
2935.20 

 
2935.30 

 
2935.40 

 
2935.50 

 
2935.90 

  2939.91 2939.71 

  2939.99 2939.79 
  

Sous-positions applicables, 
telles que les sous-positions des 

n°s 29.33 et 29.34 
/ 

Applicable subheadings, such 
as subheadings of headings 

29.33 and 29.34 

2939.80 

  3002.10 3002.11 

 
3002.12 

 
3002.13 

 
3002.14 

 
3002.15 

 
3002.19 

  3003.40 3003.41 

 
3003.42 

 
3003.43 

 
3003.49 

  3003.90 3003.60 

 
3003.90 

  3004.40 3004.41 

 
3004.42 

 
3004.43 
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3004.49 

  3004.90 3004.60 

 
3004.90 

  3103.10 3103.11 

 
3103.19 

  3705.10 ex3705.00 

  3705.90 ex3705.00 

  3808.50 3808.52 

 
ex3808.59 

  3808.91 ex3808.59 

 
3808.61 

 
3808.62 

 
3808.69 

 
3808.91 

  3808.92 ex3808.59 

 
3808.92 

  3808.93 ex3808.59 

 
3808.93 

  3808.94 ex3808.59 

 
3808.94 

  3808.99 ex3808.59 

 
3808.99 

  3812.30 3812.31 

 
3812.39 

  3824.90 3824.84 

 
3824.85 

 
3824.86 

 
3824.87 

 
3824.88 

 
3824.91 

 
3824.99 

  3901.90 3901.40 

 
3901.90 

  3907.60 3907.61 

 
3907.69 

  3909.30 3909.31 

 
3909.39 

  3926.90 3926.90 

 
ex9620.00 
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  4011.61 ex4011.70 

  4011.62 ex4011.80 

  4011.63 ex4011.80 

  4011.69 ex4011.90 

  4011.92 ex4011.70 

  4011.93 ex4011.80 

  4011.94 ex4011.80 

  4011.99 ex4011.90 

  4401.10 4401.11 

 
4401.12 

  

4401.39 4401.39 

 
4401.40 

  4403.10 4403.11 

 
4403.12 

  4403.20 4403.21 

 
4403.22 

 
4403.23 

 
4403.24 

 
4403.25 

 
4403.26 

  4403.49 ex4403.49 

  4403.92 4403.93 

 
4403.94 

  4403.99 ex4403.49 

 
4403.95 

 
4403.96 

 
4403.97 

 
4403.98 

 
4403.99 

  4406.10 4406.11 

 
4406.12 

  4406.90 4406.91 

 
4406.92 

  4407.10 4407.11 

 
4407.12 

 
4407.19 
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4407.29 ex4407.29 

  4407.99 ex4407.29 

 
4407.96 

 
4407.97 

 
4407.99 

  4408.39 ex4408.39 

  4408.90 ex4408.39 

 
4408.90 

  4409.29 4409.22 

 
4409.29 

  4412.31 ex4412.31 

  4412.32 ex4412.31 

 
4412.33 

 
4412.34 

  4418.71 ex4418.73 

 
4418.74 

  4418.72 ex4418.73 

 
4418.75 

  4418.79 ex4418.73 

 
4418.79 

  4418.90 4418.91 

 
4418.99 

  4419.00 4419.11 

 
4419.12 

 
4419.19 

 
4419.90 

  4421.90 4421.91 

 
4421.99 

 ex9620.00 

  4801.00 ex4801.00 

  4802.61 ex4801.00 

 
4802.61 

  4802.62 ex4801.00 

 
4802.62 

  5402.59 5402.53 

 
5402.59 

  5402.69 5402.63 

 
5402.69 



TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION 

TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 

October 2016 

 
Copyright© 2016 World Customs Organization. All rights reserved. Requests and inquiries concerning translation, reproduction 
and adaptation rights should be addressed to copyright@wcoomd.org. II/14. 

HS 2012 HS 2017 

  5502.00 5502.10 

 
5502.90 

  5506.90 5506.40 

 
5506.90 

  5704.90 5704.20 

 
5704.90 

  6005.31 ex6005.35 

 
6005.36 

  6005.32 ex6005.35 

 
6005.37 

  6005.33 ex6005.35 

 
6005.38 

  6005.34 ex6005.35 

 
6005.39 

  6304.91 6304.20 

 
6304.91 

  6815.10 6815.10 

 
ex9620.00 

  6907.10 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  6907.90 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  6908.10 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  6908.90 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  7326.90 7326.90 

 
ex9620.00 
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7616.99 7616.99 

 
ex9620.00 

  

8424.81 8424.41 

 
8424.49 

 
8424.82 

  8431.39 8431.39 

 
ex9620.00 

  8432.30 8432.31 

 
8432.39 

  8432.40 8432.41 

 
8432.42 

  8456.10 8456.11 

 
8456.12 

  8456.90 8456.40 

 
8456.50 

 
8456.90 

  8459.40 8459.41 

 
8459.49 

  8460.11 ex8460.12 

  8460.19 ex8460.19 

  8460.21 ex8460.22 

 
ex8460.23 

 
ex8460.24 

  8460.29 ex8460.29 

  8460.90 ex8460.12 

 
ex8460.19 

 
ex8460.22 

 
ex8460.23 

 
ex8460.24 

 
ex8460.29 

 
8460.90 

  8465.91 ex8465.20 

 
8465.91 

  8465.92 ex8465.20 

 
8465.92 

  8465.93 ex8465.20 

 
8465.93 

  8465.94 ex8465.20 

 
8465.94 
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  8465.95 ex8465.20 

 
8465.95 

  8465.96 ex8465.20 

 
8465.96 

  8465.99 ex8465.20 

 
8465.99 

  8469.00 ex8472.90 

  8472.90 ex8472.90 

  8473.10 ex8473.40 
  

8473.30 8473.30 

 
ex9620.00 

  8473.40 ex8473.40 

  8473.50 ex8473.40 

 
8473.50 

  8487.90 8487.90 

 
ex9620.00 

  8522.90 8522.90 

 
ex9620.00 

  8528.41 ex8528.42 

  8528.49 ex8528.42 

 
8528.49 

  8528.51 ex8528.52 

  8528.59 ex8528.52 

 
8528.59 

  8528.61 ex8528.62 

  8528.69 ex8528.62 

 
8528.69 

  8529.90 8529.90 
 ex9620.00 
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8542.31 ex8542.31 
  

Sous-positions applicables, en 
particulier dans les Chapitres 

84, 85, 90, 93 et 95 
/ 

Applicable subheadings, in 
particular in Chapters 84, 85, 90, 

93 and 95 

ex8542.31 

  
8542.32 ex8542.32 

  
Sous-positions applicables, en 
particulier dans les Chapitres 

84, 85, 90, 93 et 95 
/ 

Applicable subheadings, in 
particular in Chapters 84, 85, 90, 

93 and 95 

ex8542.32 

  
8542.33 ex8542.33 

  
Sous-positions applicables, en 
particulier dans le Chapitre 85 

/ 
Applicable subheadings, in 

particular in Chapter 85 

ex8542.33 

  
8542.39 ex8542.39 

  
Sous-positions applicables, en 
particulier dans les Chapitres 

84, 85, 90, 93 et 95 
/ 

Applicable subheadings, in 
particular in Chapters 84, 85, 90, 

93 and 95 

ex8542.39 

  8543.70 8539.50 

 
8543.70 

  8701.90 8701.91 

 
8701.92 

 
8701.93 

 
8701.94 

 
8701.95 

  8702.10 8702.10 

 
ex8702.20 

  8702.90 ex8702.20 

 
8702.30 

 
8702.40 

 
8702.90 
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8703.21 8703.21 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.22 8703.22 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.23 8703.23 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.24 8703.24 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.31 8703.31 

 
ex8703.50 

 
ex8703.70 

  8703.32 8703.32 

 
ex8703.50 

 
ex8703.70 

  8703.33 8703.33 

 
ex8703.50 

 
ex8703.70 

  8703.90 ex8703.40 

 
ex8703.50 

 
ex8703.60 

 
ex8703.70 

 
8703.80 

 
8703.90 

  8711.90 8711.60 

 
8711.90 

  9005.90 9005.90 

 
ex9620.00 

  9006.10 ex9006.59 

  9006.59 ex9006.59 

  9006.91 9006.91 

 
ex9620.00 

  9007.91 9007.91 

 
ex9620.00 

  9015.90 9015.90 

 
ex9620.00 
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9033.00 9033.00 

 
ex9620.00 

  9209.99 9209.99 

 
ex9620.00 

  9401.51 9401.52 

 
9401.53 

  9403.81 9403.82 

 
9403.83 

  9406.00 9406.10 

 
9406.90 

  

 

*      *      * 
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TO THE 2017 VERSION OF CHAPTER 44 OF THE HARMONIZED SYSTEM 

 

HS 2012 HS 2017 

4403.49 ex4403.49 

  4403.99 ex4403.49 

 
4403.99 

  4407.29 ex4407.29 

  4407.99 ex4407.29 

 
4407.99 

  4408.39 ex4408.39 

  4408.90 ex4408.39 

 
4408.90 

  4409.29 4409.22 

 
4409.29 

  4412.31 ex4412.31 

  4412.32 ex4412.31 

 
4412.32 

  4418.71 ex4418.73 

 
4418.74 

  4418.72 ex4418.73 

 
4418.75 

  4418.79 ex4418.73 

 
4418.79 

  4418.90 4418.91 

 
4418.99 

  4419.00 4419.11 

 
4419.12 

 
4419.19 

 
4419.90 

  4421.90 4421.91 

 
4421.99 

 
ex9620.00 

   
*      *      * 

                                                
[]  As it reads after the amendment by the Council Recommendation of 27 June 2014 only.  The Annex to 

Table II ("Table II - Annex") is valid from 1 January 2017 to 31 December 2017 for HS Contracting 
Parties which are not able to implement the complementary amendments to Chapter 44 before 
1 January 2018 (See the Introduction). 

 



ANNEX I 
 

OPERATIONAL CERTIFICATION 
PROCEDURE 

 

ภาคผนวก ๑ 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  

 

For the purposes of implementing the Rules of 
Origin set out in Chapter 3 (hereinafter referred 
to as “ASEAN ROO”) for the Pilot Project for the 
implementation of a regional self-certification 
system, the following operational procedures on 

 
 

(i)  the issuance of the Certificate of Origin 
(Form D); 

 
(ii)  the Certified Exporter regime and its inherent 

Invoice Declaration; 
 

(iii)  the verification of Certificates of Origin (Form 
D) and Invoice Declarations; and 

 
(iiii)  other related administrative matters, shall be 

observed. 

  

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติให้เกิดผลตามกฎว่าด้วยถิ่น
ก าเนิดสินค้าภายใต้บทที่ ๓ (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “กฎว่าด้วย
ถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน”) ส าหรับโครงการน าร่อง
ส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ด้วยตนเองในภูมิภาค ให้มีระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(หนึ่ง) การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 

(สอง) ขอบเขตผู้ส่งออกรับอนุญาตและการท าบัญชีราคา
สินค้าที่ใช้รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

(สาม) การตรวจสอบหนังสือถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
และบัญชีราคาสินค้าที่ใช้รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

(สี่) การบริหารจัดการทั่วไปที่เกี่ยวข้อง 

 

Rule 1 

Definitions 

กฎข้อ ๑ 
ค านิยาม 

 

For the purposes of this Annex: 

(a) back-to-back Certificate of Origin means a 
Certificate of Origin issued by an 
intermediate exporting Member State based 
on the Certificate of Origin issued by the first 
exporting Member State; 

 
 
 
 

(b) exporter means a natural or juridical person 
located in the territory of a Member State 
where a good is exported from by such a 
person; 

 

(c) certified exporter means an exporter duly 
authorized to make out invoice declarations 
on the origin of a good exported; 

 
 
 
 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้ 
(เอ) “หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดแบบ แบค ทู แบค” 
หมายถึง หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกสินค้าที่ ไม่ใช่ประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
ประเทศแรก (intermediate exporting Member 
State) โดยออกตามหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออก
โดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกประเทศแรก 

(บี) “ผู้ส่งออก” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่
มีถ่ินฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกที่ซึ่งบุคคลนั้น
ได้ส่งออกสินค้า 

(ซี) “ผู้ส่งออกรับอนุญาต” หมายถึง ผู้ส่งออกที่ได้รับ
อนุญาตให้ท าการส าแดงถิ่นก าเนิดสินค้าที่ส่งออกบนบัญชี
ราคาสินค้าที่รับรองตนเอง 

 

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
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(d) invoice declaration means a declaration, 
according to the model duly established, 
made out by a certified exporter on  an 
invoice or any other commercial document, 
which describes the goods concerned in 
sufficient detail to enable them to be 
identified, on the origin of goods covered by 
the document in question; 

 

(e) importer means a natural or juridical person 
located in the territory of a Member State  
where a good is imported into by such a 
person;  

 

(f) issuing authority means the Government 
authority of the exporting Member State 
designated to issue a Certificate of Origin 
(Form D) and to authorize certified exporters, 
notified to all the other Member States in 
accordance with this Annex; 

 

 

(g) competent authority means the Government 
authority of the Member State designated to 
exercise the rights under Rule 12A (2)(b), 
Rule 12C and Rule 18; and 

 

 

(h) producer means a natural or juridical 
person who carries out production as set out 
in Article 25 of this Agreement in the 
territory of a Member State. 

 

 

(ดี) “บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า” หมายถึง บัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารการค้าอ่ืนที่
มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่จัดท าโดยผู้ส่งออกรับ
อนุญาตตามรูปแบบที่ก าหนด และจะต้องมีรายละเอียด
ของสินค้าที่เพียงพอต่อการพิจารณาถิ่นก าเนิดของสินค้าได้ 
 

(อี) “ผู้น าเข้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มี
ถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกที่ซึ่งบุคคลนั้นได้
น าเข้าสินค้า 
 
(เอฟ) “หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า” หมายถึง หน่วยงานราชการของประเทศสมาชิกผู้
ส่งออกที่ได้รับมอบหมายให้ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า (ฟอร์มดี) และอนุมัติผู้ส่งออกรับอนุญาต ได้แจ้ง
ให้กับประเทศสมาชิก อ่ืนๆ ทราบแล้ว ตามความใน
ภาคผนวกนี ้
  
(จี) “หน่วยงานผู้มีอ านาจ” หมายถึง หน่วยงานราชการ
ของประเทศสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการตาม
สิทธิภายใต้กฎข้อที่ ๑๒เอ (๒)(บี) กฎข้อที่ ๑๒ซี และกฎ
ข้อที่ ๑๘ และ 
 
(เอช)  “ผู้ผลิต” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่ง
เป็นผู้ด าเนินการผลิตสินค้าตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๒๕ 
ของความตกลงนี้ ในอาณาเขตของประเทศสมาชิก 
  
 

Rule 2 
Specimen Signatures and Official Seals of the 

Issuing Authorities;  
List of Certified Exporters 

 

กฎข้อ ๒ 
ตัวอย่างลายมือชื่อและตราประทับทางราชการของ 

หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
รายช่ือของผู้ส่งออกรับอนุญาต 

1. Each Member State shall provide a list of the 
names, addresses, specimen signatures and 
specimen of official seals of its issuing 

๑.  ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะแจ้งให้ประเทศ
สมาชิกอ่ืนทุกประเทศทราบถึง ชื่อ ที่อยู่ ตัวอย่างลายมือ

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
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authorities, in hard copy and soft copy 
format, through the ASEAN Secretariat for 
dissemination to other Member States in soft 
copy format. Any change in the said list shall 
be promptly provided in the same manner. 

 
 
 
 
 

 

2. The specimen signatures and official seals of 
the issuing authorities, compiled by the 
ASEAN Secretariat, shall be updated 
annually. Any Certificate of Origin (Form D) 
issued by an official not included in the list 
referred to in paragraph 1 shall not be 
honoured by the receiving Member State. 

 
 
 
 

3.  Each Member State shall communicate to 
the ASEAN Secretariat, in soft copy format, 
(i) Legal name of the company; (ii) 
Registration of the company; (iii) Location of 
the Company; and (iv) Authorization code 
issued by the issuing authorities, including 
date of issuance and expiry date of the 
authorizations, immediately after their 
authorization. Withdrawal or suspension of 
authorizations should be provided in the 
same manner.  

 
 
 
 
 
4. The ASEAN Secretariat shall promptly 

include the information in a database 
containing all Certified Exporters, which can 
be consulted online by Member States. Any 
Invoice Declaration made out by an exporter 
not included in the database shall not be 
honoured by the receiving Member State. 

 

ชื่อ และตัวอย่างตราประทับทางราชการของหน่วยงานผู้มี
อ านาจ ในการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ทั้งใน
รูปแบบของส าเนาต้นฉบับและส าเนาอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผ่านส านักเลขาธิการอาเซียนเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศ
ส ม า ชิ ก อ่ื น ๆ  ใ น รู ป แ บ บ ส า เ น า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์             
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้
ทราบทันทีในลักษณะเดียวกันกับข้างต้น  
   
๒.  ตัวอย่างลายมือชื่อและตราประทับที่ใช้โดยหน่วยงาน  
ผู้มีอ านาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ซึ่งเก็บ
รวบรวมโดยส านักเลขาธิการอาเซียน จะต้องปรับปรุงให้
ทันสมัยทุกป ีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์มดี) ใดที่
ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีในวรรค 1 ข้างต้น จะ
ไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกผู้รับหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้านั้น 
 

๓.  ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องแจ้งข้อมูล (หนึ่ง)
ชื่อบริษัทตามกฎหมาย (สอง) การจดทะเบียนบริษัท (สาม) 
สถานที่ตั้งบริษัท (สี่) หมายเลขผู้ส่งออกรับอนุญาต ที่ออก
ให้โดยหน่วยงานราชการของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกที่
ได้รับมอบหมาย รวมถึงวันที่อนุมัติและวันที่สิ้นสุดอายุของ
การอนุมัติ  ต่อส านัก เลขาธิการอา เซียนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทันทีที่ได้อนุมัติ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
การอนุมัติ เพิกถอน หรือระงับสิทธิที่อนุมัติ จะต้องแจ้งให้
ส านักเลขาธิการอาเซียนทราบทันทีในลักษณะเดียวกันกับ
ข้างต้น   
  

4.  ส านักเลขาธิการอาเซียนจะต้องรวบรวมข้อมูลผู้ส่งออก
รับอนุญาตทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลซึ่งออนไลน์ระหว่าง
ประเทศสมาชิก บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรอง      
ถิ่นก าเนิดสินค้าใดๆ ที่กระท าโดยผู้ส่งออกที่ไม่มีรายชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศ
สมาชิก 
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Rule 3 
Supporting Documents 

กฎข้อ 3 
เอกสารประกอบ 

 
For the purposes of determining originating 
status, the issuing authorities shall have the right 
to request for supporting documentary evidence 
or to carry out check(s) considered appropriate in 
accordance with respective laws and regulations 
of a Member State. 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการพิจารณาการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า 
หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้ามี
สิทธิที่จะขอหลักฐานเอกสารประกอบ หรือด าเนินการ
ตรวจสอบ ตามที่เห็นสมควรตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในของประเทศสมาชิก 
 

Rule 4 

Pre-exportation Verification  for the issuance 
of a Certificate of Origin 

 

กฎข้อ 4 
การตรวจพิสูจน์ก่อนการส่งออกเพื่อการออกหนังสือ

รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
 

1. The producer and/or exporter – other than a 
Certified Exporter - of the good, or its 

authorised representative, shall, with a view 
to the issuance of a Certificate of Origin 
(Form D), apply to the issuing authority, in 

accordance with the Member State’s laws 
and regulations, requesting pre-exportation 
examination of the origin of the good.  The 
result of the examination, subject to review 
periodically or whenever appropriate, shall 
be accepted as the supporting evidence in 
determining the origin of the said good to be 
exported thereafter. The pre-exportation 
examination may not apply to the good of 
which, by its nature, origin can be easily 
determined. 

 

2. For locally-procured materials, self-declaration 
by the final manufacturer exporting under 
this Agreement shall be used as a basis 
when applying for the issuance of the 
Certificate of Origin (Form D). 

 

 
 
 

1.  ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้ส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ผู้ส่งออกรับ
อนุญาต หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอ านาจ จะต้องยื่นค าขอ
ส าหรับตรวจสอบถิ่นก าเนิดของสินค้าก่อนการส่งออกต่อ
หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิก
ก าหนดไว้ ผลของการตรวจสอบนี้ให้ถือเป็นหลักฐาน
สนับสนุนในการพิจารณาถิ่นก าเนิดของสินค้าดังกล่าว
ภายหลังที่ได้ส่งออกแล้วและอาจมีการทบทวน  ผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวเป็นครั้ งคราวหรือเมื่อเห็นสมควร     
การตรวจสอบก่อนการส่งออกนี้อาจไม่ใช้กับสินค้าซึ่งมี
ลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถพิจารณาถิ่นก าเนิดสินค้า
ได้โดยง่าย 

 

2.  ส าหรับวัสดุที่ได้จากในประเทศ ให้ผู้ผลิตคนสุดท้ายที่
จะส่งออกภายใต้ความตกลงนี้ เป็นผู้รับรองตัวเองส าหรับ
การขอให้ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
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Rule 5 
Application for Certificate of Origin 

 

กฎข้อ 5 
ค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
1.  At the time of carrying out the formalities for 

exporting the products under preferential 
treatment, the exporter or his authorised 
representative shall submit a written 
application for the Certificate of Origin (Form 
D) together with appropriate supporting 
documents proving that the products to be 
exported qualify for the issuance of a 
Certificate of Origin (Form D). 

 

2. A Certified Exporter may, at his own 
discretion, apply for a certificate of origin 
(Form D) in place of making out invoice 
declaration. 

 

1.  ผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอ านาจจะยื่นค าขอให้
ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  (ฟอร์ม ดี )  เป็น      
ลายลักษณ์อักษรในขณะด าเนินพิธีการส่งออกซึ่งสินค้าที่จะ
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร พร้อมแนบเอกสาร
สนั บสนุ นที่ แสดง ให้ เ ห็ นว่ า สิ นค้ าที่ จ ะส่ ง ออกนั้ น                
มีคุณสมบัติส าหรับการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) 

2.  ผู้ส่งออกรับอนุญาตอาจใช้ดุลยพินิจของตนขอหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์มดี) แทนการส าแดงการ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าบนบัญชีราคาสินค้า 
 

Rule 6 
Examination of Application for a Certificate of  

Origin 

กฎข้อ 6 
การตรวจสอบค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
The issuing authority shall, to the best of its 
competence and ability, carry out proper 
examination, in accordance with the laws and 
regulations of the Member State, upon each 
application for a Certification of Origin (Form D) 
to ensure that: 

 

(a) The application and the Certificate of Origin 
(Form D) are duly completed and signed by 
the authorised signatory; 

 
(b) The origin of the product is in conformity with 

the provisions of Chapter 3 of this 
Agreement; 

 
(c) The other statements of the Certificate of 

Origin (Form D) correspond to supporting 
documentary evidence submitted; 

 
 

หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
จะต้องตรวจสอบค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ทุกฉบับอย่างเต็มความสามารถ ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิก เพ่ือให้เป็นที่
เชื่อได้ว่า 

(เอ)  ค าขอและหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)
ถูกต้องครบถ้วนและได้ลงนามโดยมีผู้มีอ านาจลงนาม 

(บี)  ถิ่นก าเนิดของสินค้าสอดคล้องกับบทบัญญัติของบทที่ 
3 ของความตกลงฉบับนี้ 

(ซี)  ค าส าแดงอ่ืนๆ ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม  ดี )  สอดคล้องกับหลักฐานเอกสารที่ ได้ ยื่ น
ประกอบการพิจารณา 
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สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 



  หน้า ๖ ของ ๒๔ 

ANNEX I 
 

OPERATIONAL CERTIFICATION 
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ภาคผนวก ๑ 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  

 

(d) Description, quantity and weight of goods, 
marks and number of packages, number and 
kinds of packages, as specified, conform to 
the products to be exported; 

 
 

(e) Multiple items declared on the same 
Certificate of Origin (Form D) shall be 
allowed provided that each item qualifies 
separately in its own right. 

 

(ดี)  รายละเอียดของสินค้า ปริมาณและน้ าหนักของสินค้า 
เครื่องหมายและเลขหมายของหีบห่อ จ านวนและชนิดของ
หีบห่อ ซึ่งส าแดงไว้ถูกต้องตรงกันกับสินค้าที่ส่งออก 
 

(อี)  รายการสินค้าหลายรายการที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ฉบับเดียวกันสามารถยอมรับได้
หากว่าสินค้าแต่ละรายการล้วนมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
กฎเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ของสินค้านั้น 

 

Rule 7 
Certificate of Origin (Form D) 

 

กฎข้อ 7 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 

 

1. The Certificate of Origin (Form D) must be 
on ISO A4 size white paper in conformity to 
the specimen shown in Annex 7 of this 
Agreement. It shall be made in the English 
language. 

 
2. The Certificate of Origin (Form D) shall 

comprise one (1) original and two (2) carbon 
copies (Duplicate and Triplicate). 

 
 
  
 
3. Each Certificate of Origin (Form D) shall 

bear a reference number separately given by 
each place or office of issuance. 

 
 
4.  Each Certificate of Origin (Form D) shall 

bear the manually executed signature and 
seal of the authorised issuing authority. 

 
 
 
 

5. The original copy shall be forwarded by the 
exporter to the importer for submission to the 
customs authority at the port or place of 
importation. The duplicate shall be retained 
by the issuing authority in the exporting 

1. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้องใช้
กระดาษสีขาวขนาด ISO A4 ตามตัวอย่างที่ปรากฏใน
ภาคผนวก 7 ของความตกลงฉบับนี้ และต้องจัดพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

2. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะต้อง
ประกอบด้วยต้นฉบับ หนึ่ง (1) ฉบับ และส าเนากระดาษ
คาร์บอน สอง (2) ฉบับ (ส าเนาฉบับที่หนึ่งและส าเนาฉบับ
ที่สอง) 

3. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) แต่ละชุด
จะต้องมีเลขที่อ้างอิงก ากับอยู่ โดยแยกเลขที่ตามสถานที่
หรือส านักงานที่ออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 

4. หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) แต่ละชุด
จะต้องมีตราประทับพร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเองโดยผู้มี
อ านาจของหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ที่ได้รับมอบหมาย 

5. ผู้ส่งออกจะส่งหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับไป
ให้ผู้น าเข้า เพ่ือยื่นต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่าเรือหรือ
สถานที่น าเข้า ส าเนาฉบับที่หนึ่งจะเก็บรักษาไว้โดย

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 



  หน้า ๗ ของ ๒๔ 
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ภาคผนวก ๑ 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  

 
Member State. The triplicate shall be 
retained by the exporter.  

 

หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ใน
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออก ส่วนส าเนาฉบับที่สองให้ผู้ส่งออก
เป็นผู้เก็บรักษา  

Rule 8 
Declaration of Origin Criterion 

 

กฎข้อ 8 
การส าแดงเกณฑ์ถิ่นก าเนิด 

 
To implement the provisions of Article 26 of this 
Agreement, the Certificate of Origin (Form D) 
issued by the final exporting Member State shall 
indicate the relevant applicable origin criterion in 
Box 8. 

 

เพ่ือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อ 26 ของความตกลง
ฉบับนี้ หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ที่ออก
โดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกประเทศสุดท้ายจะต้องระบุ
เกณฑก์ารได้ถิ่นก าเนิดสินค้าที่เก่ียวข้องในช่องที่ 8 
 

Rule 9 
Treatment of Erroneous Declaration in the 

Certificate of Origin 
 

กฎข้อ 9 
วิธีปฏิบัติเนื่องจากการส าแดงผิดพลาดในหนังสือรับรอง

ถิ่นก าเนิดสินค้า 

Neither erasures nor superimpositions shall be 
allowed on the Certificate of Origin (Form D).  
Any alteration shall be made by:  
 

(a) striking out the erroneous materials and 
making any addition required.  Such 
alterations shall be approved by an official 
authorised to sign the Certificate of Origin 
(Form D) and certified by the issuing 
authorities.  Unused spaces shall be crossed 
out to prevent any subsequent addition; or 

 

 
 

(b) issuing a new Certificate of Origin (Form D) 
to replace the erroneous one. 

 

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะมีรอยลบ หรือ
รอยพิมพ์ทับไม่ได้ การแก้ไขใดๆ จะต้องกระท าโดย 
 
(เอ)  ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้องออกและพิมพ์ข้อความที่
ถูกต้องใหม่ การแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า (ฟอร์ม ดี) และต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้
มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ช่องว่างที่ไม่ได้
ใช้ให้ขีดเส้นปิดกั้นเพ่ือป้องกันการเพ่ิมเติมข้อความใน
ภายหลัง หรือ 

(บี)  ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ฉบับ
ใหม่เพ่ือแทนที่ฉบับเดิมทีม่ีข้อผิดพลาด 
 

Rule 10 
Issuance of the Certificate of Origin 

กฎข้อ 10 
การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
1. The Certificate of Origin (Form D) shall be 

issued by the issuing authorities of the 
exporting Member State at the time of 
exportation or soon thereafter whenever the 

1.  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะต้องออก
ให้โดยหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกในขณะที่ส่งออกหรือ

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 



  หน้า ๘ ของ ๒๔ 
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products to be exported can be considered 
originating in that Member State within the 
meaning of Chapter 3 of this Agreement. 

 
 
2.   In exceptional cases where a Certificate of 

Origin (Form D) has not been issued at the 
time of exportation or no later than three (3) 
days from the declared shipment date, due 
to involuntary errors or omissions or other 
valid causes, the Certificate of Origin (Form 
D) may be issued retroactively but no longer 
than one (1) year from the date of shipment 
and shall be duly and prominently marked 
“Issued Retroactively”. 

 

ในทันทีหลังจากนั้นเมื่อสินค้าที่จะส่งออกได้รับการ
พิจารณาแล้วว่ามีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกนั้นตาม
ความหมายของบทที่ 3 ของความตกลงฉบับนี้ 

2. ในกรณียกเว้นที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม 
ดี) มิได้ออกให้ในขณะเวลาที่ส่งออกหรือภายใน สาม     
(3) วัน หลังจากวันที่รับบรรทุกสินค้า อันเนื่องมาจาก
ความผิดพลาดหรือการหลงลืมโดยมิได้ตั้งใจ หรือเพราะ
สาเหตุอ่ืนอันรับฟังได้ ในกรณีเช่นนี้ จะออกหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ย้อนหลังได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
หนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า โดยให้ใส่
เครื่องหมายชัดเจนที่ค าว่า “Issued Retroactively” 
 

Rule 11 
Back-to-Back Certificate of Origin 

 

กฎข้อ 11 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข         

แบค ทู แบค 
 

The issuing authority of the intermediate Member 
State may issue a back-to-back Certificate of 
Origin in an application is made by the exporter, 
provided that: 
 
 
 
 
 
(a) a valid original Certificate of Origin (Form D) 

is presented. In the case where no original 
Certificate of Origin (Form D) is presented, 
its certified true copy shall be presented; 

 
 
 
 
(b) the back-to-back Certificate of Origin issued 

should contain some of the same information 
as the original Certificate of Origin (Form D).  
In particular, every column in the back-to-
back Certificate of Origin should be 
completed. FOB price of the intermediate 
Member State in Box 9 should also be 
reflected in the back-to-back Certificate of 

หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ของประเทศสมาชิกซึ่งมิใช่เป็นประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
ประเทศแรก (Intermediate Member State) อาจออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค 
ถ้าผู้ส่งออกได้ยื่นค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า   
หากว่า 

(เอ)  มีการแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ต้นฉบับที่ยังมีอายุการน ามาใช้ได้  หรือถ้าไม่มีหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี )  ต้นฉบับมาแสดง        
ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ได้รับการ
รับรองแล้วได้ 

(บี)  การออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข 
แบค ทูแบค ควรระบุ รายละเ อียดข้อมูลบางอย่ าง
เหมือนกับในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ต้นฉบับ ที่ส าคัญคือต้องระบุข้อมูลในทุกคอลัมน์ของ
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค 
อย่างครบถ้วน หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 



  หน้า ๙ ของ ๒๔ 
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Origin; 

 
 
 

 
(c) For partial export shipments, the partial 

export value shall be shown instead of the 
full value of the original Certificate of Origin 
(Form D). The intermediate Member State 
will ensure that the total quantity re-exported 
under the partial shipment does not exceed 
the total quantity of the Certificate of Origin 
(Form D) from the first Member State when 
approving the back-to-back Certificate of 
Origin to the exporters; 

 
 
 
 
 

(d) In the event that the information is not 
complete and/or circumvention is suspected, 
the final importing Member State(s) could 
request that the original Certificate of Origin 
(Form D) be submitted to their respective 
customs authority;  

 
(e) Verification procedures as set out in Rules 

18 and 19 are also applied to Member State 
issuing the back-to-back Certificate of 
Origin. 

เงื่อนไข แบค ทู แบค ต้องระบุราคา เอฟ โอ บี ของ
ประเทศสมาชิกซึ่ งมิ ใช่ เป็นประเทศสมาชิกผู้ส่ งออก
ประเทศแรก ในช่อง 9 

(ซี)  ส าหรับการส่งออกเพียงบางส่วน ให้แสดงมูลค่าของ
สินค้าในส่วนที่ส่งออกบางส่วนนั้นแทนมูลค่าของสินค้าเต็ม
จ านวนตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ต้นฉบับ เมื่อมีการให้ความเห็นชอบต่อหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค ให้กับ
ผู้ส่งออก ประเทศสมาชิกซึ่งมิใช่ เป็นประเทศสมาชิก        
ผู้ส่งออกประเทศแรกจะต้องแน่ใจได้ว่า จ านวนสินค้า
ทั้งหมดที่ส่งกลับออกไปเพียงบางส่วนนี้จะไม่ เกินกว่า
จ านวนสินค้าทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า (ฟอร์ม ดี) จากประเทศสมาชิกประเทศแรก 

(ดี)  ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการสงสัยว่ามี
การแอบอ้างถิ่นก าเนิด ประเทศสมาชิกผู้น าเข้าประเทศ
สุดท้ายสามารถขอให้ยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ต้นฉบับไปยังหน่วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องได้ 

(อี)  กระบวนการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎข้อ 18 
และ 19 สามารถใช้กับประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค ได ้
 

Rule 12 
Loss of the Certificate of Origin 

 

กฎข้อ 12 
การสูญหายของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
In the event of theft, loss or destruction of a 
Certificate of Origin (Form D), the exporter may 
apply in writing to the issuing authorities for a 
certified true copy of the original and the triplicate 
to be made out on the basis of the export 
documents in their possession bearing the 
endorsement of the words “CERTIFIED TRUE 
COPY” in Box 12.  This copy shall bear the date 
of issuance of the original Certificate of Origin.  
The certified true copy of a Certificate of Origin 
(Form D) shall be issued no longer than one (1) 

ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)  ถูก    
ลักขโมย สูญหาย หรือถูกท าลาย ผู้ส่งออกอาจยื่นค าขอ
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า เพ่ือให้ออกส าเนาที่ได้รับการ
รับรองของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับและ
ส าเนาฉบับที่สอง ส าเนาฉบับดังกล่าวเป็นการออกบน
พ้ืนฐานของเอกสารการส่งออกที่อยู่ในครอบครองของ 
หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้านั้น 

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 
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year from the date of issuance of the original 
Certificate of Origin (Form D). 

 
 
 
 
 
 

โดยให้ประทับค ารับรองว่า “Certified True Copy” ใน
ช่องที ่12 และระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ต้นฉบับ การออกส าเนาที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ให้กระท า
ได้ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้นฉบับ  

 

Rule 12A 
Certified Exporter 

 

กฎข้อ 12เอ 
ผู้ส่งออกรับอนุญาต 

1. The issuing authorities of the exporting 
Member State may authorise an exporter 
who makes shipments of products under the 
Agreement, hereinafter referred to as 
‘Certified Exporter’, to make out Invoice 
Declarations with regard to the originating 
status of the goods concerned. An exporter 
seeking such authorisation must apply in 
writing and must offer to the satisfaction of 
the issuing authorities all guarantees 
necessary to verify the originating status of 
the goods for which an invoice declaration 
was made out.  

 

 

 

 

 
2. The issuing authorities may grant the status 

of Certified Exporter subject to any 
conditions which they consider appropriate, 
including in any case the following: 

 
 
 

(a) The exporter must grant the competent 
authorities access to records for the 
purpose of monitoring the use of the 
authorisation and of the verification of the 
correctness of declarations made out. 
The records and accounts must allow for 
the identification and verification of the 
originating status of goods for which an 

1. หน่วยงานผู้ มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกอาจอนุมัติสิทธิให้แก่ผู้
ส่งออกที่ส่งออกสินค้าภายใต้ความตกลง ซึ่งต่อจากนี้
เรียกว่า “ผู้ส่งออกรับอนุญาต” โดยผู้ส่งออกรับอนุญาต
ดังกล่าวจะเป็นผู้จัดท าบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรอง
ถิน่ก าเนิดสินค้าโดยค านึงถึงสถานภาพถิ่นก าเนิดของสินค้า
ที่เก่ียวข้อง การขอรับสิทธิการเป็นผู้ส่งออกรับอนุญาตต้อง
ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 
ที่จ าเป็นซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า เพ่ือยืนยันความถูกต้องของถิ่น
ก าเนิดของสินค้าที่ระบุไว้ในบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  

2. หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าอาจอนุมัติสถานภาพการเป็นผู้ส่งออกรับอนุญาต
ภายใตเ้งื่อนไขต่างๆ ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึง
กรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้  

(เอ) ผู้ส่งออกต้องยินยอมให้หน่วยงานผู้มีอ านาจ
เข้าถึงข้อมูลของตน เพื่อให้สามารถติดตามการใช้สิทธิ และ
การตรวจสอบความถูกต้องของการส าแดงถิ่นก าเนิดสินค้า 
โดยจะต้องเก็บข้อมูลและบัญชีต่างๆ ที่ใช้ในการก าหนด 
ถิ่นก าเนิดของสินค้าในบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า ไว้อย่างน้อยสามปี นับแต่วันที่จัดท าบัญชี

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 
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ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  

 
invoice declaration was made out, during 
at least three years from the date of 
making out the declaration in accordance 
with domestic laws and regulations; 

 
 
 
 

(b) The exporter must undertake to make out 
Invoice Declarations only for goods for 
which he has all appropriate documents 
proving the origin status of the goods 
concerned at the time of making out the 
declaration; 

 
 

(c)  The exporter must undertake to ensure 
that the person or persons responsible for 
making out the Invoice Declarations in the 
undertaking know and understand the 
Rules of Origin as laid down in the 
Agreement; 

 
(d)  The exporter accepts the full responsibility 

for all Invoice Declarations made out on 
behalf of the company, including any 
misuse. 

 
3. An authorisation shall be given in writing. 

The issuing authorities shall grant the 
Certified Exporter an authorisation number 
which must be included in the Invoice 
Declaration. They shall communicate the 
authorisation granted to the ASEAN 
Secretariat, in conformity with Rule 2(3). 

ราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า เ พ่ือ
วัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันความถูกต้องของ    
ถิ่นก าเนิดของสินค้า ทั้งนี ้ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลและ
บัญชีดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับภายในประเทศ 

(บี) ผู้ส่งออกต้องจัดท าบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะกับสินค้าที่มี เอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือการพิสูจน์การได้ถิ่นก าเนิดของสินค้า
นั้น ในขณะเวลาที่จัดท าบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าฉบับนั้น เท่านั้น 

(ซี)  ผู้ส่งออกต้องแน่ใจว่าตัวบุคคลหรือบรรดาบุคคล
ที่มีหน้าที่ท าบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า มีความรู้และความเข้าใจกฎถิ่นก าเนิดสินค้าที่
ก าหนดไว้ตามความตกลง 

 
(ดี)  ผู้ส่งออกต้องรับผิดชอบต่อการท าบัญชีราคา

สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ท าในนามของ
บริษัท รวมถึงการใช้ในทางมิชอบด้วย 

3. การอนุมัติสิทธิจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะ
อนุมัติสิทธิกับผู้ส่ งออกรับอนุญาต โดยการออกเป็น
หมายเลขผู้ส่งออกรับอนุญาต ซึ่งหมายเลขดังกล่าวนี้
จะต้องระบุอยู่ ในบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรอง     
ถิ่นก าเนิดสินค้า และต้องแจ้งข้อมูลการอนุมัติสิทธินี้แก่
ส านักเลขาธิการอาเซียน ตามที่ระบุในกฎข้อที่ 2(3) 

Rule 12 B 
Invoice Declaration 

 

กฎข้อ 12บี 
บัญชีราคาสินค้าทีมี่ข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย

ตนเอง 
1. The Certified Exporter shall, in the case of 

export of goods satisfying the origin criteria 
of the Agreement, put the following 
declaration on the invoice:  

1. ในกรณีที่สินค้าส่งออกมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ 
ถิ่นก าเนิดสินค้าของความตกลง ผู้ส่งออกรับอนุญาตจะต้อง

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 
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“The exporter of the product(s) 
covered by this document (Certified 
Exporter No.......) declares that, 
except where otherwise clearly 
indicated, the products satisfy the 
Rules of Origin to be considered as 
ASEAN Originating Products under 
ATIGA (ASEAN country of 
origin: .........................) with origin 
criteria: ....................” 

 

2. For the purpose of origin determination, in 
the events that the invoice made out by the 
certified exporter may not be available to the 
importer at the time of exportation, the 
invoice declaration can be made out by a 
certified exporter on any of the commercial 
documents as follows:  

 
i) Billing statements; or 

ii) Delivery order; or 

iii) Packing list 
 
 
3. These documents should describe the 

goods in sufficient details to enable them to 
be identified for origin determination 
purposes.  

 
4. The declaration must be signed by hand, 

with the addition of the name of the person. 
 

ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ในบัญชีราคาสินค้า 

“ผู้ส่งออกสินค้าของสินค้าทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ 
(หมายเลขของผู้ส่งออกรับอนุญาต........................ ) 
ขอส าแดงว่าสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามกฎว่าด้วย     
ถิ่นก าเนิดสินค้าซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดใน
อาเซี ยนภายใต้อาทิกา  (ประเทศอาเซี ยนที่ ได้         
ถิ่นก าเนิด:.................) ที่มีเกณฑ์ถิ่นก าเนิด:............... 
(เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนอย่างชัดเจน)” 

2. เพ่ือวัตถุประสงค์ของการพิจารณาถิ่นก าเนิดสินค้า ใน
กรณีท่ีบัญชีราคาสินค้าที่จัดท าโดยผู้ส่งออกรับอนุญาตไม่
สามารถส่งให้ผู้น าเข้าได้ในเวลาที่ท าการส่งออก ผู้ส่งออก
รับอนุญาตสามารถระบุข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(Invoice Declaration) บนเอกสารการค้าใดก็ได้ ดังนี้ 

หนึ่ง) ใบเรียกเก็บเงิน หรือ 
สอง) ใบสั่งปล่อยสินค้า หรือ 
สาม) บัญชีการบรรจุหีบห่อ 

3. เอกสารเหล่านี้ควรอธิบายรายละเอียดของสินค้าท่ี
เพียงพอที่จะสามารถบ่งบอกถึงถ่ินก าเนิดสินค้าได้ 

4. เอกสารต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองและระบุชื่อบุคคล
นั้นด้วย 
 

Rule 12C 
Monitoring and verification 

 

กฎข้อ 12ซี 
การติดตามและตรวจสอบ 

The competent authorities shall monitor the 
proper use of the authorisation, including verification 
of the correctness of Invoice Declarations made 
out. Decisions on the frequency and depth of 
such actions should be risk-based. Furthermore, 
the competent authorities will act on retrospective 
verification requests by the customs authorities of 

หน่วยงานผู้มีอ านาจจะติดตามการใช้สิทธิอย่างเหมาะสม 
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่จัดท าขึ้น ระดับความถี่
และความเข้มงวดของการติดตามและการตรวจสอบเป็นไป
ตามหลักการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ หน่วยงานผู้มี

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 
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the importing Member State, in conformity with 
Rule 18. 

อ านาจจะท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังตาม 
ค าขอจากหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า 
ตามท่ีระบุไว้ในกฎข้อ 18 

Rule 12D 
Withdrawal of the authorisation 

 

กฎข้อ 12ด ี
การเพิกถอนสิทธิที่ได้รับ 

The issuing authorities may withdraw the 
authorisation at any time. They shall do so where 
the Certified Exporter no longer offers the 
guarantees referred to in Rule 12A(1), no longer 
fulfils the conditions referred to in Rule 12A(2) or 
otherwise abuses the authorisation. A withdrawal 
shall be immediately communicated to the 
ASEAN Secretariat, in conformity with Rule 2.   

 

หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
อาจเพิกถอนสิทธิเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้ส่งออกรับอนุญาตไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎข้อ 12เอ(1) และข้อ 12 
เอ(2) หรือใช้สิทธิไปในทางอ่ืนใดซึ่งไม่ถูกต้อง การเพิกถอน
สิทธิจะต้องแจ้งให้เลขาธิการอาเซียนทันที ตามที่ระบุไว้ใน
กฎข้อ 2 
 

Rule 13 
Presentation of the Certificate of Origin  or 

the Invoice Declaration 

 

กฎข้อ 13 
การยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือบัญชีราคา
สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 

 
1. For the purposes of claiming preferential 

tariff treatment, the importer shall submit to 
the customs authority of the importing 
Member State at the time of import: 

 
 

(i)  a Certificate of Origin (Form D) including 
supporting documents (i.e. invoices); or 

 
 
 

(ii)  an Invoice Declaration made out by a 
Certified Exporter; or  

 

(iii)  an Invoice Declaration made out by any 
exporter provided that the total value of 
the consignment  does not exceed USD 
200.00 FOB; 

 
2. In cases when a Certificate of Origin (Form 

D) is rejected by the customs authority of 
the importing Member State, the subject 

1.  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในขณะที่น าเข้า ผู้น าเข้าจะต้องยื่นเอกสารต่อ
หน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า ณ เวลาที่
จะน าเข้า ดังนี้ 

(หนึ่ง) หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี )  
พร้อมทั้งเอกสารที่เป็นหลักฐานสนับสนุน (เช่น บัญชีราคา
สินค้า) หรือ 

(สอง) บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าท่ีจัดท าโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต หรือ 

(สาม) บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดที่
จัดท าโดยผู้ส่งออกใดๆ ในกรณีที่มูลค่ารวมของการขนส่ง
สินค้าซึ่งมีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐ 

2. ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ได้รับการปฏิเสธจากหน่วยงานศุลกากรของประเทศ

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 
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Certificate of Origin (Form D) shall be 
marked accordingly in Box 4 and the original 
Certificate of Origin (Form D) shall be 
returned to the issuing authority within a 
reasonable period not exceeding sixty (60) 
days. The issuing authority shall be duly 
notified of the grounds for the denial of tariff 
preference. 

 
 
 
 
 

3. In the case where Certificates of Origin 
(Form D) are not accepted, as stated in the 
preceding paragraph, the importing Member 
State should accept and consider the 
clarifications made by the issuing authorities 
and assess again whether or not the Form D 
application can be accepted for the granting 
of the preferential treatment. The clarifications 
should be detailed and exhaustive in 
addressing the grounds of denial of preference 
raised by the importing Member State. 

 

สมาชิกผู้น าเข้า หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ฉบับดังกล่าวจะต้องถูกท าเครื่องหมายลงในช่องที่ 4 และ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้นฉบับจะต้อง
ส่งคืนไปยังหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรั บรอง       
ถิ่นก าเนิดสินค้า ภายในระยะเวลาอันควร แต่ไม่เกินหกสิบ 
(60) วัน โดยหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรอง     
ถิ่นก าเนิดสินค้า จะได้รับแจ้งถึงสาเหตุของการถูกปฏิเสธ
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรดังกล่าว 

3. ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ไม่ได้รับการยอมรับตามที่กล่าวข้างต้น ประเทศสมาชิก 
ผู้น าเข้าควรยอมรับและพิจารณาค าอธิบายจากหน่วยงาน 
ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า และพิจารณา
อีกครั้งว่า ฟอร์ม ดี ดังกล่าว สามารถใช้เพ่ือรับสิทธิพิเศษ
ได้หรือไม่ ค าอธิบายนั้นควรมีรายละเอียดครบถ้วนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษโดย
ประเทศสมาชิกผู้น าเข้า 
 

Rule 14 
Validity Period of the Certificate of Origin or 

the Invoice Declaration  
 

กฎข้อ 14 
อายุของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือบัญชีราคา

สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
 
The following time limit for the presentation of the 
Certificate of Origin (Form D) or the Invoice 
Declaration shall be observed: 
 
 

(a) The Certificate of Origin (Form D) and the 
Invoice Declaration shall be valid for a 
period of twelve (12) months for origin 
certification purposes, from the date of 
issuance or – in the case of the Invoice 
Declaration – making out, and must be 
submitted to the customs authorities of the 
importing Member State within that period.  

 

(b) Where the Certificate of Origin (Form D)  or 
the Invoice Declaration is submitted to the 

การแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือ 
บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  ให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา ดังนี้ 

(เอ)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และบัญชี
ราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า จะมีอายุ 
สิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ออก และต้องยื่นต่อ
หน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า ภายใน
ระยะเวลาอายุดังกล่าว 

 

(บี)  ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต่อ

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 
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customs authorities of the importing Member 
State after the expiration of the time limit for its 
submission, such Certificate of Origin (Form 

D) or the Invoice Declaration is still to be 

accepted when failure to observe the time 
limit results from force majeure or other 
valid causes beyond the control of the 
exporter; and 

 
 

(c)  In other cases of belated presentation, 

the customs authorities in the importing 
Member State may accept such Certificate of 

Origin (Form D) or the Invoice Declaration 

provided that the goods have been imported 
before the expiration of the time limit. 

 

หน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้าหลังจาก
สิ้นสุดก าหนดเวลาอายุส าหรับยื่น เอกสารดังกล่ าว        
อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนใดเกินวิสัยการควบคุม
ของผู้ส่งออกอันรับฟังได้ กรณีเช่นนี้ให้ยอมรับหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าฉบับดังกล่าวได ้

(ซี)  ในกรณีล่าช้าอ่ืนๆ หน่วยงานศุลกากรในประเทศ
สมาชิกผู้น าเข้าอาจยอมรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี )  หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรอง       
ถิ่นก าเนิดสินค้าที่ ได้ยื่นเมื่อสินค้านั้นได้น าเข้าก่อนที่
เอกสารดังกล่าวจะหมดอายุ 

Rule 15 
Waiver of Proof of Origin 

 

กฎข้อ 15 
การยกเว้นการพิสูจน์ถิ่นก าเนิดสินค้า 

 

In the case of consignments of goods originating 
in the exporting Member State and not exceeding 
US$ 200.00 FOB, the production of a  Certificate 
of Origin (Form D) or an Invoice Declaration shall 
be waived and the use of simplified declaration 
by the exporter that the goods in question have 
originated in the exporting Member State will be 
accepted. Goods sent through the post not 
exceeding US$ 200.00 FOB shall also be 
similarly treated. 

ในกรณีที่มีการส่งสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิก    
ผู้ส่งออกซึ่งมีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐ  
ให้ยกเว้นการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
และให้ผู้ส่งออกใช้วิธีอย่างง่ายในการรับรอง ว่าสินค้า
ดังกล่าวมีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก และให้ใช้
วิธีปฏิบัติท านองเดียวกันนี้กับสินค้าที่ส่งทางไปรษณีย์ที่มี
ราคา เอฟ โอ บี ไม่เกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วย 
 

Rule 16 
Treatment of Minor Discrepancies 

 

กฎข้อ 16 
การปฏิบัติส าหรับความแตกต่างเล็กน้อย 

 
1.  Where the ASEAN origin of the goods is not 

in doubt, the discovery of minor discrepancies, 
such as typographical errors, between the 
statements made in the Certificate of Origin 
(Form D) or in Invoice Declaration and those 
made in the documents submitted to the 
customs authorities of the importing 
Member State for the purpose of carrying 
out the formalities for importing the goods 

1.  ในกรณีไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของสินค้าใน
อาเซียน แต่พบว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น 
ความผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อความ ระหว่างข้อความที่
ระบุในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือใน
บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า กับ
ข้อความในเอกสารต่างๆ ที่ยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรของ

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 
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shall not ipso facto invalidate the document, 
if it is duly established that the document 
does in fact correspond to the goods 
submitted. 

 
2. In cases where the exporting Member State 

and importing Member State have different 
tariff classifications for a good subject to 
preferential tariffs, the goods shall be 
released at the MFN rates or at the higher 
preferential rate, subject to the compliance 
of the applicable ROO, and no penalty or 
other charges shall be imposed in 
accordance with relevant laws and 
regulations of the importing Member State. 
Once the classification differences have 
been resolved, the correct rate shall be 
applied and any overpaid duty shall be 
refunded if applicable, in accordance with 
relevant laws and regulations of the 
importing Member State, as soon as the 
issues have been resolved.  

 
 

3.  For multiple items declared under the same 
Certificate of Origin (Form D), a problem 
encountered with one of the items listed 
shall not affect or delay the granting of 
preferential treatment and customs 
clearance of the remaining items listed in 
the Certificate of Origin (Form D). Rule 18(c) 
may be applied to the problematic items. 

 

ประเทศสมาชิกผู้น าเข้า เพ่ือด าเนินพิธีการน าเข้า กรณี
เช่นนี้จะไม่มีผลท าให้เอกสารฉบับนั้นเสียไป หากพิสูจน์ได้
ว่าเอกสารนั้นมีข้อเท็จจริงถูกต้องตรงกับสินค้าทีน่ าเข้า 

2.  ในกรณีที่ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกและประเทศสมาชิก 
ผู้น าเข้ามีการจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรที่แตกต่างกัน
ส าหรับสินค้าที่จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรให้สินค้า
นั้นช าระภาษีในอัตราปกติ หรือในอัตราสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรที่สูงกว่า เมื่อสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎว่า
ด้วยถิ่นก าเนิดของสินค้านั้น และไม่ต้องพิจารณาความผิด
หรือเสียค่าภาระติดพันใดที่ก าหนดให้มี ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก ผู้น าเข้า เมื่อ
ปัญหาการจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรที่แตกต่างกันของ
สินค้าได้รับการแก้ไขแล้ว ให้น าอัตราภาษีที่ถูกต้องมาใช้
และให้คืนภาษีอากรที่ได้ช าระไว้เกินตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องของประเทศสมาชิก ผู้น าเข้า ทันทีที่
ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว 

3.  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ที่ระบุสินค้า
หลายรายการ หากรายการหนึ่งรายการใดมีปัญหาใน   
การน าเข้า จะไม่ส่งผลกระทบ หรือท าให้เกิดความล่าช้าใน
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการตรวจปล่อยของ
หน่วยงานศุลกากรในสินค้ารายการอ่ืนๆ ในหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ฉบับเดียวกัน โดยรายการที่มี
ปัญหานั้น ให้ปฏิบัติตามความในกฎข้อ 18(ซี)  
 

Rule 17 
Record Keeping Requirement 

 

กฎข้อ 17 
ข้อก าหนดในการเก็บรักษาข้อมูล 

 
1. For the purposes of the verification process 

pursuant to Rules 18 and 19, the exporter 
applying for the issuance of a Certificate of 
Origin (Form D) and the Certified Exporter 
or non-certified exporter as referred to in 
Rule 13(iii) making out an Invoice 
Declaration shall, subject to the laws and 

1.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของกระบวนการตรวจสอบตามกฎ 
ข้อ 18 และข้อ 19 ผู้ส่งออกที่ยื่นค าขอหนังสือรับรอง    
ถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และผู้ส่งออกรับอนุญาตหรือ   
ผู้ส่งออกท่ีไมใ่ช่ผู้ส่งออกรับอนุญาตตามกฎข้อ 13 (สาม) ที่
จัดท าบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 
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regulations of the exporting Member State, 
keep its supporting records for application 
for not less than three (3) years from the 
date of issuance of the Certificate of Origin 
(Form D) or the making out of the Invoice 

Declaration.  
 
 
 
 
 

2. The application for Certificates of Origin 
(Form D) and for the authorization of 
Certified Exporters, and all documents 
related to such application shall be retained 
by the competent authorities for not less 
than three (3) years from the date of 
issuance of the certificate or of the granting 
of the authorisation. 

 
 
 
3. Information relating to the validity of the 

Certificate of Origin (Form D) and to the 
correctness of an Invoice Declaration shall 
be furnished upon request of the importing 
Member State by the appropriate 
Government authorities. 

 
 

4. Any information communicated between the 
Member States concerned shall be treated 
as confidential and shall be used for the 
validation of Certificates of Origin (Form D) 
and Invoice Declarations purposes only. 

 

จะต้องเก็บรักษาเอกสารสนับสนุนที่ใช้ในการยื่นค าขอให้
ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าหรือที่ใช้จัดท าบัญชี
ราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า เป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่าสาม (3) ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง   
ถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือวันที่ออกบัญชีราคาสินค้า
ที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกผู้ส่งออก 

2. หน่วยงานผู้มีอ านาจจะต้องเก็บรักษาค าขอให้ออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และค าขออนุมัติ
เป็นผู้ส่งออกรับอนุญาต และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การยื่นค าขอให้ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าและ   
ค าขออนุมัติเป็นผู้ส่งออกรับอนุญาตไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สาม (3) ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
หรือวันที่อนุมัติผู้ส่งออกรับอนุญาต 

3.  ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องสมบูรณ์ของ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และของบัญชี
ราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า จะต้อง
จัดส่งให้แก่ประเทศสมาชิกผู้น าเข้าตามที่ได้รับการร้อง  
โดยหน่วยราชการผู้มีอ านาจที่ได้รับมอบหมาย 

4.  ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกันระหว่างประเทศสมาชิกที่
เกี่ยวข้อง จะต้องรักษาไว้เป็นความลับ และจะน ามาใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ของการพิสูจน์ความถูกต้องสมบูรณ์ของ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และบัญชีราคา
สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเท่านั้น 
 

Rule 18 
Retroactive Check 

 

กฎข้อ 18 
การตรวจสอบย้อนหลัง 

The importing Member State may request the 
competent authorities of the exporting Member 
State to conduct a retroactive check at random 
and/or when it has reasonable doubt as to the 
authenticity of the document or as to the 

ประเทศสมาชิกผู้น าเข้าอาจร้องขอต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจ
ของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกให้มีการตรวจสอบย้อนหลัง 
โดยการสุ่ม และ/หรือ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ 
ความแท้จริงของเอกสาร หรือความถูกต้องของข้อมูล

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
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accuracy of the information regarding the true 
origin of the goods in question or of certain parts 
thereof. Upon such request, the competent 
authorities of the exporting Member State shall 
conduct a retroactive check on a 
producer/exporter’s cost statement based on the 
current cost and prices, within a six-month 
timeframe, specified at the date of exportation 
subject to the following conditions: 

 
 

(a) The request for retroactive check shall be 
accompanied with the Certificate of Origin 
(Form D) or Invoice Declarations concerned 
and shall specify the reasons and any 
additional information suggesting that the 
particulars given on the said Certificate of 
Origin (Form D) or Invoice Declarations may 
be inaccurate, unless the retroactive check is 
requested on a random basis; 

 
 
 

(b) The competent authorities receiving a 
request for retroactive check shall respond to 
the request promptly and reply within ninety 
(90) days after the receipt of the request; 

 
 

(c) The customs authorities of the importing 
Member State may suspend the provisions 
on preferential treatment while awaiting the 
result of verification. However, it may release 
the goods to the importer subject to any 
administrative measures deemed necessary, 
provided that they are not held to be subject 
to import prohibition or restriction and there 
is no suspicion of fraud; 

(d) the competent authorities shall promptly 
transmit the results of the verification 
process to the importing Member State 
which shall then determine whether or not 
the subject good is originating. The entire 
process of retroactive check including the 
process of notifying the competent 

เกี่ยวข้องกับถิ่นก าเนิดที่แท้จริงของสินค้าที่ต้องสงสัย หรือ
บางส่วนที่เป็นปัญหานั้น เมื่อมีการร้องขอดังกล่าว 
หน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกจะท าการ
ตรวจสอบย้อนหลังจากเอกสารชี้แจงต้นทุนการผลิตของ
ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก โดยใช้ต้นทุนและราคาปัจจุบันเป็นหลัก 
แต่อยู่ภายในระยะเวลาหกเดือน ตามวันที่ของการส่งออกที่
ได้ระบุไว้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(เอ)  ค าร้องขอให้ตรวจสอบย้อนหลังจะส่งไปพร้อมกับ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชีราคา
สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่เกี่ยวข้อง และ
จะระบุเหตุผล รวมทั้งข้อมูลเพ่ิมเติมใดๆ ที่ชี้ให้เห็นถึง
ความไม่ถูกต้องของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม 
ดี) หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ฉบับนั้น ยกเว้นกรณีการขอให้ตรวจสอบย้อนหลังโดย  
การสุ่ม 

(บี)  หน่วยงานผู้มีอ านาจที่ได้รับค าร้องขอให้ตรวจสอบ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าย้อนหลัง จะต้องด าเนินการ
ตามค าร้องขอนั้นโดยทันที และแจ้งผลให้ทราบภายใน  
เก้าสิบวัน (90) วัน นับจากวันที่ได้รับค าร้องขอ 

(ซี)  หน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า อาจ
ระงับการให้สิทธิพิเศษฯ ในระหว่างที่ก าลังรอฟังผลการ
ตรวจสอบ แต่หากสินค้านั้นมิได้เป็นสินค้าต้องห้ามหรือ
ต้องก ากัดในการน าเข้าและไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล 
จะตรวจปล่อยสินค้านั้นไปก่อนภายใต้มาตรการทางด้าน
บริหารที่ก าหนดขึ้นตามที่เห็นว่าจ าเป็นได้ 

(ดี)  หน่วยงานผู้มีอ านาจ จะต้องส่งผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวไปยังประเทศสมาชิกผู้น าเข้าโดยทันที โดย
ประเทศสมาชิกผู้น าเข้าจะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้านั้นได้ 
ถิ่นก าเนิดหรือไม่ โดยกระบวนการตรวจสอบย้อนหลัง
ทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนการแจ้งให้หน่วยงานผู้มีอ านาจของ
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authorities of the exporting Member State 
the result of determination whether or not 
the good is originating shall be completed 
within one hundred and eighty (180) days. 
While awaiting the results of the retroactive 
check, paragraph (c) shall be applied. 

