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ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๖๐/2560 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกับการยกเว้นอากรและ 

ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น 
 

 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม 
ความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ ปุ่น 
(Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the 
Association of Southeast Asian Nations and Japan AJCEP) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง 
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  7  มาตรา  51  และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2560  อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ หลักการทั่วไป 

(1) ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้าย 
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และญี่ ปุ่น ตามบัญชีอัตราอากร ๑  บัญชีอัตราอากร ๒  และบัญชีอัตราอากร  ๓  ท้ายประกาศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น 
 ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 

(2) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ 1 (1) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(2.1) ของตามบัญชีอัตราอากร  ๑  และของตามบัญชีอัตราอากร  ๒ 

(ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกตาม
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 

(ข) ของตามประเภทย่อย  ๘๓๐๒.๓๐.๑๐  ประเภทย่อย ๘๓๐๒.๓๐.๙๐
ประเภทย่อย  ๘๔๑๓.๓๐.๓๐ ประเภทย่อย ๘๔๑๓.๓๐.๔๐  ประเภทย่อย ๘๔๑๓.๓๐.๕๑
ประเภทย่อย  ๘๔๑๓.๓๐.๕๒ ประเภทย่อย ๘๔๑๓.๓๐.๙๐  ประเภทย่อย 8511.๔๐.๒๑ 
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ประเภทย่อย  ๘๕๑๑.๔๐.๓๒ ประเภทย่อย ๘๕๑๑.๔๐.๓๓  ประเภทย่อย ๘๕๑๑.๔๐.๙๑
ประเภทย่อย  ๘๕๑๑.๕๐.๒๑ ประเภทย่อย ๘๕๑๑.๕๐.๓๒  ประเภทย่อย ๘๕๑๑.๕๐.๓๓ 
ประเภทย่อย  ๘๕๑๑.๕๐.๙๑ ประเภทย่อย ๘๕๓๗.๑๐.๑๑  ประเภทย่อย ๘๕๓๗.๑๐.๑๒ 
ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๑๐.๑๓ ประเภทย่อย ๘๕๓๗.๑๐.๑๙  ประเภทย่อย ๘๕๓๗.๑๐.๙๑
ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๑๐.๙๒ ประเภทย่อย ๘๕๓๗.๑๐.๙๙  ประเภทย่อย ๘๕๓๗.๒๐.๑๙
ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๒๐.๒๙ ประเภทย่อย ๘๕๓๗.๒๐.๙๐  ประเภทย่อย ๘๕๓๘.๑๐.๑๒
ประเภทย่อย  ๘๕๓๘.๑๐.๑๙ ประเภทย่อย ๘๕๓๘.๑๐.๒๒  ประเภทย่อย ๘๕๓๘.๑๐.๒๙
และประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๑.๐๐  ที่นําเข้ามาโดยผู้ผลิตรถยนต์หรือยานยนต์เพื่อใช้ในการประกอบเป็น
รถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๒ ถึงประเภท ๘๗.๐๕ หรือที่นําเข้ามาโดยผู้ผลิตส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ประกอบของรถยนต์หรือยานยนต์เพื่อใช้ในการประกอบ เป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ประกอบของรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท  ๘๗.๐๒  ถึงประเภท  ๘๗.๐๕ เพื่อส่งให้ผู้ผลิตรถยนต์ 
หรือยานยนต์ดังกล่าว  

ให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสาร  ดังต่อไปนี้  
1) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกตามความตกลงว่าด้วย

ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 

2) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงว่าด้วย 
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

(2.๒) ของตามบัญชีอัตราอากร ๓ 
(ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกตาม

ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 

(ข) ของที่ มีหนั งสือ รับรองแสดงการได้ รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้ งหมด 
หรือบางส่วนสําหรับสินค้าที่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า (ในโควตา)  ตามความตกลงว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ  ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

(2.๓) การนําเข้าของที่มีราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ  ไม่ต้องแสดง
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form AJ) 
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(2.4) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) 
ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ให้แจ้งความประสงค์ และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 

(2.5) ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ ปุ่น 
จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรเม่ือประเทศนั้นได้ดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
ภายในของตนเสร็จสิ้น และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้รัฐบาลไทยทราบแล้ว 

ข้อ 2  หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า 
ต้องเป็นไปตามบทที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ ปุ่น  

แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1 บทที่ 3 กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า)  
(๑) เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม

ความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 
(๑.๑) กรณี ใช้ เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาทั้ งหมดหรือมีการผลิตทั้ งหมด 

ในประเทศภาคี (Wholly Obtained or Produced: WO) ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 

(๑.๒) กรณี ใช้ เกณ ฑ์การคํานวณสัดส่วน มูลค่าการผลิตในภู มิภาคที่ มีถิ่ น กําเนิด 
จากประเทศภาคีผู้ส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ ๔ หลัก  
(การเปล่ียนประเภทพิกัด) ตามพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น  เว้นแต่ได้มีการกําหนดกฎเฉพาะรายสินค้า 
(Product Specific Rules) ไว้ในข้อ  2 (๑) (๑.๓)  จะใช้เกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ 2 (๑) (๑.๒) 
นี้ไม่ได้ 

(๑.๓) กรณี ใช้ กฎ เฉพ าะรายสิ น ค้ า  (Product Specific Rules: PSR) ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม 
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม 
ความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ ปุ่น 
แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ๒ กฎเฉพาะรายสินค้า และภาคผนวก ๓ สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(2) กรณีของที่มีเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ ๒ (๑) 
(2.๑) การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า เง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้า

เป็นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๒  (HS 2002) 
(2.๒) หากของท่ีนําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒ (1) ข้อ 2 (2) (2.๑)  และข้อ 2 (3) 

ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากร โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตามบัญชีอัตราอากร ๑ บัญชี
อัตราอากร ๒  และบัญชีอัตราอากร ๓  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและ 
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ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น โดยใช้ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร 
(Correlation Table)  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ ๕-๑  ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร 
ระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๒  (HS 2002)  เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๗   
(HS 2007) และเอกสารแนบ  ๕-๒  ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี  ๒๐๐๗  
 (HS 2007) เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS 2012)  และเอกสารแนบ ๕-3  
ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐12  (HS 2012)  เป็นพิกัดศุลกากร 
ระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี ๒๐๑7 (HS 2017)) 

 (3) เง่ือนไขและการระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนดิสินค้า เป็นไปดังต่อไปนี้ 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสนิค้า การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสนิค้า 

ก . ของนั้นได้มาทั้ งหมดหรือมีการผลิตทั้ งหมดใน
ป ร ะ เท ศ ภ า คี  (Goods Wholly Obtained or 
Produced) ตามข้อ  ๒๕  ของบทที่  ๓  กฎว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลงฯ  

WO 

ข. ของนั้นมีการผลิตทั้งหมดในประเทศภาคีจากวัสดุ 
ที่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศภาคีประเทศใด
ประเทศหนึ่งหรือมากกว่าเป็นไปตามอนุวรรค (ซี)  
ในข้อ ๒๔ ของบทท่ี ๓ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ของความตกลงฯ  

PE 

ค.  ของนั้นไม่ได้มาทั้งหมดหรือไม่มีการผลิตทั้งหมดใน
ประเทศภาคี (Goods Not Wholly Obtained or 
Produced) ตามวรรค ๑ ในข้อ ๒๖ ของบทท่ี ๓ กฎ
ว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าของความตกลงฯ  

CTH หรือ RVC 

ง.  ของนั้นไม่ได้มาทั้งหมดหรือไม่มีการผลิตทั้งหมดใน
ประเทศภาคี (Goods Not Wholly Obtained or 
Produced) ตามวรรค ๒ ในข้อ ๒๖ ของบทท่ี ๓ กฎ
ว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลงฯ (ภาคผนวก 
๒ แนบท้ายประกาศนี้) กล่าวคือ ของนั้นเป็นไป
ตามที่ระบุในภาคผนวก ๒ กฎเฉพาะรายสินค้า ดังนี้ 

 

- การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร CTC 
- สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค RVC 
- การผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง SP 



 หน้า  ๕ 
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(เล่ม  ๖) 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสนิค้า การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสนิค้า 

นอกจากนี้ หากของนั้นได้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ก็ให้ระบุไว้ด้วย 

จ.  ของนั้นใช้เกณฑ์ขั้นต่ํา (De Minimis) ตามข้อ ๒๘ 
ของบทที่ ๓ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความ 
ตกลงฯ  

DMI 

ฉ.  ของนั้นใช้การสะสม (Accumulation) ตามข้อ ๒๙ 
ของบทที่ ๓ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความ 
ตกลงฯ  

ACU 

ข้อ  3  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ)  
 ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน - ญี่ปุ่นแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  4  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า) 

 (๑) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ๑-1 
New CO Form AJ ASEAN Version ภาคผนวก ๑-2 CO Format For Japan และภาคผนวก 1-3 Old 
CO Form AJ ASEAN Version) จะต้องออกโดยหน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจของประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นที่ส่งออก หรือหน่วยงานท่ีได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
ของรัฐนั้น และต้องมีตราประทับพร้อมกับลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือโดยการพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยผู้มีอํานาจของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีรายชื่อและที่อยู่ และบัญชีของตัวอย่างลายมือชื่อ
และตัวอย่างตราประทับที่เป็นทางการหรือตราประทับที่ใช้ในสํานักงานของหน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจและ
หน่วยงานท่ีได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไว้ต่อ
กรมศุลกากรแล้ว การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อหรือตราประทับของหน่วยงาน ต้องแจ้งให้ 
กรมศุลกากรทราบก่อน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจึงจะมีผลใช้ได้ ทั้งนี้ ประเทศที่จะได้รับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร จะเป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 4 รายช่ือประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น) 

ในกรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่มีลายมือชื่อซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชี 
ที่อ้างถึงในวรรคหน่ึงจะไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากร  

(๒) หนั งสือ รับรองถิ่น กําเนิดสิน ค้า (Form AJ) ต้องใช้กระดาษขนาดเอสี่  พิมพ์ เป็น
ภาษาอังกฤษและต้องมีข้อมูลขั้นต่ําตามแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๓  ข้อมูลขั้นต่ําที่จําเป็น
สําหรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า) การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความจะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้  

(๒.๑) ขี ด ฆ่ าข้ อ ค วามที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งออกและ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ ค วามที่ ต้ อ งก ารให ม่  
การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขดังกล่าว กระทําได้โดยต้องมีการรับรองโดยลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีอํานาจ พร้อมประทับตราหน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน
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(เล่ม  ๖) 

ของรัฐผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ช่องว่างที่ไม่ได้ใช้ให้ขีดเส้นปิดก้ันเพื่อป้องกัน 
การเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในภายหลัง  

(๒.๒) ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) ฉบับใหม่แทนหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิมที่ผิดพลาด 

(๓) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จะออกภายในวันที่ส่งออกหรือในทันทีหลังจากนั้น 
เม่ือของที่จะส่งออกได้รับการพิจารณาว่ามีถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีผู้ส่งออกนั้น 

กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ไม่ทันในวันที่ส่งออกหรือภายใน  
๓  วันนับจากวันที่รับบรรทุกสินค้าด้วยเหตุผลอันสมควรอาจออกให้ย้อนหลัง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๒  เดือน
นับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า  โดยต้องทําเคร่ืองหมายลงในช่อง  Issued Retroactively  ในช่องที่  ๑๓  
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศสมาชิกอาเซียน  หรือในช่องที่  ๙  ของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศญี่ ปุ่น พร้อมทั้งระบุวันที่ขนส่งสินค้าในช่องที่ ๓ ของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) 

 (๔) กรณี หนั งสื อ รับ รอ ง ถ่ิ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า  (Form AJ) ถู ก โจ รกรรม  สูญ ห าย  ห รือ 
ถูกทําลายก่อนวันที่หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าหมดอายุ หน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจของประเทศภาคี 
ผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจนั้นจะออกเอกสารที่กระทํา
ภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปีนับจากวันที่ออกต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ดังต่อไปนี้ 

(๔.๑) ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ในกรณีนี้หนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิมจะใช้ไม่ได้ หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่ที่ออกแทนฉบับเดิมจะต้องมี
เลขที่อ้างอิงใหม่ (New Reference Number) โดยระบุวันที่ที่ออกและเลขที่อ้างอิงของหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิมในช่องที่ ๑๒ ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) ฉบับใหม่จาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน หรือในช่องที่ ๙ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ฉบับใหม่จาก
ประเทศญี่ปุ่น และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่ดังกล่าวจะมีอายุให้ใช้ได้เช่นเดียวกับระยะเวลา
ที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิมมีอายุ หรือ 

(๔.๒) ออกสําเนาที่ รับรองความถูกต้องของต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
โดยมีการรับรองด้วยคําว่า “CERTIFIED TRUE COPY” ในช่องที่ ๑๒ ของสําเนาที่รับรองความถูกต้องของ
ต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสําเนาที่ รับรอง 
ความถูกต้องของต้นฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าต้องระบุวันที่ที่ออกต้นฉบับหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้าไว้ด้วย และสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวจะมีอายุเช่นเดียวกับระยะเวลา 
ที่ต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ามีอายุ ทั้งนี้ การออกสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าว
ต้องกระทําภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ออกต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  

(๕) อายุของหนั งสือ รับรองถิ่น กําเนิดสิน ค้า (Form AJ) ให้ ใช้ ได้ภายในกําหนด  ๑  ปี 
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
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(เล่ม  ๖) 

(๖) ให้ ใช้หนังสือ รับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) หนึ่ งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่ งค ร้ัง  
และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้นอาจระบุบัญชีราคาสินค้าตั้งแต่สองฉบับขึ้นไปที่ออกให้สําหรับการ
ขนส่งของครั้งเดียวได้ 

(๗) พิกัดศุลกากรที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ต้องเป็นพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ (HS Code) ฉบับปี 2002 (HS 2002) ในระดับ ๖ หลัก และรายละเอียดของของ 
ควรตรงกับรายละเอียดที่ระบุในบัญชีราคาสินค้า และหากเป็นไปได้ควรตรงกับรายละเอียดภายใต้ประเภท
พิกัดศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ของของนั้น 

(๘) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวอาจสําแดงรายการของหลายรายการได้  
และของแต่ละรายการจะได้คุณสมบัติถิ่นกําเนิดสินค้าโดยสิทธิของตนเองแยกจากกัน 

(๙) ในกรณีที่ มีของที่ ไม่ได้ รับสิทธิพิ เศษทางภาษี ศุลกากรระบุรวมอยู่กับของที่ ได้ รับ 
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน ให้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้านั้นยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(๑๐) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ถูกยกเลิก จะใช้ไม่ได้นับตั้งแต่วันที่ระบุ 
ในหนังสือแจ้งยกเลิก 

(๑๑) การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าอย่างหนึ่งอย่างใดของของแต่ละรายการในช่องที่ 8  
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือในช่องที่ ๖ ของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศญี่ปุ่น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าใน
ข้อ 2 

(12) การระบุราคา เอฟ  โอ บี  (FOB) ในช่องที่  9 ของหนังสือรับรองถิ่น กําเนิดสินค้า  
(Form AJ) ที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศน้ี (ภาคผนวก ๑-1 New 
CO Form AJ ASEAN Version) ให้ระบุเฉพาะในกรณีที่เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์การคํานวณ
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคที่มีถิ่นกําเนดิจากประเทศภาคีผู้ส่งออก (Regional Value Content: RVC)  

ข้อ  4  วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า 
(๑) ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกตามความตกลง 

ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น โดยย่ืนต้นฉบับ (Original) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า (Form AJ) ในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ๑-1 New CO Form 
AJ ASEAN Version ภาคผนวก ๑-2 CO Format For Japan และ ภาคผนวก 1-3 Old CO Form AJ 
ASEAN Version) ที่ผู้นําของเข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า ก่อนการนําของออกจาก
อารักขาของศุลกากร 



 หน้า  ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(เล่ม  ๖) 

ในกรณีที่ผู้นําของเข้าต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ  ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ ปุ่น  ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม  สําหรับการนําเข้าตาม 
ข้อ ๑ (๒) (๒.๑) (ข)  หรือหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสําหรับ
สินค้าที่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า  (ในโควตา)  ตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ  ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น  
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมาย  สําหรับการนําเข้าตามข้อ ๑ (๒) (๒.2) (ข) ให้ย่ืนหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิดังกล่าว  
ที่ผู้นําของเข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองการ
ได้รับสิทธิต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

(๒) ในกรณีผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ)  และ/หรือ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  แต่ประสงค์จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และ
ชําระค่าอากรในอัตราปกติก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  โดยให้ระบุรหัสเหตุผลในช่อง 
Argumentative Reason Code เป็น “P14” และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง Argumentative Privilege 
Code เป็น  “AJ1” หรือ “AJ2” หรือ “AJ3” หรือ “AJ4” ตามข้อ 4 (3) (3.2) ของแต่ละรายการ 
ในใบขนสินค้าขาเข้านั้น และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว  แต่ไม่ได้บันทึก
ข้อมูลแจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิ เศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตรา 
อากรศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผันโดยช้ีแจง
เหตุผลประกอบ  ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 

(๓) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด  ดังนี้ 
(๓.1) ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของ 

ที่มีถิ่นกําเนิดจากเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น ตามข้อ ๑ หลักการทั่วไป 
(๓.2) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration Detail) 

ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code)  ให้ระบุ 
(๓.2.๑) เป็น “AJ1” สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร ๑  แนบท้ายประกาศ

กระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น 
ยกเว้นชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการประกอบเป็นรถยนต์ (Original Equipment Manufacture: OEM) 
ประเภทย่อยตามข้อ ๓ (๑) (ข) ตามบัญชีหน้าประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและ 
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น  



 หน้า  ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(เล่ม  ๖) 

(๓.2.๒) เป็น “AJ2” สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร ๒ แนบท้ายประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น  

(๓.2.๓) เป็น “AJ3” สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร ๓ แนบท้ายประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น 

(๓.2.๔) เป็น “AJ4” สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร ๑ แนบท้ายประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น 
เฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการประกอบเป็นรถยนต์ (Original Equipment Manufacture: OEM) 
ประเภทย่อยตามข้อ ๓ (๑) (ข) ตามบัญชีหน้าประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและ 
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น 

(๓.3) ในแต่ละรายการของข้อ มูลใบขนสิน ค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญ าต  (Import 
Declaration Detail Permit) 

(๓.3.๑) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องเลขที่ใบอนุญาต 
(Permit No) 

(๓.3.๒) ให้ ระ บุ วั น ที่ อ อกหนั งสื อ รับ รอ งถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ใน ช่ อ งวั น ที่ 
ออกใบอนุญาต (Issue Date) 

(๓.3.๓) ให้ระบุรหัสประเทศภาคีผู้ส่งออกในเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ ปุ่น 
ที่ขอรับสิทธิพิเศษฯ ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue Authority) 

(๓.๔) กรณีต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ ปุ่นที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม หรือที่ออกโดยกรมการค้า
ต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ให้ระบุเลขที่หนังสือดังกล่าว 
ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต (Import Declaration Detail Permit) 
ดังนี้ 

(๓.๔.๑) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลง
ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ ปุ่น ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม หรือที่ออกโดย
กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ในช่องเลขที่
ใบอนุญาต (Permit No) 

(๓.๔.๒) ให้ ระบุวันที่ ออกหนั งสือ รับรองแสดงการได้ รับสิทธิชํ าระภาษี 
ตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมหรือออก



 หน้า  ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(เล่ม  ๖) 

โดยกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ในช่องวันที่ออก
ใบอนุญาต (Issue Date) 

(๓.๔.๓) ให้ระบุรหัส กระทรวงอุตสาหกรรม หรือกรมการค้าต่างประเทศ  
หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงาน 
ผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue Authority) 

(๔) การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบรายละเอียด
ข้อมูลใบขนสินค้า พร้อมย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) หรือหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ 
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นแล้วแต่กรณี โดยสําแดง
เลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และการใช้สิทธิตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขต
การค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่นไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้
อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า “AJ” 

(5) กรณีของที่ได้รับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยไม่ต้องย่ืนหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(5.1) ของที่นําเข้าต้องมีราคา ซี ไอ เอฟ ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ 
(5.2) ผู้นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรต่อสํานักงาน

ศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 
(6) กรณีที่ผู้นําของเข้าย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ภายหลังกําหนดอายุเวลา 

๑ ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยมีเหตุตามที่ ได้ กําหนดในกฎข้อ ๔  (๒ )  
ของระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ๔ ระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า) ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผันต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรที่นําของเข้าพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ 

(7) ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ)  
ฉบับเดียวกัน ปัญหาที่พบในรายการหน่ึงรายการใดในหลายรายการน้ัน จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้การ 
ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลง
ต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นของของรายการอื่น ๆ 
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดนั้นเสียไปหรือล่าช้า 

(8) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในระหว่างการตรวจสอบไว้ 
เป็นการชั่วคราว ให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(8.1) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า  เอกสารประกอบ  และต้นฉบับ 
(Original) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form AJ)  ไม่ถูกต้องตรงกัน  และมีเหตุที่สงสัยหรือ
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จําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และหากของนั้นมิได้เป็นของ
ต้องห้ามหรือต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจ
หน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของน้ันไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของ
เข้าดําเนินการวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ  

(8.2) กรณีพบปัญหาในของรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการที่สําแดงภายใต้
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ฉบับเดียวกัน จะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเฉพาะ
รายการที่มีปัญหาและหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัย
เก่ียวกับการฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไป
ก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้ และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่าอากร 
ในอัตราปกติ 

(8.3) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถิ่นกําเนิดสินค้าว่า ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่ายได้รับ 
การยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า สํานักพิกัดอัตราศุลกากร  
และหากของน้ันมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล 
พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อน และให้ผู้นําของ
เข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

(8.4) กรณี มีปัญหาการจําแนกประเภทพิ กัดศุลกากรของของในหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) กับประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบไม่ตรงกัน หากเป็นที่แน่ชัดว่าของ
นั้นมีถิ่นกําเนิดในอาเซียนหรือญี่ปุ่นตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ 2 (1) ของของนั้น ให้ผู้นํา
ของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ ตามประเภทพิกัดศุลกากรของของท่ีตรวจพบ และ
ดําเนินการเช่นเดียวกับใบขนสินค้าที่มีปัญหาพิกัดศุลกากร 

(9) การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) ในกรณีที่ มีข้อเท็จจริง
สอดคล้องถูกต้องตรงกับของที่นําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิดสินค้า ให้ผ่อนผันได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(9.1) กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เช่น  ความคลาดเคล่ือนหรือ 
การตกหล่นเพียงเล็กน้อย การพิมพ์ผิด หรือการใช้พื้นที่ช่องเกินขอบที่กําหนด เป็นต้น ของข้อความที่ระบุ 
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) กับข้อความในเอกสารต่าง ๆ ที่ย่ืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือ 
ด่านศุลกากร 

(9.2) กรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าน้อยกว่าในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) 
ให้ผ่อนผันใช้หนังสือ รับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) ได้ เท่ ากับปริมาณที่นําเข้าจริง ในกรณี 
ที่ปริมาณของของนําเข้าจริงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ปริมาณที่เกินให้
ชําระค่าอากรในอัตราปกติ 
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(10) กรณีการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ 4 (๑ ) หรือ 
ข้อ 4 (๒ ) แล้ว ให้ผู้นําของเข้าย่ืนต้นฉบับ (Original) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ)  
ที่มีเคร่ืองหมายในช่อง Third Country Invoicing ที่อยู่ในช่องที่ ๑๓ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
(Form AJ) จากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือช่องที่ ๙ ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ)  
จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งระบุ  

(10.๑) เลขที่ และวันที่ ของบัญชีราคาสิน ค้า (Sale invoice) ที่ ออกโดยบุคคล 
หรือนิติบุคคลท่ีตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่สามในช่องที่ ๑๐ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ)  
จากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือช่องที่ ๘ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศญ่ีปุ่น 
และชื่อเต็มพร้อมทั้งที่อยู่ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวในช่องที่ ๗ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
(Form AJ) จากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือในช่องที่ ๙ ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) 
จากประเทศญี่ปุ่น หรือ 

(10.๒) เลขที่และวันที่ของบัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยบุคคลหรือนิติบุคคลของประเทศ
ภาคีผู้ส่งออก ในช่องที่ ๑๐ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศสมาชิกอาเซียน 
หรือช่องที่ ๘ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศญ่ีปุ่น และชื่อเต็มพร้อมทั้งที่อยู่
ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่สามที่เป็นผู้ออกบัญชีราคาสินค้า (Sale invoice)  
ในช่องที่ ๗ ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือในช่องที่ ๙ 
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศญี่ปุ่น 

(11) กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค (Back – to – Back 
Form AJ)  ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่ประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก (จากประเทศสมาชิก
อาเซียน) โดยใช้ข้อมูลจากต้นฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกโดยประเทศภาคี 
ผู้ส่งออกประเทศแรก ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม  ดังนี้ 

(11.๑) ย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค  
(Back – to – Back Form AJ) ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่ประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก  
(จากประเทศสมาชิกอาเซียน) ต้องมีข้อความบางส่วนเหมือนกับต้นฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  
(Form AJ) ที่ออกโดยประเทศภาคีสมาชิกผู้ส่งออกประเทศแรก โดยเฉพาะอย่างย่ิงทุกคอลัมน์ในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค (Back – to – Back Form AJ) จะต้องมีข้อความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องระบุราคาของของประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่ประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก  
(จากประเทศสมาชิกอาเซียน) ไว้ในช่องที่ ๙ ยกเว้นกรณีของที่ส่งออกมีการซื้อขายบางส่วน (Partial 
Export Shipment) ให้สําแดงเฉพาะราคาของที่ส่งออกมายังประเทศไทยในช่องที่  ๙  และต้องมี
เคร่ืองหมาย ในช่อง Back-to-Back CO ที่อยู่ในช่อง ๑๓ ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) 
จากประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค (Back – to – Back Form AJ) 
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(11.๒) ในกรณีที่ข้อความไม่ครบสมบูรณ์ หรือสงสัยว่ามีการสวมสิทธิในถิ่นกําเนิด
สินค้า (Circumvention) พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายอาจขอให้ผู้นําของเข้า 
ย่ืนสําเนาต้นฉบับ (Original) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) ที่ออกโดยประเทศภาคีสมาชิก 
ผู้ส่งออกประเทศแรกซึ่งได้ย่ืนแก่หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้ส่งออกที่มิใช่ประเทศภาคีผู้ส่งออก
ประเทศแรก โดยอาจจะระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการชั่วคราวก่อน และหากของนั้นมิได้
เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้า พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย
จะตรวจปล่อยของนั้นโดยให้วางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

(๑2) กรณีของที่นําเข้ามาแล้วจะส่งกลับออกไปยังประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประเทศญี่ปุ่น ภายใต้เง่ือนไข แบค ทู แบค (Back – to – Back Form 
AJ) นอกจากจะต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการศุลกากรปกติแล้ว ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑2.๑) กรณีที่ได้ชําระค่าภาษีอากรขาเข้าแล้ว 
(๑2.๑.๑) ให้ผู้ส่งของออกย่ืนคําร้องขอรับต้นฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด

สินค้า (Form AJ) คืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร โดยบันทึกเพิ่มเติมในข้อมูลใบขนสินค้าขา
ออกช่องบันทึกอื่น ๆ (Remark) ว่า “เป็นของที่นําเข้าตามหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าเลขท่ี.......  ออก
โดย........  ” และในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต (Import Declaration 
Detail Permit) 

(๑2.๑.๑.๑) ให้ ระบุ เลขที่ หนั งสือ รับรองถิ่ น กําเนิ ดสิน ค้ า  
(Form AJ)  ในช่องเลขที่ใบอนุญาต  (Permit  No) 

(๑2.๑.๑.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
(Form AJ)  ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  (Issue Date) 

(๑2.๑.๑.๓) ให้ระบุรหัสประเทศสมาชิกอาเซียนหรือประเทศญี่ปุ่น
ที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit Issue 
Authority) 

(๑2.๑.๒) เม่ือของได้บรรทุกลงเรือแล้ว ให้ผู้ส่งของออกมารับต้นฉบับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร เพื่อนําไปย่ืนต่อ
กรมการค้าต่างประเทศให้ประทับตรารับรองต่อไป 

(๑2.๒) กรณีที่ยังไม่ได้ชําระภาษีอากรขาเข้า ให้ผู้นําของเข้าย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าและ
ใบขนสินค้าขาออกพร้อมกัน และให้ปฏิบัติตามข้อ 4 (๑) และข้อ 4 (๑2) (๑2.๑) หรือหากของนั้นได้รับ
สิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยไม่ต้องย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ให้ปฏิบัติ
ตามข้อ 4 (5)  และข้อ 4 (๑2) (๑2.๑) 

(13) กรณีของจากประเทศภาคีผู้ส่งออก  นําเข้าประเทศไทยเป็นไปตามข้อ ๒๙  การสะสม
(Accumulation) ของบทที่ ๓ กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน 
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ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และญี่ ปุ่นแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑ บทที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า) 
นอกจากต้องสําแดงเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ ๒ (3) แล้วจะต้องระบุ “ACU” ในช่องที่ ๘ ของ
หนงัสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือในช่องที่ ๖ ของหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศญี่ปุ่น 

(14) กรณีของจากประเทศภาคีผู้ส่งออก นําเข้าประเทศไทยเป็นไปตามข้อ ๒๘ เกณฑ์ขั้นต่ํา 
(De Minimis) ของบทที่ ๓ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และญี่ปุ่นแนบท้ายประกาศน้ี (เอกสารแนบ ๑ บทที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า) นอกจากต้อง
สําแดงเงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ ๒ (3) แล้วจะต้องระบุ “DMI” ในช่องที่ ๘ ของหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) จากประเทศสมาชิกอาเซียน หรือในช่องที่ ๖ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
(Form AJ) จากประเทศญี่ปุ่น 

(๑5) กรณีของนําเข้าโดยส่งผ่านประเทศภาคีประเทศหน่ึงหรือมากกว่าหรือประเทศที่มิใช่ภาคี 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ 4 (๑) หรือข้อ 4 (๒) แล้ว ผู้นําของเข้าต้องย่ืนสําเนาใบตราส่งสินค้าชนิด
ส่งผ่านประเทศอื่น หรือหนังสือรับรอง หรือข้อมูลอื่นใดซ่ึงหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีประเทศหน่ึง
หรือมากกว่าหรือประเทศที่มิใช่ภาคีหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องให้ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าของนั้นไม่ได้
ผ่านการดําเนินการอื่นนอกจากการขนถ่ายของลง การขนถ่ายของขึ้น และกระบวนการอื่นใดเพื่อถนอมรักษา
ของให้อยู่ในสภาพดีในประเทศภาคีประเทศหนึ่งหรือมากกว่าหรือประเทศที่มิใช่ภาคี 

(๑6) กรณีที่ผู้นําของเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ 4 (๒) แล้ว และประสงค์จะขอคืนอากรโดยขอใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนําเข้า ผู้นําของเข้าต้องย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form 
AJ) และ/หรือย่ืนหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิดังกล่าวในข้อ 4 (1) พร้อมได้เขียนหรือประทับตรา
เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าและ/หรือของหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิตอ่สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

ข้อ  5   กรณีผู้นําของเข้าย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Old CO Form AJ ASEAN 
Version)  ที่ออกโดยสหภาพเมียนมาร์และกัมพูชา  ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก 1-3  
Old CO Form AJ ASEAN Version)  ให้มีผลใช้บังคับได้จนถึงวันที่  31  มีนาคม  2560  เว้นแต่
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวออกก่อนหรือในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้มีผลใช้บังคับจนถึงวัน
หมดอายุของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับนั้น  โดยให้ปฏิบัติตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และระเบียบข้อบังคับเพื่อการปฏิบัติตาม   
สําหรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Old CO Form AJ ASEAN Version)  
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ข้อ  6  กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ย่ืนเพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นอากร
หรือลดอัตราอากร หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 

ข้อ  7  ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําของเข้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร และสําเนาหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า สําเนาหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี 
ตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ
สําเนาหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ ปุ่น  ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานรัฐที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายในสื่อรูปแบบใด ๆ หรือเอกสารไว้ เพื่อให้ตรวจสอบ เป็น
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันนําของเข้า 

ข้อ  8  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕60  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กุลิศ  สมบัติศิริ 

อธิบดีกรมศุลกากร 
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Article 23 
Definitions 

ข้อ 23 
ค านิยาม 

For the purposes of this Chapter, the term: เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ค าว่า 
(a) “exporter” means a natural or juridical person 
located in an exporting Party who exports a good from 
the exporting Party; 

(เอ) “ผู้ส่งออก” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยู่
ในประเทศภาคีผู้ส่งออก ซึ่งส่งออกสินค้าจากประเทศภาคี  
ผู้ส่งออกนั้น 

(b) “factory ships of the Party” or “vessels of the Party” 
respectively means factory ships or vessels: 

(บี ) “เรือโรงงานของประเทศภาคีนั้น” หรือ “เรือของ
ประเทศภาคีนั้น” หมายถึง เรือโรงงานหรือเรือ ดังต่อไปนี้ 
ตามล าดับ 

     (i) which are registered in the Party;      (1) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศภาคีนั้น 
     (ii) which sail under the flag of the Party;      (2) ซึ่งแล่นโดยชักธงของประเทศภาคีนั้น 
     (iii) which are owned to an extent of at least fifty (50) 
per cent by nationals of one or more of the Parties, or 
by a juridical person with its head office in a Party, of 
which the representatives, chairman of the board of 
directors, and the majority of the members of such 
board are nationals of one or more of the Parties, and of 
which at least fifty (50) per cent of the equity interest is 
owned by nationals or juridical persons of one or more 
of the Parties; and 

     (3) ซึ่งอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 50 เป็นเจ้าของโดยคน
ชาติของประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า หรือโดยนิติ
บุคคลที่มีส านักงานใหญ่ในประเทศภาคีหนึ่ง ซึ่งมีผู้แทน
ประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิกเสียงข้างมากของ
คณะกรรมการดังกล่าวเป็นคนชาติของประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรือมากกว่า และอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 50 ของส่วน
ได้ เสียในหุ้นเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลของ
ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า และ 

     (iv) of which at least seventy-five (75) per cent of the 
total of the master, officers and crew are nationals of 
one or more of the Parties; 

     (4) ซึ่งอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ านวนรวมของผู้บังคับ
การเรือ เจ้าหน้าที่ และลูกเรือเป็นคนชาติของประเทศภาคี
ใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า 

(c) “generally accepted accounting principles” means 
the recognised consensus or substantial authoritative 
support in a Party, with respect to the recording of 
revenues, expenses, costs, assets and liabilities; the 
disclosure of information; and the preparation of 
financial statements.  These standards may encompass 
broad guidelines of general application as well as 
detailed standards, practices and procedures; 

(ซี) “หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป” หมายถึง 
ฉันทามติที่ได้รับการยอมรับหรือการสนับสนุนในสาระส าคัญ
จากผู้ที่เชื่อถือได้ในประเทศภาคี เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ
รายจ่าย ต้นทุน สินทรัพย์และหนี้สิน การเปิดเผยข้อมูล และ
การเตรียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่านี้อาจรวมถึงแนวทาง
กว้างๆ ซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไป และมาตรฐาน การปฏิบัติ
และข้ันตอนที่มีรายละเอียด 

(d) “good” means any merchandise, product, article or 
material; 

(ดี) “สินค้า” หมายถึง สิ่งที่ซื้อขายกัน ผลิตภัณฑ์ สิ่งของ
หรือวัสดุ 
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(e) “identical and interchangeable materials” means 
materials being of the same kind and commercial 
quality, possessing the same technical and physical 
characteristics, and which once they are incorporated 
into the good cannot be distinguished from one another 
for origin purposes by virtue of any markings; 

(อี) “วัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้” หมายถึง วัสดุชนิด
เดียวกันและมีคุณภาพในเชิงพาณิชย์เหมือนกัน มีลักษณะ
ทางเทคนิคและทางกายภาพเหมือนกัน  และเมื่อวัสดุ
เหล่านั้นรวมอยู่ในตัวสินค้าแล้ว จะไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างกันได้จากการพิจารณาเครื่องหมายต่างๆ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้า 

(f) “importer” means a natural or juridical person who 
imports a good into the importing Party; 

(เอฟ) “ผู้น าเข้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่ง
น าเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศภาคีผู้น าเข้า 

(g) “materials” means any matter or substance used or 
consumed in the production of a good, physically 
incorporated into a good, or used in the production of 
another good; 

(จี) “วัสดุ” หมายถึง วัตถุหรือสสารใดๆ ที่ใช้หรือใช้สิ้นเปลือง
ในการผลิตสินค้า รวมเป็นส่วนหนึ่งทางกายภาพอยู่ในตัว
สินค้า หรือใช้ในการผลิตสินค้าอ่ืน 

(h) “originating good” or “originating material” means a 
good or material that qualifies as originating in 
accordance with the provisions of this Chapter; 

(เอช) “สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด” หรือ “วัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิด” 
หมายถึง สินค้าหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติได้ถิ่นก าเนิดสินค้าตาม
บทบัญญัติของบทนี้ 

(i) “packing materials and containers for transportation 
and shipment” means the goods used to protect a good 
during its transportation and shipment, different from 
those containers or materials used for its retail sale; 

(ไอ) “วัสดุในการบรรจุหีบห่อและภาชนะส าหรับการขนส่ง
สินค้า” หมายถึง สิ่งที่ใช้เพ่ือการปกป้องสินค้าระหว่างการ
ขนส่งสินค้า ซึ่งแตกต่างจากภาชนะหรือวัสดุที่ใช้ส าหรับการ
ขายปลีก 

(j) “preferential tariff treatment” means the rate of 
customs duties applicable to an originating good of the 
exporting Party in accordance with paragraph 1 of 
Article 16; and 

(เจ) “การประติบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร” หมายถึง อัตรา
อากรศุลกากรที่ใช้กับสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคี 
ผู้ส่งออกตามวรรค 1 ของขอ้ 16 และ 

(k) “production” means methods of obtaining a good 
including growing, mining, harvesting, raising, 
breeding, extracting, gathering, collecting, capturing, 
fishing, trapping, hunting, manufacturing, processing or 
assembling. 

(เค) “การผลิต” หมายถึง วิธีการให้ได้มาซึ่งสินค้า ซึ่งรวมถึง
การปลูก  การท าเหมือง การเก็บเกี่ยว  การเลี้ ยง การ
เพาะพันธุ์ การสกัด การรวบรวม การเก็บ การจับ การ
ประมง การดัก  การล่ า การผลิตในโรงงาน  การผ่ าน
กระบวนการ หรือการประกอบ 

Article 24 
Originating Goods 

ข้อ 24 
สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด 

For the purposes of this Agreement, a good shall qualify 
as an originating good of a Party if it: 

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี้  สินค้าจะมี
คุณสมบัติของการเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคี 
หาก 
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(a) is wholly obtained or produced entirely in the Party 
as provided for in Article 25; 

(เอ) สินค้านั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศ
ภาคีนั้นตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 25 

(b) satisfies the requirements of Article 26 when using 
non-originating materials; or 

(บี) สินค้านั้นมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดในข้อ 26 เมื่อมีการ
ใช้วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด หรือ 

(c) is produced entirely in the Party exclusively from 
originating materials of one or more of the Parties, 

(ซี) สินค้านั้นมีการผลิตทั้งหมดในประเทศภาคีนั้นจากวัสดุที่
ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ
มากกว่า 

and meets all other applicable requirements of this 
Chapter. 

และเป็นไปตามข้อก าหนดอ่ืนทั้งหมดที่ใช้บังคับในบทนี้ 

Article 25 
Goods Wholly Obtained or Produced 

 

ข้อ 25 
สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมด 

ในประเทศภาค ี
For the purposes of paragraph (a) of Article 24, the 
following shall be considered as wholly obtained or 
produced entirely in a Party: 

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรค  (เอ) ของข้อ 24 สินค้า
ดังต่อไปนี้  ถือเป็นสินค้าที่ ได้มาทั้ งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในประเทศภาค ี

(a) plant and plant products grown and harvested, 
picked or gathered in the Party; 

(เอ) พืชและผลิตภัณฑ์พืชที่ปลูกและเก็บเกี่ยว  เก็บหรือ
รวบรวมในประเทศภาคีนั้น 

Note:  For the purposes of this paragraph, the term 
“plant” refers to all plant life, including fruit, flowers, 
vegetables, trees, seaweed, fungi and live plants. 

หมายเหตุ เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ “พืช” หมายถึง 
สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผลไม้ ดอกไม ้พืชผัก พืช
จ าพวกสาหร่าย เห็ดรา และพืชมีชีวิต 

(b) live animals born and raised in the Party; (บี) สัตว์มีชีวิตที่เกิดและเลี้ยงเติบโตในประเทศภาคีนั้น 
Note:  For the purposes of paragraphs (b) and (c), the 
term “animals” covers all animal life, including 
mammals, birds, fish, crustaceans, molluscs, reptiles, 
bacteria and viruses. 

หมายเหตุ เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรค (บี) และ (ซี)    
“สัตว์” หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซียน สัตว์น้ า
จ าพวกโมลลุสก์ สัตว์เลื้อยคลาน แบคทีเรีย และไวรัส 

(c) goods obtained from live animals in the Party; (ซี) สินค้าที่ได้มาจากสัตว์มีชีวิตในประเทศภาคีนั้น 
(d) goods obtained from hunting, trapping, fishing, 
gathering or capturing conducted in the Party; 

(ดี ) สินค้าที่ ได้มาจากการล่า  การดัก  การประมง การ
รวบรวม หรือการจับที่กระท าในประเทศภาคีนั้น 

(e) minerals and other naturally occurring substances, 
not included in paragraphs (a) through (d), extracted or 
taken from soil, waters, seabed or beneath the seabed 
of the Party; 

(อี) แร่ธาตุและสารอ่ืนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งไม่รวมอยู่
ในวรรค (เอ) ถึง (ดี) ที่สกัดหรือได้มาจากผืนดิน น้ า พ้ืนดิน
ท้องทะเล หรือใต้พ้ืนดินท้องทะเลของประเทศภาคีนั้น 
 

(f) goods taken from the waters, seabed or beneath the 
seabed outside the territorial waters of the Party, 

(เอฟ) สินค้าที่ได้จากน่านน้ า พ้ืนดินท้องทะเล หรือใต้พ้ืนดิน 
ท้องทะเล นอกน่านน ้าอาณาเขตของประเทศภาคีนั้น โดยมี
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provided that the Party has the rights to exploit such 
waters, seabed and beneath the seabed in accordance 
with its laws and regulations and international law; 

เงื่อนไขว่า ประเทศภาคีนั้นมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จาก
น่านน้ า พ้ืนดินท้องทะเลและใต้พ้ืนดินท้องทะเลดังกล่าวตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตนและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

Note:  Nothing in this Agreement shall affect the rights 
and obligations of the Parties under international law, 
including those under the United Nations Convention on 
the Law of the Sea. 

หมายเหตุ ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนี้จะกระทบสิทธิ
และพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศภาคี ซึ่งรวมถึง สิทธิและหน้าที่ภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 

(g) goods of sea-fishing and other marine products 
taken by vessels of the Party from outside the territorial 
sea of any Party; 

(จี) สินค้าประมงทะเลและสินค้าประมงอ่ืนที่จับมาโดยเรือ
ของประเทศภาคีนั้นจากนอกน่านน้ าอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดภาคีหนึ่ง 

(h) goods processed and/or made on board factory 
ships of the Party exclusively from products referred to 
in paragraph (g); 

(เอช) สินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปและ/หรือท าบนเรือ
โรงงานของภาคีนั้น โดยเฉพาะจากสินค้าที่ระบุไว้ในวรรค 
(จี) 

(i) articles collected in the Party which can no longer 
perform their original purpose or be restored or 
repaired, and are fit only for disposal, for the recovery 
of parts or raw materials, or for recycling purposes; 
 

(ไอ) ของที่รวบรวมได้ในประเทศภาคีนั้น ซึ่งไม่สามารถใช้ได้
ต่อไปตามความมุ่งประสงค์เดิมของสิ่งของนั้น  หรือไม่
สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซม  และเหมาะ
ส าหรับการก าจัด การน ากลับคืนมาซึ่งชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบ 
หรือการน ากลับมาใช้อีกเท่านั้น 

(j) scrap and waste derived from manufacturing or 
processing operations, including mining, agriculture, 
construction, refining, incineration and sewage 
treatment operations, or from consumption, in the Party, 
and fit only for disposal or for the recovery of raw 
materials; and 

(เจ) ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ได้จากการผลิตหรือการผ่าน
กระบวนการ ซึ่ งรวมถึง การท าเหมืองการเกษตร  การ
ก่อสร้าง การกลั่น การเผา และการบ าบัดสิ่งปฏิกูล หรือจาก
การบริโภคในประเทศภาคีนั้น และเหมาะส าหรับการก าจัด
หรือการน ากลับคืนมาซึ่งวัตถุดิบเท่านั้น 

(k) goods obtained or produced in the Party exclusively 
from goods referred to in paragraphs (a) through (j). 

(เค) สินค้าที่ได้มาหรือผลิตในประเทศภาคีนั้น จากสินค้าที่
อ้างถึงในวรรค (เอ) ถึง (เจ) เท่านั้น 

Article 26 
Goods Not Wholly Obtained or Produced 

ข้อ 26 
สินค้าที่ไม่ได้มาหรือไม่มีการผลิตทั้งหมดในประเทศภาค ี

1. For the purposes of paragraph (b) of Article 24, a 
good shall qualify as an originating good of a Party if: 

1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรค (บี) ของข้อ 24 สินค้ามี
คุณสมบัติของการเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของภาคี หาก 

     (a) the good has a regional value content 
(hereinafter referred to as “RVC”), calculated using the 
formula set out in Article 27, of not less than forty (40) 

     (เอ) สินค้าที่มีสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า “อาร์ วี ซี”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เมื่อ
ค านวณโดยใช้สูตรที่ระบุไว้ในข้อ 27 และกระบวนการการ
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per cent, and the final process of production has been 
performed in the Party; or 

ผลิตขั้นสุดท้ายเกิดข้ึนในประเทศภาคีนั้น หรือ 
 

     (b) all non-originating materials used in the 
production of the good have undergone in the Party a 
change in tariff classification (hereinafter referred to as 
“CTC”) at the 4-digit level (i.e. a change in tariff 
heading) of Harmonized System. 

     (บี) วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้าทั้งหมดซึ่งใช้ในการผลิต
สินค้า ได้ผ่านการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรในกระบวนการ
ในประเทศภาคี (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ซี ที ซี”) ที่พิกัดในระดับ 
4 หลัก (กล่าวคือ การเปลี่ยนประเภทพิกัด ) ของระบบ   
ฮาร์โมไนซ์ 

Note:  For the purposes of this subparagraph, 
“Harmonized System” is that on which the product 
specific rules set out in Annex 2 are based. 

ห ม าย เห ตุ  เ พ่ื อ ค ว าม มุ่ งป ร ะ ส งค์ ข อ งอ นุ ว ร ร ค นี้                
“ระบบฮาร์โมไนซ์” เป็นระบบที่กฎเฉพาะรายสินค้าที่ระบุ
ในภาคผนวก 2 อ้างอิงถึง 

Each Party shall permit the exporter of the good to 
decide whether to use subparagraph (a) or (b) when 
determining whether the good qualifies as an 
originating good of the Party. 

ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายต้องอนุญาตให้ผู้ส่ งออกสินค้า
สามารถตัดสินใจว่าจะใช้อนุวรรค  (เอ) หรือ (บี) ในการ
พิจารณาว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด
ของภาคีหรือไม่ 

2. Notwithstanding paragraph 1, a good subject to 
product specific rules shall qualify as an originating 
good if it satisfies the applicable product specific rules 
set out in Annex 2.  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 Party shall permit the 
exporter of the good to decide which rule to use in 
determining whether the good qualifies as an 
originating good of the Party. 

2. แม้จะก าหนดไว้ในวรรค 1 สินค้าภายใต้กฎเฉพาะราย
สินค้ามีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดหากเป็นไปตามกฎ
เฉพาะรายสินค้าที่ใช้บังคับตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 หาก
กฎเฉพาะรายสินค้าก าหนดให้เลือกจาก กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด
สินค้า อาร์ วี ซี กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ซี ที ซี การ
ด าเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง 
หรือหลายเกณฑ์ข้างต้นประกอบกัน ประเทศภาคีแต่ละฝ่าย
ต้องอนุญาตให้ผู้ส่งออกสินค้านั้นตัดสินใจว่าจะใช้กฎใดใน
การพิจารณาว่า สินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่น
ก าเนิดของประเทศภาคีหรือไม่ 

3. For the purposes of subparagraph 1(a) and the 
relevant product specific rules set out in Annex 2 which 
specify a certain RVC, it is required that the RVC of a 
good, calculated using the formula set out in Article 27, 
is not less than the percentage specified by the rule for 
the good. 

3. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค 1(เอ) และกฎเฉพาะ
รายสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 ซึ่งก าหนดให้
ใช้เฉพาะอาร์ วี ซี  ให้อาร์ วี ซี ของสินค้าต้องไม่น้อยกว่า
อัตราร้อยละที่ระบุไว้ในกฎส าหรับสินค้านั้น โดยให้ค านวณ
โดยใช้สูตรที่ระบุไว้ในข้อ 27 

4. For the purposes of subparagraph 1(b) and the 
relevant product specific rules set out in Annex 2, the 

4. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค 1(บี) และกฎเฉพาะ
รายสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 ให้ใช้กฎซึ่ง
ก าหนดให้วัสดุที่ ใช้ต้องผ่านกฎ  ซี  ที  ซี  หรือผ่านการ
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rules requiring that the materials used have undergone 
CTC, or a specific manufacturing or processing 
operation, shall apply only to non-originating materials. 

ด าเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการเฉพาะ กับวัสดุที่
ไม่ได้ถิ่นก าเนิดเท่านั้น 

5. For the purposes of this Chapter, Annex 3 shall 
apply. 

5. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ให้ใช้ภาคผนวก 3 บังคับ 

Article 27 
Calculation of Regional Value Content 

ข้อ 27 
การค านวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค 

1. For the purposes of calculating the RVC of a good, 
the following formula shall be used: 

1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการค านวณ อาร์ วี ซี ให้ใช้สูตร
ต่อไปนี้ 

                     FOB - VNM 
          RVC = --------------- X 100  % 
                          FOB 
 

                     เอฟ โอ บี – ว ีเอ็น เอ็ม 
      อาร ์วี ซี = ___________________ x 100 % 
                              เอฟ โอ บี 

2. For the purposes of this Article: 2. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ 
     (a) “FOB” is, except as provided for in paragraph 3, 
the free-on-board value of a good, inclusive of the cost 
of transport from the producer to the port or site of final 
shipment abroad; 

     (เอ) “เอฟ โอ บี” คือ มูลค่า ณ ท่าเรือต้นทางของสินค้า 
ซึ่งรวมถึงค่าขนส่งจากผู้ผลิตไปยังท่าเรือหรือสถานที่สุดท้าย
ส าหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ เว้นแต่ได้ก าหนดไว้ใน
วรรค 3 

     (b) “RVC” is the RVC of a good, expressed as a 
percentage; and 

     (บี) “อาร์ วี ซี” คือ อาร์ วี ซี ของสินค้าซึ่งแสดงเป็น
อัตราร้อยละ และ 

     (c) “VNM” is the value of non-originating materials 
used in the production of a good. 

     (ซี) “วี เอ็น เอ็ม” คือ มูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดซึ่ง
ใช้ในการผลิตสินค้า 

3. FOB referred to in subparagraph 2(a) shall be the 
value: 

3. ให้ เอฟ โอ บี ตามท่ีระบุในอนุวรรค 2(เอ) เป็นมูลค่า 

     (a) adjusted to the first ascertainable price paid for a 
good from the buyer to the producer of the good, if 
there is free-on-board value of the good, but it is 
unknown and cannot be ascertained; or 

     (เอ) ที่ถูกปรับเป็นราคาท่ีได้รับการยืนยันครั้งแรกที่ ผู้ซื้อ
ได้จ่ายให้กับผู้ผลิตส าหรับสินค้านั้นหากมีราคาเอฟ โอ บี 
ของสินค้านั้นแต่ไม่รู้หรือไม่สามารถรู้แน่ชัดในราคานั้นได้ 
หรือ 

     (b) determined in accordance with Articles 1 through 
8 of the Agreement on Customs Valuation, if there is no 
free-on-board value of a good. 
 
 

     (บี) ที่ก าหนดตามข้อ 1 ถึงข้อ 8 ของความตกลงว่าด้วย
การประเมินราคาศุลกากร หากไม่มีมูลค่าเอฟ โอ บี ของ
สินค้า 
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4. For the purposes of paragraph 1, the value of non-
originating materials used in the production of a good in 
a Party: 

4. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรค 1 มูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้
ถิ่นก าเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าในประเทศภาค ี

     (a) shall be determined in accordance with the 
Agreement on Customs Valuation and shall include 
freight, insurance, and where appropriate, packing and 
all other costs incurred in transporting the material to 
the importation port in the Party where the producer of 
the good is located; or 

     (เอ) จะต้องก าหนดตามความตกลงว่าด้วยการประเมิน
ราคาศุลกากร และจะต้องรวมถึงค่าระวางค่าประกันภัย 
และในกรณีที่เหมาะสมให้รวมถึง ค่าหีบห่อและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ทั้งหมดที่เกิดข้ึนในการขนส่งวัสดุไปยังท่าที่น าเข้าในประเทศ
ภาคีซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตสินค้านั้น 

     (b) if such value is unknown and cannot be 
ascertained, shall be the first ascertainable price paid 
for the material in the Party, but may exclude all the 
costs incurred in the Party in transporting the material 
from the warehouse of the supplier of the material to the 
place where the producer is located such as freight, 
insurance and packing as well as any other known and 
ascertainable cost incurred in the Party. 

     (บี) หากไม่รู้หรือไม่รู้มูลค่าดังกล่าวแน่ชัด จะต้องเป็น
ราคาที่ ได้รับการยืนยันครั้งแรกที่ ช าระส าหรับวัสดุใน
ประเทศภาคีนั้น แต่อาจไม่รวมถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดข้ึน
ในประเทศภาคีนั้นในการขนส่งวัสดุจากคลังสินค้าของผู้
จัดหาวัสดุไปยังที่ตั้ งของผู้ผลิต  อาทิเช่น  ค่าระวาง ค่า
ประกันภัย และค่าหีบห่อ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่รู้และที่
หาค่าที่แน่ชัดได้ที่เกิดขึ้นในประเทศภาคีนั้น 

5. For the purposes of paragraph 1, the VNM of a good 
shall not include the value of non-originating materials 
used in the production of originating materials of the 
Party which are used in the production of the good. 

5. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรค 1 วี เอ็น เอ็ม ของสินค้า
ต้องไม่รวมมูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดซึ่งใช้ในการผลิต
วัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีนั้น  ซึ่งใช้ในการผลิต
สินค้า 

6. For the purposes of subparagraph 3(b) or 4(a), in 
applying the Agreement on Customs Valuation to 
determine the value of a good or non-originating 
material, the Agreement on Customs Valuation shall 
apply, mutatis mutandis, to domestic transactions or to 
the cases where there is no domestic transaction of the 
good or non-originating material. 

6. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค 3(บี) หรือ 4(เอ) ใน
การใช้ความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรเพ่ือ
ก าหนดมูลค่าสินค้าหรือวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด ให้ใช้ความตก
ลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรโดยอนุโลมกับการท า
ธุรกรรมภายในประเทศหรือกับกับกรณีที่ไม่มีการท าธุรกรรม
ภายในประเทศเกี่ยวกับสินค้าหรือวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด 

Article 28 
De Minimis 

ข้อ 28 
เกณฑ์ขั้นต่ า 

1. A good that does not satisfy the requirements of 
subparagraph 1(b) of Article 26 or an applicable CTC-
based rule of origin set out in Annex 2 shall be 
considered as an originating good of a Party if: 

1. สินค้าที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของอนุวรรค 1 (บี) 
ของข้อ 26 หรือตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ซี ที ซี ที่
บังคับตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่น
ก าเนิดของประเทศภาคี หาก 
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     (a) in the case of a good classified under Chapters 
16, 19, 20, 22, 23, 28 through 49, and 64 through 97 of 
the Harmonized System, the total value of non-
originating materials used in the production of the good 
that have not undergone the required CTC does not 
exceed ten (10) per cent of the FOB; 

     (เอ) มูลค่ารวมของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดที่ใช้ในการผลิต
สินค้าซึ่งไม่ผ่านกฎ ซี ที ซี ที่ก าหนดคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 
10 ของมูลค่าเอฟ โอ บี ในกรณีของสินค้าในตอนที่ 16 
ตอนที่ 19 ตอนที่ 20 ตอนที่ 22 ตอนที่ 23 ตอนที่ 28 
ถึงตอนที่ 49 และตอนที่  64 ถึงตอนที่ 97 ของระบบ   
ฮาร์โมไนซ์ 

     (b) in the case of a particular good classified under 
Chapters 18 and 21 of the Harmonized System, the total 
value of non-originating materials used in the 
production of the good that have not undergone the 
required CTC does not exceed ten (10) per cent or 
seven (7) per cent of the FOB, as specified in Annex 2; 
or 

     (บี) มูลค่ารวมของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดที่ใช้ในการผลิต
สินค้าซึ่งไม่ผ่านกฎซีทีซีที่ก าหนดไม่เกินร้อยละ 10 หรือ 
ร้อยละ 7 ของมูลค่าเอฟ โอ บี ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 2 
ในกรณีของสินค้าเฉพาะในตอนที่ 18 และตอนที่ 21 ของ
ระบบฮาร์โมไนซ์ หรือ 

     (c) in the case of a good classified under Chapters 
50 through 63 of the Harmonized System, the weight of 
all non-originating materials used in the production of 
the good that have not undergone the required CTC 
does not exceed ten (10) per cent of the total weight of 
the good, 

     (ซี) น้ าหนักของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดที่ใช้ในการผลิต
สินค้าซึ่งไม่ผ่านกฎ ซี ที ซี ที่ก าหนดไม่เกินร้อยละ 10 ของ
น้ าหนักรวมของสินค้านั้น ในกรณีของสินค้าในตอนที่ 50 
ถึงตอนที่ 63 ของระบบฮาร์โมไนซ์ 

provided that it meets all other applicable criteria set 
out in this Chapter for qualifying as an originating good. 

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่
บังคับ ซึ่งระบุไว้ในบทนี้ ในการมีคุณสมบัติของการเป็น
สินค้าท่ีได้ถิ่นก าเนิด 

Note:  For the purposes of this paragraph, 
subparagraph 2(a) of Article 27 shall apply. 

หมายเหตุ เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรคนี้ ให้ใช้อนุวรรค 
2(เอ) ของข้อ 27 บังคับ 

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

2. อย่างไรก็ตาม ให้รวมมูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด
ตามที่ระบุในวรรค 1 ในมูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด
ส าหรับกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ที่บังคับส าหรับ
สินค้านั้น 

Article 29 
Accumulation 

ข้อ 29 
การสะสม 

Originating materials of a Party used in the production 
of a good in another Party shall be considered as 
originating materials of that Party where the working or 
processing of the good has taken place.  

วัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีที่ใช้ในการผลิตสินค้าใน
อีกประเทศภาคีหนึ่ง ถือเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศ
ภาคีท่ีมีการท าหรือการผ่านกระบวนการเป็นสินค้านั้น 
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Article 30 
Non-qualifying Operations 

ข้อ 30 
การด าเนินการที่ไม่ได้คณุสมบัติ 

A good shall not be considered to satisfy the 
requirements of CTC or specific manufacturing or 
processing operation merely by reason of: 

สินค้าจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของ 
ซี ที ซี หรือการด าเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการ
เฉพาะ เพียงเหตุผลต่อไปนี้ 

     (a) operations to ensure the preservation of 
products in good condition during transport and 
storage (such as drying, freezing, keeping in brine) and 
other similar operations; 

     (เอ ) การด าเนิ นการเพ่ือประกันการถนอมรักษา
ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีระหว่างการขนส่งและการเก็บ
รักษา (เช่น การอบแห้ง การแช่แข็ง การเก็บในน้ าเกลือ) 
และการด าเนินการอื่นๆ ที่คล้ายกัน 

     (b) changes of packaging and breaking up and 
assembly of packages; 

     (บี) การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ การแบ่งบรรจุ และการจัดให้
เป็นชุด 

     (c) disassembly;      (ซี) การถอดแยกออกจากกัน 
     (d) placing in bottles, cases, boxes and other simple 
packaging operations; 

     (ดี) การบรรจุในขวด ซอง กล่อง และการด าเนินการ
บรรจุหีบห่ออย่างง่ายอ่ืนๆ 

     (e) collection of parts and components classified as 
a good pursuant to Rule 2(a) of the General Rules for 
the Interpretation of the Harmonized System; 

     (อี) การเก็บรวมชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่จัดเป็น
สินค้าตามกฎข้อ 2(เอ) ของหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 

     (f) mere making-up of sets of articles; or      (เอฟ) การจัดสิ่งของให้เป็นชุดๆ เพียงอย่างเดียว หรือ 
     (g) any combination of operations referred to in 
subparagraphs (a) through (f). 

     (จี) การด าเนินการที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง (เอฟ) 
ประกอบกัน 

Article 31 
Direct Consignment 

ข้อ 31 
การส่งมอบโดยตรง 

1. Preferential tariff treatment shall be accorded to an 
originating good satisfying the requirements of this 
Chapter and which is consigned directly from the 
exporting Party to the importing Party. 

1. สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดตามข้อก าหนดในบทนี้และถูกส่ง
มอบโดยตรงจากประเทศภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภาคี 
ผู้น าเข้าต้องได้รับการประติบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร 

2. The following shall be considered as consigned 
directly from the exporting Party to the importing Party: 

2. การด าเนินการต่อไปนี้ ถือเป็นการส่งมอบโดยตรงจาก
ประเทศภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภาคีผู้น าเข้า 

     (a) a good transported directly from the exporting 
Party to the importing Party; or 

     (เอ) สินค้าซึ่งถูกขนส่งโดยตรงจากประเทศภาคีผู้ส่งออก
ไปยังประเทศภาคีผู้น าเข้า หรือ 

     (b) a good transported through one or more Parties, 
other than the exporting Party and the importing Party, 
or through a non-Party, provided that the good does not 

     (บี) สินค้าซึ่งถูกขนส่งผ่านประเทศภาคีที่ไม่ใช่ประเทศ
ภาคีผู้ส่งออกและประเทศภาคีผู้น าเข้าหนึ่งประเทศหรือ
มากกว่า หรือผ่านประเทศท่ีมิใช่ภาคี โดยมีเงื่อนไขว่า สินค้า
นั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากการผ่านแดน
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undergo operations other than transit or temporary 
storage in warehouses, unloading, reloading, and any 
other operation to preserve it in good condition. 

หรือการเก็บสินค้าชั่วคราวในคลังสินค้าการขนถ่ายสินค้าลง 
การขนถ่ายสินค้าขึ้น และการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือถนอม
รักษาสินค้านั้นให้อยู่ในสภาพดี 

Article 32 
Packing Materials and Containers 

ข้อ 32 
วัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และภาชนะท่ีใช้บรรจุสินค้า 

1. Packing materials and containers for transportation 
and shipment of a good shall not be taken into account 
in determining the origin of any good. 

1. ไม่ให้น าวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใช้บรรจุ
สินค้าส าหรับการขนส่งสินค้ามาพิจารณาในการก าหนดถิ่น
ก าเนิดของสินค้าใดๆ 

2. Packing materials and containers in which a good is 
packaged for retail sale, when classified together with 
the good, shall not be taken into account in determining 
whether all of the non-originating materials used in the 
production of the good have met the applicable CTC-
based rule of origin for the good. 

2. วัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพ่ือ
การขายปลีก เมื่อจ าแนกในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้า
นั้น จะไม่น ามาพิจารณาในการวินิจฉัยว่า วัสดุที่ไม่ได้ถิ่น
ก าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้ามีคุณสมบัติตามกฎว่า
ด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ซี ที ซี ส าหรับสินค้านั้นหรือไม่ 

3. If a good is subject to a RVC-based rule of origin, the 
value of the packing materials and containers in which 
the good is packaged for retail sale shall be taken into 
account as originating or non-originating materials, as 
the case may be, in calculating the RVC of the good. 

3. หากสินค้าอยู่ภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ใน
การค านวณอาร์ วี ซี ของสินค้านั้น ให้น ามูลค่าของวัสดุที่ใช้
เป็นบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพ่ือการขายปลีก
มาพิจารณาเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้าหรือวัสดุที่ไม่ได้ถิ่น
ก าเนิดแล้วแต่กรณี 

Article 33 
Accessories, Spare Parts, Tools and 

Instructional or Other Information Materials 

ข้อ 33 
ของที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง เครื่องมือ และคู่มือหรือ

วัสดุที่เป็นข้อมูลอ่ืนๆ 
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: 

1. ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ ซี ที  ซี หรือการ
ด าเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการเฉพาะถิ่นก าเนิด
ของของที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง เครื่องมือ และคู่มือ
หรือวัสดุที่ เป็นข้อมูลอ่ืนๆ  ที่มากับตัวสินค้าจะไม่น ามา
พิจารณาในการวินิจฉัยว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่
ได้ถิ่นก าเนิดหรือไม ่หาก 

     (a) the accessories, spare parts, tools and 
instructional or other information materials are not 
invoiced separately from the good; and 

     (เอ) ของที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง เครื่องมือ และ
คู่มือหรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอ่ืนๆ ไม่ได้มีการแยกบัญชีราคา
สินค้าต่างหากจากตัวสินค้านั้น และ 

     (b) the quantities and value of the accessories, 
spare parts, tools and instructional or other information 

     (บี) ปริมาณและมูลค่าของของที่ใช้ประกอบ  ชิ้นส่วน
ส ารอง เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอ่ืนๆ เป็นไป
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materials are customary for the good. ตามปกติทางการค้าของสินค้านั้น 
2. If a good is subject to a 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 goods. 

2. หากสินค้าอยู่ภายใต้กฎถิ่นก าเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ในการ
ค านวณอาร์ วี ซี ของสินค้านั้น ให้น ามูลค่าของของที่ใช้
ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่เป็น
ข้อมูลอ่ืนๆ มาพิจารณาเป็นมูลค่าของวัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิด
สินค้าหรือวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแล้วแต่กรณี 

Article 34 
Indirect Materials 

ข้อ 34 
วัสดุทางอ้อม 

1. Indirect materials shall be treated as originating 
materials regardless of where they are produced. 

1. วัสดุทางอ้อมจะต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนวัสดุที่ ได้       
ถิ่นก าเนิด โดยไม่ค านึงว่าได้ผลิตที่ใด 

2. For the purposes of this Article, the term “indirect 
materials” means goods used in the production, testing, 
or inspection of a good but not physically incorporated 
into the good, or goods used in the maintenance of 
buildings or the operation of equipment associated with 
the production of a good, including: 

2. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ “วัสดุทางอ้อม” หมายถึง 
สินค้าที่ใช้ในการผลิต การทดสอบ หรือการตรวจสอบสินค้า
อ่ืน แต่สินค้านั้นไม่รวมอยู่ในตัวสินค้าอ่ืนนั้นทางกายภาพ 
หรือหมายถึง สินค้าที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอาคารหรือการใช้
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการผลิตสินค้าอ่ืน ซึ่งรวมถึง 

     (a) fuel and energy;      (เอ) เชื้อเพลิงและพลังงาน 
     (b) tools, dies and moulds;      (บี) เครื่องมือ แม่พิมพ์ (ดาย) และแบบหล่อ 
     (c) spare parts and materials used in the 
maintenance of equipment and buildings; 

     (ซี) ชิ้นส่วนส ารอง และวัสดุที่ ใช้ ในการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และอาคาร 

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

     (ดี) สารหล่อลื่น ไข สารประกอบ และวัสดุอ่ืนซึ่งใช้ใน
การผลิตหรือใช้ในการจัดการอุปกรณ์และอาคาร 

     (e) gloves, glasses, footwear, clothing, safety 
equipment and supplies; 

     (อี) ถุงมือ แว่นตา รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์และพัสดุเพ่ือ
ความปลอดภัย 

     (f) equipment, devices and supplies used for testing 
or inspecting the good; 

     (เอฟ) อุปกรณ์ เครื่องประดิษฐ์ และพัสดุที่ใช้ส าหรับ
ทดสอบหรือตรวจสอบสินค้า 

     (g) catalysts and solvents; and      (จ)ี ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวท าละลาย และ 
     (h) any other goods that are not incorporated into the 
good but whose use in the production of the good can 
reasonably be demonstrated to be a part of that 
production. 

     (เอช) สินค้าอ่ืนใดที่ไม่รวมอยู่ในตัวสินค้า แต่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าโดยสามารถแสดงให้เห็นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
การใช้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตนั้นด้วย 
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Article 35 
Identical and Interchangeable Materials 

ข้อ 35 
วัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้ 

The determination of whether identical and 
interchangeable materials are originating materials shall 
be made by the use of generally accepted accounting 
principles of stock control applicable, or those of 
inventory management practised, in the exporting Party. 

ในการพิจารณาว่าวัสดุซึ่งเหมือนกันและใช้แทนกันได้เป็น
วัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิดหรือไม่ ต้องใช้หลักการทางบัญชีอันเป็นที่
ยอมรับทั่วไปของการควบคุมสต็อก หรือหลักการเกี่ยวกับ
การจัดการสินค้าคงคลังที่ปฏิบัติในประเทศภาคีผู้ส่งออก 

Article 36 
Operational Certification Procedures 

ข้อ 36 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

The operational certification procedures, as set out in 
Annex 4, shall apply with respect to procedures 
regarding certificate of origin and related matters. 

ให้ใช้ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ตามที่ระบุในภาคผนวก 4 กับกระบวนการที่เกี่ยวกับการ
ออกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดและเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

Article 37 
Sub-Committee on Rules of Origin 

ข้อ 37 
คณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. For the purposes of the effective implementation and 
operation of this Chapter, a Sub-Committee on Rules of 
Origin (hereinafter referred to in this Article as “the Sub-
Committee”) shall be established pursuant to Article 11. 

1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการใช้บังคับและการด าเนินการ
ของบทนี้อย่างมีประสิทธิผล ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการว่า
ด้วยกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า ตามข้อ 11 (ซึ่งต่อไปในข้อนี้
เรียกว่า “คณะอนุกรรมการ”) 

2. The functions of the Sub-Committee shall be to: 2. หน้าที่ของคณะอนุกรรมการ มีดังต่อไปนี้ 
     (a) review and make appropriate recommendations, 
as needed, to the Joint Committee on: 

     (เอ) ทบทวนและจัดท าข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่
จ าเป็นให้แก่คณะกรรมการร่วมเก่ียวกับ 

          (i) the implementation and operation of this 
Chapter; 

          (1) การใช้บังคับและการด าเนินการของบทนี้ 

          (ii) any amendments to Annexes 2 and 3, and 
Attachment to Annex 4, proposed by any Party; and 

          (2) การแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ ของภาคผนวก 2 และ
ภาคผนวก 3 และเอกสารแนบของภาคผนวก 4 ซึ่งประเทศ
ภาคีใดๆ เสนอ และ 

          (iii) the Implementing Regulations referred to in 
Rule 11 of Annex 4; 

          (3) ระเบี ยบปฏิ บั ติ ที่ อ้ างถึ งในกฎข้อ  11 ของ
ภาคผนวก 4 

     (b) consider any other matter as the Parties may 
agree related to this Chapter; 

     (บี) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับบทนี้ตามที่กลุ่ม
ประเทศภาคีจะตกลงกัน 

     (c) report the findings of the Sub-Committee to the 
Joint Committee; and 

     (ซี) รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการต่อ
คณะกรรมการร่วม และ 

     (d) carry out other functions as may be delegated by 
the Joint Committee pursuant to Article 11. 

     (ดี) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ร่วมตามข้อ 11 
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3. The Sub-Committee shall be composed of 
representatives of the Governments of the Parties, and 
may invite representatives of relevant entities other than 
the Governments of the Parties with necessary 
expertise relevant to the issues to be discussed, upon 
agreement of all the Parties. 

3. คณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาลของ
กลุ่มประเทศภาคี และอาจเชิญผู้แทนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากรัฐบาลของกลุ่มประเทศภาคีที่ มีความ
เชี่ยวชาญที่จ าเป็นที่เกี่ยวกับประเด็นในการอภิปรายหารือ 
โดยอยู่ในความตกลงของประเทศภาคีทั้งหมด 

4. The Sub-Committee shall meet at such venues and 
times as may be agreed by the Parties. 

4. คณะอนุกรรมการจะประชุมกัน  ณ สถานที่และเวลา
ตามท่ีกลุ่มประเทศภาคีจะตกลงกัน 

 



เอกสารแนบ 2 
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 1/๘ 

Implementing Regulation (IR) ระเบียบข้อบังคับเพื่อการปฏิบัติตาม  
Rule 1 

Application for Certificate of Origin 
กฎข้อ 1 

การขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
(a)    An application for a Certificate of Origin (hereinafter 
referred to as “CO”) is to be made by the exporter or 
its authorised agent to the competent governmental 
authority of the exporting Party or its designees  
referred to in paragraph 1 of Rule 2 of the  Operational 
Certification Procedures (hereinafter referred to as 
“OCP”) set out in Annex 4 of the Agreement on 
Comprehensive Economic Partnership among Member 
States of the Association of Southeast Asian Nations 
and Japan (hereinafter referred to as “AJCEP Agreement”), 
together with supporting documents proving that the 
good to be exported qualifies for the issuance of a 
CO, in accordance with the exporting Party’s domestic 
laws and regulations. 

(เอ) การขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “ซี โอ”) ควรท าโดยผู้ส่งออกหรือตัวแทนที่ได้รับ
มอบอ านาจของผู้ส่งออก โดยขอต่อหน่วยงานของรัฐผู้ มี
อ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจตามที่อ้างไว้ในวรรค 
1 ของกฎข้อ 2 ของระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โอ ซี พี”) ใน
ภาคผนวก 4 ของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-
ญี่ปุ่น พร้อมด้วยเอกสารสนับสนุนซึ่งพิสูจน์ว่าสินค้าที่จะ
ส่งออกมีคุณสมบัติที่จะได้รับ  ซี โอ ตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับภายในของประเทศภาคีผู้ส่งออก  

(b)   Where a pre-exportation examination of the 
origin of a good to be exported is conducted, the 
result of the examination, subject to review 
periodically or whenever appropriate, will be 
accepted as the supporting evidence in determining 
the origin of the good to be exported thereafter. The 
pre-exportation examination may not apply to the 
good the origin of which, by its nature, can be easily 
determined. 

(บี ) ในกรณีที่มีการตรวจสอบถิ่นก าเนิดสินค้าก่อนการ
ส่งออก ผลของการตรวจสอบซึ่งเป็นไปตามการทบทวนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือเวลาใดๆ ที่เหมาะสม จะได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นหลักฐานสนับสนุนในการก าหนดถิ่นก าเนิด
ของสินค้าที่จะส่งออกหลังจากนั้น การตรวจสอบก่อนการ
ส่งออกไม่ใช้กับสินค้าที่ตามธรรมชาติของสินค้าแล้วสามารถ
ระบุถ่ินก าเนิดสินค้าได้โดยง่าย 

Rule 2 
Issuance of the Certificate of Origin 

กฎข้อ 2 
การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

The competent governmental authority of the 
exporting Party or its designees is, to the best of its 
competence and ability, required to carry out proper 
examination, in accordance with the domestic laws 
and regulations of the exporting Party, upon each 
application for a CO to ensure that: 

หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกหรือ
หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจ
นั้น จ าเป็นต้องด าเนินการตรวจสอบที่ เหมาะสมโดยสุด
ความสามารถตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
ประเทศภาคีนั้นส าหรับการขอ ซี โอ แต่ละครั้ง เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่า 

(a)  the CO is duly completed and signed by the 
authorised signatory; 
 

(เอ) ซี โอ นั้นครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้มีอ านาจ     
ลงนาม 

(b) the origin of the good is in conformity with 
Chapter 3  of the AJCEP Agreement; 

(บี) ถิ่นก าเนิดของสินค้าเป็นไปตามบทที่ 3 ของความตกลง  
เอ เจ ซี อี พี 

(c)  the description, quantity (e.g. gross weight, net 
weight) of the good, marks and numbers of packages, 

(ซี ) รายละเอียด  ปริมาณและน้ าหนักของสินค้า  (เช่น 
น้ าหนักรวม น้ าหนักสุทธิ) เครื่องหมายและเลขหมายของหีบ
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and number and kinds of packages, as specified, 
conform to the good; and  

ห่อ จ านวนและชนิดของหีบห่อตามที่ระบุ สอดคล้องกับ
สินค้าท่ีจะส่งออก และ 

(d) other statements in the CO correspond to relevant 
supporting documents submitted. 

(ดี) ข้อความอ่ืนๆ ใน ซี โอ สอดคล้องกับหลักฐานเอกสาร
สนับสนุนที่ยื่น  

Rule 3 
Format of Certificate of Origin 

กฎข้อ 3 
รูปแบบของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

(a) (a)   A CO should be on A4 size paper. (เอ) ซี โอ ควรเป็นกระดาษขนาด (เอ)4  
(b) (b)   A CO will comprise the original and two (2) 

copies in the case of a Party which is an ASEAN 
Member State, and only the original in the case of 
Japan. 

(บี) ซี โอ ประกอบด้วยต้นฉบับและส าเนาสอง (2) ฉบับใน
กรณีของประเทศสมาชิกอาเซียนและมีเฉพาะต้นฉบับ
ส าหรับกรณีของญี่ปุ่น 

(c) (c)   A CO will bear a reference number separately 
given by each place or office of issuance. 

(ซี) ซี โอ แสดงเลขที่อ้างอิงไม่ซ้ ากันตามที่ให้ไว้โดยสถานที่
หรือส านักงานที่ออกให้ 

(d) (d)   For cases where there is a third country invoice, 
this is to be indicated in the CO, together with such 
information as the name and address of the person 
issuing the invoice. 

(ดี) ในกรณีที่มี “บัญชีราคาสินค้าจากประเทศท่ีสาม” ควรมี
การระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ใน ซี โอพร้อมด้วยข้อมูล เช่น ชื่อ
และประเทศของบริษัทท่ีออกบัญชีราคาสินค้านั้น 

(e)  A declaration for a CO is to be completed by the 
exporter, in box 11 of the ASEAN Member States’ 
form and box 10 of Japan’s form. The exporter’s 
signature may be autographed or electronically 
printed. 
 

(อี) การส าแดงส าหรับ ซี โอ ควรท าให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดย
ผู้ส่งออก ในช่องที่ 11 ของซี โอ ของอาเซียน และช่องที่ 
10 ของ ซี โอ ของญี่ปุ่น  โดยลายมือชื่อของผู้ส่งออกอาจ
เป็นลายมือหรือพิมพ์โดยอิเล็กทรอนิกส์ 

(f) (f)   Signatures on a CO of the authorised signatory of 
the competent governmental authority of the 
exporting Party or its designees may be autographed 
or electronically printed. 

(เอฟ) ลายมือชื่อใน ซี โอ ของตัวแทนหน่วยงานของรัฐผู้มี
อ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่ได้รับ
แต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจนั้น อาจเป็นลายมือ
หรือพิมพ์โดยอิเล็กทรอนิกส์ 

(g)   The original of a CO is to be forwarded by the 
exporter to the importer for submission to the 
customs authority of the importing Party. In the case 
of a Party which is an ASEAN Member State, a copy of 
the CO is to be retained by both the exporter and the 
competent governmental authority of the exporting 
Party or its designees, respectively. 

(g)  

(จี) ซี โอ ต้นฉบับ ควรส่งต่อโดยผู้ส่งออกไปยังผู้น าเข้าเพ่ือ
ยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้า ในกรณี
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ส าเนาแต่ละฉบับของ ซี โอ 
ควรเก็บรักษาโดยผู้ส่งออกและหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจ
ของประเทศภาคีผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจนั้นตามล าดับด้วย 

Multiple Items or Invoices สินค้าหลายรายการหรือบัญชีราคาสินค้าหลายฉบับ 
(h) (h) A CO, which indicates two or more invoices issued 

for a single shipment, will be accepted by the 
customs authority of the importing Party. 

(เอช) ซี โอ ที่ระบุบัญชีราคาสินค้าตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไปที่ออก
ให้ส าหรับการขนส่งสินค้าครั้งเดียวจะได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้า 

(i) (i) Multiple items declared on the same CO should be 
allowed, provided that each item qualifies as an 

(ไอ) ควรยินยอมให้มีสินค้าหลายรายการส าแดงบน  ซี โอ   
ฉบับเดียวกัน โดยสินค้าแต่ละรายการจะได้คุณสมบัติโดย
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originating good separately in its own right. สิทธิของตนเองแยกจากกัน 

(j) (j)  For multiple items declared on the same CO,             
a problem encountered with one or more of the 
items declared will not affect or delay the 
preferential tariff treatment and customs clearance of 
the remaining items declared on that CO. Paragraph 5 
of Rule 6 of the OCP may be applied to the 
problematic items. 

(เจ) ส าหรับสินค้าหลายรายการที่ส าแดงบน  ซี โอ ฉบับ
เดียวกัน  ปัญหาที่เกิดกับสินค้ารายการหนี่งรายการใดจะไม่
ส่งผลต่อหรือท าให้การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและ
การผ่านพิธีการศุลกากรของสินค้ารายการอ่ืนที่อยู่ใน ซี โอ 
ฉบับนั้นช้าลง  วรรค 5 ของกฎข้อ 6 ของ โอ ซี พี อาจ
น าไปใช้กับรายการสินค้าที่มีปัญหา 

Rule 4 
Modifications 

กฎข้อ 4 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

(a) (a) The customs authority of the importing Party will 
disregard minor errors, such as slight discrepancies or 
omissions, typographical errors, and information 
which falls outside the designated box, provided that 
these minor errors do not affect the authenticity of 
the CO or the accuracy of the information included in 
the CO. 

(เอ) หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้าไม่ควรใส่ใจ
ในข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น ความคลาดเคลื่อนหรือการ   
ตกหล่นเพียงเล็กน้อย การพิมพ์ผิด หรือการข้ามผ่านช่องที่
ก าหนด โดยข้อผิดพลาดเล็กน้อยเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้องของ ซี โอ หรือความถูกต้องแน่นอนของ
ข้อมูลที่อยู่ใน ซี โอ นั้น 

(b) (b) Neither erasures nor superimpositions are allowed 
on a CO.  Any alteration is to be made by:  

(บี) ไม่อนุญาตให้มีการลบหรือการเพ่ิมเติมใดๆใน  ซี โอ             
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ควรท าโดย 

     (i) striking out the erroneous parts and making any 
additions which may be required. Such alterations are 
to be approved by an authorised signatory of the CO 
and certified by the competent governmental 
authority of the exporting Party or its designees. 
Unused spaces are to be crossed out to prevent any 
subsequent addition; or  

     (1) ขีดฆ่าสิ่งที่ผิดพลาดและท าการเพ่ิมเติมใดๆ ที่จ าเป็น 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นควรได้รับการอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่
ผู้มีอ านาจในการลงนาม ซี โอ นั้นและรับรองโดยหน่วยงาน
ของรัฐผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ ได้รับการแต่งตั้งของ
หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจนั้น พ้ืนที่ว่างที่ไม่ได้ใช้ควรขีดเส้น
กั้นเพ่ือป้องกันการเพ่ิมเติมข้อความในภายหลัง หรือ 

     (ii) issuing a new CO to replace the erroneous one.      (2) ออก ซี โอ ฉบับใหม่แทนฉบับที่ผิดพลาด 

Rule 5 
Theft, Loss or Destruction 

กฏข้อ 5 
การถูกขโมย สูญหาย หรือถูกท าลาย 

In the event of theft, loss or destruction of a CO 
before the expiration of its validity, the exporter or its 
authorised agent may request the competent 
governmental authority of the exporting Party or its 
designees to issue: 

ในกรณีที่ ซี โอ ถูกขโมย สูญหาย หรือถูกท าลาย ก่อนที่     
ซี โอ จะหมดอายุ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
อาจร้องขอให้หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคี  
ผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงานของ
รัฐผู้มีอ านาจนั้นออกเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(a) a new CO with a new reference number on the 
basis of the export documents in the possession of the 
competent governmental authority of the exporting 
Party or its designees, in which case the original CO will 
be invalidated.  The date of issuance and the 
reference number of the original CO is to be indicated 
in the new CO, namely,   in box 12 of the ASEAN 
Member States’ form and box 9 of the Japan’s form.  

(เอ) ซี โอ ฉบับใหม่ที่มีเลขที่การรับรองใหม่ โดยเป็นไปตาม
เอกสารการส่งออกที่มีอยู่ของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจ
ของประเทศภาคีผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
ของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจ  ในกรณีนี้ ซี โอ ต้นฉบับจะ
ใช้ไม่ได้  ควรระบุวันที่ที่ออกให้และเลขที่การรับรองของ     
ซี โอ ต้นฉบับในช่องที่ 12  ของ ซี โอ ฉบับใหม่ของอาเซียน 
และใน ช่องที่ 9 ของ ซี โอ ฉบับใหม่ของญี่ปุ่น  ซี โอ ฉบับใหม่
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The new CO will be valid during the term of the 
validity of the original CO; or 

ควรมีอายุตามระยะเวลาที่ ซี โอ ต้นฉบับมีอายุอยู ่หรือ 

(b)  where applicable, a certified true copy of the CO 
to be made out on the basis of the export documents 
in the possession of the exporter or its authorised 
agent, bearing the endorsement of the words 
“CERTIFIED TRUE COPY” in box 12 of the ASEAN 
Member States’ certified true copy. This copy is to 
bear the date of issuance of the CO and it  will be 
valid for the same period as that of the CO. The 
certified true copy of the CO is to be issued no later 
than one year from the date of issuance of the CO.  

(บี) ในกรณีที่น ามาใช้ได้ ส าเนาที่รับรองถูกต้องของ ซี โอ 
ต้นฉบับ ซึ่งออกโดยเป็นไปตามเอกสารการส่งออกที่มีอยู่
ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจของผู้ส่งออก 
โดยแสดงการรับรองด้วยค าว่า “CERTIFIED TRUE COPY”  
ในช่องที่12 ของส าเนาที่รับรองถูกต้องของซี โอ ต้นฉบับ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ส าเนาฉบับนี้ควรแสดงวันที่    
ที่ออก ซี โอ และควรมีอายุเช่นเดียวกับระยะเวลาที่ ซี โอ 
ต้นฉบับมีอายุ ควรออกส าเนาที่รับรองถูกต้องของ ซี โอ 
ต้นฉบับให้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก ซี โอ 
ต้นฉบับ 

Rule 6 
Waiver of CO 

กฏข้อ 6 
การยกเว้น ซี โอ 

(a)  For the purpose of paragraph 2 of Rule 3 of the 
OCP, the CO will be waived when the aggregate 
customs value of goods does not exceed the 
following amount: 

(เอ) เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรค 2 ของกฎข้อ 3 ของ   
โอ ซี พี จะยกเว้น ซี โอ เมื่อราคาศุลกากรรวมของสินค้า  
ไม่เกินมูลค่าดังต่อไปนี้ 

     (i) in the case of Japan, two hundred thousand 
Japanese Yen (¥ 200,000) in aggregate customs 
value; and 

     (1) ในกรณีของญี่ปุ่น ราคาศุลกากรรวม 200,000 
เยน 

     (ii) in the case of a Party which is a Member State 
of ASEAN, 200 United State Dollars (USD 200) in 
exporting value. 

     (2) ในกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียน  มูลค่าการ
ส่งออก 200 เหรียญสหรัฐ 
 

(b)  For the purpose of paragraph 2 of Rule 3 of the 
OCP, should a Party modify the value referred to in 
subparagraph (a) (i) or (a) (ii), or any subsequently 
modified value, it will notify the other Parties of such 
modified value, through the ASEAN Secretariat.  

(บี) เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรค 2 ของกฎข้อ 3 ของ    
โอ ซี พี หากประเทศภาคีเปลี่ยนแปลงแก้ไขราคาที่ระบุใน
ข้อ (เอ) (1) หรือ (เอ) (2) หรือราคาใดที่ได้ปรับแก้ไขแล้วใน
ภายหลัง ประเทศภาคีนั้นควรแจ้งราคาที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
นั้นต่อประเทศภาคีอ่ืนผ่านส านักงานเลขาธิการอาเซียน 

Rule 7 
Retroactive Issuance of Certificate of Origin 

กฏข้อ 7 
การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดย้อนหลัง 

In principle, a CO is to be issued by the time of 
shipment or no later than three (3) days from the 
date of shipment. In exceptional cases where a CO 
has not been issued by the time of shipment or no 
later than three (3) days from the date of shipment, 
at the request of the exporter, the CO will be issued 
retroactively in accordance with the laws and 
regulations of the exporting Party within twelve (12) 
months from the date of shipment, in which case it is 
necessary to tick the box marked “Issued Retroactively”.  

โดยหลักการแล้ว ควรออก ซี โอ ณ เวลาขนส่งสินค้า หรือไม่
เกินสาม (3) วันหลังจากวันขนส่งสินค้า ในกรณีพิเศษบาง
กรณีที่ไม่ได้ออก ซี โอ ให้ภายในเวลาขนส่งสินค้าหรือภายใน
สาม (3) วันหลังจากวันขนส่งสินค้า เมื่อผู้ส่งออกร้องขอ   
จะออก ซี โอ ย้อนหลังได้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของประเทศภาคีผู้ส่งออกภายในสิบสอง 
(12) เดือนนับจากวันขนส่งสินค้าโดยในกรณีนี้ จ าเป็น
จะต้องระบุค าว่า “ISSUED RETROACTIVELY” ในกรณี
เหล่านี้ผู้น าเข้าสินค้าที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
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In such cases, the importer of the good who claims 
the preferential tariff treatment for the good may, 
subject to the laws and regulations of the importing 
Party, provide the customs authority of the importing 
Party with the CO issued retroactively. The CO issued 
retroactively will indicate the date of shipment in box 3. 

ส าหรับสินค้านั้นอาจยื่น  ซี โอ ซึ่ งออกให้ย้อนหลังต่อ
หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้าตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของประเทศภาคีผู้น าเข้า  ซี โอ ที่ออก
ให้ย้อนหลังควรระบุวันขนส่งสินค้าในช่องท่ี 3 

Rule 8 
Documents for Accumulation 

กฎข้อ 8 
เอกสารเพื่อการสะสม 

For the purposes of Article 29 of the AJCEP 
Agreement, if documentary evidence is needed for 
the issuance of a CO or the verification process to 
prove that material accumulated in the production of 
a good is an originating material of a Party, the 
following may be used: 

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของข้อ 29 ของความตกลง เอ เจ ซี อี 
พี  ถ้าจ าเป็นต้องใช้หลักฐานทางเอกสารเพ่ือการออก ซี โอ 
หรือเพ่ือกระบวนการการตรวจพิสูจน์ว่าวัสดุที่ได้สะสมอยู่ใน
การผลิตสินค้าเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีนั้น  
อาจใช้หลักฐานทางเอกสารดังนี้ 

(a) a declaration by the exporter or producer of the 
good;  

(เอ)  การส าแดงโดยผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตสินค้านั้น 

(b) an invoice of the good;  (บี)  บัญชีราคาสินค้าของสินค้านั้น 
(c) a copy of the CO for the material issued by the 
exporting Party of the material, including that issued 
retroactively; or 

(ซี)   ส าเนา ซี โอ ส าหรับวัสดุที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออก
วัสดุนั้น รวมทั้งที่ได้ออกย้อนหลัง หรือ 

(d) any other relevant document. (ดี)  เอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง 
Rule 9 

Back-to-back CO for Partial Export Shipments 
กฎข้อ 9 

แบ้คทูแบ้ค ซี โอ ส าหรับการส่งออกเพียงบางส่วน 
For the purpose of subparagraph 4(a) of Rule 3 of the 
OCP, in the case of partial export shipments, the 
partial export value and partial quantity is to be shown 
on the back-to-back CO. The Party issuing the back-
to-back CO is required to ensure that the total 
quantity exported under the partial shipment does 
not exceed the total quantity shown in the original 
CO. 

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค 4(เอ) ของกฎข้อ 3 ของ 
โอ ซี พี  ในกรณีของการส่งออกเพียงบางส่วน  ต้องแสดง
มูลค่าและปริมาณการส่งออกเพียงบางส่วนในแบ้คทูแบ้ค ซี โอ 
ประเทศภาคีที่ออกแบ้คทูแบ้ค ซี โอ ควรมั่นใจว่าปริมาณ
ของทั้งหมดที่ส่งออกไปภายใต้การส่งออกเพียงบางส่วน
จะต้องไม่เกินปริมาณของของทั้งหมดที่ปรากฏในหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ 
 

Rule 10 
Focal Points 

กฎข้อ 10 
หน่วยประสานงาน 

(a) Each Party is required to designate a focal point 
for all matters relating to the Chapter 3 of the AJCEP 
Agreement, the OCP and this Implementing 
Regulations. 