 

ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกทราบถึงผลการพิจารณาว่าสินค้า
ได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่จะต้องเสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ 
(180) วัน โดยขณะที่รอผลการตรวจสอบย้อนหลัง ให้
ปฏิบัติตามวรรค (ซี) 
  

Rule 19 
Verification Visit 

 

กฎข้อ 19 
การเยี่ยมชมการตรวจสอบ 

If the importing Member State is not satisfied with 
the outcome of the retroactive check, it may, 
under exceptional cases, request for verification 
visits to the exporting Member State. 
 

(a)  Prior to the conduct of a verification visit, an 
importing Member State, shall: 
 
(i) Deliver a written notification of its 

intention to conduct the verification visit 
to: 

 

(1) the exporter/ producer whose premises 
are to be visited; 

 

(2)   the issuing authority of the Member 
State in whose territory the 
verification visit is to occur; 

 

(3) the customs authorities of the 
Member State in whose territory the 
verification visit is to occur; and 

 
 

(4)  the importer of the goods subject of 
the verification visit. 

 
(ii) The written notification mentioned in 

paragraph (a)(i) shall be as comprehensive 
as possible including, among others:  
 

(1)  the name of the customs authorities 
issuing the notification; 

 

ในกรณีพิเศษ หากประเทศสมาชิกผู้น าเข้าไม่พอใจต่อ    
ผลการตรวจสอบย้อนหลัง อาจจะขอไปเยี่ยมชม         
การตรวจสอบของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกได้ 

(เอ)  ก่อนที่จะท าการเยี่ยมชมการตรวจสอบ ประเทศ
สมาชิกผู้น าเข้าจะ 

(หนึ่ง) แจ้งความจ านงในการไปเยี่ยมชมการตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง 

(1) ผู้ส่งออก/ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่ท า
การเยี่ยมชม 

(2) หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าของประเทศสมาชิกที่เป็น
เจ้าของอาณาเขตที่จะท าการเยี่ยมชม  
การตรวจสอบ 

(3) หน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกที่
เป็นเจ้าของอาณาเขตที่จะท าการเยี่ยมชม
การตรวจสอบ 

(4) ผู้น าเข้าสินค้ารายการที่จะท าการเยี่ยมชม
การตรวจสอบ 

(สอง) การแจ้งความจ านงตามวรรค (เอ)(หนึ่ง) 
จะต้องแสดงรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้  ซึ่งรวมถึง 

(1) ชื่อของหน่วยงานศุลกากรที่ เป็นผู้แจ้ง
ความจ านง 
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(2) the name of the exporter/ producer 

whose premises are to be visited; 
 

(3) the proposed date for the verification 
visit; 

(4) the coverage of the proposed 
verification visit, including reference to 
the goods subject of the verification; 
and 

 

(5)  the names and designation of the 
officials performing the verification 
visit. 

 

(iii) Obtain the written consent of the 
exporter/producer whose premises are 
to be visited. 

 
 
(b) When a written consent from the 

exporter/producer is not obtained within thirty 
(30) days upon receipt of the notification 
pursuant to paragraph (a)(i), the notifying 
Member State, may deny preferential 
treatment to the goods that would have been 
subject of the verification visit. 

 
(c) The issuing authority receiving the 

notification may postpone the proposed 
verification visit and notify the importing 
Member State of such intention. 
Notwithstanding any postponement, any 
verification visit shall be carried out within 
sixty (60) days from the date of such receipt, 
or for a longer period as the concerned 
Member States may agree. 

 
 
(d)  The Member State conducting the 

verification visit shall provide the exporter 
/producer whose goods are the subject of 
the verification and the relevant issuing 
authority with a written determination of 
whether or not the subject goods qualify as 
originating goods.  

 
 

(2) ชื่อของผู้ส่ งออก /ผู้ผลิตที่ เป็นเจ้ าของ
สถานที่ที่ท าการเยี่ยมชม 

(3) วันที่ที่คาดว่าจะไปเยี่ยมชมการตรวจสอบ 

(4) ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร เ ยี่ ย ม ช ม ก า ร
ตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการอ้างถึงรายการ
สินค้าท่ีต้องการตรวจสอบ และ 

(5) ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะท าการ
เยี่ยมชมการตรวจสอบ 

(สาม) ได้รับการยินยอมที่ตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษร
ของผู้ส่งออก/ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่จะ
ท าการเยี่ยมชม 

(บี)  หากไม่ได้รับการยินยอมที่ตอบมาเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ส่งออก/ผู้ผลิต ภายใน 30 วันนับจากที่ได้รับ
การแจ้งไปตามวรรค (เอ)(หนึ่ง) ประเทศสมาชิกที่เป็นผู้แจ้ง
อาจจะปฏิเสธการใหส้ิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่
ต้องการไปเยี่ยมชมการตรวจสอบได้ 

(ซี)  เมื่อหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้ า ได้ รับการแจ้ งแล้ ว  อาจ เลื่ อนวันขอเยี่ ยมชม        
การตรวจสอบ และแจ้งให้ประเทศสมาชิกผู้น าเข้าทราบ 
แม้ว่าอาจเลื่อนเวลาได้ แต่การเยี่ยมชมการตรวจสอบ
จะต้องด าเนินการภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ได้รับ
การแจ้ง หรืออาจนานกว่านั้นได้ แล้วแต่ประเทศสมาชิกที่
เกี่ยวข้องจะตกลง 

(ดี)  ประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ท าการเยี่ยมชมการตรวจสอบ 
จะต้องจัดท าผลการตัดสินที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าสินค้า
ที่ตรวจสอบมีคุณสมบัติได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ ให้กับผู้ส่งออก/ 
ผู้ผลิตที่ เป็นเจ้าของสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ และ
หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่
เกี่ยวข้อง  
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(e) Any suspended preferential treatment shall 
be reinstated upon the written determination 
referred to in paragraph (d) that the goods 
qualify as originating goods. 

 
 

(f) The exporter/producer will be allowed thirty 
(30) days, from receipt of the written 
determination, to provide in writing comments 
or additional information regarding the 
eligibility of the goods.  If the goods are still 
found to be non-originating, the final written 
determination will be communicated to the 
issuing authority within thirty (30) days from 
receipt of the comments/additional 
information from the exporter/producer. 

 
 
 
 
(g) The verification visit process, including the 

actual visit and determination of whether the 
subject goods are originating or not, shall be 
carried out and its results communicated to 
the issuing authority within a maximum of 
one hundred and eighty (180) days. While 
awaiting the results of the verification visit, 
Rule 18(c) on the suspension of preferential 
treatment shall be applied. 

 

(อี)  สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ที่ถูกระงับไปแล้วสามารถ
ได้กลับคืนมา ทั้งนี้ขึ้นกับผลการตัดสินที่เป็นลายลักษณ์
อักษรว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ ตามที่
กล่าวในวรรค (ดี) 

(เอฟ)  ผู้ส่งออก/ผู้ผลิตจะได้เวลาอีกสามสิบ (30) วันนับ
จากวันที่ได้รับผลการตัดสินที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในการ
จัดเตรียมข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นลายลักษณ์
อักษรที่เกี่ยวข้องกับความมีคุณสมบัติได้ถิ่นก าเนิดของ
สินค้านั้น ถ้ายังคงพบว่าสินค้านั้นไม่ได้ถิ่นก าเนิด ผลการ
ตัดสินสุดท้ายที่ เป็นลายลักษณ์ อักษรจะถูกส่งไปยั ง
หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับข้อคิดเห็น/
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ส่งออก/ผู้ผลิต 

(จี)  กระบวนการเยี่ยมชมการตรวจสอบ รวมถึงการเยี่ยม
ชมที่แท้จริงและผลการตัดสินว่าสินค้านั้นได้ ถิ่นก าเนิด
หรือไม่  จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลไปยัง
หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ในระยะเวลาเต็มที่หนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน 
โดยระหว่างการรอคอยผลการเยี่ยมชมการตรวจสอบ ให้
ปฏิบัติตามกฎข้อ 18 (ซี) ว่าด้วยเรื่องการระงับการให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร 

Rule 20 
Confidentiality 

กฎข้อ 20 
การรักษาความลับ 

 

Member States shall maintain, in accordance 
with their laws, the confidentiality of classified 
business information collected in the process of 
verification pursuant to Rules 18 and 19 and shall 
protect that information from disclosure that could 
prejudice the competitive position of the person 
who provided the information.  The classified 
business information may only be disclosed to 
those authorities responsible for the 
administration and enforcement of origin 
determination. 

ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายของ
ตนเองในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับทาง
ธุรกิจซึ่งรวบรวมระหว่างกระบวนการการตรวจสอบตาม
กฎข้อ 18 และข้อ 19 และจะป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะในการ
แข่งขันของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจจะ
เปิดเผยได้เฉพาะกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
และการบังคับใช้ของการตัดสินถิ่นก าเนิดเท่านั้น 

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 



  หน้า ๒๒ ของ ๒๔ 
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ภาคผนวก ๑ 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  

 

Rule 21  
Documentation for Implementing Article 

32(2)(b) (Direct Consignment)  
 

กฎข้อ 21 
เอกสารส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลตามข้อ 32(2)(บี) 

(การส่งมอบโดยตรง) 
 

For the purposes of implementing Article 32(2)(b) of 
this Agreement, where transportation is effected 
through the territory of one or more non-Member 
State, the following shall be produced to the 
Government authorities of the importing Member 
State:  
 
 

(a) A through Bill of Lading issued in the 
exporting Member State; 

 
 
(b)  A Certificate of Origin (Form D) issued by 

the relevant Government authorities of the 
exporting Member State or an Invoice 
Declaration made out by a Certified 
Exporter established in;  

 

 

(c)  A copy of the original commercial invoice in 
respect of the goods, where applicable; and  

 
 

(d) Supporting documents in evidence that the 
requirements of Article 32(2)(b) paragraphs 
(i), (ii) and (iii) of this Agreement are being 
complied with. 

 

เ พ่ือวั ตถุประสงค์ของการปฏิบัติ ให้ เกิดผลตามข้ อ 
32(2)(บี) ของความตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่มีการขนส่ง
สินค้าผ่านอาณาเขตของประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกตั้งแต่
หนึ่งประเทศขึ้นไป เอกสารต่อไปนี้จะต้องน ามายื่นแสดง
ต่อหน่วยราชการของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า 

(เอ)  ใบตราส่งสินค้าชนิด ทรู บิล ออฟ แลดิ้ง ที่ออกให้ใน
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออก 

(บี)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ที่ออกให้
โดยหน่ วยราชการที่ เกี่ ยวข้องของประเทศสมาชิก           
ผู้ส่งออก หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าที่จัดท าโดยผู้ส่งออกรับอนุญาตที่ได้รับอนุมัติใน
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออก 

(ซี)  ส าเนาของบัญชีราคาสินค้าต้นฉบับของสินค้านั้น ที่
เกี่ยวข้อง และ 

(ดี)  เอกสารสนับสนุนอ่ืนที่เป็นหลักฐานว่า มีการปฏิบัติ
ถูกต้องตามข้อก าหนดของวรรค (หนึ่ง) (สอง) และ (สาม) 
ของขอ้ 32(2)(บี) ของความตกลงฉบับนี้ 

 
Rule 22  

Exhibition Goods 
 

กฎข้อ 22 
งานแสดงสินค้า 

 

1. Goods sent from an exporting Member State 
for exhibition in another Member State and 
sold during or after the exhibition for 
importation into a Member State shall be 
granted preferential treatment accorded 
under this Agreement on the condition that 
the goods meet the requirements as set out 
in Chapter 3 of this Agreement, provided that 
it is shown to the satisfaction of the relevant 

1.  สินค้าที่ส่งจากประเทศสมาชิกผู้ส่งออก เพ่ือใช้ในงาน
แสดงสินค้าในประเทศสมาชิกอ่ืน และได้ขายไปในระหว่าง
หรือภายหลังจากงานแสดงสินค้าได้สิ้นสุดลง เพ่ือน าเข้า
มายังประเทศสมาชิก จะได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ความตกลง
ฉบับนี้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามข้อก าหนดที่ระบุในบทที่ 3 ของความตกลง

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 



  หน้า ๒๓ ของ ๒๔ 
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ภาคผนวก ๑ 
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Government authorities of the importing 
Member State that:  

 
 
(a) An exporter has dispatched those 

goods from the territory of the exporting 
Member State to the Member State 
where the exhibition is held and has 
exhibited them there; 

 

(b) The exporter has sold the goods or 
transferred them to a consignee in the 
importing Member State; 

 

(c)  The goods have been consigned 
during the exhibition or immediately 
thereafter to the importing Member 
State in the state in which they were 
sent for the exhibition.  

 

2. For the purposes of implementing paragraph 
1, the Certificate of Origin (Form D) or, in the 
case of a Certified Exporter, the Invoice 
Declaration, shall be provided to the relevant 
Government authorities of the importing 
Member State. The name and address of the 
exhibition must be indicated. The relevant 
Government authorities of the Member State 
where the exhibition took place may provide 
evidence together with supporting documents 
prescribed in Rule 21(d) for the identification 
of the products and the conditions under 
which they were exhibited. 

 
 

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, 
agricultural or crafts exhibition, fair or similar 
show or display in shops or business 
premises with the view to the sale of foreign 
goods and where the goods remain under 
customs control during the exhibition. 

 

 

 

 

ฉบับนี้ และหากแสดงให้เป็นที่พอใจของหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิก ผู้น าเข้าว่า   

(เอ)  ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าเหล่านั้นจากอาณาเขตของ
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกไปยังประเทศสมาชิกที่
จั ดงานแสดงสินค้าและได้ตั้ งแสดงในงาน
ดังกล่าว 

(บี)  ผู้ส่งออกได้ขายหรือโอนสินค้านั้นให้แก่ผู้รับสินค้า
ในประเทศสมาชิกผู้น าเข้า 

(ซี)  สินค้านั้นได้ถูกส่งมอบไปยังประเทศสมาชิกผู้น าเข้า
ระหว่างงานแสดงสินค้าหรือในทันทีภายหลังจาก
งานแสดงสินค้าได้สิ้นสุดลงในสภาพเดียวกับเมื่อ
ตอนถูกส่งไปเพ่ือใช้ในงานแสดงสินค้า 

2.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติให้เกิดผลตามวรรค 1 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชีราคา
สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ต้องยื่นแสดงต่อ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า โดย
ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของงานแสดงสินค้า  และหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้องของประเทศสมาชิกที่จัดงานแสดงสินค้า
อาจจัดหาหลักฐาน พร้อมกับเอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ ตามที่
ระบุไว้ในกฎข้อ 21 (ดี) เพ่ือเป็นหลักฐานในการพิสูจน์
ลักษณะสินค้าและสภาพของสินค้าที่เป็นอยู่ในขณะที่แสดง
ในงานแสดงสินค้า 

3.  ให้น าความในวรรค 1 มาใช้บังคับกับงานแสดงสินค้า 
งานแสดงด้านเกษตรกรรมหรือหัตถกรรม ตลาดนัด หรือ
การแสดงสินค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือการแสดงในรูปของ
ร้านจ าหน่ายสินค้าหรือธุรกิจสถาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การจ าหน่ายสินค้าต่างประเทศ และสินค้านั้นอยู่ ใน
อารักขาของศุลกากรในระหว่างการแสดง 
 

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 



  หน้า ๒๔ ของ ๒๔ 
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ภาคผนวก ๑ 
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Rule 23 
Third Country Invoicing 

กฎข้อ 23 
บัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม 

 

1. Relevant Government authorities in the 
importing Member State shall accept 
Certificates of Origin (Form D) or Invoice 
Declaration in cases where the sales invoice 
is issued either by a company located in a 
third country or by an ASEAN exporter for 
the account of the said company, provided 
that the goods meet the requirements of 
Chapter 3 of this Agreement. 

 
 
2. The exporter shall indicate “third country 

invoicing” and such information as name and 
country of the company issuing the invoice in 
the Certificate of Origin (Form D). 

 
3.   In cases where the sales invoice is issued 

either by a company located in a third 
country or by an ASEAN exporter for the 
account of the said company, the Certified 
Exporter may make out the Invoice 
Declaration on a document other than the 
invoice 

 
 

1.  หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกผู้น าเข้าจะ
ยอมรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชี
ราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ในกรณีที่
บัญชีราคาสินค้าออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม 
หรือโดยผู้ส่งออกในอาเซียนที่รับผิดชอบบริษัทดังกล่าว 
หากว่าสินค้านั้นเป็นไปตามข้อก าหนดของบทที่ 3 ของ
ความตกลงฉบับนี ้

2.  ผู้ส่งออกจะต้องส าแดง “third country invoicing” 
และระบุข้อมูล เช่น ชื่อและประเทศของบริษัทที่ออกบัญชี
ราคาสินค้าในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)  
 

3. ในกรณีที่บัญชีราคาสินค้าออกให้โดยบริษัทที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศที่สาม หรือโดยผู้ส่งออกในอาเซียนที่รับผิดชอบ
บริษัทดังกล่าว ผู้ส่งออกรับอนุญาตอาจจัดท าบัญชีราคา
สินค้าท่ีมีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าบนเอกสารอื่น
นอกเหนือจากบัญชีราคาสินค้า  

Rule 24  
Action against Fraudulent Acts 

 

กฎข้อ 24 
การด าเนินการต่อการกระท าอันเป็นการฉ้อฉล 

1 When it is suspected that fraudulent acts in 
connection with the Certificate of Origin 
(Form D) or the Invoice Declaration have 
been committed, the Government authorities 
concerned shall cooperate in the action to be 
taken in the respective Member State 
against the persons involved.  

 

2. Each Member State shall provide legal 
sanctions for fraudulent acts related to the 
Certificate of Origin (Form D) and to the the 
Invoice Declaration. 

 

1.  เมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการกระท าอันฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชีราคา
สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเกิดขึ้น หน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการด าเนินการต่อ 
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระท านั้นภายในประเทศสมาชิก 

2.  ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องก าหนดบทลงโทษ
ทางกฎหมายต่อการกระท าอันฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 

 

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑ 



 

  หน้า ๑ ของ ๒๗ 

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของภูมิภาค โครงการที่ 2 

 
 

ANNEX  
 

OPERATIONAL CERTIFICATION 
PROCEDURE 

 

ภาคผนวก ๒  
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  

 

For the purpose of implementing the Rules of 

Origin set out in Chapter 3 (hereinafter referred 

to as “ASEAN ROO”) of the ASEAN Trade in 

Goods Agreement (hereinafter referred to as the 

“Agreement” or “ATIGA”) for the implementation 

of a Pilot Project towards the development and 

operationalization of an ASEAN Self-Certification 

Regime, the following operational procedures 

shall be observed on: 

 
(a) the issuance of the Certificate of Origin  

(Form D); 

 
(b) the Certified Exporter regime and its inherent 

Invoice Declaration; 

 
(c) the verification of Certificates of Origin (Form 

D) and Invoice Declarations; and 

 
(d) other related administrative matters.  

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติให้เกิดผลตามกฎว่าด้วยถิ่น
ก าเนิดสินค้าภายใต้บทที่ 3 (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “กฎว่าด้วย
ถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน”) ของความตกลงการค้า
สินค้าของอาเซียน (ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ความตกลง” หรือ 
“อาทิก้า” ส าหรับการด าเนินการโครงการน าร่องเพ่ือการ
พัฒนาและพร้อมปฏิบัติการระบบการรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองในอาเซียน ให้มีระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 
 

(เอ)    การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
 
 

(บี)    ขอบเขตผู้ส่งออกรับอนุญาตและการท าบัญชีราคา
สินค้าที่ใช้รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

(ซี)    การตรวจสอบหนังสือถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
และบัญชีราคาสินค้าที่ใช้รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

(ดี)    การบริหารจัดการทั่วไปที่เก่ียวข้อง 

Rule 1 

Definitions 

กฎข้อ 1 
ค านิยาม 

 

For the purposes of this Annex:  
 
(a) back-to-back Certificate of Origin means a 

Certificate of  Origin issued by an intermediate 

exporting Member State based on the 

Certificate of Origin issued by the first 

exporting Member State; 

 

(b) exporter means a natural or juridical person 

located in the territory of a Member State 

where a good is exported from by such  

a person; 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้ 

(เอ)  “หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดแบบ แบค ทู แบค” 
หมายถึง หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกสินค้าที่ ไม่ใช่ประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
ประเทศแรก (intermediate exporting Member 
State) โดยออกตามหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ออก
โดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกประเทศแรก 
 

(บี)  “ผู้ส่งออก” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ที่มีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกที่ซึ่งบุคคล
นั้นได้ส่งออกสินค้า 
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(c) Certified Exporter means a producer duly 

authorized to make Invoice Declarations of  

a good exported; 

 
(d) Invoice Declaration means a declaration as 

to the origin of the goods exported made by  

a certified exporter on an invoice, in 

accordance with Rule 12B; 

 
(e) importer means a natural or juridical person 

located in the territory of a Member State 

where a good is imported into by such a 

person; 

 
(f) competent authority means the  Government 

authority of the exporting Member State 

designated to: (i) issue a Certificate of Origin 

(Form D), (ii) authorize certified exporters, 

and (iii) exercise rights under Rules 12A 

(2)(a), Rule 12C and Rule 18; and 

 
(g) producer means a natural or juridical person 

who carries out activities as set out in 

Paragraph (j), Article 25 of the Agreement in 

the territory of a Member State. 

 

(ซี )  “ผู้ส่งออกรับอนุญาต” หมายถึง ผู้ผลิตที่ ได้รับ
อนุญาตให้ท าการส าแดงถิ่นก าเนิดสินค้าที่ส่งออกบนบัญชี
ราคาสินค้าที่รับรองตนเอง 
 
(ดี)  “บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า” หมายถึง บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่น
ก าเนิดของสินค้าที่ส่งออกซึ่งจัดท าโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต
ตามความในกฎข้อที่ 12บี 
 
(อี)  “ผู้น าเข้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มี
ถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกที่ซึ่งบุคคลนั้นได้
น าเข้าสินค้า 
 
 
(เอฟ) “หน่วยงานผู้มีอ านาจ” หมายถึง หน่วยงาน
ราชการของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกที่ได้รับมอบหมายให้ 
(หนึ่ง) ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า(ฟอร์มดี)  (สอง) 
อนุมัติผู้ส่งออกรับอนุญาต และ (สาม) บริหารจัดการตาม
สิทธิภายใต้กฎข้อที่ 12เอ (2)(เอ)  กฎข้อที่ 12ซี และกฎ
ข้อที่ 18 และ 
 
(จี)  “ผู้ผลิต” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่ง
เป็นผู้ด าเนินการผลิตตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 25 วรรค 
(เจ) ของความตกลง ในอาณาเขตของประเทศสมาชิก  
 

Rule 2 
Specimen Signatures and Official Seals of the 

Competent Authorities;  
List of Certified Exporters 

 

กฎข้อ 2 
ตัวอย่างลายมือชื่อและตราประทับทางราชการของ 

หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
รายช่ือของผู้ส่งออกรับอนุญาต 

1. Each Member State shall provide a list of the 

names, addresses, specimen signatures and 

specimen of official seals of its competent 

authorities, in hard copy and soft copy 

formats, through the ASEAN Secretariat for 

1.  ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะแจ้งให้ประเทศ
สมาชิกอ่ืนทุกประเทศทราบถึง ชื่อ ที่อยู่ ตัวอย่างลายมือ
ชื่อ และตัวอย่างตราประทับทางราชการของหน่วยงาน    
ผู้มีอ านาจ ทั้งในรูปแบบของส าเนาต้นฉบับและส าเนา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านส านักเลขาธิการอาเซียนเพ่ือ      
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dissemination to other Member States in soft 

copy format. Any change in the said list shall 

be promptly provided in the same manner. 

 

2. The specimen signatures and official seals of 

the competent authorities, compiled by the 

ASEAN Secretariat, shall be updated 

annually. Any Certificate of Origin (Form D) 

issued by an official not included in the list 

referred to in paragraph 1 shall not be 

honoured by the receiving Member State. 

 

3. Immediately after the grant of Certified 

Exporter status, each Member State shall 

communicate to the ASEAN Secretariat, in 

soft copy format: 

 
(a) Legal name of the company;  

 
(b) Registration of the company; 

 
(c) Location of the company; 

 
(d) List of the authorized signatories and 

their respective specimen signatures,  

not exceeding three (3) persons per 

company;  

 

(e) Authorization code issued by the 

competent authorities, including date of 

issuance and expiry date of the 

authorization; and  

 

(f) List of products for which Certified 

Exporters are authorised to make invoice 

declarations.  

 

 

ส่ งต่อ ไปยั งประเทศสมาชิก อ่ืนๆ ในรูปแบบส า เนา
อิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายการดังกล่าว
จะต้องแจ้งให้ทราบทันทีในลักษณะเดียวกันกับข้างต้น  
   
2.  ตัวอย่างลายมือชื่อและตราประทับของหน่วยงานผู้มี
อ านาจ ซึ่งเก็บรวบรวมโดยส านักเลขาธิการอาเซียน 
จะต้องปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปี หนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า (ฟอร์มดี) ใดที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี
ในวรรค 1 ข้างต้น จะไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศ
สมาชิกผู้รับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้านั้น 
 
 
 

3.  ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องแจ้งข้อมูลต่อ
ส านักเลขาธิการอาเซียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทันทีที่ได้
อนุมัตผิู้ส่งออกรับอนุญาต ดังนี้ 
 
 

(เอ)  ชื่อบริษัทตามกฎหมาย  

(บี)  การจดทะเบียนบริษัท  

(ซี)  สถานที่ตั้งบริษัท  

(ดี)  รายชื่อของผู้มีอ านาจลงนามและตัวอย่างลายมือ
ชื่อของผู้มีอ านาจลงนามดังกล่าว ไม่เกินสาม (3) คนต่อ
บริษัท 

 
 
(อี ) หมายเลขผู้ส่ งออกรับอนุญาต ที่ออกให้โดย

หน่วยงานผู้มีอ านาจ รวมถึงวันที่อนุมัติและวันที่สิ้นสุดอายุ
ของการอนุมัตใิห้เป็นผู้ส่งออกรับอนุญาต และ 

 

(เอฟ) รายชื่อของสินค้าที่ผู้ส่งออกรับอนุญาตจะท าการ
ส าแดงถิ่นก าเนิดสินค้าบนบัญชีราคาสินค้าที่รับรองตนเอง 
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Withdrawal or suspension of authorizations 

should be provided in the same manner. 

 

4. The ASEAN Secretariat shall promptly 

include the information in a database 

containing all Certified Exporters, which can 

be consulted online by Member States. The 

receiving Member State shall only accept 

Invoice Declaration made by an exporter and 

on a product included in the database. 

 

การเปลี่ยนแปลงการอนุมัติ เพิกถอน หรือระงับสิทธิที่
อนุมัติ จะต้องแจ้งใหส้ านักเลขาธิการอาเซียนทราบทันทีใน
ลักษณะเดียวกันกับข้างต้น   

4.  ส านักเลขาธิการอาเซียนจะต้องรวบรวมข้อมูลผู้ส่งออก
รับอนุญาตทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลซึ่งออนไลน์ระหว่าง
ประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกผู้รับหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้าจะยอมรับบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าที่จัดท าโดยผู้ส่งออกและสินค้าที่มีรายชื่อ
อยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้น 

Rule 3 
Supporting Documents 

กฎข้อ 3 
เอกสารประกอบ 

 
For the purposes of determining originating 

status, the competent authorities shall have the 

right to request for supporting documentary 

evidence or to carry out check(s) considered 

appropriate in accordance with respective laws 

and regulations of a Member State. 

 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการพิจารณาการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า 
หน่วยงานผู้มีอ านาจมีสิทธิที่จะขอหลักฐานเอกสาร
ประกอบ หรือด าเนินการตรวจสอบ ตามที่เห็นสมควรตาม
กฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิก 
 

Rule 4 

Pre-exportation Verification  for the issuance 
of a Certificate of Origin 

 

กฎข้อ 4 
การตรวจพิสูจน์ก่อนการส่งออกเพื่อการออกหนังสือ

รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
 

1. The producer and/or exporter – other than a 

Certified Exporter - of the good, or its 

authorised representative, shall, with a view 

to the issuance of a Certificate of Origin 

(Form D), apply to the competent authority,  

in accordance with the Member State’s laws 

and regulations, requesting pre-exportation 

examination of the origin of the good. The 

result of the examination, subject to review 

1.  ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้ส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ผู้ส่งออกรับ
อนุญาต หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอ านาจ จะต้องยื่นค าขอ
ส าหรับตรวจสอบถิ่นก าเนิดของสินค้าก่อนการส่งออกต่อ
หน่วยงานผู้มีอ านาจตามที่กฎหมายและกฎระเบียบภายใน
ของประเทศสมาชิกก าหนดไว้ ผลของการตรวจสอบนี้ให้
ถือเป็นหลักฐานสนับสนุนในการพิจารณาถิ่นก าเนิดของ
สินค้าดังกล่าวภายหลังที่ได้ส่งออกแล้วและอาจมีการ
ทบทวนผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นครั้งคราวหรือเมื่อ
เห็นสมควร การตรวจสอบก่อนการส่งออกนี้อาจไม่ใช้กับ
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periodically or whenever appropriate, shall be 

accepted as the supporting evidence in 

determining the origin of the said good to be 

exported thereafter. The pre-exportation 

examination may not apply to the good of 

which, by its nature, origin can be easily 

determined. 

 

2. For locally-procured materials, self-declaration 

by the final manufacturer exporting under this 

Agreement shall be used as a basis when 

applying for the issuance of the Certificate of 

Origin (Form D). 

 

สินค้าซึ่ งมีลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถพิจารณา      
ถิ่นก าเนิดสินค้าได้โดยง่าย 
 
 
 
 
 
 
2.  ส าหรับวัสดุที่ได้จากในประเทศ ให้ผู้ผลิตคนสุดท้ายที่
จะส่งออกภายใต้ความตกลงนี้ เป็นผู้รับรองตัวเองส าหรับ
การขอให้ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
 

Rule 5 
Application for Certificate of Origin 

 

กฎข้อ 5 
ค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

1.  At the time of carrying out the formalities for 

exporting the products under preferential 

treatment, the exporter or his authorised 

representative shall submit a written 

application for the Certificate of Origin (Form 

D), together with appropriate supporting 

documents proving that the products to be 

exported qualify for the issuance of a 

Certificate of Origin (Form D). 

 

2. A Certified Exporter may, at his own 

discretion, apply for a Certificate of Origin 

(Form D) in place of making out Invoice 

Declaration. 

 
 
 

1.  ผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอ านาจจะยื่นค าขอให้
ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในขณะด าเนินพิธีการส่งออกซึ่งสินค้าที่จะ
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร พร้อมแนบเอกสาร
สนั บสนุ นที่ แสดง ให้ เ ห็ นว่ า สิ นค้ าที่ จ ะส่ ง ออกนั้ น                
มีคุณสมบัติส าหรับการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) 
 
 

2.  ผู้ส่งออกรับอนุญาตอาจใช้ดุลยพินิจของตนขอหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์มดี) แทนการส าแดงการ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าบนบัญชีราคาสินค้า 
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Rule 6 
Examination of Application for a Certificate of  

Origin 

กฎข้อ 6 
การตรวจสอบค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
The competent authority shall, to the best of its 

competence and ability, carry out proper 

examination, in accordance with the laws and 

regulations of the Member State, upon each 

application for a Certification of Origin (Form D) 

to ensure that: 

 

(a) The application and the Certificate of Origin 

(Form D) are duly completed and signed by 

the authorized signatory; 

 

(b) The origin of the product is in conformity with 

the provisions of the ASEAN ROO; 

 

(c) The other statements of the Certificate of 

Origin (Form D) correspond to supporting 

documentary evidence submitted; 

 

(d) Description, quantity and weight of goods, 

marks and number of packages, number and 

kinds of packages, as specified, conform to 

the products to be exported; 

 

(e) Multiple items declared on the same 

Certificate of Origin (Form D) shall be 

allowed provided that each item qualifies 

separately in its own right. 

 

หน่วยงานผู้มีอ านาจจะต้องตรวจสอบค าขอหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ทุกฉบับอย่างเต็มความสามารถ 
ตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิก 
เพ่ือให้เป็นที่เชื่อได้ว่า 
 
 
 
(เอ)  ค าขอและหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)
ถูกต้องครบถ้วนและได้ลงนามโดยมีผู้มีอ านาจลงนาม 
 
 

(บี)  ถิน่ก าเนิดของสินค้าสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎว่า
ด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน  
 
(ซี)  ค าส าแดงอ่ืนๆ ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม  ดี )  สอดคล้องกับหลักฐานเอกสารที่ ได้ ยื่ น
ประกอบการพิจารณา 
 
(ดี)  รายละเอียดของสินค้า ปริมาณและน้ าหนักของสินค้า 
เครื่องหมายและเลขหมายของหีบห่อ จ านวนและชนิดของ
หีบห่อ ซึ่งส าแดงไว้ถูกต้องตรงกันกับสินค้าที่ส่งออก 
 
 

(อี)  รายการสินค้าหลายรายการที่ระบุในหนังสือรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ฉบับเดียวกันสามารถยอมรับได้
หากว่าสินค้าแต่ละรายการล้วนมีคุณสมบัติถูกต้องตาม
กฎเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ของสินค้านั้น 

 

 

 

 

 

 



 

  หน้า ๗ ของ ๒๗ 

โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของภูมิภาค โครงการที่ 2 

 

ANNEX  
 

OPERATIONAL CERTIFICATION 
PROCEDURE 

 

ภาคผนวก ๒  
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  

 

Rule 7 
Certificate of Origin (Form D) 

 

กฎข้อ 7 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 

 
1. The Certificate of Origin (Form D) must be on 

ISO A4 size white paper in conformity to the 

specimen shown in Annex 7 of the 

Agreement. It shall be made in the English 

language. 

 

2. The Certificate of Origin (Form D) shall 

comprise one (1) original and two (2) carbon 

copies (Duplicate and Triplicate). 

 

3. Each Certificate of Origin (Form D) shall bear 

a reference number separately given by each 

place or office of issuance.  

 

4. Each Certificate of Origin (Form D) shall bear 

the manually executed signature and seal of 

the authorised competent authority. 

 

5. The original copy shall be forwarded by the 

exporter to the importer for submission to the 

customs authority at the port or place of 

importation. The duplicate shall be retained by 

the competent authority in the exporting 

Member State. The triplicate shall be retained 

by the exporter. 

 

1.  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้องใช้
กระดาษสีขาวขนาด ISO A4 ตามตัวอย่างที่ปรากฏใน
ภาคผนวก 7 ของความตกลงฉบับนี้ และต้องจัดพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
 
 
2.  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะต้อง
ประกอบด้วยต้นฉบับ หนึ่ง (1) ฉบับ และส าเนากระดาษ
คาร์บอน สอง (2) ฉบับ (ส าเนาฉบับที่หนึ่งและส าเนาฉบับ
ที่สอง) 

3.  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) แต่ละชุด
จะต้องมีเลขที่อ้างอิงก ากับอยู่ โดยแยกเลขที่ตามสถานที่
หรือส านักงานที่ออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
 
4.  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) แต่ละชุด
จะต้องมีลายมือชื่อด้วยตนเองของผู้มีอ านาจและมีตรา
ประทับของหน่วยงานผู้มีอ านาจที่ได้รับมอบหมาย 
 

5.  ผู้ส่งออกจะส่งหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับไป
ให้ผู้น าเข้า เพ่ือยื่นต่อหน่วยงานศุลกากร ณ ท่าเรือหรือ
สถานที่น าเข้า ส าเนาฉบับที่หนึ่ งจะเก็บรักษาไว้ โดย
หน่วยงานผู้มีอ านาจในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก ส่วนส าเนา
ฉบับที่สองให้ผู้ส่งออกเป็นผู้เก็บรักษา  

 

Rule 8 
Declaration of Origin Criterion 

 

กฎข้อ 8 
การส าแดงเกณฑ์ถิ่นก าเนิด 

 
To implement the provisions of Article 26 of this 
Agreement, the Certificate of Origin (Form D) 
issued by the final exporting Member State shall 
indicate the relevant applicable origin criterion in 
Box 8. 

เพ่ือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อ 26 ของความตกลง
ฉบับนี้ หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ที่ออก
โดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกประเทศสุดท้ายจะต้องระบุ
เกณฑก์ารได้ถิ่นก าเนิดสินค้าที่เก่ียวข้องในช่องที่ 8 
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Rule 9 
Treatment of Erroneous Declaration in the 

Certificate of Origin 
 

กฎข้อ 9 
วิธีปฏิบัติเนื่องจากการส าแดงผิดพลาดในหนังสือรับรอง

ถิ่นก าเนิดสินค้า 

Neither erasures nor superimpositions shall be 

allowed on the Certificate of Origin (Form D). Any 

alteration shall be made by:  

 

(a) striking out the erroneous materials and 

making any addition required. Such 

alterations shall be approved by an official 

authorized to sign the Certificate of Origin 

(Form D) and certified by the competent 

authorities. Unused spaces shall be crossed 

out to prevent any subsequent addition; or 

 

(b) issuing a new Certificate of Origin (Form D) to 

replace the erroneous one. 

 

หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะมีรอยลบ หรือ
รอยพิมพ์ทับไม่ได้ การแก้ไขใดๆ จะต้องกระท าโดย 
 
 
(เอ)  ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้องออกและพิมพ์ข้อความที่
ถูกต้องใหม่ การแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า (ฟอร์ม ดี) และต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน   
ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ช่องว่างที่
ไม่ได้ใช้ให้ขีดเส้นปิดกั้นเพ่ือป้องกันการเพ่ิมเติมข้อความใน
ภายหลัง หรือ 
 

(บี)  ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ฉบับ
ใหม่เพ่ือแทนที่ฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด 
 

Rule 10 
Issuance of the Certificate of Origin 

กฎข้อ 10 
การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
1. The Certificate of Origin (Form D) shall be 

issued by the competent authorities of the 

exporting Member State at the time of 

exportation or soon thereafter whenever the 

products to be exported can be considered 

originating in that Member State within the 

meaning of the ASEAN ROO. 

 

2. In exceptional cases where a Certificate of 

Origin (Form D) has not been issued at the 

time of exportation or no later than three (3) 

days from the declared shipment date, due to 

involuntary errors or omissions or other valid 

1.  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะต้องออก
ให้โดยหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกในขณะที่ส่งออกหรือ
ในทันทีหลังจากนั้นเมื่อสินค้าที่จะส่งออกได้รับกา ร
พิจารณาแล้วว่ามีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกนั้นตาม
ความหมายของกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน 
 
 

2.  ในกรณียกเว้นที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม 
ดี) มิได้ออกให้ในขณะเวลาที่ส่งออกหรือภายในสาม (3) 
วัน หลังจากวันที่รับบรรทุกสินค้า อันเนื่องมาจากความ
ผิดพลาดหรือการหลงลืมโดยมิได้ตั้งใจ หรือเพราะสาเหตุ
อ่ืนอันรับฟังได้ ในกรณีเช่นนี้ จะออกหนังสือรับรอง      
ถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ย้อนหลังได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
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causes, the Certificate of Origin (Form D) 

may be issued retroactively but no longer 

than one (1) year from the date of shipment 

and shall be duly and prominently marked 

“Issued Retroactively”. 

 

หนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า โดยให้ใส่
เครื่องหมายชัดเจนที่ค าว่า “Issued Retroactively” 
 

Rule 11 
Back-to-Back Certificate of Origin 

 

กฎข้อ 11 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข         

แบค ทู แบค 
 

The competent authority of the intermediate 

Member State may issue a back-to-back 

Certificate of Origin in an application made by the 

exporter, provided that: 

 

(a) a valid original Certificate of Origin (Form D) 

is presented. In the case where no original 

Certificate of Origin (Form D) is presented, its 

certified true copy shall be presented; 

 

(b) the back-to-back Certificate of Origin issued 

should contain some of the same information 

as the original Certificate of Origin (Form D). 

In particular, every column in the back-to-

back Certificate of Origin should be 

completed. FOB price of the intermediate 

Member State in Box 9 should also be 

reflected in the back-to-back Certificate of 

Origin; 

 

(c) For partial export shipments, the partial 

export value shall be shown instead of the full 

value of the original Certificate of Origin 

(Form D). The intermediate Member State 

will ensure that the total quantity re-exported 

หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ของประเทศสมาชิกซึ่งมิใช่เป็นประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
ประเทศแรก (Intermediate Member State) อาจออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค 
ถ้าผู้ส่งออกได้ยื่นค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หากว่า 

(เอ)  มีการแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ต้นฉบับที่ยังมีอายุการน ามาใช้ได้  หรือถ้าไม่มีหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี )  ต้นฉบับมาแสดง        
ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ได้รับการ
รับรองแล้วได้ 

(บี)  การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข 
แบค ทูแบค ควรระบุ รายละเ อียดข้อมูลบางอย่ าง
เหมือนกับในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ต้นฉบับ ที่ส าคัญคือต้องระบุข้อมูลในทุกคอลัมน์ของ
หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค 
อย่างครบถ้วน หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้
เงื่อนไข แบค ทู แบค ต้องระบุราคา เอฟ โอ บี ของ
ประเทศสมาชิกซึ่ งมิ ใช่ เป็นประเทศสมาชิกผู้ส่ งออก
ประเทศแรก ในช่อง 9 
 

(ซี)  ส าหรับการส่งออกเพียงบางส่วน ให้แสดงมูลค่าของ
สินค้าในส่วนที่ส่งออกบางส่วนนั้นแทนมูลค่าของสินค้า 
เต็มจ านวนตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ต้นฉบับ เมื่อมีการให้ความเห็นชอบต่อหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค ให้กับ
ผู้ส่งออก ประเทศสมาชิกซึ่งมิใช่ เป็นประเทศสมาชิก        
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under the partial shipment does not exceed 

the total quantity of the Certificate of Origin 

(Form D) from the first Member State when 

approving the back-to-back Certificate of 

Origin to the exporters; 

 

(d) In the event that the information is not 

complete and/or circumvention is suspected, 

the final importing Member State(s) could 

request that the original Certificate of Origin 

(Form D) be submitted to their respective 

customs authority; 

 

(e) Verification procedures as set out in Rules 18 

and 19 are also applied to Member State 

issuing the back-to-back Certificate of Origin. 

 

ผู้ส่งออกประเทศแรกจะต้องแน่ใจได้ว่า จ านวนสินค้า
ทั้งหมดที่ส่งกลับออกไปเพียงบางส่วนนี้จะไม่ เกินกว่า
จ านวนสินค้าทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า (ฟอร์ม ดี) จากประเทศสมาชิกประเทศแรก 
 
 
(ดี)  ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการสงสัยว่ามี
การแอบอ้างถิ่นก าเนิด ประเทศสมาชิกผู้น าเข้าประเทศ
สุดท้ายสามารถขอให้ยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ต้นฉบับไปยังหน่วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 

(อี)  กระบวนการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎข้อ 18 
และข้อ 19 สามารถใช้กับประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ภายใต้เงื่อนไข แบค ทู แบค 
ได ้
 

Rule 12 
Loss of the Certificate of Origin 

 

กฎข้อ 12 
การสูญหายของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 
In the event of theft, loss or destruction of a 

Certificate of Origin (Form D), the exporter may 

apply in writing to the competent authorities for a 

certified true copy of the original and the triplicate 

to be made out on the basis of the export 

documents in their possession bearing the 

endorsement of the words “CERTIFIED TRUE 

COPY” in Box 12. This copy shall bear the date 

of issuance of the original Certificate of Origin. 

The certified true copy of a Certificate of Origin 

(Form D) shall be issued no longer than one (1) 

year from the date of issuance of the original 

Certificate of Origin (Form D). 

 
 

ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี )        
ถูกลักขโมย สูญหาย หรือถูกท าลาย ผู้ส่งออกอาจยื่นค าขอ
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือ
รับรองถิ่ นก า เนิ ดสินค้ า  เ พ่ือ ให้ ออกส า เนาที่ ได้ รั บ         
การรับรองของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับและ
ส าเนาฉบับที่สอง ส าเนาฉบับดังกล่าวเป็นการออก       
บนพ้ืนฐานของเอกสารการส่งออกที่อยู่ในครอบครองของ 
หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้านั้น 
โดยให้ประทับค ารับรองว่า “Certified True Copy” ใน
ช่องที ่12 และระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ต้นฉบับ การออกส าเนาที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ให้กระท า
ได้ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้นฉบับ  
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Rule 12A 
Certified Exporter 

 

กฎข้อ 12เอ 
ผู้ส่งออกรับอนุญาต 

1. The competent authorities of the exporting 

Member State may authorise an exporter 

who makes shipments of products under the 

Agreement, hereinafter referred to as 

‘Certified Exporter’, to make Invoice 

Declarations with regard to the originating 

status of the goods concerned. An exporter 

seeking such authorisation must apply in 

writing or electronically and must offer to the 

satisfaction of the competent authorities all 

guarantees necessary to verify the originating 

status of the goods for which an invoice 

declaration was made out. 

 

2. The competent authorities may grant the 

status of Certified Exporter subject to any 

conditions which they consider appropriate, 

including in any case the following: 

 
(a) The exporter must grant the competent 

authorities access to records and 

premises for the purpose of monitoring 

the use of the authorisation and of the 

verification of the correctness of 

declarations made out. The records and 

accounts must allow for the identification 

and verification of the originating status 

of goods for which an Invoice Declaration 

was made out, during at least three 

years from the date of making out the 

declaration in accordance with domestic 

laws and regulations; 

1. หน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกอาจ
อนุมัติสิทธิให้แก่ผู้ส่งออกที่ส่งออกสินค้าภายใต้ความตกลง 
ซึ่งต่อจากนี้เรียกว่า “ผู้ส่งออกรับอนุญาต” โดยผู้ส่งออกรับ
อนุญาตดังกล่าวจะเป็นผู้จัดท าบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าโดยค านึงถึงสถานภาพถิ่นก าเนิด
ของสินค้าที่เกี่ยวข้อง การขอรับสิทธิการเป็นผู้ส่งออกรับ
อนุญาตต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่จ าเป็น
ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจ เพ่ือยืนยันความถูกต้อง
ของถิ่นก าเนิดของสินค้าที่ระบุไว้ในบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  
 
 
2. หน่วยงานผู้มีอ านาจอาจอนุมัติสถานภาพการเป็น     
ผู้ส่งออกรับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่พิจารณาแล้วว่า
เหมาะสม ซึ่งรวมถึงกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

(เอ) ผู้ส่งออกต้องยินยอมให้หน่วยงานผู้มีอ านาจ
เข้าถึงข้อมูลและสถานที่ของตน เพ่ือให้สามารถติดตาม 
การใช้สิทธิ และการตรวจสอบความถูกต้องของการส าแดง  
ถิ่นก าเนิดสินค้า โดยจะต้องเก็บข้อมูลและบัญชีต่างๆ ที่ใช้
ในการก าหนดถิ่นก าเนิดของสินค้าในบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ไว้อย่างน้อยสามปี นับแต่
วันที่จัดท าบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันความ
ถูกต้องของถิ่นก าเนิดของสินค้า ทั้งนี้ ระยะเวลาของการ
เก็บข้อมูลและบัญชีดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ 
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(b) The exporter must undertake to make 

out Invoice Declarations only for goods 

such exporter produces and for which he 

has all appropriate documents proving 

the origin status of the goods concerned 

at the time of making out the declaration; 

 
(c) The exporter must undertake to ensure 

that the person or persons responsible 

for making out the Invoice Declarations 

in the undertaking know and understand 

the Rules of Origin as laid down in the 

Agreement; 

 
(d) The exporter accepts the full 

responsibility for all Invoice Declarations 

made out, including any misuse. 

 

3. An authorisation shall be given in writing. The 

competent authorities shall grant the Certified 

Exporter an authorisation number which must 

be included in the Invoice Declaration. 

Member States shall communicate the 

authorisation granted to the ASEAN 

Secretariat, in conformity with Rule 2(3). 

 

(บี) ผู้ส่งออกต้องจัดท าบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะกับสินค้าซึ่งผู้ส่งออกผลิตและ
มีเอกสารทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือการพิสูจน์การได้ถิ่นก าเนิด
ของสินค้านั้น ในขณะเวลาที่จัดท าบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าฉบับนั้น เท่านั้น 

 
 
(ซี)  ผู้ส่งออกต้องแน่ใจว่าตัวบุคคลหรือบรรดาบุคคล

ที่มีหน้าที่ท าบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า มีความรู้และความเข้าใจกฎถิ่นก าเนิดสินค้าที่
ก าหนดไว้ตามความตกลง 

 
 
 
(ดี)  ผู้ส่งออกต้องรับผิดชอบต่อการท าบัญชีราคา

สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่จัดท า รวมถึง
การใช้ในทางมิชอบด้วย 

 
3. การอนุมัติสิทธิจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
หน่วยงานผู้มีอ านาจจะอนุมัติสิทธิให้กับผู้ส่ งออกรับ
อนุญาต โดยการออกเป็นหมายเลขผู้ส่งออกรับอนุญาต ซึ่ง
หมายเลขดังกล่าวนี้จะต้องระบุอยู่ในบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และต้องแจ้งข้อมูลการ
อนุมัติสิทธินี้แก่ส านักเลขาธิการอาเซียน ตามที่ระบุในกฎ
ข้อที่ 2(3) 

Rule 12 B 
Invoice Declaration 

 

กฎข้อ 12บี 
บัญชีราคาสินค้าทีมี่ข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย

ตนเอง 

1. The Certified Exporter shall, in the case of 

export of goods satisfying the origin criteria of 

the Agreement, put the following declaration 

on the invoice: 

 

1. ในกรณีที่สินค้าส่งออกมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ 
ถิ่นก าเนิดสินค้าของความตกลง ผู้ส่งออกรับอนุญาตจะต้อง
ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ในบัญชีราคาสินค้า 
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“The exporter of the product(s) covered by this 

document (Certified Exporter Authorization 

Code .......) declares that, except where 

otherwise clearly indicated, the products (HS 

Code/s:.........)  satisfy the Rules of Origin to be 

considered as ASEAN Originating Products 

under ATIGA (ASEAN country of origin: 

....................) with origin criteria: ……………. 

 
……………………..………………..  

Signature over Printed Name of 
              the Authorized Signatory ” 

 
 
2. The Invoice should describe the goods in 

sufficient detail to enable them to be 

identified for origin determination purposes. 

 

3. The declaration on the invoice must be 

signed by hand, with the addition of the name 

of the authorized signatory. 

 

4. The date indicated in the commercial invoice 

shall be considered as the issuance date of 

the Invoice Declaration. 

 

5. If in case the space provided for in the Invoice 

Declaration is not sufficient to list out all the 

products, additional page/s could be attached, 

bearing the HS Codes, origin criterion and 

signature over printed name of the authorized 

signatory. 

 

“ผู้ ส่ งออกของสินค้ าทั้ งหมดใน เอกสารฉบับนี้ 
(หมายเลขผู้ส่งออกรับอนุญาต................................) 
ขอส าแดงว่าสินค้าดังกล่าว (พิกัดศุลกากร................)
เป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าซึ่งถือว่าเป็น
สินค้าท่ีมีถ่ินก าเนิดในอาเซียนภายใต้อาทิกา (ประเทศ
อาเซียนที่ ได้ถิ่นก าเนิด :. . . . . . . . . . . . . . . . . ) ที่มี เกณฑ์        
ถิ่นก าเนิด:............... (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่าง
อ่ืนอย่างชัดเจน) 

           .....ลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนาม...........  
                   ชื่อของผู้มีอ านาจลงนาม ” 
 

2. บัญชีราคาสินค้าควรอธิบายรายละเอียดของสินค้าที่
เพียงพอที่จะสามารถบ่งบอกถึงถิ่นก าเนิดสินค้าได้ 
 
 
3. บัญชีราคาสินค้าต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองและระบุ
ชื่อของผู้มีอ านาจลงนาม 
 
 
4. วันที่ที่ระบุในบัญชีราคาสินค้าให้ถือว่าเป็นวันที่ออก
บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย
ตนเอง  

5. ในกรณีที่ว่างในบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรอง 
ถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองไม่เพียงพอต่อรายการสินค้า
ทั้งหมด ให้มีเอกสารแนบเพ่ิมเติมโดยเอกสารแนบต้องมี
พิกัดศุลกากร  เกณฑ์ถิ่นก าเนิด และลายมือชื่อของผู้มี
อ านาจลงนามเหนือชื่อของผู้มีอ านาจดังกล่าว 
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Rule 12C 
Monitoring and verification 

 

กฎข้อ 12ซี 
การติดตามและตรวจสอบ 

The competent authorities shall monitor the 

proper use of the authorisation, including verification 

of the correctness of Invoice Declarations made 

out. Decisions on the frequency and depth of 

such actions should be risk-based. Furthermore, 

the competent authorities will act on retrospective 

verification requests by the customs authorities of 

the importing Member State, in conformity with 

Rule 18. 

 

หน่วยงานผู้มีอ านาจจะติดตามการใช้สิทธิอย่างเหมาะสม 
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองที่จัดท าขึ้น 
ระดับความถี่และความเข้มงวดของการติดตามและการ
ตรวจสอบเป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ 
หน่วยงานผู้มีอ านาจจะท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ย้อนหลังตามค าขอจากหน่วยงานศุลกากรของประเทศ
สมาชิกผู้น าเข้า ตามท่ีระบุไว้ในกฎข้อ 18 

Rule 12D 
Withdrawal of the authorisation 

 

กฎข้อ 12ด ี
การเพิกถอนสิทธิที่ได้รับ 

 
The competent authorities may withdraw the 

authorisation at any time. They shall do so where 

the Certified Exporter no longer offers the 

guarantees referred to in Rule 12A(1), no longer 

fulfils the conditions referred to in Rule 12A(2) or 

otherwise abuses the authorisation. A withdrawal 

shall be immediately communicated to the 

ASEAN Secretariat, in conformity with Rule 2. 

 

หน่วยงานผู้มีอ านาจอาจเพิกถอนสิทธิเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้ส่งออก
รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎข้อ 12เอ(1) 
และข้อ 12เอ(2) หรือใช้สิทธิไปในทางอ่ืนใดซึ่งไม่ถูกต้อง 
การเพิกถอนสิทธิจะต้องแจ้งให้เลขาธิการอาเซียนทราบ
ทันที ตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 2 
 

Rule 13 
Presentation of the Certificate of Origin  or 

the Invoice Declaration 

 

กฎข้อ 13 
การยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือบัญชีราคา
สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 

 
1. For the purposes of claiming preferential tariff 

treatment, the importer shall submit to the 

customs authority of the importing Member 

State at the time of import: 

 
 

 

1.  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในขณะที่น าเข้า ผู้น าเข้าจะต้องยื่นเอกสารต่อ
หน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า ณ เวลาที่มี
การน าเข้า ดังนี้ 
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(a) a Certificate of Origin (Form D) including 

supporting documents (i.e. invoices); or 

 
(b) an Invoice Declaration made by a 

Certified Exporter. 

 

2. In cases when a Certificate of Origin (Form 

D) is rejected by the customs authority of the 

importing Member State, the subject 

Certificate of Origin (Form D) shall be marked 

accordingly in Box 4 and the original 

Certificate of Origin (Form D) shall be 

returned to the competent authority within a 

reasonable period not exceeding sixty (60) 

days. The competent authority shall be duly 

notified of the grounds for the denial of tariff 

preference. 

 

3. In the case where Certificates of Origin (Form 

D) are not accepted, as stated in the 

preceding paragraph, the importing Member 

State should accept and consider the 

clarifications made by the competent 

authorities and assess again whether or not 

the Form D application can be accepted for 

the granting of the preferential treatment. The 

clarifications should be detailed and 

exhaustive in addressing the grounds of 

denial of preference raised by the importing 

Member State. 

 
 
 
 
 

(เอ)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) พร้อม
ทั้งเอกสารที่เป็นหลักฐานสนับสนุน (เช่น บัญชีราคาสินค้า) 
หรือ 

(บี)   บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองที่จัดท าโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต  

2.  ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ได้รับการปฏิเสธจากหน่วยงานศุลกากรของประเทศ
สมาชิกผู้น าเข้า หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ฉบับดังกล่าวจะต้องถูกท าเครื่องหมายลงในช่องที่ 4 และ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้นฉบับจะต้อง
ส่งคืนไปยังหน่วยงานผู้มีอ านาจ ภายในระยะเวลาอันควร 
แต่ไม่เกินหกสิบ (60) วัน โดยหน่วยงานผู้มีอ านาจจะได้รับ
แจ้งถึงสาเหตุของการถูกปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรดังกล่าว 
 
 
 

3.  ในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ไม่ได้รับการยอมรับตามที่กล่าวข้างต้น ประเทศสมาชิก 
ผู้น าเข้าควรยอมรับและพิจารณาค าอธิบายจากหน่วยงาน 
ผู้มีอ านาจ และพิจารณาอีกครั้งว่า ฟอร์ม ดี ดังกล่าว 
สามารถใช้เพ่ือรับสิทธิพิเศษได้หรือไม่ ค าอธิบายนั้นควรมี
รายละเอียดครบถ้วนซึ่งเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการปฏิเสธ
การให้สิทธิพิเศษโดยประเทศสมาชิกผู้น าเข้า 
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Rule 14 
Validity Period of the Certificate of Origin or 

the Invoice Declaration  
 

กฎข้อ 14 
อายุของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือบัญชีราคา
สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 

 
The following time limit for the presentation of the 

Certificate of Origin (Form D) or the Invoice 

Declaration shall be observed: 

 

(a) The Certificate of Origin (Form D) and the 

Invoice Declaration shall be valid for a period 

of twelve (12) months for origin certification 

purposes, from the date of issuance or – in 

the case of the Invoice Declaration – making 

out, and must be submitted to the customs 

authorities of the importing Member State 

within that period; 

 
(b) Where the Certificate of Origin (Form D) or 

the Invoice Declaration is submitted to the 

customs authorities of the importing Member 

State after the expiration of the time limit for 

its submission, such Certificate of Origin 

(Form D) or the Invoice Declaration is still to 

be accepted when failure to observe the time 

limit results from force majeure or other valid 

causes beyond the control of the exporter; 

and 

 

(c) In other cases of belated presentation, the 

customs authorities in the importing Member 

State may accept such Certificate of Origin 

(Form D) or the Invoice Declaration provided 

that the goods have been imported before 

the expiration of the time limit. 

 

การแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือ 
บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย
ตนเอง ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
 
(เอ)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และบัญชี
ราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
จะมีอายุสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ออก และต้องยื่น
ต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า ภายใน
ระยะเวลาอายุดังกล่าว 
 
 
 

(บี)  ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ด้วยตนเองต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า
หลังจากสิ้นสุดก าหนดเวลาอายุส าหรับยื่นเอกสารดังกล่าว 
อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนใดเกินวิสัยการควบคุม
ของผู้ส่งออกอันรับฟังได้ กรณีเช่นนี้ให้ยอมรับหนังสือ
รบัรองถ่ินก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเองฉบับดังกล่าวได้ 
 
 

(ซี)  ในกรณีล่าช้าอ่ืนๆ หน่วยงานศุลกากรในประเทศ
สมาชิกผู้น าเข้าอาจยอมรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี )  หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรอง       
ถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองที่ได้ยื่นเมื่อสินค้านั้นได้น าเข้า
ก่อนทีเ่อกสารดังกล่าวจะหมดอายุ 
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Rule 15 
Waiver of Proof of Origin 

 

กฎข้อ 15 
การยกเว้นการพิสูจน์ถิ่นก าเนิดสินค้า 

 

In the case of consignments of goods originating 

in the exporting Member State and not exceeding 

US$ 200.00 FOB, the production of a Certificate 

of Origin (Form D) or an Invoice Declaration shall 

be waived and the use of a simplified declaration 

by the exporter that the goods in question have 

originated in the exporting Member State will be 

accepted. Goods sent through the post not 

exceeding US$ 200.00 FOB shall also be 

similarly treated. 

ในกรณีที่มีการส่งสินค้าที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิก    
ผู้ส่งออกซึ่งมีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐ  
ให้ยกเว้นการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
ด้วยตนเองและให้ผู้ส่งออกใช้วิธีอย่างง่ายในการรับรองว่า
สินค้าดังกล่าวมีถิ่นก าเนิดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก และ
ให้ใช้วิธีปฏิบัติท านองเดียวกันนี้กับสินค้าที่ส่งทางไปรษณีย์
ที่มรีาคา เอฟ โอ บี ไม่เกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วย 
 

Rule 16 
Treatment of Minor Discrepancies 

 

กฎข้อ 16 
การปฏิบัติส าหรับความแตกต่างเล็กน้อย 

 
1. Where the ASEAN origin of the goods is not 

in doubt, the discovery of minor 

discrepancies, such as typographical errors, 

between the statements made in the 

Certificate of Origin (Form D) or in the Invoice 

Declaration and those made in the 

documents submitted to the customs 

authorities of the importing Member State for 

the purpose of carrying out the formalities for 

importing the goods shall not ipso facto 

invalidate the document if it is duly 

established that the document does in fact 

correspond to the goods submitted. 

2. In cases where the exporting Member State 

and importing Member State have different 

tariff classifications for a good subject to 

preferential tariffs, the goods shall be 

released at the MFN rates or at the higher 

1.  ในกรณีไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของสินค้าใน
อาเซียน แต่พบว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น 
ความผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อความ ระหว่างข้อความที่
ระบุในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือใน
บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย
ตนเองกับข้อความในเอกสารต่างๆ ที่ยื่นต่อหน่วยงาน
ศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า เพ่ือด าเนินพิธีการ
น าเข้า กรณีเช่นนี้จะไม่มีผลท าให้เอกสารฉบับนั้นเสียไป 
หากพิสูจน์ได้ว่าเอกสารนั้นมีข้อเท็จจริงถูกต้องตรงกับ
สินค้าท่ีน าเข้า 
 
 

2.  ในกรณีที่ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกและประเทศสมาชิก
ผู้น าเข้ามีการจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรที่แตกต่างกัน
ส าหรับสินค้าที่จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ให้สินค้า
นั้นช าระภาษีในอัตราปกติ หรือในอัตราสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรที่สูงกว่า เมื่อสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎว่า
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preferential rate, subject to the compliance of 

the applicable ROO, and no penalty or other 

charges shall be imposed in accordance with 

relevant laws and regulations of the importing 

Member State. Once the classification 

differences have been resolved, the correct 

rate shall be applied and any overpaid duty 

shall be refunded if applicable, in accordance 

with relevant laws and regulations of the 

importing Member State, as soon as the 

issues have been resolved. 

3. For multiple items declared under the same 

Certificate of Origin (Form D) or the Invoice 

Declaration, a problem encountered with one 

of the items listed shall not affect or delay the 

granting of preferential treatment and 

customs clearance of the remaining items 

listed in the Certificate of Origin (Form D) or 

the Invoice Declaration. Rule 18(c) may be 

applied to the problematic items. 

ด้วยถิ่นก าเนิดของสินค้านั้น และไม่ต้องพิจารณาความผิด
หรือเสียค่าภาระติดพันใดที่ก าหนดให้มีตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า เมื่อ
ปัญหาการจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรที่แตกต่างกันของ
สินค้าได้รับการแก้ไขแล้ว ให้น าอัตราภาษีที่ถูกต้องมาใช้
และให้คืนภาษีอากรที่ได้ช าระไว้เกินตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า ทันทีที่
ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว 
 
 
3.  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชี
ราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
ที่ระบุสินค้าหลายรายการ หากรายการหนึ่งรายการใด     
มีปัญหาในการน าเข้า จะไม่ส่งผลกระทบ หรือท าให้เกิด
ความล่าช้าในการให้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรและ     
การตรวจปล่อยของหน่วยงานศุลกากรในสินค้ารายการ
อ่ืนๆ ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือ
บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วย
ตนเองฉบับเดียวกัน โดยรายการที่มีปัญหานั้น ให้ปฏิบัติ
ตามความในกฎข้อ 18(ซี)  

Rule 17 
Record Keeping Requirement 

 

กฎข้อ 17 
ข้อก าหนดในการเก็บรักษาข้อมูล 

 
1. For the purposes of the verification process 

pursuant to Rules 18 and 19, the exporter 

applying for the issuance of a Certificate of 

Origin (Form D) and the Certified Exporter 

making out an Invoice Declaration shall, 

subject to the laws and regulations of the 

exporting Member State, keep the supporting 

records for not less than three (3) years from 

the date of issuance of the Certificate of 

Origin (Form D) or the Invoice Declaration. 

 
 

1.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของกระบวนการตรวจสอบตาม    
กฎ ข้อ 18 และข้อ 19 ผู้ส่งออกที่ยื่นค าขอหนังสือรับรอง
ถิน่ก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และผู้ส่งออกรับอนุญาตที่จัดท า
บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า     
ด้วยตนเอง จะต้องเก็บรักษาเอกสารสนับสนุนเป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่าสาม (3) ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง   
ถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือวันที่ออกบัญชีราคาสินค้า
ที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออก 
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2. The application for Certificates of Origin 

(Form D) and for the authorization of Certified 

Exporters, and all documents related to such 

applications shall be retained by the 

competent authorities for not less than three 

(3) years from the date of issuance of 

certificate or of the granting of the 

authorisation. 

 

3. Information relating to the validity of the 

Certificate of Origin (Form D) and to the 

correctness of an Invoice Declaration shall be 

furnished upon request of the importing 

Member State by the competent authority of 

the exporting Member State. 

 

4. Any information communicated between the 

Member States concerned shall be treated as 

confidential and shall be used for the 

validation of Certificates of Origin (Form D) 

and Invoice Declarations purposes only. 

 

2.  หน่วยงานผู้มีอ านาจจะต้องเก็บรักษาค าขอให้ออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และค าขออนุมัติ
เป็นผู้ส่งออกรับอนุญาต และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การยื่นค าขอให้ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าและ   
ค าขออนุมัติเป็นผู้ส่งออกรับอนุญาตไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สาม (3) ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
หรือวันที่อนุมัติผู้ส่งออกรับอนุญาต 
 

3.  ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องสมบูรณ์ของ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และของบัญชี
ราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 
จะต้องจัดส่งให้แก่ประเทศสมาชิกผู้น าเข้าตามที่ได้รับการ
ร้องขอโดยหน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศสมาชิกผู้ส่งออก 
 

4.  ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกันระหว่างประเทศสมาชิกที่
เกี่ยวข้อง จะต้องรักษาไว้เป็นความลับ และจะน ามาใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ของการพิสูจน์ความถูกต้องสมบูรณ์ของ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และบัญชีราคา
สินค้าท่ีมีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น 
 

Rule 18 
Retroactive Check 

 

กฎข้อ 18 
การตรวจสอบย้อนหลัง 

The importing Member State may request the 

competent authority of the exporting Member 

State to conduct a retroactive check at random 

and/or when it has reasonable doubt as to the 

authenticity of the document or as to the 

accuracy of the information regarding the true 

origin of the goods in question or of certain parts 

thereof. Upon such request, the competent 

authority of the exporting Member State shall 

ประเทศสมาชิกผู้น าเข้าอาจร้องขอต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจ
ของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกให้มีการตรวจสอบย้อนหลัง 
โดยการสุ่ม และ/หรือ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ 
ความแท้จริงของเอกสาร หรือความถูกต้องของข้อมูล
เกี่ยวข้องกับถิ่นก าเนิดที่แท้จริงของสินค้าที่ต้องสงสัย หรือ
บางส่วนที่เป็นปัญหานั้น เมื่อมีการร้องขอดังกล่าว 
หน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกจะท าการ
ตรวจสอบย้อนหลังจากเอกสารชี้แจงต้นทุนการผลิตของ
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conduct a retroactive check on a 

producer/exporter’s cost statement based on the 

current cost and prices, within a six-month 

timeframe, specified at the date of exportation 

subject to the following conditions: 

 

(a) The request for retroactive check shall be 

accompanied with the Certificate of Origin 

(Form D) or the Invoice Declaration 

concerned and shall specify the reasons and 

any additional information suggesting that the 

particulars given on the said Certificate of 

Origin (Form D) or the Invoice Declaration 

may be inaccurate, unless the retroactive 

check is requested on a random basis; 

 

(b) The competent authority receiving a request 

for retroactive check shall respond to the 

request promptly and reply within ninety (90) 

days after the receipt of the request; 

 

(c) The customs authorities of the importing 

Member State may suspend the provisions 

on preferential treatment while awaiting the 

result of verification. However, it may release 

the goods to the importer subject to any 

administrative measures deemed necessary, 

provided that they are not held to be subject 

to import prohibition or restriction and there is 

no suspicion of fraud; 

 

(d) The competent authority shall promptly 

transmit the results of the verification process 

to the importing Member State which shall 

ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก โดยใช้ต้นทุนและราคาปัจจุบันเป็นหลัก 
แต่อยู่ภายในระยะเวลาหกเดือน ตามวันที่ของการส่งออกที่
ได้ระบุไว้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
 

(เอ)  ค าร้องขอให้ตรวจสอบย้อนหลังจะส่งไปพร้อมกับ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชีราคา
สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง       
ที่เกี่ยวข้อง และจะระบุเหตุผลรวมทั้งข้อมูลเพ่ิมเติมใดๆ   
ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองฉบับนั้น ยกเว้นกรณีการขอให้
ตรวจสอบย้อนหลังโดยการสุ่ม 
 

(บี)  หน่วยงานผู้มีอ านาจที่ได้รับค าร้องขอให้ตรวจสอบ
ย้อนหลัง จะต้องด าเนินการตามค าร้องขอนั้นโดยทันที 
และแจ้งผลให้ทราบภายในเก้าสิบวัน (90) วัน นับจาก
วันที่ได้รับค าร้องขอ 

(ซี)  หน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า อาจ
ระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในระหว่างที่ก าลัง
รอฟังผลการตรวจสอบ แต่หากสินค้านั้นมิได้เป็นสินค้า
ต้องห้ามหรือต้องก ากัดในการน าเข้าและไม่มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการฉ้อฉล จะตรวจปล่อยสินค้านั้นไปก่อนภายใต้
มาตรการทางด้านบริหารที่ก าหนดขึ้นตามที่ เห็นว่า   
จ าเป็นได ้
 
 

(ดี)  หน่วยงานผู้มีอ านาจ จะต้องส่งผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวไปยังประเทศสมาชิกผู้น าเข้าโดยทันที โดย
ประเทศสมาชิกผู้น าเข้าจะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้านั้นได้ 
ถิ่นก าเนิดหรือไม่ โดยกระบวนการตรวจสอบย้อนหลัง
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then determine whether or not the subject 

good is originating. The entire process of 

retroactive check including the process of 

notifying the competent authority of the 

exporting Member State the result of 

determination whether or not the good is 

originating shall be completed within one 

hundred and eighty (180) days. While 

awaiting the results of the retroactive check, 

paragraph (c) shall be applied. 

 

ทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนการแจ้งให้หน่วยงานผู้มีอ านาจของ
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกทราบถึงผลการพิจารณาว่าสินค้า
ได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่จะต้องเสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ 
(180) วัน โดยขณะที่รอผลการตรวจสอบย้อนหลัง ให้
ปฏิบัติตามวรรค (ซี) 
  

Rule 19 
Verification Visit 

 

กฎข้อ 19 
การเยี่ยมชมการตรวจสอบ 

If the importing Member State is not satisfied with 

the outcome of the retroactive check, it may, 

under exceptional cases, request for verification 

visits to the exporting Member State. 

 

(a) Prior to the conduct of a verification visit, an 

importing Member State, shall: 

 
(i)  Deliver a written notification of its 

intention to conduct the verification visit 

to:  

(1) the exporter/ producer whose 

premises are to be visited;  

(2)  the competent authority of the 

Member State in whose territory the 

verification visit is to occur;  

(3) the customs authority of the Member 

State in whose territory the 

verification visit is to occur; and  

ในกรณีพิเศษ หากประเทศสมาชิกผู้น าเข้าไม่พอใจต่อผล
การตรวจสอบย้อนหลัง อาจจะขอไปเยี่ยมชมการ
ตรวจสอบของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกได้ 
 
 
(เอ)  ก่อนที่จะท าการเยี่ยมชมการตรวจสอบ ประเทศ
สมาชิกผู้น าเข้าจะ 

(หนึ่ง) แจ้งความจ านงในการไปเยี่ยมชมการตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง 
 

(1) ผู้ส่งออก/ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่ท า
การเยี่ยมชม 

(2) หน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศสมาชิกที่
เป็นเจ้าของอาณาเขตที่จะท าการเยี่ยมชม
การตรวจสอบ 

(3) หน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกที่
เป็นเจ้าของอาณาเขตที่จะท าการเยี่ยมชม
การตรวจสอบ และ 
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(4)  the importer of the goods subject of 

the verification visit.  

 
(ii) The written notification mentioned in 

paragraph (a)(i) shall be as comprehensive 

as possible including, among others:  

(1) the name of the customs official 

issuing the notification; 

(2) the name of the exporter/producer 

whose premises are to be visited; 

(3) the proposed date for the verification 

visit;  

(4) the coverage of the proposed 

verification visit, including reference 

to the goods subject of the 

verification; and  

(5) the names and designation of the 

officials performing the verification 

visit.  

 
(iii) Obtain the written consent of the 

exporter/ producer whose premises are 

to be visited. 

 

(b) When a written consent from the exporter/ 

producer is not obtained within thirty (30) 

days upon receipt of the notification pursuant 

to paragraph (a)(i), the notifying Member 

State, may deny preferential treatment to the 

goods that would have been subject of the 

verification visit.  

 
 

(4) ผู้น าเข้าสินค้ารายการที่จะท าการเยี่ยมชม
การตรวจสอบ 

(สอง) การแจ้งความจ านงตามวรรค (เอ)(หนึ่ง) 
จะต้องแสดงรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้  ซึ่งรวมถึง 

(1) ชื่อของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เป็นผู้แจ้งความ
จ านง 

(2) ชื่อของผู้ส่ งออก /ผู้ผลิตที่ เป็นเจ้ าของ
สถานที่ที่ท าการเยี่ยมชม 

(3) วันที่ที่คาดว่าจะไปเยี่ยมชมการตรวจสอบ 
 

(4) ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร เ ยี่ ย ม ช ม ก า ร
ตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงการอ้างถึงรายการ
สินค้าท่ีต้องการตรวจสอบ และ 

 

(5) ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะท าการ
เยี่ยมชมการตรวจสอบ 

 
 

(สาม) ได้รับการยินยอมที่ตอบมาเป็นลายลักษณ์
อักษรของผู้ส่งออก/ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของสถานที่
ทีจ่ะท าการเยี่ยมชม 

(บี)  หากไม่ได้รับการยินยอมที่ตอบมาเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ส่งออก/ผู้ผลิต ภายในสามสิบ (30) วันนับจาก
ที่ได้รับการแจ้งไปตามวรรค (เอ)(หนึ่ง) ประเทศสมาชิกที่
เป็นผู้แจ้งอาจจะปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
แก่สินค้าท่ีต้องการไปเยี่ยมชมการตรวจสอบได้ 
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(c) The competent authority receiving the 

notification may postpone the proposed 

verification visit and notify the importing 

Member State of such intention. 

Notwithstanding any postponement, any 

verification visit shall be carried out within 

sixty (60) days from the date of such receipt, 

or for a longer period as the concerned 

Member States may agree. 

 

(d) The Member State conducting the verification 

visit shall provide the exporter/producer 

whose goods are the subject of the 

verification and the relevant competent 

authority with a written determination of 

whether or not the subject goods qualify as 

originating goods. 

 

(e) Any suspended preferential treatment shall 

be reinstated upon the written determination 

referred to in paragraph (d) that the goods 

qualify as originating goods. 

 

(f) The exporter/producer will be allowed thirty 

(30) days, from receipt of the written 

determination, to provide in writing comments 

or additional information regarding the 

eligibility of the goods. If the goods are still 

found to be non-originating, the final written 

determination will be communicated to the 

competent authority within thirty (30) days 

from receipt of the comments/additional 

information from the exporter/producer. 

 
 

(ซี)  เมื่อหน่วยงานผู้มีอ านาจได้รับการแจ้งแล้ว อาจเลื่อน
วันขอเยี่ยมชมการตรวจสอบ และแจ้งให้ประเทศสมาชิก 
ผู้น าเข้าทราบ แม้ว่าอาจเลื่อนเวลาได้ แต่การเยี่ยมชมการ
ตรวจสอบจะต้องด าเนินการภายในหกสิบ (60) วันนับจาก
วันที่ได้รับการแจ้ง หรืออาจนานกว่านั้นได้ แล้วแต่ประเทศ
สมาชิกท่ีเกี่ยวข้องจะตกลง 
 
 
 

(ดี)  ประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ท าการเยี่ยมชมการตรวจสอบ 
จะต้องจัดท าผลการตัดสินที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าสินค้า
ที่ตรวจสอบมีคุณสมบัติได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ ให้กับผู้ส่งออก/ 
ผู้ผลิตที่ เป็นเจ้าของสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ และ
หน่วยงานผู้มีอ านาจที่เก่ียวข้องทราบ  
 
 
 
(อี)  สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ถูกระงับไปแล้วสามารถ
ได้กลับคืนมา ทั้งนี้ขึ้นกับผลการตัดสินที่เป็นลายลักษณ์
อักษรว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ ตามที่
กล่าวในวรรค (ดี) 
 

(เอฟ)  ผู้ส่งออก/ผู้ผลิตจะได้เวลาอีกสามสิบ (30) วันนับ
จากวันที่ได้รับผลการตัดสินที่เป็นลายลักษณ์อักษร ใน  
การจัดเตรียมข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเพ่ิมเติมเป็นลายลักษณ์
อักษรที่เกี่ยวข้องกับความมีคุณสมบัติได้ถิ่นก าเนิดของ
สินค้านั้น ถ้ายังคงพบว่าสินค้านั้นไม่ได้ถิ่นก าเนิด ผลการ
ตัดสินสุดท้ายที่ เป็นลายลักษณ์ อักษรจะถูกส่งไปยั ง
หน่วยงานผู้มีอ านาจภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่
ได้รับข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ส่งออก/ผู้ผลิต 
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(g) The verification visit process, including the 

actual visit and determination of whether the 

subject goods are originating or not, shall be 

carried out and its results communicated to 

the competent authority within a maximum of 

one hundred and eighty (180) days. While 

awaiting the results of the verification visit, 

Rule 18(c) on the suspension of preferential 

treatment shall be applied. 

 

(จี)  กระบวนการเยี่ยมชมการตรวจสอบ รวมถึงการเยี่ยม
ชมที่แท้จริงและผลการตัดสินว่าสินค้านั้นได้ถิ่นก าเนิด
หรือไม่ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลไปยัง
หน่วยงานผู้มีอ านาจภายในระยะเวลาสูงสุดหนึ่งร้อยแปด
สิบ (180) วัน โดยระหว่างการรอคอยผลการเยี่ยมชมการ
ตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตามกฎข้อ 18(ซี) ว่าด้วยเรื่องการ
ระงับการใหส้ิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
 

Rule 20 
Confidentiality 

กฎข้อ 20 
การรักษาความลับ 

 
Member States shall maintain, in accordance 

with their laws, the confidentiality of classified 

business information collected in the process of 

verification pursuant to Rules 18 and 19 and shall 

protect that information from disclosure that could 

prejudice the competitive position of the person 

who provided the information. The classified 

business information may only be disclosed to 

those authorities responsible for the 

administration and enforcement of origin 

determination. 

 

ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายของ
ตนเองในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับทาง
ธุรกิจซึ่งรวบรวมไว้ในระหว่างกระบวนการการตรวจสอบ
ตามกฎข้อ 18 และข้อ 19 และต้องป้องกันไม่ให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะใน
การแข่งขันของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ
จะเปิดเผยได้เฉพาะกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
บริหารและการบังคับใช้ในการตัดสินถิ่นก าเนิดเท่านั้น 

Rule 21  
Documentation for Implementing Article 

32(2)(b) (Direct Consignment)  
 

กฎข้อ 21 
เอกสารส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลตามข้อ 32(2)(บี) 

(การส่งมอบโดยตรง) 
 

For the purposes of implementing Article 32(2)(b) 

of the Agreement, where transportation is 

effected through the territory of one or more non-

Member State, the following shall be produced to 

the Government authorities of the importing 

Member State: 

เ พ่ือวั ตถุประสงค์ของการปฏิบัติ ให้ เกิดผลตามข้ อ 
32(2)(บี) ของความตกลง ในกรณีที่มีการขนส่งสินค้าผ่าน
อาณาเขตของประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศ
ขึ้นไป เอกสารต่อไปนี้จะต้องน ามายื่นแสดงต่อหน่วย
ราชการของประเทศสมาชิกผู้น าเข้า 
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โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการระบบการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของภูมิภาค โครงการที่ 2 

 

ANNEX  
 

OPERATIONAL CERTIFICATION 
PROCEDURE 

 

ภาคผนวก ๒  
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า  

 
 

(a) A through Bill of Lading issued in the 

exporting Member State; 

 

(b) A Certificate of Origin (Form D) issued by the 

relevant Government authorities of the 

exporting Member State or an Invoice 

Declaration made out by a Certified Exporter 

established in the exporting Member State; 

 

(c) A copy of the original commercial invoice in 

respect of the goods, where applicable; and 

 

(d) Supporting documents in evidence that the 

requirements of Article 32(2)(b) paragraphs 

(i), (ii) and (iii) of this Agreement are being 

complied with. 

 
(เอ)  ใบตราส่งสินค้าชนิด ทรู บิล ออฟ แลดิ้ง ที่ออกให้ใน
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออก 
 
(บี)  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ที่ออกให้
โดยหน่ วยราชการที่ เกี่ ยวข้องของประเทศสมาชิก           
ผู้ส่งออก หรือบัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้าด้วยตนเองที่จัดท าโดยผู้ส่งออกรับอนุญาตที่ได้รับ
อนุมัติในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก 
 

(ซี)  ส าเนาของบัญชีราคาสินค้าต้นฉบับของสินค้านั้น ที่
เกี่ยวข้อง และ 
 
(ดี)  เอกสารสนับสนุนอ่ืนที่เป็นหลักฐานว่า มีการปฏิบัติ
ถูกต้องตามข้อก าหนดของวรรค (หนึ่ง) (สอง) และ (สาม)
ของข้อ 32(2)(บี) ของความตกลงฉบับนี้ 
 

Rule 22  
Exhibition Goods 

 

กฎข้อ 22 
งานแสดงสินค้า 

 

1. Goods sent from an exporting Member State 

for exhibition in another Member State and 

sold during or after the exhibition for 

importation into a Member State shall be 

granted preferential treatment accorded 

under this Agreement on the condition that 

the goods meet the requirements as set out 

in the ASEAN ROO, provided that it is shown 

to the satisfaction of the relevant Government 

authorities of the importing Member State 

that: 

 

(a)  An exporter has dispatched those goods 

from the territory of the exporting 

1.  สินค้าที่ส่งจากประเทศสมาชิกผู้ส่งออก เพ่ือใช้ในงาน
แสดงสินค้าในประเทศสมาชิกอ่ืน และได้ขายไปในระหว่าง
หรือภายหลังจากงานแสดงสินค้าได้สิ้นสุดลง เพ่ือน าเข้า
มายังประเทศสมาชิก จะได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ความตกลง
ฉบับนี้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามข้อก าหนดที่ระบุในกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า
ของอาเซียน และหากแสดงให้เป็นที่พอใจของหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้องในประเทศสมาชิกผู้น าเข้าว่า  

 

 

 (เอ)  ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าเหล่านั้นจากอาณาเขต
ของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกไปยังประเทศสมาชิกที่จัดงาน
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Member State to the Member State 

where the exhibition is held and has 

exhibited them there; 

 
(b) The exporter has sold the goods or 

transferred them to a consignee in the 

importing Member State; 

 
(c) The goods have been consigned during 

the exhibition or immediately thereafter 

to the importing Member State in the 

state in which they were sent for the 

exhibition. 

 

2. For the purposes of implementing paragraph 

1, the Certificate of Origin (Form D) or, in the 

case of a Certified Exporter, the Invoice 

Declaration, shall be provided to the relevant 

Government authorities of the importing 

Member State. The name and address of the 

exhibition must be indicated. The relevant 

Government authorities of the Member State 

where the exhibition took place may provide 

evidence together with supporting documents 

prescribed in Rule 21(d) for the identification 

of the products and the conditions under 

which they were exhibited. 

 

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, 

agricultural or crafts exhibition, fair or similar 

show or display in shops or business 

premises with the view to the sale of foreign 

goods and where the goods remain under 

customs control during the exhibition. 

 

แสดงสินค้าและได้ตั้งแสดงในงานดังกล่าว 
 
 

(บี)  ผู้ส่งออกได้ขายหรือโอนสินค้านั้นให้แก่ผู้รับสินค้า
ในประเทศสมาชิกผู้น าเข้า 

 

(ซี)   สินค้านั้นได้ถูกส่งมอบไปยังประเทศสมาชิกผู้น าเข้า
ระหว่างงานแสดงสินค้าหรือในทันทีภายหลังจาก
งานแสดงสินค้าได้สิ้นสุดลงในสภาพเดียวกับเมื่อ
ตอนถูกส่งไปเพ่ือใช้ในงานแสดงสินค้า 

 

2.  เพ่ือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติให้เกิดผลตามวรรค 1 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชีราคา
สินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง ต้อง
ยื่นแสดงต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก 
ผู้น าเข้า โดยต้องระบุชื่อและที่อยู่ของงานแสดงสินค้า และ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกที่จัดงาน
แสดงสินค้าอาจให้หลักฐาน พร้อมกับเอกสารสนับสนุน
อ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎข้อ 21 (ดี) เพ่ือเป็นหลักฐานใน
การพิสูจน์ลักษณะสินค้าและสภาพของสินค้าที่เป็นอยู่ใน
ขณะที่แสดงในงานแสดงสินค้า 
 
 
 
 

3.  ให้น าความในวรรค 1 มาใช้บังคับกับงานแสดงสินค้า 
งานแสดงด้านเกษตรกรรมหรือหัตถกรรม ตลาดนัด หรือ
การแสดงสินค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือการแสดงในรูปของ
ร้านจ าหน่ายสินค้าหรือธุรกิจสถาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การจ าหน่ายสินค้าต่างประเทศ และสินค้านั้นอยู่ ใน
อารักขาของศุลกากรในระหว่างการแสดง 
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Rule 23 
Third Country Invoicing 

กฎข้อ 23 
บัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม 

 
1. Relevant Government authorities in the 

importing Member State shall accept Certificates 

of Origin (Form D) in cases where the sales 

invoice is issued either by a company located in 

a third country or by an ASEAN exporter for the 

account of the said company, provided that the 

goods meet the requirements of the ASEAN 

ROO. 

 

2. The exporter shall indicate “third country 

invoicing” and such information as name and 

country of the company issuing the invoice in the 

Certificate of Origin (Form D). 

 

1.  หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกผู้น าเข้าจะ
ยอมรับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ในกรณีที่
บัญชีราคาสินค้าออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม 
หรือโดยผู้ส่งออกในอาเซียนที่รับผิดชอบบริษัทดังกล่าว 
หากว่าสินค้านั้นเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎว่าด้วย     
ถิ่นก าเนิดสินค้าของอาเซียน 
 
 

2.  ผู้ส่งออกจะต้องส าแดง “third country invoicing” 
และระบุข้อมูล เช่น ชื่อและประเทศของบริษัทที่ออกบัญชี
ราคาสินค้าในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)  
 

Rule 24  
Action against Fraudulent Acts 

 

กฎข้อ 24 
การด าเนินการต่อการกระท าอันเป็นการฉ้อฉล 

 
1. When it is suspected that fraudulent acts 

in connection with the Certificate of Origin (Form 

D) or the Invoice Declaration have been 

committed, the Government authorities 

concerned shall cooperate in the action to be 

taken in the respective Member State against the 

persons involved. 

 

2. Each Member State shall provide legal 

sanctions for fraudulent acts related to the 

Certificate of Origin (Form D) and to the Invoice 

Declaration. 

1.  เมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการกระท าอันฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) หรือบัญชีราคา
สินค้าท่ีมีข้อความรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองเกิดขึ้น 
ห น่ ว ย ร า ช ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ ะ ต้ อ ง ร่ ว ม มื อ กั น ใ น            
การด า เนินการต่อผู้ ที่ มี ส่ วนร่ วม ในการกระท านั้ น
ภายในประเทศสมาชิก 
 

2.  ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องก าหนดบทลงโทษ
ทางกฎหมายต่อการกระท าอันฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และบัญชีราคาสินค้าที่มี
ข้อความรับรองถ่ินก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง 

 



 
  กฎเฉพาะรายสินค้า                          ภาคผนวก ๓ 

 
หมายเหตุ : 1. ตอน ประเภท และประเภทย่อยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 
 RVC (Regional Value Content) สัดส่วนมูลค่าการผลติในภูมิภาคอาเซียน 
 WO (Wholly Obtained) สนิค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก 
 CC (Change of Chapter) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 2 หลัก (จากตอนอ่ืน) 
 CTH (Change of Tariff Heading) สินคา้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลกั (จากประเภทอ่ืน) 
 CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สนิค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก (จากประเภทย่อยอ่ืน) 

 2. หมายเหตุของตอนที่ 15 กระบวนการทําให้บริสุทธ์ิ (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) เก่ียวข้องกับการกําจัดกลิ่น รส ส ี
 และความเป็นกรด (acidity) ของไขมันดิบ และน้ํามันดิบ 

 3. เพ่ือวัตถุประสงค์ของตอนที่ 44 วัตถุที่ไมไ่ด้ถิ่นกําเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปน้ี ไม่ถือว่าได้ถิ่นกําเนิดใน 
 ประเทศภาคีสมาชิก 
  (1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนสด ขัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัตถุที่ใช้ทําเบาะ 

  เพ่ือการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ 
  (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัตถุธรรมชาติ 

 4. เพ่ือวัตถุประสงค์ของตอนที่ 72 กระบวนการต่อไปน้ีไม่ว่าจะกระทําร่วมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นกระบวนการ 
  แปรสภาพอย่างเพียงพอ 
  ก. การเฉือน (Shearing) 
  ข. การทําเป็นช่องเล็กยาว (Slitting) 
  ค. การตัด (Cutting) 

 5. เพ่ือวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่จําแนกในประเภทที่ 94.01 – 94.03 และ 94.06 วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ 
  เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปน้ี ไม่ถือว่าได้ถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีสมาชิก 
  (1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ขัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัตถุที่ใช้ทําเบาะ 
  เพ่ือการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ 
  (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัตถุธรรมชาติ  
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 01.01 0101.21 - - สําหรับทําพันธ์ุ WO 
  0101.29 - - อ่ืนๆ WO 
  0101.30 - ลา  WO 
 0101.90 - อ่ืนๆ WO 
 01.02 0102.21 - - สําหรับทําพันธ์ุ WO 
  0102.29 - - อ่ืนๆ WO 
  0102.31 - - สําหรับทําพันธ์ุ WO 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  0102.39 - - อ่ืนๆ WO 
  0102.90 - อ่ืนๆ WO 
 01.03 0103.10 - สําหรับทําพันธ์ุ WO 
  0103.91 - - นํ้าหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรมั WO 
  0103.92 - - นํ้าหนักต้ังแต่ 50 กิโลกรัมขึน้ไป WO 
 01.04 0104.10 - แกะ WO 
  0104.20 - แพะ WO 
 01.05 0105.11 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส WO 
  0105.12 - - ไก่งวง WO 
  0105.13 - - เป็ด   WO 
  0105.14 - - ห่าน WO 
  0105.15 - - ไก่ต๊อก WO 
  0105.94 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส WO 
  0105.99 - - อ่ืนๆ WO 
 01.06 0106.11 - - ไพรเมต WO 
  0106.12 - - วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์

พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซ
ตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ํา 
สิงโตทะเล และช้างนํ้า (สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วย นมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย) 

WO 

  0106.13 - - อูฐ และสัตว์จําพวกอูฐอ่ืนๆ (คาเมลิดี) WO 
  0106.14 - - กระต่ายและกระต่ายป่า WO 
  0106.19 - - อ่ืนๆ WO 
 0106.20 - สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์

จําพวกเต่า) 
WO 

  0106.31 - - นกล่าเหย่ือ WO 
  0106.32 - - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนก

จําพวกนกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ 
และนกกระต้ัว) 

WO 

   0106.33 - - นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัส
โนแวฮอลแลนดิอี) 

WO 

  0106.39 - - อ่ืนๆ WO 
  0106.41 - - แมลงจําพวกผึง้ WO 
  0106.49 - - อ่ืนๆ WO 
  0106.90 - อ่ืนๆ WO 
 02.01 0201.10 - ทั้งตัวและคร่ึงตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  0201.20 - ส่วนตัดแบบอ่ืนที่มีกระดูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0201.30 - ไม่มีกระดูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 02.02 0202.10 - ทั้งตัวและคร่ึงตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0202.20 - ส่วนตัดแบบอ่ืนที่มีกระดูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0202.30 - ไม่มีกระดูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 02.03 0203.11 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0203.12 - - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา

ดังกล่าวที่มีกระดูก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0203.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0203.21 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0203.22 - - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา

ดังกล่าว ที่มีกระดูก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0203.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 02.04 0204.10 - ลูกแกะทั้งตัวและคร่ึงตัว สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0204.21 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0204.22 - - ส่วนตัดแบบอ่ืนที่มีกระดูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0204.23 - - ไม่มีกระดูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0204.30 - ลูกแกะทั้งตัวและคร่ึงตัว แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0204.41 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0204.42 - - ส่วนตัดแบบอ่ืนที่มีกระดูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0204.43 - - ไม่มีกระดูก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0204.50 - เน้ือแพะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 02.05 0205.00 เน้ือม้า เน้ือลาหรือเน้ือล่อ สด แช่เย็น 

หรือแช่เย็นจนแข็ง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 02.06 0206.10 - ของสัตว์จําพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0206.21 - - ลิ้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0206.22 - - ตับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0206.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0206.30 - ของสุกร สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0206.41 - - ตับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0206.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0206.80 - อ่ืนๆ สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0206.90 - อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 02.07 0207.11 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.12 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.13 - - ช้ินเน้ือและส่วนอ่ืน สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  0207.14 - - ช้ินเน้ือและส่วนอ่ืน แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.24 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.25 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.26 - - ช้ินเน้ือและส่วนอ่ืน สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.27 - - ช้ินเน้ือและส่วนอ่ืน แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.41 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.42 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.43 - - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.44 - - อ่ืนๆ สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.45 - - อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.51 - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.52 - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.53 - - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.54 - - อ่ืนๆ สดหรือแช่เย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.55 - - อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0207.60 - ของไก่ต๊อก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 02.08 0208.10 - ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0208.30 - ของไพรเมต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0208.40 - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิด

พอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ
เซตาเซีย) แมนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ํา 
สิงโตทะเล และช้างนํ้า (สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม ในอันดับย่อยพินนิพีเดีย) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0208.50 - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์
จําพวกเต่า) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0208.60 - ของอูฐ และของสัตว์จําพวกอูฐอ่ืนๆ  
   (คาเมลิดี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0208.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 02.09 0209.10 - มันหม ู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0209.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 02.10 0210.11 - - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา

ดังกล่าว ที่มีกระดูก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0210.12 - - เน้ือส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0210.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0210.20 - เน้ือสัตว์จําพวกโคกระบือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  0210.91 - - ของไพรเมต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0210.92 - - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิด

พอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ
เซตาเซีย) แมนาที และ พะยูน (สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) 
แมวน้ํา สิงโตทะเล และช้างนํ้า (สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยพินนิพีเดีย) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0210.93 - - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์
จําพวกเต่า) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0210.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 03.01 0301.11 - - ปลาน้ําจืด WO 
  0301.19 - - อ่ืนๆ WO 
  0301.91 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-

ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คสั คลาร์
กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-
โค-ริน-คัส กิล ีออน-โค-ริน-คัส อาปา
เช่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแก
สเตอร์) 

WO 

  0301.92 - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) WO 
  0301.93 - - ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ คา

รัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิ
เดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิด
เซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) 

WO 

  0301.94 - - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลา
แปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทนินัส 
ทูนนัสออเรียนทะลิส) 

WO 

  0301.95 - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทนูนัส
แมคโคยิไอ) 

WO 

  0301.99 - - อ่ืนๆ WO 
 03.06 0306.15 - - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์

วีจิคัส) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0306.19 - - อ่ืนๆ รวมถึงสตัว์นํ้าจําพวกครัสตาเซีย
ที่ป่นและ ที่ทําเป็นเพลเลต ซึง่เหมาะ
สําหรับมนุษย์บริโภค 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0306.25 - - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์
วีจิคัส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  0306.29 - - อ่ืนๆ รวมถึงสตัว์นํ้าจําพวกครัสตาเซีย

ที่ป่น และ ที่ทาํเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะ
สําหรับมนุษย์บริโภค 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 03.07 0307.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0307.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0307.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 03.08 0308.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0308.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0308.30 - แมงกะพรุน (ชนิดโรไพมา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0308.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 04.01 0401.10 - มีไขมันไม่เกินรอ้ยละ 1 โดยนํ้าหนัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0401.20 - มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 

6 โดยนํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0401.40 - มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 
10 โดยนํ้าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0401.50 - มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยนํ้าหนัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 04.02 0402.10 - เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็ง

อ่ืนๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดย
นํ้าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0402.21 - - ไม่เติมนํ้าตาลหรือสารทําใหห้วานอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0402.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0402.91 - - ไม่เติมนํ้าตาลหรือสารทําใหห้วานอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0402.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 04.03 0403.10 - โยเกิร์ต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0403.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 04.04 0404.10 - หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง 

(โมดิไฟด์เวย์) จะทําให้เข้มขน้ หรือเติม
นํ้าตาลหรือสารทําให้หวานอ่ืนๆ หรือไม่
ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0404.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 04.05 0405.10 - เนย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0405.20 - เดรีสเปรด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0405.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 04.06 0406.10 - เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่

ทําจากหางนม (เวย์) และเคิรด์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0406.20 - เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  0406.30 - เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอย

หรือผง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0406.40 - เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอ่ืนๆ 
ที่มีสายเกิดจากเช้ือราเพนนิซิลเลียม   
โรคิวฟอร์ติ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0406.90 - เนยแข็งอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 04.07 0407.11 - - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส WO 
  0407.19 - - อ่ืนๆ WO 
  0407.21 - - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส WO 
  0407.29 - - อ่ืนๆ WO 
  0407.90 - อ่ืนๆ WO 
 04.08 0408.11 - - แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0408.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0408.91 - - แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0408.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 04.09 0409.00 นํ้าผึ้งธรรมชาติ WO 
 04.10 0410.00 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้

ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 05.01 0501.00 ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทํา จะล้างหรือแปรง
แล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมคน 

WO 

 05.02 0502.10 - ขนหมูและเศษขนหม ู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0502.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 05.04 0504.00 ไส้ ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และ

กระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของ
ปลา) ทั้งอันหรอืแบ่งเป็นช้ิน สด แช่เย็น 
แช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่นํ้าเกลือ แห้ง
หรือรมควัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 05.05 0505.10 - ขนแข็งชนิดที่ใช้สําหรับยัดไส้ และขน
อ่อน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0505.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 05.06 0506.10 - ส่วนที่แข็งเหมอืนกระดูก (ออสเซอิน) 

และกระดูกที่ผา่นกรรมวิธีโดยใช้กรด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0506.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 05.07 0507.10 - เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0507.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 05.08 0508.00 หินปะการังและสิ่งที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ได้

จัดทําหรือจัดทําอย่างง่ายๆ แต่ต้องไม่
จัดทํามากไปกว่าน้ี เปลือกของสัตว์นํ้า
จําพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโน
เดิร์ม และลิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทํา หรือ
จัดทําอย่างง่ายๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง 
รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 05.10 0510.00 อําพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ด 
ชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้ง
หรือไม่ก็ตาม รวมท้ังต่อมและผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ทาง
เภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง 
หรือทําไว้ไม่ใหเ้สียช่ัวคราวโดยวิธีอ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 05.11 0511.10 - เช้ือพันธ์ุของสัตว์จําพวกโคกระบือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0511.91 - - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์นํ้า

จําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือสัตว์
นํ้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ รวมทั้ง 
สัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0511.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 06.01 0601.10 - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง  

   ที่ยังไม่งอก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0601.20 - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง  
   ที่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี่ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 06.02 0602.10 - ก่ิงชําที่ไม่มีราก และกิ่งตอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0602.20 - ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้

หรือลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตาหรือ 
   ต่อก่ิงหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0602.30 - ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตา
หรือต่อก่ิง หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0602.40 - กุหลาบ จะติดตาหรือต่อก่ิง หรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0602.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 07.01 0701.10 - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  0701.90 - อ่ืนๆ WO 
 07.02 0702.00 มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น WO 
 07.03 0703.10 - หอมหัวใหญ ่และหอมหัวเล็ก WO 
  0703.20 - กระเทียม WO 
  0703.90 - ลีก และพืชผักจําพวกหอมกระเทียมอ่ืนๆ WO 
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 07.04 0704.10 - กะหล่ําดอก และบรอกโคลี WO 
 0704.20 - บรัสเซลสเปร้าต์ WO 
  0704.90 - อ่ืนๆ WO 
 07.05 0705.11 - - ผักกาดหอมห่อหัว WO 
  0705.19 - - อ่ืนๆ WO 
  0705.21 - - วิทลูฟชิโครี่ (ชิโคเรี่ยมอินไทบัส

พันธ์ุโฟลิโอซัม) 
WO 

  0705.29 - - อ่ืนๆ WO 
 07.06 0706.10 - แคร์รอตและเทอร์นิป WO 
  0706.90 - อ่ืนๆ WO 
 07.07 0707.00 แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น  WO 
 07.08 0708.10 - ถั่วลันเตา (พิซมุซาติวุม) WO 
  0708.20 - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส) WO 
  0708.90 - พืชผักตระกูลถั่วอ่ืนๆ WO 
 07.09 0709.20 - หน่อไม้ฝรั่ง WO 
  0709.30 - มะเขือม่วง WO 
  0709.40 - คื่นไช่ นอกจากเซเลริแอก WO 
  0709.51 - - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส WO 
  0709.59 - - อ่ืนๆ WO 
  0709.60 - พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิ

เมนตา 
WO 

  0709.70 - สปิแนช นิวซแีลนด์สปิแนช และโอ
ราเชสปิแนช (การ์เดนสปิแนช) 

WO 

  0709.91 - - โกลบอาติโชก WO 
  0709.92 - - ผลมะกอก WO 
  0709.93 - - ฟักทอง แตงน้ําเต้า และฟัก (ชนิดคิว

เคอบิตา) 
WO 

  0709.99 - - อ่ืนๆ WO 
 07.10 0710.10 - มันฝรั่ง WO 
  0710.29 - - อ่ืนๆ WO 
  0710.30 - สปิแนช นิวซแีลนด์สปิแนช และโอ

ราเชสปิแนช (การ์เดนสปิแนช) 
WO 

  0710.40 - ข้าวโพดหวาน WO 
  0710.80 - พืชผักอ่ืนๆ WO 
  0710.90 - พืชผักต่างๆ ผสมกัน WO 
 07.14 0714.10 - มันสําปะหลัง WO 
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  0714.20 - มันเทศ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  0714.30 - แยม (ชนิดดิออสโคเรีย) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  0714.40 - เผือกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  0714.50 - เผือกหัวเล็ก (ยัวเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  0714.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 08.01 0801.11 - - ทําให้แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0801.12 - - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0801.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0801.21 - - ทั้งเปลือก WO 
  0801.22 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0801.31 - - ทั้งเปลือก WO 
 08.02 0802.11 - - ทั้งเปลือก WO 
  0802.12 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.21 - - ทั้งเปลือก WO 
  0802.22 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.31 - - ทั้งเปลือก WO 
  0802.32 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.41 - - ทั้งเปลือก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.42 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.51 - - ทั้งเปลือก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.52 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.61 - - ทั้งเปลือก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.62 - - เอาเปลือกออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.70 - ผลโคลา (ชนิดโคลา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.80 - ลูกหมาก (ผลหมาก) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0802.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 0803 0803.10 - กล้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0803.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 08.04 0804.10 - อินทผลัม WO 
  0804.20 - มะเด่ือ WO 
  0804.30 - สับปะรด WO 
  0804.40 - อโวกาโด WO 
  0804.50 - ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด WO 
 08.05 0805.10 - ส้มเปลือกบาง WO 
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  0805.20 - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวาน

และส้มซัตสมุา) รวมทั้งส้มคลเีมนทีน 
ส้มวิลก้ิง และส้มพันธ์ุผสมทีค่ล้ายกัน 

WO 

  0805.40 - เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ WO 
  0805.50 - มะนาวฝรั่ง (ซทิรัสไลมอน ซทิรัสไล

โมนัม) และมะนาว (ซิทรสัออแรนติโฟ
เลีย ซทิรัสลาติโฟเลีย) 

WO 

  0805.90 - อ่ืนๆ WO 
 08.06 0806.10 - สด WO 
  0806.20 - แห้ง WO 
 08.07 0807.11 - - แตงโม WO 
  0807.19 - - อ่ืนๆ WO 
  0807.20 - มะละกอ WO 
 08.08 0808.10 - แอปเป้ิล WO 
  0808.30 - แพร์ WO 
  0808.40 - ควินซ์ WO 
 08.09 0809.10 - แอปริคอต WO 
  0809.21 - - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรูนัสเซราซสั) WO 
  0809.29 - - อ่ืนๆ WO 
  0809.30 - ท้อ รวมถึงเนกทารีน WO 
  0809.40 - พลัม และสโล WO 
 08.10 0810.10 - สตรอเบอร์รี่ WO 
  0810.20 - ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มลัเบอร์รี่ 

และโลแกนเบอร์รี่ 
WO 

  0810.30 - เคอร์แรนต์ชนิดดํา ขาว หรือแดง และกู
สเบอรี่ 

WO 

  0810.40 - แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อ่ืนๆ 
ในตระกูลแวกซิเนียม 

WO 

  0810.50 - กีวีฟรุ้ต WO 
  0810.60 - ทุเรียน WO 
  0810.70 - พลับ WO 
  0810.90 - อ่ืนๆ WO 
 09.01 0901.11 - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0901.12 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0901.21 - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0901.22 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  0901.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 09.02 0902.10 - ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อนํ้าหนัก

ไม่เกิน 3 กิโลกรัม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  0902.20 - ชาเขียวอ่ืนๆ (ไม่หมัก) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0902.30 - ชาดํา (หมักแลว้) และชาที่หมกับ้างแล้ว 

บรรจุหีบห่อ นํ้าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  0902.40 - ชาดําอ่ืนๆ (หมักแล้ว) และชาอ่ืนๆ ที่
หมักบ้างแล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 09.03 0903.00 ชามาเต้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 09.04 0904.11 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0904.12 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0904.21 - - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  0904.22 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 09.05 0905.10 - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0905.20 - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 09.06 0906.11 - - อบเชย (ซินนาโมมัมซลีานิคัมบลูม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0906.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0906.20 - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 09.07 0907.10 - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0907.20 - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 09.08 0908.11 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0908.12 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0908.21 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0908.22 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0908.31 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0908.32 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 09.09 0909.21 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0909.22 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0909.31 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0909.32 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0909.61 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0909.62 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 09.10 0910.11 - - ไม่บดและไม่ป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0910.12 - - บดหรือป่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0910.20 - หญ้าฝรั่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  0910.30 - ขมิ้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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  0910.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 10.01 1001.11 - - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1001.19 - - อ่ืนๆ WO 
  1001.91 - - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1001.99 - - อ่ืนๆ WO 
 10.02 1002.10 - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1002.90 - อ่ืนๆ WO 
 10.03 1003.10 - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1003.90 - อ่ืนๆ WO 
 10.04 1004.10 - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1004.90 - อ่ืนๆ WO 
 10.05 1005.10 - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1005.90 - อ่ืนๆ WO 
 10.06 1006.10 - ข้าวเปลือก WO 
  1006.20 - ข้าวกล้อง WO 
  1006.30 - ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัด

หรือไม่ก็ตาม 
WO 

  1006.40 - ปลายข้าว WO 
 10.07 1007.10 - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1007.90 - อ่ืนๆ WO 
 10.08 1008.10 - บักก์วีต WO 
  1008.21 - - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1008.29 - - อ่ืนๆ WO 
  1008.30 - ข้าวนก WO 
  1008.40 - โฟนิโอ (ชนิดดิกิทาเรีย) WO 
  1008.50 - ควินัว (เคโนโปเดียมควินัว) WO 
  1008.60 - ไทรทิเคล WO 
  1008.90 - เมล็ดธัญพืชอ่ืนๆ WO 
 11.01 1101.00 แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 11.02 1102.20 - แป้งข้าวโพด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1102.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 11.03 1103.11 - - ของข้าวสาลี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1103.13 - - ของข้าวโพด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1103.19 - - ของธัญพืชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1103.20 - เพลเลต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 11.04 1104.12 - - ของข้าวโอ๊ต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 



14/171 
 

HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  1104.19 - - ของธัญพืชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1104.22 - - ของข้าวโอ๊ต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1104.23 - - ของข้าวโพด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1104.29 - - ของธัญพืชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1104.30 - เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทําให้แบน 

ทําเป็นเกล็ด หรือบด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 11.05 1105.10 - แป้ง แป้งหยาบ และผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1105.20 - เกล็ด เม็ด และเพลเลต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 11.06 1106.10 - ที่ทําจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตาม

ประเภท 07.13 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1106.20 - ที่ทําจากสาคู หรือจากรากหรือหัวของ
พืช ตามประเภท 07.14 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1106.30 - ที่ทําจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 11.07 1107.10 - ไม่ได้คั่ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1107.20 - คั่วแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 11.08 1108.11 - - สตาร์ชทําจากข้าวสาลี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1108.12 - - สตาร์ชทําจากข้าวโพด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1108.13 - - สตาร์ชทําจากมันฝร่ัง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1108.14 - - สตาร์ชทําจากมันสําปะหลัง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1108.19 - - สตาร์ชอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1108.20 - อินูลิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 11.09 1109.00 กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 12.01 1201.10 - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1201.90 - อ่ืนๆ WO 
 12.02 1202.30 - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1202.41 - - ทั้งเปลือก WO 
  1202.42 - - เอาเปลือกออก จะทําใหแ้ตกหรือไม่ก็

ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 12.03 1203.00 เน้ือมะพร้าวแห้ง (โคปรา) WO 
 12.04 1204.00 ลินสีด จะทําให้แตกหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 12.05 1205.10 - เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มกีรดอีรูสิก

ตํ่า 
WO 

  1205.90 - อ่ืนๆ WO 
 12.06 1206.00 เมล็ดดอกทานตะวัน จะทําให้แตกหรือไม่

ก็ตาม 
WO 

 12.07 1207.10 - เมล็ดปาล์มและเน้ือในเมล็ดปาล์ม WO 
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  1207.21 - - ใช้สําหรับการเพาะปลูก WO 
  1207.29 - - อ่ืนๆ WO 
  1207.30 - เมล็ดละหุ่ง WO 
  1207.40 - เมล็ดงา WO 
  1207.50 - เมล็ดมัสตาร์ด WO 
  1207.60 - เมล็ดดอกคําฝอย (คาร์ทามัสตินคอร์

ริอัส) 
WO 

  1207.70 - เมล็ดแตง WO 
  1207.91 - - เมล็ดฝิ่น WO 
  1207.99 - - อ่ืนๆ WO 
 12.09 1209.10 - เมล็ดชูการ์บีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
   1209.21 - - เมล็ดหญ้าลูเซอร์น (หญ้าแอลฟาลฟา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1209.22 - - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลยีม) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1209.23 - - เมล็ดเฟสคิว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1209.24 - - เมล็ดหญ้าเคนตักกีบลู (โพพราเทนซิส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1209.25 - - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัม

แลม และ โลเลียมพีเรนนี) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1209.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1209.30 - เมล็ดพืชลําต้นอ่อนที่ปลูกเพ่ือใช้ดอก

เป็นส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1209.91 - - เมล็ดพืชผัก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1209.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 12.10 1210.10 - ดอกฮ้อป ไม่บด ไม่ทําเป็นผงและไม่ทํา

เป็นเพลเลต 
WO 

  1210.20 - ดอกฮ้อป บด ทําเป็นผงหรือทําเป็นเพล
เลต รวมทั้ง ผงยางดอกฮ้อป (ลูปูลิน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 12.11 1211.20 - รากโสม WO 
  1211.30 - ใบโคคา WO 
  1211.40 - ต้นฝิ่นแห้ง WO 
  1211.90 - อ่ืนๆ WO 
 12.12 1212.21 - - เหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค WO 
  1212.29 - -  อ่ืนๆ WO 
  1212.91 - - ชูการ์บีต WO 
  1212.92 - - เมล็ดโลคัสต์บีน (คารอบ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1212.93 - - อ้อย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 1212.94 - - รากชิโครี่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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  1212.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 12.13 1213.00 ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทํา  

จะสับ บด อัด หรือทําเป็นเพลเลต หรือไม่
ก็ตาม 

WO 

 12.14 1214.10 - ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบ
และเพลเลต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1214.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 13.01 1301.20 - กัมอะราบิก WO 
  1301.90 - อ่ืนๆ WO 
 13.02 1302.11 - - ฝิ่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1302.12 - - จากชะเอม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1302.13 - - จากฮ้อป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1302.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1302.20 - สารจําพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติ

นิก และ เกลือของกรดเพกติก (เพก
เตต) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1302.31 - - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  1302.32 - - วุ้นและยางข้น ที่ได้จากโลคัสต์บีน 

เมล็ดโลคัสต์บีน หรือเมล็ดกัวร์ จะ
ดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1302.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 14.01 1401.10 - ไม้ไผ ่ WO 
  1401.20 - หวาย WO 
  1401.90 - อ่ืนๆ WO 
 14.04 1404.20 - ใยฝ้าย (ลินเตอร์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1404.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 15.01 1501.10 - นํ้ามันหมู (ลารด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1501.20 - ไขมันหม ูอ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1501.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
 15.02 1502.10 - ไขสัตว์ (แทลโล) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

  1502.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
15.03 1503.00 ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) 

ของน้ํามันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์
อ่ืนๆ นํ้ามันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทํา
ให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสม
หรือจัดทําโดยวิธีอ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 15.04 1504.10 - นํ้ามันตับปลาและแฟรกชันของนํ้ามัน
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

  1504.20 - ไขมันและนํ้ามนัของปลาและแฟรกชัน
ของของดังกล่าว นอกจากนํ้ามันตับปลา

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

  1504.30 - ไขมันและนํ้ามนัของสัตว์ทะเลจําพวก
เลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 15.05 1505.00 ไขขนสัตว์ และสารจําพวกไขมันที่ได้จาก
ไขขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 15.06 1506.00 ไขมันและนํ้ามนัอ่ืนๆ ที่ได้จากสัตว์ 
และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทําให้
บริสุทธ์ิหรือไมก็่ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลง
ทางเคมี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 15.07 1507.10 - นํ้ามันดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
15.08 1508.10 - นํ้ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1508.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
 15.09 1509.10 - นํ้ามันดิบ (เวอร์จิน) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1509.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
15.10 1510.00 นํ้ามันอ่ืนๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชัน

ของน้ํามันดังกล่าว จะทําให้บริสุทธ์ิหรือไม่
ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึง
นํ้ามันหรือแฟรกชันของนํ้ามันดังกล่าว
ผสมกับนํ้ามันหรือแฟรกชันของนํ้ามันตาม
ประเภท 15.09 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 15.11 1511.10 - นํ้ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1511.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 15.12 1512.11 - - นํ้ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1512.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  1512.21 - - นํ้ามันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่

ก็ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1512.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 15.13 1513.11 - - นํ้ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1513.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1513.21 - - นํ้ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1513.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 15.14 1514.11 - - นํ้ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1514.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1514.91 - - นํ้ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1514.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
 15.15 1515.11 - - นํ้ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1515.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1515.21 - - นํ้ามันดิบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1515.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1515.30 - นํ้ามันละหุ่งและแฟรกชันของนํ้ามัน

ละหุ่ง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1515.50 - นํ้ามันงาและแฟรกชันของนํ้ามันงา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1515.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
 15.16 1516.10 - ไขมันและนํ้ามนัที่ได้จากสัตว์และแฟรกชัน

ของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1516.20 - ไขมันและนํ้ามนัที่ได้จากพืชและแฟรก

ชันของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
 15.17 1517.10 - เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
  1517.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 15.18 1518.00 ไขมันและนํ้ามนัที่ได้จากสัตว์หรือพืช 

และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่าน
กรรมวิธีเคี่ยว ออกซิเดชัน แยกเอานํ้าออก 
ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลิเมอไรเซชัน 
โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย 
หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดย 
วิธีอ่ืน ยกเว้นของตามประเภท 15.16  
ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ 
ซึ่งได้จากไขมันหรือนํ้ามันของสัตว์หรือ
ของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือ
นํ้ามันต่างชนิดกันในตอนน้ี ที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 15.20 1520.00 กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งนํ้ากลีเซอรอล 
และด่างกลีเซอรอล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 15.21 1521.10 - ไขที่ได้จากพืช RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