(เอ) ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายควรแต่งตั้งหน่วยประสานงาน
ส าหรับเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทที่ 3 ของความตกลง 
เอ เจ ซี อี พี   โอ ซี พี และการน าระเบียบข้อบังคับไปใช้
ในทางปฏิบัตินี้ 
 

(b) Each Party is required to provide the other Parties, 
through the ASEAN Secretariat, with the name, 
address, telephone number, facsimile number and e-

(บี ) ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายควรให้ชื่อ  ที่อยู่ หมายเลข
โท รศั พ ท์  ห ม าย เล ข โท รส า ร  แ ล ะที่ อ ยู่ จ ด ห ม าย
อิเล็กทรอนิกส์แก่ประเทศภาคี อ่ืนผ่านทางส านักงาน
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mail address of the focal point upon adoption of this 
Implementing Regulations, and is likewise required to 
notify the other Parties of any modification regarding 
such information within thirty (30) days after such 
modification. 

เลขาธิการอาเซียน ณ วันที่ใช้ระเบียบข้อบังคับเพ่ือการ
ปฏิบัติตาม และควรแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับ
ข้อมูลดั งกล่ าวภายในสามสิบ  (30) วันหลั งจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

(c) When the focal point of a Party raises any matter 
arising from the implementation of Chapter 3 of the 
AJCEP Agreement, the OCP and this Implementing 
Regulations to the focal point of another Party, that 
other Party may assign relevant experts to look into 
the matter and to respond with its findings and 
proposal for resolving the matter within a reasonable 
period of time. The focal points will facilitate the 
resolution of any matter raised with regard to the 
implementation of Chapter 3 of the AJCEP 
Agreement through consultations. 

(ซี) เมื่อหน่วยประสานงานของประเทศภาคีหนึ่งยกประเด็น
ที่เกิดขึ้นจากการน าบทที่ 3 ของความตกลง เอ เจ ซี อี พี   
โอ ซี พี และระเบียบข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติตามนี้ ไปยัง
หน่วยงานประสานของประเทศภาคี อีกประเทศหนึ่ ง  
ประเทศภาคีประเทศนั้นอาจมอบหมายให้ผู้ เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบประเด็นและด าเนินการหา
ข้อเท็จจริงพร้อมข้อเสนอเพ่ือแก้ไขประเด็นดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม หน่วยประสานงานจะช่วยอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขประเด็นใดๆ ที่ได้ถูกยกในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับบทที่ 3 ของความตกลง เอ เจ ซี อี พี ไปผ่าน
การปรึกษาหารือ 

Rule 11 
Designees 

กฎข้อ 11 
การแต่งตั้งองค์กรหรือหน่วยงาน 

If the competent governmental authority of the 
exporting Party designates its designees, or makes 
modification or revocation with respect to the 
designees, it is required to immediately notify the 
other Parties, through the ASEAN Secretariat, of such 
designation, modification or revocation. 

หากหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออก
แต่งตั้งองค์กรหรือหน่วยงานให้ด าเนินการออก ซี โอ หรือท า
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการยกเลิกหน่วยงานที่ถูกแต่งตั้ง
ขึ้นนั้น ควรแจ้งให้กับประเทศภาคีผู้น าเข้าทราบเกี่ยวกับการ
แต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกนั้นผ่านทางส านัก
เลขาธิการอาเซียนโดยทันที 

Rule12 
Tariff Classification 

กฎข้อ 12 
การจ าแนกพิกัดศุลกากร 

The tariff classification numbers of the Harmonized 
System (HS) is to be indicated on a CO at the six-digit 
level, and the description of the good on a CO 
should be substantially identical to the description on 
the invoice and, if possible, to the description under 
the HS for the good. 

ควรระบุตัวเลขการจ าแนกพิกัดศุลกากรของระบบฮาร์โมไนซ์ 
(เอช เอส) ไว้ใน ซี โอ ที่พิกัดระดับหกหลัก และรายละเอียด
ของสินค้าใน ซี โอ ควรตรงกับรายละเอียดที่ระบุในบัญชี
ราคาสินค้า และหากเป็นไปได้ ควรตรงกับรายละเอียด
ภายใต้ เอช เอส ส าหรับสินค้านั้น 
 
 
 
 

Rule13 
Procedure to exchange the sample of a certificate 

of origin, specimen signatures and official seals 

กฎข้อ 13 
กระบวนการในการแลกเปลี่ยนตัวอย่างของหนังสือรับรอง

ถิ่นก าเนิด ตัวอย่างลายมือชื่อ 
และตราประทับที่เป็นทางการ 
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Each Party is required to provide the other Parties, 
through the ASEAN Secretariat, with a sample of a CO, 
specimen signatures and specimen official seals or 
impressions of stamps of its competent governmental 
authority or its designees for the issuance of a CO, 
upon the date of adoption of this Implementing 
Regulations, as well as, in case of any subsequent 
modification thereof, thirty (30) days before the 
modification is made. 

ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายควรยื่นตัวอย่าง ซี โอ  ตัวอย่าง
ลายมือชื่อ ตัวอย่างของตราประทับที่เป็นทางการ หรือตรา
ประทับของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่
ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจนั้นที่มีหน้าที่
ออก ซี โอ ต่อประเทศภาคีอ่ืนผ่านทางส านักงานเลขาธิการ
อาเซียน ณ วันที่ใช้ระเบียบข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติตามนี้ 
และกรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายหลัง ให้แจ้งผ่าน
ส านักงานเลขาธิการอาเซียนสามสิบ (30) วันก่อนตัวอย่าง
หรือตราประทับที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะถูกใช้ 

Rule14 
Communication 

กฎข้อ 14 
การติดต่อสื่อสาร 

(a) For the purposes of verification in accordance with 
Rules 6 and 7 of the OCP, any communication 
between the competent governmental authority of 
the exporting Party and the customs authority of the 
importing Party is to be made through the designated 
focal points. Such communication will be made by 
any method with a confirmation of receipt. 

(เอ) เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการตรวจพิสูจน์ความถูกต้อง
ตามกฎข้อ 6 และ 7 ของ โอ ซี พี การติดต่อสื่อสารใดๆ 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้
ส่งออกและหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้าควร
ท าผ่ านหน่ วยประสาน งาน ที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ ง  การ
ติดต่อสื่อสารนั้นจะท าโดยวิธีใดๆ ที่พร้อมกับการยืนยันการ
ได้รับการติดต่อด้วย 

(b)  In the cases provided for in paragraph (a), the 
direct communications between the competent 
governmental authority of the exporting Party and 
the customs authority of the importing Party may be 
made by facsimile or electronic mail in parallel with 
the communications set out in that paragraph. 

(บี) ในกรณีของวรรค (เอ) การติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่าง
หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกและ
หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้าอาจท าโดยการ
ส่งโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับการ
ติดต่อสื่อสารที่ระบุในวรรคนั้น 

(c) The period for providing the response pursuant to 
Rules 6 and 7 of the OCP will commence from the 
date of the confirmation of receipt of the request 
pursuant to paragraph (a).  

(ซี) ระยะเวลาในการตอบกลับตามกฎข้อ 6 และ 7 ของ    
โอ ซี พี จะเริ่มจากวันที่ยืนยันการได้รับค าร้องขอตามวรรค 
(เอ) 

(d) For the purposes of paragraph 3 of Rule 8 of the 
OCP, the period for providing the written determination 
by the customs authority of the importing Party will 
commence from the date of the confirmation of 
receipt of the information last provided pursuant to 
paragraph (a). 

(ดี) ระยะเวลาในการให้ค าชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
วรรค 3 ในกฎข้อ 8 ของ โอ ซี พี จะเริ่มจากวันที่ยืนยันการ
ได้รับข้อมูลที่กล่าวถึงในวรรคนั้นตามวรรค (เอ) 
 
 
 
 

Rule15 
Goods in Transport or Storage 

กฎข้อ 15 
สินค้าในระหว่างการขนส่งหรือท่ีเก็บในคลังสินค้า 

An originating good which is in the process of being 
transported from the exporting Party to the importing 
Party, or is in temporary storage in bonded area in the 

สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดซึ่งอยู่ในกระบวนการขนส่งจากประเทศ
ภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภาคีผู้น าเข้าหรืออยู่ในคลังสินค้า
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importing Party, is to be accorded preferential tariff 
treatment if it is imported into the importing Party on 
or after the date of entry into force of the AJCEP 
Agreement for the importing Party, subject to the 
submission of a CO issued retroactively to the 
customs authority of the importing Party and subject 
to domestic laws and regulations of the importing 
Party. 

ชั่วคราวในบริเวณทัณฑ์บนในประเทศภาคีผู้น าเข้า ควร
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หากสินค้านั้นได้น าเข้าไป
ยังประเทศภาคีผู้น าเข้าในวันที่หรือหลังวันที่ความตกลงฉบับ
นี้มีผลบังคับใช้ โดยต้องยื่น ซี โอ ที่ออกให้ย้อนหลังกับ
หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้าและอยู่ภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในของประเทศภาคีผู้
น าเข้า 

Rule16 
Attachment 

กฎข้อ 16 
เอกสารแนบ 

The formats of the CO for ASEAN Member States and 
Japan are shown respectively as Attachment 1 and 
Attachment 2 of this Implementing Regulations. 

รูปแบบของ ซี โอ ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศญี่ปุ่นได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 1 และ เอกสาร
แนบ 2 ของการน าระเบียบข้อบังคับไปใช้ในทางปฏิบัตินี้ 

 



 
เอกสารแนบของภาคผนวก ๔ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  

 

1/1 

Minimum Data Requirement  
for Certificate of Origin 

 

ข้อมูลขั้นต่่ำที่จ่ำเป็น 
ส่ำหรับหนังสือรับรองถิ่นก่ำเนดิสินคำ้ 

1. Exporter’s name, address and country 1. ชื่อ ที่อยู่และประเทศ ของผู้ส่งออก 
2. Importer’s or, if applicable, consignee’s name, 
    address and country 

2. ชื่อ ที่อยู่และประเทศของผู้น าเข้า หรือชื่อ ที่อยู่และ 
    ประเทศของผู้รับ (หากมี) 

3. Certification number 3. เลขท่ีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
4. Origin of good(s)  4. ถิ่นก าเนิดของสินค้า 
5. Invoice number and date 5. เลขท่ีและวันที่ของบัญชีราคาสินค้า 
6. Transport details (if known) 6. รายละเอียดการขนส่ง (หากทราบ) 
7. HS tariff classification number 7. ตัวเลขรหัสพิกัดศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ 
8. Marks, numbers, number and kind of packages;  
    Description of good(s) 

8. เครื่องหมาย จ านวน เลขที่และชนิดของหีบห่อ 
    ลักษณะของสินค้า 

9. Quantity (Unit) 9. ปริมาณ (หน่วย) 
10. Preference criterion (including information on  
      CTC, RVC and accumulation) 

10. เกณฑ์การได้ถิ่นก าเนิดสินค้า (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ 
      ซี ที ซี  อาร์ วี ซี และการสะสม) 

11. Declaration by the exporter 11. การส าแดงโดยผู้ส่งออก 
12. Certification 12. การรับรอง 

 

เอกสำรแนบ ๓ 



               เอกสารแนบ ๔ 
 

ประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น  

ตั้งแต่ความตกลงมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้แก่ 

๑. ประเทศญี่ปุ่น 

๒. ประเทศสิงคโปร์ 

๓. ประเทศเวียดนาม 

๔. ประเทศลาว 

๕. ประเทศพม่า 

๖. ประเทศบรูไน ดารุสซาราม 

๗. ประเทศมาเลเซีย 

 

ประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น  

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้แก่ 
 
๑. ประเทศกัมพูชา 

 

ประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น  

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ได้แก่ 
 

 ๑.  ประเทศฟิลิปปินส์ 
 

 

 

________________________ 
 



 

(2/1). 

TABLE II – CORRELATING THE 2002 VERSION 

TO THE 2007 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 

 

HS 2002 HS 2007 

0105.92 
 

0105.93 
 

ex0105.94 
 

ex0105.94 
 

0208.20 

 
0208.90 

 

ex0208.90 

 
ex0208.90 

0301.99 
 

0301.94 
0301.95 
0301.99 

 

0302.69 
 

0302.67 
0302.68 

0302.69 
 

0303.50 

 
0303.60 

 

0303.79 
 

0303.51 

 
0303.52 

 

0303.61 
0303.62 
0303.79 

 

0304.10 
 
 

 
0304.20 

 

 
 

0304.90 

 

0304.11 
0304.12 
0304.19 

 
0304.21 
0304.22 

0304.29 
 

0304.91 

0304.92 
0304.99 

 

0503.00 ex0511.99 
 

0509.00 ex0511.99 

 

0511.99 ex0511.99 
 

0603.10 0603.11 
0603.12 
0603.13 

0603.14 
0603.19 

 

 

107058
Typewriter
เอกสารแนบ ๕-๑



 

(2/2.) 

HS 2002 HS 2007 

0709.10 

 
0709.52 

 

0709.59 
 

0709.90 

 

ex0709.90 

 
ex0709.59 

 

ex0709.59 
 

ex0709.90 

 

0711.30 
 

0711.90 
 

ex0711.90 
 

ex0711.90 
 

0802.90 0802.60 

0802.90 
 

0810.30 

 
0810.90 

 

ex0810.90 

 
ex0810.90 

 

0906.10 0906.11 
0906.19 

 

0910.40 
 

0910.50 

 
0910.99 

 

ex0910.99 
 

ex0910.99 

 
ex0910.99 

 

1102.30 
 

1102.90 

ex1102.90 
 

ex1102.90 

 

1207.10 
 

1207.30 
 

1207.60 

 
1207.99 

ex1207.99 
 

ex1207.99 
 

ex1207.99 

 
ex1207.99 

 

1209.26 
 

1209.29 

ex1209.29 
 

ex1209.29 

 

1211.10 
 

1211.90 

ex1211.90 
 

ex1211.90 
 

1212.10 

 
1212.30 

 

1212.99 
 

ex1212.99 

 
ex1212.99 

 

ex1212.99 



 

(2/3.) 

HS 2002 HS 2007 

1301.10 

 
1301.90 

ex1301.90 

 
ex1301.90 

 

1302.14 
 

1302.19 

 

ex1302.19 
 

ex1302.19 

1402.00 ex1404.90 
 

1403.00 ex1404.90 
 

1404.10 

 
1404.90 

ex1404.90 

 
ex1404.90 

 

1515.40 
 

1515.90 

ex1515.90 
 

ex1515.90 

 

2005.90 2005.91 
2005.99 

 

2302.20 
 

2302.40 
 

ex2302.40 
 

ex2302.40 

2306.70 

 
2306.90 

 

ex2306.90 

 
ex2306.90 

2506.21 
 

2506.29 

 

ex2506.20 
 

ex2506.20 

2508.20 
 

2508.40 
 

ex2508.40 
 

ex2508.40 
 

2513.11 

 
2513.19 

 

ex2513.10 

 
ex2513.10 

2516.21 
 

2516.22 

 

ex2516.20 
 

ex2516.20 

2524.00 2524.10 
2524.90 

 
 



 

(2/4.) 

HS 2002 HS 2007 

2707.60 

 
2707.99 

 

ex2707.99 

 
ex2707.99 

2811.23 
 

2811.29 

 

ex2811.29 
 

ex2811.29 

2824.20 
 

2824.90 
 

ex2824.90 
 

ex2824.90 

2825.90 

 

2825.90 

ex2852.00 
 

2826.11 

 
2826.19 

 

2826.20 
 

2826.90 

 

ex2826.19 

 
ex2826.19 

 

ex2826.90 
 

ex2826.90 

2827.33 
 

2827.34 
 

2827.36 

 
2827.39 

 

 
2827.49 

 

 
2827.60 

ex2827.39 
 

ex2827.39 
 

ex2827.39 

 
ex2827.39 
ex2852.00 

 
2827.49 

ex2852.00 

 
2827.60 

ex2852.00 

 

2830.20 
 

2830.30 
 

2830.90 

ex2830.90 
 

ex2830.90 
 

ex2830.90 

ex2852.00 
 

2833.23 

 
2833.26 

 

 
2833.29 

 

ex2833.29 

 
ex2833.29 

 

 
ex2833.29 
ex2852.00 

 



 

(2/5.) 

HS 2002 HS 2007 

2834.29 

 

2834.29 

ex2852.00 
 

2835.23 

 
2835.29 

 

ex2835.29 

 
ex2835.29 

2835.39 2835.39 
ex2852.00 

 

2836.10 
 

2836.70 

 
2836.99 

 

ex2836.99 
 

ex2836.99 

 
ex2836.99 

 

2837.19 
 
 

2837.20 
 

2837.19 
ex2852.00 

 

2837.20 
ex2852.00 

 

2838.00 
 

ex2842.90 
ex2852.00 

 

2839.20 
 

2839.90 

ex2839.90 
 

ex2839.90 

 

2841.10 
 

2841.20 
 

2841.50 

 
 

2841.90 

ex2841.90 
 

ex2841.50 
 

ex2841.50 

ex2852.00 
 

ex2841.90 

 

2842.10 
 

2842.10 
ex2852.00 

 

2842.90 
 

ex2842.90 
ex2852.00 

 

2843.90 
 

2843.90 
ex2852.00 

 

2848.00 2848.00 
ex2852.00 

 

2849.90 2849.90 
ex2852.00 

 



 

(2/6.) 

HS 2002 HS 2007 

2850.00 2850.00 

ex2852.00 
 

2851.00 

 

ex2852.00 

2853.00 
 

2903.30 2903.31 

2903.39 
 

2903.59 2903.52 

2903.59 
 

2905.15 

 
2905.19 

ex2905.19 

 
ex2905.19 

 

2906.14 
 

2906.19 

ex2906.19 
 

ex2906.19 

 

2907.14 
 

2907.19 
 

ex2907.19 
 

ex2907.19 

2908.10 

 
 

2908.20 

 
2908.90 

2908.11 

2908.19 
 

ex2908.99 

 
2908.91 

ex2908.99 

 

2909.42 
 

2909.44 

ex2909.44 
 

ex2909.44 
 

2910.90 

 

2910.40 

2910.90 
 

2912.13 

 
2912.19 

 

ex2912.19 

 
ex2912.19 

2915.22 
 

2915.23 

 
2915.29 

 

2915.34 
 

2915.35 

 
2915.39 

 

ex2915.29 
 

ex2915.29 

 
ex2915.29 

 

ex2915.39 
 

ex2915.39 

 
2915.36 

ex2915.39 

 



 

(2/7.) 

HS 2002 HS 2007 

2916.39 2916.36 

2916.39 
 

 

2917.31 
 

2917.34 

 

ex2917.34 
 

ex2917.34 

 

2918.11 
 

 
2918.19 

 

 
2918.90 

 

2918.11 
ex2852.00 

 
2918.18 
2918.19 

 
2918.91 
2918.99 

 

2919.00 2919.10 
2919.90 

 

2920.10 2920.11 
2920.19 

 

2921.12 
 

2921.19 
 

ex2921.19 
 

ex2921.19 

2922.22 

 
2922.29 

 

ex2922.29 

 
ex2922.29 

2924.19 2924.12 
2924.19 

 

2925.20 2925.21 
2925.29 

 

2930.10 
 

2930.90 

ex2930.90 
 

2930.50 

ex2930.90 
 

2931.00 

 

2931.00 

ex2852.00 
 

2932.99 2932.99 

ex2852.00 
 

2934.99 

 

2934.99 

ex2852.00 

2936.10 
 

2936.90 

ex2936.90 
 

ex2936.90 
 



 

(2/8.) 

HS 2002 HS 2007 

2939.21 

 
2939.29 

ex2939.20 

 
ex2939.20 

 

3001.10 
 

3001.90 

ex3001.90 
 

ex3001.90 

 

3006.10 
 

ex3006.10 

3006.80 3006.92 
 

3102.70 

 
3102.90 

ex3102.90 

 
ex3102.90 

 

3103.20 
 

3103.90 

ex3103.90 
 

ex3103.90 

 

3104.10 
 

3104.90 

ex3104.90 
 

ex3104.90 
 

3201.90 

 

3201.90 

ex2852.00 
 

3206.30 

 
3206.43 

 

3206.49 
 

3206.50 

ex3206.49 

 
ex3206.49 

 

ex3206.49 
 

3206.50 

ex2852.00 
 

3301.11 

 
3301.14 

 

3301.19 
 

3301.21 

 
3301.22 

 

3301.23 
 

3301.26 

 
3301.29 

ex3301.19 

 
ex3301.19 

 

ex3301.19 
 

ex3301.29 

 
ex3301.29 

 

ex3301.29 
 

ex3301.29 

 
ex3301.29 

 



 

(2/9.) 

HS 2002 HS 2007 

3404.10 

 
3404.90 

 

ex3404.90 

 
ex3404.90 

3502.90 3502.90 
ex2852.00 

 

3504.00 3504.00 
ex2852.00 

 

3702.20 
 
 

 
 
 

 
 

3702.31 

 
3702.32 

 

3702.39 
 

3702.41 

 
3702.42 

 

3702.43 
 

3702.44 

 

ex3702.31 
ex3702.32 
ex3702.39 

ex3702.41 
ex3702.42 
ex3702.43 

ex3702.44 
 

ex3702.31 

 
ex3702.32 

 

ex3702.39 
 

ex3702.41 

 
ex3702.42 

 

ex3702.43 
 

ex3702.44 

3705.20 
 

3705.90 
 

ex3705.90 
 

ex3705.90 

3707.90 3707.90 

ex2852.00 
 

3805.20 

 
3805.90 

ex3805.90 

 
ex3805.90 

 

3808.10 
 
 

3808.20 
 
 

 
3808.30 

 

 
3808.40 

 

 
3808.90 

 

ex3808.50 
3808.91 

 

ex3808.50 
3808.92 

 

 
ex3808.50 
3808.93 

 
ex3808.50 
3808.94 

 
ex3808.50 
3808.99 

 



 

(2/10.) 

HS 2002 HS 2007 

3821.00 

 

ex3821.00 

 

3822.00 
 

3822.00 
ex2852.00 

 

3824.20 ex3824.90 
 

3824.71 
 

ex3824.71 
ex3824.90 

 

3824.79 
 

ex3824.72 
ex3824.73 
ex3824.77 

ex3824.79 
ex3824.90 

 

3824.90 
 

ex3821.00 
ex3824.71 
ex3824.72 

ex3824.73 
ex3824.74 
3824.75 

3824.76 
ex3824.77 
3824.78 

ex3824.79 
3824.81 
3824.82 

3824.83 
ex3824.90 

 

3907.99 3907.70 
3907.99 

 

3920.10 
 

ex3006.10 
3920.10 

 

3920.20 
 

ex3006.10 
3920.20 

 

3920.30 
 

ex3006.10 
3920.30 

 

3920.43 
 

ex3006.10 
3920.43 

3920.49 

 

ex3006.10 

3920.49 
 



 

(2/11.) 

HS 2002 HS 2007 

3920.51 

 

ex3006.10 

3920.51 
 

3920.59 

 

ex3006.10 

3920.59 
 

3920.61 

 

ex3006.10 

3920.61 
 

3920.62 

 

ex3006.10 

3920.62 
 

3920.63 

 

ex3006.10 

3920.63 
 

3920.69 

 

ex3006.10 

3920.69 
 

3920.71 

 

ex3006.10 

3920.71 
 

3920.72 

 

ex3006.10 

ex3920.79 
 

3920.73 

 

ex3006.10 

3920.73 
 

3920.79 

 

ex3006.10 

ex3920.79 
 

3920.91 

 

ex3006.10 

3920.91 
 

3920.92 

 

ex3006.10 

3920.92 
 

3920.93 

 

ex3006.10 

3920.93 
 

3920.94 

 

ex3006.10 

3920.94 
 

3920.99 

 

ex3006.10 

3920.99 
 

3921.11 

 

ex3006.10 

3921.11 
 

3921.12 ex3006.10 

3921.12 
 

3921.13 ex3006.10 

3921.13 
 

3921.14 ex3006.10 

3921.14 
 



 

(2/12.) 

HS 2002 HS 2007 

3921.19 ex3006.10 

3921.19 
 

3926.90 3006.91 

3926.90 
ex8536.70 

 

4010.13 
 

4010.19 

 

ex4010.19 
 

ex4010.19 

4103.10 
 

4103.90 

ex4103.90 
 

ex4103.90 
 

4204.00 ex4205.00 

 

4205.00 ex4205.00 
 

4206.10 
 

4206.90 

 

ex4206.00 
 

ex4206.00 

4301.70 
 

ex4301.80 
 

4301.80 
 

ex4103.90 
ex4301.80 

 

4301.90 ex4103.90 
4301.90 

 

4302.13 
 

4302.19 

ex4302.19 
 

ex4302.19 

 

4402.00 4402.10 
4402.90 

 

4407.24 4407.21 
4407.22 

 
 
 

4407.29 4407.27 
4407.28 
4407.29 

 

4407.99 4407.93 
4407.94 

4407.95 
4407.99 

 

4409.20 4409.21 
4409.29 

 



 

(2/13.) 

HS 2002 HS 2007 

4410.21 ex4410.12 

ex4410.19 
 

4410.29 ex4410.12 

ex4410.19 
 

4410.31 ex4410.11 

ex4410.19 
 

4410.32 ex4410.11 

ex4410.19 
 

4410.33 ex4410.11 

ex4410.19 
 

4410.39 ex4410.11 

ex4410.19 
 

4411.11 

 

ex4411.12 

ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.92 

 
4411.19 

 
ex4411.12 
ex4411.13 

ex4411.14 
ex4411.92 

 

4411.21 
 

ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 

ex4411.93 
 

4411.29 

 

ex4411.12 

ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.93 

 
 
 

 
4411.31 

 
ex4411.12 
ex4411.13 

ex4411.14 
ex4411.94 

 

4411.39 
 

ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 

ex4411.94 
 

4411.91 

 

ex4411.94 

 
4411.99 

 
ex4411.94 



 

(2/14.) 

HS 2002 HS 2007 

4412.13 

 

ex4412.10 

4412.31 
 

4412.14 

 

ex4412.10 

4412.32 
 

4412.19 

 

ex4412.10 

4412.39 
 

4412.22 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 

4412.23 ex4412.10 
ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.29 ex4412.10 

ex4412.94 

ex4412.99 
 

4412.92 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 

4412.93 ex4412.10 
ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.99 ex4412.10 

ex4412.94 

ex4412.99 
 

4418.30 4418.71 

ex4418.72 
ex4418.79 

 

4418.90 4418.60 
ex4418.72 
ex4418.79 

4418.90 
 

4601.20 4601.21 

4601.22 
4601.29 

 

4601.91 4601.92 
4601.93 
4601.94 

 

4602.10 4602.11 
4602.12 

4602.19 
 



 

(2/15.) 

HS 2002 HS 2007 

4706.91 ex4706.30 

4706.91 
 

4706.92 ex4706.30 

4706.92 
 

4706.93 ex4706.30 

4706.93 
 

4802.30 ex4802.54 

ex4802.61 
ex4802.62 
ex4802.69 

 
4802.54 

 

4802.55 
 

4802.56 

 
4802.57 

 

4802.58 
 

4802.61 

 
4802.62 

 

4802.69 
 

ex4802.54 
 

ex4802.55 
 

ex4802.56 

 
ex4802.57 

 

ex4802.58 
 

ex4802.61 

 
ex4802.62 

 

ex4802.69 
 

4809.10 

 

ex4809.90 

 

4809.90 ex4809.90 
 

4811.10 
 

4811.51 

 
4811.59 

 

4811.60 
 

4811.90 

 

ex4811.10 
 

ex4811.51 

 
ex4811.59 

 

ex4811.60 
 

ex4811.90 

 

4814.30 
 

ex4814.90 

4814.90 ex4814.90 
 

4815.00 

 

ex4811.10 

ex4811.51 
ex4811.59 
ex4811.90 

ex4823.90 



 

(2/16.) 

HS 2002 HS 2007 

4816.10 

 
4816.30 

 

4816.90 

ex4816.90 

 
ex4816.90 

 

ex4816.90 
 

4823.60 4823.61 

4823.69 
 

4823.90 ex4823.90 

 

5003.10 
 

5003.90 
 

ex5003.00 
 

ex5003.00 
 

5208.53 

 
5208.59 

 

ex5208.59 

 
ex5208.59 

5210.12 
 

ex5210.19 

5210.19 

 

ex5210.19 

5210.22 
 

ex5210.29 

5210.29 ex5210.29 
 

5210.42 

 

ex5210.49 

5210.49 ex5210.49 
 

5210.52 
 

ex5210.59 

5210.59 ex5210.59 

 

5211.21 
 

5211.22 
 

5211.29 

 

ex5211.20 
 

ex5211.20 
 

ex5211.20 

5304.10 
 

5304.90 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 

5305.11 

 
5305.19 

 

5305.21 
 

5305.29 

 
5305.90 

 

ex5305.00 

 
ex5305.00 

 

ex5305.00 
 

ex5305.00 

 
ex5305.00 

5402.10 5402.11 
5402.19 

 



 

(2/17.) 

HS 2002 HS 2007 

5402.39 5402.34 

5402.39 
 

5402.41 

 

ex5402.44 

5402.45 
 

5402.42 

 

ex5402.44 

5402.46 
 

5402.43 

 

ex5402.44 

5402.47 
 

5402.49 

 

ex5402.44 

5402.48 
5402.49 

 

5403.20 
 

ex5403.31 
ex5403.32 
ex5403.33 

ex5403.39 
ex5403.41 
ex5403.42 

ex5403.49 
 

5403.31 

 
5403.32 

 

5403.33 
 

5403.39 

 
5403.41 

 

5403.42 
 

5403.49 

ex5403.31 

 
ex5403.32 

 

ex5403.33 
 

ex5403.39 

 
ex5403.41 

 

ex5403.42 
 

ex5403.49 

 

5404.10 5404.11 
5404.12 

5404.19 
 

5406.10 

 
5406.20 

 

ex5406.00 

 
ex5406.00 

5501.90 5501.40 
5501.90 

 

5503.10 5503.11 
5503.19 

 



 

(2/18.) 

HS 2002 HS 2007 

5513.22 

 
5513.23 

 

ex5513.23 

 
ex5513.23 

5513.32 
 

5513.33 

 

ex5513.39 
 

ex5513.39 

5513.39 
 

ex5513.39 

5513.42 
 

5513.43 

 

ex5513.49 
 

ex5513.49 

5513.49 ex5513.49 
 

5514.13 ex5514.19 
 

5514.19 ex5514.19 

 
5514.31 

 

5514.32 
 

5514.33 

 
5514.39 

 

ex5514.30 
 

ex5514.30 
 

ex5514.30 

 
ex5514.30 

5515.92 
 

ex5515.99 

5515.99 ex5515.99 

 

5604.20 ex5604.90 
 

5604.90 ex5604.90 
 

5607.10 ex5607.90 

 
5607.90 ex5607.90 

 

5702.51 
 

5702.52 

 
5702.59 

 

ex5702.50 
 

ex5702.50 

 
ex5702.50 

5803.10 
 

5803.90 

 

ex5803.00 
 

ex5803.00 

6002.40 ex3006.10 
6002.40 

 
6002.90 ex3006.10 

6002.90 

 



 

(2/19.) 