  1521.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 15.22 1522.00 ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนําสาร
ไขมันหรือไขทีไ่ด้จากสัตว์หรือพืชไปผ่าน
กรรมวิธี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
หรือได้จากการทําให้บริสทุธ์ิ 

 16.01 1601.00 ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทําด้วย
เน้ือสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ 
รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์เหลา่น้ีเป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 16.02 1602.10 - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเน้ือเดียวกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1602.20 - ตับสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1602.31 - - ไก่งวง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1602.32 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 1602.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1602.41 - - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1602.42 - - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1602.49 - - อ่ืนๆ รวมถึงของผสม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1602.50 - ของสัตว์จําพวกโคกระบือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1602.90 - อ่ืน  ๆรวมถึงของปรุงแต่งที่ทําจากเลือดสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 16.04 1604.11 - - ปลาแซลมอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1604.12 - - ปลาเฮอร์ริง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  1604.13 - - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดิเนลล่า และ

ปลาบริสลิ่ง หรือปลาสแปรต 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1604.14 - - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต 
(ชนิดซาร์ดา) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1604.15 - - ปลาแมคเคอเรล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1604.16 - - ปลาแอนโชวี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1604.17 - - ปลาไหล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1604.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1604.20 - ปลาที่ปรุงแต่งหรือทําไว้ไม่ใหเ้สียอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1604.31 - - คาร์เวียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1604.32 - - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 16.05 1605.10 - ปู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.21 - - ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่าน

เข้าออกไม่ได้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1605.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.30 - ลอบสเตอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.40 - สัตว์นํ้าจําพวกครัสตาเซียอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.51 - - หอยนางรม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.52 - - หอยเชลล์ รวมถึงหอยควีนสแกลลอป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.53 - - หอยแมลงภู่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.54 - - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.55 - - ปลาหมึกยักษห์รือปลาหมึกสาย  

     (อ็อกโตปัส) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1605.56 - - หอยลาย  หอยกาบ  และหอยแครง  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.57 - - เป๋าฮ้ือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.58 - - หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.61 - - ปลิงทะเล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.62 - - เม่นทะเล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.63 - - แมงกะพรุน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1605.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 17.01 1701.12 - - นํ้าตาลที่ได้จากหัวบีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1701.13 - - นํ้าตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ใน 

     หมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนน้ี 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1701.14 - - นํ้าตาลที่ได้จากอ้อยอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1701.91 - - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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  1701.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 18.01 1801.00 เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 18.02 1802.00 เปลือกนอก เปลือกใน เย่ือ และส่วนอ่ืน 

ที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 18.06 1806.31 - - มีไส ้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  1806.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 19.02 1902.11 - - ใส่ไข ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1902.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1902.20 - พาสต้ายัดไส้ จะทําให้สุกหรือปรุงแต่ง

โดยวิธีอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1902.30 - พาสต้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1902.40 - คัสคัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 19.03 1903.00 ผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลังและของที่ใช้แทน

ผลิตภัณฑ์มันสาํปะหลังทําจากสตาร์ช 
เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่
คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 19.04 1904.10 - อาหารปรุงแต่งที่ทําจากธัญพืชหรือ
ผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทําให้พองฟู คั่ว อบ 
หรือป้ิง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1904.20 - อาหารปรุงแต่งที่ทําจากเกล็ดธัญพืชที่
ไม่ได้คั่ว อบ หรือป้ิง หรือทําจากของ
ผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือ
ป้ิง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือป้ิงแล้ว 
หรือกับธัญพืชที่ทําให้พองฟูแล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  1904.30 - บัลเกอร์วีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  1904.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 20.01 2001.10 - แตงร้านและแตงกวา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2001.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 20.03 2003.10 - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2003.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 20.04 2004.10 - มันฝรั่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2004.90 - พืชผักอ่ืนๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 20.05 2005.10 - พืชผักที่ผสมเขา้เป็นเน้ือเดียวกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2005.20 - มันฝรั่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2005.60 - หน่อไม้ฝรั่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2005.70 - มะกอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2005.80 - ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธ์ุแซกคาราตา) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 



22/171 
 

HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  2005.91 - - หน่อไม้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2005.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 20.06 2006.00 พืชผัก ผลไม ้ลกูนัต เปลือกผลไม้และ 

ส่วนอ่ืนของพืช ที่ทําไว้ไม่ให้เสียโดยใช้
นํ้าตาล (แช่อ่ิม เช่ือมหรือฉาบ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 20.08 2008.11 - - ถั่วลิสง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.19 - - อ่ืนๆ รวมถึงของผสม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.20 - สับปะรด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.30 - ผลไม้จําพวกสม้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.40 - แพร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.50 - แอปริคอต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.60 - เชอร์รี่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.70 - ท้อรวมทั้งเนกทารีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.80 - สตรอเบอร์รี่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.91 - - ยอดอ่อนต้นปาล์ม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.93 - - แครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์

ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส  
     แวกซิเนียมวิติส-อิเดอ้ี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  2008.97 - - ของผสม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2008.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 20.09 2009.11 - - แช่เย็นจนแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.12 - - ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าบริกซไ์ม่เกิน 

20 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  2009.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.21 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.31 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.41 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.61 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 30 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.71 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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  2009.81 - - นํ้าแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโคร

คาร์ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส 
แวกซิเนียมวิติส-อิเดอ้ี) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  2009.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2009.90 - นํ้าผลไม้หรือนํ้าพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 21.01 2101.11 - - สิ่งสกัด หัวเช้ือและสิ่งเข้มข้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2101.12 - - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเช้ือหรือสิ่ง

เข้มขน้เป็นหลัก หรือที่มกีาแฟเป็นหลัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  2101.20 - สิ่งสกัด หัวเช้ือและสิ่งเข้มข้นของชา
หรือของชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มี 

   สิ่งสกัด หัวเช้ือหรือสิ่งเข้มข้นเหล่าน้ี
เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  2101.30 - ชิโครี่คั่ว และของอ่ืนๆ คั่วที่ใช้แทน
กาแฟ และสิ่งสกัด หัวเช้ือและสิ่ง
เข้มข้นของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 21.02 2102.10 - ยีสต์ชนิดทวีตัวได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2102.20 - ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์

เดียวอ่ืนๆ ที่ตายแล้ว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  2102.30 - ผงฟูปรุงแต่ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 21.03 2103.20 - ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือ

เทศอ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  2103.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 21.06 2106.10 - โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  2106.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 22.01 2201.10 - นํ้าแร่และน้ําอัดลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2201.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 22.02 2202.10 - นํ้า รวมถึงนํ้าแร่และน้ําอัดลม ที่เติม

นํ้าตาลหรือสารทําให้หวานอ่ืนๆ หรือที่
ปรุงกลิ่นรส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  2202.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 22.03 2203.00 เบียร์ที่ทําจากมอลต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 22.04 2204.10 - สปาร์กลิ้งไวน์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2204.21 - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2204.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2204.30 - เกรปมัสต์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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 22.06 2206.00 เครื่องด่ืมอ่ืนๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น  

ไซเดอร์ เพอร์รี่และมี้ด) รวมท้ังของผสม
ของเคร่ืองด่ืมที่ได้จากการหมักและ 
ของผสมของเครื่องด่ืมที่ได้จากการหมัก
ผสมกับเคร่ืองด่ืมที่ไม่มแีอลกอฮอล์ที่ไม่ได้
ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 23.01 2301.10 - เน้ือสัตว์หรือส่วนอ่ืนของสัตว์ ที่ป่น  
   ที่ทําเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียว
นํ้ามันออกแล้ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 2301.20 - ปลาหรือสัตว์นํ้าจําพวกครัสตาเซีย โมล
ลุสก์ สัตว์นํ้าที่ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ 
ที่ป่น ที่ทําเป็นเพลเลต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 23.03 2303.20 - กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอ่ืนๆ ที่ได้
จากการผลิตนํ้าตาล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 2303.30 - ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 24.01 2401.10 - ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  2401.20 - ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วน

หรือทั้งหมด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  2401.30 - เศษของยาสูบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 25.23 2523.21 - - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH  

ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.29 ถึง 
2523.90 

  2523.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH  
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.21 ถึง 

2523.90 
 25.25 2525.20 - ผงไมกา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  2525.30 - เศษไมกา WO 
 26.13 2613.10 - ย่างแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  2613.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 26.17 2617.10 - สินแร่และหัวแร่พลวง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  2617.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 26.19 2619.00 ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกล

ลิง และเศษอ่ืนๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้า 

WO 

 26.20 2620.11 - - ฮาร์ดซิงค์สเปลเตอร์ WO 
  2620.19 - - อ่ืนๆ WO 
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  2620.21 - - ตะกอนของนํ้ามันเบนซินชนิดเติมสาร

ตะก่ัว และตะกอนของสารกัน
เครื่องยนต์เคาะที่มีตะก่ัว 

WO 

  2620.29 - - อ่ืนๆ WO 
  2620.30 - มีทองแดงเป็นส่วนใหญ ่ WO 
  2620.60 - มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของ

ผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพ่ือการ
สกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่าน้ัน 
หรือใช้สําหรับการผลิตสารประกอบทาง
เคมีของของดังกล่าว 

WO 

  2620.91 - - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม 
โครเมียม หรือของผสมของของ
ดังกล่าว 

WO 

  2620.99 - - อ่ืนๆ WO 
 26.21 2621.10 - เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะ

เทศบาล 
WO 

  2621.90 - อ่ืนๆ WO 
 29.21 2921.21 - - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีน

ไดอะมีน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  2921.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 29.22 2922.12 - - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของ

ดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  2922.13 - - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของ
ของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  2922.41 - - ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมท้ัง
เกลือของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 29.23 2923.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 30.05 3005.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอหรือ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 

 33.01 3301.30 - เรซินอยด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 35.01 3501.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 35.02 3502.11 - - แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  3502.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  3502.20 - แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้น 

   ที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ต้ังแต่
สองชนิดขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  3502.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 35.06 3506.10 - ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับใช้เป็นกาว

หรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือการ
ขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด 
โดยมีนํ้าหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH  
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือ 

ประเภทที่ 35.03 

  3506.91 - - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 
39.01 ถึง 39.13 หรือยาง เป็นหลัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  3506.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 37.07 3707.10 - อิมัลชันไวแสง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  3707.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 38.23 3823.11 - - สเตียริกแอซิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  3823.12 - - โอเลอิกแอซิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  3823.13 - - ทอลออยล์แฟตต้ีแอซิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  3823.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  3823.70 - แฟตต้ีแอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 38.24 3824.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 38.26 3826.00 ไบโอดีเซล และของผสมของไบโอดีเซล 

ที่ไม่มีนํ้ามันปิโตรเลียมหรือนํ้ามันที่ได้จาก
แร่บิทูมินัส หรือที่มีนํ้ามันปิโตรเลียมหรือ
นํ้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ 
70 โดยนํ้าหนัก  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 41.04 4104.41 - - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 41.05 4105.30 - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 41.06 4106.22 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4106.32 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4106.40 - ของสัตว์เลื้อยคลาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ 

ได้เปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง 
  4106.92 - - ในสภาพแห้ง (ครัสต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 42.02 4202.11 - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.12 - - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.21 - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.22 - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรอืวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.31 - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.32 - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรอืวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 



27/171 
 

HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  4202.91 - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.92 - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรอืวัตถุทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  4202.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 44.01 4401.10 - ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น ก่ิง มัดหรือมี

ลักษณะที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4401.21 - - ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4401.22 - - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4401.31 - - วูดเพลเลต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4401.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.02 4402.10 - จากไม้ไผ ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4402.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.03 4403.10 - ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต 

หรือสารรักษาเน้ือไม้อ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4403.20 - อ่ืนๆ ที่เป็นไมจ้ําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4403.41 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ 

และเมอแรนติบาเคา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4403.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4403.91 - - โอ๊ก (จําพวกเคอร์คัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4403.92 - - บีช (จําพวกฟากัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4403.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.04 4404.10 - ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4404.20 - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.05 4405.00 ฝอยไม้และผงไม้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.06 4406.10 - ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4406.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.07 4407.10 - ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.21 - - มาฮอกกานี (จําพวกสเวียทีเนีย) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.22 - - วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.25 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ 

และเมอแรนติบาเคา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4407.26 - - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรายา 
เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4407.27 - - ซาเพลลิ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.28 - - ไอโรโค RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.91 - - โอ๊ก (จําพวกเคอร์คัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  4407.92 - - บีช (จําพวกฟากัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.93 - - เมเปิล (จําพวกเอเซอร์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.94 - - เชอรี่ (จําพวกพรูนัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.95 - - แอช (จําพวกฟราซินัส) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4407.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.08 4408.10 - ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4408.31 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ 

และเมอแรนติบาเคา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4408.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4408.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.09 4409.10 - ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4409.21 - - ไม้ไผ ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4409.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.10 4410.11 - - แผ่นช้ินไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4410.12 - - แผ่นช้ินไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4410.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4410.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.11 4411.12 - - ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4411.13 - - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ 

     ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4411.14 - - ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4411.92 - - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อ

ลูกบาศก์เซนติเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4411.93 - - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4411.94 - - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 44.12 4412.10 - ทําด้วยไม้ไผ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4412.31 - - อย่างน้อยช้ันนอกหน่ึงช้ันต้องเป็นไม้

เมืองร้อนที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุ
ประเภทย่อย 2 ในตอนน้ี 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4412.32 - - อ่ืนๆ ที่อย่างน้อยช้ันนอกหน่ึงช้ันต้อง
เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จําพวกสน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4412.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4412.94 - - แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลามนิบอร์ด 

และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  4412.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.13 4413.00 ไม้เพ่ิมความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผน่ 

แถบ หรือเป็นรปูทรงโพรไฟล์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 44.14 4414.00 กรอบไม้สําหรบัรูปวาด รูปถา่ย กระจกเงา 
หรือสําหรับของที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 44.15 4415.10 - หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอก 
และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกน
ม้วนสายเคเบิล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4415.20 - พัลเลต บ๊อกซพั์ลเลต และแผ่นอย่างอ่ืน
ที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 44.16 4416.00 ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของช่างทําถังไม้ และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทําด้วยไม้ 
รวมถึงไม้ทําถัง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 44.17 4417.00 เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัว
และด้ามของไม้กวาดหรือแปรง  หุ่นทํา
รองเท้า และหุน่อัดรองเท้า ทําด้วยไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 44.18 4418.10 - หน้าต่าง หน้าต่างฝร่ังเศส และกรอบ
หน้าต่าง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4418.20 - ประตู กรอบประตู และธรณปีระตู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4418.40 - ไม้แบบที่จัดทําแล้วสําหรับงานก่อสร้าง

คอนกรีต 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4418.50 - กระเบ้ืองไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4418.60 - เสา และคาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4418.71 - - สําหรับพ้ืนโมเสก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4418.72 - - อ่ืนๆ หลายช้ัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4418.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4418.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.19 4419.00 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว

ทําด้วยไม้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 44.20 4420.10 - รูปแกะสลักและเครื่องประดับอ่ืนๆ  
   ทําด้วยไม้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  4420.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 44.21 4421.10 - ไม้แขวนเสื้อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4421.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 47.03 4703.21 - - ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4703.29 - - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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 47.04 4704.21 - - ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  4704.29 - - ไม่ใช่ไม้จําพวกสน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 48.23 4823.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 50.01 5001.00 รังไหมที่เหมาะสําหรับการสาวไหม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 50.02 5002.00 ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 50.03 5003.00 เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสําหรับ

การสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่
สางจากเศษวัตถุที่ทําด้วยไหม)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 50.04 5004.00 ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ป่ันจากเศษไหม) 
ไม่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 50.05 5005.00 ด้ายที่ป่ันจากเศษไหม ไม่ได้จัดทําขึ้น 

เพ่ือการขายปลีก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 50.06 5006.00 ด้ายไหมและด้ายที่ป่ันจากเศษไหม จัดทํา

ขึ้นเพ่ือการขายปลีก  รวมท้ังไส้ตัวไหม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 50.07 5007.10 - ผ้าทอทําด้วยขี้ไหม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5007.20 - ผ้าอ่ืนๆ ทีม่ีไหมหรือเศษไหม (นอกจาก
ขี้ไหม)  ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
นํ้าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5007.90 - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 51.01 5101.11 - - ขนแกะที่ได้จากการตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5101.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5101.21 - - ขนแกะที่ได้จากการตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5101.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5101.30 - ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 51.02 5102.11 - - ของแพะแคชเมียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5102.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5102.20 - ขนหยาบของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 51.03 5103.10 - เศษขนแกะหรอืเศษขนละเอียดของสัตว์

ที่ได้จากการหวี 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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  5103.20 - เศษอ่ืนๆ ของขนแกะหรือขนละเอียด

ของสัตว์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  5103.30 - เศษขนหยาบของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 51.05 5105.10 - ขนแกะที่สางแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5105.21 - - ขนแกะที่หวีแล้วทําเป็นเส้นสั้น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5105.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5105.31 - - ของแพะแคชเมียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5105.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5105.40 - ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 51.06 5106.10 - ที่มีขนแกะต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย

นํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5106.20 - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย

นํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 51.07 5107.10 - ที่มีขนแกะต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย

นํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5107.20 - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย

นํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 51.08 5108.10 - ที่สางแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5108.20 - ที่หวีแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 51.09 5109.10 - ที่มีขนแกะหรอืขนละเอียดของสัตว์
ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยนํ้าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5109.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 51.10 5110.00 ด้ายทําด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า 
(รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทําด้วยขนม้า) จะจัดทําขึ้น
เพ่ือการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 51.11 5111.11 - - นํ้าหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5111.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5111.20 - อ่ืนๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ

เป็นส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5111.30 - อ่ืนๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วน

หรือเป็นส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5111.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 51.12 5112.11 - - นํ้าหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตาราง
เมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5112.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5112.20 - อ่ืนๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ
เป็นส่วนใหญ ่

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5112.30 - อ่ืนๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วน

หรือเป็นส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5112.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

51.13 5113.00 ผ้าทอทําด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 52.01 5201.00 ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหวี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 52.02 5202.10 - เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5202.91 - - กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5202.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 52.03 5203.00 ฝ้าย สางหรือหวีแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 52.04 5204.11 - - ที่มีฝ้ายต้ังแต่รอ้ยละ 85 ขึ้นไปโดย

นํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5204.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5204.20 - จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 52.05 5205.11 - - วัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป 

(ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5205.12 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่

ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 
14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.13 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่
ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 
43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5205.14 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่

ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์(เกิน 52 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริก
นัมเบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.15 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์(เกิน 
80 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5205.21 - - วัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป 

(ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5205.22 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่

ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 
14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.23 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่
ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 
43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.24 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่
ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์(เกิน 52 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริก
นัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.26 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์แต่ไม่
น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ ์(เกิน 80 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริก
นัมเบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.27 - - วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่
ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ ์(เกิน 94 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริก
นัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.28 - - วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 
120 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5205.31 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ต้ังแต่ 

714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้น
ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5205.32 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 

714.29 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 
232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริก
นัมเบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.33 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
232.56 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.34 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 125 
เดซิเทกซ ์(แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริก
นัมเบอร ์แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.35 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
125 เดซิเทกซ ์(แต่ละเส้นเกิน 80 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5205.41 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ต้ังแต่ 

714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้น
ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5205.42 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 

714.29 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 
232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริก
นัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.43 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
232.56 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.44 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 125 
เดซิเทกซ ์(แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริก
นัมเบอร ์แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5205.46 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 

125 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 
เดซิเทกซ ์(ด้ายเด่ียวแต่ละเส้น เกิน 
80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 
เมตริกนัมเบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.47 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
106.38 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 
83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเด่ียวแต่ละเส้น
เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 
120 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5205.48 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
83.33 เดซิเทกซ ์(ด้ายเด่ียวแต่ละเส้น
เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 52.06 5206.11 - - วัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป 

(ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5206.12 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่

ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 
14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.13 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่
ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 
43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.14 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่
ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์(เกิน 52 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริก
นัมใมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.15 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์(เกิน 
80 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5206.21 - - วัดได้ต้ังแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป 

(ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5206.22 - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่

ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 
14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.23 - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่
ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 
43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.24 - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่
ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์(เกิน 52 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริก
นัมเบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.25 - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ ์(เกิน 
80 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5206.31 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ต้ังแต่ 

714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้น
ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5206.32 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 

714.29 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 
232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริก
นัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.33 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
232.56 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.34 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 125 
เดซิเทกซ ์(แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์ แต่ไมเ่กิน 80 เมตริกนัม
เบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.35 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
125 เดซิเทกซ ์(แต่ละเส้นเกิน 80 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5206.41 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ต้ังแต่ 

714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้น
ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5206.42 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 

714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 
232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริก
นัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.43 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 
เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.44 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
192.31 เดซิเทกซ ์แต่ไม่น้อยกว่า 125 
เดซิเทกซ ์(แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริก
นัมเบอร์ แต่ไมเ่กิน 80 เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5206.45 - - ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 
125 เดซิเทกซ ์(แต่ละเส้นเกิน 80 
เมตริกนัมเบอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 52.07 5207.10 - ที่มีฝ้ายต้ังแต่รอ้ยละ 85 ขึ้นไปโดย

นํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5207.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 

 52.08 5208.11 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ
ตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5208.12 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อ
ตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.13 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5208.19 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5208.21 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ
ตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.22 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อ

ตารางเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.23 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 

เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.29 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5208.31 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ
ตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.32 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อ

ตารางเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.33 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 

เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.39 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5208.41 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ
ตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.42 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อ

ตารางเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.43 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 

เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5208.49 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5208.51 - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ
ตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.52 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อ

ตารางเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5208.59 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 52.09 5209.11 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5209.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5209.19 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5209.21 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5209.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5209.29 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5209.31 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5209.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5209.39 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5209.41 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5209.42 - - เดนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5209.43 - - ผ้าอ่ืนๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือ
แบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสอง
แบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5209.49 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5209.51 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5209.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5209.59 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 52.10 5210.11 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5210.19 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5210.21 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5210.29 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5210.31 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5210.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5210.39 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5210.41 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5210.49 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5210.51 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5210.59 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 52.11 5211.11 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5211.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5211.19 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5211.20 - ฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5211.31 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5211.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5211.39 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5211.41 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5211.42 - - เดนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5211.43 - - ผ้าอ่ืนๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือ
แบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสอง
แบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5211.49 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5211.51 - - ทอลายขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5211.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น 

รวมถึงทอลายสองแบบครอส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5211.59 - - ผ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 52.12 5212.11 - - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5212.12 - - ฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5212.13 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5212.14 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5212.15 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5212.21 - - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5212.22 - - ฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5212.23 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5212.24 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5212.25 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 53.01 5301.10 - ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตต้ิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5301.21 - - ทําให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ออก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5301.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5301.30 - เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่าน

ลินิน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 53.02 5302.10 - ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตต้ิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  5302.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 53.03 5303.10 - ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือก

ในของต้นไม้อ่ืนๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธี
เรตต้ิง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  5303.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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53.05 5305.00 เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่าน

มนิลาหรือมซูาเทกซ์ ไทลิสนี) ป่านรามี 
และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุ
หรือรวมไว้ในที่อ่ืน ดิบหรือผ่านกรรมวิธี
แล้ว แต่ไม่ได้ป่ัน เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด  
เศษใยสางหรือหวีและเศษของเสน้ใยเหล่าน้ี 
(รวมถึงเศษด้ายและกลุม่ใยทีส่างจากเศษ
วัตถุทําด้วยเส้นใยดังกล่าว) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 53.06 5306.10 - เส้นเด่ียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5306.20 - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 53.07 5307.10 - เส้นเด่ียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5307.20 - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 53.08 5308.20 - ด้ายป่านแท้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5308.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 53.09 5309.11 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5309.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5309.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5309.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 53.10 5310.10 - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5310.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 53.11 5311.00 ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอ่ืนๆ 
ผ้าทอทําด้วยด้ายกระดาษ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 54.01 5401.10 - ทําด้วยใยยาวสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5401.20 - ทําด้วยใยยาวเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 54.02 5402.11 - - ทําด้วยอะรามิดส์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.20 - ด้ายทนแรงดึงสูงทําด้วยโพลิเอสเทอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.31 - - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ 
และด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 
50 เทกซ ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.32 - - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ 
และด้ายเด่ียวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 
เทกซ ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.33 - - ทําด้วยโพลิเอสเทอร ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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  5402.34 - - ทําด้วยโพลิโพรพิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.44 - - ด้ายยืด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.45 - - อ่ืนๆ ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์
อ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.46 - - อ่ืนๆ ทําด้วยโพลิเอสเทอร์ชนิด “พาร์
เชียลลีโอเรียนเต็ด” 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.47 - - อ่ืนๆ ทําด้วยโพลิเอสเทอร์  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.48 - - อ่ืนๆ ทําด้วยโพลิโพรพิลีน  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.51 - - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.52 - - ทําด้วยโพลิเอสเทอร ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.61 - - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5402.62 - - ทําด้วยโพลิเอสเทอร ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5402.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 54.03 5403.10 - ด้ายทนแรงดึงสูงทําด้วยวิสโคสเรยอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5403.31 - - ทําด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลยีวหรือ 
ตีเกลียวไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5403.32 - - ทําด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 
120 รอบต่อเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5403.33 - - ทําด้วยเซลลูโลสอะซิเทต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5403.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5403.41 - - ทําด้วยวิสโคสเรยอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5403.42 - - ทําด้วยเซลลูโลสอะซิเทต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5403.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 54.04 5404.11 - - ที่ยืดได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5404.12 - - อ่ืนๆ ทําด้วยโพลิโพรพิลีน  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 



49/171 
 

HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5404.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5404.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 54.05 5405.00 ใยยาวเด่ียวเทียม ที่มีขนาดต้ังแต่ 67 เดซิเทกซ์
ขึ้นไป และไมม่ีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 
1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่
คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทําด้วยวัตถุ 
ทอเทียม ทีม่ีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 54.06 5406.00 ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) 
จัดทําขึ้นเพ่ือการขายปลีก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 54.07 5407.10 - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทําด้วย
ไนลอนหรือ โพลิอะไมด์อ่ืนๆ หรือโพลิ
เอสเทอร์  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.20 - ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.30 - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของ
หมวด 11 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.42 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.43 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.44 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5407.51 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.52 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.53 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.54 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.61 - - ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไม่ใช่ชนิด

เพ่ือผิวสัมผัส ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
โดยนํ้าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.71 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.72 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.73 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.74 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.81 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.82 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5407.83 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.84 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.91 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.92 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5407.93 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5407.94 - - พิมพ์  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 54.08 5408.10 - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทําด้วย

วิสโคสเรยอน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5408.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5408.22 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5408.23 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5408.24 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5408.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5408.32 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5408.33 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5408.34 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 55.01 5501.10 - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5501.20 - ทําด้วยโพลิเอสเทอร ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5501.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5501.40 - ทําด้วยโพลิโพรพิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5501.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 55.02 5502.00 กลุ่มใยยาวเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 55.03 5503.11 - - ทําด้วยอะรามิดส์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5503.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5503.20 - ทําด้วยโพลิเอสเทอร ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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  5503.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5503.40 - ทําด้วยโพลิโพรพิลีน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5503.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 55.04 5504.10 - ทําด้วยวิสโคสเรยอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5504.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 55.05 5505.10 - ของเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5505.20 - ของเส้นใยเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 55.06 5506.10 - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5506.20 - ทําด้วยโพลิเอสเทอร ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5506.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5506.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 55.07 5507.00 เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่าน
กรรมวิธีอย่างอ่ืน สําหรับการป่ันด้าย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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 55.08 5508.10 - ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5508.20 - ทําด้วยเส้นใยสั้นเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 55.09 5509.11 - - ด้ายเด่ียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5509.12 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5509.21 - - ด้ายเด่ียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5509.22 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5509.31 - - ด้ายเด่ียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5509.32 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5509.41 - - ด้ายเด่ียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5509.42 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5509.51 - - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็น

ส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5509.52 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ

สัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5509.53 - - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5509.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5509.61 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ

สัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5509.62 - - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5509.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5509.91 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ

สัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5509.92 - - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5509.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 55.10 5510.11 - - ด้ายเด่ียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5510.12 - - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5510.20 - ด้ายอ่ืนๆ ผสมกับขนแกะหรือขน

ละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5510.30 - ด้ายอ่ืนๆ ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็น

ส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1



56/171 
 

HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5510.90 - ด้ายอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 55.11 5511.10 - ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใย
ดังกล่าว ต้ังแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
นํ้าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5511.20 - ทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใย

ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย
นํ้าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5511.30 - ทําด้วยเส้นใยสั้นเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 55.12 5512.11 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5512.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5512.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5512.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5512.91 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5512.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 55.13 5513.11 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย
ขัด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5513.12 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย

สองแบบ 3 เสน้ หรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5513.13 - - ผ้าทออ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอส

เทอร์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5513.19 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5513.21 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย
ขัด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5513.23 - - ผ้าทออ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอส

เทอร์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5513.29 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5513.31 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย
ขัด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5513.39 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5513.41 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย
ขัด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5513.49 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 55.14 5514.11 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย
ขัด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5514.12 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย

สองแบบ 3 เสน้หรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5514.19 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5514.21 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย

ขัด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5514.22 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย

สองแบบ 3 เสน้ หรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5514.23 - - ผ้าทออ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอส

เทอร์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5514.29 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5514.30 - ทําด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5514.41 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย

ขัด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5514.42 - - ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลาย

สองแบบ 3 เสน้ หรือแบบ 4 เส้น 
รวมถึงทอลายสองแบบครอส   

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5514.43 - - ผ้าทออ่ืนๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอส

เทอร์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5514.49 - - ผ้าทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 55.15 5515.11 - - ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วน 
หรือเป็นส่วนใหญ ่

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5515.12 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็น

ส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5515.13 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ

สัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5515.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5515.21 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็น
ส่วนใหญ ่

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5515.22 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ

สัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ ่
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5515.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5515.91 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็น
ส่วนใหญ ่

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5515.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 55.16 5516.11 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5516.12 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5516.13 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5516.14 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5516.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5516.22 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5516.23 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5516.24 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5516.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5516.32 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5516.33 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5516.34 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5516.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5516.42 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5516.43 - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5516.44 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5516.91 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5516.92 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5516.93 - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5516.94 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 56.01 5601.21 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5601.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5601.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5601.30 - ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมลิเน็ป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 56.02 5602.10 - สักหลาดที่ได้จากเคร่ืองจักรติดเข็ม และ
ผ้าที่ได้จากการยึด เส้นใยโดยกรรมวิธี
สติชบอนด้ิงด้วยเส้นใยจากแผน่เย่ือเอง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5602.21 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5602.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5602.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 56.03 5603.11 - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5603.12 - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่
ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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  5603.13 - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่

ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5603.14 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5603.91 - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5603.92 - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่
ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5603.93 - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่
ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5603.94 - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 56.04 5604.10 - ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้ม
ด้วยสิ่งทอ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5604.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

56.05 5605.00 ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทําแบบกิมพ์
หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบ 
หรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 
หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มี
ลักษณะเป็นเสน้ แถบ หรือเป็นผง หรือ
หุ้มด้วยโลหะ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

56.06 5606.00 ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตาม
ประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ทําแบบ
กิมพ์ (นอกจากของตามประเภท 56.05 
และด้ายกิมพ์ที่ทําด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ 
(รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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 56.07 5607.21 - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมดัของ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5607.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5607.41 - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมดัของ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5607.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5607.50 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5607.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 56.08 5608.11 - - ตาข่ายจับปลาท่ีจัดทําแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  5608.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  5608.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 56.09 5609.00 ของทําด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกัน

ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของ
ทําด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิด
โรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน
ที่อ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 57.01 5701.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  5701.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 57.02 5702.10 - “เคเลม” “ชูแม็ก” “คารามานี” และ
พรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.20 - สิ่งปูพ้ืนทําจากเส้นใยมะพร้าว  
   (กาบมะพร้าว) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.31 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ
สัตว์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.32 - - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ
สัตว์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.42 - - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.50 - อ่ืนๆ ที่ไมท่ําขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดทํา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.91 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ
สัตว์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5702.92 - - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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  5702.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 57.03 5703.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5703.20 - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5703.30 - ทําด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5703.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 57.04 5704.10 - เป็นแผ่น ที่มีพ้ืนที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5704.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 57.05 5705.00 พรมอ่ืนๆ และสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืนๆ จะจัดทําแล้ว
หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 58.01 5801.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.21 - - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอย
พ้นผืนผ้าให้เป็นขน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.22 - - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.23 - - ผ้าทออ่ืนๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่
ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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  5801.26 - - ผ้าทอแบบเชนิลล ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.27 - - ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.31 - - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอย
พ้นผืนผ้าให้เป็นขน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.32 - - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.33 - - ผ้าทออ่ืนๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่
ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.36 - - ผ้าทอแบบเชนิลล ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.37 - - ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5801.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 58.02 5802.11 - - ไม่ได้ฟอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5802.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5802.20 - ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่
คล้ายกัน ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5802.30 - ผ้าสิ่งทอที่ทําปุยแบบทัฟต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 58.03 5803.00 ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตาม

ประเภท 58.06 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 58.04 5804.10 - ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5804.21 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5804.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5804.30 - ผ้าลูกไม้ทีท่ําด้วยมือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 58.05 5805.00 เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลาน
เดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่
คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีทีปั่กลวดลาย 
(เช่น แบบเพทติพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์) 
จะจัดทําแล้วหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 58.06 5806.10 - ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบ
ผ้าขนหนูและผา้ทอ ที่คล้ายกัน) และผ้า
ทอแบบเชนิลล ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5806.20 - ผ้าทออ่ืนๆ ทีม่ด้ีายยืดหรือด้ายยาง 
ต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยนํ้าหนัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5806.31 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5806.32 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5806.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5806.40 - ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบ

เข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 58.07 5807.10 - ทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5807.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 58.08 5808.10 - แถบถักแบบเปียเป็นผืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5808.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 58.09 5809.00 ผ้าทอทําด้วยด้ายโลหะ และผา้ทอทําด้วย
ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 
ชนิดที่ใช้กับเคร่ืองแต่งกาย ใช้เป็นผ้า
ตกแต่ง หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน 
ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 58.10 5810.10 - ผ้าปักที่ไม่เห็นพ้ืนเน้ือผ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5810.91 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5810.92 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5810.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 58.11 5811.00 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุทอ

ต้ังแต่หน่ึงช้ันขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่น
นวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอ่ืน 
นอกจากผ้าปักตามประเภท 58.10  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 59.01 5901.10 - ผ้าสิ่งทอที่เคลอืบด้วยกัมหรือสาร

จําพวกอะมิเลเซียส ชนิดทีใ่ช้หุ้มปก
หนังสือหรือที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5901.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.02 5902.10 - ทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5902.20 - ทําด้วยโพลิเอสเทอร ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5902.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.03 5903.10 - ด้วยโพลิ(ไวนิลคลอไรด์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5903.20 - ด้วยโพลิยูรีเทน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5903.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.04 5904.10 - พรมนํ้ามัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5904.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.05 5905.00 สิ่งปิดผนังทําด้วยสิ่งทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.06 5906.10 - แถบยึดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 
เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5906.91 - - ถักแบบนิตหรอืแบบโครเชต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5906.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.07 5907.00 ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วย
ของอ่ืนๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร 
ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.08 5908.00 ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว 
หรือถักแบบนติ สําหรับใช้กับตะเกียง เตา 
เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คลา้ยกัน 
รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถัก
แบบนิตเป็นทรงกระบอกสําหรับไส้
ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.09 5909.00 ท่ออ่อนและทอ่ที่คล้ายกัน ทําด้วยสิ่งทอ 
จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอ่ืน 
หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอ่ืน
ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.10 5910.00 สายพานส่งกําลัง สายพานลาํเลียง หรือ
ของที่ใช้เป็นสายพาน ทําด้วยวัตถุทอ  
จะอาบซึม เคลอืบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ันด้วย
พลาสติก หรือจะเสริมใหแ้ข็งแรงด้วย
โลหะหรือวัตถุอ่ืน หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 59.11 5911.10 - ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบุด้วย
สักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ัน 
ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัตถุอ่ืนๆ 
ชนิดที่ใช้กับเคร่ืองสางใยวัตถุทอ และ
ผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์
ทางเทคนิคอ่ืนๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทํา
จากกํามะหย่ีที่อาบซึมด้วยยาง สําหรับ
หุ้มแกนม้วนเสน้ด้ายยืน (วีฟวิงบีม) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5911.20 - ผ้าร่อน จะจัดทําแล้วหรือไมก็่ตาม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  5911.31 - - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5911.32 - - หนักต้ังแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตร
ขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5911.40 - ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเคร่ืองอัดนํ้ามัน
หรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทําด้วยผมคน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  5911.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 60.01 6001.10 - ผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์”  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6001.21 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6001.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6001.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6001.91 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6001.92 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6001.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

 60.02 6002.40 - ที่มีด้ายยืดต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย
นํ้าหนัก แต่ไมม่ีด้ายยาง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6002.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 60.03 6003.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6003.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6003.30 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6003.40 - ทําด้วยเส้นใยเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6003.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 60.04 6004.10 - ที่มีด้ายยืดต้ังแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย
นํ้าหนัก แต่ไมม่ีด้ายยาง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6004.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 60.05 6005.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6005.22 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6005.23 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  6005.24 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6005.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6005.32 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6005.33 - - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6005.34 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6005.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6005.42 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6005.43 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6005.44 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6005.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

 60.06 6006.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6006.21 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  6006.22 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6006.23 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6006.24 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6006.31 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6006.32 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6006.33 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6006.34 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6006.41 - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6006.42 - - ย้อมส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6006.43 - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1 

  6006.44 - - พิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6006.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 61.01 6101.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  6101.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6101.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.02 6102.10 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 

1 
  6102.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6102.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6102.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 61.03 6103.10 - สูท RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.22 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.23 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.31 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.32 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.33 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1



77/171 
 

HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6103.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ

สัตว์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.42 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.43 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6103.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.04 6104.13 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6104.22 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.23 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.31 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ

สัตว์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.32 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.33 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1



79/171 
 

HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6104.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.42 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.43 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.44 - - ทําด้วยเส้นใยเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.51 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.52 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6104.53 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.59 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.61 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.62 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.63 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6104.69 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.05 6105.10 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6105.20 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6105.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.06 6106.10 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6106.20 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6106.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.07 6107.11 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6107.12 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6107.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6107.21 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6107.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6107.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6107.91 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6107.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.08 6108.11 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6108.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6108.21 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6108.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6108.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6108.31 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6108.32 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6108.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6108.91 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6108.92 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6108.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.09 6109.10 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6109.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.10 6110.11 - - ทําด้วยขนแกะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6110.12 - - ทําด้วยขนแพะแคชเมียร ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6110.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6110.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6110.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6110.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.11 6111.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6111.30 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6111.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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 61.12 6112.11 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6112.12 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6112.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6112.20 - ชุดสกี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6112.31 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6112.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6112.41 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6112.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.13 6113.00 เสื้อผ้าที่ทําด้วยผ้าถักแบบนติหรือแบบ

โครเชต์ ตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 
59.07 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.14 6114.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6114.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 6114.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.15 6115.10 - ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน 

(เช่น ถุงน่องสําหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6115.21 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาด

ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67  
     เดซิเทกซ ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1



88/171 
 

HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6115.22 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาด

ด้ายเด่ียวแต่ละเส้นได้ต้ังแต่ 67 เดซิเทกซ์
ขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
  6115.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6115.30 - ถุงเท้าอ่ืนๆ สําหรับสตรีชนิดยาวถึงต้น

ขาหรือยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเด่ียว
แต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6115.94 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6115.95 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6115.96 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6115.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 61.16 6116.10 - ที่อาบซึม เคลอืบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติก

หรือยาง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6116.91 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6116.92 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6116.93 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6116.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 61.17 6117.10 - ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ 

ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และ
ของที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6117.80 - ของที่ใช้ประกอบอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6117.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.01 6201.11 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6201.12 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6201.13 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6201.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6201.91 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6201.92 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6201.93 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6201.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.02 6202.11 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6202.12 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6202.13 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6202.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
  6202.91 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6202.92 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6202.93 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6202.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.03 6203.11 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.12 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.22 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6203.23 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.31 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.32 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.33 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6203.42 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.43 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6203.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.04 6204.11 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.12 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.13 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6204.21 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.22 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.23 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.31 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.32 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.33 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6204.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.41 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.42 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.43 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.44 - - ทําด้วยเส้นใยเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.51 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6204.52 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.53 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.59 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.61 - - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.62 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.63 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6204.69 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 62.05 6205.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6205.30 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6205.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.06 6206.10 - ทําด้วยไหมหรือเศษไหม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6206.20 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6206.30 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6206.40 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6206.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.07 6207.11 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6207.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6207.21 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6207.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6207.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6207.91  - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6207.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.08 6208.11 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6208.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6208.21 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6208.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6208.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6208.91 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6208.92 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6208.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.09 6209.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6209.30 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6209.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.10 6210.10 - ทําด้วยผ้าตามประเภท 56.02 หรือ 

56.03 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6210.20 - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภท

ย่อย 6201.11 ถึง 6201.19 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6210.30 - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภท

ย่อย 6202.11 ถึง 6202.19 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6210.40 - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6210.50 - เสื้อผ้าอ่ืนๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.11 6211.11 - - ของบุรุษหรือเด็กชาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6211.12 - - ของสตรีหรือเด็กหญิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6211.20 - ชุดสกี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6211.32 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6211.33 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6211.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6211.42 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6211.43 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6211.49 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.12 6212.10 - เครื่องยกทรง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6212.20 - เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอว

และตะโพก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6212.30 - คอร์ซีเลตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6212.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.13 6213.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6213.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.14 6214.10 - ทําด้วยไหมหรือเศษไหม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6214.20 - ทําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6214.30 - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6214.40 - ทําด้วยเส้นใยเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6214.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.15 6215.10 - ทําด้วยไหมหรือเศษไหม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6215.20 - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
  6215.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.16 6216.00 ถุงมือทุกชนิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 62.17 6217.10 - ของที่ใช้ประกอบกับเคร่ืองแต่งกาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6217.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 63.01 6301.10 - ผ้าห่มไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6301.20 - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้า

คลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทําด้วย 
   ขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6301.30 - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้า

คลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทําด้วยฝ้าย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6301.40 - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้า

คลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทําด้วย 
   เส้นใยสังเคราะห์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6301.90 - ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง 

  อ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 63.02 6302.10 - ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6302.21 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.22 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.31 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.32 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.39 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.40 - ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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  6302.51 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.53 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.59 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.60 - ผ้าที่ใช้กับห้องนํ้าและห้องครัว ทําด้วย

ผ้าทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน 
ทําด้วยฝ้าย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.91 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.93 - - ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6302.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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 63.03 6303.12 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6303.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6303.91 - - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6303.92 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6303.99 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 63.04 6304.11 - - ถักแบบนิตหรอืแบบโครเชต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6304.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6304.91 - - ถักแบบนิตหรอืแบบโครเชต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6304.92 - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  

     ทําด้วยฝ้าย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6304.93 - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทําด้วย

เส้นใยสังเคราะห์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6304.99 - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทําด้วย

วัตถุทออ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 63.05 6305.10 - ทําด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้

จากเปลือกในของต้นไม้อ่ืนๆ ตาม
ประเภท 53.03 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6305.20 - ทําด้วยฝ้าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6305.32 - - ถุงคอนเทนเนอร์สําหรับใช้บรรจุของกอง 

(เฟล็กซิเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลก์คอน
เทนเนอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6305.33 - - อ่ืนๆ ทําด้วยแถบโพลิเอทิลีนหรือแถบ

โพลิโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1
  6305.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6305.90 - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 63.06 6306.12 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1

  6306.19 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6306.22 - - ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6306.29 - - ทําด้วยวัตถุทออ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6306.30 - ใบเรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  6306.40 - ที่นอนชนิดอัดลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6306.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 63.07 6307.10 - ผ้าเช็ดพ้ืน ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปัดฝุ่น 

และผ้าสําหรับทําความสะอาดที่
คล้ายกัน  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6307.20 - เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
  6307.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  และ

สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน
อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 

 63.08 6308.00 ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย 
จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม 
สําหรับจัดทําเป็นพรมผืน เทเพสทร ี 
ผ้าปักที่ทําเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ 
หรือจัดทําเป็นของทําด้วยสิ่งทอที่
คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพ่ือการขายปลีก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHและ
สินค้าน้ันต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน

อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลติภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1

 63.09 6309.00 เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว WO 
 63.10 6310.10 - คัดแยกแล้ว WO 
  6310.90 - อ่ืนๆ WO 
 71.01 7101.10 - ไข่มุกธรรมชาติ WO 
  7101.21 - - ไม่ได้ตกแต่ง WO 
  7101.22 - - ตกแต่งแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 71.02 7102.10 - ไม่ได้คัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7102.21 - - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือ

ทําให้แยก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7102.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  7102.31 - - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือ

ทําให้แยก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7102.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 71.03 7103.10 - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทํา

เป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7103.91 - - ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  7103.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 71.04 7104.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 71.08 7108.13 - - อ่ืนๆ ในลักษณะก่ึงสําเร็จรูป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  7108.20 - เงินตรา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 71.12 7112.30 - เถ้าที่มีโลหะมคี่าหรือสารประกอบโลหะ

มีค่า 
WO 

  7112.91 - - ของทองคํา รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วย
ทองคํา แต่ไม่รวมถึงเศษผงของ
ทองคําที่มีโลหะมีค่าอ่ืนๆ ปนอยู่ 

WO 

  7112.92 - - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติด
ด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของ
แพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอ่ืนๆ ปนอยู่ 

WO 

  7112.99 - - อ่ืนๆ WO 
 71.13 7113.11 - - ทําด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วย

โลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  7113.19 - - ทําด้วยโลหะมีค่าอ่ืนๆ จะชุบหรือหุ้ม
ติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  7113.20 - ทําด้วยโลหะสามัญที่หุม้ติดด้วยโลหะมี
ค่า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 71.14 7114.11 - - ทําด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วย
โลหะมีค่าอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 71.17 7117.11 - - กระดุมข้อมือเช้ิตและสตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  7117.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  7117.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 72.01 7201.10 - เหล็กถลุงไม่เจอืที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 

หรือน้อยกว่า โดยนํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  7201.20 - เหล็กถลุงไม่เจอืที่มีฟอสฟอรัสมากกว่า

ร้อยละ 0.5 โดยนํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7201.50 - เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปิเกล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 72.03 7203.10 - ผลิตภัณฑ์จําพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่

เหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7203.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 72.07 7207.11 - - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมคีวาม
กว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7207.12 - - อ่ืนๆ ทีม่ีภาคตัดขวางเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยม
จัตุรัส) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7207.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7207.20 - ที่มีคาร์บอนต้ังแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป

โดยนํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 72.08 7208.10 - เป็นม้วน ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดร้อน  
   มีลวดลาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7208.25 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 4.75 มิลลิเมตร
ขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7208.26 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7208.27 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7208.36 - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7208.37 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 4.75 มิลลิเมตร

ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7208.38 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7208.39 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7208.40 - ไม่เป็นม้วน ไมไ่ด้ทํามากไปกว่ารีดร้อน 

มีลวดลาย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7208.51 - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7208.52 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 4.75 มิลลิเมตร

ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7208.53 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 
แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7208.54 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7208.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
 72.09 7209.15 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
  7209.16 - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่

น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
  7209.17 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป 

แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
  7209.18 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
  7209.25 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
  7209.26 - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่

น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
  7209.27 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้น

ไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
  7209.28 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
  7209.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
 72.10 7210.11 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 

  7210.12 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 

  7210.20 - ชุบหรือเคลือบด้วยตะก่ัว รวมถึงเทอร์น
เพลต 

ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  7210.30 - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้

ไฟฟ้า 
ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 

  7210.41 - - เป็นลูกฟูก ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 

  7210.49 - - อ่ืนๆ ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 

  7210.50 - ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ 
หรือด้วยโครเมียม และโครเมยีม
ออกไซด์ 

ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
 ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 

  7210.61 - - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ
อะลูมิเนียมและสังกะสี 

ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 

  7210.69 - - อ่ืนๆ ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  7210.70 - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วย

พลาสติก 
ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 

  7210.90 - อ่ืนๆ ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 

 72.11 7211.13 - - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบ็อกซ์  
     มคีวามกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และ 
     มคีวามหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร  
     ไม่เป็นม้วน และไมม่ีลวดลาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7211.14 - - อ่ืนๆ มีความหนาต้ังแต่ 4.75 
มิลลิเมตรขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7211.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7211.23 - - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 

โดยนํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7211.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7211.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 72.12 7212.10 - ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 

  7212.20 - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้
ไฟฟ้า 

ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 
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HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  7212.30 - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอ่ืน ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 

  7212.40 - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วย
พลาสติก 

ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 

  7212.50 - ชุบหรือเคลือบอย่างอ่ืน ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 

  7212.60 - หุ้มติด ก. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 
72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 
ข. สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทท่ี 

72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 

 72.13 7213.10 - ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอ่ืนๆ 
ที่ทําขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7213.20 - อ่ืนๆ ทําด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7213.91 - - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัด

เส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7213.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 72.14 7214.10 - ตี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7214.20 - ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอ่ืนที่

ทําขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือบิดตัว
หลังจากการรีด  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7214.30 - อ่ืนๆ ทําด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  7214.91 - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

(นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7214.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 72.15 7215.10 - ทําด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทํามากไป

กว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7215.50 - อ่ืนๆ ไม่ได้ทํามากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น
หรือ ตกแต่งขณะเย็น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7215.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 72.16 7216.10 - หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทํามากไปกว่า

รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูง
น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7216.21 - - หน้าตัดรูป L RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7216.22 - - หน้าตัดรูป T RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7216.31 - - หน้าตัดรูป U RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7216.32 - - หน้าตัดรูป I RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7216.33 - - หน้าตัดรูป H RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7216.40 - หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทํามากไปกว่า

รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูง
ต้ังแต่ 80 มิลลเิมตรขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7216.50 - มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่าง
อ่ืน ไม่ได้ทํามากไป  กว่ารีดร้อน ดึงร้อน 
หรืออัดรีด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7216.61 - - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7216.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7216.91 - - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น 

ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  7216.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 72.17 7217.10 - ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็

ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 
  7217.20 - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 
  7217.30 - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 
  7217.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 
 72.19 7219.31 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 4.75 มิลลิเมตร

ขึ้นไป 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  7219.32 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 

แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  7219.33 - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่
น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  7219.34 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  7219.35 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  7219.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 72.20 7220.11 - - ที่มีความหนาต้ังแต่ 4.75 มิลลิเมตร

ขึ้นไป 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น
มาจากประเภทย่อยที ่7219.31 ถึง 7219.90 

  7220.12 - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น
มาจากประเภทย่อยที ่7219.31 ถึง 7219.90 

  7220.20 - ไม่ได้ทํามากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น
มาจากประเภทย่อยที ่7219.31 ถึง 7219.90 

  7220.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น
มาจากประเภทย่อยที ่7219.31 ถึง 7219.90 

 73.01 7301.10 - ชีตไพลิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11

  7301.20 - มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11

 73.02 7302.10 - ราง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 

  7302.30 - ลิ้นประแจหลกี หัวตะเข้ คันยึดเคร่ือง
ประแจ และเครื่องสับรางอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 

  7302.40 - เหล็กประกับรางและแผ่นรองราง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 

  7302.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 

 73.03 7303.00 หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทําด้วย
เหล็กหล่อ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 73.04 7304.11 - - ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 

  7304.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 

  7304.22 - - ท่อเจาะ ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 
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ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  7304.23 - - ท่อเจาะอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 
  7304.24 - - อ่ืนๆ ทีท่ําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 
  7304.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 
  7304.31 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 
  7304.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 

มาจากประเภทท่ี 72.07 ถึง 72.11 
  7304.41 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 
  7304.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 

มาจากประเภทท่ี 72.07 ถึง 72.11 
  7304.51 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 
  7304.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 
  7304.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 
 73.05 7305.11 - - เช่ือมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตาม

แนวยาว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 
  7305.12 - - อ่ืนๆ เช่ือมตะเข็บตามแนวยาว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 
  7305.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 
  7305.20 - ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดทีใ่ช้ในการ

เจาะนํ้ามัน หรือก๊าซ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 
  7305.31 - - เช่ือมตะเข็บตามแนวยาว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 
  7305.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 
  7305.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 
 73.06 7306.11 - - ชนิดเช่ือมตะเข็บ ทําด้วยเหล็กกล้าไม่

เป็นสนิม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 



122/171 
 

HS 2012 รายการ เกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสนิคา้ 
ประเภทที ่ ประเภทย่อยที ่
  7306.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 

มาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 
  7306.21 - - ชนิดเช่ือมตะเข็บ ทําด้วยเหล็กกล้า 

     ไม่เป็นสนิม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 

  7306.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 

  7306.30 - อ่ืนๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มีภาคตัดขวาง
เป็นวงกลม ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ไม่เจือ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 

  7306.40 - อ่ืนๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มีภาคตัดขวาง
เป็นวงกลม ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็น
สนิม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7306.50 - อ่ืนๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มีภาคตัดขวาง
เป็นวงกลม ทําด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 

  7306.61 - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.08 72.09 และ 72.11 
ข. ทําด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 หรือ CC 
  7306.69 - - ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
72.08 72.09 และ 72.11 

ข. ทําด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 หรือ CC 

  7306.90 - อ่ืนๆ ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.08 72.09 และ 72.11 
ข. ทําด้วยเหลก็ไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 หรือ CC 
 73.07 7307.11 - - ทําด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7307.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7307.21 - - หน้าแปลน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7307.22 - - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลยีวนอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7307.23 - - อุปกรณ์ติดต้ังสําหรับการเช่ือมชน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7307.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7307.91 - - หน้าแปลน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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  7307.92 - - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลยีวนอก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น 

มาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06 
  7307.93 - - อุปกรณ์ติดต้ังสําหรับการเช่ือมชน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น 

มาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06 
  7307.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น 

มาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06 
 73.08 7308.10 - สะพานและส่วนของสะพาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น 

มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
  7308.20 - หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น

มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
  7308.30 - ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู

หน้าต่าง และธรณีประตู 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16

  7308.40 - อุปกรณ์สําหรบัน่ังร้าน เหล็กแบบ เสา
ค้ําหรือสิ่งค้ํายัน ในการก่อสรา้ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16

  7308.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น 
มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16

 73.09 7309.00 เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะที่
คล้ายกันสําหรบัใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม 
(นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทําด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร 
จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน
หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครือ่งอุปกรณ์กล
หรือเคร่ืองอุปกรณ์ความร้อนประกอบติด
อยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12  

72.25 และ 72.26 

 73.10 7310.10 - ที่มีความจุต้ังแต่ 50 ลิตรขึ้นไป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12  

72.25 และ 72.26 
  7310.21 - - กระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือ

เม้มขอบ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 
  7310.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 
 73.11 7311.00 ภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว 

ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 73.12 7312.10 - ลวดเกลียว โรป และเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  7312.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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 73.13 7313.00 ลวดหนามทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

แถบหรือลวดเด่ียวที่บิดเป็นเกลียว มี
หรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียวหลวมๆ 
ชนิดที่ใช้ทํารั้ว ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 

และ 72.17 

 73.14 7314.12 - - แถบที่เป็นวงสําหรับใช้กับเคร่ืองจักร 
ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7314.14 - - ของอ่ืนๆ ที่มลีกัษณะแบบผ้าที่ได้จาก
การทอ ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7314.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7314.20 - ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เช่ือมตรง

จุดตัด ทําด้วยลวด ที่มีขนาด
ภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดต้ังแต่ 3 
มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาด
ต้ังแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

  7314.31 - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

  7314.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

  7314.41 - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

  7314.42 - - เคลือบด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

  7314.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

  7314.50 - เอกซ์แพนเด็ดเมทัล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

 73.15 7315.11 - - โซ่แบบโรลเลอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น 
มาจากประเภทท่ี 72.13 ถึง 72.17 

  7315.12 - - โซ่อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 

  7315.19 - - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 

  7315.20 - โซ่ชนิดสคิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 

  7315.81 - - แบบสตัดลิงก์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 
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  7315.82 - - อ่ืนๆ แบบเวลเด็ดลิงก์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 
  7315.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 
  7315.90 - ส่วนประกอบอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 
 73.16 7316.00 สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของ

ดังกล่าว ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 73.17 7317.00 ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิด
คอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตาม
ประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทํา
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมหีัวทําด้วย
วัตถุอ่ืนหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของ
ดังกล่าวที่มีหัวทําด้วยทองแดง 

ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.13 ถึง 72.17 
ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 หรือ CC 

 73.18 7318.11 - - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.13 ถึง 72.17 
ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7318.12 - - ตะปูควงอ่ืนๆ สําหรับใช้กับไม้ ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
72.13 ถึง 72.17 

ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 หรือ CC 

  7318.13 - - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียว
หัววงแหวน 

ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.13 ถึง 72.17 
ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 หรือ CC 
  7318.14 - - ตะปูควงชนิดทําเกลียวในได้ในตัว ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
72.13 ถึง 72.17 

ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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  7318.15 - - ตะปูควงและสลักเกลียวอ่ืนๆ จะมี

แป้นเกลียว หรือแหวนรอง หรือไม่ก็
ตาม 

ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.13 ถึง 72.17 
ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 หรือ CC 
  7318.16 - - แป้นเกลียว ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
72.13 ถึง 72.17 

ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 หรือ CC 

  7318.19 - - อ่ืนๆ ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.13 ถึง 72.17 
ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 หรือ CC 
  7318.21 - - แหวนสปริงและแหวนล็อกอ่ืนๆ ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
72.13 ถึง 72.17 

ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 หรือ CC 

  7318.22 - - แหวนรองอ่ืนๆ ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.13 ถึง 72.17 
ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 หรือ CC 
  7318.23 - - หมุดยํ้า ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
72.13 ถึง 72.17 

ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 หรือ CC 

  7318.24 - - สลักและสลักผา่ ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.13 ถึง 72.17 
ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 หรือ CC 
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  7318.29 - - อ่ืนๆ ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
72.13 ถึง 72.17 

ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 หรือ CC 

 73.19 7319.40 - เข็มซ่อนปลายและเข็มหมุดอ่ืนๆ ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 

72.13 ถึง 72.17 
ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 หรือ CC 
  7319.90 - อ่ืนๆ ก. ทําด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 
72.13 ถึง 72.17 

ข. ทําด้วยเหล็กกล้าไมเ่ป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 หรือ CC 

 73.20 7320.10 - แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบ
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

  7320.20 - สปริงขด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

  7320.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  
ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 

  7323.10 - ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมท้ัง
ของที่ใช้ขัดหมอ้ แผ่น ถุงมือ และของที่
คล้ายกันสําหรบัขัดหรือขัดถู 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7323.91 - - ทําด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทําให้
ผิวมันด้วยเอนาเมล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7323.92 - - ทําด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทําให้ผิว
มันด้วยเอนาเมล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7323.93 - - ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7323.94 - - ทําด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) 

หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทําให้ผิวมัน
ด้วยเอนาเมล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7323.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 73.24 7324.10 - อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทําด้วย

เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7324.21 - - ทําด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทําให้
ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
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  7324.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7324.90 - อ่ืนๆ รวมถึงสว่นประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 73.25 7325.10 - ทําด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7325.91 - - ลูกกลมสําหรับบดและของท่ีคล้ายกัน

ใช้กับเคร่ืองจักรสําหรับบด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7325.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 73.26 7326.11 - - ลูกกลมสําหรับบดและของท่ีคล้ายกัน

ใช้กับเคร่ืองจักรสําหรับบด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 
  7326.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 
  7326.20 - ของทําด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC  

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 
 74.01 7401.00 คอปเปอร์แมตต์ รวมท้ังซีเมนต์คอปเปอร์ 

(พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 74.04 7404.00 เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง WO 
 75.03 7503.00 เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล WO 
 75.07 7507.20 - อุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือท่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  7601.10 - อะลูมิเนียมไม่เจือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7601.20 - อะลูมิเนียมเจอื RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 76.02 7602.00 เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม WO 
 76.05 7605.11 - - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญท่ี่สุด

เกิน 7 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 
  7605.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 
  7605.21 - - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญท่ี่สุด

เกิน 7 มิลลิเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 
  7605.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 
 76.07 7607.11 - - รีด แต่ไม่ได้ทํามากไปกว่าน้ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06 
  7607.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06 
  7607.20 - มีวัตถุรองรับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06 
 76.14 7614.10 - ที่มีแกนทําด้วยเหล็กกล้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05 
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  7614.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH 

ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05 
 78.01 7801.10 - ตะก่ัวบริสุทธ์ิ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
  7801.91 - - ที่มีธาตุอ่ืนอยู่ด้วย โดยมีพลวง 

     เป็นส่วนใหญ่โดยนํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

  7801.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 
 78.02 7802.00 เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ที่เป็นตะก่ัว WO 
 79.02 7902.00 เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ที่เป็นสงักะสี WO 
 80.02 8002.00 เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก WO 
 81.01 8101.94 - - ทังสเตนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอริง  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8101.96 - - ลวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8101.97 - - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ WO 
  8101.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.02 8102.94 - - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอริง
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8102.95 - - ท่อนและเส้นนอกจากท่ีได้โดยวิธีซิ
นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบ
และฟอยล ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8102.96 - - ลวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8102.97 - - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ WO 
  8102.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.03 8103.20 - แทนทาลมัที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

รวมถึงท่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีซินเตอริง 
รวมทั้งผง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8103.30 - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ WO 
  8103.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.04 8104.11 - - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 

โดยนํ้าหนัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8104.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8104.20 - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ WO 
  8104.30 - ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด 

คัดตามขนาด รวมทั้งผง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8104.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.05 8105.20 - โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง

อ่ืนๆ ของ โลหะกรรมทางโคบอลต์ 
โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมท้ังผง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8105.30 - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ WO 
  8105.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.06 8106.00 บิสมัทและของทําด้วยบิสมัท รวมถึงเศษ

และของที่ใช้ไม่ได้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 81.07 8107.20 - แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  
รวมทั้งผง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8107.30 - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้  WO 
  8107.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.08 8108.20 - ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

รวมทั้งผง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8108.30 - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้  WO 
  8108.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.09 8109.20 - เซอร์โคเนียมทียั่งไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) 

รวมทั้งผง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8109.30 - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้  WO 
  8109.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.10 8110.10 - พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8110.20 - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้  WO 
  8110.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.11 8111.00 แมงกานีสและของทําด้วยแมงกานีส 

รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 81.12 8112.13 - - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้  WO 
  8112.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8112.21 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  รวมทั้งผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8112.22 - - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้  WO 
  8112.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8112.51 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8112.52 - - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้  WO 
  8112.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8112.92 - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและ

ของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8112.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 81.13 8113.00 เซอร์เมตและของทําด้วยเซอร์เมต รวมถึง

เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

 83.01 8301.10 - กุญแจสายยู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8301.20 - กุญแจชนิดทีใ่ช้กับรถยนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8301.30 - กุญแจชนิดทีใ่ช้กับเฟอร์นิเจอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8301.40 - กุญแจชนิดอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8301.50 - แคลส์ปและโครงพร้อมแคลสป์ ซึ่งมี

กุญแจอยู่ด้วย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 83.04 8304.00 ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วาง
กระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาต้ังสําหรับ
แขวนตราประทับ และเคร่ืองอุปกรณ์ที่
คล้ายกัน ทีใ่ช้ในสํานักงานหรือโต๊ะทํางาน 
ทําด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์
ที่ใช้ในสํานักงานตามประเภท 94.03  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 83.05 8305.10 - อุปกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) สําหรับแฟ้ม
เอกสาร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8305.20 - แถบลวดเย็บ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8305.90 - อ่ืนๆ รวมถึงสว่นประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 83.06 8306.10 - ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8306.21 - - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8306.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8306.30 - กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบ

ที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 83.08 8308.10 - ตาขอ ห่วง และตาไก่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8308.20 - หมุดยํ้าทีเ่ป็นรปูทรงกระบอกหรือสองขา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8308.90 - อ่ืนๆ รวมถึงสว่นประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 83.09 8309.10 - จุกจีบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8309.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 83.11 8311.10 - อิเล็กโทรดทําด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ 

สําหรับใช้ในการเช่ือมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดิง
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8311.20 - ลวดทําด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง 
สําหรับใช้ในการเช่ือมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดิง

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8311.30 - เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทําด้วย
โลหะสามัญ สําหรับใช้ในการบัดกรี  

   เป่าแล่น หรอืการเช่ือมด้วยเปลวไฟ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8311.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.01 8401.10 - เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8401.20 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับใช้

ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบ
ของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8401.30 - แท่งเช้ือเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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 84.02 8402.11 - - บอยเลอร์หลอดนํ้า ที่ผลิตไอน้ําเกิน 

45 ตันต่อช่ัวโมง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8402.12 - - บอยเลอร์หลอดนํ้าที่ผลิตไอนํ้าไม่เกิน 
45 ตันต่อช่ัวโมง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8402.19 - - บอยเลอร์กําเนิดไออ่ืนๆ รวมถึงบอย
เลอร์ลูกผสม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8402.20 - บอยเลอร์นํ้าร้อนย่ิงยวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.03 8403.10 - บอยเลอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.04 8404.10 - เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเคร่ืองช่วย

สําหรับใช้งานร่วมกับ  บอยเลอร์ตาม
ประเภท 84.02 หรือ 84.03 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8404.20 - เครื่องควบแน่นสําหรับหน่วยจ่ายกําลัง
ไอนํ้าหรือไออ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.05 8405.10 - เครื่องกําเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอ
เตอร์ก๊าซ มีหรอืไม่มี เครื่องทาํให้ก๊าซ
บริสุทธ์ิ เครื่องกําเนิดก๊าซอะเซทิลีนและ 
เครื่องกําเนิดก๊าซชนิดใช้นํ้าที่คล้ายกัน 
มีหรือไม่มีเครือ่งทําให้ก๊าซบริสุทธ์ิ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.06 8406.10 - เครื่องกังหันสําหรับขับเคลื่อนเรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8406.81 - - ให้กําลังเกิน 40 เมกะวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8406.82 - - ให้กําลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.07 8407.10 - เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8407.21 - - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8407.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8407.31 - - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 

ลูกบาศก์เซนติเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8407.32 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8407.33 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8407.34 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8407.90 - เครื่องยนต์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.08 8408.10 - เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8408.20 - เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบก

ในตอนที่ 87 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8408.90 - เครื่องยนต์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.09 8409.10 - สําหรับเคร่ืองยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8409.91 - - เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่

ใช้กับเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบ
ลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8409.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 84.10 8410.11 - - มีกําลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8410.12 - - มีกําลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 

10,000 กิโลวัตต์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8410.13 - - มีกําลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.11 8411.11 - - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8411.12 - - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8411.21 - - มีกําลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8411.22 - - มีกําลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8411.81 - - มีกําลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8411.82 - - มีกําลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8411.91 - - ของเคร่ืองกังหันไอพ่นหรือเคร่ือง

กังหันใบพัด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8411.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.12 8412.10 - เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา 

(รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจากเคร่ืองกังหัน
ไอพ่น 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8412.21 - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8412.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8412.31 - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8412.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8412.80 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.13 8413.11 - - เครื่องสูบสําหรับจ่ายเช้ือเพลิงหรือ

สารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในป้ัมนํ้ามันหรือ
อู่ซ่อมรถ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8413.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8413.20 - เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของ

ตามประเภทย่อย 8413.11 หรือ 
8413.19 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8413.30 - เครื่องสูบเช้ือเพลิง สารหล่อลื่นหรือ

ตัวกลางทําความเย็น สําหรับเครื่องยนต์
สันดาปภายในแบบลูกสูบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8413.40 - เครื่องสูบคอนกรีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8413.50 - เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8413.60 - เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8413.70 - เครื่องสูบแบบหมุนเหว่ียง (เซนติฟิวกัล) 

อ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8413.81 - - เครื่องสูบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8413.82 - - เครื่องตักยกของเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8413.92 - - ของเคร่ืองตักยกของเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.14 8414.10 - เครื่องสูบสุญญากาศ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8414.20 - เครื่องสูบลมทาํงานโดยใช้มือหรือเท้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8414.30 - เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทาํความเย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8414.40 - เครื่องอัดลมที่ติดต้ังบนแชสซีส์ที่มีล้อ 

ใช้สําหรับลากจูง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8414.51 - - พัดลมแบบต้ังโต๊ะ ต้ังพ้ืน ติดผนัง ติด
หน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่
มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กําลังไม่เกิน 
125 วัตต์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8414.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8414.60 - เครื่องระบายหรือเคร่ืองหมุนเวียน

อากาศท่ีมีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่
เกิน 120 เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8414.80 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.15 8415.10 - แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มี

ส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น 
“ระบบแยกส่วน” 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8415.20 - ชนิดที่ใช้สําหรับบุคคลในยานยนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  8415.81 - - มีหน่วยทําความเย็นและมีวาล์ว

สําหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็น
และวงจรความร้อนประกอบร่วมอยู่
ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตป๊ัม) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8415.82 - - อ่ืนๆ มีหน่วยทาํความเย็นประกอบ
ร่วมอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8415.83 - - ไม่มีหน่วยทําความเย็นประกอบร่วม
อยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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 84.16 8416.10 - เครื่องพ่นหรือฉีดเช้ือเพลิงของเตาเผา

สําหรับใช้กับเช้ือเพลิงเหลว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8416.20 - เครื่องพ่นหรือฉีดเช้ือเพลิงอ่ืนๆ ของ
เตาเผา รวมถึงเคร่ืองพ่นหรือฉีด
เช้ือเพลิงแบบผสม  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8416.30 - เครื่องเติมเช้ือเพลิงที่เป็นเคร่ืองกล 
รวมถึงตะกรับ เครื่องขับขี้เถ้าที่เป็น
เครื่องกลและเคร่ืองใช้ที่คล้ายกันของ
เครื่องเติมเช้ือเพลิงดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.17 8417.10 - เตาเผาและเตาอบสําหรับย่าง หลอม 
หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอ่ืนๆ แก่สินแร่ 
แก่ไพไรต์หรือโลหะ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8417.20 - เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8417.80 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.18 8418.10 - ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกัน

โดยมีประตูนอกแยกกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8418.21 - - แบบคอมเพรสชัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8418.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8418.30 - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 

800 ลิตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8418.40 - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่
เกิน 900 ลิตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8418.50 - เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ (ตู้ เคาน์เตอร์แสดง
สินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) 
สําหรับเก็บและแสดง ที่มีเครือ่งอุปกรณ์
ทําความเย็นหรือทําให้เย็นจนแข็ง  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8418.61 - - ฮีตป้ัมนอกจากเคร่ืองปรับอากาศตาม
ประเภท 84.15 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8418.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.19 8419.11 - - เครื่องทํานํ้าร้อนแบบทํานํ้าร้อน

ช่ัวขณะที่ใช้ก๊าซ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8419.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8419.20 - เครื่องสเตอร์รีไลส์ทีใ่ช้ในทางการแพทย์ 

ศัลยกรรม หรอืใช้ตามห้องปฏิบัติการ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8419.31 - - สําหรับผลิตภัณฑ์เกษตร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8419.32 - - สําหรับไม้ เย่ือกระดาษ กระดาษ หรือ

กระดาษแข็ง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8419.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8419.40 - เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือ

การกลั่นลําดับส่วน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8419.50 - เครื่องแลกเปลีย่นความร้อน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8419.60 - เครื่องจักรสําหรับทําอากาศหรือก๊าซให้

เป็นของเหลว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8419.81 - - สําหรับทําเคร่ืองด่ืมร้อนหรือสําหรับ
หุงต้มหรืออุ่นอาหาร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8419.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.20 8420.10 - เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเคร่ือง

รีดอ่ืนๆ ทีใ่ช้ลกูกลิ้ง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.21 8421.11 - - เครื่องแยกครมี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8421.12 - - เครื่องทําให้เสือ้ผ้าแห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8421.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8421.21 - - สําหรับกรองน้ําหรือทําให้นํ้าบริสุทธ์ิ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8421.22 - - สําหรับกรองเคร่ืองด่ืมหรือทําให้

เครื่องด่ืมบริสุทธ์ิ นอกจากนํ้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8421.23 - - เครื่องกรองนํ้ามันสําหรับเคร่ืองยนต์
สันดาปภายใน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8421.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8421.31 - - เครื่องกรองอากาศของท่อไอดีสําหรับ

เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8421.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.22 8422.11 - - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8422.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8422.20 - เครื่องจักรสําหรับทําให้ขวดหรือภาชนะ

บรรจุอ่ืนๆ สะอาดหรือแห้ง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8422.30 - เครื่องจักรสําหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือ
ปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุง 
หรือภาชนะบรรจุอ่ืนๆ เครื่องจักร 
สําหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอด 
และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึง
เครื่องจักรสําหรับบรรจุเครื่องด่ืมอัดลม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8422.40 - เครื่องจักรอ่ืนๆ ทีใ่ช้ในการบรรจุหรือ
ห่อหุ้ม (รวมถึงเคร่ืองห่อหุ้มแบบฮีตชริงก์)

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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 84.23 8423.10 - เครื่องช่ังนํ้าหนักตัว เคร่ืองช่ังทารก 

รวมทั้งเคร่ืองช่ังที่ใช้ตามบ้านเรือน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8423.20 - เครื่องช่ังสําหรับช่ังของบนเครื่อง
ลําเลียงอย่างต่อเน่ือง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8423.30 - เครื่องช่ังแบบต้ังค่านํ้าหนักคงที่และ
เครื่องช่ังสําหรับถ่ายเทของตามนํ้าหนัก
ที่กําหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึง
เครื่องช่ังแบบฮอปเปอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8423.81 - - ช่ังนํ้าหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8423.82 - - ช่ังนํ้าหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม 

แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8423.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8423.90 - ตุ้มนํ้าหนักทุกชนิดของเครื่องช่ัง รวมทั้ง

ส่วนประกอบของเคร่ืองช่ัง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.24 8424.10 - เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง 
(ชาร์จ) หรือไมก็่ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8424.20 - หัวฉีดและเครือ่งใช้ที่คล้ายกัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8424.30 - เครื่องพ่นไอนํ้าหรือพ่นทรายและ

เครื่องจักรที่คล้ายกัน สําหรับฉีดพุ่งให้
เป็นลํา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8424.81 - - ใช้ในการเกษตรหรือการทําสวน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8424.89 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.25 8425.11 - - ที่ได้กําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8425.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8425.31 - - ที่ได้กําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8425.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8425.41 - - ระบบแม่แรงชนิดติดต้ังถาวรในอู่ซ่อม

รถ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8425.42 - - แม่แรงและเครือ่งชักรอกอ่ืนๆ ที่ใช้
ระบบไฮดรอลิก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8425.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.26 8426.11 - - ป้ันจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง 

ติดต้ังบนฐานรองที่อยู่กับที่ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8426.12 - - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อ
และเคร่ืองขนย้ายแบบสแตรดเด้ิล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8426.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8426.20 - ป้ันจั่นแบบทาวเวอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8426.30 - ป้ันจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิด 

   พีเดสทัล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8426.41 - - มีล้อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8426.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8426.91 - - ออกแบบสําหรับติดต้ังบนยานบกที่ว่ิง

บนถนน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8426.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.28 8428.10 - ลิฟต์และเคร่ืองชักรอกแบบสกิป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8428.20 - เครื่องยกและเคร่ืองลําเลียงแบบนิวเมติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8428.31 - - ออกแบบเป็นพิเศษสําหรับใช้ใต้ดิน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8428.32 - - อ่ืนๆ แบบบักเกต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8428.33 - - อ่ืนๆ แบบสายพาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8428.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8428.40 - บันไดเลื่อนและทางเลื่อน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8428.60 - เครื่องเทเลเฟอริก แชร์ลิฟต์ สกีแดรกไลน์ 

รวมทั้งเคร่ืองกลไกฉุดลากสําหรับเคร่ือง
ฟิวนิคิวลาร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8428.90 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.29 8429.11 - - แบบตีนตะขาบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8429.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8429.20 - เครื่องเกรดและเคร่ืองเกลี่ย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8429.30 - เครื่องขูด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8429.40 - เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8429.51 - - เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8429.52 - - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 

360 องศา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8429.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.30 8430.10 - เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอน

เสาเข็ม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8430.20 - เครื่องกวาดหิมะและเคร่ืองเป่าหิมะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8430.31 - - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8430.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8430.41 - - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8430.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8430.50 - เครื่องจักรอ่ืนๆ ชนิดขับเคลือ่นได้ในตัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8430.61 - - เครื่องจักรสําหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8430.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.31 8431.10 - ของเคร่ืองจักรตามประเภท 84.25 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8431.20 - ของเคร่ืองจักรตามประเภท 84.27 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8431.31 - - ของลิฟต์ ของเครื่องชักรอกแบบสกิป 

หรือบันไดเลื่อน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8431.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8431.41 - - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบ

กรงเล็บ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8431.42 - - ใบมีดสําหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิล
โดเซอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8431.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.32 8432.10 - เครื่องไถ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8432.21 - - เครื่องคราดแบบจาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8432.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8432.30 - เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่อง

ย้ายต้นกล้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8432.40 - เครื่องหว่านปุ๋ย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8432.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.33 8433.11 - - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สําหรับตัด

ซึ่งหมุนตามแนวนอน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8433.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8433.20 - เครื่องตัดหญ้าอ่ืนๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัต

เตอร์บาร์) สําหรับติดต้ังกับแทรกเตอร์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8433.30 - เครื่องจักรอ่ืนๆ สําหรับจัดทาํหญ้าแห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8433.40 - เครื่องทําฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า 

รวมถึงเคร่ืองดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8433.51 - - เครื่องจักรที่มทีั้งเคร่ืองเก็บเก่ียวและ
เครื่องนวด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8433.52 - - เครื่องจักรอ่ืนๆ สําหรับนวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8433.53 - - เครื่องจักรสําหรับเก็บเก่ียวรากหรือ

หัวพืช 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8433.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8433.60 - เครื่องจักรสําหรับทําความสะอาด คัด

หรือแยกขนาดไข่ ผลไม ้หรือผลิตผล
อ่ืนๆ ทางการเกษตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.34 8434.10 - เครื่องรีดนม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8434.20 - เครื่องจักรทําผลิตภัณฑ์นม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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 84.35 8435.10 - เครื่องจักร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.36 8436.10 - เครื่องจักรสําหรับเตรียมอาหารสัตว์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8436.21 - - เครื่องฟักไข่และเคร่ืองกกลูกสัตว์ปีก

เลี้ยง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8436.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8436.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8436.91 - - ของเคร่ืองจักรสําหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง

หรือเคร่ืองฟักไข่ และเคร่ืองกกลูก
สัตว์ปีกเลี้ยง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8436.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.37 8437.10 - เครื่องจักรสําหรับทําความสะอาด คัด

หรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช 
หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8437.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.38 8438.10 - เครื่องจักรทําเบเกอรี่ และเครื่องจักร

สําหรับการผลิต มักกะโรนี สปาเก็ตตี 
หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8438.20 - เครื่องจักรสําหรับการผลิตลูกกวาด 
โกโก้ หรือช็อกโกแลต 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8438.30 - เครื่องจักรสําหรับการผลิตนํ้าตาล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8438.40 - เครื่องจักรทําเบียร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8438.50 - เครื่องจักรสําหรับการปรุงแต่งเน้ือสัตว์

หรือสัตว์ปีกเลี้ยง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8438.60 - เครื่องจักรสําหรับการปรุงแต่งผลไม้ 
ลูกนัต หรือพืชผัก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8438.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.39 8439.10 - เครื่องจักรสําหรับทําเย่ือจากวัตถุ

จําพวกเส้นใยเซลลูโลส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8439.20 - เครื่องจักรสําหรับทํากระดาษหรือ
กระดาษแข็ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8439.30 - เครื่องจักรสําหรับตกแต่งกระดาษหรือ
กระดาษแข็ง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

    - ส่วนประกอบ  
  8439.91 - - ของเคร่ืองจักรสําหรับทําเย่ือจากวัตถุ

จําพวกเส้นใยเซลลูโลส 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8439.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.40 8440.10 - เครื่องจักร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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 84.41 8441.10 - เครื่องตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8441.20 - เครื่องจักรสําหรับทําถุงหรือซอง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8441.30 - เครื่องจักรสําหรับทํากล่องรูปทรงต่าง ๆ 

หลอด ดรัม หรือภาชนะบรรจุที่
คล้ายกัน นอกจากที่ทําโดยการอัดแบบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8441.40 - เครื่องจักรสําหรับการอัดแบบเย่ือ
กระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้
เป็นของ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8441.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.42 8442.30 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8442.50 - เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่

ทํารอยพิมพ์แล้ว รวมท้ังเพลต ลูกกลิ้ง 
และหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพ่ือการ
พิมพ์ (เช่น ทําให้เรียบ ทําเป็นลายเม็ด
หรือขัดมัน) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.43 8443.11 - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ต ที่ป้อน
กระดาษเป็นม้วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8443.12 - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ต ที่ป้อน
กระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ใน
สํานักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่
คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหน่ึงไม่
เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหน่ึง
ไม่เกิน 36 เซนติเมตร)  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8443.13 - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8443.14 - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่

รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิก ที่ป้อน
กระดาษเป็นม้วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8443.15 - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่
รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิก นอกจาก
ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8443.16 - - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8443.17 - - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8443.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8443.31 - - เครื่องจักรซึ่งทาํหน้าที่ได้ต้ังแต่ 2 

หน้าที่ขึ้นไป เก่ียวกับ การพิมพ์  
     การทําสําเนา หรือการส่งโทรสารที่

สามารถต่อเข้ากับเคร่ืองประมวลผล
ข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8443.32 - - อ่ืนๆ ที่สามารถต่อเข้ากับ
เครื่องประมวลผลข้อมลูอัตโนมัติหรือ
เครือข่าย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8443.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.44 8444.00 เครื่องจักรสําหรับอัดรีด ดึง ทําให้เกิด

ผิวสัมผสั (เทกซ์เจอริง) หรือตัดวัตถุทอ
ประดิษฐ์  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.45 8445.11 - - เครื่องสาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8445.12 - - เครื่องหวี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8445.13 - - เครื่องรีดเส้นใยหรือเคร่ืองรีดเพ่ือจัด

ขนาด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8445.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8445.20 - เครื่องป่ันสิ่งทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8445.30 - เครื่องตีเกลียวคู่หรือเคร่ืองตีเกลียวสิ่งทอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8445.40 - เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเคร่ืองกรอด้ายพุ่ง) 

หรือเคร่ืองทําเข็ดสิ่งทอ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8445.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.46 8446.10 - สําหรับทอผ้าทีม่ีความกว้างไม่เกิน 30 

เซนติเมตร 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8446.21 - - ที่ใช้กําลังจากเครื่องยนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8446.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8446.30 - สําหรับทอผ้าทีม่ีความกว้างเกิน 30 

เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.47 8447.11 - - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก 
    ไม่เกิน 165 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8447.12 - - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก
เกิน 165 มิลลเิมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8447.20 - เครื่องถักนิตแบบผืน รวมท้ังเครื่อง
สติตช์บอนด้ิง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8447.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8448.11 - - เครื่องดอบบ้ีและเครื่องแจ็กการ์ด 

รวมทั้งเคร่ืองคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกลาย 
เครื่องเจาะ หรือเคร่ืองประกอบ 
สําหรับใช้ร่วมกับเคร่ืองดอบบ้ีและ 
เครื่องแจ็กการ์ด 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8448.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8448.31 - - ผ้าติดลวดสาง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8448.32 - - ของเคร่ืองจักรสําหรับเตรียมเส้นใยสิ่ง

ทอ นอกจากผา้ติดลวดสาง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8448.33 - - แกนป่ันด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ 
แหวนป่ันด้าย และแหวนส่งด้าย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8448.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8448.42 - - ฟันหวีที่ใช้กับหูก ตะกอ และกรอบ

ตะกอ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8448.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8448.51 - - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอ่ืนๆ ที่ใช้ใน

การทําห่วงถัก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8448.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.49 8449.00 เครื่องจักรสําหรับผลิตหรือตกแต่ง

สักหลาดหรือผา้ไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็น
รูปทรง รวมถึงเคร่ืองจักรสําหรับทําหมวก
สักหลาด รวมทั้งบล็อกทําหมวก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.50 8450.11 - - เครื่องจักรอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8450.12 - - เครื่องจักรอ่ืนๆ ทีม่ีเครื่องทําให้แห้ง
โดยวิธีหมุนเหว่ียง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8450.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8450.20 - เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 84.51 8451.10 - เครื่องซักแห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8451.21 - - ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8451.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8451.30 - เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึง

เครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8451.40 - เครื่องซัก เครือ่งฟอกหรือเครื่องย้อม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8451.50 - เครื่องจักรสําหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือ

ตัดแบบซิกแซก็ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8451.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.52 8452.10 - เครื่องจักรสําหรับเย็บชนิดที่ใช้ตาม

บ้านเรือน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8452.21 - - แบบอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8452.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8452.30 - เข็มจักร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.53 8453.10 - เครื่องจักรสําหรับเตรียม ฟอก หรือ

ตกแต่งหนังดิบหรือ หนังฟอก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8453.20 - เครื่องจักรสําหรับทําหรือซ่อมรองเท้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8453.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.54 8454.10 - เตาแปรสภาพ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8454.20 - แบบหล่ออินกอตและเบ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8454.30 - เครื่องหล่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.55 8455.10 - เครื่องรีดท่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8455.21 - - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8455.22 - - รีดเย็น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8455.30 - ลูกกลิ้งสําหรับเครื่องรีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8455.90 - ส่วนประกอบอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.56 8456.10 - ทําด้วยกรรมวิธีใช้ลําแสงเลเซอร์หรือ

แสงอื่นๆ หรือใช้โฟตอนบีม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8456.20 - ทําด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8456.30 - ทําด้วยกรรมวิธีอิเล็กโทรดิสชาร์จ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8456.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.57 8457.10 - เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8457.20 - เครื่องจักรแบบโครงสร้างเด่ียว (ฐานเด่ียว) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8457.30 - เครื่องจักรแบบหลายฐาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.58 8458.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8458.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8458.91 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8458.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.59 8459.10 - เครื่องจักรชนิดเวย์ไทป์ยูนิตเฮด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8459.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8459.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8459.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8459.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8459.40 - เครื่องคว้านอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8459.51 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8459.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8459.61 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8459.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8459.70 - เครื่องจักรสําหรับทําเกลียวนอกหรือทํา

เกลียวในอ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.60 8460.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8460.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8460.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8460.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8460.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8460.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8460.40 - เครื่องลับหรือเคร่ืองขัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8460.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.61 8461.20 - เครื่องขึ้นรูปหรือเคร่ืองทําร่อง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8461.30 - เครื่องแต่งรู RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8461.40 - เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไนเฟือง 

หรือตกแต่งเฟือง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8461.50 - เครื่องเลื่อยหรือเคร่ืองตัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8461.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.62 8462.10 - เครื่องตีหรือเคร่ืองตอกแบบ (รวมถึง

เครื่องอัด) และเคร่ืองทุบ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8462.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8462.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8462.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8462.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8462.41 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8462.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8462.91 - - เครื่องอัดไฮดรอลิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8462.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.63 8463.10 - เครื่องดึงเย็นสําหรับทําท่อน หลอดหรือ

ท่อ โพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8463.20 - เครื่องทําเกลียวโดยการรีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8463.30 - เครื่องจักรสําหรับใช้งานกับลวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8463.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.65 8465.10 - เครื่องจักรซึ่งสามารถทํางานได้หลาย

อย่างโดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยน
เครื่องมือในระหว่างการทํางาน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8465.93 - - เครื่องเจียระไน เครื่องขัด หรือเคร่ือง
ขัดมัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8465.94 - - เครื่องดัดโค้งหรือเคร่ืองสําหรับ
ประกอบ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8465.96 - - เครื่องผ่า เครื่องฝาน หรือเคร่ืองเจียน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.66 8466.92 - - สําหรับเคร่ืองจักรตามประเภท 84.65 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.67 8467.11 - - ชนิดโรตารี่ (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตา

รี่เพอร์คัสชัน) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8467.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8467.21 - - เครื่องเจาะทุกชนิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8467.22 - - เลื่อย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8467.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8467.81 - - เลื่อยแบบโซ ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8467.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8467.91 - - ของเลื่อยแบบโซ่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8467.92 - - ของเคร่ืองมือแบบนิวเมติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8467.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.68 8468.10 - เครื่องเป่าแล่นที่ใช้มือถือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8468.20 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืน  ๆทีใ่ช้ก๊าซ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8468.80 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.71 8471.30 - เครื่องประมวลผลข้อมลูอัตโนมัติที่

พกพาได้ มีนํ้าหนัก  ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วย
ประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วย
แสดงผล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8471.41 - - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก
รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบ
รวมกันหรือไมก็่ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8471.49 - - อ่ืนๆ นําเข้าในลักษณะเป็นระบบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8471.50 - หน่วยประมวลผล (นอกจากของตาม

ประเภทย่อย 8471.41 หรือ 8471.49) 
จะมีหน่วยดังต่อไปน้ีหน่ึงหรือสองหน่วย
อยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ 
หน่วยเก็บหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8471.60 - หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมี
หน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8471.70 - หน่วยเก็บ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8471.80 - หน่วยอ่ืนๆ ของเคร่ืองประมวลผลข้อมูล

อัตโนมัติ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8471.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.74 8474.10 - เครื่องคัด ร่อน แยกหรือล้าง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8474.20 - เครื่องย่อยหรือเคร่ืองบด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8474.31 - - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8474.32 - - เครื่องจักรสําหรับผสมสารจําพวกแร่

กับบิทูเมน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8474.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8474.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.75 8475.10 - เครื่องจักรสําหรับประกอบหลอดไฟ 

หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช  
   ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า 
หรือทางอิเล็กทรอนิกส ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8475.21 - - เครื่องจักรสําหรับทําเส้นใยนําแสง 
และขึ้นรูปเส้นใยนําแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8475.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.76 8476.21 - - ที่มีอุปกรณ์ทําความร้อนหรือความ

เย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย   
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8476.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8476.81 - - ที่มีอุปกรณ์ทําความร้อนหรือความ

เย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย   
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8476.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.77 8477.10 - เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8477.20 - เครื่องอัดรีด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8477.30 - เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8477.40 - เครื่องหล่อแบบชนิดสุญญากาศ และ

เครื่องจักรอ่ืนๆ สําหรับขึ้นรปูโดยใช้
ความร้อน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8477.51 - - สําหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่

ของยางนอกชนิดอัดลม หรือสําหรับ
หล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดย
วิธีอ่ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8477.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8477.80 - เครื่องจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.78 8478.10 - เครื่องจักร RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.79 8479.10 - เครื่องจักรสําหรับงานโยธา งานก่อสร้าง 

หรืองานที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8479.20 - เครื่องจักรสําหรับสกัดหรือปรุงแต่ง
ไขมันหรือนํ้ามนัที่ได้จากสัตว์ หรือไขมัน 
หรือนํ้ามันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8479.30 - เครื่องอัดสําหรับใช้ในการผลติพาร์ติเคิล
บอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทํา
ด้วยไม้หรือวัตถุจําพวกลิกนินอ่ืนๆ และ
เครื่องจักรอ่ืนๆ สําหรับใช้ในงานไม้หรือ
ไม้ก๊อก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8479.40 - เครื่องทําเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8479.50 - หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุ

หรือรวมไว้ในที่อ่ืน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8479.60 - เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเร
ทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8479.71 - - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8479.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8479.81 - - สําหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่อง

พันขดลวดไฟฟ้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8479.82 - - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทําให้
เป็นเน้ือเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8479.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.80 8480.10 - หีบแบบหล่อสาํหรับใช้ในงานหล่อโลหะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8480.20 - ฐานแบบหล่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8480.30 - หุ่นแบบหล่อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8480.41 - - ชนิดฉีดหรืออัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8480.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8480.50 - แบบหล่อสําหรับใช้กับแก้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8480.60 - แบบหล่อสําหรับใช้กับวัตถุจําพวกแร่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8480.71 - - ชนิดฉีดหรืออัด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8480.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.81 8481.10 - วาล์วลดความดัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8481.20 - วาล์วสําหรับใช้ในระบบส่งกําลังแบบโอ

ลิไฮดรอลิกหรอืนิวเมติก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8481.30 - เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8481.40 - วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8481.80 - เครื่องใช้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 84.82 8482.10 - บอลล์แบร่ิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8482.20 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปเรียว รวมถึงชุดที่

ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปเรียว
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8482.30 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปทรงกลม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8482.40 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปเข็ม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8482.50 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปทรงกระบอกอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8482.80 - อ่ืนๆ รวมถึงแบร่ิงที่มีบอลล์และโรล

เลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 84.83 8483.10 - เพลาส่งกําลัง (รวมถึงเพลาลูกเบ้ียวและ

เพลาข้อเหว่ียง) และข้อเหว่ียง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8483.40 - เกียร์และเคร่ืองเกียร์ นอกจากล้อเฟือง 
ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอ่ืนๆ ของ
ระบบส่งกําลังที่แยกนําเข้ามา บอลล์สก
รูหรือ โรลเลอร์สกร ูกระปุกเกียร์และ
เครื่องเปลี่ยนความเร็วอ่ืนๆ รวมถึงทอร์
คคอนเวอร์เตอร์   

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8483.50 - ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์
บล๊อก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8483.60 - คลัตช์และประกับเพลา (รวมถึงข้อต่อยู
นิเวอร์แซล) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 84.86 8486.10 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับ
การผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8486.20 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับ
การผลิตอุปกรณ์ก่ึงตัวนําหรือวงจรรวม
อิเล็กทรอนิกส ์

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8486.30 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับ
การผลิตจอแสดงผลแบบแบน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8486.40 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ที่ระบุไว้

ในหมายเหตุ ขอ้ 9 ค. ของตอนน้ี 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 84.87 8487.10 - ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.01 8501.10 - มอเตอร์ที่ให้กําลังไม่เกิน 37.5 วัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.04 8504.10 - บัลลาสต์ สําหรับหลอดไฟฟ้าแบบ

ดิสชาร์จ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8504.21 - - ขนาดกําลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.22 หรือ 

8504.23 
  8504.22 - - ขนาดกําลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่

เกิน 10,000 เควีเอ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 

8504.23 
  8504.23 - - ขนาดกําลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 
8504.22 

  8504.31 - - ขนาดกําลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 

8504.34 
  8504.40 - เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8504.50 - ตัวเหน่ียวนําอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.05 8505.11 - - ทําด้วยโลหะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8505.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8505.20 - ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็น

แม่เหล็กไฟฟ้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 85.06 8506.10 - แมงกานีสไดออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8506.30 - ปรอทออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8506.40 - เงินออกไซด์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8506.50 - ลิเทียม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8506.60 - อากาศ-สังกะสี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8506.80 - เซลล์ปฐมภูมแิละแบตเตอรี่ปฐมภูมิอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
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 85.07 8507.10 - เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สําหรับสตาร์ต

เครื่องยนต์แบบลูกสูบ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8507.50 - นิกเกิลเมทัลไฮไดร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  8507.60 - ลิเทียมไอออน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  8507.80 - หม้อสะสมไฟฟ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 85.08 8508.11 - - ที่มีกําลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถุง

หรือภาชนะอ่ืน สําหรับบรรจุฝุ่นที่มี
ความจุไม่เกิน  20 ลิตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8508.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8508.60 - เครื่องดูดฝุ่นอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.09 8509.40 - เครื่องบดและเคร่ืองผสมอาหาร รวมถึง

เครื่องคั้นนํ้าผักหรือนํ้าผลไม ้
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8509.80 - เครื่องใช้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 85.10 8510.10 - เครื่องโกนหนวด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8510.20 - ปัตตาเลี่ยน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8510.30 - เครื่องขจัดขน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 85.11 8511.10 - หัวเทียน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  8511.20 - แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม 

รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8511.30 - จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  8511.40 - สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้ง

สตาร์ตเตอร์และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8511.50 - เครื่องกําเนิดไฟฟ้าอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  8511.80 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  8511.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 85.12 8512.10 - เครื่องอุปกรณ์สําหรับให้แสงสว่างหรือ

ให้สญัญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับ
รถจักรยานสองล้อ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8512.20 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ สําหรับให้แสงสว่าง
หรือให้สญัญาณที่มองเห็นได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

  8512.30 - เครื่องอุปกรณ์สําหรับให้สญัญาณเสียง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
  8512.40 - เครื่องปัดนํ้าฝน เครื่องละลายนํ้าแข็ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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และเคร่ืองกําจัดฝ้า 
 85.13 8513.10 - โคม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 85.14 8514.10 - เตาเผาและเตาอบ แบบทําความร้อน

โดยใช้ความต้านทาน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8514.20 - เตาเผาและเตาอบที่ทํางานโดยการ

เหน่ียวนําหรือโดยการสูญเสยีไดอิเล็กท
ริก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8514.30 - เตาเผาและเตาอบอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8514.40 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ สําหรับให้ความร้อน
กับวัตถุโดยการเหน่ียวนํา หรือโดยการ
สูญเสียไดอิเลก็ทริก 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 85.15 8515.11 - - หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8515.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8515.21 - - อัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8515.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8515.31 - - อัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8515.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8515.80 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 85.16 8516.10 - เครื่องทํานํ้าร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทํานํ้า
ร้อนช่ัวขณะที่ใช้หรือแบบทํานํ้าร้อนเก็บ
สะสม และเคร่ืองทําความร้อนด้วย
ไฟฟ้าแบบจุ่ม  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8516.21 - - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่าย
ความร้อนจากแหล่งสะสม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8516.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8516.31 - - เครื่องเป่าผม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
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  8516.32 - - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8516.33 - - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8516.40 - เตารีดไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8516.50 - เตาอบไมโครเวฟ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8516.60 - เตาอบอ่ืนๆ รวมทั้งเตาที่มีหมอ้หุงต้มใน

ตัว แผ่นสําหรบัหุงต้ม บอยลิงริง เตา
ย่าง และเตาอบย่าง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8516.71 - - เครื่องต้มกาแฟหรือชา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8516.72 - - เครื่องป้ิงขนมปัง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8516.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8516.80 - ตัวต้านทานสําหรับทําความร้อนด้วย
ไฟฟ้า 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 85.17 8517.11 - - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วย
ปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8517.12 - - เครื่องโทรศัพท์สําหรับเครือข่าย
เซลลลูาร ์หรือสําหรับเครือขา่ยไร้สาย
อ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8517.18 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8517.61 - - สถานีฐาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8517.62 - - เครื่องจักรสําหรับการรับ การเปลี่ยน 
และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ 
หรือข้อมูลอ่ืนๆ รวมถึงอุปกรณ์ตัดต่อ
สัญญาณและจดัเส้นทาง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8517.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 85.18 8518.10 - ไมโครโฟนและขาต้ังไมโครโฟน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8518.21 - - ลําโพงเด่ียวติดต้ังในตู้ลําโพง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
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RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8518.22 - - ลําโพงหลายตัวติดต้ังในตู้ลําโพง

เดียวกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8518.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8518.30 - หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู

จะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็
ตาม และชุดทีป่ระกอบด้วยไมโครโฟน
หน่ึงตัวและลําโพงต้ังแต่หน่ึงตัวขึ้นไป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8518.40 - เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วง
ความถี่สัญญาณเสียง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8518.50 - ชุดเคร่ืองขยายเสียงด้วยไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.23 8523.21 - - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยู่ด้วย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

มาจากการบันทึกเสียง หรือปรากฎการณ์อ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) 
หรือสื่อที่ยังไมไ่ด้บันทึกในประเภทย่อย 

8523.21 
  8523.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฎการณ์อ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) 
หรือสื่อที่ยังไมไ่ด้บันทึกในประเภทย่อย 

8523.29 
  8523.41 - - ที่ยังไม่ได้บันทึก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฎการณ์อ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) 
หรือสื่อที่ยังไมไ่ด้บันทึกในประเภทย่อย 

8523.41 
  8523.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฎการณ์อ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) 
หรือสื่อที่ยังไมไ่ด้บันทึกในประเภทย่อย 

8523.49 
  8523.51 - - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจําแบบไม่ลบ

เลือนชนิดโซลิด-สเตท 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฎการณ์อ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) 
หรือสื่อที่ยังไมไ่ด้บันทึกในประเภทย่อย 

8523.51 
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  8523.52 - - “สมาร์ทการ์ด” RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฎการณ์อ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) 
หรือสื่อที่ยังไมไ่ด้บันทึกในประเภทย่อย 

8523.52 
  8523.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฎการณ์อ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) 
หรือสื่อที่ยังไมไ่ด้บันทึกในประเภทย่อย 

8523.59 
  8523.80 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฎการณ์อ่ืนๆ 
ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) 
หรือสื่อที่ยังไมไ่ด้บันทึกในประเภทย่อย 

8523.80 
 85.26 8526.10 - เครื่องเรดาร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8526.91 - - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือ

เดินอากาศ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8526.92 - - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.27 8527.12 - - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ต

ขนาดกระเป๋า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8527.13 - - เครื่องรับอ่ืนๆ ที่มีเครื่องบันทกึเสียง

หรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8527.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8527.21 - - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง

ประกอบอยู่ด้วย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8527.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8527.91 - - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง

ประกอบอยู่ด้วย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8527.92 - - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง 

แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8527.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
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 85.28 8528.41 - - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญใ่ช้ใน

ระบบประมวลผลข้อมลูอัตโนมัติตาม
ประเภท 84.71  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8528.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8528.51 - - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญใ่ช้ใน
ระบบประมวลผลข้อมลูอัตโนมัติตาม
ประเภท 84.71  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8528.59 - -  อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8528.61 - - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญใ่ช้ใน
ระบบประมวลผลข้อมลูอัตโนมัติตาม
ประเภท 84.71  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8528.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8528.71 - - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉาก
แสดงภาพร่วมอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8528.72 - - อ่ืนๆ ส ี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8528.73 - - อ่ืนๆ เอกรงค ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 85.30 8530.10 - เครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้กับทางรถไฟ

หรือทางรถราง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8530.80 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.31 8531.10 - เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรือ

อัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8531.20 - แผงสัญญาณทีม่ีอุปกรณ์ซึ่งทาํด้วยผลึก

เหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง 
(แอลอีดี) ประกอบร่วมอยู่ด้วย 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8531.80 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 85.32 8532.10 - ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบ
สําหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตช์ และมี
ขนาดกําลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า 
0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8532.21 - - แทนทาลมั RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8532.22 - - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8532.23 - - เซรามิกไดอิเลก็ทริกแบบช้ันเดียว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8532.24 - - เซรามิกไดอิเลก็ทริกแบบหลายช้ัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8532.25 - - ไดอิเล็กทริกทีท่ําด้วยกระดาษหรือ

พลาสติก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8532.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8532.30 - ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือ

ปรับต้ังค่าได้ (พรีเซต) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 85.33 8533.10 - ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบ

คอมโพซิชันหรอืแบบฟิล์ม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8533.21 - - ใช้กับขนาดกําลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8533.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8533.31 - - ใช้กับขนาดกําลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8533.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8533.40 - ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอ่ืนๆ 

รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 85.34 8534.00 วงจรพิมพ์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.35 8535.10 - ฟิวส์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8535.21 - - สําหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 

กิโลโวลต์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8535.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8535.30 - สวิตช์สําหรับแยกวงจร (ไอโซเลติง

สวิตช์) และสวิตช์ สําหรับตัดและต่อ 
(เมกแอนด์เบรกสวิตช์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8535.40 - เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เคร่ืองจํากัด
แรงดันไฟฟ้า และเคร่ืองกําจัดกระแส
เซอร์จ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8535.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.39 8539.10 - หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8539.21 - - ทังสเตนฮาโลเจน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  8539.22 - - อ่ืนๆ ทีม่ีกําลังไม่เกิน 200 วัตต์และ

สําหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8539.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8539.31 - - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8539.32 - - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอ

โซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะ
ฮาไลด์  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8539.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8539.41 - - อาร์กแลมป์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8539.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 85.40 8540.11 - - สี RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8540.12 - - เอกรงค์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8540.20 - หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์ อิเมจคอน
เวอร์เตอร์ และอิเมจอินเทนซิไฟเออร์ 
รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอ่ืนๆ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8540.40 - หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก 
เอกรงค์ รวมทัง้หลอดภาพแสดงผล
ข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอ
ประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่าง
เป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8540.60 - หลอดแคโทดเรย์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8540.71 - - แมกนีตรอน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8540.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8540.81 - - หลอดของเคร่ืองรับหรือเคร่ืองขยาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8540.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.41 8541.10 - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือ

ไดโอดเปล่งแสง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8541.21 - - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
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  8541.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8541.30 - ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก 

นอกจากแบบไวแสง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  8541.40 - กลอุปกรณ์ก่ึงตัวนําแบบไวแสงและโฟ

โตวอลตาอิกเซลล ์จะประกอบขึ้นเป็น
โมดูลหรือทําเป็นแผงหรือไมก็่ตาม 
รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8541.50 - กลอุปกรณ์ก่ึงตัวนําอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  8541.60 - ผลึกพีเอโซอิเลก็ทริกที่ประกอบแล้ว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 85.42 8542.31 - - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะ
ประกอบเข้ากับวงจรความจํา วงจร
กลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ 
วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจร
เวลา หรือวงจรอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8542.32 - - วงจรความจํา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8542.33 - - วงจรขยาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8542.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 85.43 8543.10 - เครื่องเร่งอนุภาค RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8543.20 - เครื่องกําเนิดสัญญาณ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  8543.30 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับ

การชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วย
ไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟริซิส 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  8543.70 - เครื่องจักรและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 85.48 8548.10 - เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้ของเซลปฐมภูม ิ
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า 
เซลปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ ปฐมภูมิ
ที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว 

WO 

87.01 8701.20 - แทรกเตอร์เดินบนถนนสําหรบัลากรถ
ก่ึงรถพ่วง 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

87.02 8702.10 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบ
ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก่ึง
ดีเซล) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8702.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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87.03 8703.10 - ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือการ

เดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนาม
กอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8703.21 - - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8703.22 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8703.23 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8703.24 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8703.31 - - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8703.32 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8703.33 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 
ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8703.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 87.04 8704.10 - รถด้ัมพ์ (ด้ัมเพอร์) ที่ออกแบบเพ่ือใช้

งานนอกทางหลวง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8704.21 - - นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8704.22 - - นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 
ตัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8704.23 - - นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8704.31 - - นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8704.32 - - นํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก (จี.วี.
ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8704.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
87.05 8705.10 - รถป้ันจั่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8705.20 - เดอร์ริกที่เคลื่อนที่ได้สําหรับใช้ในการเจาะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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 8705.30 - รถดับเพลิง RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8705.40 - รถผสมคอนกรีต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8705.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
87.06 8706.00 แชสซสี์ที่มีเครือ่งยนต์ติดต้ัง สําหรับ 

ยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

87.07 8707.10 - สําหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03 RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8707.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
87.08 8708.10 - กันชน และส่วนประกอบของกันชน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8708.21 - - เข็มขัดนิรภัย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 

 8708.29 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8708.30 - เบรกและเซอรโ์วเบรก รวมทั้ง

ส่วนประกอบของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8708.40 - กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของ
กระปุกเกียร์ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8708.50 - เพลาขับที่มีหมอ้เพลา (ดิฟเฟอร์เรน
เชียล) จะมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ของ
ระบบส่งกําลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
เพลา ที่ไม่ใช่เพลาขับ รวมทัง้
ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8708.70 - ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของล้อ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8708.80 - ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอับ) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8708.91 - - หม้อนํ้าและส่วนประกอบของหม้อนํ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8708.92 - - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย 

รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8708.93 - - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8708.94 - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุก

เกียร์พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์) 
รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8708.95 - - ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม 
รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8708.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
87.09 8709.11 - - ที่ใช้ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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87.10 8710.00 รถถังและยานรบหุ้มเกราะอ่ืนๆ ทีข่ับด้วย

มอเตอร์ จะติดต้ังอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม 
และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC 

87.11 8711.10 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ
ไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8711.20 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ
เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8711.30 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ
เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8711.40 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ
เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8711.50 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ
เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8711.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
87.14 8714.10 - ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8714.20 - ของรถสําหรับคนพิการ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8714.91 - - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบ

ของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8714.92 - - วงล้อและซี่ล้อ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8714.93 - - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อ

และเบรกดุมลอ้) และล้อซี่เฟืองแบบ
ฟรีวิล 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8714.94 - - เบรก รวมถึงทีค่รอบเบรกดุมล้อและ
เบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8714.95 - - อานรถ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8714.96 - - คันเหยียบ เฟืองข้อเหว่ียง และ

ส่วนประกอบของของดังกล่าว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8714.99 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
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87.16 8716.10 - รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วง แบบคาราวาน

สําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8716.20 - รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วงที่มีเครื่องขน
ถ่ายของได้ในตัวสําหรับใช้ในการเกษตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8716.31 - - รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วงสําหรับบรรจุ
ของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

 8716.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 8716.40 - รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วงอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
 90.02 9002.11 - - สําหรับกล้องถ่าย เคร่ืองฉาย หรือ

เครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9002.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9002.20 - ฟิลเตอร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9002.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.03 9003.11 - - ทําด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9003.19 - - ทําด้วยวัตถุอ่ืน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.05 9005.10 - กล้องสองตา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9005.80 - อุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.06 9006.10 - กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สําหรับการเตรียม

เพลตหรือลูกกลิ้งที่ใช้ในการพิมพ์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9006.30 - กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษ

สําหรับใช้ใต้นํ้า สําหรับการสาํรวจทาง
อากาศ หรือสําหรับใช้ในทางการแพทย์
หรือศัลยกรรมเพ่ือตรวจสอบอวัยวะ
ภายใน รวมท้ังกล้องถ่ายรูป ชนิดที่ใช้
ทําภาพเชิงซ้อนเพ่ือวัตถุประสงค์ในทาง
นิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9006.40 - กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9006.51 - - มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส ์(ซิงเกิล
เลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้
ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9006.52 - - อ่ืนๆ ทีใ่ช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อย
กว่า 35 มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9006.53 - - อ่ืนๆ ทีใ่ช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 
มิลลิเมตร 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9006.59 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
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RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9006.61 - - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้า

แบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส)์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9006.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 90.07 9007.10 - กล้องถ่ายภาพยนตร์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9007.20 - เครื่องฉายภาพยนตร์  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 90.08 9008.50 - เครื่องฉายภาพน่ิง เครื่องขยาย และ

เครื่องย่อ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 90.10  9010.10 - เครื่องอุปกรณ์สําหรับล้างม้วนฟิล์มหรือ
ม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป 
(รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือ
สําหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบน
ม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรปูโดย
อัตโนมัติ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9010.50 - เครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ทีใ่ช้ตาม
ห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึง
ภาพยนตร์) และเคร่ืองเนกาโตสโกป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9010.60 - จอฉายภาพ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.11 9011.10 - กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอส

โกปิก) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9011.20 - กล้องจุลทรรศน์อ่ืนๆ สําหรับใช้ในการ
ถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉาย
ภาพของจุลวัตถุ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9011.80 - กล้องจุลทรรศน์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.12 9012.10 - กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้อง

จุลทรรศน์แบบใช้เลนส ์รวมทั้งเคร่ือง
ดิฟแฟรกชัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 90.13 9013.10 - กล้องเล็งสําหรับติดกับปืน กล้องเพริส
โกป รวมทั้ง กล้องส่องทางไกลที่
ออกแบบเพ่ือเป็นส่วนประกอบของ 
เครื่องจักรเครื่องใช้ หรือเคร่ืองอุปกรณ์ 
ในตอนน้ีหรือ หมวด 16 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9013.20 - เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
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  9013.80 - กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 90.14 9014.10 - เข็มทิศสําหรับหาทิศทาง  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9014.20 - อุปกรณ์และเครื่องใช้สําหรับใช้ในการ

เดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ) 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9014.80 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.15 9015.10 - เครื่องหาพิสัย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9015.20 - เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9015.30 - เครื่องวัดระดับ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9015.40 - อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสํารวจ

โดยวิธีถ่ายรูป 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9015.80 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9017.10 - โต๊ะเขียนแบบและเคร่ืองเขียนแบบ  

   จะเป็นชนิดอัตโนมัติ หรือไม่ก็ตาม 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9017.20 - อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ  

   การทําเคร่ืองหมายหรือ การคํานวณ
ทางคณิตศาสตร์  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9017.30 - ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร ์และเกจ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9017.80 - อุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 90.18 9018.11 - - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.12 - - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ 

ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
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  9018.13 - - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้

พลังงานจากสนามแม่เหล็ก 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.14 - - เครื่องซินทิกราฟิก  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.20 - เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ

อินฟราเรด 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.31 - - หลอดฉีดยา มหีรือไม่มีเข็มฉดียา RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.32 - - เข็มฉีดยาทําด้วยโลหะและเขม็สําหรับ

เย็บแผล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.39 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.41 - - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐาน

เดียวกันกับเคร่ืองอุปกรณ์ทางทันตก
รรมอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
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  9018.50 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อ่ืนๆ เก่ียวกับ

นัยน์ตา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9018.90 - อุปกรณ์และเครื่องใช้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
 90.19 9019.10 - เครื่องใช้ในการบําบัดโรคโดยวิธีทางกล 

เครื่องนวด รวมทั้ง เคร่ืองทดสอบความ
ถนัดในทางจิตวิทยา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
  9019.20 - เครื่องบําบัดโรคด้วยโอโซน ด้วย

ออกซิเจน ด้วยละอองนํ้ายา เครื่องช่วย
การหายใจ หรอืเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
ใช้บําบัดโรคทางเดินหายใจ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลติเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์น้ันในประเภท

พิกัดเดียวกันเท่าน้ัน 
 90.22 9022.12 - - เครื่องคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9022.13 - - อ่ืนๆ ทีใ่ช้ประโยชน์ทางทันตกรรม  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9022.14 - - อ่ืนๆ ทีใ่ช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

ศัลยกรรม หรอื สัตวแพทย์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9022.19 - - ใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9022.21 - - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม 

ทันตกรรม หรอืสัตวแพทย์ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9022.29 - - ใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9022.30 - หลอดเอกซเรย์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.24 9024.10 - เครื่องจักรและเคร่ืองใช้สําหรับทดสอบ

โลหะ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9024.80 - เครื่องจักรและเคร่ืองใช้อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.25 9025.11 - - ชนิดบรรจุของเหลว สําหรับใช้อ่าน

โดยตรง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9025.19 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9025.80 - อุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.26 9026.10 - สําหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือ

ระดับของของเหลว 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9026.20 - สําหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
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  9026.80 - อุปกรณ์หรือเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
 90.27 9027.10 - เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9027.20 - โครมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 
  9027.30 - สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

และสเปกโทรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง 
(รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ 
รังสีอินฟราเรด) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9027.50 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ทีใ่ช้
รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่
มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

  9027.80 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ  
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH 

 90.28 9028.10 - เครื่องวัดก๊าซ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9028.20 - เครื่องวัดของเหลว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9028.30 - เครื่องวัดไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.29 9029.10 - เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่

มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว 
และที่คล้ายกัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9029.20 - เครื่องบอกความเร็วและเครือ่งวัดรอบ 
รวมทั้งสตรอโบสโกป 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 90.30 9030.10 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สําหรับวัด
หรือตรวจหาการแผ่รังสีทีท่ําให้เกิด 

   ไอออไนเซชัน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9030.20 - ออสซิลโลสโกปและออสซลิโลกราฟ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9030.31 - - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทกึ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9030.32 - - มัลติมิเตอร์ที่มเีครื่องบันทึก  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9030.33 - - อ่ืนๆ ที่ไมม่ีเครือ่งบันทึก  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9030.39 - - อ่ืนๆ ทีม่ีเครื่องบันทึก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9030.40 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่

ออกแบบเป็นพิเศษสําหรับโทรคมนาคม 
(เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัด
อัตรากําลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพีย้น 
โซโฟมิเตอร์) 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  9030.82 - - สําหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์ก่ึง

ตัวนําหรืออุปกรณ์ก่ึงตัวนํา 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9030.84 - - อ่ืนๆ ทีม่ีเครื่องบันทึก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9030.89 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.31 9031.10 - เครื่องจักรสําหรับวัดหาความสมดุลของ

ส่วนประกอบทางกล 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9031.20 - โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9031.41 - - สําหรับตรวจสอบเวเฟอร์ก่ึงตัวนําหรือ

อุปกรณ์ก่ึงตัวนํา หรือสําหรบั
ตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช้
ในการผลิตอุปกรณ์ก่ึงตัวนํา 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9031.49 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9031.80 - อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเคร่ืองจักรอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 90.32 9032.10 - เทอร์โมสแตต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9032.20 - มาโนสแตต RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9032.81 - - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9032.89 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 91.11 9111.10 - ตัวเรือนทําด้วยโลหะมีค่าหรอืโลหะที่

หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9111.20 - ตัวเรือนทําด้วยโลหะสามัญ จะชุบทอง
หรือเงิน หรือไม่ก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9111.80 - ตัวเรือนอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 94.01 9401.10 - ที่น่ังชนิดที่ใช้กับอากาศยาน RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.20 - ที่น่ังชนิดที่ใช้กับยานยนต์ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.30 - ที่น่ังหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.40 - ที่น่ังที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่น่ัง

สําหรับใช้ในสวน หรือเคร่ืองอุปกรณ์ที่
ใช้ในการพักแรม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9401.51 - - ทําด้วยไม้ไผ่ หรือหวาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.59 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.61 - - มีเบาะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.69 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.71 - - มีเบาะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.79 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.80 - ที่น่ังอ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9401.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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 94.02 9402.10 - เก้าอ้ีทําฟัน เก้าอ้ีตัดผม หรือเก้าอ้ีที่

คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของเก้าอ้ี
ดังกล่าว 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9402.90 - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 94.03 9403.10 - เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ใน

สํานักงาน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9403.20 - เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ทําด้วยโลหะ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9403.30 - เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ใน

สํานักงาน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9403.40 - เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9403.50 - เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ใน

ห้องนอน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9403.60 - เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ทําด้วยไม ้ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9403.70 - เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยพลาสติก RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9403.81 - - ทําด้วยไม้ไผ่หรือหวาย RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9403.89 - - อ่ืนๆ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9403.90 - ส่วนประกอบ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 94.05 9405.20 - ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับ

โต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือ
ต้ังบนพ้ืน 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9405.30 - ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9405.40 - เครื่องประทีปโคมไฟอ่ืนๆ ทีใ่ช้ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9405.50 - เครื่องประทีปโคมไฟอ่ืนๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9405.60 - เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายช่ือที่มี

แสงสว่าง และของที่คล้ายกัน 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

 94.06 9406.00 อาคารสําเร็จรูป RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 96.07 9607.11 - - ที่มีฟันซิปทําด้วยโลหะสามัญ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9607.19 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 96.08 9608.10 - ปากกาลูกลื่น RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9608.20 - ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปาก 

   ทําด้วยสักหลาดหรือวัตถุพรุนอ่ืนๆ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9608.30 - ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ 
และปากกาอ่ืนๆ  

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9608.40 - ดินสอแบบหมนุหรือแบบกด RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9608.50 - ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภท

ย่อยข้างต้นต้ังแต่สองประเภทข้ึนไป 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
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  9608.60 - ไส้ปากกาลูกลื่น ที่ประกอบด้วยปลาย

ปากกาลูกลื่น และหลอดหมกึ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9608.91 - - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์) RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9608.99 - - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 96.09 9609.10 - ดินสอและเครยอน ที่ไส้ดินสอหุ้มด้วย

เปลือกแข็ง 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9609.20 - ไส้ดินสอสีดําหรือสีอ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
  9609.90 - อ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 96.13 9613.10 - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิง

ไม่สามารถเติมเช้ือเพลิงซ้ําได้ 
RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9613.20 - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิง
เติมเช้ือเพลิงซ้ําได้ 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 

  9613.80 - เครื่องขีดไฟอ่ืนๆ  RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH 
 96.19 9619.00 ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคิน

และ แนปคินไลเนอร์สําหรับเด็กอ่อน และ
ของที่คล้ายกัน ทําด้วยวัตถุใดก็ตาม 

RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสิ่งทอและ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 1
 



                                             Annex 4                                           ภาคผนวก 4

สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพิกัดศุลกากร           
ฮาร์โมไนซ์อาเซียน (AHTN) ฉบบัป ี2012

No AHTN 2012 Description
ล าดับ

ที่
AHTN      ฉบบัปี

 2012

รายการ

1 3818.00.00 Chemical elements doped for use in electronics, in 

the form of discs, wafers or similar forms; chemical 

compounds doped for use in electronics.