HS 2002 HS 2007 

6003.10 ex3006.10 

ex6003.10 
 

6003.20 ex3006.10 

6003.20 
 

6003.40 ex3006.10 

6003.40 
 
 

6003.90 ex3006.10 
6003.90 

 

6005.10 
 

ex6005.90 
 

6005.90 

 

ex3006.10 

ex6005.90 
 

6101.10 

 

ex6101.90 

6101.90 
 

ex6101.90 

6103.11 
 

6103.12 

 
6103.19 

 

ex6103.10 
 

ex6103.10 

 
ex6103.10 

6103.21 
 

ex6103.29 

6103.29 ex6103.29 

 

6104.11 
 

6104.12 
 

ex6104.19 
 

ex6104.19 

6104.19 

 

ex6104.19 

6104.21 
 

ex6104.29 

6104.29 ex6104.29 
 

6107.92 

 

ex6107.99 

6107.99 ex6107.99 
 

6111.10 
 

ex6111.90 

6111.90 

 

ex6111.90 

6114.10 
 

ex6114.90 

6114.90 ex6114.90 
 



 

(2/20.) 

HS 2002 HS 2007 

6115.11 ex6115.10 

6115.21 
6115.12 ex6115.10 

6115.22 

 
6115.19 ex6115.10 

6115.29 

 
6115.20 ex6115.10 

6115.30 

 
6115.91 

 
ex6115.10 
6115.94 

 
6115.92 ex6115.10 

6115.95 

 
6115.93 ex6115.10 

6115.96 

 
6115.99 ex6115.10 

6115.99 

 

6117.20 
 

ex6117.80 

6117.80 ex6117.80 
 

6203.21 ex6203.29 

 
6203.29 ex6203.29 

 

6205.10 
 

ex6205.90 

6205.90 ex6205.90 

 

6207.92 
 

ex6207.99 

6207.99 
 

ex6207.99 

6209.10 

 

ex6209.90 

6209.90 
 

ex6209.90 

6211.31 
 

ex6211.39 

6211.39 

 

ex6211.39 

6213.10 
 

ex6213.90 

6213.90 
 

ex6213.90 

6302.52 

 

ex6302.59 

6302.59 
 

ex6302.59 

6302.92 
 

ex6302.99 

6302.99 ex6302.99 



 

(2/21.) 

HS 2002 HS 2007 

6303.11 

 

ex6303.19 

6303.19 
 

ex6303.19 

6306.11 
 

ex6306.19 

6306.19 

 

ex6306.19 

6306.21 
 

ex6306.29 

6306.29 
 

ex6306.29 

6306.31 

 
6306.39 

 

ex6306.30 

 
ex6306.30 

6306.41 
 

6306.49 

 

ex6306.40 
 

ex6306.40 

6401.91 
 

ex6401.99 

6401.99 
 

ex6401.99 

6402.30 ex6402.91 

ex6402.99 
 

6402.91 

 

ex6402.91 

6402.99 
 

ex6402.99 

6403.30 ex6403.91 
ex6403.99 

 

6403.91 
 

ex6403.91 

6403.99 

 

ex6403.99 

6503.00 
 

ex6505.90 

6505.90 
 

ex6505.90 

6506.92 

 

ex6506.99 

6506.99 ex6506.99 

6603.10 
 

ex6603.90 

6603.90 
 

ex6603.90 

6802.22 

 

ex6802.29 

6802.29 
 

ex6802.29 



 

(2/22.) 

HS 2002 HS 2007 

6811.10 ex6811.40 

6811.81 
 

6811.20 ex6811.40 

6811.82 
 

6811.30 ex6811.40 

6811.83 
 

6811.90 ex6811.40 

6811.89 
 
 

6812.50 
 

ex6812.80 
6812.91 

 

6812.60 
 

ex6812.80 
6812.92 

 

6812.70 
 

ex6812.80 
6812.93 

 

6812.90 
 

ex6812.80 
6812.99 

 

6813.10 ex6813.20 
6813.81 

 

6813.90 ex6813.20 
6813.89 

 

6909.19 
 

6909.19 
ex8536.70 

 

7012.00 
 

ex7020.00 

7013.21 7013.22 

7013.33 
 

7013.29 7013.28 

7013.37 
 

7013.31 7013.41 

 

7013.32 7013.42 
 

7013.39 7013.49 
 

7020.00 

 

ex7020.00 



 

(2/23.) 

HS 2002 HS 2007 

7225.20 ex7225.30 

ex7225.40 
ex7225.50 
ex7225.91 

ex7225.92 
ex7225.99 

 

7225.30 
 

ex7225.30 

7225.40 

 

ex7225.40 

 
7225.50 

 
ex7225.50 

 

7225.91 
 

ex7225.91 
 

7225.92 

 

ex7225.92 

 
7225.99 

 
ex7225.99 

7226.93 ex7226.99 
 

7226.94 ex7226.99 

 
7226.99 

 
ex7226.99 

7229.10 
 

ex7229.90 

7229.90 ex7229.90 

 

7304.10 7304.11 
7304.19 

 
7304.21 7304.22 

7304.23 

 
7304.29 7304.24 

7304.29 

 

7306.10 7306.11 
7306.19 

 
7306.20 7306.21 

7306.29 

 
7306.60 7306.61 

7306.69 

 

7314.13 
 

ex7314.19 

7314.19 
 

ex7314.19 

7319.10 

 

ex7319.90 

7319.90 
 

ex7319.90 



 

(2/24.) 

HS 2002 HS 2007 

7321.11 7321.11 

ex7321.19 
 

7321.13 ex7321.19 

 
7321.81 7321.81 

ex7321.89 

 
7321.83 ex7321.89 

 

7401.10 
 

7401.20 

 

ex7401.00 
 

ex7401.00 

7403.23 
 

ex7403.29 

7403.29 ex7403.29 
 

7407.22 

 

ex7407.29 

7407.29 
 

ex7407.29 

7414.20 
 

7414.90 

 

ex7419.99 
 

ex7419.99 

7416.00 
 

ex7419.99 

7417.00 ex7418.19 
 

7418.19 

 

ex7418.19 

7419.91 
 

 
7419.99 

 

7419.91 
ex8536.70 

 
ex7419.99 
ex8536.70 

 

7803.00 
 

ex7806.00 

7805.00 
 

ex7806.00 

7806.00 ex7806.00 

7906.00 

 

ex7907.00 

7907.00 
 

ex7907.00 

8004.00 
 

ex8007.00 

8005.00 

 

ex8007.00 

8006.00 
 

ex8007.00 

8007.00 
 

ex8007.00 



 

(2/25.) 

 

HS 2002 HS 2007 

8101.95 
 

ex8101.99 

8101.99 
 

ex8101.99 

8112.30 ex8112.92 

ex8112.99 
 

8112.40 ex8112.92 

ex8112.99 
 

8112.92 

 

ex8112.92 

8112.99 
 

ex8112.99 

8418.22 
 

ex8418.29 
 

8418.29 

 

ex8418.29 

 

8419.89 8419.89 
ex8486.10 

ex8486.20 
 

8419.90 8419.90 

ex8486.90 
 

8421.19 8421.19 

ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 
8421.91 8421.91 

ex8486.90 

 

8424.89 8424.89 
ex8486.20 

ex8486.30 
 

8424.90 8424.90 

ex8486.90 
 

8425.20 ex8425.31 

ex8425.39 
 

8425.31 ex8425.31 

 
8425.39 ex8425.39 

 

8428.39 8428.39 
ex8486.40 

 

8428.50 
 

ex8428.90 

8428.90 ex8428.90 

ex8486.40 
 

8431.39 8431.39 

ex8486.90 



(2/26). 

HS 2002 HS 2007 

8442.10 

 

ex8442.30 

 
8442.20 

 
ex8442.30 

 

8442.30 ex8442.30 
 

8443.19 8443.13 

 
8443.21 8443.14 

 

8443.29 8443.15 
 

8443.30 8443.16 

 
8443.40 8443.17 

 

8443.51 ex8443.31 
ex8443.32 
ex8443.39 

 
8443.59 8443.19 

 

8443.60 ex8443.91 
ex8443.99 

 

8443.90 ex8443.91 
ex8443.99 

8448.41 ex8448.49 

 
8448.49 ex8448.49 

 

8456.10 8456.10 
ex8486.10 
ex8486.20 

ex8486.30 
8456.20 8456.20 

ex8486.30 

 
8456.30 8456.30 

ex8486.30 

 
8456.91 ex8486.20 

 

8456.99 8456.90 
ex8486.10 
ex8486.30 

ex8486.40 
 

8462.21 8462.21 

ex8486.20 
 

8462.29 8462.29 

ex8486.20 
 



 

(2/27). 

HS 2002 HS 2007 

8464.10 8464.10 

ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 

8464.20 8464.20 
ex8486.10 

ex8486.20 
ex8486.30 

 

8464.90 8464.90 
ex8486.10 
ex8486.20 

ex8486.30 
 

8465.99 8465.99 

ex8486.20 
ex8486.40 

 

8466.10 8466.10 
ex8486.90 

 

8466.20 8466.20 
ex8486.90 

 

8466.30 8466.30 
ex8486.90 

 

8466.91 
 

8466.91 
ex8486.90 

 

8466.92 8466.92 
ex8486.90 

 

8466.93 8466.93 
ex8486.90 

 

8466.94 8466.94 
ex8486.90 

 

8469.11 ex8469.00 
 

8469.12 ex8469.00 

 
8469.20 ex8469.00 

 

8469.30 ex8469.00 
 

8470.40 ex8470.90 

 
8470.90 ex8470.90 

 



 

(2/28.) 

HS 2002 HS 2007 

8471.10 ex8471.30 

ex8471.41 
ex8471.49 
ex8471.50 

 
8471.30 ex8471.30 

 

8471.41 ex8471.41 
 

8471.49 ex8471.49 

 
8471.50 ex8471.50 

 

8471.60 ex8443.31 
ex8443.32 
8471.60 

8528.41 
8528.51 
8528.61 

 
8471.80 8471.80 

ex8517.62 

 

8472.20 ex8472.90 
 

8472.90 ex8443.39 
ex8472.90 

 

8473.30 ex8443.99 
8473.30 

ex8517.70 

ex8529.90 
 

8473.40 ex8443.99 

8473.40 
 

8473.50 ex8443.99 

8473.50 
 

8477.10 8477.10 

ex8486.40 
 

8477.20 8477.20 

ex8486.20 
 

8477.30 8477.30 

ex8486.20 
 

8477.40 8477.40 

ex8486.40 
 

8477.59 8477.59 

ex8486.40 
 

8477.80 8477.80 

ex8486.20 
 

8477.90 8477.90 

ex8486.90 



 

(2/29.) 

HS 2002 HS 2007 

8479.50 8479.50 

ex8486.30 
 

8479.89 

 

ex8486.10 

ex8486.20 
ex8486.30 
ex8486.40 

8479.89 
ex8508.19 
8508.60 

 
8479.90 

 
8479.90 

ex8486.90 

ex8508.70 
 

8480.71 8480.71 

ex8486.40 
 

8485.10 

 

8487.10 

 
8485.90 8487.90 

 

8505.30 ex8505.90 
 

8505.90 ex8505.90 

 

8509.10 8508.11 
ex8508.19 

 
8509.20 ex8509.80 

 

8509.30 ex8509.80 
 

8509.80 ex8509.80 

 
8509.90 ex8508.70 

8509.90 

 

8514.10 ex8486.10 
ex8486.20 

8514.10 
 

8514.20 ex8486.10 

ex8486.20 
8514.20 

 

8514.30 ex8486.10 
ex8486.20 
8514.30 

 
8514.90 ex8486.90 

8514.90 

 



 

(2/30.) 

HS 2002 HS 2007 

8515.19 8515.19 

ex8486.40 
 

8515.21 8515.21 

ex8486.40 
 

8515.29 8515.29 

ex8486.40 
 

8515.80 ex8486.20 

ex8486.40 
8515.80 

 

8515.90 ex8486.90 
8515.90 

 

8517.19 8517.18 
ex8517.69 

 

8517.21 ex8443.31 
ex8443.32 

 

8517.22 ex8443.32 
ex8517.62 

 

8517.30 ex8517.62 
 

8517.50 ex8517.61 

ex8517.62 
 

8517.80 ex8517.62 

ex8517.69 
 

8517.90 ex8517.70 

ex8443.99 
 

8519.10 ex8519.20 

 
8519.21 ex8519.89 

 

8519.29 ex8519.89 
 

8519.31 ex8519.30 

 
8519.39 ex8519.30 

 

8519.40 ex8519.81 
ex8519.89 

 

8519.92 ex8519.81 
 

8519.93 ex8519.81 

 
8519.99 ex8519.20 

ex8519.81 

ex8519.89 
 



 

(2/31.) 

HS 2002 HS 2007 

8520.10 ex8519.81 

 
8520.20 8519.50 

 

8520.32 ex8519.81 
 

8520.33 ex8519.81 

 
8520.39 ex8519.81 

 

8520.90 ex8519.81 
ex8519.89 

 

8523.11 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90./ 

 
8523.12 

 
ex8523.29 

Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.13 

 

ex8523.29 

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

 

8523.20 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 

 
8523.30 

 
ex8523.21 

Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.90 

 

ex8523.40 

ex8523.51 
ex8523.59 
ex8523.80 

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

 

8524.10 
 

ex8523.80 
 

Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.31 
 

ex8523.40 
 

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

85 et 90 

8524.32 
 

ex8523.40 
 

Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 



 

(2/32.) 

HS 2002 HS 2007 

8524.39 

 

ex8523.40 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.40 

 
ex8523.29 

 

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

 

8524.51 
 

ex8523.29 
 

Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.52 

 

ex8523.29 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 

 

8524.53 
 

ex8523.29 
 

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

 
8524.60 

 

ex8523.21 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.91 

 
ex8523.29 
ex8523.40 

ex8523.51 
ex8523.59 
ex8523.80 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.99 ex8523.29 

ex8523.40 

ex8523.51 
ex8523.59 
ex8523.80 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 

 

8525.10 ex8517.61 
ex8517.62 

8525.50 
 

8525.20 8517.12 

ex8517.61 
ex8517.62 
8525.60 

 



 

(2/33.) 

HS 2002 HS 2007 

8525.30 ex8525.80 

 
8525.40 ex8525.80 

 

8527.31 8527.91 
 

8527.32 8527.92 
 

8527.39 8527.99 
 

8527.90 8517.69 
 

8528.12 ex8528.71 

8528.72 
 

8528.13 ex8528.71 

8528.73 
 

8528.21 ex8528.49 

ex8528.59 
 

8528.22 ex8528.49 

ex8528.59 
 

8528.30 8528.69 

 

8529.90 ex8517.70 
ex8529.90 

 

8542.10 ex8523.52 
 

8542.21 ex8542.31 
ex8542.32 
ex8542.33 

ex8542.39 
 

8542.29 ex8542.31 

ex8542.32 
ex8542.33 
ex8542.39 

 
8542.60 ex8542.31 

ex8542.32 

ex8542.33 
ex8542.39 

 

8542.70 ex8543.90 
ex8548.90 

 

8542.90 ex8523.52 
8542.90 

 

8543.11 ex8486.20 
 

8543.19 8543.10 
 

8543.40 ex8543.70 
 



 

(2/34.) 

HS 2002 HS 2007 

8543.81 ex8523.59 

 
8543.89 ex8486.10 

ex8486.20 

ex8486.30 
ex8486.40 
ex8523.52 

ex8543.70 
8543.90 ex8486.90 

ex8523.52 

ex8543.90 
 

8544.41 ex8544.42 

 
8544.49 ex8544.49 

 

8544.51 ex8544.42 
 

8544.59 ex8544.49 

 

8548.90 ex8542.31 
ex8542.32 

ex8542.33 
ex8542.39 
ex8548.90 

 

8606.20 ex8606.91 
 

8606.91 ex8606.91 
 
 

8708.31 
 

ex8708.30 
 

8708.39 

 

ex8708.30 

 
8708.40 

 
ex8708.40 

 

8708.50 
 

ex8708.50 
 

8708.60 

 

ex8708.50 

 
8708.80 

 
ex8708.80 

 

8708.91 
 

ex8708.91 
 

8708.92 

 

ex8708.92 

 
8708.94 

 
ex8708.94 

 

8708.99 
 

ex8708.40 
ex8708.50 
ex8708.80 

ex8708.91 
ex8708.92 
ex8708.94 

8708.95 
8708.99 

 



 

(2/35.) 

HS 2002 HS 2007 

8801.10 

 
8801.90 

 

ex8801.00 

 
ex8801.00 

9006.20 ex9006.52 
ex9006.53 
ex9006.59 

 
9006.52 ex9006.52 

 

9006.53 ex9006.53 
 

9006.59 ex9006.59 

 
9006.62 ex9006.69 

 

9006.69 ex9006.69 
 

9009.11 ex8443.31 

ex8443.32 
ex8443.39 

 

9009.12 ex8443.31 
ex8443.32 
ex8443.39 

 
9009.21 ex8443.39 

 

9009.22 ex8443.39 
 

9009.30 ex8443.39 

 
9009.91 ex8443.99 

 

9009.92 ex8443.99 
 

9009.93 ex8443.99 

 
9009.99 ex8443.99 

 

9010.41 ex8486.20 
 

9010.42 ex8486.20 
 

9010.49 ex8486.20 
 

9010.50 9010.50 

ex8486.30 
 

9010.90 ex8486.90 

9010.90 
 



(2/36). 

HS 2002 HS 2007 

9011.10 9011.10 
ex8486.40 

 

9011.20 9011.20 
ex8486.40 

 

9011.90 ex8486.90 
9011.90 

 

9012.10 ex8486.40 
9012.10 

 

9012.90 ex8486.90 
9012.90 

 

9017.20 ex8486.40 
9017.20 

9017.90 ex8486.90 

9017.90 
 

9027.40 ex9027.80 

 
9027.80 ex9027.80 

 

9030.20 ex9030.20 
 

9030.31 9030.31 

 
9030.39 9030.33 

 

9030.83 
 

ex9030.20 
9030.32 
9030.39 

9030.84 
 

9030.89 ex9030.20 

ex9030.89 
 

9031.30 ex9031.49 

 
9031.49 ex9031.49 

 

9101.12 ex9101.19 
 

9101.19 ex9101.19 

 

9106.20 ex9106.90 
 

9106.90 ex9106.90 

 

9203.00 ex9205.90 
 

9204.10 ex9205.90 
 

9204.20 ex9205.90 

 

9205.90 ex9205.90 
 



 

 

HS 2002 HS 2007 

9209.10 ex9209.99 

 
9209.20 ex9209.99 

 

9209.93 ex9209.99 
 

9209.99 ex9209.99 

 

9306.10 ex9306.30 
 

9306.30 ex9306.30 
 

9401.50 9401.51 

9401.59 
 

9403.80 9403.81 

9403.89 
 

9501.00 

 
9502.10 

 

9502.91 
 

9502.99 

 

ex9503.00 

 
ex9503.00 

 

ex9503.00 
 

ex9503.00 

 

9503.10 
 

9503.20 
 

9503.30 

 
9503.41 

 

9503.49 
 

9503.50 

 
9503.60 

 

9503.70 
 

9503.80 

 
9503.90 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 

 
ex9503.00 

 

ex9503.00 
 

ex9503.00 

 
ex9503.00 

 

ex9503.00 
 

ex9503.00 

 
ex9503.00 

9614.20 ex9614.00 

9614.90 ex9614.00 

 

 

*       *       * 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/1. 

Y compris les corrigenda N° 1 (mars 2011) et N° 2 ( juillet 2011) / 
Including the corrigenda No. 1 (March 2011) and No. 2 (July 2011) 

 
 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0101.10 
 
 

0101.90  
 

0101.21 
ex0101.30 

 
0101.29 

ex0101.30 
0101.90 

 
0102.10 

 
 

0102.90 
 

0102.21 
0102.31 

ex0102.90 
 

0102.29 
0102.39 

ex0102.90 
 

0105.19 
 

0105.13 
0105.14 
0105.15 

 
0106.12 

 
0106.19 

 
 
 
 

0106.39 
 
 

0106.90 
 

ex0106.12 
 

ex0106.12 
0106.13 
0106.14 
0106.19 

 
0106.33 
0106.39 

 
0106.41 
0106.49 
0106.90 

 

107058
Typewriter
เอกสารแนบ ๕-๒



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/2. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0207.32 
 
 
 

0207.33 
 
 
 

0207.34 
 
 
 

0207.35 
 
 
 

0207.36 
 

0207.41 
0207.51 

ex0207.60 
 

0207.42 
0207.52 

ex0207.60 
 

0207.43 
0207.53 

 
0207.44 
0207.54 

ex0207.60 
 

0207.45 
0207.55 

ex0207.60 
 

0208.40 
 

0208.90 
 

ex0208.40 
 

ex0208.40 
0208.60 
0208.90 

 
0209.00 

 
0209.10 
0209.90 

 
0210.92 

 
0210.99 

 

ex0210.92 
 

ex0210.92 
0210.99 

 
0301.10 

 
 

0301.93 
 
 

0301.94 
 

0301.99 
 

0301.11 
0301.19 

 
0301.93 

ex0301.99 
 

ex0301.94 
 

ex0301.94 
ex0301.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/3. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0302.12 
 
 

0302.29 
 
 

0302.35 
 

0302.39 
 
 

0302.40 
 

0302.50 
 

0302.61 
 

0302.62 
 

0302.63 
 

0302.64 
 

0302.65 
 

0302.66 
 

0302.67 
 

0302.68 
 

0302.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0302.70 
 

0302.13 
0302.14 

 
0302.24 
0302.29 

 
ex0302.35 

 
ex0302.35 
0302.39 

 
0302.41 

 
0302.51 

 
0302.43 

 
0302.52 

 
0302.53 

 
0302.44 

 
0302.81 

 
0302.74 

 
0302.47 

 
0302.83 

 
0302.42 
0302.45 
0302.46 
0302.54 
0302.55 
0302.56 
0302.59 
0302.71 
0302.72 
0302.73 
0302.79 
0302.82 
0302.84 
0302.85 
0302.89 

 
0302.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/4. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0303.19 
 

0303.21 
 

0303.22 
 

0303.29 
 

0303.39 
 
 

0303.45 
 

0303.49 
 
 

0303.52 
 

0303.61 
 

0303.62 
 

0303.71 
 

0303.72 
 

0303.73 
 

0303.74 
 

0303.75 
 

0303.76 
 

0303.77 
 

0303.78 
 

0303.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0303.80 
 

0303.12 
 

0303.14 
 

0303.13 
 

0303.19 
 

0303.34 
0303.39 

 
ex0303.45 

 
ex0303.45 
0303.49 

 
0303.63 

 
0303.57 

 
0303.83 

 
0303.53 

 
0303.64 

 
0303.65 

 
0303.54 

 
0303.81 

 
0303.26 

 
ex0303.84 

 
0303.66 

 
0303.23 
0303.24 
0303.25 
0303.29 
0303.55 
0303.56 
0303.67 
0303.68 
0303.69 
0303.82 
0303.89 

 
0303.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/5. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0304.11 
 
 

0304.12 
 
 

0304.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0304.21 
 

0304.22 
 

0304.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0304.99 
 

0304.45 
0304.54 

 
0304.46 
0304.55 

 
0304.31 
0304.32 
0304.33 
0304.39 
0304.41 
0304.42 
0304.43 
0304.44 
0304.49 
0304.51 
0304.52 
0304.53 
0304.59 

 
0304.84 

 
0304.85 

 
0304.61 
0304.62 
0304.63 
0304.69 
0304.71 
0304.72 
0304.73 
0304.74 
0304.75 
0304.79 
0304.81 
0304.82 
0304.83 
0304.86 
0304.87 
0304.89 

 
0304.93 
0304.94 
0304.95 
0304.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/6. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0305.30 
 
 
 

0305.41 
 
 
 

0305.42 
 
 
 

0305.49 
 
 
 
 
 
 

0305.51 
 
 
 

0305.59  
 
 
 
 

0305.61 
 
 
 

0305.62 
 
 
 

0305.63 
 
 
 

0305.69  
 

0305.31 
0305.32 
0305.39 

 
0305.41 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.42 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.43 
0305.44 
0305.49 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.51 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.59 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.61 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.62 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.63 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.64 
0305.69 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/7. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0306.11 
 

0306.12 
 

0306.13 
 
 

0306.14 
 

0306.19 
 
 

0306.21 
 

0306.22 
 

0306.23 
 
 

0306.24 
 

0306.29 
 

ex0306.11 
 

ex0306.12 
 

ex0306.16 
ex0306.17 

 
ex0306.14 

 
ex0306.15 
ex0306.19 

 
ex0306.21 

 
ex0306.22 

 
ex0306.26 
ex0306.27 

 
ex0306.24 

 
ex0306.25 
ex0306.29 

 
0307.10 

 
 

0307.29 
 

0307.39 
 

0307.49 
 

0307.59 
 

0307.60 
 

0307.91 
 
 
 
 
 
 
 

0307.99 
 

0307.11 
ex0307.19 

 
ex0307.29 

 
ex0307.39 

 
ex0307.49 

 
ex0307.59 

 
ex0307.60 

 
0307.71 
0307.81 
0307.91 
0308.11 
0308.21 

ex0308.30 
ex0308.90 

 
ex0307.79 
ex0307.89 
ex0307.99 
ex0308.19 
ex0308.29 
ex0308.30 
ex0308.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/8. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0401.30 
 

0401.40 
0401.50 

 
0407.00 

 
0407.11 
0407.19 
0407.21 
0407.29 
0407.90 

 
0603.19 

 
0603.15 
0603.19 

 
0604.10 

 
 

0604.91 
 

0604.99 
 

ex0604.20 
ex0604.90 

 
ex0604.20 

 
ex0604.90 

 
0709.90 

 
0709.91 
0709.92 
0709.93 
0709.99 

 
0713.39 

 
 
 

0713.90 
 

0713.34 
0713.35 
0713.39 

 
0713.60 
0713.90 

 
0714.90 

 
0714.30 
0714.40 
0714.50 
0714.90 

 
0801.19 

 
0801.12 
0801.19 

 
0802.40 

 
 

0802.50 
 
 

0802.60 
 
 

0802.90 
 

0802.41 
0802.42 

 
0802.51 
0802.52 

 
0802.61 
0802.62 

 
0802.70 
0802.80 
0802.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/9. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0803.00 
 

0803.10 
0803.90 

 
0808.20 

 
0808.30 
0808.40 

 
0809.20 

 
0809.21 
0809.29 

 
0810.90 

 
0810.30 
0810.70 
0810.90 

 
0904.20 

 
0904.21 
0904.22 

 
0905.00 

 
0905.10 
0905.20 

 
0907.00 

 
0907.10 
0907.20 

 
0908.10 

 
 

0908.20 
 
 

0908.30 
 

0908.11 
0908.12 

 
0908.21 
0908.22 

 
0908.31 
0908.32 

 
0909.10 

 
 

0909.20 
 
 

0909.30 
 
 

0909.40 
 
 

0909.50 
 

ex0909.61 
ex0909.62 

 
0909.21 
0909.22 

 
0909.31 
0909.32 

 
ex0909.61 
ex0909.62 

 
ex0909.61 
ex0909.62 

 
0910.10 

 
0910.11 
0910.12 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/10. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1001.10 
 
 

1001.90 
 

1001.11 
1001.19 

 
1001.91 
1001.99 

 
1002.00 

 
1002.10 
1002.90 

 
1003.00 

 
1003.10 
1003.90 

 
1004.00 

 
1004.10 
1004.90 

 
1007.00 

 
1007.10 
1007.90 

 
1008.20 

 
1008.21 
1008.29 

 
1008.90 

 
1008.40 
1008.50 
1008.60  
1008.90 

 
1102.10 

 
1102.90 

 

ex1102.90 
 

ex1102.90 
 

1201.00 
 

1201.10 
1201.90 

 
1202.10 

 
 

1202.20 
 

ex1202.30 
1202.41 

 
ex1202.30 
1202.42 

 
1207.20 

 
 

1207.99 
 

1207.21 
1207.29 

 
1207.10 
1207.30 
1207.60 
1207.70 
1207.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/11. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1212.20 
 
 

1212.99 
 

1212.21 
1212.29 

 
1212.92 
1212.93 
1212.94 
1212.99 

 
1501.00 

 
1501.10 
1501.20 
1501.90 

 
1502.00 

 
1502.10 
1502.90 

 
1604.19 

 
 

1604.30 
 

1604.17 
1604.19 

 
1604.31 
1604.32 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/12. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1605.10 
 
 
 

1605.20 
 
 
 
 
 
 

1605.30 
 
 
 

1605.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

1605.90 
 

ex0306.14 
ex0306.24 
1605.10 

 
ex0306.16 
ex0306.17 
ex0306.26 
ex0306.27 
1605.21 
1605.29 

 
ex0306.12 
ex0306.22 
1605.30 

 
ex0306.11 
ex0306.15 
ex0306.19 
ex0306.21 
ex0306.25 
ex0306.29 
1605.40 

 
ex0307.19 
ex0307.29 
ex0307.39 
ex0307.49 
ex0307.59 
ex0307.60 
ex0307.79 
ex0307.89 
ex0307.99 
ex0308.19 
ex0308.29 
ex0308.30 
ex0308.90 
1605.51 
1605.52 
1605.53 
1605.54 
1605.55 
1605.56 
1605.57 
1605.58 
1605.59 
1605.61 
1605.62 
1605.63 
1605.69 

 
1701.11 

 
1701.13 
1701.14 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/13. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2003.20 
 

2003.90 
 

ex2003.90 
 

ex2003.90 
 

2008.92 
 

2008.99 
 

2008.97 
 

2008.93 
2008.99 

 
2009.80 

 
2009.81 
2009.89 

 
2403.10 

 
2403.11 
2403.19 

 
2528.10 

 
2528.90 

 

ex2528.00 
 

ex2528.00 
 

2710.11 
 
 

2710.19 
 

2710.12 
ex2710.20 

 
2710.19 

ex2710.20 
 

2830.90 
 

2830.90 
ex2852.90 

 
2835.39 

 
2835.39 

ex2852.90 
 

2842.10 
 

2842.10 
ex2852.90 

 
2848.00 

 
2848.00 

ex2852.90 
 

2849.90 
 

2849.90 
ex2852.90 

 
2850.00 

 
2850.00 

ex2852.90 
 

2852.00 
 

2852.10 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/14. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2903.41 
 

2903.42 
 

2903.43 
 

2903.44 
 

2903.45 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

2903.46 
 

2903.76 
 

2903.47 
 

2903.78 
 

2903.49 
 

2903.71 
2903.72 
2903.73 
2903.74 
2903.75 
2903.79 

 
2903.51 

 
2903.52 

 
2903.59 

 
2903.61 

 
2903.62 

 
2903.69 

 

2903.81 
 

2903.82 
 

2903.89 
 

2903.91 
 

2903.92 
 

2903.99 
 

2908.99 
 

2908.92 
2908.99 

 
2912.30 

 
2912.49 

 

ex2912.49 
 

ex2912.49 
 

2914.21 
 

2914.29 
 

ex2914.29 
 

ex2914.29 
 

2916.19 
 

2916.16 
2916.19 

 
2916.35 

 
2916.39 

 

ex2916.39 
 

ex2916.39 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/15. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2925.29 
 

2925.29 
ex3002.10 

 
2931.00 

 
2931.10 
2931.20 
2931.90 

 
2932.21 

 
2932.29 

 

ex2932.20 
 

ex2932.20 
 

2933.29 
 

2933.29 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
2934.99 

 
ex2852.90 
2934.99 

ex3002.10 
 

2937.31 
 

2937.39 
 

2937.40 
 

2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
ex3002.10 

 
2939.49 

 
2939.44 
2939.49 

 
3002.10 

 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
3002.20 

 
ex3002.10 
3002.20 

 
3002.90 

 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
3201.90 

 
ex2852.90 
3201.90 

 
3501.90 

 
ex2852.90 
3501.90 

 
3502.90 

 
ex2852.90 
3502.90 

 
3504.00 

 
ex2852.90 
3504.00 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/16. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

3702.51 
 

3702.52 
 

ex3702.52 
 

ex3702.52 
 

3702.91 
 
 

3702.93 
 

3702.94 
 

3702.95 
 

ex3702.96 
ex3702.97 

 
ex3702.96 

 
ex3702.97 

 
3702.98 

 
3808.50 

 
3808.91 

 
 

3808.92 
 
 

3808.93 
 
 

3808.94 
 
 

3808.99 
 

ex3808.50 
 

ex3808.50 
3808.91 

 
ex3808.50 
3808.92 

 
ex3808.50 
3808.93 

 
ex3808.50 
3808.94 

 
ex3808.50 
3808.99 

 
3824.90 

 
ex2852.90 
3824.90 
3826.00 

 
3907.20 

 
ex3002.10 
3907.20 

 
3926.20 

 
 

3926.90 
 

3926.20 
ex9619.00 

 
3926.90 

ex9619.00 
 

4101.20 
 
 

4101.90 
 

4101.20 
ex4101.90 

 
ex4101.90 

 
4401.30 

 
4401.31 
4401.39 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/17. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

4808.20 
 

4808.30 
 

ex4808.40 
 

ex4808.40 
 

4814.10 
 

4814.90 
 

ex4814.90 
 

ex4814.90 
 

4818.40 
 

ex9619.00 
 

5601.10 
 

ex9619.00 
 

5801.24 
 

5801.25 
 

ex5801.27 
 

ex5801.27 
 

5801.34 
 

5801.35 
 

ex5801.37 
 

ex5801.37 
 

6108.21 
 
 

6108.22 
 
 

6108.29 
 

6108.21  
ex9619.00 

 
6108.22 

ex9619.00 
 

6108.29  
ex9619.00 

 
6111.20 

 
 

6111.30 
 
 

6111.90 
 

6111.20  
ex9619.00 

 
6111.30  

ex9619.00 
 

6111.90  
ex9619.00 

 
6113.00 

 
6113.00  

ex9619.00 
 

6208.91 
 
 

6208.92 
 
 

6208.99 
 

6208.91  
ex9619.00 

 
6208.92  

ex9619.00 
 

6208.99  
ex9619.00 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/18. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

6209.20 
 
 

6209.30 
 
 

6209.90 
 

6209.20  
ex9619.00 

 
6209.30  

ex9619.00 
 

6209.90  
ex9619.00 

 
6210.50 

 
6210.50 

ex9619.00 
 

6211.41 
 

6211.49 
 

ex6211.49 
 

ex6211.49 
 

6306.91 
 

6306.99 
 

ex6306.90 
 

ex6306.90 
 

6307.90 
 

6307.90 
ex9619.00 

 
6406.91 

 
6406.99 

 

ex6406.90 
 

ex6406.90 
 

6505.10 
 

6505.90 
 

ex6505.00 
 

ex6505.00 
 

6811.83 
 

6811.89 
 

ex6811.89 
 

ex6811.89 
 

7319.20 
 

7319.30 
 

ex7319.40 
 

ex7319.40 
 

7418.11 
 

7418.19 
 

ex7418.10 
 

ex7418.10 
 

7615.11 
 

7615.19 
 

ex7615.10 
 

ex7615.10 
 

8201.20 
 

8201.90 
 

ex8201.90 
 

ex8201.90 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/19. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

8205.80 
 

8205.90 
 

ex8205.90 
 

ex8205.90 
 

8452.40 
 

8452.90 
 

ex8452.90 
 

ex8452.90 
 

8456.90 
 

ex8456.90 
 

8466.93 
 

ex8466.93 
 

8479.89 
 

ex8456.90 
8479.71 
8479.79 
8479.89 

 
8479.90 

 
ex8466.93 
8479.90 

 
8507.80 

 
8507.50 
8507.60 
8507.80 

 
8523.40 

 
8523.41 
8523.49 

 
8540.40 

 
8540.50 

 

ex8540.40 
 

ex8540.40 
 

8540.72 
 

8540.79 
 

ex8540.79 
 

ex8540.79 
 

8714.11 
 

8714.19 
 

ex8714.10 
 

ex8714.10 
 

9007.11 
 

9007.19 
 

ex9007.10 
 

ex9007.10 
 

9008.10 
 

9008.20 
 

9008.30 
 

9008.40 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/20. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

9109.11 
 

9109.19 
 

ex9109.10 
 

ex9109.10 
 

9114.20 
 

9114.90 
 

ex9114.90 
 

ex9114.90 
 

9301.11 
 

9301.19 
 

ex9301.10 
 

ex9301.10 
 

9305.21 
 

9305.29 
 

ex9305.20 
 

ex9305.20 
 

9504.10  
 

9504.90 
 

ex9504.50 
 

ex9504.50 
9504.90 

 
9608.31 

 
9608.39 

 

ex9608.30 
 

ex9608.30 
 

 
___________ 
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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 

  

107788
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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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  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 

  



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/7. 

HS 2012 HS 2017 

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 
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  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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CORRELATING THE 2012 VERSION 

TO THE 2017 VERSION OF CHAPTER 44 OF THE HARMONIZED SYSTEM 
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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). 

 



Original (Duplicate/Triplicate) 
 

          Reference No.     

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country) 

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE 

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN 
(AJCEP AGREEMENT) 

      

       CERTIFICATE OF ORIGIN 

           
              
2. Goods consigned to (Importer’s/Consignee's name, 
address, country)             FORM AJ   

           Issued in ______________ 

                   (Country) 

            See Notes Overleaf 
                      
              

3. Means of transport and route (as far as known)   4. For Official Use   
              

     Shipment date         
Preferential Treatment Given Under AJCEP 
Agreement 

           
                

               

     Vessel's name/Aircraft etc.         Preferential Treatment Not Given (Please 

           state reason/s)   
                
              
              

     Port of discharge            
              

          .................................................................................. 

        Signature of Authorised Signatory of the Importing 

        Country    
                      
                 
5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criteria 9. Gross 10. Number and  

    number     numbers of     packages, description of     (see Notes     weight       date of 

      Packages     goods (including quantity     overleaf)     or other quantity       Invoices 

       where appropriate and HS         and value (FOB   

   
    number of the importing 
Party)     

only when RVC         
criterion is used)   

               
                      
                 
                 
                 
                 
                 
                      
              

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 statements 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 requirements        

      specified for these goods in the AJCEP Agreement          

      for the goods exported to        

                  

              

.............................................................        

(Importing Country)        

              

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, name, signature and company of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 

  

13.                     

□ Third Country Invoicing □ Back-to-Back CO   □ Issued Retroactively   
 

 

 

 

ภาคผนวก ๑-1 New CO FORM AJ ASEAN Version 
 



 

OVERLEAF NOTES 
 
1. The following countries shall use this form for the purpose of preferential tariff treatment under the Agreement on Comprehensive 
Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (AJCEP Agreement) : 
 

BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA LAOS  MALAYSIA 
MYANMAR   PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND  VIETNAM  
 

2. CONDITIONS:  To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any of the Parties to the 
AJCEP Agreement should: 
(i) fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;  
(ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of the AJCEP Agreement; and 
(iii) comply with the origin criteria in Chapter 3 of the AJCEP Agreement. 
 

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter should 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 country named in box 11 of 
this form: 

Insert in box 8 

(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of  the AJCEP Agreement 
“PE” 

(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of  the AJCEP Agreement 
 

“WO” 

(c)    Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of  the AJCEP Agreement 
 

“CTH” or 
“RVC” 

(d)    Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of  the AJCEP Agreement 
 

- Change in Tariff Classification  
 
- Regional Value Content 
 
- Specific Processes 

 

 
 
“CTC”  
 
“RVC” 
 
“SP” 
 
 

Also, exporters should indicate the following where applicable:  

(e)   Goods which comply with Article 28 of  the AJCEP Agreement 
 

“DMI” 

(f)    Goods which comply with Article 29 of  the AJCEP Agreement 
 

“ACU” 

 

4. EACH ITEM SHOULD QUALIFY: All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of particular 
relevance when similar items of different sizes are exported. 

 

5. DESCRIPTION OF GOODS: For each good, the HS tariff classification number of the importing Party should be indicated at the 
six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the 
invoice and, if possible, to the description under the HS for the good. With respect to subheading 2208.90 and 9404.90, in an 
exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. “sake compound and cooking sake 
(Mirin) of subheading 2208.90”, “beverages with a basis of fruit, of an alcoholic strength by volume of less than 1% of subheading 
2208.90” “quilts and eiderdowns of 9404.90”), such description of specific products should be indicated. 

 

6. FREE-ON-BOARD (FOB) VALUE: The FOB value in Box 9 shall be reflected only when the Regional Value Content criterion is 
applied in determining the origin of goods. In the case of goods exported from and imported by Cambodia and Myanmar, the FOB 
value shall be included on the Certificate of Origin, irrespective of the origin criteria used, for 2 years upon the implementation of 
this new arrangement. 

 

7. INVOICES: Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the 
good into the importing Party. 

 

8. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 3 (d) of 
Implementing Regulations, the “Third Country Invoicing” box in box 13 should be ticked (√). The number of invoices issued for 
the importation of goods into the importing Party should be indicated in box 10, and the full legal name and address of the 
company or person that issued the invoices shall be indicated in box 7.  
 

In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the certificate of 
origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be 
indicated in box 10. The “Third Country Invoicing” in box 13 should be ticked, and it should be indicated in box 7 that the goods 
will be subject to another invoice to be issued in a third country for the importation into the importing Party, identifying in box 7 the 
full legal name and address of the company or person that will issue another invoice in the third country. In such a case, the 
customs authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which 
confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.  

 

9. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In the case of a back-to-back CO issued in accordance with paragraph 4 of Rule 3 
of the Operational Certification Procedures, the “Back-to-Back CO” box in box 13 should be ticked (√). 

 

10. ISSUED RETROACTIVELY: In cases of a CO issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing Regulations, 
the “Issued Retroactively” box in box 13 should be ticked (√). 

 
 

11. CERTIFIED TRUE COPY: In cases of certified true copies, the words “CERTIFIED TRUE COPY” should be indicated in box 12 in 
accordance with Rule 5 of the Implementing Regulations. 



 
Original 

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country) Reference No.     

 

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION 

OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP 
AGREEMENT) 

 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

 
              
2. Goods consigned to (Importer’s/Consignee's name, 
address, country)             FORM AJ   

              Issued in    Japan 

                   
                      
              

3. Means of transport and route (as far as known)   4. For Official Use   
              

     Shipment date         Preferential Treatment Given Under  

           AJCEP Agreement 
                

               

     Vessel's name/Aircraft etc.         Preferential Treatment Not Given (Please 

           state reason/s)   
                
              
              

     Port of discharge            
              

          .................................................................................. 

        Signature of Authorised Signatory of the Importing 

        
Country 
    

 
5. Item number (as necessary); Marks and numbers of packages; 
Number and kind of packages; Description of goods (including quantity 
where appropriate and HS number of the importing Party at 6-digit level) 

 
6. Preference 
criteria (see Notes 
overleaf) 

 
7.Quantity (gross 
or net weight or 
other quantity) 

 
8. Number and 

date of Invoices 

    

9. Remarks 
 
 

□ Third Country Invoicing                          □ Issued Retroactively 
              

10. Declaration by the exporter   11. Certification    
              
      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statements 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 requirements        
specified for these goods in the AJCEP Agreement for 
the goods exported to          

            

.............................................................        

(Importing Country)        

              

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, printed name, signature and company of Place and date, printed name, signature and stamp of 

authorised signatory Competent Governmental Authority or Designee 

  

 

 

 

ภาคผนวก ๑-2 CO FORMAT FOR JAPAN 
 



 

OVERLEAF NOTES 
 
1. Japan uses this form for the purpose of preferential tariff treatment under the Agreement on Comprehensive 
Economic Partnership among Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations (AJCEP 
Agreement). 
 
2. CONDITIONS:  To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any Party of the 
AJCEP Agreement should: 
(i) fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;  
(ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of Chapter 3; and 
(iii) comply with the preference criteria provided for in Chapter 3 of the AJCEP Agreement. 
 
3. PREFERENCE CRITERIA: For goods that meet the preference criteria, the exporter or its authorised agent should 
indicate in box 6 of this form, the preference criteria met, in the manner shown in the following table: 
 

Circumstances of production or  manufacture in the country named in box 
10 of this form 

Insert in box 6 

(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of Chapter 3 “PE” 

(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of Chapter 3 
 

“WO” 

(c)  Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of Chapter 3 
 

“CTH” or 
“RVC”  

(d)    Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of Chapter 3 
 

- Change in Tariff Classification  
 
- Regional Value Content 
 
- Specific Processes 

 

 
 
“CTC”  
 
“RVC”  
 
“SP” 
 

Also, exporters should indicate the following where applicable:  

(e)    Should goods comply with Article 28 of Chapter 3 
 

“DMI” 

(f)    Should goods comply with Article 29 of Chapter 3 
 

“ACU” 

 
4. EACH ITEM SHOULD QUALIFY: All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of 

particular relevance when similar items of different sizes are exported. 
 
5. DESCRIPTION OF GOODS: For each good, the HS tariff classification number of the importing Party should be 

indicated at the six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to 
the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good. With respect to 
subheading 2208.90 and 9404.90, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special 
description (e.g. “sake compound and cooking sake (Mirin) of subheading 2208.90”, “beverages with a basis of fruit, 
of an alcoholic strength by volume of less than 1% of subheading 2208.90” “quilts and eiderdowns of 9404.90”), such 
description of specific products should be indicated. 

 
6. INVOICES: Indicate the invoice number and date for each item.  The invoice should be the one issued for the 

importation of the good into the importing Party. 
 
7. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 3 (d) 

of Implementing Regulations, the “Third Country Invoicing” box in box 9 should be ticked (√) and the number of 
invoice issued for the importation of goods into the importing Party should be indicated in box 8, identifying in box 9 
the full legal name and address of the company or person that issued the invoice.   

 
In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the 
certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of 
origin is issued should be indicated in box 8. The “Third Country Invoicing” box in box 9 should be ticked (√), and it 
should be indicated in box 9 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a third country for the 
importation into the importing Party, identifying in box 9 the full legal name and address of the company or person 
that will issue another invoice in the third country.  In such case, the customs authority of the importing Party may 
require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the 
exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import. 

 
8. ISSUED RETROACTIVELY: In cases of COs issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing 

Regulations, the “Issued Retroactively” box in box 9 should be ticked (√). 
 



Original (Duplicate/Triplicate) 
 

          Reference No.     

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country) 

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE 

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN 
(AJCEP AGREEMENT) 

      

       CERTIFICATE OF ORIGIN 

           
              
2. Goods consigned to (Importer’s / consignee's name, 
address, country)             FORM AJ   

           Issued in ______________ 

                   (Country) 

            See Notes Overleaf 
                      
              

3. Means of transport and route (as far as known)   4. For Official Use   
              

     Shipment date         
Preferential Treatment Given Under AJCEP 
Agreement 

           
                

               

     Vessel's name/aircraft etc.         Preferential Treatment Not Given (Please 

           state reason/s)   
                
              
              

     Port of discharge            
              

          .................................................................................. 

        Signature of Authorised Signatory of the Importing 

        Country    
                      
                 
5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criteria 9. Quantity (gross 10. Number and  

    number     numbers of     packages, description of     (see Notes     or net weight       date of 

      packages     goods (including quantity     overleaf) 
    or other 
quantity)       Invoices 

       where appropriate and HS         and value, e.g.   

   
    number of the importing 
Party)     

    FOB if required 
by exporting Party   

               
                      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                      
              

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 statements 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 requirements        

      specified for these goods in the AJCEP Agreement          

      for the goods exported to        

                  

              

.............................................................        

(Importing Country)        

              

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, signature and company of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 

  

13.                     

□ Third Country Invoicing □ Back-to-Back CO   □ Issued Retroactively   
 

 

 

ภาคผนวก ๑-3 Old CO FORM AJ ASEAN Version 
 



 

OVERLEAF NOTES 
 
1. Countries which use this form for the purpose of preferential tariff treatment under the Agreement on Comprehensive 
Economic Partnership among Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations (AJCEP Agreement) 
are: 
BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA LAOS  MALAYSIA 
MYANMAR   PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND  VIETNAM  
 
2. CONDITIONS:  To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any Parties of the 
AJCEP Agreement should: 
(i) fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;  
(ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of the AJCEP Agreement; and 
(iii) comply with the origin criteria in Chapter 3 of the AJCEP Agreement. 
 
3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter should 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 country named in box 11 of 
this form 

Insert in box 8 

(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of the AJCEP Agreement 
“PE” 

(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of the AJCEP Agreement 
 

“WO” 

(c)    Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of the AJCEP Agreement  “CTH” or 
“RVC” 

(d)    Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of the AJCEP Agreement 
 

- Change in Tariff Classification  
 
- Regional Value Content 
 
- Specific Processes 

 

 
 
“CTC”  
 
“RVC” 
 
“SP” 
 
 

Also, exporters should indicate the following where applicable:-  

(e)    Should goods comply with Article 28 of the AJCEP Agreement  “DMI” 

(f)    Should goods comply with Article 29 of the AJCEP Agreement  “ACU” 

 
4. EACH ITEM SHOULD QUALIFY: All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of particular 

relevance when similar items of different sizes are exported. 
 
5. DESCRIPTION OF GOODS: For each good, the HS tariff classification number of the importing Party should be indicated at 

the six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on 
the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good. With respect to subheading 2208.90 and 9404.90, 
in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. “sake compound and 
cooking sake (Mirin) of subheading 2208.90”, “beverages with a basis of fruit, of an alcoholic strength by volume of less than 
1% of subheading 2208.90” “quilts and eiderdowns of 9404.90”), such description of specific products should be indicated. 

 
6. INVOICES: Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of 

the good into the importing Party. 
 
7. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 3 (d) of 

Implementing Regulations, “the Third Country Invoicing” box in box 13 should be ticked (√). The number of invoices issued 
for the importation of goods into the importing Party should be indicated in box 10, and the full legal name and address of 
the company or person that issued the invoices shall be indicated in box 7.  
 
In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the certificate of 
origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should 
be indicated in box 10. The “Third Country invoicing” in box 13 should be ticked, and it should be indicated in box 7 that the 
goods will be subject to another invoice to be issued in a third country for the importation into the importing Party, identifying 
in box 7 the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice in the third country. In such 
a case, the customs authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant 
documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared 
for import.  

 
8. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In the case of a back-to-back CO issued in accordance with paragraph 4 of 

Rule 3 of the Operational Certification Procedures, the “Back-to-Back CO” box in box 13 should be ticked (√). 
 
9. ISSUED RETROACTIVELY: In cases of a CO issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing 

Regulations, the “Issued Retroactively” box in box 13 should be ticked (√). 
 

10. CERTIFIED TRUE COPY: In cases of certified true copies, the words “CERTIFIED TRUE COPY” should be indicated in box 
12 in accordance with Rule 5 of the Implementing Regulations. 

 



ภาคผนวก 2 

กฎเฉพาะรายสินค้า 

1.  เพ่ือความมุ่งประสงค์ของกฎเฉพาะรายสินค้าท่ีก าหนดในภาคผนวกนี้ ค าว่า 

 (เอ) “RVC  40%” หมายถึง สินค้าท่ีมีสัดส่วนมุลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ 
(40) ซึ่งค านวณโดยใช้สูตรการค านวณที่ระบุในข้อ 27 และได้กระท ากระบวนการผลิตขั้น
สุดท้ายในประเทศภาคี 

  หมายเหตุ : เพ่ือความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้ ให้ใช้อนุวรรค (2 เอ) ของข้อ 27 บังคับ 

 (บี) “CC” หมายถึง การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรในระดับตอน ประเภท หรือประเภทย่อยจากตอน
อ่ืนใด ซึ่งหมายความว่า วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตของสินค้าได้ผ่านการเปลี่ยน
พิกัดท่ีระดับ 2 หลักของ เอช. เอส. (กล่าวคือ การเปลี่ยนตอน) 

 (ซี) “CTH” หมายถึง การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับตอน ประเภท หรือประเภทย่อยจากประเภท
อ่ืนใด ซึ่งหมายความว่า วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตของสินค้าได้ผ่านการเปลี่ยน
พิกัดท่ีระดับ 4 หลักของ เอช. เอส. (กล่าวคือ การเปลี่ยนประเภท) 

 (ดี) “CTSH” หมายถึง การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับตอน ประเภท หรือประเภทย่อยจาก
ประเภทย่อยอ่ืนใด ซึ่งหมายความว่า วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตของสินค้าได้
ผ่านการเปลี่ยนพิกัดท่ีระดับ 6 หลักของ เอช. เอส. (กล่าวคือ การเปลี่ยนประเภทย่อย) 

 (อี) “WO” หมายถึง สินค้าได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดภายในประเทศภาคีหนึ่งตามที่ได้
นิยามไว้ในข้อ 25 

2. ภาคผนวกนี้อยู่บนพื้นฐานของระบบฮาร์โมไนซ์ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 

3. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุวรรค 1 (บี) ของข้อ 28 ให้บังคับใช้ดังต่อไปนี้ 

 (เอ) ในกรณีของสินค้าที่ถูกจ าแนกภายใต้ประเภทย่อย 1803.10  1803.20 และ 1805.00 
ของ เอช เอส มูลค่ารวมของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดที่ใช้ในการผลิตนั้นโดยไม่ได้ผ่าน ซี ที ซี ที่ก าหนด 
จะต้องไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของ เอฟ โอ บี และ 

 (บี) ในกรณีของสินค้าที่ถูกจ าแนกภายใต้ประเภทย่อย 2103.90 ของระบบเอช เอส มูลค่ารวมของ
วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดที่ใช้ในการผลิตนั้นโดยไม่ได้ผ่าน ซี ที ซี ที่ก าหนด จะต้องไม่เกินร้อยละเจ็ด 
(7) ของ เอฟ โอ บี 

 
   
 

 

 

 



   

 2/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ตอนท่ี  ประเภท ประเภท

ย่อย 

  

หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ตอนที่ 1-5) 

ตอนท่ี 1 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

สัตว์มีชีวิต CC 

ตอนท่ี 2 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

เนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนของสตัว์ที่บริโภคได ้ CC ยกเว้นจากตอนที่ 1 

ตอนท่ี 3 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

ปลา  สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซยี  โมลลสุก์ และ

สัตว์น้ าท่ีไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ 

CC 

ตอนท่ี 4 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

ผลิตภณัฑ์นม ไขส่ัตว์ปีก น้ าผึ้งธรรมชาติ 

ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ที่บรโิภคได้ ซึ่งไม่ไดร้ะบุหรือ

รวมไว้ในท่ีอื่น 

CC 

ตอนท่ี 5 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

ผลิตภณัฑ์จากสัตว์ที่ไม่ไดร้ะบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่น CC 

หมวด 2 ผลิตภณัฑ์จากพืช (ตอนท่ี 6-14) 

ตอนท่ี 6 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่

คล้ายกัน  ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ 

CC 

ตอนท่ี 7 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได ้ CC 

ตอนท่ี 8 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

ผลไม้และลูกนตัที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จ าพวก

ส้มหรือเปลือกแตง 

CC 

ตอนท่ี 9   กาแฟ  ชา  ชามาเต้  และเครื่องเทศ  

 09.01  กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็

ตาม เปลือกและเยื่อ ของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้

แทนกาแฟท่ีมีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็

ตาม 

 

   - กาแฟที่ไม่ได้คั่ว  

  0901.11 - - ไมไ่ด้แยกเอากาเฟอีนออก CC 

  0901.12 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว CC 

   - กาแฟคั่ว  

  0901.21 - - ไมไ่ด้แยกเอากาเฟอีนออก RVC 40% 

  0901.22 - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว RVC 40% 

  0901.90 - อื่น ๆ CC 
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 09.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม CC 

 09.03 0903.00 ชามาเต ้ CC 

 09.04  พริกในตระกลูไปเปอร์ รวมทั้งพรกิในตระกูลแคป

ซิกัม หรือตระกูลพเิมนตาที่แห้งหรือบดหรือป่น 

 

   - พริกในตระกูลไปเปอร ์  

  0904.11 - - ไม่บดและไม่ป่น CC 

  0904.12 - - บดหรือป่น CTSH 

  0904.20 - พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตาที่

แห้งหรือบดหรือป่น 

CC 

 09.05 0905.00 วานิลา CC 

 09.06  อบเชยและดอกอบเชย  

  0906.10 - ไม่บดและไม่ป่น CC 

   0906.20 - บดหรือป่น CTSH 

 09.07 0907.00 กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก) CC 

 09.08 ทุกประเภท

ย่อย 

ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน CC 

 09.09 ทุกประเภท

ย่อย 

เมลด็ยี่หรา่ เมล็ดโปย๊กั๊ก เมล็ดเทยีนข้าวเปลือก 

เมลด็ผักชี เมล็ดเทยีนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์ และ

จูนิเปอร์เบอรร์ี ่

CC 

 09.10  ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ใบเบย์ หอมแขกและ

เครื่องเทศอื่นๆ 

 

  0910.10 - ขิง CC 

  0910.20 - หญ้าฝรั่น CC 

  0910.30 - ขมิ้น CC 

  0910.40 - ไทม์และใบเบย ์ CC 

  0910.50 - หอมแขก CTSH 

   - เครื่องเทศอื่น ๆ  

  0910.91 - - ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 (ข) ของ

ตอนนี ้

CTSH 

  0910.99 - - อื่น ๆ CC 

ตอนท่ี 10 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

ธัญพืช CC 
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ตอนท่ี 11   ผลิตภณัฑ์ของอุตสาหกรรมโมส่ีเมล็ดธัญพืช  

มอลต์  สตาร์ช  อินูลิน  และกลูเทนจากข้าวสาล ี

 

 11.01 1101.00 แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน CC 

 11.02 ทุกประเภท

ย่อย 

แป้งธัญพืชอื่นๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้ง

เมสลิน 

CC 

 11.03 ทุกประเภท

ย่อย 

เมลด็หัก แป้งหยาบ และเพลเลตของธัญพืช CC 

 11.04 ทุกประเภท

ย่อย 

เมลด็ธัญพืขท่ีจัดท าโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือก

ออก ท าให้แบน ท าเป็นเกล็ด ท าเป็นเม็ดกลม 

ฝาน หรือบดแตก) เว้นแต่เมลด็ข้าว ตามประเภทท่ี 

10.06 นอกจากนี้ให้รวมถึงเยริ์มของธัญพืช ท้ัง

อัน หรือท่ีท าให้แบน ท าเป็นเกล็ด หรือบด 

CC 

 11.05  แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เมด็ และเพลเลต  ท่ีท า

จากมันฝรั่ง 

 

  1105.10 - แป้ง แป้งหยาบ และผง CC ยกเว้นจากตอนที่ 7 

  1105.20 - เกล็ด เมด็ และเพลเลต CC ยกเว้นจากตอนที ่7 

 11.06  แป้ง แป้งหยาบและผง  ที่ท าจากพืชผักตระกลูถั่ว

ที่แห้งตามประเภทท่ี 07.13 ท าจากสาคูหรือจาก

รากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14 หรือท า

จากผลติภณัฑ์ในตอนท่ี 8 

 

  1106.10 - ที่ท าจากพืชผักตระกูลถั่วท่ีแห้งตามประเภทท่ี 

07.13 

CC 

  1106.20 - ที่ท าจากสาคูหรือจากรากหรือหวัของพืชตาม

ประเภทที่ 07.14 

CC ยกเว้นจากตอนที ่7 

  1106.30 - ที่ท าจากผลิตภัณฑ์ในตอนท่ี 8 CC ยกเว้นจากตอนที ่8 

 11.07 ทุกประเภท

ย่อย 

มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม CC 

 11.08 ทุกประเภท

ย่อย 

สตาร์ช และอินูลิน CC 

 11.09 1109.00 กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม CC 

ตอนท่ี 12 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

เมลด็พืชและผลไม้ ท่ีมีน้ ามัน เมลด็ธัญพืช เมลด็

พืชและผลไมเ้บ็ดเตลด็ พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งท่ีใช้เป็นอาหาร

สัตว ์

CC 
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ตอนท่ี 13 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ าเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกดั

อื่นๆ จากพืช 

CC 

ตอนท่ี 14 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช ท่ีไม่ได้

ระบุหรือรวมไว้ในท่ีอื่น 

CC 

หมวด 3 ไขมันและน้ ามันทีไ่ด้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ ามันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคไดซ้ึ่งจัดท าแล้ว ไขท่ีได้จากสตัว์

หรือพืช (ตอนท่ี 15) 

ตอนท่ี 15   ไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช  และ

ผลิตภณัฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ ามันดังกล่าว  

ไขมันท่ีบริโภคได้ซึ่งจัดท าแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือ

พืช 

 

 15.01 1501.00 ไขมันหมู (รวมถึง น้ ามันหมู (ลารด์)) และไขมัน

สัตว์ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภทที่ 

02.09 หรือ 15.03 

CC 

 15.02 1502.00 ไขมันของสัตว์จ าพวกโคกระบือ แกะ หรือแพะ 

นอกจากไขมันตามประเภทที่ 15.03 

CC 

 15.03 1503.00 ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของ

น้ ามันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสตัว์อื่นๆ น้ ามัน

ไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ท าให้กระจายตัว  

(อิมัลซิไฟด์) หรือไมผ่สมหรือจัดท าโดยวิธีอ่ืน 

CC 

 15.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ไขมันและน้ ามัน และแฟรกชันของของดังกล่าว   

ที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจ าพวกเลี้ยงลูกด้วยนม 

จะท าให้บริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่ดัดแปลง

ทางเคมี 

CC 

 15.05 1505.00 ไขขนสัตว์ และสารจ าพวกไขมันท่ีได้จากไขขนสัตว์ 

(รวมถึงลาโนลิน) 

CC 

 15.06 1506.00 ไขมันและน้ ามันอื่นๆ ท่ีได้จากสัตว์และแฟรกชัน

ของของดังกล่าว จะท าให้บริสุทธ์ิหรือไม่กต็าม  

แต่ต้องไมด่ัดแปลงทางเคม ี

CC 

 15.07 ทุกประเภท

ย่อย 

น้ ามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ ามันถั่วเหลือง 

จะท าให้บริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่ดัดแปลง

ทางเคมี 

CC 

 15.08  น้ ามันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ ามันถั่วลิสง จะท า

ให้บริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไมด่ัดแปลงทางเคมี 
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  1508.10 - น้ ามันดิบ CC 