1 3818.00.00 ธาตุเคมีที่โด๊ปแล้วส าหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะ
เปน็แผ่นกลม เปน็เวเฟอร์หรือลักษณะที่คล้ายกัน 
สารประกอบเคมีที่โด๊ปแล้วส าหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์

2 7017.10.10 - - Quartz reactor tubes and holders designed for 

insertion into diffusion and oxidation furnaces for 

production of semiconductor wafers 

2 7017.10.10 - - ทอ่ปฏกิิริยาและที่จับท าด้วยควอร์ตซ์ที่ออกแบบส าหรับ
เตาแพร่ซึมและเตาออกซิเดชัน ส าหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่ง
ตัวน า

3 7020.00.20 - Quartz reactor tubes and holders designed for 

insertion into diffusion and oxidation furnaces for 

production of semiconductor wafers 

3 7020.00.20 - ทอ่ปฏกิิริยาและที่จับท าด้วยควอร์ตซ์ที่ออกแบบส าหรับ
เตาแพร่ซึมและเตาออกซิเดชัน ส าหรับการผลิตเวเฟอร์กึ่ง
ตัวน า

4 8419.39.11 - - - - Machinery for the treatment of materials by a 

process involving heating, for the manufacture of 

printed circuit boards, printed wiring boards or 

printed circuit assemblies 

4 8419.39.11 - - - - เคร่ืองจักรส าหรับใช้กระท ากับวตัถุโดยกรรมวธิี
ที่เกี่ยวข้องกับการท าใหร้้อน ส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ ์
แผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือแผงวงจรไฟฟา้ 

5 8419.89.13 - - - - Machinery for the treatment of material by a 

process involving heating, for the manufacture of 

printed circuit boards, printed wiring boards or 

printed circuit assemblies 

5 8419.89.13 - - - - เคร่ืองจักรส าหรับใช้กระท ากับวตัถุโดยกรรมวธิี
ที่เกี่ยวข้องกับการท าใหร้้อน ส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ ์
แผงการเดินสายแบบพมิพ ์ หรือแผงวงจรไฟฟา้ 

ITA Products in AHTN 2012

หนา้ที ่1 จาก 46
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ล าดับ

ที่
AHTN      ฉบบัปี

 2012

รายการ

6 8419.89.19 - - - - Other 6 8419.89.19 - - - - อื่น ๆ

7 8420.10.10 - - Apparatus for the application of dry film or liquid 

photo resist, photo sensitive layers, soldering pastes, 

solder or adhesive materials on printed circuit 

boards or printed wiring boards or their components 

7 8420.10.10 - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใช้งานกับฟล์ิมไวแสงหรือน  ายาไว
แสง ชั นไวแสง เพสต์ส าหรับใช้บดักรี วตัถุส าหรับบดักรีหรือ
วตัถุยึดติดบนแผ่นฐาน แผงวงจรพมิพ ์แผ่นฐานแผงการ
เดินสายแบบพมิพห์รือส่วนประกอบของของดังกล่าว

8 8420.91.10 - - - Parts of apparatus for the application of dry film 

or liquid photo resist, photosensitive layers, soldering 

pastes, solder or adhesive materials on printed 

circuit boards or printed wiring boards substrates or 

their components 

8 8420.91.10 - - - ส่วนประกอบของเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใช้งานกับฟล์ิม
ไวแสงหรือน  ายาไวแสง ชั นไวแสง เพสต์ส าหรับใช้บดักรี  
วตัถุส าหรับบดักรีหรือวตัถุยึดติดบนแผ่นฐาน แผงวงจรพมิพ์
 แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพมิพห์รือส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว

9 8420.99.10 - - - Parts of apparatus for the application of dry film 

or liquid photo resist, photosensitive layers, soldering 

pastes, solder or adhesive materials on printed 

circuit boards or printed wiring boards substrates or 

their components 

9 8420.99.10 - - - ส่วนประกอบของเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใช้งานกับฟล์ิม
ไวแสงหรือน  ายาไวแสง ชั นไวแสง เพสต์ส าหรับใช้บดักรี 
วตัถุส าหรับบดักรีหรือวตัถุยึดติดบนแผ่นฐานแผงวงจรพมิพ ์
แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพมิพห์รือส่วนประกอบของ
ของดังกล่าว
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10 8424.89.40 - - - Wet processing equipment, by projecting, 

dispersing or spraying, of chemical or 

electrochemical solutions for the application on 

printed circuit boards or printed wiring boards 

substrates; apparatus for the spot application of 

liquids, soldering pastes, solder ball, adhesives or 

sealant to printed circuit boards or printed wiring 

boards or their components; apparatus for the 

application of dry film or liquid photo resist, photo 

sensitive layers, soldering pastes, solder or adhesive 

materials on printed circuit boards or printed wiring 

boards substrates or their components 

10 8424.89.40 - - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการขึ นรูปแบบเปยีก  โดยการฉีด
พน่สารละลายทางเคมีหรือเคมีไฟฟา้ใหพุ้่งเปน็ล า เปน็ฝอย
หรือเปน็ละออง ลงบนแผ่นฐานแผงวงจรพมิพ ์แผ่นฐานแผง
การเดินสายแบบพมิพ ์เคร่ืองอุปกรณ์ฉีดพน่เฉพาะที่โดยใช้
ของเหลว เพสต์ส าหรับใช้บดักรี โซลเดอร์บอลล์ สารยึดติด
หรือซีลแลนต์ลงบนวงจรพมิพ ์แผงการเดินสายแบบพมิพ ์ 
หรือส่วนประกอบของของดังกล่าว เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใช้
งานกับฟล์ิมไวแสงหรือน  ายาไวแสง ชั นไวแสง เพสต์ส าหรับ
ใช้บดักรี วตัถุส าหรับบดักรี หรือวตัถุยึดติดลงบนแผ่นฐาน
แผงวงจรพมิพ ์ แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว

11 8428.20.20 - - Automated machines for the transport, handling 

and storage of printed circuit boards, printed wiring 

boards or printed circuit assemblies 

11 8428.20.20 - - เคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับเคล่ือนย้าย ขนย้าย และ
จัดเก็บแผงวงจรพมิพ ์แผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือ
แผงวงจรไฟฟา้

12 8428.33.20 - - - Automated machines for the transport, handling 

and storage of printed circuit boards, printed wiring 

boards or printed circuit assemblies 

12 8428.33.20 - - - เคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับเคล่ือนย้าย ขนย้าย และ
จัดเก็บแผงวงจรพมิพ ์แผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือ
แผงวงจรไฟฟา้

หนา้ที ่3 จาก 46



No AHTN 2012 Description
ล าดับ

ที่
AHTN      ฉบบัปี

 2012

รายการ

13 8428.39.30 - - - Automated machines for the transport, handling 

and storage of printed circuit boards, printed wiring 

boards or printed circuit assemblies 

13 8428.39.30 - - - เคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับเคล่ือนย้าย ขนย้าย และ
จัดเก็บแผงวงจรพมิพ ์แผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือ
แผงวงจรไฟฟา้

14 8428.90.20 - - Automated machines for the transport, handling 

and storage of printed circuit boards, printed wiring 

boards or printed circuit assemblies 

14 8428.90.20 - - - เคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับเคล่ือนย้าย ขนย้าย และ
จัดเก็บแผงวงจรพมิพ ์แผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือ
แผงวงจรไฟฟา้

15 8431.39.40 - - - Of automated machines for the transport, 

handling and storage of printed circuit boards, 

printed wiring boards or printed circuit assemblies 

15 8431.39.40 - - - ของเคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับเคล่ือนย้าย ขนย้าย และ
จัดเก็บแผงวงจรพมิพ ์แผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือ
แผงวงจรไฟฟา้

16 8443.19.00 - -  Other 16 8443.19.00 - - อื่น ๆ

17 8443.31.10 - - - Printer-copiers, printing by the ink-jet process 17 8443.31.10 - - - เคร่ืองพมิพ์-เคร่ืองท าส าเนา ที่พมิพโ์ดยกรรมวธิอีิงค์เจ็ต

18 8443.31.20 - - - Printer-copiers, printing by the laser process 18 8443.31.20 - - - เคร่ืองพมิพ์-เคร่ืองท าส าเนา ที่พมิพโ์ดยกรรมวธิเีลเซอร์

19 8443.31.30 - - - Combination printer-copier-facsimile machines 19 8443.31.30 - - - เคร่ืองพมิพ์-เคร่ืองท าส าเนา-เคร่ืองโทรสารที่อยู่รวมกัน

20 8443.31.90 - - - Other 20 8443.31.90 - - - อื่น ๆ

21 8443.32.10 - - - Dot matrix printers 21 8443.32.10 - - - เคร่ืองพมิพแ์บบจุด

22 8443.32.20 - - - Ink-jet printers 22 8443.32.20 - - - เคร่ืองพมิพแ์บบอิงค์เจ็ต

23 8443.32.30 - - - Laser printers 23 8443.32.30 - - - เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์

24 8443.32.40 - - - Facsimile machines 24 8443.32.40 - - - เคร่ืองโทรสาร
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25 8443.32.50  - - - Screen printing machinery for the manufacture 

of printed circuit boards or printed wiring boards

25 8443.32.50 - - - เคร่ืองพมิพส์กรีนส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพห์รือ
แผงการเดินสายแบบพมิพ์

26 8443.32.60  - - - Plotters 26 8443.32.60  - - - พล็อตเตอร์

27 8443.32.90 - - - Other 27 8443.32.90 - - - อื่น ๆ

28 8443.39.11 - - - - Colour 28 8443.39.11 - - - - สี

29 8443.39.19 - - - - Other 29 8443.39.19 - - - - อื่น ๆ

30 8443.39.20  - - - Electrostatic photocopying apparatus, operating 

by reproducing the original image via an 

intermediate onto the copy (indirect process)

30 8443.39.20 - - - เคร่ืองท าส าเนาโดยใช้แสง แบบอิเล็กโทรสแตติก 
ท างานโดยวธิถี่ายแบบต้นฉบบัลงบนส าเนาโดยผ่าน ตัวกลาง
 (กรรมวธิทีางอ้อม) 

31 8443.39.30 - - - Other photocopying apparatus incorporating an 

optical system 

31 8443.39.30 - - - เคร่ืองท าส าเนาโดยใช้แสงอื่น ๆ ที่มีระบบทาง       
ทศันศาสตร์ประกอบร่วมอยู่

32 8443.99.10 - - - Of screen printing machinery for the 

manufacture of printed circuit boards or printed 

wiring boards 

32 8443.99.10 - - - ของเคร่ืองพมิพส์กรีนส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ ์
หรือแผงการเดินสายแบบพมิพ์

33 8443.99.20 - - - Ink-filled printer cartridges 33 8443.99.20 - - - กล่องที่เติมหมึกแล้วส าหรับเคร่ืองพมิพ์
34 8443.99.30 - - - Paper feeders and sorters 34 8443.99.30 - - - เคร่ืองปอ้นกระดาษ และเคร่ืองคัดกระดาษ
35 8443.99.90 - - - Other 35 8443.99.90 - - - อื่น ๆ
36 8456.90.10 - - Machine tools, numerically controlled, for working 

any material by removal of material, by plasma arc 

processes, for the manufacture of printed circuit 

boards or printed wiring boards 

36 8456.90.10 - - เคร่ืองมือกลควบคุมโดยระบบตัวเลขส าหรับใช้งานกับ
วตัถุโดยเอาเนื อวตัถุออกด้วยกรรมวธิใีช้พลาสมาอาร์ก
ส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพห์รือแผงการเดินสายแบบพมิพ์
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37 8456.90.20 - - Wet processing equipment for the application by 

immersion of electrochemical solutions,  for the 

purpose of removing material on printed circuit 

boards or printed wiring boards B

37 8456.90.20 - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการแบบเปยีกโดยการจุ่ม
ในสารละลายเคมีไฟฟา้ มีวตัถุประสงค์เพื่อเอาเนื อวตัถุออก 
ใช้งานกับแผงวงจรพมิพห์รือแผงการเดินสายแบบพมิพ์

38 ex8456.90.90  - - - Water-jet cutting machines 38 ex8456.90.90  - - - เคร่ืองตัดวตัถุโดยใช้น  าแรงดันสูง

39 8460.31.10 - - - Machine tools, numerically controlled, for 

sharpening carbide drilling bits with a shank 

diameter not exceeding 3.175 mm, provided with 

fixed collets and having a power not exceeding 0.74 

kW

39 8460.31.10 - - - เคร่ืองท าใหค้ม ควบคุมโดยระบบตัวเลข ที่มีปลอกหวั
จับดอกสวา่นตรึงอยู่และมีก าลังไม่เกิน 0.74 กิโลวตัต์
ส าหรับใช้กับดอกสวา่นที่ท าด้วยคาร์ไบด์ มี   
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้านไม่เกิน 3.175 มิลลิเมตร

40 8465.91.10  - - - Of a kind used for scoring printed circuit boards 

or printed wiring boards or printed circuit boards or 

printed wiring boards substrates, electrically 

operated

40 8465.91.10 - - - ส าหรับขีดร่องแผงวงจรพมิพ ์แผงการเดินสายแบบพมิพ์
 หรือแผ่นฐานแผงวงจรพมิพ ์แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบ
พมิพ ์ที่ใช้ไฟฟา้

41 8465.92.10  - - - For routing printed circuit boards or printed 

wiring boards or printed circuit boards or printed 

wiring boards substrates, accepting router bits with a 

shank diameter not exceeding 3.175 mm, for scoring 

printed circuit boards or printed wiring boards or 

printed circuit boards or printed wiring boards 

substrates

41 8465.92.10 - - - ส าหรับจัดเส้นทางแผงวงจรพมิพ ์แผงการเดินสายแบบ
พมิพห์รือแผ่นฐานแผงวงจรพมิพ ์แผ่นฐานแผงการเดินสาย
แบบพมิพใ์ช้กับเราเตอร์บทิส์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางก้านไม่เกิน
 3.175 มิลลิเมตร และส าหรับขีดร่องแผงวงจรพมิพ ์ แผง
การเดินสายแบบพมิพ ์หรือแผ่นฐานแผงวงจรพมิพ ์ แผ่น
ฐานแผงการเดินสายแบบพมิพ์

หนา้ที ่6 จาก 46



No AHTN 2012 Description
ล าดับ

ที่
AHTN      ฉบบัปี

 2012

รายการ

42 8465.95.10 - - - Drilling machines for the manufacture of printed 

circuit boards or printed wiring boards, with a 

spindle speed exceeding 50,000 rpm and accepting 

drill bits of a shank diameter not exceeding 3.175 mm

42 8465.95.10 - - - เคร่ืองเจาะส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ ์แผงการ 
เดินสายแบบพมิพ ์ที่มีความเร็วของแกนหมุนเกิน 50,000 
รอบต่อนาท ีและใช้กับดอกสวา่นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางก้านไม่
เกิน 3.175 มิลลิเมตร

43 8465.99.50 - - - Machines for deburring the surfaces of printed 

circuit boards or printed wiring boards during 

manufacturing; for scoring printed circuit boards or 

printed wiring boards or printed circuit boards or 

printed wiring boards substrates; laminating presses 

for the manufacture of printed circuit boards or 

printed wiring boards 

43 8465.99.50 - - - เคร่ืองจักรส าหรับเกลาผิวแผงวงจรพมิพห์รือแผงการ
เดินสายแบบพมิพร์ะหวา่งการผลิต  เคร่ืองจักรส าหรับขีด
ร่องแผงวงจรพมิพห์รือแผงการเดินสายแบบพมิพห์รือแผ่น
ฐานแผงวงจรพมิพห์รือแผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพมิพ ์
รวมทั งเคร่ืองอัดใหเ้ปน็ชั นส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ์
หรือแผงการเดินสายแบบพมิพ์

44 8466.10.10 - - For the machine-tools of subheading 8456.90.10, 

8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 

8465.95.10 or 8465.99.50

44 8466.10.10 - - ส าหรับเคร่ืองมือกลตามประเภทย่อยที่ 8456.90.10 
8456.90.20  8460.31.10  8465.91.10  
8465.92.10  8465.95.10 หรือ 8465.99.50

45 8466.20.10 - - For the machine-tools of subheading 8456.90.10, 

8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 

8465.95.10 or 8465.99.50

45 8466.20.10 - - ส าหรับเคร่ืองมือกลตามประเภทย่อยที่ 8456.90.10 
8456.90.20  8460.31.10  8465.91.10  
8465.92.10  8465.95.10 หรือ 8465.99.50
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46 8466.30.10 - - For the machine-tools of subheading 8456.90.10, 

8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 

8465.95.10 or 8465.99.50

46 8466.30.10 - - ส าหรับเคร่ืองมือกลตามประเภทย่อยที่ 8456.90.10 
8456.90.20  8460.31.10  8465.91.10  
8465.92.10 8465.95.10 หรือ 8465.99.50

47 8466.92.10 - - - For machines of subheading 8465.91.10, 

8465.92.10, 8465.95.10 or 8465.99.50

47 8466.92.10 - - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทย่อยที่ 8465.91.10 
8465.92.10  8465.95.10 หรือ 8465.99.50

48 8466.93.20 - - - For machines of subheading 8456.90.10, 

8456.90.20 or 8460.31.10

48 8466.93.20 - - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทย่อยที่ 8456.90.10 
8456.90.20 หรือ 8460.31.10

49 8466.94.00 - -  For machines of heading 84.62 or 84.63 49 8466.94.00 - - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.62 หรือ 84.63

50 8469.00.10 - Word-processing machines 50 8469.00.10 - เคร่ืองประมวลค า

51 8470.10.00 -  Electronic calculators capable of operation without 

an external source of electric power and pocket-size 

data recording, reproducing and displaying 

machines with calculating functions 

51 8470.10.00 - เคร่ืองค านวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานได้โดยไม่ใช้พลังงาน
ไฟฟา้ จากแหล่งภายนอก รวมทั งเคร่ืองบนัทกึ ถอดและ
แสดงข้อมูล พร้อมท าหน้าที่ค านวณขนาดกระเปา๋

52 8470.21.00 - -  Incorporating a printing device 52 8470.21.00 - - ที่มีอุปกรณ์การพมิพป์ระกอบร่วมอยู่ด้วย

53 8470.29.00 - -  Other 53 8470.29.00 - - อื่น ๆ

54 8470.30.00 -  Other calculating machines 54 8470.30.00 - เคร่ืองค านวณอื่น ๆ

55 8470.50.00 -  Cash registers 55 8470.50.00 - เคร่ืองบนัทกึการรับเงิน

56 8470.90.10 - - Postage-franking machines 56 8470.90.10 - - เคร่ืองประทบัไปรษณียากร

57 8470.90.20 - - Accounting machines 57 8470.90.20 - - เคร่ืองท าบญัชี

58 8470.90.90 - - Other 58 8470.90.90 - - อื่น ๆ
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59 8471.30.10 - - Handheld computers including palmtops and 

personal digital assistants (PDAs)

59 8471.30.10 - - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ขนาดมือถือ รวมถึงปาล์มทอ็ปและ
เคร่ืองช่วยงานส่วนบคุคลแบบดิจิทลั (พดีีเอ)

60 8471.30.20 - - Laptops including notebooks and subnotebooks 60 8471.30.20 - - แล็ปทอ็ป รวมถึงโน้ตบกุและซับโน้ตบกุ

61 8471.30.90 - - Other 61 8471.30.90 - - อื่น ๆ

62 8471.41.10 - - - Personal computers excluding portable 

computers of subheading 8471.30

62 8471.41.10 - - - คอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล ไม่รวมถึงคอมพวิเตอร์ที่พกพา
ได้ตามประเภทย่อยที่ 8471.30

63 8471.41.90 - - - Other 63 8471.41.90 - - - อื่น ๆ

64 8471.49.10 - - - Personal computers excluding portable 

computers of subheading 8471.30

64 8471.49.10 - - - คอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล ไม่รวมถึงคอมพวิเตอร์ที่พกพา
ได้ตามประเภทย่อยที่ 8471.30

65 8471.49.90 - - - Other 65 8471.49.90 - - - อื่น ๆ

66 8471.50.10 - - Processing units for personal ( including portable) 

computers

66 8471.50.10 - - หน่วยประมวลผลส าหรับคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลรวมถึง
คอมพวิเตอร์ที่พกพาได้

67 8471.50.90 - - Other 67 8471.50.90 - - อื่น ๆ

68 8471.60.30 - - Computer keyboards 68 8471.60.30 - - แปน้พมิพค์อมพวิเตอร์

69 8471.60.40 - - X-Y coordinate input devices, including mouses, 

light pens, joysticks, track balls, and touch sensitive 

screens

69 8471.60.40 - - อุปกรณ์ปอ้นพกิัดเอ็กซ์-วาย รวมถึงเมาส์  ปากกาแสง 
ก้านควบคุม ลูกกลมควบคุม และจอไวสัมผัส

70 8471.60.90 - - Other 70 8471.60.90 - - อื่น ๆ

71 8471.70.10 - - Floppy disk drives 71 8471.70.10 - - หน่วยขับแผ่นบนัทกึ

72 8471.70.20 - - Hard disk drives 72 8471.70.20 - - หน่วยขับจานบนัทกึแบบแข็ง
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73 8471.70.30 - - Tape drives 73 8471.70.30 - - หน่วยขับแถบบนัทกึ

74 8471.70.40 - - Optical disk drives, including CD-ROM drives, 

DVD drives and CD-R drives 

74 8471.70.40 - - หน่วยขับจานแสง รวมถึงหน่วยขับซีดีรอม หน่วยขับ ดีวี
ดีและหน่วยขับซีดีอาร์

75 8471.70.50 - - Proprietary format storage devices including 

media therefor for automatic data processing 

machines, with or without removable media and 

whether magnetic, optical or other technology 

75 8471.70.50 - - อุปกรณ์หน่วยเก็บรูปแบบ รวมถึงส่ือบนัทกึส าหรับ
อุปกรณ์ดังกล่าว ส าหรับเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ มี
หรือไม่มีส่ือบนัทกึที่ถอดออกได้ และไม่วา่จะเปน็ส่ือบนัทกึที่
ใช้แม่เหล็ก แสง หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม

76 8471.70.91  - - - Automated backup systems 76 8471.70.91 - - - ระบบอัตโนมัติเพื่อการส ารอง

77 8471.70.99 - - - Other 77 8471.70.99 - - - อื่น ๆ

78 8471.80.10 - - Control and adaptor units 78 8471.80.10 - - หน่วยควบคุม และหน่วยตัวปรับต่อ

79 8471.80.70 - - Sound cards or video cards 79 8471.80.70 - - แผ่นวงจรเสียง หรือแผ่นวงจรภาพ

80 8471.80.90 - - Other 80 8471.80.90 - - อื่น ๆ

81 8471.90.10 - - Bar code readers 81 8471.90.10 - - เคร่ืองอ่านรหสัแทง่

82 8471.90.20 - - Optical character readers, document or image 

scanners

82 8471.90.20 - - เคร่ืองอ่านอักขระด้วยแสง เคร่ืองกวาดตรวจเอกสาร
หรือภาพ

83 8471.90.90 - - Other 83 8471.90.90 - - อื่น ๆ

84 8472.90.10 - - Automatic teller machines 84 8472.90.10 - - เคร่ืองบริการเงินด่วนอัตโนมัติ

85 8473.10.10  - - Printed circuit assemblies for word-processing 

machines

85 8473.10.10 - - แผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) ส าหรับเคร่ืองประมวลค า
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86 8473.21.00  - - Of the electronic calculating machines of 

subheading 8470.10.00, 8470.21.00 or 8470.29.00

86 8473.21.00 - - ของเคร่ืองค านวณอิเล็กทรอนิกส์ ตามประเภทย่อยที่ 
8470.10.00  8470.21.00 หรือ 8470.29.00

87 8473.29.00 - - Other 87 8473.29.00 - - อื่น ๆ

88 8473.30.10 - - Assembled printed circuit boards 88 8473.30.10 - - แผงวงจรพมิพท์ี่ประกอบแล้ว

89 8473.30.90 - - Other 89 8473.30.90 - - อื่น ๆ

90 8473.40.11 - - - Parts, including printed circuit assemblies for 

automatic teller machines 

90 8473.40.11 - - - ส่วนประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟา้(พซีีเอ) ส าหรับ
เคร่ืองบริการเงินด่วนอัตโนมัติ

91 8473.40.20 - - For non-electrically operated machines 91 8473.40.20 - - ส าหรับเคร่ืองจักรที่ไม่ใช้ไฟฟา้

92 8473.50.11 - - - Suitable for use with the machines of heading 

84.71

92 8473.50.11 - - - ที่เหมาะส าหรับใช้กับเคร่ืองจักร ตามประเภทที่ 84.71

93 8473.50.19 - - - Other 93 8473.50.19 - - - อื่น ๆ

94 8473.50.20 - - For non-electrically operated machines 94 8473.50.20 - - ส าหรับเคร่ืองจักรที่ไม่ใช้ไฟฟา้

95 8477.80.31 - - - Lamination presses for the manufacture of 

printed circuit boards or printed wiring boards 

95 8477.80.31 - - - เคร่ืองอัดใหเ้ปน็ชั น ส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพห์รือ
แผงการเดินสายแบบพมิพ์

96 8477.90.32 - - - Parts of lamination presses for the manufacture 

of printed circuit boards or printed wiring boards 

96 8477.90.32 - - - ส่วนประกอบของเคร่ืองอัดใหเ้ปน็ชั น ส าหรับการผลิต
แผงวงจรพมิพห์รือแผงการเดินสายแบบพมิพ์

97 ex8479.71.00  - - Of a kind used in airports, electricallay operated 97 ex8479.71.00  - - ชนิดที่ใช้ในทา่อากาศยานที่ใช้ไฟฟา้

98 ex8479.79.00  - - Other passenger boarding bridges, electrically 

operated

98 ex8479.79.00  - - สะพานขึ น-ลงส าหรับผู้โดยสารอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟา้
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99 8479.89.20 - - - Machinery for assembling central processing 

unit (CPU) daughter boards in plastic cases or 

housings; apparatus for the regeneration of chemical 

solutions used in the manufacture of printed circuit 

boards or printed wiring boards; equipment for 

mechanically cleaning the surfaces of printed circuit 

boards or printed wiring boards during 

manufacturing; automated machines for the 

placement or the removal of components or contact 

elements on printed circuit boards or printed wiring 

boards or other substrates; registration equipment 

for the alignment of printed circuit boards or printed 

wiring boards or printed circuit assemblies in the 

manufacturing process

99 8479.89.20 - - - เคร่ืองจักรส าหรับการประกอบแผงวงจรย่อยของหน่วย
ประมวลผลกลาง (ซีพยี)ู ในตัวเรือนพลาสติก เคร่ืองอุปกรณ์
ส าหรับการปรับสภาพสารละลายเคมีที่ใช้ในการผลิต
แผงวงจรพมิพห์รือแผงการเดินสายแบบพมิพเ์พื่อกลับมาใช้
ใหม่ เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดพื นผิวเชิงกลของ
แผงวงจรพมิพห์รือแผงการเดินสายแบบพมิพร์ะหวา่งการ
ผลิต เคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับวางหรือถอดส่วนประกอบ
หรือชิ นส่วนสัมผัสบนแผงวงจรพมิพห์รือแผงการเดินสาย
แบบพมิพห์รือบนแผ่นฐานอื่น ๆ  เคร่ืองอุปกรณ์รีจิสเตรชัน
ส าหรับปรับแนวของแผงวงจรพมิพห์รือแผงการเดินสาย
แบบพมิพห์รือแผงวงจรไฟฟา้(พซีีเอ) ในกรรมวธิกีารผลิต

100 8479.89.30 - - - Other, electrically operated 100 8479.89.30 - - - อื่น ๆ ใช้ไฟฟา้

101 8479.90.20 - - Of goods of subheading 8479.89.20 101 8479.90.20 - - ของของตามประเภทย่อยที่ 8479.89.20

102 8486.10.10 - - Apparatus for rapid heating of semiconductor 

wafers 

102 8486.10.10 - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใหค้วามร้อนแบบเฉียบพลันของเว
เฟอร์กึ่งตัวน า

103 8486.10.20 - - Spin dryers for semiconductor wafer processing 103 8486.10.20 - - เคร่ืองปั่นแหง้ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเวเฟอร์กึ่ง
ตัวน า
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104 8486.10.30 - - Machines for working any material by removal of 

material, by laser or other light or photon beam in the 

production of semiconductor wafers 

104 8486.10.30 - - เคร่ืองจักรส าหรับใช้งานกับวตัถุใดก็ตาม โดยเอาเนื อวตัถุ
ออกด้วยล าแสงเลเซอร์หรือล าแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบมี 
ในการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวน า

105 8486.10.40 - - Machines and apparatus for sawing monocrystal 

semiconductor boules into slices, or wafers into chips 

105 8486.10.40 - - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับเล่ือยตัดแทง่บลูส์
ผลึกเด่ียวสารกึ่งตัวน าใหเ้ปน็แผ่น หรือตัดเวเฟอร์ใหเ้ปน็ชิพ

106 8486.10.50 - - Grinding, polishing and lapping machines for 

processing of semiconductor wafers 

106 8486.10.50 - - เคร่ืองเจียระไน เคร่ืองขัดมันและเคร่ืองขัดเรียบ ส าหรับ
กระบวนการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวน า

107 8486.10.60 - - Apparatus for growing or pulling monocrystal 

semiconductor boules 

107 8486.10.60 - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับปลูกหรือดึงแทง่บลูส์ ผลึกเด่ียว
สารกึ่งตัวน า

108 8486.10.90 - - Other 108 8486.10.90 - - อื่น ๆ

109 8486.20.11 - - - Chemical vapour deposition apparatus for 

semiconductor production 

109 8486.20.11 - - - เคร่ืองเคลือบด้วยไอเคมีส าหรับการผลิตสารกึ่งตัวน า

110 8486.20.12 - - - Epitaxial deposition machines for semiconductor 

wafers; spinners for coating photographic emulsions 

on semiconductor wafers 

110 8486.20.12 - - - เคร่ืองเคลือบแบบอีพแิทกเซียลส าหรับเวเฟอร์กึ่งตัวน า 
เคร่ืองเคลือบน  ายาไวแสงแบบหมุนบนเวเฟอร์กึ่งตัวน า

111 8486.20.13 - - - Apparatus for physical deposition by sputtering 

on semiconductor wafers; physical deposition 

apparatus for semiconductor production 

111 8486.20.13 - - - เคร่ืองเคลือบทางกายภาพบนเวเฟอร์กึ่งตัวน าโดย
วธิกีารสปตัเตอร์ เคร่ืองเคลือบทางกายภาพส าหรับการผลิต
สารกึ่งตัวน า
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112 8486.20.21 - - - Ion implanters for doping semiconductor 

materials 

112 8486.20.21 - - - ไอออนอิมแพลนเตอร์ส าหรับการโด้ปวตัถุกึ่งตัวน า

113 8486.20.31 - - - Deflash machines for cleaning and removing 

contaminants from the metal leads of semiconductor 

packages prior to the electroplating process; 

spraying appliances for etching, stripping or 

cleaning semiconductor wafers 

113 8486.20.31 - - - เคร่ืองดีแฟลชส าหรับท าความสะอาดและก าจัดสาร
ปนเปื้อนจากขาโลหะของสารกึ่งตัวน าที่ประกอบแล้วก่อน
ท าการชุบด้วยไฟฟา้ เคร่ืองฉีดพน่ส าหรับการกัดขึ นรูป การ
ลอกหรือการท าความสะอาดเวเฟอร์กึ่งตัวน า

114 8486.20.32 - - - Equipment for dry-etching patterns on 

semiconductor materials 

114 8486.20.32 - - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับขึ นรูปแม่พมิพแ์บบแหง้บน    
วตัถุกึ่งตัวน า

115 8486.20.33 - - - Apparatus for wet etching, developing, stripping 

or cleaning semiconductor wafers 

115 8486.20.33 - - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการขึ นรูปแบบเปยีก การล้าง 
สารไวแสง การลอก หรือการท าความสะอาดเวเฟอร์กึ่งตัวน า

116 8486.20.39 - - - Other 116 8486.20.39 - - - อื่น ๆ

117 8486.20.41 - - -  Direct write-on-wafer apparatus 117 8486.20.41 - - - เคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้เขียนลายวงจรบนแวน่ผลึกโดยตรง

118 8486.20.42 - - -  Step and repeat aligners 118 8486.20.42 - - - เคร่ืองปรับแแนวแบบขยับและท าซ  า

119 8486.20.49 - - -  Other 119 8486.20.49 - - - อื่น ๆ

120 8486.20.51 - - - Dicing machines for scribing or scoring 

semiconductor wafers 

120 8486.20.51 - - - เคร่ืองตัดแบง่เวเฟอร์โดยใช้วธิขีีดร่องเวเฟอร์กึ่งตัวน า

121 8486.20.59 - - - Other 121 8486.20.59 - - - อื่น ๆ

122 8486.20.91 - - - Lasercutters for cutting contacting tracks in 

semiconductor production by laser beam 

122 8486.20.91 - - - เคร่ืองตัดด้วยล าแสงเลเซอร์เพื่อเปดิจุดหรือเส้น
เชื่อมต่อทางไฟฟา้ในการผลิตสารกึ่งตัวน า
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123 8486.20.92 - - - Machines for bending, folding and straightening 

semiconductor leads 

123 8486.20.92 - - - เคร่ืองดัดโค้ง พบัและดัดตรง ส าหรับขาสารกึ่งตัวน า

124 8486.20.93 - - - Resistance heated furnaces and ovens for the 

manufacture of semiconductor devices on 

semiconductor wafers 

124 8486.20.93 - - - เตาเผาและเตาอบ แบบท าความร้อนโดยใช้ความ
ต้านทาน ส าหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน าบนเวเฟอร์กึ่งตัวน า

125 8486.20.94 - - - Inductance or dielectric furnaces and ovens for 

the manufacture of semiconductor devices on 

semiconductor wafers 

125 8486.20.94 - - - เตาเผาและเตาอบ แบบเหนี่ยวน าหรือแบบไดอิเล็กทริก
 ส าหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน าบนเวเฟอร์กึ่งตัวน า

126 8486.20.95 - - - Automated machines for the placement or the 

removal of components or contact elements on 

semiconductor materials 

126 8486.20.95 - - - เคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับวางหรือถอดส่วนประกอบ
หรือชิ นส่วนสัมผัสบนวตัถุกึ่งตัวน า

127 8486.20.99 - - - Other 127 8486.20.99 - - - อื่น ๆ

128 8486.30.10 - - Apparatus for dry etching patterns on flat panel 

display substrates 

128 8486.30.10 - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับขึ นรูปแม่พมิพแ์บบแหง้บนแผ่น
ฐานจอแสดงผลแบบแบน

129 8486.30.20 - - Apparatus for wet etching, developing, stripping 

or cleaning flat panel displays 

129 8486.30.20 - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการขึ นรูปแบบเปยีก การล้าง
สารไวแสง การลอกหรือการท าความสะอาดจอแสดงผล
แบบแบน

130 8486.30.30 - - Chemical vapour deposition apparatus for flat 

panel display production; spinners for coating 

photosensitive emulsions on flat panel display 

substrates; apparatus for physical deposition on flat 

panel display substrates 

130 8486.30.30 - - เคร่ืองเคลือบด้วยไอเคมีส าหรับการผลิตจอแสดงผลแบบ
แบน เคร่ืองเคลือบน  ายาไวแสงแบบหมุนบนแผ่นฐาน
จอแสดงผลแบบแบน เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการเคลือบทาง
กายภาพบนแผ่นฐานจอแสดงผลแบบแบน
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131 8486.40.10 - - Focused ion beam milling machines to produce or 

repair masks and reticles for patterns on 

semiconductor devices 

131 8486.40.10 - - เคร่ืองเซาะโดยใช้ล าไอออนซ่ึงถูกโฟกัส ส าหรับสร้างหรือ
ซ่อมมาสก์และเรติเคิล ที่ใช้เปน็แบบแม่พมิพบ์นอุปกรณ์กึ่ง
ตัวน า

132 8486.40.20 - - Die attach apparatus, tape automated bonders, 

wire bonders and encapsulation equipment for 

assembly of semiconductors; automated machines 

for transport, handling and storage of semiconductor 

wafers, wafer cassettes, wafer boxes and other 

materials for semiconductor devices

132 8486.40.20 - - เคร่ืองติดแบบ เคร่ืองเชื่อมติดอัตโนมัติลงบนเทป เคร่ือง
เชื่อมติดลวดโลหะ และเคร่ืองติดผนึกตัวถังส าหรับการ
ประกอบสารกึ่งตัวน า เคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับการ
เคล่ือนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บเวเฟอร์กึ่งตัวน า เวเฟอร์คาส
เซ็ต กล่องเวเฟอร์ และวตัถุอื่น ๆ ส าหรับอุปกรณ์กึ่งตัวน า

133 8486.40.30 - - Moulds for manufacture of semiconductor devices 133 8486.40.30 - - แบบหล่อส าหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน า

134 8486.40.40 - - Optical stereoscopic microscopes fitted with 

equipment specifically designed for the handling 

and transport of semiconductor wafers or reticles 

134 8486.40.40 - - กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสองตาที่ติดตั งบนอุปกรณ์ที่
ออกแบบเฉพาะส าหรับขนย้ายและเคล่ือนย้ายเวเฟอร์กึ่ง
ตัวน าหรือเรติเคิล

135 8486.40.50 - - Photomicrographic microscopes fitted with 

equipment specifically designed for the handling 

and transport of semiconductor wafers or reticles 

135 8486.40.50 - - กล้องจุลทรรศน์แบบโฟโตไมโครกราฟกิที่ติดตั งบน
อุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับขนย้ายและเคล่ือนย้ายเว
เฟอร์กึ่งตัวน าหรือเรติเคิล
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136 8486.40.60 - - Electron beam microscopes fitted with equipment 

specifically designed for the handling and transport 

of semiconductor wafers or reticles 

136 8486.40.60 - - กล้องจุลทรรศน์แบบล าอิเล็กตรอนที่ติดตั งบนอุปกรณ์ที่
ออกแบบเฉพาะส าหรับขนย้ายและเคล่ือนย้ายเวเฟอร์กึ่ง
ตัวน าหรือเรติเคิล

137 8486.40.70 - - Pattern generating apparatus of a kind used for 

producing masks or reticles from photoresist coated 

substrates 

137 8486.40.70 - - เคร่ืองสร้างแม่พมิพช์นิดที่ใช้ส าหรับการผลิตมาสก์หรือเร
ติเคิลจากแผ่นฐานที่เคลือบน  ายาไวแสง

138 8486.90.11 - - - Of apparatus for rapid heating of semiconductor 

wafers

138 8486.90.11 - - - ของเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใหค้วามร้อนแบบเฉียบพลัน
ของเวเฟอร์กึ่งตัวน า

139 8486.90.13 - - - Of machines for working any material by removal 

of material, by laser or other light or photon beam in 

the production of semiconductor wafers

139 8486.90.13 - - - ของเคร่ืองจักรส าหรับใช้งานกับวตัถุใดก็ตาม      โดย
เอาเนื อวตัถุออกด้วยล าแสงเลเซอร์หรือล าแสงอื่น ๆ  หรือ
ใช้โฟตอนบมีในการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวน า

140 8486.90.14 - - - - Tool holders and self-opening dieheads; work 

holders; dividing heads and other special 

attachments for machine tools

140 8486.90.14 - - - - หวัจับเคร่ืองมือ และหวัจับดายชนิดเปดิได้เอง   หวั
จับชิ นงาน ดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพเิศษอื่นๆ ที่ใช้กับ
เคร่ืองมือกล

141 8486.90.15 - - - - Other 141 8486.90.15 - - - - อื่น ๆ

142 8486.90.16 - - - Of grinding, polishing and lapping machines for 

processing of semiconductor wafers

142 8486.90.16 - - - ของเคร่ืองเจียระไน เคร่ืองขัดมันและเคร่ืองขัดเรียบ
ส าหรับกระบวนการผลิตเวเฟอร์กึ่งตัวน า

143 8486.90.17 - - - Of apparatus for growing or pulling monocrystal 

semiconductor boules

143 8486.90.17 - - - ของเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับปลูกหรือดึงแทง่บลูส์ผลึก
เด่ียวสารกึ่งตัวน า
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144 8486.90.21 - - - Of chemical vapour deposition apparatus for 

semiconductor production

144 8486.90.21 - - - ของเคร่ืองเคลือบด้วยไอเคมีส าหรับผลิตสารกึ่งตัวน า

145 8486.90.23 - - - Of ion implanters for doping semiconductor 

materials; of apparatus for physical deposition by 

sputtering on semiconductor wafers; of physical 

deposition apparatus for semiconductor production; 

of direct write-on-wafer apparatus, step and repeat 

aligners and other lithography equipment 

145 8486.90.23 - - - ของไอออนอิมแพลนเตอร์ส าหรับการโด้ปวตัถุกึ่งตัวน า 
 ของเคร่ืองเคลือบทางกายภาพบนเวเฟอร์กึ่งตัวน าโดย
วธิกีารสปตัเตอร์ ของเคร่ืองเคลือบทางกายภาพส าหรับการ
ผลิตสารกึ่งตัวน า ของเคร่ืองอุปกรณ์ที่ใช้เขียนลายวงจรบน
แวน่ผลึกโดยตรง  ของเคร่ืองปรับแนวแบบขยับและท าซ  า 
และของเคร่ืองอุปกรณ์การพมิพแ์บบลิธอกราฟอื่น ๆ

146 8486.90.24 - - - - Tool holders and self-opening dieheads; work 

holders; dividing heads and other special 

attachments for machine tools

146 8486.90.24 - - - - หวัจับเคร่ืองมือ และหวัจับดายชนิดเปดิได้เอง   หวั
จับชิ นงานดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพเิศษอื่นๆ ที่ใช้กับ
เคร่ืองมือกล

147 8486.90.25 - - - - Other 147 8486.90.25 - - - - อื่น ๆ

148 8486.90.26 - - - - Tool holders and self-opening dieheads; 

workholders; dividing heads and other special 

attachments for machine tools

148 8486.90.26 - - - - หวัจับเคร่ืองมือ และหวัจับดายชนิดเปดิได้เอง   หวั
จับชิ นงานดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพเิศษอื่นๆ ที่ใช้กับ
เคร่ืองมือกล

149 8486.90.27 - - - - Other 149 8486.90.27 - - - - อื่น ๆ

150 8486.90.28 - - - Of resistance heated furnaces and ovens for the 

manufacture of semiconductor devices on 

semiconductor wafers; of inductance or dielectric 

furnaces and ovens for the manufacture of 

semiconductor devices on semiconductor wafers 

150 8486.90.28 - - - ของเตาเผาและเตาอบแบบท าความร้อนโดยใช้ความ
ต้านทาน ส าหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน าบน       เวเฟอร์
กึ่งตัวน า และของเตาเผาและเตาอบแบบเหนี่ยวน าหรือแบบ
ไดอิเล็กทริก ส าหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน าบนเวเฟอร์กึ่ง
ตัวน า
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151 8486.90.29 - - - Other 151 8486.90.29 - - - อื่น ๆ

152 8486.90.31 - - - Of apparatus for dry etching patterns on flat 

panel display substrates

152 8486.90.31 - - - ของเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับขึ นรูปแม่พมิพแ์บบแหง้บน
แผ่นฐานจอแสดงผลแบบแบน

153 8486.90.32 - - - - Tool holders and self-opening dieheads; work 

holders; dividing heads and other special 

attachments for machine tools

153 8486.90.32 - - - - หวัจับเคร่ืองมือ และหวัจับดายชนิดเปดิได้เอง    หวั
จับชิ นงานดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพเิศษอื่นๆ ที่ใช้กับ
เคร่ืองมือกล

154 8486.90.33 - - - - Other 154 8486.90.33 - - - - อื่น ๆ

155 8486.90.34 - - - Of chemical vapour deposition apparatus for flat 

panel display production

155 8486.90.34 - - - ของเคร่ืองเคลือบด้วยไอเคมีส าหรับการผลิต
จอแสดงผลแบบแบน

156 8486.90.36 - - - Of apparatus for physical deposition on flat 

panel display substrates

156 8486.90.36 - - - ของเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการเคลือบทางกายภาพบน
แผ่นฐานจอแสดงผลแบบแบน

157 8486.90.41 - - - Of focused ion beam milling machine to produce 

or repair masks and reticles for patterns on 

semiconductor devices

157 8486.90.41 - - - ของเคร่ืองเซาะโดยใช้ล าไอออนซ่ึงถูกโฟกัส ส าหรับ
สร้างหรือซ่อมมาสก์และเรติเคิล ที่ใช้เปน็แบบแม่พมิพบ์น
อุปกรณ์กึ่งตัวน า

158 8486.90.42 - - - Of die attach apparatus, tape automated 

bonders, wire bonders and of encapsulation 

equipment for assembly of semiconductors

158 8486.90.42 - - - ของเคร่ืองติดแบบ เคร่ืองเชื่อมติดอัตโนมัติลงบนเทป  
เคร่ืองเชื่อมติดลวดโลหะ และเคร่ืองติดผนึกตัวถัง ส าหรับ
การประกอบสารกึ่งตัวน า

159 8486.90.43 - - - Of automated machines for transport, handling 

and storage of semiconductor wafers, wafer 

cassettes, wafer boxes and other materials for 

semiconductor devices

159 8486.90.43 - - - ของเคร่ืองจักรอัตโนมัติส าหรับการเคล่ือนย้าย     ขน
ย้ายและจัดเก็บเวเฟอร์กึ่งตัวน า เวเฟอร์คาสเซ็ต    กล่องเว
เฟอร์ และวตัถุอื่นๆ ส าหรับอุปกรณ์กึ่งตัวน า
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160 8486.90.44 - - - Of optical stereoscopic and photomicrographic 

microscopes fitted with equipment specifically 

designed for the handling and transport of 

semiconductor wafers or reticles

160 8486.90.44 - - - ของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสองตาที่ติดตั งบน
อุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับขนย้ายและเคล่ือนย้ายเว
เฟอร์กึ่งตัวน าหรือเรติเคิล

161 8486.90.45 - - - Of electron beam microscopes fitted with 

equipment specifically designed for the handling 

and transport of semiconductor wafers or reticles

161 8486.90.45 - - - ของกล้องจุลทรรศน์แบบล าอิเล็กตรอนที่ติดตั งบน
อุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะส าหรับขนย้ายและเคล่ือนย้ายเว
เฟอร์กึ่งตัวน าหรือเรติเคิล

162 8486.90.46 - - - Of pattern generating apparatus of a kind used 

for producing masks or reticles from photoresist 

coated substrates, including printed circuit 

assemblies 

162 8486.90.46 - - - ของเคร่ืองสร้างแม่พมิพช์นิดที่ใช้ส าหรับการผลิตมาสก์
หรือเรติเคิลจากแผ่นฐานที่เคลือบน  ายาไวแสง รวมถึง
แผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)

163 8504.40.11 - - - Uninterrupted power supplies (UPS) 163 8504.40.11 - - - เคร่ืองจ่ายไฟส ารอง(ยูพเีอส)

164 8504.40.19 - - - Other 164 8504.40.19 - - - อื่น ๆ

165 8504.50.10 - - Inductors for power supplies for automatic data 

processing machines and units thereof, and 

telecommunication apparatus 

165 8504.50.10 - - ตัวเหนี่ยวน าส าหรับแหล่งจ่ายก าลังส าหรับ
เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยของเคร่ือง
ดังกล่าว และเคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคม

166 8504.50.20 - - Chip type fixed inductors 166 8504.50.20 - - ตัวเหนี่ยวน าค่าคงที่แบบชิพ

167 8504.90.20 - - Printed circuit assemblies for the goods of 

subheading 8504.40.11, 8504.40.19 or 8504.50.10

167 8504.90.20 - - แผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) ส าหรับของตามประเภทย่อยที่ 
8504.40.11  8504.40.19 หรือ 8504.50.10
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168 8507.60.10  - - Of a kind used for laptop including notebook and 

subnotebook

168 8507.60.10 - -  ชนิดที่ใช้ส าหรับคอมพวิเตอร์ชนิดแล็ปทอ็ปรวมถึงโน้ต
บกุและซับโน้ตบกุ

169 8507.60.90   - - Other 169 8507.60.90 - - อื่นๆ

170 8513.90.10  - - Parts of portable miners' helmet lamps or 

quarrymen's lamps, designed to function by their 

own source of electric energy

170 8513.90.10  - - ส่วนประกอบของโคมบนหมวกส าหรับคนงานในเหมือง
หรือของโคมส าหรับคนงานเหมืองหนิ ที่ออกแบบใหท้ างาน
โดยใช้แหล่งพลังงานในตัว

171 8513.90.90  - - Parts of portable electric lamps designed to 

function by their own source of energy other than of 

miners' helmet lamps or quarrymen's lamps; 

flashlight reflectors, and flashlight switch slides of 

plastics

171 8513.90.90 - -  - - ส่วนประกอบของโคมไฟฟา้ชนิดมือถือที่ออกแบบให้
ท างานโดยใช้แหล่งพลังงาน นอกจากของโคมบนหมวก
ส าหรับคนงานในเหมืองหรือของโคมส าหรับคนงานเหมือง
หนิ; ตัวสะทอ้นส าหรับไฟฉาย และตัวเล่ือนปดิเปดิพลาสติก
ส าหรับไฟฉาย

172 8514.20.20 - - Electric furnaces or ovens for the manufacture of 

PCB/PWBs or PCAs

172 8514.20.20 - - เตาเผาไฟฟา้หรือเตาอบไฟฟา้ส าหรับการผลิตแผงวงจร
พมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)

173 8514.30.20 - - Electric furnaces or ovens for the manufacture of 

PCB/PWBs or PCAs

173 8514.30.20 - - เตาเผาไฟฟา้หรือเตาอบไฟฟา้ส าหรับการผลิตแผงวงจร
พมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)

174 8514.90.20 - - Parts of industrial or laboratory electric furnaces or 

ovens for the manufacture of PCB/PWBs or PCAs

174 8514.90.20 - - ส่วนประกอบของเตาเผาหรือเตาอบไฟฟา้ ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหรือตามหอ้งปฏบิติัการส าหรับการผลิต
แผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ ์หรือแผงวงจร
ไฟฟา้ (พซีีเอ)
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175 8515.19.10 - - - Machines and apparatus for soldering 

components on PCB/PWBs

175 8515.19.10 - - - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับบดักรี
องค์ประกอบบนแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ์

176 8515.90.20 - - Parts of machine apparatus for soldering 

components on PCB/PWBs

176 8515.90.20 - - ส่วนประกอบของเคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับ
บดักรีองค์ประกอบบนแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบ
พมิพ์

177 8517.11.00 - -  Line telephone sets with cordless handsets 177 8517.11.00 - - เคร่ืองโทรศัพทแ์บบใช้สายพร้อมด้วยปากพดูหฟูงั (แฮนด์
เซต) ไร้สาย

178 8517.12.00 - - Telephones for cellular networks or for other 

wireless networks

178 8517.12.00 - - เคร่ืองโทรศัพทส์ าหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือส าหรับ
เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ

179 8517.18.00 - - Other 179 8517.18.00 - - อื่น ๆ

180 8517.61.00 - - Base stations 180 8517.61.00 - - สถานีฐาน

181 8517.62.10 - - - Radio transmitters and radio receivers of a kind 

used for simultaneous interpretation at multilingual 

conferences

181 8517.62.10 - - - เคร่ืองส่งวทิยุ และเคร่ืองรับวทิยุชนิดที่ใช้ส าหรับการ
แปลภาษาในทนัทขีองการประชุมที่ใช้หลายภาษา

182 8517.62.21 - - - - Control and adaptor units, including gateways, 

bridges and routers

182 8517.62.21 - - - -  หน่วยควบคุมและหน่วยตัวปรับต่อ รวมถึง เกตเวย์ 
บริดจ์ และอุปกรณ์จัดเส้นทาง

183 8517.62.29 - - - - Other 183 8517.62.29 - - - -  อื่น ๆ

184 8517.62.30 - - - Telephonic or telegraphic switching apparatus 184 8517.62.30 - - - เคร่ืองอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณส าหรับโทรศัพทห์รือโทร
เลข

185 8517.62.41 - - - - Modems including cable modems and modem 

cards

185 8517.62.41 - - - - โมเด็ม รวมถึงเคเบลิโมเด็ม และโมเด็มการ์ด
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186 8517.62.42 - - - - Concentrators or multiplexers 186 8517.62.42 - - - - ตัวรวมช่องสัญญาณหรือตัวมัลติเพลกซ์

187 8517.62.49 - - - - Other 187 8517.62.49 - - - - อื่น ๆ

188 8517.62.51 - - - - Wireless LANs 188 8517.62.51 - - - - แลนไร้สาย

189 8517.62.53 - - - - Other transmission apparatus for radio-

telephony or radio-telegraphy

189 8517.62.53 - - - - เคร่ืองส่งอื่นๆ ส าหรับวทิยุโทรศัพทห์รือวทิยุโทรเลข

190 8517.62.59 - - - - Other 190 8517.62.59 - - - - อื่น ๆ

191 8517.62.61 - - - - For radio-telephony or radio-telegraphy 191 8517.62.61 - - - - ส าหรับวทิยุโทรศัพทห์รือวทิยุโทรเลข

192 8517.62.69 - - - - Other 192 8517.62.69 - - - - อื่น ๆ

193 8517.62.91  - - - - Portable receivers for calling, alerting or 

paging and paging alert devices, including pagers

193 8517.62.91 - - - - เคร่ืองรับแบบพกพาส าหรับใช้รับการเรียก รับ
สัญญาณเตือนหรือรับเพจ และอุปกรณ์เตือนการรับเพจ 
รวมถึงวทิยุติดตามตัว (เพจเจอร์)

194 8517.62.92  - - - - For radio-telephony or radio-telegraphy 194 8517.62.92 - - - - ส าหรับวทิยุโทรศัพทห์รือวทิยุโทรเลข

195 8517.62.99  - - - - Other 195 8517.62.99  - - - - อื่นๆ

196 8517.69.00  - - Other 196 8517.69.00 - - อื่น ๆ

197 8517.70.10 - - Of control and adaptor units including gateways, 

bridges, routers

197 8517.70.10 - - ของหน่วยควบคุมและหน่วยตัวปรับต่อ รวมถึง  เกตเวย์ 
บริดจ์ และอุปกรณ์จัดเส้นทาง

198 8517.70.21 - - - Of cellular telephones 198 8517.70.21 - - - ส าหรับเซลลูลาร์โฟน

199 8517.70.29 - - - Other 199 8517.70.29 - - - อื่น ๆ

200 8517.70.31  - - - Of goods for line telephony or line telegraphy 200 8517.70.31 - - - ส าหรับโทรศัพทห์รือโทรเลข

201 8517.70.32  - - - Of  goods for radio-telephony or radio-

telegraphy

201 8517.70.32 - - - ส าหรับวทิยุโทรศัพทห์รือวทิยุโทรเลข

202 8517.70.39 - - - Other 202 8517.70.39 - - - อื่น ๆ
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203 8517.70.40  - - Aerials or antennae of a kind used with apparatus 

for radio-telephony or radio-telegraphy

203 8517.70.40 - - สายอากาศชนิดที่ใช้กับเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวทิยุ
โทรศัพทห์รือวทิยุโทรเลข

204 8517.70.91  - - - Of goods for line telephony or line telegraphy 204 8517.70.91 - - - ส าหรับโทรศัพทห์รือโทรเลข

205 8517.70.92  - - - Of goods for radio-telephony or radio-telegraphy 205 8517.70.92 - - - ส าหรับวทิยุโทรศัพทห์รือวทิยุโทรเลข

206 8517.70.99 - - - Other 206 8517.70.99 - - - อื่น ๆ

207 8518.10.11 - - - Microphones having a frequency range of 300 

Hz to 3,400 Hz, with a diameter of not exceeding 10 

mm and a height not exceeding 3 mm, for 

telecommunication use

207 8518.10.11 - - - ไมโครโฟนที่มีความถี่ในช่วง 300 เฮิร์ตซ์ ถึง 3,400 
เฮิร์ตซ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตรและมี
ความสูงไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ชนิดที่ใช้งานทางโทรคมนาคม

208 8518.29.20 - - - Loudspeakers, without encloser , having a 

frequency range of 300 Hz to 3,400 Hz, with a 

diameter not exceeding 50 F211mm, for 

telecommunication use

208 8518.29.20 - - - ล าโพงที่ปราศจากตัวกล่อง ที่มีความถี่ในช่วง 300 
เฮิร์ตซ์ ถึง 3,400 เฮิร์ตซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 50
 มิลลิเมตร ชนิดใช้งานทางโทรคมนาคม

209 8518.30.40 - - Line telephone handsets 209 8518.30.40 - - ชุดปากพดูหฟูงัของเคร่ืองโทรศัพทแ์บบใช้สาย

210 8518.40.20 - - Used as repeaters in line telephony 210 8518.40.20 - - ที่ใช้เปน็เคร่ืองทวนสัญญาณในโทรศัพทแ์บบใช้สาย

211 8518.40.30 - - Used as repeaters in telephony other than line 

telephony 

211 8518.40.30 - - ที่ใช้เปน็เคร่ืองทวนสัญญาณในโทรศัพทน์อกจาก
โทรศัพทแ์บบใช้สาย

212 8518.90.10 - - Of goods of subheading 8518.10.11, 8518.29.20, 

8518.30.40 or 8518.40.20, including printed circuit 

assemblies

212 8518.90.10 - - ของของตามประเภทย่อยที่ 8518.10.11  
8518.29.20  8518.30.40 หรือ 8518.40.20 
รวมถึงแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)
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213 8519.50.00 - Telephone answering machines 213 8519.50.00 - เคร่ืองตอบรับโทรศัพท์

214 8519.81.10 - - - Pocket size cassette recorders, the dimensions 

of which do not exceed 170 mm x 100 mm x 45 mm

214 8519.81.10 - - - เคร่ืองบนัทกึเทปคาสเซ็ตขนาดกระเปา๋ ที่มีขนาดไม่เกิน
 170 มิลลิเมตร x 100 มิลลิเมตร x 45 มิลลิเมตร

215 8519.81.20 - - - Cassette recorders, with built in amplifiers and 

one or more built in loudspeakers, operating only 

with an external source of power 

215 8519.81.20 - - - เคร่ืองบนัทกึเทปคาสเซ็ต ที่มีเคร่ืองขยายเสียงติดตั ง
ถาวรและล าโพงติดตั งถาวรตั งแต่หนึ่งตัวขึ นไป ท างานได้
เฉพาะที่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก

216 8522.90.20 - - Printed circuit board assemblies for telephone 

answering machines 

216 8522.90.20 - - ชุดประกอบแผงวงจรพมิพส์ าหรับเคร่ืองตอบรับโทรศัพท์

217 8523.29.11  - - - - - Computer tapes 217 8523.29.11 - - - - - คอมพวิเตอร์เทป

218 8523.29.19  - - - - - Other 218 8523.29.19 - - - - - อื่น ๆ

219 8523.29.29  - - - - - Other 219 8523.29.29 - - - - - อื่น ๆ

220 8523.29.31  - - - - - Computer tapes 220 8523.29.31 - - - - - คอมพวิเตอร์เทป

221 8523.29.33  - - - - -  Video tapes 221 8523.29.33 - - - - - วดีีโอเทป

222 8523.29.39  - - - - - Other 222 8523.29.39 - - - - -อื่น ๆ

223 8523.29.41  - - - - - Computer tapes 222 8523.29.41 - - - - - คอมพวิเตอร์เทป

224 8523.29.49  - - - - - Other 224 8523.29.49 - - - - - อื่น ๆ

225 8523.29.51  - - - - - Computer tapes 225 8523.29.51 - - - - - คอมพวิเตอร์เทป

226 8523.29.52  - - - - - Video tapes 226 8523.29.52 - - - - - วดีีโอเทป

227 8523.29.59  - - - - - Other 227 8523.29.59 - - - - -อื่น ๆ
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228 8523.29.61   - - - - - Of a kind used for reproducing 

representations of instructions, data, sound and 

image, recorded in a machine readable binary form, 

and capable of being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an automatic data 

processing machine; proprietary format storage 

(recorded) media  

228 8523.29.61 - - - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับการสร้างชุดค าส่ัง ข้อมูล เสียงและ
ภาพขึ นใหม่ ที่ถูกบนัทกึในเคร่ืองที่สามารถอ่านได้ในรูป
ของไบนารีและสามารถน าไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับ
ผู้ใช้โดยทางเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ส่ือบนัทกึของ
หน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ

229 8523.29.62  - - - - - Of a kind suitable for cinematography 229 8523.29.62 - - - - - ชนิดที่ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์

230 8523.29.63  - - - - - Other  video tapes 230 8523.29.63 - - - - - วดีีโอเทปอื่นๆ

231 8523.29.69  - - - - - Other 231 8523.29.69 - - - - - อื่น ๆ

232 8523.29.71  - - - - - Computer hard disks and diskettes 232 8523.29.71 - - - - - จานบนัทกึแบบแข็งและแผ่นบนัทกึส าหรับ
คอมพวิเตอร์

233 8523.29.79  - - - - - Other 233 8523.29.79 - - - - - อื่น ๆ

234 8523.29.81  - - - - - - Of a kind suitable for computer use 234 8523.29.81 - - - - - - ชนิดที่เหมาะส าหรับใช้กับคอมพวิเตอร์

235 8523.29.82  - - - - - - Other 235 8523.29.82 - - - - - - อื่น ๆ

236 8523.29.83  - - - - - Other, of a kind used for reproducing 

representations of instructions, data, sound and 

image, recorded in a machine readable binary form, 

and capable of being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an automatic data 

processing machine; proprietary format storage 

(recorded) media

236 8523.29.83  - - - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับการสร้างชุดค าส่ัง ข้อมูล เสียง 
และภาพขึ นใหม่ ที่ถูกบนัทกึในเคร่ืองที่สามารถอ่านได้ในรูป
ของไบนารีและสามารถน าไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับ
ผู้ใช้โดยทางเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ส่ือบนัทกึของ
หน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ
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237 8523.29.91  - - - - - Of a kind suitable for computer use 237 8523.29.91 - - - - - ชนิดที่เหมาะส าหรับใช้กับคอมพวิเตอร์

238 8523.29.92  - - - - - Other 238 8523.29.92 - - - - - อื่น ๆ

239 8523.29.93  - - - - - - Of a kind suitable for computer use 239 8523.29.93 - - - - - - ชนิดที่เหมาะส าหรับใช้กับคอมพวิเตอร์

240 8523.29.94  - - - - - - Other 240 8523.29.94 - - - - - - อื่น ๆ

241 8523.29.95  - - - - - Other, of a kind used for reproducing 

representations of instructions, data, sound and 

image, recorded in a machine readable binary form, 

and capable of being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an automatic data 

processing machine; proprietary format storage 

(recorded) media

241 8523.29.95 - - - - - อื่นๆ ชนิดที่ใช้ส าหรับการสร้างชุดค าส่ัง ข้อมูล เสียง
 และภาพขึ นใหม่ ที่ถูกบนัทกึในเคร่ืองที่สามารถอ่านได้ใน
รูปของไบนารีและสามารถน าไปจัดการหรือสร้างการติดต่อ
กับผู้ใช้โดยทางเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ส่ือบนัทกึ
ของหน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ

242 8523.29.99  - - - - - Other 246 8523.29.99 - - - - - อื่น ๆ

243 8523.41.10  - - - Of a kind suitable for computer use 243 8523.41.10 - - - ชนิดที่เหมาะส าหรับใช้กับคอมพวิเตอร์

244 8523.41.90 - - - Other 244 8523.41.90 - - - อื่น ๆ

245 8523.49.11  - - - - Of a kind used for reproducing phenomena 

other than sound or image

245 8523.49.11  - - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับถอดปรากฎการณ์ นอกจากเสียง
หรือภาพ
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246 8523.49.14  - - - - Other, of a kind used for reproducing 

representations of instructions, data, sound and 

image, recorded in a machine readable binary form, 

and capable of being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an automatic data 

processing machine; proprietary format storage 

(recorded) media

246 8523.49.14  - - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับการสร้างชุดค าส่ัง ข้อมูล เสียง และ
ภาพขึ นใหม่ ที่ถูกบนัทกึในเคร่ืองที่สามารถอ่านได้ในรูป
ของไบนารีและสามารถน าไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับ
ผู้ใช้โดยทางเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ส่ือบนัทกึของ
หน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ

247 8523.49.19  - - - - Other 247 8523.49.19 - - - - อื่น ๆ

248 8523.49.91  - - - - Of a kind used for reproducing phenomena 

other than sound or image

248 8523.49.91  - - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับถอดปรากฎการณ์ นอกจากเสียง
หรือภาพ

249 8523.49.93  - - - - Other, of a kind used for reproducing 

representations of instructions, data, sound and 

image, recorded in a machine readable binary form, 

and capable of being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an automatic data 

processing machine; proprietary format storage 

(recorded) media

249 8523.49.93  - - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับการสร้างชุดค าส่ัง ข้อมูล เสียง และ
ภาพขึ นใหม่ ที่ถูกบนัทกึในเคร่ืองที่สามารถอ่านได้ในรูป
ของไบนารีและสามารถน าไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับ
ผู้ใช้โดยทางเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ส่ือบนัทกึของ
หน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ

250 8523.49.99  - - - - Other 250 8523.49.99 - - - - อื่น ๆ

251 8523.51.11  - - - - Of a kind suitable for computer use 251 8523.51.11 - - - - ชนิดที่เหมาะส าหรับใช้กับคอมพวิเตอร์
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252 8523.51.19  - - - - Other 252 8523.51.19 - - - - อื่น ๆ

253 8523.51.21  - - - - - Of a kind suitable for computer use 253 8523.51.21 - - - - - ชนิดที่เหมาะส าหรับใช้กับคอมพวิเตอร์

254 8523.51.29  - - - - - Other 254 8523.51.29 - - - - - อื่น ๆ

255 8523.51.30  - - - - Other, of a kind used for reproducing 

representations of instructions, data, sound and 

image, recorded in a machine readable binary form, 

and capable of being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an automatic data 

processing machine; proprietary format storage 

(recorded) media

255 8523.51.30  - - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับการสร้างชุดค าส่ัง ข้อมูล เสียง และ
ภาพขึ นใหม่ ที่ถูกบนัทกึในเคร่ืองที่สามารถอ่านได้ในรูป
ของไบนารีและสามารถน าไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับ
ผู้ใช้โดยทางเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ส่ือบนัทกึของ
หน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ

256 8523.51.90  - - - - Other 256 8523.51.90 - - - - อื่น ๆ

257 8523.52.00  - - "Smart cards" 257 8523.52.00  - - "สมาร์ทการ์ด"

258 8523.59.10  - - - Proximity cards and tags 258 8523.59.10  - - - บตัรและแผ่นปา้ยที่ตรวจรู้ได้ในระยะใกล้ (พรอกซิมิที
การ์ด และแทค)

259 8523.59.21  - - - - Of a kind suitable for computer use 259 8523.59.21 - - - - ชนิดที่เหมาะส าหรับใช้กับคอมพวิเตอร์
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260 8523.59.29  - - - - Other 260 8523.59.29 - - - - อื่น ๆ

261 8523.59.30  - - - - Of a kind used for reproducing phenomena 

other than sound or image

261 8523.59.30  - - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับถอดปรากฎการณ์ นอกจากเสียง
หรือภาพ

262 8523.59.40  - - - - Other, of a kind used for reproducing 

representations of instructions, data, sound and 

image, recorded in a machine readable binary form, 

and capable of being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an automatic data 

processing machine; proprietary format storage 

(recorded) media

262 8523.59.40  - - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับการสร้างชุดค าส่ัง ข้อมูล เสียง และ
ภาพขึ นใหม่ ที่ถูกบนัทกึในเคร่ืองที่สามารถอ่านได้ในรูป
ของไบนารีและสามารถน าไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับ
ผู้ใช้โดยทางเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ส่ือบนัทกึของ
หน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ

263 8523.59.90  - - - - Other 263 8523.59.90 - - - - อื่น ๆ

264 8523.80.51  - - - Of a kind suitable for computer use 264 8523.80.51 - - - ชนิดที่เหมาะส าหรับใช้กับคอมพวิเตอร์

265 8523.80.59  - - - Other 265 8523.80.59 - - - อื่น ๆ

266 8523.80.91  - - - Of a kind used for reproducing phenomena 

other than sound or image

266 8523.80.91  - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับถอดปรากฎการณ์ นอกจากเสียงหรือ
ภาพ
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267 8523.80.92  - - - Other, of a kind used for reproducing 

representations of instructions, data, sound and 

image, recorded in a machine readable binary form, 

and capable of being manipulated or providing 

interactivity to a user, by means of an automatic data 

processing machine; proprietary format storage 

(recorded) media

267 8523.80.92  - - - ชนิดที่ใช้ส าหรับการสร้างชุดค าส่ัง ข้อมูล เสียง และ
ภาพขึ นใหม่ ที่ถูกบนัทกึในเคร่ืองที่สามารถอ่านได้ในรูป
ของไบนารีและสามารถน าไปจัดการหรือสร้างการติดต่อกับ
ผู้ใช้โดยทางเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ส่ือบนัทกึของ
หน่วยเก็บที่มีรูปแบบเฉพาะ

268 8523.80.99  - - - Other 268 8523.80.99 - - - อื่น ๆ

269 8525.60.00  - Transmission apparatus incorporating reception 

apparatus

269 8525.60.00  - เคร่ืองส่งที่มีเคร่ืองรับประกอบร่วมอยู่ด้วย

270 8525.80.10 - - Web cameras 270 8525.80.10 - - เวบ็แคมเมอรา

271 8525.80.31  - - - Of a kind used in broadcasting 271 8525.80.31  - - - ชนิดที่ใช้ในการกระจายเสียง

272 8525.80.39  - - - Other 272 8525.80.39 - - - อื่น ๆ

273 8525.80.50  - - Other digital cameras 273 8525.80.50  - - กล้องถ่ายบนัทกึภาพดิจิทลัอื่นๆ

274 8526.10.10 - - Radar apparatus, ground based, or of a kind for 

incorporation in civil aircraft, or of a kind used solely 

on sea-going vessels 

274 8526.10.10 - - เคร่ืองเรดาร์ ภาคพื นดิน หรือชนิดที่ประกอบร่วมอยู่ใน
อากาศยานพลเรือน หรือชนิดที่ใช้เฉพาะกับยานที่แล่นใน
ทะเล

 

275 8526.91.10 - - - Radio navigational aid apparatus, of a kind for 

used in civil aircraft, or of a kind used solely on sea-

going vessels 

275 8526.91.10 - - - เคร่ืองวทิยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ ชนิดที่ใช้ใน
อากาศยานพลเรือน หรือชนิดที่ใช้เฉพาะกับยานที่แล่นใน
ทะเล

276 8527.19.11 - - - - Portable 276 8527.19.11 - - - - ชนิดพกพา

277 8527.19.19 - - - - Other 277 8527.19.19 - - - - อื่น ๆ
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278 8528.41.10 - - - Colour 278 8528.41.10 - - - สี

279 8528.41.20  - - - Monochrome 279 8528.41.20  - - - เอกรงค์

280 8528.49.10 - - - Colour 280 8528.49.10 - - - สี

281 8528.51.10 - - - Projection type flat panel display units 281 8528.51.10 - - - หน่วยจอแสดงผลแบบแบนชนิดใช้การฉาย

282 8528.51.20 - - - Other, colour 282 8528.51.20 - - - อื่น ๆ สี

283 8528.51.30  - - - Other,  monochrome 283 8528.51.30  - - - อื่นๆ เอกรงค์

284 8528.59.10 - - - Colour 284 8528.59.10 - - - สี

285 8528.61.10 - - - Flat panel display type 285 8528.61.10 - - - จอแสดงผลแบบแบน

286 8528.61.90 - - - Other 286 8528.61.90 - - - อื่น ๆ

287 8528.69.10  - - - Having the capability of projecting on a screen 

of 300 inches or more

287 8528.69.10  - - - มีความสามารถของการฉายบนฉากแสดงภาพขนาด 
300 นิ วขึ นไป

288 8528.69.90 - - - Other 288 8528.69.90 - - - อื่น ๆ

289 8528.71.11  - - - - Mains operated 289 8528.71.11  - - - - ใช้พลังงานหลัก

290 8528.71.19  - - - - Other 290 8528.71.19 - - - อื่น ๆ

291 8529.10.40 - - Aerial filters and separators 291 8529.10.40 - - เคร่ืองกรองและเคร่ืองแยกสัญญาณทางอากาศ

292 8529.90.20 - - Of decoders 292 8529.90.20 - - ของตัวถอดรหสั

293 8529.90.40 - - Of digital cameras or video camera recorders 293 8529.90.40 - - ของกล้องถ่ายบนัทกึภาพดิจิทลั หรือกล้องถ่ายบนัทกึวดีิโอ

294 8529.90.51 - - - For goods of subheading 8525.50 or 8525.60 294 8529.90.51 - - - ส าหรับของตามประเภทย่อยที่ 8525.50 หรือ 
8525.60

295 8529.90.52 - - - For goods of subheading 8527.13, 8527.19, 

8527.21, 8527.29, 8527.91 or 8527.99

295 8529.90.52 - - - ส าหรับของตามประเภทย่อยที่ 8527.13  8527.19
  8527.21  8527.29  8527.91 หรือ 8527.99

296 8529.90.53 - - - - For flat panel displays 296 8529.90.53 - - - - ส าหรับจอแสดงผลแบบแบน
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297 8529.90.54 - - - - Other, for television receivers 297 8529.90.54 - - - - อื่น ๆ ส าหรับเคร่ืองรับโทรทศัน์

298 8529.90.55 - - - - Other 298 8529.90.55 - - - - อื่น ๆ

299 8529.90.59 - - - Other 299 8529.90.59 - - - อื่น ๆ

300 8529.90.91 - - - For television receivers 300 8529.90.91 - - - ส าหรับเคร่ืองรับโทรทศัน์

301 8529.90.94 - - - For flat panel displays 301 8529.90.94 - - - ส าหรับจอแสดงผลแบบแบน

302 8529.90.99 - - - Other 302 8529.90.99 - - - อื่น ๆ

303 8531.20.00 - Indicator panels incorporating liquid crystal devices 

(LCD) or light emitting diodes (LED) 

303 8531.20.00 - แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซ่ึงท าด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) 
หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบร่วมอยู่ด้วย

304 8531.80.21  - - - Vacuum fluorescent display panels 304 8531.80.21  - - - แผงแสดงผลแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ (แวคคัมฟลูออ
เรสเซนต์ดิซเพล)

305 8531.80.29 - - - Other 305 8531.80.29 - - - อื่น ๆ

306 8531.90.10 - - Parts including printed circuit assemblies of 

subheading 8531.20 or 8531.80.21 or 8531.80.29 

I309

306 8531.90.10 - - ส่วนประกอบรวมถึงแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) ตามประเภท
ย่อยที่ 8531.20 หรือประเภทย่อยที่ 8531.80.21 หรือ
 8531.80.29

307 8532.21.00 - -  Tantalum 307 8532.21.00 - - แทนทาลัม

308 8532.22.00 - - Aluminium electrolytic 308 8532.22.00 - - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก

309 8532.23.00 - - Ceramic dielectric, single layer 309 8532.23.00 - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั นเดียว

310 8532.24.00 - - Ceramic dielectric, multilayer 310 8532.24.00 - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั น

311 8532.25.00 - - Dielectric of paper or plastics 311 8532.25.00 - - ไดอิเล็กทริกที่ท าด้วยกระดาษหรือพลาสติก

312 8532.29.00 - - Other 312 8532.29.00 - - อื่น ๆ

313 8532.30.00 - Variable or adjustable (pre-set) capacitors 313 8532.30.00 - ตัวเก็บประจุชนิดเปล่ียนค่าได้หรือปรับตั งค่าได้ (พรีเซต)

314 8532.90.00 -  Parts 314 8532.90.00 - ส่วนประกอบ
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315 8533.10.10 - - Surface mounted 315 8533.10.10 - - ติดตั งบนพื นผิว

316 8533.10.90 - - Other 316 8533.10.90 - - อื่น ๆ

317 8533.21.00 - - For a power handling capacity not exceeding 20 W 317 8533.21.00 - - ใช้กับขนาดก าลังจ่ายไม่เกิน 20 วตัต์

318 8533.31.00 - - For a power handling capacity not exceeding 20 W 318 8533.31.00 - - ใช้กับขนาดก าลังจ่ายไม่เกิน 20 วตัต์

319 8533.39.00 - - Other 319 8533.39.00 - - อื่น ๆ

320 8533.40.00 - Other variable resistors, including rheostats and 

potentiometers 

320 8533.40.00 - ตัวต้านทานชนิดเปล่ียนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโอสแตต 
และโพเทนชิโอมิเตอร์

321 8533.90.00 - Parts 321 8533.90.00 - ส่วนประกอบ

322 8534.00.10 -  Single-sided 322 8534.00.10 - แบบหน้าเด่ียว

323 8534.00.20 -  Double-sided 323 8534.00.20 - แบบหน้าคู่

324 8534.00.30 -  Multi-layer 324 8534.00.30 - แบบหลายชั น

325 8534.00.90 - Other 325 8534.00.90 - อื่น ๆ

326 8536.50.51  - - - For a current of less than 16 A 326 8536.50.51  - - - ส าหรับกระแสไฟฟา้น้อยกวา่ 16 แอมป์

327 8536.50.59  - - - Other 327 8536.50.59 - - - อื่น ๆ

328 8536.69.32  - - - - For a current of less than 16 A 328 8536.69.32  - - - - ส าหรับกระแสไฟฟา้น้อยกวา่ 16 แอมป์

329 8536.69.39 - - - - Other 329 8536.69.39 - - - - อื่น ๆ

330 8536.90.12  - - - For a current of less than 16 A 330 8536.90.12  - - - ส าหรับกระแสไฟฟา้น้อยกวา่ 16 แอมป์

331 8536.90.19 - - - Other 331 8536.90.19 - - - อื่น ๆ
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332 8537.10.20 - - Distribution boards (including back panels and 

back planes) for use solely or principally with goods 

of heading 84.71, 85.17 or 85.25

332 8537.10.20 - - แผงจ่ายกระแสไฟฟา้ (รวมถึงแผงหลังและแผ่นหลัง) 
ส าหรับใช้เฉพาะส่วนหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภทที่ 
84.71  85.17 หรือ 85.25

333 8537.10.30 - - Programmable logic controllers for automated 

machines for transport, handling and storage of dies 

for semiconductor devices 

333 8537.10.30 - - ตัวควบคุมตรรกะแบบส่ังการได้ส าหรับเคร่ืองจักร
อัตโนมัติที่ใช้เคล่ือนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บแม่พมิพ(์ดาย) 
ส าหรับอุปกรณ์กึ่งตัวน า

334 8538.10.11 - - - Parts of programmable logic controllers for 

automated machines for transport, handling and 

storage of dies for semiconductor devices 

334 8538.10.11 - - -  ส่วนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบส่ังการได้
ส าหรับเคร่ืองจักรอัตโนมัติที่ใช้เคล่ือนย้าย ขนย้าย และ
จัดเก็บแม่พมิพ ์(ดาย) ส าหรับอุปกรณ์กึ่งตัวน า

335 8538.10.21 - - - Parts of programmable logic controllers for 

automated machines for transport, handling and 

storage of dies for semiconductor devices 

335 8538.10.21 - - -  ส่วนประกอบของตัวควบคุมตรรกะแบบส่ังการได้
ส าหรับเคร่ืองจักรอัตโนมัติที่ใช้เคล่ือนย้าย ขนย้าย และ
จัดเก็บแม่พมิพ ์(ดาย) ส าหรับอุปกรณ์กึ่งตัวน า

336 8538.90.12  - - - Parts of goods of subheading 8536.50.51, 

8536.50.59, 8536.69.32, 8536.69.39, 8536.90.12 or 

8536.90.19

336 8538.90.12 - - -  ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อยที่  
8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32, 
8536.69.39, 8536.90.12 และ 8536.90.19

337 8538.90.13 - - - Parts of goods of subheading 8537.10.20 337 8538.90.13 - - - ส่วนประกอบของของตามประเภทย่อยที่ 
8537.10.20

338 8540.40.10  - - Data/graphic display tubes, colour, of a kind 

used for articles of heading 85.25

338 8540.40.10  - - หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟฟกิ สี ชนิดที่ใช้
ส าหรับของตามประเภท 85.25
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339 ex8540.40.90  - - Data/graphic display tubes, colour, with a 

phosphor dot screen pitch smaller than 0.4 mm, 

other than for use with  articles of heading 85.25

339 ex8540.40.90  - - หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟฟกิ สี ซ่ึงมีจอ
ประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่หา่งเปน็ระยะสั นกวา่ 0.4
 มิลลิเมตร นอกเหนือไปจากของตามประเภท 85.25

340 8541.10.00 - Diodes, other than photosensitive or light emitting 

diodes 

340 8541.10.00 - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง

341 8541.21.00 - - With a dissipation rate of less than 1 W 341 8541.21.00 - - มีอัตราการสูญเสียน้อยกวา่ 1 วตัต์

342 8541.29.00 - -  Other 342 8541.29.00 - - อื่น ๆ

343 8541.30.00 - Thyristors, diacs and triacs, other than 

photosensitive devices 

343 8541.30.00 - ไทริสเตอร์ ไดแอกและไทรแอก นอกจากแบบไวแสง

344 8541.40.10 - - Light emitting diodes 344 8541.40.10 - - ไดโอดเปล่งแสง

345 8541.40.21  - - - Photovoltaic cells, not assembled 345 8541.40.21  - - - โฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ยังไม่ได้ประกอบ

346 8541.40.22  - - - Photovoltaic cells assembled in modules or 

made up into panels

346 8541.40.22  - - - โฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ประกอบขึ นเปน็โมดูลหรือท า
เปน็แผง

347 8541.40.29  - - - Other 347 8541.40.29 - - - อื่น ๆ

348 8541.40.90 - - Other 348 8541.40.90 - - อื่น ๆ

349 8541.50.00 -  Other semiconductor devices 349 8541.50.00 - กลอุปกรณ์กึ่งตัวน าอื่น ๆ

350 8541.60.00 -  Mounted piezo-electric crystals 350 8541.60.00 - ผลึกพเีอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว

351 8541.90.00 -  Parts 351 8541.90.00 - ส่วนประกอบ
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352 8542.31.00 - - Processors and controllers, whether or not 

combined with memories, converters, logic circuits, 

amplifiers, clock and timing circuits, or other circuits

352 8542.31.00 - - ตัวประมวลผลและตัวควบคุมที่ประกอบเข้ากับวงจร
ความจ า วงจรกลับ กระแสไฟฟา้ วงจรตรรกะ  วงจรขยาย 
วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม

353 8542.32.00 - - Memories 353 8542.32.00 - - วงจรความจ า

354 8542.33.00 - -  Amplifiers 354 8542.33.00 - - วงจรขยาย

355 8542.39.00 - -  Other 355 8542.39.00 - - อื่น ๆ

356 8542.90.00 -  Parts 356 8542.90.00 - ส่วนประกอบ

357 8543.30.20 - - Wet processing equipment for the application by 

immersion of chemical or electrochemical solutions, 

whether or not for the purpose of removing material 

on PCB/PWB substrates 

357 8543.30.20 - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการแบบเปยีก ใช้งานกับ
แผ่นงานวงจรพมิพ/์แผ่นฐานการเดินสายแบบพมิพโ์ดยการ
จุ่มในสารละลายทางเคมี หรือสารละลายเคมีไฟฟา้ จะมี
วตัถุประสงค์เพื่อเอาเนื อวตัถุออกหรือไม่ก็ตาม

358 8543.70.30 - - Electrical machines and apparatus with translation 

or dictionary functions 

358 8543.70.30 - - เคร่ืองจักรไฟฟา้และเคร่ืองอุปกรณ์ที่มีหน้าที่แปลภาษา
หรือพจนานุกรม

359 8543.70.40 - - Equipment for the removal of dust particles or the 

elimination of electrostatic charge during the 

manufacture of PCB/PWBs or PCAs; machines for 

curing material by ultra-violet light for the 

manufacture of PCB/PWBs or PCAs 

359 8543.70.40 - - อุปกรณ์ส าหรับขจัดอนุภาคฝุ่นหรือขจัดประจุไฟฟา้สถิต
ระหวา่งการผลิตแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ์
หรือแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) เคร่ืองจักรส าหรับบม่วตัถุโดย
แสงอัลตราไวโอเลตส าหรับการผลิต แผงวงจรพมิพ์/แผงการ
เดินสายแบบพมิพ ์หรือแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)

360 8543.90.20 - - Of goods of subheading 8543.30.20 360 8543.90.20 - - ของของตามประเภทย่อยที่ 8543.30.20
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361 8543.90.30 - - Of goods of subheading 8543.70.30 361 8543.90.30 - - ของของตามประเภทย่อยที่ 8543.70.30

362 8543.90.40  - - Of goods of subheading 8543.70.40 335 8543.90.40 - - ของของตามประเภทย่อยที่ 8543.70.40

363 8543.90.90 - - Other 363 8543.90.90 - - อื่น ๆ

364 8544.42.11 - - - -  Telephone, telegraph and radio relay cables, 

submarine

364 8544.42.11 - - - - เคเบลิถ่ายทอดโทรศัพท ์โทรเลขและวทิยุ ใต้น  า

365 8544.42.12  - - - - Telephone, telegraph and radio relay cables, 

other

365 8544.42.12 - - - - เคเบลิถ่ายทอดโทรศัพท ์โทรเลขและวทิยุ ใต้น  า อื่นๆ

366 8544.42.19  - - - - Other 366 8544.42.19 - - - - อื่น ๆ

367 8544.42.21 - - - -  Telephone, telegraph and radio relay cables, 

submarine

367 8544.42.21 - - - - เคเบลิถ่ายทอดโทรศัพท ์โทรเลขและวทิยุ ใต้น  า

368 8544.42.22  - - - - Telephone, telegraph and radio relay cables, 

other

368 8544.42.22 - - - - เคเบลิถ่ายทอดโทรศัพท ์โทรเลขและวทิยุ ใต้น  า อื่นๆ

369 8544.42.29 - - - - Other 369 8544.42.29 - - - - อื่น ๆ

370 8544.49.11 - - - - Telephone, telegraph and radio relay cables, 

submarine

370 8544.49.11 - - - - เคเบลิถ่ายทอดโทรศัพท ์โทรเลขและวทิยุ ใต้น  า

371 8544.49.12  - - - - Telephone, telegraph and radio relay cables, 

other

371 8544.49.12 - - - - เคเบลิถ่ายทอดโทรศัพท ์โทรเลขและวทิยุ ใต้น  า อื่นๆ

372 8544.49.19 - - - - Other 372 8544.49.19 - - - - อื่น ๆ

373 8544.70.10 - - Telephone, telegraph and radio relay cables, 

submarine

373 8544.70.10 - - เคเบลิถ่ายทอดโทรศัพท ์โทรเลขและวทิยุ ใต้น  า

374 8544.70.90 - - Other 374 8544.70.90 - - อื่น ๆ
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375 8548.90.10 - - Image sensors of the contact type comprising a 

photo-conductive sensor element, an electric charge 

storage condenser, a light source of light emitting 

diodes, thin-film transistor matrix and a scanning 

condenser, capable of scanning text 

375 8548.90.10 - - อิมเมจเซนเซอร์แบบทาบติด (คอนแทกต์) ประกอบด้วย
ชิ นส่วนเซนเซอร์ตัวน าแสง คอนเดนเซอร์ส าหรับเก็บประจุ
ไฟฟา้ แหล่งก าเนิดแสงที่เปน็ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)  
ทรานซิสเตอร์เมทริกซ์แบบฟล์ิมบาง (ทเีอฟที) และ
คอนเดนเซอร์กวาดตรวจที่สามารถกวาดตรวจข้อความ

376 8548.90.20 - - Printed circuit assemblies including such 

assemblies for external connections 

376 8548.90.20 - - แผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) รวมถึงแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) 
ดังกล่าวส าหรับการเชื่อมต่อภายนอก

377 8548.90.90 - - Other 377 8548.90.90 - - อื่น ๆ

378 8803.90.10 - - Of telecommunication satellites 378 8803.90.10 - - ของดาวเทยีมส่ือสารโทรคมนาคม

379 9006.10.10 - - Laser photoplotters 379 9006.10.10 - - เลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์

380 9006.91.10 - - - For laser photo plotters of subheading 

9006.10.10

380 9006.91.10 - - - ส าหรับเลเซอร์โฟโตพล็อตเตอร์ตามประเภทย่อยที่ 
9006.10.10  

381 9010.50.10 - - Apparatus for the projection or drawing of circuit 

patterns on sensitized substrates for the manufacture 

of PCB/PWBs 

381 9010.50.10 - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่น
ฐานไวแสง ส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสาย
แบบพมิพ ์ 

382 9010.90.30 - - Parts and accessories of apparatus for the 

projection or drawing of circuit patterns on sensitized 

substrates for the manufacture of PCB/PWBs 

382 9010.90.30 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองอุปกรณ์
ส าหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสง  
ส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ ์
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383 9013.80.10 - - Optical error verification and repair apparatus for 

PCB/PWBs and PCAs 

383 9013.80.10 - - เคร่ืองตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อม
ส าหรับแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพแ์ละ
แผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)

384 9013.80.20 - - Liquid crystal devices 384 9013.80.20 - - กลอุปกรณ์ท าด้วยผลึกเหลว

385 9013.90.10  - - Of goods of subheading 9013.20 385 9013.90.10 - - ของตามประเภทย่อยที่ 9013.20

386 9013.90.50  - - Of goods of subheading 9013.80.20 386 9013.90.50 - - ของตามประเภทย่อยที่ 9013.80.20 

387 9013.90.60  - - Of goods of subheading 9013.80.10 387 9013.90.60 - - ของตามประเภทย่อยที่ 9013.80.10 

388 9013.90.90  - - Other 388 9013.90.90  - - อื่น ๆ

389 9014.80.10 - - Of a kind used on ships, incorporating or working 

in conjunction with an automatic data processing 

machine

389 9014.80.10 - - ชนิดที่ใช้บนเรือ ที่ประกอบร่วมกับหรือท างานเชื่อมกันกับ
เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 

390 9014.90.10  - - Of instruments and apparatus,of a kind used on 

ships,  working in conjunction with an automatic data 

processing machines 

390 9014.90.10 - - ของอุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ที่ประกอบร่วมกับหรือ
ท างานเชื่อมกันกับเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติชนิดที่
ใช้บนเรือ

391 9017.10.10 - - Plotters 391 9017.10.10 - - พล็อตเตอร์

392 9017.20.30 - - Apparatus for the projection or drawing of circuit 

patterns on sensitized substrates for the manufacture 

of PCB/PWBs 

392 9017.20.30 - - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่น 
ฐานไวแสงส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสาย
แบบพมิพ์
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393 9017.20.40  - - Photoplotters for the manufacture Of PCB/PWBs 393 9017.20.40 - - โฟโตพล็อตเตอร์ส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ์/แผงการ
เดินสายแบบพมิพ ์

394 9017.20.50 - - Other plotters 394 9017.20.50 - - พล็อตเตอร์อื่น ๆ

395 9017.90.20 - - Parts and accessories of apparatus for the 

projection or drawing of circuit patterns on sensitized 

substrates for the manufacture of PCB/PWBs 

395 9017.90.20 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองอุปกรณ์ 
ส าหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลงบนแผ่นฐานไวแสง  
ส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ ์

396 9017.90.30 - - Parts and accessories of photoplotters for the 

manufacture of PCB/PWBs 

396 9017.90.30 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของโฟโตพล็อตเตอร์ 
ส าหรับการผลิตแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ์

397 9017.90.40 - - Parts and accessories including printed circuit 

assemblies of other plotters 

397 9017.90.40 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงแผง 
วงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) ของพล็อตเตอร์อื่นๆ

398 9022.19.10 - - - X-ray apparatus for the physical inspection of 

solder joints on PCB/PWB assemblies 

398 9022.19.10 - - - เคร่ืองเอกซเรย์ส าหรับการตรวจสอบทางกายภาพของ
รอยเชื่อมต่อบนชุดประกอบแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสาย
แบบพมิพ ์

399 9022.90.10 - - Parts and accessories of X-ray apparatus for the 

physical inspection of solder joints on PCAs 

399 9022.90.10 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองเอกซเรย์ 
ส าหรับการตรวจสอบทางกายภาพของรอยเชื่อมต่อบน
แผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)

400 9026.10.10 - - Level gauges for motor vehicles, electrically 

operated

400 9026.10.10 - - เกจวดัระดับส าหรับยานยนต์ ที่ใช้ไฟฟา้
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401 9026.10.20 - - Level gauges for motor vehicles, not electrically 

operated

401 9026.10.20 - - เกจวดัระดับส าหรับยานยนต์ ที่ไม่ใช้ไฟฟา้

402 9026.10.30 - - Other, electrically operated 402 9026.10.30 - - อื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟา้

403 9026.10.90 - - Other, not electrically operated 403 9026.10.90 - - อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟา้

404 9026.20.10 - - Pressure gauges for motor vehicles, electrically 

operated

404 9026.20.10 - - เกจวดัความดันส าหรับยานยนต์ ที่ใช้ไฟฟา้

405 9026.20.20 - - Pressure gauges for motor vehicles, not 

electrically operated

405 9026.20.20 - - เกจวดัความดันส าหรับยานยนต์ ที่ไม่ใช้ไฟฟา้

406 9026.20.30 - - Other, electrically operated 406 9026.20.30 - - อื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟา้

407 9026.20.40 - - Other, not electrically operated 407 9026.20.40 - - อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟา้

408 9026.80.10 - - Electrically operated 408 9026.80.10 - - ใช้ไฟฟา้

409 9026.80.20 - - Not electrically operated 409 9026.80.20 - - ไม่ใช้ไฟฟา้

410 9026.90.10  - - For electrically operated instruments and 

apparatus

410 9026.90.10 - - ส าหรับอุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ ที่ใช้ไฟฟา้

411 9026.90.20  - - For not electrically operated instruments and 

apparatus

411 9026.90.20 - - ส าหรับอุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ ที่ไม่ใช้ไฟฟา้

412 9027.20.10 - - Electrically operated 412 9027.20.10 - - ใช้ไฟฟา้

413 9027.20.20 - - Not electrically operated 413 9027.20.20 - - ไม่ใช้ไฟฟา้

414 9027.30.10 - - Electrically operated 414 9027.30.10 - - ใช้ไฟฟา้

415 9027.30.20 - - Not electrically operated 415 9027.30.20 - - ไม่ใช้ไฟฟา้

416 9027.50.10 - - Electrically operated 416 9027.50.10 - - ใช้ไฟฟา้

417 9027.50.20 - - Not electrically operated 417 9027.50.20 - - ไม่ใช้ไฟฟา้
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418 9027.80.30 - - Other, electrically operated 418 9027.80.30 - - อื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟา้

419 9027.80.40 - - Other, not electrically operated 419 9027.80.40 - - อื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟา้

420 9027.90.10 - - Parts and accessories, including printed circuit 

assemblies for products of heading 90.27, other than 

for gas or smoke analysis apparatus or microtomes

420 9027.90.10 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงแผงวงจรไฟฟา้
 (พซีีเอ) ของผลิตภณัฑ์ตามประเภทที่ 90.27   นอกจาก
เคร่ืองอุปกรณ์วเิคราะหก์๊าซหรือควนั และไมโครตอม

421 9030.33.10  - - - Instruments and apparatus for measuring or 

checking voltage, current, resistance or power on 

PCB/PWBs or PCAs

421 9030.33.10 - - - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวดัหรือตรวจสอบ
แรงดันกระแส ความต้านทาน หรือก าลังไฟฟา้บนแผงวงจร
พมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพห์รือแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)

422 9030.33.20 - - - Impedance-measuring instruments and 

apparatus designed to provide visual and/or audible 

warning of electrostatic discharge conditions that 

can damage electronic circuits; apparatus for testing 

electrostatic control equipment and electrostatic 

grounding devices/fixtures 

422 9030.33.20 - - - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์วดัอิมพแีดนซ์ที่ออกแบบให้
มีการเตือนที่มองเหน็ได้และหรือที่ได้ยินของสภาวะการ
ปล่อยประจุไฟฟา้สถิตที่สามารถท าลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั งเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับทดสอบเคร่ืองควบคุมไฟฟา้สถิต
  และเคร่ืองและหรือส่ิงติดตั งถาวรเพื่อต่อไฟฟา้สถิต ลงดิน

423 9030.40.00 -  Other instruments and apparatus, specially 

designed for telecommunications (for example cross-

talk meters, gain measuring instruments, distortion 

factor meters, psophometers) 

423 9030.40.00 - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเปน็พเิศษ 
ส าหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เคร่ืองวดั 
อัตราก าลังขยาย เคร่ืองวดัค่าความเพี ยน โซโฟมิเตอร์)

424 9030.82.10 - - - Wafer probers 424 9030.82.10 - - - เวเฟอร์โพรเบอร์
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425 9030.82.90 - - - Other 425 9030.82.90 - - - อื่น ๆ

426 9030.84.10  - - - Instruments and apparatus for measuring or 

checking electrical quantities on PCB/PWBs and 

PCAs 

426 9030.84.10 - - - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวดัหรือตรวจสอบ
ปริมาณไฟฟา้บนแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ ์
และแผงวงจรไฟฟา้(พซีีเอ)

427 9030.89.10 - - - Instruments and apparatus, without a recording 

device, for measuring or checking electrical 

quantities on PCB/PWBs and PCAs, other than those 

covered within subheading 9030.39

427 9030.89.10 - - - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ที่ไม่มีเคร่ืองบนัทกึ ส าหรับ
วดัหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟา้บนแผงวงจรพมิพ์/แผงการ
เดินสายแบบพมิพแ์ละแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) นอกจากของ
ดังกล่าวที่อยู่ในประเภทย่อยที่  9030.39

428 9030.90.30  - - Parts and accessories of optical instruments and 

appliances for measuring or checking PCB/PWBs 

and PCAs 

428 9030.90.30 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และ
เคร่ืองใช้เชิงทศันศาสตร์ส าหรับวดัหรือตรวจสอบ  
แผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพแ์ละแผงวงจร
ไฟฟา้ (พซีีเอ) 

429 9030.90.40  - - Parts and accessories of other instruments and 

apparatus for measuring or checking electrical 

quantities on PCB/PWBs and PCAs 

429 9030.90.40 - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และ 
เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวดัหรือตรวจสอบปริมาณไฟฟา้บน
แผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพแ์ละแผงวงจร 
ไฟฟา้ (พซีีเอ)

430 9030.90.90 - - Other 430 9030.90.90 - - อื่น ๆ

431 9031.41.00 - -  For inspecting semiconductor wafers or devices 

or for inspecting photomasks or reticles used in 

manufacturing semiconductor devices 

431 9031.41.00 - - ส าหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน าหรืออุปกรณ์กึ่งตัวน า  
ตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่ง
ตัวน า
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432 9031.49.10 - - -Optical instruments and appliances for 

measuring surface particulate contamination on 

semiconductor wafers 

432 9031.49.10 - - - อุปกรณ์และเคร่ืองใช้เชิงทศันศาสตร์ส าหรับวดัอนุภาค
สารปนเปื้อนที่ผิวเวเฟอร์กึ่งตัวน า

433 9031.49.20 - - - Optical error verification and repair apparatus for 

PCB/PWBs and PCAs 

433 9031.49.20 - - - เคร่ืองตรวจสอบความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อม
ส าหรับแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพแ์ละ
แผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)

434 9031.49.30  - - - Other optical Instruments and appliances for 

measuring or checking PCB/PWBs and PCAs

434 9031.49.30 - - - อุปกรณ์และเคร่ืองใช้เชิงทศันศาสตร์ส าหรับวดัหรือ
ตรวจสอบแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพแ์ละ
แผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ)

435 9031.90.11 - - - Parts and accessories including printed circuit 

assemblies of optical instruments and appliances for 

inspecting semiconductor wafers or devices or for 

inspecting masks, photomasks or reticles used in 

manufacturing semiconductor devices; parts and 

accessories of optical instruments and appliance for 

measuring surface particulate contamination on 

semiconductor wafers 

435 9031.90.11 - - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมถึงแผงวงจร
ไฟฟา้ (พซีีเอ) ของอุปกรณ์และเคร่ืองใช้เชิงทศันศาสตร์
ส าหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวน า  หรืออุปกรณ์กึ่งตัวน า
หรือส าหรับตรวจสอบมาส์ก  โฟโตมาส์ก หรือเรติเคิลที่ใช้ใน
การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวน า รวมทั งส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของอุปกรณ์และเคร่ืองวดัอนุภาคสารปนเปื้อนที่ผิว
เวเฟอร์กึ่งตัวน า

436 9031.90.12 - - - Of optical error verification and repair apparatus 

for PCB/PWBs and PCAs 

436 9031.90.12 - - - ของเคร่ืองตรวจความผิดพลาดโดยใช้แสงและซ่อม
ส าหรับแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพแ์ละ
แผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) 
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437 9031.90.13  - - - Of other optical instruments and appliances for 

measuring or checking PCB/PWBs and PCAs 

437 9031.90.13 - - - ของอุปกรณ์และเคร่ืองใช้เชิงทศันศาสตร์ส าหรับวดั
หรือตรวจสอบแผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ์
และแผงวงจรไฟฟา้ (พซีีเอ) 

438 9032.89.10 - - - Instruments and apparatus incorporating or 

working in conjunction with an automatic data 

processing machine, for automatically regulating or 

controlling the propulsion, ballast or cargo handling 

systems of ships 

438 9032.89.10 - - - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ที่ประกอบร่วมกันหรือ
ท างานเชื่อมกันกับเคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ส าหรับ
บงัคับหรือควบคุมการขับเคล่ือน อับเฉาหรือขนย้ายสินค้า
ของเรือโดยอัตโนมัติ

439 9032.89.20 - - - Automatic instruments and apparatus for 

regulating or controlling chemical or electrochemical 

solutions in the manufacture of PCA/PWBs 

439 9032.89.20 - - - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อัตโนมัติส าหรับบงัคับหรือ
ควบคุมสารละลายเคมีหรือสารละลายเคมีไฟฟา้ในการผลิต
แผงวงจรพมิพ์/แผงการเดินสายแบบพมิพ์

440 9032.90.10 - - Of goods of subheading 9032.89.10 440 9032.90.10 - - ของของตามประเภทย่อยที่ 9032.89.10

441 9032.90.20 - - Of goods of subheading 9032.89.20 441 9032.90.20 - - ของของตามประเภทย่อยที่ 9032.89.20

หนา้ที ่46 จาก 46



  หน้า ๑ ของ ๓ 
 

ANNEX 5 
PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR CALCULATING REGIONAL VALUE 

CONTENT ON THE ATIGA 

ภาคผนวก 5 
หลกัเกณฑ์และแนวทางสําหรับการคํานวณสัดส่วนมูลคา่การผลติในภมูิภาค       

ภายใตค้วามตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 

A. Principles to Determine Cost for Regional Value Content 
 

 

ก. หลกัเกณฑ์ในการกําหนดต้นทนุสําหรบัสัดส่วนมูลค่าการผลติในภูมิภาค 

i.    Materiality – all cost material to the evaluation, assessment and 
determination of origin; 

1.  สาระสําคัญ – ต้นทุนวัสดุทุกชนิด มีความสําคัญต่อการประเมินค่า  การตีราคา และ 
การกําหนดถิ่นกําเนิดสินค้า 

ii.  Consistency – costing allocation method should be consistent unless 
justified by commercial reality; 

2.  ความสอดคล้องตรงกัน – วิธีการจัดสรรต้นทุนควรจะสอดคล้องกัน เว้นแต่พิสูจน์
ความถูกต้องได้ตามหลักการที่เป็นจริงเชิงพาณิชย์ 

iii.  Reliability – costing information must be reliable and supported by 
appropriate information; 

 

3.  ความน่าเชื่อถือ – ข้อมูลทางต้นทุนจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานประกอบที่
เหมาะสม 

iv. Relevance – costs must be allocated based on objective and 
quantifiable data; 

4.  ความเกี่ยวเนื่องกัน - ต้นทุนจะต้องกําหนดอยู่บนข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถบอก
จํานวนได้ 

v. Accuracy – costing methodology should provide an accurate  
representation of the cost element in question; 

 

5.  ความถูกต้อง – วิธีการคิดคํานวณต้นทุนจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของต้นทุน
ที่สงสัยได้อย่างถูกต้อง 

vi.  Application of GAAP of the exporting country – costing information 
must be prepared in accordance with the generally accepted 
accounting principles and this includes the avoidance of double-
counting of cost items; 

6.  การใช้หลักการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป (GAAP) ของประเทศผู้ส่งออก - 
ข้อมูลต้นทุนจะต้องจัดเตรียมให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป และ
รวมถึงการหลีกเลี่ยงการนับต้นทุนซ้ําซ้อน 

vii. Currency – updated costing information from existing accounting and 7.  ความเป็นปัจจุบัน – ข้อมูลต้นทุนล่าสุดจากบัญชีการเงินและบันทึกต้นทุนของบริษัท
ควรจะนํามาใช้สําหรับการคํานวณถิ่นกําเนิดสินค้า 
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หลกัเกณฑ์และแนวทางสําหรับการคํานวณสัดส่วนมูลคา่การผลติในภมูิภาค       

ภายใตค้วามตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 

costing records of companies should be used to calculate origin. 

B. Guidelines for Costing Methodologies ข. แนวทางสําหรบัวิธีการคิดคํานวณตน้ทุน 

i.  Actual Costs – basis for actual costs should be defined by the 
company.  Actual costs should include all direct and indirect costs 
incurred in producing the product. 

 

1.  ต้นทุนที่แท้จริง – หลักการสําหรับต้นทุนที่แท้จริงควรจะกําหนดโดยบริษัท ซึ่งจะรวม
ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมทุกรายการที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า 

ii.   Projected and Budgeted Costs – projected costs may be used if it is 
justified. Companies should provide variance analysis and proof during 
the period origin is claimed to indicate accuracy of projections. 

2.  ต้นทุนที่วางแผนและที่วางงบประมาณไว้ – ต้นทุนที่วางแผนไว้อาจนํามาใช้ได้หาก
พิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง  โดยบริษัทควรจัดเตรียมการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการ
พิสูจน์ในช่วงเวลาที่อ้างสิทธิในถิ่นกําเนิดสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของแผน
ที่วางไว้ 

iii.  Standards Costs – the basis for standards costs should be indicated. 
Companies should provide evidence that the costs are used for 
accounting purposes. 

3.  ต้นทุนมาตรฐาน – หลักการสําหรับต้นทุนมาตรฐานควรจะแสดงไว้ โดยบริษัทควร
เตรียมหลักฐานว่าเป็นต้นทุนสําหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี 

iv. Average/Moving Average Costs – average costs may be used if 
justified; the basis for calculating average costs, including time period, 
etc. should be highlighted. Companies should provide variance 
analysis and proof during the period origin is claimed to indicate 
accuracy of average costs. 

4.  ต้นทุนเฉลี่ย/เคลื่อนไหวเฉลี่ย – ต้นทุนเฉลี่ยอาจนํามาใช้ได้หากพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง  
หลักการสําหรับการคํานวณต้นทุนเฉลี่ย รวมถึงระยะเวลา ฯลฯ ควรจะแสดงไว้อย่าง
ชัดเจน  โดยบริษัทควรจัดให้มีการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการพิสูจน์ในช่วงเวลาที่
อ้างสิทธิในถิ่นกําเนิดสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของต้นทุนเฉลี่ย 
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v.   Fixed Costs – fixed costs should be apportioned according to sound 
cost accounting principles. They should be a representative reflection 
of unit costs for the company in the particular period in question. The 
method for apportionment should be indicated. 

5.  ต้นทุนคงที่ – ต้นทุนคงที่ควรจะแบ่งสรรตามหลักการทางบัญชีต้นทุนที่ถูกต้อง ซึ่งควร
เป็นตัวแทนที่สะท้อนถึงต้นทุนต่อหน่วยของบริษัทโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สงสัย โดยวิธี
สําหรับการแบ่งสรรควรจะแสดงไว้ด้วย 
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ANNEX 6 
IMPLEMENTING GUIDELINES FOR 

PARTIAL CUMULATION UNDER ARTICLE 30(2) ON ASEAN 
CUMULATIVE RULES OF ORIGIN 

 

ภาคผนวก 6 

แนวทางการปฏบิตัสิําหรบัการสะสมถิ่นกําเนดิแบบบางสว่น (Partial Cumulation) 
ภายใตข้้อ 30(2) ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนดิสินค้าแบบสะสมของอาเซียน  

For the purpose of implementing paragraph 2 of Article 30 of this 
Agreement : 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติให้เกิดผลตามวรรค 2 ของข้อ 30 ของความตกลง  
ฉบับนี้ : 

(a)    a good shall be deemed to be eligible for partial cumulation, if at 
least twenty percent (20%) of the Regional Value Content (RVC) of 
the good is originating in the Member State where working or 
processing of the good has taken place; 

  

(เอ)   สินค้าที่จะถือว่ามีสิทธิสะสมถิ่นกําเนิดแบบบางส่วน ต่อเมื่อสินค้านั้นต้องมีสัดส่วน
มูลค่าการผลิตในภูมิภาค (อาร์.วี.ซี.) อย่างน้อยร้อยละยี่สิบ (20%) ของสินค้าที่ได้
ถิ่นกําเนิดในประเทศสมาชิกที่ซึ่งการผลิตหรือการแปรสภาพสินค้าได้กระทําขึ้น 

(b)   RVC of the good specified in paragraph (a) shall be calculated in 
accordance with the formula provided in Article 29 of this 
Agreement; 

 

(บี)   สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (อาร์.วี.ซี.) ของสินค้าที่ระบุในวรรค (เอ) จะใช้วิธี
คํานวณตามสูตรการคํานวณที่ระบุไว้ในข้อ 29 ของความตกลงฉบับนี้ 

(c) a good exported under this arrangement shall not be eligible for 
tariff preference accorded by the importing Member State under 
this Agreement; 

 
 

(ซี)   สินค้าที่ส่งออกภายใต้ข้อกําหนดนี้จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้
ความตกลงฉบับนี้ จากประเทศสมาชิกผู้นําเข้า  
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(d)    a good exported under this arrangement shall be accompanied by 
a valid Certificate of Origin (Form D) duly and prominently marked 
“Partial Cumulation”; 

 

(ดี)   สินค้าที่ส่งออกภายใต้ข้อกําหนดนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ที่ยังมีอายุการนํามาใช้ได้และใส่เครื่องหมายชัดเจนที่คําว่า “Partial Cumulation”   

(e)  the relevant sections of the Annex 8 (Operational Certification 
Procedures), including Rule 18 (retroactive check) and 19 
(verification visit), shall be applicable to  Certificate(s) of Origin 
(Form D) issued for partial cumulation purposes. 

 

(อี)   ภาคผนวก 8 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า) รวมถึงกฎข้อ 18 (การตรวจสอบย้อนหลัง) และกฎข้อ 19 (การเยี่ยมชมการ
ตรวจสอบ) จะนํามาใช้กับการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ที่ออก
เพื่อวัตถุประสงค์ของการสะสมถิ่นกําเนิดแบบบางส่วนด้วย   

 



ANNEX 7

Original (Duplicate/Triplicate)

 Reference No.

 1. Goods consigned from (Exporter's business name, ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT/

     address, country) ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME

CERTIFICATE OF ORIGIN

(Combined Declaration and Certificate)

 2. Goods consigned to (Consignee's name, address,            FORM D

     country)             Issued in ______________
           (Country)

    See Overleaf Notes

 3. Means of transport and route (as far as known)  4. For Official Use

     Departure date Preferential Treatment Given Under ASEAN
Trade in Goods Agreement

     Vessel's name/Aircraft etc. Preferential Treatment Given Under ASEAN
Industrial Cooperation Scheme

Preferential Treatment Not Given (Please
     Port of Discharge state reason/s)

   ..................................................................................

Signature of Authorised Signatory of the Importing
Country

 5. Item  6. Marks and  7. Number and type of 8. Origin criterion 9. Gross weight  10. Number and 
     number      numbers on      packages, description of     (see Overleaf     or other        date of

     packages      goods (including quantity     Notes)     quantity and        invoices
     where appropriate and HS     value (FOB)
     number of the importing     where RVC is
     country)     applied

 11. Declaration by the exporter  12. Certification

       The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control
       details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the
       were produced in       exporter is correct.

              .............................................................

(Country)

       and that they comply with the origin requirements
       specified for these goods in the ASEAN Trade in 
       Goods Agreement for the goods exported to

              .............................................................

(Importing Country)

              .............................................................     ................................................................................

Place and date, signature of                Place and date, signature and stamp of
authorised signatory                              certifying authority

13
   □  Third Country Invoicing □  Exhibition

   □  Accumulation □  De Minimis

   □  Back-to-Back CO □  Issued Retroactively

   □  Partial Cumulation

     ภาคผนวก ๗



OVERLEAF NOTES 
 
1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement 

(ATIGA) or the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme: 

 BRUNEI DARUSSALAM   CAMBODIA   INDONESIA 
 LAO PDR     MALAYSIA   MYANMAR 

PHILIPPINES    SINGAPORE   THAILAND 
VIETNAM  

 
2. CONDITIONS:  The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA or the AICO Scheme are 

that goods sent to any Member States listed above must: 

(i) fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;  

(ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of  Chapter 3 of the 
ATIGA; and 

(iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 3 of the ATIGA. 

3. ORIGIN CRITERIA:  For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in Box 8 of this Form, 
the origin criteria met, in the manner shown in the following table: 

Circumstances of production or  manufacture in the first country 
named in Box 11 of this form 

Insert in Box 8 

(a) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member 
State satisfying Article 27 (Wholly Obtained) of the ATIGA 

“WO” 

(b) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of  the 
ATIGA 

 

 Regional Value Content  Percentage of Regional Value Content, 
example “40%” 

 Change in Tariff Classification  The actual CTC rule, example “CC” or 
“CTH” or “CTSH” 

 Specific Processes “SP”  

 Combination Criteria The actual combination criterion, 
example “CTSH + 35%” 

(c) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) 
of the ATIGA 

“PC x%”, where x would be the 
percentage of Regional Value Content of 
less than 40%, example “PC 25%” 

 
4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own 

right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent. 

5. DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be 
identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified. 

6. HARMONISED SYSTEM NUMBER: The Harmonised System number shall be that of in ASEAN Harmonised Tariff 
Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State. 

7. EXPORTER: The term “Exporter” in Box 11 may include the manufacturer or the producer. 

8. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Member State must indicate () in the relevant boxes in column 
4 whether or not preferential treatment is accorded.   

9. MULTIPLE ITEMS: For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the 
items, this is also to be indicated accordingly in box 4 and the item number circled or marked appropriately in box 5. 

10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Country Invoicing” box 
should be ticked (√) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.   

11. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 11 (Back-to-back CO) of 
Annex 8 of the ATIGA, the “Back-to-Back CO” box should be ticked (√). 

12. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sold 
during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA, the 
“Exhibitions” box should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in box 2. 

13. ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate 
of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 8 of the ATIGA, the 
“Issued Retroactively” box should be ticked (√). 

14. ACCUMULATION: In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for 
finished goods, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the ATIGA, the “Accumulation” box should be ticked (√). 

15. PARTIAL CUMULATION (PC): If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of 
Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the 
“Partial Cumulation” box should be ticked (√). 

16. DE MINIMIS: If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of 
the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the “De Minimis” box should be ticked (√). 
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For the purposes of implementing the Rules 
of Origin set out in Chapter 3 (hereinafter 
referred to as “ASEAN ROO”), the following 
operational procedures on the issuance and 
verification of the Certificate of Origin (Form D) 
and other related administrative matters shall be 
observed. 
 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติให้เกิดผลตามกฎ  
ว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้บทท่ี 3 (ซึ่งต่อไปเรียกว่า 
“ASEAN ROO”) จึงกําหนดระเบียบปฏิบตัิในการออก
และตรวจสอบหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์มดี) 
ตลอดจนระเบียบบริหารงานท่ีเก่ียวข้อง ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

Rule 1 
Definitions 

 

For the purposes of this Annex: 

(a) back-to-back Certificate of Origin means a 
Certificate of Origin issued by an 
intermediate exporting Member State based 
on the Certificate of Origin issued by the first 
exporting Member State; 

 
 
 
 
 

 

(b) exporter means a natural or juridical person 
located in the territory of a Member State 
where a good is exported from by such a 
person; 

 

(c) importer means a natural or juridical person 
located in the territory of a Member State  
where a good is imported into by such a 
person;  

 
 

(d) issuing authority means the Government 
authority of the exporting Member State 
designated to issue a Certificate of Origin 
(Form D) and notified to all the other 
Member States in accordance with this 
Annex; and 

 

กฎข้อ 1 
คาํนิยาม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ของภาคผนวกนี ้
(เอ)  “หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดแบบ แบค ทู แบค” 
หมายถึง  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าท่ีออกโดย
ประเทศสมาชิกผู้ ส่งออกสินค้าท่ีไม่ใช่ประเทศสมาชิก  
ผู้ ส่งออกประเทศแรก (intermediate exporting 

Member State) โดยออกตามหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิด
สนิค้าท่ีออกโดยประเทศสมาชิกผู้สง่ออกประเทศแรก 

(บี)  “ผู้ส่งออก” หมายถึง บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล
ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกท่ีซึ่ง
บคุคลนัน้ได้สง่ออกสนิค้า 

(ซี)  “ผู้นําเข้า” หมายถึง บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลท่ี
มีถ่ินฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกท่ีซึ่งบุคคล
นัน้ได้นําเข้าสนิค้า 

(ดี)  “หน่วยงานผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่น
กาํเนิดสินค้า” หมายถึง หน่วยงานราชการของประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกท่ีได้รับมอบหมายให้ออกหนงัสือรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์มดี) และได้แจ้งให้กับประเทศ
สมาชิกอ่ืนๆ ทราบแล้ว ตามความในภาคผนวกนี ้และ 
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(e) producer means a natural or juridical person 
who carries out production as set out in 
Article 25 of this Agreement in the territory of 
a Member State. 

 

(อี)  “ผู้ผลิต” หมายถึง บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ซึง่
เป็นผู้ ดําเนินการผลิตสินค้าตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 25 
ของความตกลงนี ้ในอาณาเขตของประเทศสมาชิก 
  

Rule 2 
Specimen Signatures and Official Seals of the 

Issuing Authorities 
 
 
 

1. Each Member State shall provide a list of the 
names, addresses, specimen signatures and 
specimen of official seals of its issuing 
authorities, in hard copy and soft copy 
format, through the ASEAN Secretariat for 
dissemination to other Member States in soft 
copy format.  Any change in the said list 
shall be promptly provided in the same 
manner. 