  1508.90 - อื่น ๆ CTSH 

 15.09  น้ ามันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชันของ

น้ ามันมะกอก จะท าให้บริสุทธ์ิหรอืไม่ก็ตาม      

แต่ต้องไมด่ัดแปลงทางเคม ี

 

  1509.10 - น้ ามันดิบ (เวอร์จิน) CC 

  1509.90 - อื่น ๆ CTSH 

 15.10 1510.00 น้ ามันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของ

น้ ามันดังกล่าว จะท าให้บริสุทธ์ิหรอืไม่ก็ตาม     

แต่ต้องไมด่ัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ ามันหรือ    

แฟรกชันของน้ ามันดังกล่าวผสมกบัน้ ามันหรือ   

แฟรกชันของน้ ามัน ตามประเภทที่ 15.09 

CC 

 15.11 ทุกประเภท

ย่อย 

น้ ามันปาลม์และแฟรกชันของน้ ามันปาล์ม จะท า

ให้บริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไมด่ัดแปลงทางเคมี 

CC 

 15.12  น้ ามันท่ีได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมลด็ดอก

ค าฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชันของน้ ามัน

ดังกล่าว จะท าให้บรสิุทธ์ิหรือไม่กต็าม แต่ต้องไม่

ดัดแปลงทางเคม ี

 

   - น้ ามันท่ีได้จากเมลด็ทานตะวันหรือเมลด็ดอก

ค าฝอย และแฟรกชันของน้ ามันดงักล่าว 

 

  1512.11 - - น้ ามันดิบ CC 

  1512.19 - - อื่นๆ CTSH 

   - น้ ามันเมลด็ฝ้ายและแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าว  

  1512.21 - - น้ ามันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่กต็าม CC 

  1512.29 - - อื่นๆ CC 

 15.13 ทุกประเภท

ย่อย 

น้ ามันมะพรา้ว น้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ ามันบา

บาสสุ และแฟรกชันของน้ ามันดังกล่าว จะท าให้

บริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดดัแปลงทางเคม ี

CC 

 15.14 ทุกประเภท

ย่อย 

น้ ามันเรป น้ ามันโคลซา น้ ามันมสัตาร์ด และ    

แฟรกชันของน้ ามันดังกล่าว จะท าให้บริสุทธ์ิ

หรือไม่กต็าม แตต่้องไม่ดดัแปลงทางเคม ี

CC 

 15.15 ทุกประเภท

ย่อย 

ไขมันและน้ ามันชนิดระเหยยากอืน่ๆ ท่ีได้จากพืช 

(รวมถึงน้ ามันโจโจบา) และแฟรกชันของของ

ดังกล่าว จะท าให้บรสิุทธ์ิหรือไม่กต็าม แต่ต้องไม่

CC 
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ดัดแปลงทางเคม ี

 15.16 ทุกประเภท

ย่อย 

ไขมันหรือน้ ามันที่ไดจ้ากสตัว์หรือพืช และ       

แฟรกชนัของของดังกล่าว ท่ีผ่านกรรมวิธี     

ไฮโดรจเีนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด            

ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอรเ์อสเทอริฟเิคชัน                       

รีเอสเตอริฟิเคชันหรือกรรมวิธีอิเลดิไนเซชัน  

จะท าให้บริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตามแต่ตอ้ง               

ไม่จัดท ามากไปกว่านี ้

CTH 

 15.17 ทุกประเภท

ย่อย 

เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคได้ที่

ได้จากไขมันหรือน้ ามันของสัตว์หรอืของพืชหรือ

จากแฟรกชันของไขมันหรือน้ ามันต่างชนิดกัน

ในตอนนี้ นอกจากไขมัน  น้ ามันหรือแฟรกชันของ

ของดังกล่าวท่ีบริโภคไดต้ามประเภทที่ 15.16 

CTH 

 15.18 1518.00 ไขมันและน้ ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และ       

แฟรกชันของของดังกล่าว ท่ีผ่านกรรมวิธีเคีย่ว 

ออกซิเดชัน แยกเอาน้ าออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน   

เป่าลม โพลิเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนใน

สูญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธี

ดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอ่ืน ยกเว้นของตาม

ประเภทที่ 15.16  ของผสมหรือของปรุงแต่งที่

บริโภคไมไ่ด้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ ามันของสัตว์

หรือของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือ

น้ ามันต่างชนิดกันในตอนน้ี ท่ีไมไ่ดร้ะบุหรือรวมไว้

ในที่อ่ืน 

CTH 

 15.20 1520.00 กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ ากลีเซอรอลและ        

ด่างกลีเซอรอล 

CTH 

 15.21 ทุกประเภท

ย่อย 

ไขท่ีได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ข้ีผึ้ง ไขท่ี

ได้จากแมลงอื่นๆ และไขปลาวาฬ จะท าให้บริสุทธ์ิ

หรือแต่งสีหรือไม่กต็าม 

CTH 

 15.22 1522.00 ไขเด็กกราส กากท่ีเหลือจากการน าสารไขมันหรือ

ไขท่ีได้จากสัตว์หรือพืชไปผา่นกรรมวิธี 

CTH 
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พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เครื่องดืม่ สุรา และน้ าส้มสายชู ยาสูบและผลิตภณัฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 

ตอนท่ี 16   ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรอืสัตว์น้ า

จ าพวกครัสตาเซีย โมลลสุก ์หรือจากสัตว์น้ าท่ีไม่มี

กระดูกสันหลังอ่ืนๆ 

 

 16.01 1601.00 ไส้กรอกและผลติภณัฑ์ที่คลา้ยกัน ท าด้วยเนื้อสตัว์ 

ส่วนอ่ืนของสัตว์หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุง

แต่งท่ีมีส่วนผสมของผลิตภณัฑเ์หล่านี้เป็นหลัก 

CC ยกเว้นจากตอนที ่1 หรือ 2 

 16.02  เนื้อสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตวห์รือเลือดสัตว์ที่ปรุงแต่ง

หรือท าไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ 

 

  1602.10 - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดยีวกัน CC ยกเว้นจากตอนที ่1 หรือ 2 

  1602.20 - ตับสัตว ์ CC 

   - ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภทท่ี 01.05  

  1602.31 - - ไก่งวง CC ยกเว้นจากตอนที ่1 หรือ 2 

  1602.32 - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส CC 

  1602.39 - - อื่นๆ CC 

   - ของสุกร  

  1602.41 - - ขาหลังและส่วนตดัของขาหลัง CC ยกเว้นจากตอนที ่1 หรือ 2 

  1602.42 - - ขาหน้าและส่วนตดัของขาหน้า CC ยกเว้นจากตอนที ่1 หรือ 2 

  1602.49 - - อื่นๆ รวมถึงของผสม CC ยกเว้นจากตอนที่ 1 หรือ 2 

  1602.50 - ของสัตว์จ าพวกโคกระบือ CC ยกเว้นจากตอนที่ 1 หรือ 2 

  1602.90 - อื่นๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ท าจากเลือดสัตว ์ CC 

 16.03 1603.00 สิ่งสกัดและน้ าคั้น ท่ีได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ า

จ าพวกครัสตาเซีย โมลลสุก์ หรือจากสัตว์น้ าท่ีไม่มี

กระดูกสันหลังอ่ืนๆ 

CC 

 16.04  ปลาที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสยี คาร์เวียร์และ

ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ท าจากไขป่ลา 

 

   - ปลา ท้ังตัวหรือเป็นช้ิน แต่ไม่บด  

  1604.11 - - ปลาแซลมอน CC ยกเว้นจากตอนที่ 3 

  1604.12 - - ปลาเฮอรร์ิง CC ยกเว้นจากตอนที ่3 

  1604.13 - - ปลาซาร์ดีน ปลาซารด์ีนเนลล่าและปลาบรสิลิง 

หรือปลาสแปรต 

CC 

  1604.14 - - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิด

ซาร์ดา) 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 3 

  1604.15 - - ปลาแมกเคอเรล CC ยกเว้นจากตอนที่ 3 



   

 9/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
  1604.16 - - ปลาอังโชวี CC ยกเว้นจากตอนที่ 3 

  1604.19 - - อื่นๆ CC ยกเว้นจากตอนที่ 3 

  1604.20 - ปลาที่ปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ให้เสยีอื่น ๆ CC ยกเว้นจากตอนท่ี 3 

  1604.30 - คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวยีร ์ CC 

 16.05  สัตว์น้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลสุก์และสตัว์น้ าท่ีไม่

มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสยี 

 

  1605.10 - ปู CC ยกเว้นจากตอนที่ 3 

  1605.20 - กุ้ง CC 

  1605.30 - ลอบสเตอร ์ CC ยกเว้นจากตอนที่ 3 

  1605.40 - สัตว์น้ าจ าพวกครสัตาเซียอื่นๆ CC 

  1605.90 - อื่นๆ CC ยกเว้นจากตอนที่ 3 

ตอนท่ี 17   น้ าตาลและขนมท าจากน้ าตาล (ชูการ์คอนเฟกชัน

เนอร)ี 

 

 17.01 ทุกประเภท

ย่อย 

น้ าตาลทีไ่ด้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสที่

บริสุทธ์ิในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 12 

 17.02  น้ าตาลอื่นๆ รวมถึงแล็กโทส มอลโทส กลูโคสและ

ฟรักโทส ที่บรสิุทธ์ิในทางเคมี ในลกัษณะของแข็ง 

น้ าเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี 

น้ าผึ้งเทียมจะผสมน้ าผึ้งธรรมชาตหิรือไม่กต็าม  

คาราเมล 

 

   - แล็กโทสและน้ าเช่ือมแล็กโทส  

  1702.11 - - มีแล็กโทสตั้งแตร่้อยละ 99 ข้ึนไปโดยน้ าหนัก 

ซึ่งค านวณในสภาพแห้งและในรูปของแอนไฮดรสั

แล็กโทส 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 4 

  1702.19 - - อื่น ๆ CC ยกเว้นจากตอนที่ 4 

  1702.20 - น้ าตาลเมเปิลและน้ าเชื่อมเมเปิล CC 

  1702.30 - กลูโคสและน้ าเชื่อมกลูโคสที่ไม่มฟีรักโทส หรือมี

ฟรักโทสในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ 20 โดย

น้ าหนัก 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 11 หรือ 12 

  1702.40 - กลูโคสและน้ าเชื่อมกลูโคส ท่ีมีฟรักโทสในสภาพ

แห้งตั้งแต่ร้อยละ 20 แตไ่ม่เกินรอ้ยละ 50 โดย

น้ าหนัก  ไม่รวมถึงน้ าตาลอินเวริ์ต 

CC ยกเว้นจาแตอนท่ี 11 หรือ 12 

  1702.50 - ฟรักโทสที่บริสุทธ์ิในทางเคม ี CC ยกเว้นจาแตอนท่ี 11 หรือ 12 

 



   

 10/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
  1702.60 - ฟรักโทสและน้ าเชื่อมฟรักโทสอืน่ๆ ท่ีมีฟรักโทส

ในสภาพแห้งเกินร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก          

ไม่รวมถึงน้ าตาลอินเวริ์ต 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 11 หรือ 12 

  1702.90 - อื่น ๆ รวมถึงน้ าตาลอินเวิรต์และน้ าตาลอื่นๆ 

และน้ าเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งร้อยละ  

50 โดยน้ าหนัก 

CC 

 17.03 ทุกประเภท

ย่อย 

กากน้ าตาลที่เหลือจากการสกดัหรอืการท าน้ าตาล

ให้บริสุทธ์ิ 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 12 

 17.04  ขนมที่ท าจากน้ าตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ท่ีไม่

มีโกโกผ้สม 

 

  1704.10 - หมากฝรั่งจะเคลือบน้ าตาลหรือไม่ก็ตาม RVC 40% 

  1704.90 - อื่นๆ CC 

ตอนท่ี 18   โกโก้และของปรุงแต่งที่ท าจากโกโก้  

 18.01 1801.00 เมลด็โกโก้ ท้ังเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว CC 

 18.02 1802.00 เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อและส่วนอ่ืนท่ีใช้ไม่ได้

ของเมล็ดโกโก ้

CC 

 18.03 ทุกประเภท

ย่อย 

โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม CC 

 18.04 1804.00 โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ ามันของโกโก ้ CTH 

 18.05 1805.00 ผงโกโก้ ที่ไมเ่ติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอ่ืนๆ CC 

 18.06 ทุกประเภท

ย่อย 

ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ ท่ีมีโกโก ้ CC 

ตอนท่ี 19   ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 

ผลิตภณัฑ์อาหารจ าพวกเพสทร ี

 

 19.01 ทุกประเภท

ย่อย 

สิ่งสกัดจากมอลต์  รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ท าจาก

แป้ง  เมล็ดหัก แป้งหยาบ  จากสตาร์ชหรือสิ่งสกัด

จากมอลต์ ไม่มโีกโก้หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 

40 โดยน้ าหนักซึ่งค านวณโดยเอาไขมันออก

ทั้งหมดแล้วที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไวใ้นที่อ่ืน และ

อาหารปรุงแต่งท่ีท าจากของตามประเภทที่ 

04.01 ถึง 04.04 ไม่มโีกโก้หรือมีโกโก้น้อยกว่า

ร้อยละ 5 โดยน้ าหนักซึ่งค านวณโดยเอาไขมันออก

ทั้งหมดแล้วที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไวใ้นที่อ่ืน 

CC 
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พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
 19.02 ทุกประเภท

ย่อย 

พาสต้า จะท าใหสุ้กหรือยดัไส้ (ด้วยเนื้อหรือ     

สิ่งอื่นๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรอืไม่ก็ตาม เช่น 

สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี ก๋วยเตี๋ยว ลาซานยา น็อกคิ 

ราวิโอลิ คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัสที่ปรุงแต่งแล้ว

หรือไม่กต็าม 

CC 

 19.03 1903.00 ผลิตภณัฑ์มันส าปะหลังและของที่ใช้แทน

ผลิตภณัฑ์มันส าปะหลังท าจากสตาร์ช เป็นเกลด็ 

เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 11 

 19.04 ทุกประเภท

ย่อย 

อาหารปรุงแต่งท่ีท าจากธัญพืชหรอืผลิตภัณฑ์

ธัญพืชที่ท าให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์น

เฟล็ก) รวมทัง้ธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ใน

ลักษณะเป็นเมด็ เป็นเกล็ดหรือเมด็ที่ท าเป็น

ลักษณะอื่นๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหกั และแป้ง

หยาบ) ซึ่งท าให้สุกมาก่อนแล้วหรอืปรุงแต่งโดยวิธี

อื่นที่ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไว้ในท่ีอื่น 

CC 

 19.05  ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกติและขนมจ าพวก      

เบเกอรี่อื่น ๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม              

คอมมิวเนียนเวเฟอร์ แคปซลูชนิดที ่          

เหมาะส าหรับบรรจุยา ซลีลิ่งเวเฟอร์  ไรซ์เปเปอร์ 

และผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน 

 

  1905.10 - ขนมปังกรอบ CC 

  1905.20 - ขนมปังขิงและขนมปังท่ีคล้ายกัน CC 

   - บิสกิตหวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร ์  

  1905.31 - - บิสกิตหวาน CC 

  1905.32 - - แวฟเฟิลและเวเฟอร ์ CC 

  1905.40 - รัสค์ ขนมปังปิ้งและผลติภณัฑ์ปิง้ที่คล้ายกัน CC 

  1905.90 - อื่นๆ CC ยกเว้นจากประเภทที่ 11.05 

ตอนท่ี 20   ของปรุงแต่งท าจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจาก

ส่วนอ่ืนของพืช 

 

 20.01 ทุกประเภท

ย่อย 

พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอ่ืนท่ีบริโภคได้ของ

พืช ท่ีปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยใช้

น้ าส้มสายชู หรือกรดอะซิติก 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 7 หรือ 8 

 20.02 ทุกประเภท

ย่อย 

มะเขือเทศท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ให้เสียโดยวิธีอ่ืน 

นอกจากใช้น้ าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 7 
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พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
 20.03 ทุกประเภท

ย่อย 

เห็ดชนิดมัชรมูและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือท า

ไว้ไม่ใหเ้สียโดยวิธีอ่ืนนอกจากใช้น้ าส้มสายชูหรือ

กรดอะซติิก 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 7 

 20.04 ทุกประเภท

ย่อย 

พืชผักอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้มใ่ห้เสียโดยวิธีอื่น

นอกจากใช้น้ าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แช่เย็นจน

แข็ง นอกจากผลิตภณัฑ์  ตามประเภทท่ี 20.06 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 7 

 20.05 ทุกประเภท

ย่อย 

พืชผักอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้มใ่ห้เสียโดยวิธีอื่น

นอกจากใช้น้ าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่

เย็นจนแข็ง นอกจากผลติภณัฑ์ตามประเภทที่ 

20.06 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 7 

 20.06 2006.00 พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไมแ้ละส่วนอ่ืนของ

พืชที่ท าไว้ไม่ให้เสยีโดยใช้น้ าตาล (แช่อิ่ม เช่ือม

หรือฉาบ) 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 7 หรือ 8 

 20.07  แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ้ตพวิเรหรือนัตพิวเร 

และผลไม้กวน หรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ได้โดย

การท าให้สุก จะเติมน้ าตาลหรือสารท าให้หวาน

อื่นๆ หรือไม่กต็าม 

 

  2007.10 - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดยีวกัน CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

   - อื่นๆ  

  2007.91 - - ผลไม้จ าพวกส้ม CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

  2007.99 - - อื่นๆ CC ยกเว้นจากตอนที่ 7 หรือ 8 

 20.08 ทุกประเภท

ย่อย 

ผลไม้ ลูกนตั และส่วนอ่ืนท่ีบริโภคได้ของพืชที่ปรุง

แต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเตมิน้ าตาล

หรือสารท าให้หวานอ่ืนๆ หรือสุราหรือไม่กต็าม   

ที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่น 

 

   - ลูกนัต ถ่ัวลิสงและเมล็ดพืชอื่นๆ จะผสมกัน

หรือไม่กต็าม 

 

  2008.11 - - ถั่วลิสง CC ยกเว้นจากตอนที่ 12 

  2008.19 - - อื่นๆ รวมถึงของผสม CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

  2008.20 - สับปะรด CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

  2008.30 - ผลไม้จ าพวกส้ม CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

  2008.40 - แพร์ CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

  2008.50 - แอปริคอต CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 
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  2008.60 - เชอร์รี่ CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

  2008.70 - ท้อรวมทั้งเนกทารีน CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

  2008.80 - สตรอเบอรร์ี ่ CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

   - อื่นๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภท

ย่อยที่ 2008.19 

 

  2008.91 - - ยอดอ่อนต้นปาลม์ CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

  2008.92 - - ของผสม CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 

  2008.99 - - อื่นๆ CC  ยกเว้นจากผลอุเมะตามประเภทย่อย 

0810.90 และ 0812.90 หรือ เผือกตาม

ประเภทย่อย 0714.90 

 20.09 ทุกประเภท

ย่อย 

น้ าผลไม้ (รวมถึงเกรปมสัต์) และน้ าพืชผักท่ีไม่ได้

หมักและไมเ่ติมสุรา จะเตมิน้ าตาลหรือสารท าให้

หวานอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม 

CC 

ตอนท่ี 21   ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บรโิภคได ้  

 21.01  สิ่งสกัด หัวเช้ือและสิ่งเขม้ข้นของกาแฟ ของชา

หรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มผีลิตภณัฑ์เหล่านี้

เป็นหลักหรือที่มีกาแฟ  ชาหรือชามาเต้เป็นหลัก 

รวมทั้งชิโครี่คั่วและของอื่นๆ คั่วท่ีใช้แทนกาแฟ 

และสิ่งสกัด หัวเช้ือและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว 

 

   - สิ่งสกัด  หัวเช้ือและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และ

ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด  หัวเช้ือหรอืสิ่งเข้มข้น

เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก 

 

  2101.11 - - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น CC 

  2101.12 - - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้น

เป็นหลัก หรือท่ีมีกาแฟเป็นหลัก 

CC 

  2101.20 - สิ่งสกัด หัวเช้ือและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของชา

มาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเช้ือ หรือสิ่ง

เข้มข้นเหลา่นี้เป็นหลัก หรือท่ีมีชา หรือชามาเต้

เป็นหลัก 

CC 

  2101.30 - ชิโครี่คั่ว และของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และ

สิ่งสกัด หัวเช้ือและสิ่งเขม้ข้นของของดังกล่าว 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 10 หรือ 19 

 

 21.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ยีสต์ (ชนิดทวีตัวได้หรือทวีตัวไมไ่ด้) จุลินทรียเ์ซล

เดียวอ่ืน ๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซีน ตาม

ประเภทที่ 30.02) ผงฟูปรุงแต่ง 

CC 
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 21.03  ซอสและของปรุงแต่งส าหรับท าซอส ของผสมที่ใช้

ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียดและผง

หยาบของมัสตาร์ด และมสัตาร์ดปรุงแต่ง 

 

  2103.10 - ซอสถั่วเหลือง CC 

  2103.20 - ซอสมะเขอืเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอ่ืนๆ CC ยกเว้นจากตอนที่ 7 หรือ 20 

  2103.30 - ผงละเอียดและผงหยาบของมสัตาร์ดและ

มัสตาร์ดปรุงแต่ง 

CC 

  2103.90 - อื่น ๆ CC 

 21.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ซุป ซุปข้น และของปรุงแต่งส าหรบัท าซุปดังกล่าว 

อาหารปรุงแต่งท่ีมสี่วนผสมรวมเขา้เป็นเนื้อ

เดียวกัน 

CC 

 21.05 2105.00 ไอศกรีมและน้ าแข็งอื่น ๆ ท่ีบริโภคได้ จะมีโกโก้

หรือไม่กต็าม 

CC 

 21.06  อาหารปรุงแต่งท่ีไม่ได้ระบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่น  

  2106.10 - โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน CC 

  2106.90 - อื่น ๆ RVC 40% 

ตอนท่ี 22   เครื่องดื่ม สรุา น้ าส้มสายช ู  

 22.01 ทุกประเภท

ย่อย 

น้ า รวมถึงน้ าแร่ธรรมชาติหรือน้ าแร่เทียม และ

น้ าอัดลม ท่ีไม่เตมิน้ าตาลหรือสารท าให้หวานอื่นๆ 

และไม่ปรุงกลิ่นรส รวมทั้งน้ าแข็งและหิมะ 

CC 

 22.02  น้ า รวมถึงน้ าแร่และน้ าอัดลม ท่ีเตมิน้ าตาลหรือ

สารท าให้หวานอ่ืนๆ หรือท่ีปรุงกลิน่รส และ

เครื่องดื่มอื่นๆ ทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไมร่วมถึงน้ า

ผลไม้หรือน้ าพืชผักตามประเภทท่ี 20.09 

 

  2202.10 - น้ า รวมถึงน้ าแร่และน้ าอดัลม ที่เติมน้ าตาลหรือ

สารท าให้หวานอ่ืนๆ หรือท่ีปรุงกลิน่รส 

CC 

  2202.90 - อื่นๆ RVC 40% 

 22.03 2203.00 เบียร์ที่ท าจากมอลต ์ CTH 

 22.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ไวน์ท่ีท าจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ท่ีเติมแอลกอฮอล์ 

เกรปมสัต์นอกจากเกรปมสัตต์ามประเภทที่ 

20.09 

CC 

 22.05 ทุกประเภท

ย่อย 

เวอร์มุทและไวน์อ่ืนๆ ท่ีท าจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรส

ด้วยพืชหรือสารหอม 

 

CC 
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 22.06 2206.00 เครื่องดื่มอื่นๆ ทีไ่ด้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ 

เพอร์รี่และมี้ด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้

จากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ไดจ้าก

การหมักผสมกับเครื่องดืม่ที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ทีไ่ม่ได้

ระบุหรือรวมไว้ในท่ีอื่น 

CC 

 22.07 ทุกประเภท

ย่อย 

เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไมไ่ด้แปลงสภาพ มีความแรง

แอลกอฮอลโ์ดย ปรมิาตรตั้งแตร่้อยละ 80 ข้ึนไป 

รวมทั้งเอทิลแอลกอฮอล์และสรุาอืน่ๆ ท่ีแปลง

สภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม 

CC 

 22.08  เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไมไ่ด้แปลงสภาพ มีความแรง

แอลกอฮอลโ์ดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80 สุรา 

ลิเคียวร์และเครื่องดืม่อื่นๆ  ที่เป็นสุรา 

 

  2208.20 - สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมสัต ์ RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที ่

22.07 

 

  2208.30 - วิสกี้ RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

22.07 

  2208.40 - รัมและทาเฟีย RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

22.07 

  2208.50 - จินและเจนีวา RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

22.07 

 

  2208.60 - วอดก้า RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

22.07 

 

  2208.70 - ลิเคียวร์และคอร์เดียลส ์ RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

22.07 

  2208.90 - เฉพาะเหล้าสาเกหรือเหล้าสาเกที่ใช้ท ากับข้าว                             

(มิริน) 

- เฉพาะเครื่องดื่มทีม่ีน้ าผลไม้เป็นหลักท่ีมีความ  

แรงของแอลกอฮอล์โดยปริมาตรนอ้ยกว่าร้อยละ 1 

- อื่น ๆ 

RVC 40% และ CTH  

 

CC ยกเว้นจากตอนที่ 8 หรือ 20  

 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 22.07  

 22.09 2209.00 น้ าส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ าส้มสายชูที่ได้จาก

กรดอะซติิก 

CC 
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ตอนท่ี 23   กากและเศษท่ีเหลือจากอตุสาหกรรมผลิตอาหาร 

อาหารที่จัดท าไว้ส าหรับเลี้ยงสตัว ์

 

 23.01 ทุกประเภท

ย่อย 

เนื้อสัตว์ ส่วนอ่ืนของสัตว์ ปลา สตัว์น้ าจ าพวก 

ครัสตาเซีย โมลลสุก์ หรือสตัว์น้ าท่ีไม่มี      

กระดูกสันหลังอ่ืนๆ ท่ีป่นและที่ท าเป็นเพลเลตซึ่ง

ไม่เหมาะส าหรบัมนุษย์บรโิภค กากมันสัตว์ท่ีเจยีว

น้ ามันออกแล้ว 

CTH 

 23.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ร า เศษหักหรือเศษอื่นๆ ของธัญพืชและพืชผัก

ตระกลูถั่ว ท่ีได้จากการร่อน สี หรอืโดยวิธีอื่น    

จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 

CTH 

 23.03 ทุกประเภท

ย่อย 

กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากท่ีคล้ายกัน 

กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอ่ืนๆ ท่ีได้จากการ

ผลิตน้ าตาล ข้ีตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น   

จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 

CTH 

 23.04 2304.00 กากน้ ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จาก

การสกัดน้ ามันถั่วเหลือง จะบดหรอืท าเป็นเพลเลต

หรือไม่กต็าม 

CTH 

 23.05 2305.00 กากน้ ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จาก

การสกัดน้ ามันถั่วลสิง จะบดหรือท าเป็น เพลเลต

หรือไม่กต็าม 

CTH 

 23.06 ทุกประเภท

ย่อย 

กากน้ ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จาก

การสกัดไขมันหรือน้ ามันพืช จะบดหรือท าเป็นเพล

เลตหรือไม่ก็ตาม  นอกจากของตามประเภทที่ 

23.04 หรือ 23.05 

CTH 

 23.07 2307.00 ตะกอนท่ีได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้ง    

อาร์กอล 

CTH 

 23.08 2308.00 วัตถุท่ีได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยไดจ้าก

พืช จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่กต็าม ชนิดที่ใช้ใน

การเลีย้งสัตว์ ที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่น 

CTH 

 23.09 ทุกประเภท

ย่อย 

ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสตัว์ RVC 40% 

 

ตอนท่ี 24   ยาสูบและผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แทนยาสบู  

 24.01  ยาสูบท่ียังไม่เป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป เศษของ

ยาสูบ 
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  2401.10 - ใบยาสูบท่ีไม่เอาก้านใบออก CC 

  2401.20 - ใบยาสูบท่ีเอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือ

ทั้งหมด 

CC 

  2401.30 - เศษของยาสูบ CTSH 

 24.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโลและบุหรี่ ที่ท าจากยาสูบ 

หรือท าจากของที่ใช้แทนยาสูบ 

CTH 

 24.03 ทุกประเภท

ย่อย 

ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แทนยาสูบอื่น ๆ 

ยาสูบชนิด "โฮโมจีไนส์" หรือชนิด "รีคอนสติติวเตด" 

รวมทั้งสิ่งสกัดและหัวเชื้อที่ได้จากยาสูบ 

CTH 

หมวด 5 ผลิตภณัฑ์แร่ (ตอนที่ 25-27) 

ตอนท่ี 25   เกลือ ก ามะถัน ดิน และหิน วัตถุจ าพวก

ปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต ์

 

 25.01 2501.00 เกลือ (รวมถึงเกลือป่นส าหรับรับประทานและ

เกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธ์ิ   

จะเป็นสารละลายในน้ าหรือเติมสารกันการจับตัว

หรือสารท าให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง

น้ าทะเล 

CC 

หมวด 6 ผลิตภณัฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (ตอนที่ 28-38) 

ตอนท่ี 29   เคมีภณัฑ์อินทรีย ์  

 29.05  อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเน

เต็ด ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของอะไซคลิก

แอลกอฮอล ์

 

   - โพลิไฮดริกแอลกอฮอล์อื่นๆ  

  2905.44 - - ด-ีกลูซิทอล (ซอร์บิทอล) CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 17.02 

 29.06  ไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด 

ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของ

ไซคลิกแอลกอฮอล ์

 

   - ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก  

  2906.11 - - เมนทอล CC ยกเว้นจากตอนที่ 33 

 29.18  กรดคารบ์อกซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอ่ืนอยู่ด้วย 

และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์

ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิด

ฮาโลเจเนเตด็ ซัลโฟเนเตด็ ไนเตรเต็ด หรือชนิด 

ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว 

 



   

 18/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
   - กรดคาร์บอกซลิิกท่ีมีแอลกอฮอล์ฟังก์ชันแต่ไม่มี

ออกซิเจนฟังก์ชันอ่ืน และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ 

เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรด

ดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว 

 

  2918.14 - - กรดซิทริก CC ยกเว้นจากตอนที่ 17 หรือ 23 

  2918.15 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก CC ยกเว้นจากตอนที่ 17 หรือ 23 

 29.40 2940.00 น้ าตาลที่บริสุทธ์ิในทางเคมี (นอกจากซูโครส 

แล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรกัโทส)  ชูการ์

อีเทอร์  ชูการ์อะซีทัล  และชูการ์เอสเทอร์  และ

เกลือของชูการ์อีเทอร์  ชูการ์อะซทีัล  และชูการ์

เอสเทอร์  นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่  

29.37  29.38  หรือ  29.39 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 17.02 

ตอนท่ี 35   สารแอลบูมินอยด์ โมดไิฟดส์ตาร์ช กาว เอนไซม์  

 35.02  แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นท่ีได้จากโปรตีนของ

หางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป  โดยมีโปรตีน

ของหางนม (เวย์) เกินร้อยละ 80  โดยน้ าหนักซึ่ง

ค านวณในสภาพแห้ง) แอลบูมิเนตและอนุพันธ์

อื่นๆ ของแอลบูมิน 

 