 
 
 
 
 
 
 

2. The specimen signatures and official seals of 
the issuing authorities, compiled by the 
ASEAN Secretariat, shall be updated 
annually. Any Certificate of Origin (Form D) 
issued by an official not included in the list 
referred to in paragraph 1 shall not be 
honoured by the receiving Member State. 

 

กฎข้อ 2 
ตวัอย่างลายมือช่ือและตราประทบัทางราชการ  
ของหน่วยงานผู้มีอาํนาจออกหนังสือรับรองถิ่น

กาํเนิดสินค้า 

1.  ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะแจ้งให้ประเทศ
สมาชิกอ่ืนทกุประเทศทราบถึง ช่ือ ท่ีอยู่ ตวัอย่างลายมือ
ช่ือ และตวัอย่างตราประทบัทางราชการ ของหน่วยงาน  
ผู้ มีอํานาจในการออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า ทัง้
ในรูปแบบของสําเนาต้นฉบบัและสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผ่านสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเพ่ือส่งต่อไปยัง
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในรูปแบบสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ การ
เปล่ียนแปลงใดๆ ในรายการดงักลา่วจะต้องแจ้งให้ทราบ
ทนัทีในลกัษณะเดียวกนักบัข้างต้น    

2.  ตวัอย่างลายมือช่ือและตราประทบัท่ีใช้โดยหน่วยงาน
ผู้ มีอํานาจในการออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า ซึง่
เก็บรวบรวมโดยสํานักงานเลขาธิการอาเซียน จะต้อง
ปรับปรุงให้ทนัสมยัทกุปี หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(ฟอร์มดี) ใดท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้อยู่ในบัญชีใน
วรรค 1 ข้างต้น จะไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศ
สมาชิกผู้ รับหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้านัน้ 
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Rule 3 
Supporting Documents 

 

For the purposes of determining originating 
status, the issuing authorities shall have the right 
to request for supporting documentary evidence 
or to carry out check(s) considered appropriate in 
accordance with respective laws and regulations 
of a Member State. 

 

กฎข้อ 3 
เอกสารประกอบ 

เพ่ือวตัถุประสงค์ของการพิจารณาการได้ถ่ินกําเนิด
สินค้า หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้ามีสิทธิท่ีจะขอหลักฐานเอกสารประกอบ หรือ
ดําเนินการตรวจสอบ ตามท่ีเห็นสมควรตามกฎหมาย
และกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิก 
 

Rule 4 
Pre-exportation Verification 

 

1. The producer and/or exporter of the good, or 
its authorised representative, shall apply to 
the issuing authority, in accordance with the 
Member State’s laws and regulations, 
requesting pre-exportation examination of 
the origin of the good.  The result of the 
examination, subject to review periodically or 
whenever appropriate, shall be accepted as 
the supporting evidence in determining the 
origin of the said good to be exported 
thereafter.  The pre-exportation examination 
may not apply to the good of which, by its 
nature, origin can be easily determined. 

 
 
 
 
 
 

2. For locally-procured materials, self-declaration 
by the final manufacturer exporting under 
this Agreement shall be used as a basis 
when applying for the issuance of the 
Certificate of Origin (Form D). 

 

กฎข้อ 4 
การตรวจพสูิจน์ก่อนการส่งออก 

1.  ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้สง่ออกสินค้า หรือตวัแทนผู้ ได้รับ
มอบอํานาจ จะต้องย่ืนคําขอสําหรับตรวจสอบถ่ินกําเนิด
ของสินค้าก่อนการส่งออก ต่อหน่วยงานผู้ มีอํานาจออก
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าตามท่ีกฎหมายและ
กฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกกําหนดไว้ ผลของ
การตรวจสอบนีใ้ห้ถือเป็นหลักฐานสนับสนุนในการ
พิจารณาถ่ินกําเนิดของสินค้าดังกล่าวภายหลังท่ีได้
ส่งออกแล้วและอาจมีการทบทวนผลการตรวจสอบ
ดงักล่าวเป็นครัง้คราวหรือเม่ือเห็นสมควร การตรวจสอบ
ก่อนการส่งออกนีอ้าจไม่ใช้กับสินค้าซึ่งมีลักษณะตาม
ธรรมชาตท่ีิสามารถพิจารณาถ่ินกําเนิดสนิค้าได้โดยง่าย 

2.  สําหรับวสัดท่ีุได้จากในประเทศ ให้ผู้ผลิตคนสดุท้ายท่ี
จะสง่ออกภายใต้ความตกลงนี ้เป็นผู้ รับรองตวัเองสําหรับ
การขอให้ออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี) 
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Rule 5 
Application for Certificate of Origin 

 

At the time of carrying out the formalities for 
exporting the products under preferential 
treatment, the exporter or his authorised 
representative shall submit a written application 
for the Certificate of Origin (Form D) together 
with appropriate supporting documents proving 
that the products to be exported qualify for the 
issuance of a Certificate of Origin (Form D). 

 

กฎข้อ 5 
คาํขอหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

ผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ ได้รับมอบอํานาจจะย่ืนคําขอ 
ให้ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) เป็น  
ลายลกัษณ์อกัษรในขณะดําเนินพิธีการสง่ออกซึง่สินค้าท่ี
จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร พร้อมแนบเอกสาร
สนับสนุน ท่ี แสดงให้ เ ห็นว่ าสิ น ค้ า ท่ี จะส่ งออกนั น้  
มีคุณสมบัติสําหรับการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สนิค้า (ฟอร์ม ดี) 
 

Rule 6 
Examination of Application for a Certificate of 

Origin 
 

The issuing authority shall, to the best of its 
competence and ability, carry out proper 
examination, in accordance with the laws and 
regulations of the Member State, upon each 
application for a Certification of Origin (Form D) 
to ensure that: 

 
 

 

(a) The application and the Certificate of Origin 
(Form D) are duly completed and signed by 
the authorised signatory; 

 
(b) The origin of the product is in conformity with 

the provisions of Chapter 3 of this 
Agreement; 

 
(c) The other statements of the Certificate of 

Origin (Form D) correspond to supporting 
documentary evidence submitted; 

 
 
 

กฎข้อ 6 
การตรวจสอบคาํขอหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า จะต้องตรวจสอบคําขอหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า (ฟอร์ม ดี) ทกุฉบบัอย่างเต็มความสามารถ ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิก 
เพ่ือให้เป็นท่ีเช่ือได้วา่ 

(เอ)  คําขอและหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)
ถกูต้องครบถ้วนและได้ลงนามโดยมีผู้ มีอํานาจลงนาม 

(บี)  ถ่ินกําเนิดของสนิค้าสอดคล้องกบับทบญัญตัขิองบท
ท่ี 3 ของความตกลงฉบบันี ้

(ซี)  คําสําแดงอ่ืนๆ ในหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม  ดี )สอดคล้องกับหลักฐานเอกสาร ท่ี ไ ด้ ย่ืน
ประกอบการพิจารณา 
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(d) Description, quantity and weight of goods, 
marks and number of packages, number and 
kinds of packages, as specified, conform to 
the products to be exported; 

 
 
 
(e) Multiple items declared on the same 

Certificate of Origin (Form D) shall be 
allowed provided that each item qualifies 
separately in its own right. 

 

(ดี)  รายละเอียดของสินค้า ปริมาณและนํา้หนกัของ
สินค้า เคร่ืองหมายและเลขหมายของหีบห่อ จํานวนและ
ชนิดของหีบห่อ ซึ่งสําแดงไว้ถูกต้องตรงกันกับสินค้า  
ท่ีสง่ออก 
(อี)  รายการสินค้าหลายรายการท่ีระบใุนหนงัสือรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ฉบบัเดียวกนัสามารถยอมรับ
ได้หากว่าสินค้าแต่ละรายการล้วนมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ของสนิค้านัน้ 

Rule 7 
Certificate of Origin (Form D) 

 
 

1. The Certificate of Origin (Form D) must be 
on ISO A4 size white paper in conformity to 
the specimen shown in Annex 7 of this 
Agreement. It shall be made in the English 
language. 

 
 

2. The Certificate of Origin (Form D) shall 
comprise one (1) original and two (2) carbon 
copies (Duplicate and Triplicate). 

 
 
 
  

3. Each Certificate of Origin (Form D) shall 
bear a reference number separately given by 
each place or office of issuance. 

 
 

4.  Each Certificate of Origin (Form D) shall 
bear the manually executed signature and 
seal of the authorised issuing authority. 

 
 
 
 

กฎข้อ 7 
หนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า (ฟอร์ม ด)ี 

1. หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้องใช้
กระดาษสีขาวขนาด ISO A4 ตามตวัอย่างท่ีปรากฏใน
ภาคผนวก 7 ของความตกลงฉบบันี ้ และต้องจดัพิมพ์
เป็นภาษาองักฤษ 

2. หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะต้อง
ประกอบด้วยต้นฉบบั หนึ่ง(1) ฉบบั และสําเนากระดาษ
คาร์บอน สอง(2) ฉบบั (สําเนาฉบบัท่ีหนึ่งและสําเนา
ฉบบัท่ีสอง) 

3. หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) แต่ละชุด
จะต้องมีเลขท่ีอ้างอิงกํากบัอยู่ โดยแยกเลขท่ีตามสถานท่ี
หรือสํานกังานท่ีออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า 

4. หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) แต่ละชุด
จะต้องมีตราประทับพร้อมลงลายมือช่ือด้วยตนเองโดย  
ผู้ มีอํานาจของหน่วยงานท่ีออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิด
สนิค้าท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. The original copy shall be forwarded by the 
exporter to the importer for submission to the 
customs authority at the port or place of 
importation. The duplicate shall be retained 
by the issuing authority in the exporting 
Member State. The triplicate shall be 
retained by the exporter.  

 

5. ผู้สง่ออกจะสง่หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้าต้นฉบบั
ไปให้ผู้ นําเข้า เพ่ือย่ืนตอ่หนว่ยงานศลุกากร ณ ทา่เรือ
หรือสถานท่ีนําเข้า สําเนาฉบบัท่ีหนึง่จะเก็บรักษาไว้โดย
หนว่ยงานผู้ มีอํานาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า 
ในประเทศสมาชิกผู้สง่ออก สว่นสําเนาฉบบัท่ีสองให้ผู้
สง่ออกเป็นผู้ เก็บรักษา  

Rule 8 
Declaration of Origin Criterion 

 

To implement the provisions of Article 26 of 
this Agreement, the Certificate of Origin (Form D) 
issued by the final exporting Member State shall 
indicate the relevant applicable origin criterion in 
Box 8. 

 

กฎข้อ 8 
การสาํแดงเกณฑ์ถิ่นกาํเนิด 

เพ่ือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อ 26 ของ
ความตกลงฉบบันี ้หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม 
ดี) ท่ีออกโดยประเทศสมาชิกผู้ ส่งออกประเทศสุดท้าย
จะต้องระบุเกณฑ์การได้ถ่ินกําเนิดสินค้าท่ีเก่ียวข้องใน
ช่องท่ี 8 
 

Rule 9 
Treatment of Erroneous Declaration in the 

Certificate of Origin 
 

Neither erasures nor superimpositions shall 
be allowed on the Certificate of Origin (Form D).  
Any alteration shall be made by:  
 

(a) striking out the erroneous materials and 
making any addition required.  Such 
alterations shall be approved by an official 
authorised to sign the Certificate of Origin 
(Form D) and certified by the issuing 
authorities.  Unused spaces shall be crossed 
out to prevent any subsequent addition; or 

 
 
 
  

กฎข้อ 9 
วิธีปฏิบัตเิน่ืองจากการสาํแดงผิดพลาดในหนังสือ

รับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะมีรอยลบ 
หรือรอยพิมพ์ทบัไมไ่ด้ การแก้ไขใดๆ จะต้องกระทําโดย 

(เอ)  ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ถกูต้องออกและพิมพ์ข้อความท่ี
ถกูต้องใหม ่การแก้ไขดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจลงนามหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า (ฟอร์ม ดี) และต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ผู้ มีอํานาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า ช่องว่างท่ี
ไม่ได้ใช้ให้ขีดเส้นปิดกัน้เพ่ือป้องกนัการเพิ่มเติมข้อความ
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(b) issuing a new Certificate of Origin (Form D) 
to replace the erroneous one. 

 

ในภายหลงั หรือ 

(บี)  ออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ฉบบั
ใหมเ่พ่ือแทนท่ีฉบบัเดมิท่ีมีข้อผิดพลาด 
 

Rule 10 
Issuance of the Certificate of Origin 

 
 
1. Subject to the submission of all documentary 

requirements, the Certificate of Origin (Form 
D) shall be issued by the issuing authorities 
of the exporting Member State prior to or at 
the time of shipment or soon thereafter but 
should not be more than three (3) days from 
the declared shipment date, whenever the 
good to be exported can be considered 
originating in that Member State within the 
meaning of Chapter 3 of this Agreement. 

 
 
 
 
 
 
2.   In exceptional cases where a Certificate of 

Origin (Form D) has not been issued at the 
time of exportation or no later than three (3) 
days from the declared shipment date, due 
to involuntary errors or omissions or other 
valid causes, the Certificate of Origin (Form 
D) may be issued retroactively but no longer 
than one (1) year from the date of shipment 
and shall be duly and prominently marked 
“Issued Retroactively”. 

 

กฎข้อ 10 
การออกหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

1.  ถ้าหากผู้ส่งออกย่ืนเอกสารครบถ้วนตามท่ีกําหนด
หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า
ของประเทศสมาชิกผู้ ส่งออกจะออกหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี) ให้ ก่อนหน้าวนัสง่ออก ในขณะท่ี
ส่งออก หรือหลงัจากวนัส่งออกแต่จะต้องไม่เกินสามวนั
นบัจากวนัท่ีรับบรรทกุสินค้า เม่ือสินค้าท่ีจะส่งออกได้รับ
การพิจารณาแล้วว่ามีถ่ินกําเนิดในประเทศสมาชิกนัน้
ตามความหมายของกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้
บทท่ี 3 ของความตกลงฉบบันี ้

2.  ในกรณียกเว้นท่ีหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (ฟอร์มดี) 
มิได้ออกให้ในขณะเวลาท่ีสง่ออกหรือภายในสาม (3) วนั 
หลังจากวันท่ีรับบรรทุกสินค้า อันเน่ืองมาจากความ
ผิดพลาดหรือการหลงลืมโดยมิได้ตัง้ใจ หรือเพราะสาเหตุ
อ่ืนอนัรับฟังได้ ในกรณีเช่นนี ้จะออกหนงัสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ย้อนหลงัได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน
หนึ่ง (1) ปีนับจากวันท่ีรับบรรทุกสินค้า โดยให้ใส่
เคร่ืองหมายชดัเจนท่ีคําวา่ “Issued Retroactively” 
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Rule 11 
Back-to-Back Certificate of Origin 

 

The issuing authority of the intermediate 
Member State may issue a back-to-back 
Certificate of Origin in an application is made by 
the exporter, provided that: 
 
 
 
 
 
 
 
(a) a valid original Certificate of Origin (Form D) 

is presented. In the case where no original 
Certificate of Origin (Form D) is presented, 
its certified true copy shall be presented; 

 

 
 
 

(b) the back-to-back Certificate of Origin issued 
should contain some of the same information 
as the original Certificate of Origin (Form D).  
In particular, every column in the back-to-
back Certificate of Origin should be 
completed. FOB price of the intermediate 
Member State in Box 9 should also be 
reflected in the back-to-back Certificate of 
Origin; 

 
 
 
 
 

(c) For partial export shipments, the partial 
export value shall be shown instead of the 
full value of the original Certificate of Origin 
(Form D). The intermediate Member State 
will ensure that the total quantity re-exported 
under the partial shipment does not exceed 
the total quantity of the Certificate of Origin 

กฎข้อ 11 
หนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้าแบบ แบค ท ูแบค 

หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้าของประเทศสมาชิกซึ่งมิใช่เป็นประเทศสมาชิก  
ผู้ส่งออกประเทศแรก (Intermediate Member State) 
อาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า แบบแบค ท ูแบค 
ถ้าผู้ ส่งออกได้ย่ืนคําขอหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
หากวา่ 

(เอ)  มีการแสดงหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม 
ดี) ต้นฉบบัท่ียงัมีอายกุารนํามาใช้ได้ หรือถ้าไม่มีหนงัสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้นฉบับมาแสดง  
ให้แสดงสําเนาหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าท่ีได้รับการ
รับรองแล้วได้ 

(บี)  การออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า แบบ แบค ทู
แบค ควรระบุรายละเอียดข้อมลูบางอย่างเหมือนกับใน
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (ฟอร์ม  ดี) ต้นฉบับ  
ท่ีสําคัญคือต้องระบุข้อมูลในทุกคอลัมน์ของหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินค้า แบบ แบค ท ูแบค อย่างครบถ้วน 
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า แบบ แบค ทู แบค ต้อง
ระบุราคา เอฟ โอ บี ของประเทศสมาชิกซึ่งมิใช่เป็น
ประเทศสมาชิกผู้สง่ออกประเทศแรก ในช่อง 9  

(ซี)  สําหรับการสง่ออกเพียงบางสว่น ให้แสดงมลูคา่ของ
สินค้าในส่วนท่ีส่งออกบางส่วนนัน้แทนมูลค่าของสินค้า
เตม็จํานวนตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ต้นฉบบั เม่ือมีการให้ความเห็นชอบตอ่หนงัสือ
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(Form D) from the first Member State when 
approving the back-to-back Certificate of 
Origin to the exporters; 

 
 
 
 
 
 
 
 

(d) In the event that the information is not 
complete and/or circumvention is suspected, 
the final importing Member State(s) could 
request that the original Certificate of Origin 
(Form D) be submitted to their respective 
customs authority;  

 

(e) Verification procedures as set out in Rules 
18 and 19 are also applied to Member State 
issuing the back-to-back Certificate of 
Origin. 

รับรองถ่ินกําเนิดสินค้า แบบ แบค ท ูแบค ให้กบัผู้สง่ออก 
ประเทศสมาชิกซึ่งมิใช่เป็นประเทศสมาชิกผู้ ส่งออก
ประเทศแรกจะต้องแน่ใจได้ว่า จํานวนสินค้าทัง้หมดท่ี
สง่กลบัออกไปเพียงบางสว่นนีจ้ะไมเ่กินกวา่จํานวนสนิค้า
ทัง้หมดท่ีระบุไ ว้ในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  
(ฟอร์ม ดี) จากประเทศสมาชิกประเทศแรก 

(ดี)  ในกรณีท่ีข้อมลูไมค่รบถ้วน และ/หรือมีการสงสยัวา่มี
การแอบอ้างถ่ินกําเนิด ประเทศสมาชิกผู้ นําเข้าประเทศ
สดุท้ายสามารถขอให้ย่ืนหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ต้นฉบบัไปยงัหน่วยงานศลุกากรท่ีเก่ียวข้องได้ 

(อี)  กระบวนการตรวจสอบตามท่ีได้ระบุไว้ในกฎข้อ 18 
และ 19 สามารถใช้กับประเทศสมาชิกท่ีเป็นผู้ ออก
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า แบบ แบค ท ูแบค ได้ 
 

Rule 12 
Loss of the Certificate of Origin 

 

In the event of theft, loss or destruction of a 
Certificate of Origin (Form D), the exporter may 
apply in writing to the issuing authorities for a 
certified true copy of the original and the triplicate 
to be made out on the basis of the export 
documents in their possession bearing the 
endorsement of the words “CERTIFIED TRUE 
COPY” in Box 12.  This copy shall bear the date 
of issuance of the original Certificate of Origin.  
The certified true copy of a Certificate of Origin 
(Form D) shall be issued no longer than one (1) 
year from the date of issuance of the original 
Certificate of Origin (Form D). 

 
 
 
 

กฎข้อ 12 
การสูญหายของหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

ในกรณีท่ีหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)
ถกูลกัขโมย สญูหาย หรือถกูทําลาย ผู้สง่ออกอาจย่ืนคํา
ขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยงานผู้ มีอํานาจออก
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า เพ่ือให้ออกสําเนาท่ีได้รับ
การรับรองของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าต้นฉบับ
และสําเนาฉบบัท่ีสอง สําเนาฉบบัดงักลา่วเป็นการออก
บนพืน้ฐานของเอกสารการสง่ออกท่ีอยูใ่นครอบครองของ 
หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า
นัน้ โดยให้ประทบัคํารับรองว่า “Certified True Copy” 
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ในช่องท่ี 12 และระบวุนัท่ีออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้าต้นฉบบั การออกสําเนาท่ีได้รับการรับรองดงักลา่ว 
ให้กระทําได้ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง (1) ปี นบัจากวนัท่ี
ออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี) ต้นฉบบั  

 

Rule 13 
Presentation of the Certificate of Origin 

 
 

1. For the purposes of claiming preferential 
tariff treatment, the importer shall submit to 
the customs authority of the importing 
Member State at the time of import, a 
declaration, a Certificate of Origin (Form D) 
including supporting documents (i.e. invoices 
and, when required, the through Bill of 
Lading issued in the territory of the exporting 
Member State) and other documents as 
required in accordance with the laws and 
regulations of the importing Member State. 

 
 
 
 
 

 
2. In cases when a Certificate of Origin (Form 

D) is rejected by the customs authority of 
the importing Member State, the subject 
Certificate of Origin (Form D) shall be 
marked accordingly in Box 4 and the original 
Certificate of Origin (Form D) shall be 
returned to the issuing authority within a 
reasonable period not exceeding sixty (60) 
days.  The issuing authority shall be duly 
notified of the grounds for the denial of tariff 
preference. 

 
 
 

กฎข้อ 13 
การยื่นหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า  

1.  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศลุกากร ในขณะท่ีนําเข้า ผู้ นําเข้าจะต้องย่ืนใบขนสินค้า
และหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) พร้อมทัง้
เอกสารท่ีเป็นหลกัฐานสนบัสนุน (เช่น บญัชีราคาสินค้า 
และ ใบตราส่งสินค้าชนิด ทรู บิล ออฟ แลดิง้ ท่ีออกใน
อาณาเขตของประเทศสมาชิกผู้ ส่งออก  (เ ม่ือเป็นท่ี
ต้องการ) และเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย
และกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า
กําหนดไว้ ต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิก 
ผู้ นําเข้า 

2. ในกรณีท่ีหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)
ได้รับการปฏิเสธจากหน่วยงานศุลกากรของประเทศ
สมาชิกผู้ นําเข้า หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี)
ฉบบัดงักลา่วจะต้องถกูทําเคร่ืองหมายลงในช่องท่ี 4 และ
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้นฉบบัจะต้อง
ส่งคืนไปยังหน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรอง  
ถ่ินกําเนิดสนิค้า ภายในระยะเวลาอนัควร แตไ่ม่เกินหกสิบ 
(60) วัน โดยหน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรอง  
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3. In the case where Certificates of Origin (Form 
D) are not accepted, as stated in the 
preceding paragraph, the importing Member 
State should accept and consider the 
clarifications made by the issuing authorities and 
assess again whether or not the Form D 
application can be accepted for the granting 
of the preferential treatment. The clarifications 
should be detailed and exhaustive in 
addressing the grounds of denial of preference 
raised by the importing Member State. 

 

ถ่ินกําเนิดสนิค้า จะได้รับแจ้งถึงสาเหตขุองการถกูปฏิเสธ
การให้สทิธิพิเศษทางภาษีศลุกากรดงักลา่ว 

3.  ในกรณีท่ีหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี)
ไม่ได้รับการยอมรับตามท่ีกล่าวข้างต้น ประเทศสมาชิก 
ผู้ นํ า เ ข้าควรยอมรับและพิจารณาคําอธิบายจาก
หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
และพิจารณาอีกครัง้วา่ ฟอร์ม ดี ดงักลา่ว สามารถใช้เพ่ือ
รับสิทธิพิเศษได้หรือไม่ คําอธิบายนัน้ควรมีรายละเอียด
ครบถ้วนซึง่เก่ียวข้องกบัสาเหตขุองการปฏิเสธการให้สทิธิ
พิเศษโดยประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า 
 

Rule 14 
Validity Period of the Certificate of Origin 

 

The following time limit for the presentation of 
the Certificate of Origin (Form D) shall be 
observed: 
 
(a) The Certificate of Origin (Form D) shall be 

valid for a period of twelve (12) months from 
the date of issuance and must be submitted 
to the customs authorities of the importing 
Member State within that period.  

 
 

(b) Where the Certificate of Origin (Form D) is 
submitted to the customs authorities of the 
importing Member State after the expiration of 
the time limit for its submission, such 
Certificate of Origin (Form D) is still to be 
accepted when failure to observe the time 
limit results from force majeure or other valid 
causes beyond the control of the exporter; 
and 

 
 

กฎข้อ 14 
อายุของหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

การแสดงหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ให้เป็นไปตามกําหนดเวลา ดงันี ้

(เอ)  หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะมีอายุ
สิบสอง (12) เดือนนับจากวันท่ีออก และต้องย่ืนต่อ
หน่วยงานศลุกากรของประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า ภายใน 
ระยะเวลาอายดุงักลา่ว 

(บี)  ในกรณีท่ีย่ืนหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม 
ดี) ต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า
หลงัจากสิน้สดุกําหนดเวลาย่ืน อนัเน่ืองจากเหตสุดุวิสยั
หรือเหตอ่ืุนใดเกินวิสยัการควบคมุของผู้ส่งออกอนัรับฟัง
ได้ กรณีเช่นนีใ้ห้ยอมรับหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ฉบบัดงักลา่วได้ 
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(c)  In all cases, the customs authorities in the 
importing Member State may accept such 
Certificate of Origin (Form D) provided that 
the goods have been imported before the 
expiration of the time limit of the said 
Certificate of Origin (Form D). 

 

 

(ซี)  ไม่ว่าในกรณีใด หน่วยงานศุลกากรในประเทศ
สมาชิกผู้ นําเข้าอาจยอมรับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า (ฟอร์ม ดี) ท่ีได้ย่ืนเม่ือสินค้านัน้ได้นําเข้าก่อนวนั
หมดอายุของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) 
ดงักลา่ว 

Rule 15 
Waiver of Certificate of Origin 

 

In the case of consignments of goods 
originating in the exporting Member State and not 
exceeding US$ 200.00 FOB, the production of 
Certificate of Origin (Form D) shall be waived and 
the use of simplified declaration by the exporter 
that the goods in question have originated in the 
exporting Member State will be accepted. Goods 
sent through the post not exceeding US$ 200.00 
FOB shall also be similarly treated. 

กฎข้อ 15 
การละเว้นหนังสือรับรองถิ่นกาํเนิดสินค้า 

ในกรณีท่ีมีการส่งสินค้าท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกซึ่งมีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกิน 200 
ดอลลาร์สหรัฐ ให้ยกเว้นการใช้หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า (ฟอร์ม ดี) และให้ผู้ส่งออกใช้การสําแดงอย่าง
ง่ายๆ ว่าสินค้าดังกล่าวมีถ่ินกําเนิดในประเทศสมาชิก  
ผู้สง่ออก และให้ใช้วิธีปฏิบตัิทํานองเดียวกนันีก้บัสินค้าท่ี
สง่ทางไปรษณีย์ท่ีมีราคา เอฟ โอ บีไม่เกิน 200 ดอลลาร์
สหรัฐ ด้วย 
 

Rule 16 
Treatment of Minor Discrepancies 

 

1.  Where the ASEAN origin of the goods is not 
in doubt, the discovery of minor discrepancies, 
such as typographical error in the 
statements made in the Certificate of Origin 
(Form D) and those made in the documents 
submitted to the customs authorities of the 
importing Member State for the purpose of 
carrying out the formalities for importing the 
goods shall not ipso facto invalidate the 
Certificate of Origin (Form D), if it does in 
fact correspond to the goods submitted. 

 
 

กฎข้อ 16 
การปฏิบัตสิาํหรับความแตกต่างเล็กน้อย 

1.  ในกรณีไม่มีข้อสงสยัเก่ียวกบัถ่ินกําเนิดของสินค้าใน
อาเซียน แตพ่บว่ามีความแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย เช่น 
ความผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อความท่ีระบุในหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) กบัข้อความในเอกสาร
ตา่ง ๆ ท่ีย่ืนต่อหน่วยงานศลุกากรของประเทศสมาชิก 
ผู้ นําเข้า เพ่ือดําเนินพิธีการนําเข้า กรณีเช่นนีจ้ะไม่มีผล
ทําให้หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ฉบบันัน้
เสียไป หากข้อเท็จจริงสอดคล้องตรงกบัสนิค้าท่ีนําเข้า 
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2. In cases where the exporting Member State 
and importing Member State have different 
tariff classifications for a good subject to 
preferential tariffs, the goods shall be 
released at the MFN rates or at the higher 
preferential rate, subject to the compliance of 
the applicable ROO, and no penalty or other 
charges shall be imposed in accordance with 
relevant laws and regulations of the 
importing Member State. Once the 
classification differences have been 
resolved, the correct rate shall be applied 
and any overpaid duty shall be refunded if 
applicable, in accordance with relevant laws 
and regulations of the importing Member 
State, as soon as the issues have been 
resolved.  

 
 
 
 
 
 
 

3.  For multiple items declared under the same 
Certificate of Origin (Form D), a problem 
encountered with one of the items listed shall 
not affect or delay the granting of preferential 
treatment and customs clearance of the 
remaining items listed in the Certificate of 
Origin (Form D). Rule 18(c) may be applied 
to the problematic items. 

 

2.  ในกรณีท่ีประเทศสมาชิกผู้สง่ออกและประเทศสมาชิก
ผู้ นําเข้ามีการจําแนกประเภทพิกดัศลุกากรท่ีแตกต่างกนั
สําหรับสินค้า ท่ีจะใช้สิท ธิพิ เศษทางภาษีศุลกากร  
ให้สินค้านัน้ชําระภาษีในอัตราปกติ หรือในอัตราสิทธิ
พิเศษฯ ท่ีสูงกว่า เม่ือสินค้าอยู่ภายใต้เง่ือนไขของกฎ  
ว่าด้วยถ่ินกําเนิดของสินค้านัน้ และไม่ต้องพิจารณา
ความผิดหรือเ สียค่าภาระติดพันใดท่ี กําหนดให้ มี  
ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของประเทศ
สมาชิกผู้ นําเข้า เม่ือปัญหาการจําแนกประเภทพิกัด
ศลุกากรท่ีแตกตา่งกนัของสนิค้าได้รับการแก้ไขแล้ว ให้ใช้
อตัราภาษีท่ีถูกต้องและให้คืนภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องท่ีได้
ชําระไว้เกิน ตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของ
ประเทศสมาชิก  ผู้ นําเข้า  ทันทีท่ีมีการแก้ไขปัญหา
ดงักลา่วแล้ว 

3.  หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี) ท่ีระบสุินค้า
หลายรายการ หากรายการหนึ่งรายการใดมีปัญหาใน
การนําเข้า จะไม่สง่ผลกระทบ หรือทําให้เกิดความลา่ช้า
ในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากรและการตรวจปลอ่ย
ของหน่วยงานศลุกากรในสินค้ารายการอ่ืนๆ ในหนงัสือ
รับรอง ถ่ิน กํา เ นิดสินค้า  (ฟอร์ม  ดี )  ฉบับเ ดียวกัน  
โดยรายการท่ีมีปัญหานัน้ ให้ปฏิบตัิตามความในกฎข้อ 
18 (ซี)  
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Rule 17 
Record Keeping Requirement 

 

1. For the purposes of the verification process 
pursuant to Rules 18 and 19, the producer 
and/or exporter applying for the issuance of 
a Certificate of Origin (Form D) shall, 
subject to the laws and regulations of the 
exporting Member State, keep its supporting 
records for application for not less than 
three (3) years from the date of issuance of 
the Certificate of Origin (Form D). 

 
 
 
 
 

2. The application for Certificates of Origin 
(Form D) and all documents related to such 
application shall be retained by the issuing 
authorities for not less than three (3) years 
from the date of issuance. 

 
 
 
 
 
 
3. Information relating to the validity of the 

Certificate of Origin (Form D) shall be 
furnished upon request of the importing 
Member State by an official authorised to 
sign the Certificate of Origin (Form D) and 
certified by the appropriate Government 
authorities. 

 
 
 
 
 
 

4. Any information communicated between the 
Member States concerned shall be treated 
as confidential and shall be used for the 

กฎข้อ 17 
 ข้อกาํหนดในการเก็บรักษาคาํขอ 

1.  เพ่ือวตัถปุระสงค์ของกระบวนการตรวจสอบตาม  
กฎข้อ 18 และ 19 ผู้ผลิต และ/หรือผู้ส่งออกท่ีย่ืนคําขอ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะต้องเก็บ
รักษาเอกสารสนับสนุนท่ีใช้ในการย่ืนคําขอให้ออก
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม 
(3) ปี นบัจากวนัท่ีออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ภายในของประเทศสมาชิกผู้สง่ออก 

2. หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้าจะต้องเก็บรักษาคําขอให้ออกหนังสือรับรอง  
ถ่ินกําเนิดสินค้า  (ฟอร์ม  ดี)  และเอกสารทัง้หมดท่ี
เก่ียวข้องกบัการย่ืนคําขอให้ออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิด
สนิค้าไว้ เป็นเวลาไมน้่อยกว่าสาม (3) ปีนบัจากวนัท่ีออก
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า 

3.  ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความถกูต้องสมบรูณ์ของ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) จะต้องจัดส่ง
ให้แก่ประเทศสมาชิกผู้ นําเข้าตามท่ีได้รับการร้องขอ โดย
ต้องมีลายมือช่ือจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจในการลง
นามหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี) และรับรอง
ความถูกต้องโดยหน่วยราชการท่ีออกหนังสือรับรอง  
ถ่ินกําเนิดสนิค้านัน้ 

4.  ข้อมลูตา่งๆ ท่ีใช้ติดตอ่กนัระหว่างประเทศสมาชิกท่ี
เก่ียวข้อง จะต้องรักษาไว้เป็นความลบั และจะนํามาใช้
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validation of Certificates of Origin (Form D) 
purposes only. 

 

เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการพิสจูน์ความถกูต้องสมบรูณ์ของ
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี) เท่านัน้ 
 

Rule 18 
Retroactive Check 

 

The importing Member State may request the 
issuing authority of the exporting Member State 
to conduct a retroactive check at random and/or 
when it has reasonable doubt as to the 
authenticity of the document or as to the 
accuracy of the information regarding the true 
origin of the goods in question or of certain parts 
thereof. Upon such request, the issuing authority 
of the exporting Member State shall conduct a 
retroactive check on a producer/exporter’s cost 
statement based on the current cost and prices, 
within a six-month timeframe, specified at the 
date of exportation subject to the following 
conditions: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a) The request for retroactive check shall be 
accompanied with the Certificate of Origin 
(Form D) concerned and shall specify the 
reasons and any additional information 
suggesting that the particulars given on the 
said Certificate of Origin (Form D) may be 
inaccurate, unless the retroactive check is 
requested on a random basis; 

 
 

(b) The issuing authority receiving a request for 
retroactive check shall respond to the 
request promptly and reply within ninety (90) 

กฎข้อ 18 
การตรวจสอบย้อนหลัง 

ประเทศสมาชิกผู้ นําเข้าอาจร้องขอตอ่หน่วยงานผู้ มี
อํานาจออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าของประเทศ
สมาชิกผู้สง่ออกให้มีการตรวจสอบย้อนหลงั โดยการสุ่ม 
และ / หรือ เม่ือมีเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความแท้จริง
ของเอกสาร หรือความถูกต้องของข้อมูลเก่ียวข้องกับ  
ถ่ินกําเนิดท่ีแท้จริงของสินค้าท่ีต้องสงสยั หรือบางส่วนท่ี
เป็นปัญหานัน้ เม่ือมีการร้องขอดงักล่าว หน่วยงานผู้ มี
อํานาจออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าของประเทศ
สมาชิกผู้ ส่งออกจะทําการตรวจสอบย้อนหลังจาก
เอกสารชีแ้จงต้นทนุการผลิตของผู้ผลิต/ผู้สง่ออก โดยใช้
ต้นทนุและราคาปัจจบุนัเป็นหลกั แตอ่ยูภ่ายในระยะเวลา
หกเดือน ตามวันท่ีของการส่งออกท่ีได้ระบุไว้ โดยมี
เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(เอ)  คําร้องขอให้ตรวจสอบย้อนหลงัจะส่งไปพร้อมกับ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ท่ีเก่ียวข้อง 
และจะระบุเหตผุล รวมทัง้ข้อมลูเพิ่มเติมใดๆ ท่ีชีใ้ห้เห็น
ถึงความไม่ถูกต้องของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ฉบบันัน้ ยกเว้นกรณีการขอให้ตรวจสอบ
ย้อนหลงัโดยการสุม่ 

(บี)  หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
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days after the receipt of the request; 

 
 
 
    
 
 
 
(c) The customs authorities of the importing 

Member State may suspend the provisions 
on preferential treatment while awaiting the 
result of verification. However, it may release 
the goods to the importer subject to any 
administrative measures deemed necessary, 
provided that they are not held to be subject 
to import prohibition or restriction and there 
is no suspicion of fraud; 

 
 
(d) the issuing authority shall promptly transmit the 

results of the verification process to the 
importing Member State which shall then 
determine whether or not the subject good is 
originating. The entire process of retroactive 
check including the process of notifying the 
issuing authority of the exporting Member 
State the result of determination whether or 
not the good is originating shall be 
completed within one hundred and eighty 
(180) days. While awaiting the results of the 
retroactive check, paragraph (c) shall be 
applied. 

สินค้าท่ีได้รับคําร้องขอให้ตรวจสอบหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินค้าย้อนหลงั จะต้องดําเนินการตามคําร้องขอ
นัน้โดยทนัที และแจ้งผลให้ทราบภายในเก้าสิบวนั (90) 
วนั นบัจากวนัท่ีได้รับคําร้องขอ 

(ซี)  หน่วยงานศลุกากรของประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า อาจ
ระงบัการให้สิทธิพิเศษฯ ในระหว่างท่ีกําลงัรอฟังผลการ
ตรวจสอบ แต่หากสินค้านัน้มิได้เป็นสินค้าต้องห้ามหรือ
ต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการ  
ฉ้อฉล จะตรวจปล่อยสินค้านัน้ไปก่อนภายใต้มาตรการ
ทางด้านบริหารท่ีกําหนดขึน้ตามท่ีเห็นวา่จําเป็นได้ 

(ดี)  หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า จะต้องส่งผลการตรวจสอบดงักล่าวไปยงัประเทศ
สมาชิกผู้ นําเข้าโดยทนัที โดยประเทศสมาชิกผู้ นําเข้าจะ
เป็นผู้ พิจารณาว่าสินค้านัน้ได้ถ่ินกําเนิดหรือไม่  โดย
กระบวนการตรวจสอบหนังสือรับรองย้อนหลังทัง้หมด 
รวมถึงขัน้ตอนการแจ้งให้หน่วยงานผู้ มีอํานาจออก
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าของประเทศสมาชิก  
ผู้ส่งออกทราบถึงผลการพิจารณาว่าสินค้าได้ถ่ินกําเนิด
หรือไม่จะต้องเสร็จสิน้ภายใน 180 วนั โดยขณะท่ีรอผล
การตรวจสอบย้อนหลงั ให้ปฏิบตัติามวรรค (ซี) 
  

Rule 19 
Verification Visit 

 

If the importing Member State is not satisfied 
with the outcome of the retroactive check, it may, 
under exceptional cases, request for verification 
visits to the exporting Member State. 

กฎข้อ 19 
การเยี่ยมชมการตรวจสอบ 

ในกรณีพิเศษ หากประเทศสมาชิกผู้ นําเข้าไม่พอใจ
ตอ่ผลการตรวจสอบย้อนหลงั อาจจะขอไปเย่ียมชมการ
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(a)  Prior to the conduct of a verification visit, an 
importing Member State, shall: 
 
 
(i) Deliver a written notification of its 

intention to conduct the verification visit 
to: 

 
(1) the exporter/ producer whose 

premises are to be visited; 
 

(2)   the issuing authority of the Member 
State in whose territory the 
verification visit is to occur; 
 

 
 
 
(3) the customs authorities of the 

Member State in whose territory the 
verification visit is to occur; and 
 

 
(4)  the importer of the goods subject of 

the verification visit. 
 

(ii) The written notification mentioned in 
paragraph (a)(i) shall be as comprehensive 
as possible including, among others:  
 

 

(1)  the name of the customs authorities 
issuing the notification; 
 

(2) the name of the exporter/ producer 
whose premises are to be visited; 
 

(3) the proposed date for the 
verification visit; 
 

ตรวจสอบของประเทศสมาชิกผู้สง่ออกได้ 

(เอ)  ก่อนท่ีจะทําการเย่ียมชมการตรวจสอบ ประเทศ
สมาชิกผู้ นําเข้าจะ 

(หนึง่) แจ้งความจํานงในการไปเ ย่ียมชมการ
ตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั 

(1) ผู้สง่ออก/ผู้ผลติท่ีเป็นเจ้าของสถานท่ีท่ีทํา
การเย่ียมชม 

(2) หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินค้าของประเทศสมาชิกท่ี
เป็นเจ้าของอาณาเขตท่ีจะทําการเย่ียม
ชมการตรวจสอบ 

(3) หน่วยงานศลุกากรของประเทศสมาชิกท่ี
เป็นเจ้าของอาณาเขตท่ีจะทําการเย่ียม
ชมการตรวจสอบ 

(4) ผู้ นําเข้าสินค้ารายการท่ีจะทําการเย่ียม
ชมการตรวจสอบ 

(สอง) การแจ้งความจํานงตามวรรค (เอ) (หนึ่ง) 
จะต้องแสดงรายละเอียดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้  ซึง่รวมถึง 
(1) ช่ือของหน่วยงานศุลกากรท่ีเป็นผู้ แจ้ง

ความจํานง 
(2) ช่ือของผู้ ส่งออก /ผู้ ผลิตท่ีเป็นเจ้าของ

สถานท่ีท่ีทําการเย่ียมชม 
(3) วั น ท่ี ท่ี ค า ด ว่ า จ ะ ไ ป เ ย่ี ย ม ช ม ก า ร

ตรวจสอบ 
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(4) the coverage of the proposed 
verification visit, including reference to 
the goods subject of the 
verification; and 
 

(5)  the names and designation of the 
officials performing the verification 
visit. 
 

(iii) Obtain the written consent of the 
exporter/producer whose premises are 
to be visited. 

 
 
 
(b) When a written consent from the 

exporter/producer is not obtained within thirty 
(30) days upon receipt of the notification 
pursuant to paragraph (a)(i), the notifying 
Member State, may deny preferential 
treatment to the goods that would have been 
subject of the verification visit. 

 
 
(c) The issuing authority receiving the 

notification may postpone the proposed 
verification visit and notify the importing 
Member State of such intention. 
Notwithstanding any postponement, any 
verification visit shall be carried out within 
sixty (60) days from the date of such receipt, 
or for a longer period as the concerned 
Member States may agree. 

 
 
 
 
(d)  The Member State conducting the 

verification visit shall provide the 
exporter/producer whose goods are the 
subject of the verification and the relevant 
issuing authority with a written determination 
of whether or not the subject goods qualify 
as originating goods.  

 

(4) ร ายละ เ อี ยดของการ เ ย่ี ยมชมการ
ตรวจสอบ ซี่งรวมถึงการอ้างถึงรายการ
สนิค้าท่ีต้องการตรวจสอบ และ 

(5) ช่ือและตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะทําการ
เย่ียมชมการตรวจสอบ 

(สาม) ได้รับการยินยอมท่ีตอบมาเป็นลายลักษณ์
อักษรของผู้ ส่งออก /ผู้ ผลิตท่ี เป็นเจ้าของ
สถานท่ีท่ีจะทําการเย่ียมชม 

(บี)  หากไม่ได้รับการยินยอมท่ีตอบมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผู้สง่ออก/ผู้ผลิต ภายใน 30 วนันบัจากท่ีได้รับ
การแจ้งไปตามวรรค (เอ) (หนึ่ง) ประเทศสมาชิกท่ีเป็น  
ผู้แจ้งอาจจะปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
แก่สนิค้าท่ีต้องการไปเย่ียมชมการตรวจสอบได้ 

(ซี)  เม่ือหน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรองถ่ิน
กําเนิดสินค้าได้รับการแจ้งแล้ว อาจเล่ือนวนัขอเย่ียมชม
การตรวจสอบ และแจ้งให้ประเทศสมาชิกผู้ นําเข้าทราบ 
แม้ว่าอาจเล่ือนเวลาได้ แต่การเย่ียมชมการตรวจสอบ
จะต้องดําเนินการภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัท่ี
ได้รับการแจ้ง หรืออาจนานกว่านัน้ได้ แล้วแต่ประเทศ
สมาชิกท่ีเก่ียวข้องจะตกลง 

(ดี)  ประเทศสมาชิกท่ีเป็นผู้ ทําการเย่ียมชมการตรวจสอบ 
จะต้องจัดทําผลการตัดสินท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรว่า
สินค้าท่ีตรวจสอบมีคณุสมบตัิได้ถ่ินกําเนิดหรือไม่ ให้กบั
ผู้ส่งออก/ผู้ผลิตท่ีเป็นเจ้าของสินค้าท่ีต้องการตรวจสอบ 
และหน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
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(e) Any suspended preferential treatment shall 
be reinstated upon the written determination 
referred to in paragraph (d) that the goods 
qualify as originating goods. 

 
 
(f) The exporter/producer will be allowed thirty 

(30) days, from receipt of the written 
determination, to provide in writing 
comments or additional information 
regarding the eligibility of the goods.  If the 
goods are still found to be non-originating, 
the final written determination will be 
communicated to the issuing authority within 
thirty (30) days from receipt of the 
comments/additional information from the 
exporter/producer. 

 
 
 
 
 

(g) The verification visit process, including the 
actual visit and determination of whether the 
subject goods are originating or not, shall be 
carried out and its results communicated to 
the issuing authority within a maximum of 
one hundred and eighty (180) days. While 
awaiting the results of the verification visit, 
Rule 18(c) on the suspension of preferential 
treatment shall be applied. 

 

สนิค้าท่ีเก่ียวข้อง  

(อี)  สิทธิพิเศษฯ ท่ีถกูระงบัไปแล้วสามารถได้กลบัคืนมา 
ทัง้นีข้ึน้กบัผลการตดัสินท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าสินค้า
นัน้มีคณุสมบตัไิด้ถ่ินกําเนิดหรือไม ่ตามท่ีกลา่วในวรรค (ดี) 

(เอฟ)  ผู้ส่งออก/ผู้ผลิตจะได้เวลาอีกสามสิบ (30) วนั  
นับจากวนัท่ีได้รับผลการตดัสินท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ในการจัดเตรียมข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมเป็น  
ลายลักษณ์อักษรท่ีเก่ียวข้องกับความมีคุณสมบัติได้  
ถ่ินกําเนิดของสินค้านัน้ ถ้ายงัคงพบว่าสินค้านัน้ไม่ได้  
ถ่ินกําเนิด ผลการตดัสินสดุท้ายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จะถูกส่งไปยังหน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนังสือรับรอง  
ถ่ินกําเนิดสินค้า ภายในสามสิบ (30) วนันบัจากวนัท่ี
ได้รับข้อคดิเห็น/ข้อมลูเพิ่มเตมิจากผู้สง่ออก/ผู้ผลติ 

(จี)  กระบวนการเย่ียมชมการตรวจสอบ รวมถึงการเย่ียม
ชมท่ีแท้จริงและผลการตัดสินว่าสินค้านัน้ได้ถ่ินกําเนิด
หรือไม่ จะดําเนินการให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลไปยัง
หน่วยงานผู้ มีอํานาจออกหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี) ในระยะเวลาเต็มท่ีหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วนั 
โดยระหว่างการรอคอยผลการเย่ียมชมการตรวจสอบ  
ให้ปฏิบตัิตามกฎข้อ 18 (ซี) ว่าด้วยเร่ืองการระงบัการให้
สทิธิพิเศษฯ 
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Rule 20 
Confidentiality 

 

Member States shall maintain, in accordance 
with their laws, the confidentiality of classified 
business information collected in the process of 
verification pursuant to Rules 18 and 19 and shall 
protect that information from disclosure that could 
prejudice the competitive position of the person 
who provided the information.  The classified 
business information may only be disclosed to 
those authorities responsible for the 
administration and enforcement of origin 
determination. 
 

กฎข้อ 20 
การรักษาความลับ 

ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ ใ ห้สอดคล้องกับ
กฎหมายของตนเองในการรักษาความลับของข้อมูลท่ี
เป็นความลบัทางธุรกิจซึ่งรวบรวมระหว่างกระบวนการ
การตรวจสอบตามกฎข้อ 18 และ 19 และจะป้องกัน
ไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมลูซึง่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อสถานะในการแข่งขนัของผู้ ให้ข้อมูล ข้อมูลท่ีเป็น
ความลบัทางธุรกิจจะเปิดเผยได้เฉพาะกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด้านการบริหารและการบังคับใช้ของการ
ตดัสนิถ่ินกําเนิดเท่านัน้ 

 

Rule 21  
Documentation for Implementing Article 

32(2)(b) (Direct Consignment)  
 
 

For the purposes of implementing Article 32(2)(b) 
of this Agreement, where transportation is 
effected through the territory of one or more non-
Member State, the following shall be produced to 
the Government authorities of the importing 
Member State:  
 
 
 
(a) A through Bill of Lading issued in the 

exporting Member State; 
 
 
(b)  A Certificate of Origin (Form D) issued by 

the relevant Government authorities of the 
exporting Member State;  

 
 

(c)  A copy of the original commercial invoice in 
respect of the goods; and  

กฎข้อ 21 
เอกสารสาํหรับการปฏิบัตใิห้เกิดผลตามข้อ 

32(2)(บี) (การส่งมอบโดยตรง) 

เพ่ือวตัถุประสงค์ของการปฏิบตัิให้เกิดผลตามข้อ 
32(2)(บี) ของความตกลงฉบบันี ้ ในกรณีท่ีมีการขนส่ง
สินค้าผ่านอาณาเขตของประเทศท่ีมิได้เป็นสมาชิกตัง้แต่
หนึ่งประเทศขึน้ไป เอกสารตอ่ไปนีจ้ะต้องนํามาย่ืนแสดง
ตอ่หน่วยราชการของประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า 

(เอ)  ใบตราสง่สนิค้าชนิด ทรู บลิ ออฟ แลดิง้ ท่ีออกให้ใน
ประเทศสมาชิกผู้สง่ออก 

(บี)  หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ท่ีออกให้
โดยหน่วยราชการท่ีเ ก่ียวข้องของประเทศสมาชิก  
ผู้สง่ออก 

(ซี)  สําเนาของบญัชีราคาสินค้าต้นฉบบัของสินค้านัน้ 
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(d) Supporting documents in evidence that the 
requirements of Article 32(2)(b) paragraphs 
(i), (ii) and (iii) of this Agreement are being 
complied with. 

 

และ 

(ดี)  เอกสารสนบัสนนุอ่ืนท่ีเป็นหลกัฐานว่า มีการปฏิบตัิ
ถกูต้องตามข้อกําหนดของวรรค (หนึง่) (สอง) และ (สาม)
ของข้อ 32(2)(บี) ของความตกลงฉบบันี ้

 
 

Rule 22  
Exhibition Goods 

 

1. Goods sent from an exporting Member State 
for exhibition in another Member State and 
sold during or after the exhibition for 
importation into a Member State shall be 
granted preferential treatment accorded 
under this Agreement on the condition that 
the goods meet the requirements as set out 
in Chapter 3 of this Agreement, provided that 
it is shown to the satisfaction of the relevant 
Government authorities of the importing 
Member State that:  

 
 
 
 
 
(a) An exporter has dispatched those 

goods from the territory of the exporting 
Member State to the Member State 
where the exhibition is held and has 
exhibited them there; 

 
 

(b) The exporter has sold the goods or 
transferred them to a consignee in the 
importing Member State; 

 

(c)  The goods have been consigned 
during the exhibition or immediately 
thereafter to the importing Member 
State in the state in which they were 

กฎข้อ 22 
งานแสดงสินค้า 

1.  สนิค้าท่ีสง่จากประเทศสมาชิกผู้สง่ออก เพ่ือใช้ในงาน
แสดงสินค้าในประเทศสมาชิกอ่ืน และได้ขายไปใน
ระหว่างหรือภายหลังจากงานแสดงสินค้าได้สิน้สุดลง 
เพ่ือนําเข้ามายงัประเทศสมาชิก จะได้รับสิทธิพิเศษ
ภายใต้ความตกลงฉบบันี ้ทัง้นีภ้ายใต้เง่ือนไขว่าสินค้า
ดงักล่าวต้องมีคณุสมบตัิถกูต้องตามข้อกําหนดท่ีระบุใน
บทท่ี 3 ของความตกลงฉบบันี ้ และหากแสดงให้เป็นท่ี
พอใจของหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องในประเทศสมาชิก  
ผู้ นําเข้าวา่   

(เอ)  ผู้สง่ออกได้สง่สนิค้าเหลา่นัน้จากอาณาเขตของ
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกไปยงัประเทศสมาชิก
ท่ีจัดงานแสดงสินค้าและได้ตัง้แสดงในงาน
ดงักลา่ว 

(บี)  ผู้ ส่งออกได้ขายหรือโอนสินค้านัน้ให้แก่ผู้ รับ
สนิค้าในประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า 

(ซี)  สินค้านัน้ได้ถูกส่งมอบไปยังประเทศสมาชิก 
ผู้ นําเข้าระหว่างงานแสดงสินค้าหรือในทันที
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sent for the exhibition.  

 
 
 
 
 
2. For the purposes of implementing paragraph 

1, the Certificate of Origin (Form D) shall be 
provided to the relevant Government 
authorities of the importing Member State. 
The name and address of the exhibition 
must be indicated. The relevant Government 
authorities of the Member State where the 
exhibition took place may provide evidence 
together with supporting documents 
prescribed in Rule 21(d) for the identification 
of the products and the conditions under 
which they were exhibited. 

 
 
 
 
 
3. Paragraph 1 shall apply to any trade, 

agricultural or crafts exhibition, fair or similar 
show or display in shops or business 
premises with the view to the sale of foreign 
goods and where the goods remain under 
customs control during the exhibition. 

 

ภายหลังจากงานแสดงสินค้าได้สิน้สุดลงใน
สภาพเดียวกับเม่ือตอนถูกส่งไปเพ่ือใช้ในงาน
แสดงสนิค้า 

2.  เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการปฏิบตัิให้เกิดผลตามวรรค 1 
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ต้องย่ืนแสดง
ต่อหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องของประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า
โดยต้องระบช่ืุอและท่ีอยู่ของงานแสดงสินค้า และหน่วย
ราชการท่ีเก่ียวข้องของประเทศสมาชิกท่ีจัดงานแสดง
สินค้าอาจจัดหาหลักฐาน พร้อมกับเอกสารสนับสนุน
อ่ืนๆ ตามท่ีระบไุว้ในกฎข้อ 21 (ดี) เพ่ือเป็นหลกัฐาน  
ในการพิสจูน์ลกัษณะสนิค้าและสภาพของสนิค้าท่ีเป็นอยู่
ในขณะท่ีแสดงในงานแสดงสนิค้า 

3.  ให้นําความในวรรค 1 มาใช้บงัคบักบังานแสดงสินค้า 
งานแสดงด้านเกษตรกรรมหรือหตัถกรรม ตลาดนดั หรือ
การแสดงสินค้าท่ีคล้ายคลึงกนั หรือการแสดงในรูปของ
ร้านจําหน่ายสนิค้าหรือธุรกิจสถาน โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือ
การจําหน่ายสินค้าต่างประเทศ และสินค้านัน้อยู่ใน
อารักขาของศลุกากรในระหวา่งการแสดง 
 

 

Rule 23 
Third Country Invoicing 

 

1. Relevant Government authorities in the 
importing Member State shall accept 
Certificates of Origin (Form D) in cases 
where the sales invoice is issued either by a 
company located in a third country or by an 
ASEAN exporter for the account of the said 
company, provided that the goods meet the 
requirements of Chapter 3 of this 

กฎข้อ 23 
บัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม 

1.  หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องในประเทศสมาชิกผู้ นําเข้า
จะยอมรับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ใน
กรณีท่ีบญัชีราคาสินค้าออกโดยบริษัทท่ีตัง้อยู่ในประเทศ
ท่ีสาม หรือโดยผู้ ส่งออกในอาเซียนท่ีรับผิดชอบบริษัท
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Agreement. 

 
 
 
 
2. The exporter shall indicate “third country 

invoicing” and such information as name and 
country of the company issuing the invoice in 
the Certificate of Origin (Form D). 

 

ดงักลา่ว หากว่าสินค้านัน้เป็นไปตามข้อกําหนดของบทท่ี 
3 ของความตกลงฉบบันี ้

2.  ผู้ส่งออกจะต้องสําแดง “third country invoicing” 
และระบุข้อมูล เช่น ช่ือและประเทศของบริษัทท่ีออก
บัญชีราคาสินค้าในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า 
(ฟอร์ม ดี)  

 

Rule 24  
Action against Fraudulent Acts 

 
1 When it is suspected that fraudulent acts in 

connection with the Certificate of Origin 
(Form D) have been committed, the 
Government authorities concerned shall 
cooperate in the action to be taken in the 
respective Member State against the 
persons involved.  

 

2. Each Member State shall provide legal 
sanctions for fraudulent acts related to the 
Certificate of Origin (Form D). 

 

กฎข้อ 24 
การดาํเนินการต่อการกระทาํอันเป็นการฉ้อฉล 

1.  เม่ือมีข้อสงสยัว่ามีการกระทําอนัฉ้อฉลท่ีเก่ียวข้องกบั
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) เกิดขึน้ หน่วย
ราชการท่ีเก่ียวข้องจะต้องร่วมมือกนัในการดําเนินการตอ่
ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการกระทํานัน้ภายในประเทศสมาชิก 

2.  ประเทศสมาชิกแตล่ะประเทศจะต้องกําหนดบทลงโทษ
ทางกฎหมายต่อการกระทําอันฉ้อฉลท่ีเก่ียวข้องกับ
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิค้า (ฟอร์ม ดี) 

Rule 25 
FOB Price 

 

For the purposes of this Agreement, 
notwithstanding Rule 11(b), the Certificate of 
Origin (Form D) and the back-to-back Certificate 
of Origin shall only reflect the FOB price in cases 
where the regional value content calculated using 
the formula set out in Article 29 of this Agreement 
is applied in determining origin. 

 

กฎข้อ 25 
มูลค่า เอฟ โอ บี 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของความตกลงนี  ้ไม่มีการนํา
รายละเอียดในกฎข้อ 11(บี) มาพิจารณา กรณีหนงัสือรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) และหนงัสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้าชนิด แบค ท ูแบค ต้องระบรุาคา เอฟ โอ บี เฉพาะ
ในกรณีเกณฑ์ถ่ินกําเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์มลูค่าการผลิต
ในภมูิภาค (Regional Value Content) เท่านัน้ โดยการ
คํานวณเพ่ือหามลูค่าการผลิตในภมูิภาค ให้คํานวณโดย
ใช้สตูรท่ีระบไุว้ในบทท่ี 29 ของความตกลงนี ้



           ภาคผนวก ๙ 

 
ประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร 

ภายใต้โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ ๑  
 

๑ ประเทศสิงคโปร์ 
๒ ประเทศบรูไน ดารุสซาราม 
๓ ประเทศมาเลเซีย 
๔ ประเทศกัมพูชา 
๕ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 
 
 

ประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร 
ภายใต้โครงการน าร่องส าหรับการด าเนินการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค โครงการที่ 2 
 

๑ ประเทศอินโดนีเซีย 
๒ ประเทศลาว 
๓ ประเทศฟิลิปปินส์ 
๔ ประเทศเวียดนาม 

 
 

 
________________________ 
 
 
 
 

หมายเหตุ   การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 
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