   - แอลบูมินที่ได้จากไข ่  

  3502.11 - - แห้ง CC ยกเว้นจากตอนที่ 4 

  3502.19 - - อื่น ๆ CC ยกเว้นจากตอนที่ 4 

  3502.20 - แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จาก

โปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแตส่องชนิดขึ้นไป 

CTH 

  3502.90 - อื่น ๆ CTH 

 35.03 3503.00 เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผน่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

และสีเ่หลี่ยมจตัุรสั จะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็

ตาม) และอนุพันธ์ของเยลาติน   ไอซิงกลาส  กาว

อื่นๆ  ท่ีได้จากสตัว์  ไมร่วมถึงกาวเคซีอินตาม

ประเภทที่  35.01 

CTH 

 

 

 

 

 35.05 ทุกประเภท

ย่อย 

เดกซ์ทริน และโมดิไฟด์สตาร์ชอ่ืนๆ (เช่น พรีเยลา

ติไนสส์ตาร์ชหรือเอสเตอริไฟด์สตาร์ช) กาวท่ีมี

สตาร์ช เดกซ์ทริน หรือมีโมดิไฟดส์ตาร์ชอื่นๆ เป็น

หลัก 

 

CTH 



   

 19/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ตอนท่ี 38   เคมีภณัฑ์เบด็เตล็ด  

 38.09  ฟินิชช่ิงเอเจนต์ ไดย์แครร์ิเออร์ที่ใช้เร่งการย้อมสี

หรือเร่งการติดของสี รวมทั้งผลติภัณฑ์และสิ่งปรุง

แต่งอ่ืนๆ (เช่น สารตกแต่งและสารช่วยสีตดิ) ชนิด

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนัง หรือใน

อุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน

ที่อ่ืน 

 

  3809.10 - ที่มีสารจ าพวกอะมเิลเชียสเป็นหลัก CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 11.08 หรือ 

35.05 

 38.24  สารยดึปรุงแต่งส าหรับท าแบบหลอ่หรือแกนหล่อ 

เคมีภณัฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมี

หรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (รวมถึง

เคมีภณัฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วยของผสม

ของผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน

ที่อ่ืน 

 

  3824.60 - ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทย่อยท่ี 

2905.44 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 17.02 

หมวด 8 หนังดิบ หนังฟอก หนังเฟอร์และของที่ท าด้วยหนังดังกล่าว เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก เครื่องใช้ส าหรับเดินทาง กระเป๋าถอืและ

ภาชนะท่ีคล้ายกัน ของท าด้วยไสส้ตัว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) (ตอนที่ 41-43) 

ตอนท่ี 41 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก CC 

ตอนท่ี 42 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก 

เครื่องใช้ส าหรับเดินทาง กระเป๋าถอื และภาชนะท่ี

คล้ายกัน ของที่ท าด้วยไส้สตัว์ (นอกจากไสต้ัวไหม) 

CC 

ตอนท่ี 43   หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภณัฑ์ของของ

ดังกล่าว 

 

 43.01 ทุกประเภท

ย่อย 

หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือ

ส่วนตัดอื่นๆ ที่เหมาะส าหรับใช้ประโยชน์ใน

กิจการหนังเฟอร์) นอกจากหนังดบิตามประเภทที่ 

41.01  41.02 หรือ 41.03 

CC 

 

 

 

 43.02 ทุกประเภท

ย่อย 

หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว หาง 

อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตดัอื่นๆ) ที่ยังไม่ประกอบ 

หรือท่ีประกอบเข้าด้วยกันแล้ว (โดยไมม่ีวัตถุอื่น

ประกอบร่วมอยูด่้วย) นอกจากของตามประเภทท่ี 

CC 



   

 20/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
43.03 

 43.03  เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับ            

เครื่องแต่งกาย และของอื่นๆ ท าด้วยหนังเฟอร์ 

 

 

  4303.10 - เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่อง

แต่งกาย 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 43.02 

  4303.90 - อื่นๆ CC 

 43.04 4304.00 เฟอร์เทียมและของท าด้วยเฟอรเ์ทียม CC 

หมวด 9 ไม้และของท าด้วยไม้ ถ่านไม้ ไม้ก๊อกและของท าด้วยไม้ก๊อก ผลิตภัณฑ์ท าด้วยฟาง ท าด้วยเอสพาร์โตหรือ 

วัตถุถักสานอื่นๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน (ตอนที่ 44-46) 

ตอนที่ 44   ไม้และของท าด้วยไม้ ถ่านไม ้  

 44.01 ทุกประเภท

ย่อย 

ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมลีักษณะที่

คล้ายกัน ไม้เป็นช้ินหรือ สะเกด็ รวมทั้งขี้เลื่อย 

เศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ท าด้วยไม้ จะเกาะหรือ

ติดรวมกัน เป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลตหรือ

ลักษณะที่คล้ายกัน หรือไม่กต็าม 

CTH 

 44.02 4402.00 ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านท่ีท าจากเปลือกแข็งหรือนัต) 

จะเกาะหรือตดิรวมกันหรือไม่กต็าม 

CTH 

 44.03 ทุกประเภท

ย่อย 

ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรอืกระพี้ออกแล้ว 

หรือท าเป็นสีเ่หลีย่มอย่างหยาบๆ หรือไม่กต็าม 

CTH 

 44.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ไม้รดัถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเขม็ ไม้เสารั้วและ   

ไม้เสาหลักท่ีเสี้ยมปลาย แตไ่ม่ได้เลื่อยตามยาว      

ไม้ท่อนเล็กท่ีตกแต่งอย่างหยาบๆ แต่ยังไม่กลึง   

ไม่ดดั หรือยังไม่ท าอย่างอ่ืน เหมาะส าหรับผลิต   

ไม้เท้า รม่ ด้ามเครื่องมือหรือผลิตของที่คล้ายกัน 

ชิบวูดและของที่คล้ายกัน 

CTH 

 44.05 4405.00 ฝอยไม้และผงไม ้ CTH 

 44.06 ทุกประเภท

ย่อย 

ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง CTH 

 

 44.07 ทุกประเภท

ย่อย 

ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส 

ขัดหรือต่อปลายหรือไม่กต็าม  มีความหนาเกิน    

6  มิลลิเมตร 

CTH 

 44.08 ทุกประเภท

ย่อย 

แผ่นไมส้ าหรับท าไม้วีเนียร์ (รวมถงึแผ่นไม้ที่ได้จาก

การฝานลามเินเตด็วูด)  แผ่นไม้ส าหรับท าไม้อัด

พลายวูด หรือแผ่นไม้ส าหรับท าลามิเนเตด็วูดที่

CTH 



   

 21/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
คล้ายกันอ่ืนๆ และไม้อื่นๆ ท่ีเลื่อยตามยาว ฝาน

หรือลอก จะไส ขัด ต่อริมหรือต่อปลายหรือไม่ก็

ตาม ท่ีมีความหนาไม่เกิน 6 มลิลเิมตร 

 44.09 ทุกประเภท

ย่อย 

ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไมล้วดลายส าหรับปูพ้ืน

แบบปาร์เกต์ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ท่ีมีขอบ 

ปลายหรือหน้าไม้ ท าเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง  

(ท าเป็นลิ้น ร่อง บังใบ มุมเฉลียง ข้อต่อรูปตัววี  

คิ้ว กรอบ ท าให้มนหรือลักษณะทีค่ล้ายกัน) จะไส 

ขัดหรือต่อปลายหรือไม่กต็าม 

CTH 

 44.10 ทุกประเภท

ย่อย 

แผ่นชิ้นไม้อัด (พารต์ิเคลิบอร์ด) และแผ่นไม้ที่

คล้ายกัน (เช่น แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถวและ     

แผ่นขี้กบอัด) ท าด้วยไม้หรือวัตถุอ่ืนๆ จ าพวกไม้ 

จะเกาะหรือตดิรวมกันด้วยเรซินหรือสารยึดอื่นๆ 

ทีเ่ป็นอินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม 

CTH 

 44.11 ทุกประเภท

ย่อย 

ไฟเบอร์บอรด์ที่ท าด้วยไม้หรือวัตถอุื่นๆ จ าพวกไม้ 

จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสารอินทรีย์อื่นๆ หรือไม่

ก็ตาม 

CTH 

 44.12 ทุกประเภท

ย่อย 

ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนยีร์และลามิเนเตด็วูดที่

คล้ายกัน 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 44.07 หรือ 

44.08 

 44.13 4413.00 ไม้เพิ่มความแน่น ที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แถบ

หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล ์

CTH 

 44.14 4414.00 กรอบไมส้ าหรบัรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงาหรือ

ส าหรับของที่คล้ายกัน 

CTH 

 44.15 ทุกประเภท

ย่อย 

หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถังทรงกระบอกและ        

บรรจภุัณฑ์ที่คล้ายกัน ท าด้วยไม้                 

แกนม้วนสายเคเบลิท าด้วยไม้ พัลเลต              

บ๊อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอ่ืนท่ีใช้ขนย้ายของ 

ท าด้วยไม้ รวมทั้งพัลเลตคอลลารท์ าด้วยไม ้

CTH 

 

 

 

 

 44.16 4416.00 ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์

อื่นๆ ของช่างท าถังไม้ และส่วนประกอบของของ

ดังกล่าวท าด้วยไม้ รวมถึงไม้ท าถัง 

CTH 

 44.17 4417.00 เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้าม

ของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นท ารองเท้าและหุ่นอัด

รองเท้าท าด้วยไม ้

CTH 



   

 22/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
 44.18 ทุกประเภท

ย่อย 

เครื่องประกอบอาคารท าด้วยไม้ และเครื่องไม้ที่ใช้

ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลลูาร์ แผงไม้

ปาร์เกต์ ท่ีประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิล

และแบบเชก 

CTH 

 44.19 4419.00 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวท าด้วย

ไม ้

CTH 

 44.20 ทุกประเภท

ย่อย 

ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุ  

อื่นๆ หีบและกล่อง ส าหรับเครื่องเพชรพลอยและ

รูปพรรณหรือของมีคม และของทีค่ล้ายกันท าด้วย

ไม้ รูปแกะสลัก เครื่องประดับอ่ืนๆ ท าด้วยไม้ 

รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ที่ไมไ่ด้จัดเข้าตอนท่ี 

94 

CTH 

 44.21 ทุกประเภท

ย่อย 

ของอื่นๆ ท าด้วยไม ้ CTH 

ตอนท่ี 46   ผลิตภณัฑ์ท าด้วยฟาง ท าด้วยเอสพาร์โตหรือวัตถุ

ถักสานอ่ืนๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน 

 

 46.01  สิ่งถักตามยาวและผลติภณัฑ์ที่คลา้ยกัน ท าด้วย

วัตถุถักสาน จะประกอบกันเข้าเปน็แถบหรือไม่ก็

ตาม รวมทั้งวัตถุถักสาน สิ่งถักตามยาวและ

ผลิตภณัฑ์ที่คล้ายกันท าด้วยวัตถุถกัสาน ท่ียึดเข้า

ด้วยกันเป็นแนวขนานหรือท่ีทอในลักษณะเป็นผืน 

จะเป็นของส าเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม (เช่น เสื่อ      

สิ่งปูลาด ฉาก) 

 

  4601.20 - เสื่อ สิ่งปูลาดและฉาก ท าด้วยวตัถุจากพืช CC ยกเว้นจากอิคุสะในประเภทท่ี 1401.90 

   - อื่น ๆ  

  4601.91 - - ท าด้วยวัตถุจากพืช CC ยกเว้นจากอิคุสะประเภทที่ 1401.90 

 

หมวด 11 สิ่งทอและของท าด้วยสิ่งทอ (ตอนท่ี 50-63) 

หมายเหตุ : ดูหมายเหตุของหมวดนี ้

หมายเหตุ ส าหรับหมวด 11 (ตอนท่ี 50-63) 

1.        เพื่อความมุ่งประสงค์ของสินค้าในตอนท่ี 50 ถึง 55 และตอนที่ 60 กระบวนการย้อมหรือการพิมพ์ จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 

สองขั้นตอนหรือมากกว่า 

(1) การตกแต่งส าเรจ็ต้านทานแบคทีเรีย (แอนตี้แบคทีเรียล ฟินิช) 

(2) การตกแต่งส าเรจ็ต้านทานการหลอม (แอนตีเ้มลต์ ฟินิช) 
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(3) การตกแต่งส าเรจ็ต้านยุง (แอนตี้มอสคโีต้ ฟินิช) 

(4) การตกแต่งส าเรจ็ต้านทานการขึ้นขน (แอนตี้-พิลลิ่ง ฟินิช) 

(5) การตกแต่งส าเรจ็ต้านทานไฟฟ้าสถิต (แอนตี้สแตติก ฟินิช) 

(6) การตกแต่งส าเรจ็ให้ผ้ายับ (แอนตี้ฟิเชียล ครสีซิง) 

(7) การฟอกขาว (บลีชช่ิง) 

(8) การแปรงขนผ้า (บรัชช่ิง) 

(9) การขูดขนผ้าด้วยกระดาษทราย (บัฟ ฟินิช) 

(10) การตกแต่งส าเร็จด้วยการกดัลอกลาย (เบิร์น-เอาท์ ฟินิช) 

(11) การขัดเงาด้วยเครื่องรีด (คาเลนเดอริ่ง) 

(12) การตกแต่งส าเร็จกันผ้าหดดว้ยการอัดผา้ด้วยไอน้ า (คอมเพรสซีฟ ชริงเกจ) 

(13) การตกแต่งส าเร็จต้านทานการยับ (ครสี รีซสิแตนท์ ฟินิช) 

(14) การตกแต่งส าเร็จผ้าขนสตัว์เพื่อให้ความคงรูป ความเงามัน และความน่าสัมผสั ในกระบวนการช่วงสุดท้าย (ดีแคไทซิ่ง) 

(15) การตกแต่งส าเร็จต้านการเกดิกลิ่นเหม็น (ดีโอโดแรนท์ ฟินิช) 

(16) การตกแต่งส าเร็จเพื่อให้ดูแลรักษาง่าย (อีซี-่แคร์ ฟินิช) 

(17) การอัดลายผ้าด้วยลูกกลิ้งร้อน (เอมบรอสซิ่ง) 

(18) การขูดขนผ้าด้วยกระดาษทราย (เอเมอไรซิ่ง) 

(19) การตกแต่งส าเร็จให้หน่วงไฟ (เฟลม รีซิสแตนท์ ฟินิช) 

(20) การตกแต่งด้วยเส้นใยสั้นและบาง (ฟล็อก ฟินิช) 

(21) การพิมพ์ผ้าด้วยโฟม (โฟม พรินติ้ง) 

(22) กระบวนการปรับสภาพผ้าดว้ยแอมโมเนยีเหลว (ลิควิดแอมโมเนียโพรเซส) 

(23) การชุบมัน (เมอซีไรเซช่ัน) 

(24) การตกแต่งส าเร็จเพื่อควบคมุจุลชีพ (ไมโครเบยีล คอนโทรล ฟินิล) 

(25) การท าผ้าสักหลาด (มิลลิ่ง) 

(26) การตกแต่งส าเร็จเป็นลวดลายไม้ (โมอา ฟินิช) 

(27) การตกแต่งส าเร็จกันน้ าที่ความชื้นซึมผ่าน (มอยสเจอร ์เพอร์มีเอเบิลวอเตอร์พรูฟฟิ่ง) 

(28) การตกแต่งส าเร็จสะท้อนน้ ามัน (ออยล์-รีเพลเลนท์ ฟินิช) 

(29) การตกแต่งส าเร็จใหผ้้าบางใสและกระด้าง (ออร์แกนดี ฟินิช) 

(30) การปรับสภาพผ้าเพื่อลดการขึ้นขน (พิลลิ่ง ทรีตเมนท์) 

(31) การตกแต่งส าเร็จกลิ่นหอม (เพอร์ฟูม ฟินิช) 

(32) การคลายตัว (รีแลกเซช่ัน) 

(33) การตกแต่งส าเร็จใหผ้้าหดตวัตามลายพิมพ์ (ริปเปลิ ฟินิช) 

(34) การตกแต่งส าเร็จใหเ้รียบและเงาด้วยเครื่องรีดแบบชไรเนอร์ (ชไรเนอรฟินิช) 

(35) การตัดแต่งขนผ้า (เชียรี่ง) 

(36) การตกแต่งส าเร็จต้านการหดตัว (ชริงค์ รีซิสแตนท์ ฟินิช) 
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(37) การตกแต่งส าเร็จกันสิ่งสกปรก (ซอยล์ การด์ ฟินิช) 

(38) การตกแต่งส าเร็จเพื่อช่วยล้างสิ่งสกปรก (ซอยล์ รีลสี ฟินิช) 

(39) การตกแต่งส าเร็จให้ยดืตัว (สเตร็ช ฟินิช) 

(40) การตกแต่งส าเร็จกันแมลงดดูเลือด (ทิค-พรูฟฟ่ิง) 

(41) การตกแต่งส าเร็จป้องกันรังสียูวี (ยูวี คัท ฟินิช) 

(42) การตกแต่งส าเร็จเพื่อให้ง่ายต่อการซักและสวมใส่ (วอช แอนด์ แวร์ฟินิช) 

(43) การตกแต่งส าเร็จใหดู้ดซมึน้ า (วอเตอร์ แอบซอร์แบนท์ ฟินิช) 

(44) การกันน้ า (วอเตอร์พรูฟฟิ่ง) 

(45) การตกแต่งส าเร็จใหส้ะท้อนน้ า (วอเตอร์-รีเพลเลนท์ ฟินิช) 

(46) การตกแต่งส าเร็จผ้าขนสตัว์เพื่อให้ความคงรูปในกระบวนการก าจัดสิ่งสกปรก (เวท ดีแคไทซิ่ง) 

(47) การตกแต่งส าเร็จให้กันลม (วินเบรค ฟินิช) หรือ 

(48) การขูดขนผ้าด้วยลวด (ไวร์ ไรซิ่ง) 

 

2.        เพื่อความมุ่งประสงค์ของการวินิจฉัยถิ่นก าเนดิของสินค้าในตอนท่ี 61 ตอนที่ 62 และตอนที ่63 กฎที่ใช้ส าหรับสินค้านั้นจะใช้เฉพาะกับ

ส่วนประกอบท่ีเป็นตัวบ่งช้ีพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าและส่วนประกอบดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎที่ใช้เกณฑ์การเปลี่ยน

พิกัดอัตราศลุกากรเป็นหลักที่ก าหนดไว้ในกฎเฉพาะส าหรับสินค้านัน้ 

 

ตอนท่ี 50   ไหม  

 50.01 5001.00 รังไหมที่เหมาะส าหรับการสาวไหม CC 

 50.02 5002.00 ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) CTH 

 50.03 ทุกประเภท

ย่อย 

เศษไหม (รวมถึงรังไหมทีไ่ม่เหมาะส าหรับการสาว

ไหม เศษด้ายไหมและกลุม่ใยที่สางจากเศษวัตถุท่ี

ท าด้วยไหม) 

CTH 

 50.04 5004.00 ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้

จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 

CTH 

 50.05 5005.00 ด้ายที่ป่ันจากเศษไหม ไมไ่ด้จัดท าขึ้นเพื่อการขาย

ปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 50.06 

 50.06 5006.00 ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดท าขึ้นเพื่อ

การขายปลีก รวมทั้งไสต้ัวไหม 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 50.05 

 50.07 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอ ท าด้วยไหมหรือเศษไหม CTH โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบท่ีไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ถูก

ใช้ วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปั่น

หรือย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากว่า หรือ ถ้าไม่มี
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การเปลีย่นพิกัดศลุกากร สินค้านัน้จะได้ถิ่น

ก าเนิดเมื่อไดม้ีการย้อมหรือพิมพท์ั้งหมดและ

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 

ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคีประเทศใดประเทศ

หนึ่งหรือมากกว่า 

 

ตอนท่ี 51   ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์      

ด้ายขนม้า และผา้ทอ 

 

 51.01 ทุกประเภท

ย่อย 

ขนแกะ ไม่ได้สางหรือหว ี CC 

 51.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ขนละเอยีดหรือขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สางหรือ

หว ี

CC 

 51.03 ทุกประเภท

ย่อย 

เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของ

สัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะหรือขนสัตว์ แตไ่ม่

รวมถึงกลุ่มใยทีส่างจากเศษวัตถุท่ีท าด้วยขนแกะ

หรือขนสัตว ์

CC 

 51.04 5104.00 กลุ่มใยท่ีสางจากเศษวัตถุท่ีท าด้วยขนแกะหรือขน

ละเอียด หรือขนหยาบของสตัว ์

CC 

 51.05 ทุกประเภท

ย่อย 

ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สาง

หรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วท าเป็นเส้น

สั้น (แฟรกเมนต์)) 

CC 

 51.06 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายท าด้วยขนแกะทีส่างแล้ว ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อ

การขายปลีก 

CTH ยกเว้นจากจากประเภทที่ 51.07 ถึง 

51.10 

 51.07 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายท าด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ไดจ้ัดท าขึ้นเพ่ือ

การขายปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 51.06 และ

ประเภทที่ 51.08 ถึง 51.10 

 51.08 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายท าด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรือหวีแล้ว) 

ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.07 

และประเภทที่ 51.09 ถึง 51.10 

 51.09 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดท า

ขึ้นเพื่อการขายปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.08 

และประเภทที่ 51.10 

 51.10 5110.00 ด้ายท าด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า  (รวมถึง

ด้ายกิมพ์ท่ีท าด้วยขนมา้) จะจัดท าขึ้นเพื่อการขาย

ปลีกหรือไม่ก็ตาม 

 

 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.09 
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 51.11 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สาง

แล้ว 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 51.12 และ 

51.13 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10  ถูก

ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปั่น 

หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือ ถ้าไม่

มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่น

ก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดและวตัถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 51.12 และ 

51.13 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 51.12 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวี

แล้ว 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 51.11 และ 

51.13 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ถูก

ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปั่น 

หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือ ถ้าไม่

มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่น

ก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดและวตัถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 51.11 และ 

51.13 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 51.13 5113.00 ผ้าทอท าด้วยขนหยาบของสตัว์หรอืขนม้า CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 51.11 และ 

51.12 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ถูก

ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปั่น 

หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือ ถ้าไม่

มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่น

ก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดและวตัถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 51.11 และ 

51.12 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 



   

 27/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ตอนท่ี 52   ฝ้าย  

 52.01 5201.00 ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหวี CC 

 52.02 ทุกประเภท

ย่อย 

เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษ

วัตถุท่ีท าด้วยฝ้าย) 

CC 

 52.03 5203.00 ฝ้าย สางหรือหวีแล้ว CC 

 52.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายเย็บท าด้วยฝา้ย จะจดัท าขึ้นเพื่อการขายปลีก

หรือไม่กต็าม 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 52.05 ถึง 52.07 

โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไม่ได้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 52.03 ถูกใช้ วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้สางหรือหวี

ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่ง

หรือมากกว่า 

 52.05 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝา้ยตั้งแต่ร้อยละ 

85 ข้ึนไปโดยน้ าหนัก  ไมไ่ด้จดัท าขึ้นเพื่อการขาย

ปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 52.04 และ

ประเภทที่ 52.06 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขว่า 

ในกรณีที่วัตถุดิบทีไ่มไ่ด้ถิ่นก าเนดิในประเภทที่ 

52.03 ถูกใช้ วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแตล่ะ

ชนิดนั้นได้สางหรือหวีทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 52.06 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 

85 โดยน้ าหนัก  ไม่ได้จัดท าขึ้นเพือ่การขายปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.05 

และประเภทที่ 52.07 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณี

ที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนดิในประเภทที่ 52.03 

ถูกใช้ วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้

สางหรือหวีทั้งหมดในประเทศภาคปีระเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 52.07 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดท าขึ้นเพ่ือการขาย

ปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.06 

โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไม่ได้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 52.03 ถูกใช้ วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้สางหรือหวี

ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่ง

หรือมากกว่า 

 52.08 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยฝา้ยที่มีฝา้ยตั้งแตร่้อยละ 85 ข้ึนไป

โดยน้ าหนัก และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตาราง

เมตร 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 52.09 ถึง 52.12 

โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไม่ได้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ถูกใช้  

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ปั่น 

หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศภาคี



   

 28/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า  หรือ 

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สนิค้านั้น จะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมด และ

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 52.09 

ถึง 52.12 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 52.09 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยฝา้ย ท่ีมีฝ้ายตั้งแตร่้อยละ 85 ข้ึนไป 

โดยน้ าหนัก และหนักเกิน 200 กรัมต่อตาราง

เมตร 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 52.08 และ

ประเภทที่ 52.10 ถึง 52.12 โดยมีเง่ือนไขว่า 

ในกรณีที่วัตถุดิบทีไ่มไ่ด้ถิ่นก าเนดิในประเภทที่ 

52.04 ถึง 52.07 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ปั่น หรือยอ้ม หรือพิมพ์

ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่ง

หรือมากกว่า  หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด

ศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อไดย้้อม

หรือพิมพ์ท้ังหมด และวัตถุดิบทีไ่มไ่ด้ถิ่นก าเนดิ

ในประเภทท่ี 52.08 และประเภทท่ี 52.10 

ถึง 52.12 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 52.10 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยฝา้ย ท่ีมีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 

โดยน้ าหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดษิฐ์ล้วนหรือ  

เป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตาราง

เมตร 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 52.08 ถึง  52.09 

และประเภทที่ 52.11 ถึง 52.12 โดยมี

เงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบทีไ่มไ่ดถ้ิ่นก าเนิดใน

ประเภทที่ 52.04 ถึง 52.07 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ หรือย้อม 

หรือพิมพ์ท้ังหมดในประเทศภาคปีระเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า  หรือ ถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนพิกัดศุลกากร  สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนดิ

เมื่อไดย้้อมหรือพิมพ์ท้ังหมด และวัตถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 52.08 ถึง  52.09 

และประเภทที่ 52.11 ถึง 52.12 ได้ทอ

ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่ง

หรือมากกว่า 

 52.11 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยฝา้ย ท่ีมีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 

โดยน้ าหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดษิฐ์ล้วนหรือเป็น

ส่วนใหญ่ และหนักเกิน 200 กรมัต่อตารางเมตร 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 52.08 ถึง  52.10 

และประเภทที่ 52.12 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณี

ที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนดิในประเภทที่ 52.04 



   

 29/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ถึง 52.07 ถูกใช้  วัตถุดิบที่ไม่ไดถ้ิ่นก าเนิดแต่

ละชนิดนั้นได้ปั่น หรือย้อม หรือพมิพ์ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า  หรือถ้าไมม่ีการเปลี่ยนพกิัดศุลกากร 

สินค้านั้น จะได้ถิ่นก าเนดิเมื่อได้ยอ้มหรือพิมพ์

ทั้งหมด และวัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภท

ที่ 52.08 ถึง 52.10 และประเภทท่ี 52.12 

ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคีประเทศใดประเทศ

หนึ่งหรือมากกว่า 

 52.12 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทออื่นๆ ท าด้วยฝา้ย CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.11 

โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไม่ได้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07           

ถูกใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น    

ได้ปั่น หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า  หรือ 

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สนิค้านั้นจะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมด และ

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 52.08 

ถึง 52.11 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

ตอนท่ี 53   เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอ

จากด้ายกระดาษ 

 

 53.01 ทุกประเภท

ย่อย 

ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแลว้แต่ไมไ่ด้ปั่น 

เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด และเศษของป่านลินิน (รวมถึง

เศษด้ายและเส้นใยที่สางจากเศษวตัถุท าด้วยป่าน

ลินิน) 

CC 

 53.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ป่านแท้ (แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธี

แล้ว แต่ไม่ไดป้ั่น เส้นใยทีไ่ม่ได้ขนาดและเศษของ

ป่านแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุม่ใยที่สางจากเศษ

วัตถุท าด้วยป่านแท้) 

CC 

 53.03 ทุกประเภท

ย่อย 

ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของ

ต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่าน

รามี) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่

ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหลา่นี้ (รวมถึงเศษ

CC 



   

 30/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ด้ายและกลุม่ใยที่สางจากเศษวัตถทุ าด้วยเส้นใย

ดังกล่าว) 

 53.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ป่านศรนารายณ์และเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่นๆ ใน

ตระกลูอะกาเวดิบหรือผ่านกรรมวธิีแล้ว แต่ไมไ่ด้

ปั่น เส้นใยที่ไมไ่ด้ขนาดและเศษของเส้นใยเหลา่นี้ 

(รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุท า

ด้วยเส้นใยดังกล่าว) 

CC 

 53.05 ทุกประเภท

ย่อย 

เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ปา่นมนิลาหรือ   

มูซาเทกซไิทลิสนี) ป่านรามีและเสน้ใยสิ่งทอจาก

พืชอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไว้ในท่ีอื่น ดิบหรือ

ผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไมไ่ด้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด    

เศษใยสางหรือหวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้ 

(รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุท า

ด้วยเส้นใยดังกล่าว) 

CC 

   53.06 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายป่านลินิน CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 53.07 ถึง 53.08 

 53.07 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายปอกระเจาหรือด้ายท าด้วยเสน้ใยสิ่งทอจาก

เปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภทท่ี 53.03 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 53.06 และ 

53.08 

 53.08 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายท าด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ รวมทั้งด้าย

กระดาษ 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.07 

 53.09 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยป่านลินิน CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 53.10 และ 

53.11 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08           

ถูกใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น    

ได้ปั่น หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า หรือ 

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สนิค้านั้นจะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมด และ

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 53.10 

และ 53.11 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 53.10 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจาก

เปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภทท่ี 53.03 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 53.09 และ 

53.11 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08           



   

 31/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ถูกใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น    

ได้ปั่น หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า หรือ 

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สนิค้านั้นจะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมด และ

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 53.09 

และ 53.11 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 53.11 5311.00 ผ้าทอท าด้วยเส้นใยสิ่งทอ ท่ีได้จากพืชอื่น ๆ     ผ้า

ทอท าด้วยด้ายกระดาษ 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 53.09 และ 

53.10 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08  ถูก

ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น ได้ปั่น 

หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือ 

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สนิค้านั้นจะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมด และ

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 53.09 

และ 53.10 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

ตอนท่ี 54   ใยยาวประดิษฐ ์  

 54.01 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายเย็บท าด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดท าข้ึนเพื่อ

การขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 

CC 

 54.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากดา้ยเย็บ) ไมไ่ด้

จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยว

สังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ ์

CC 

 54.03 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเยบ็) ไม่ไดจ้ัดท าขึ้น

เพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดีย่วเทียมที่มี

ขนาดน้อยกว่า 67 เดซเิทกซ ์

CC 

 54.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์

ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 

มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น 

ฟางเทียม) ท าด้วยวัตถุสังเคราะหท์ี่มีความกว้าง

ปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 

 

CC 



   

 32/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
 54.05 5405.00 ใยยาวเดี่ยวเทยีมที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้น

ไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร 

รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) 

ท าด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 

5 มิลลิเมตร 

CC 

 54.06 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดท าขึ้น

เพื่อการขายปลีก 

CC 

 54.07 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่

ได้จากวัตถตุามประเภทที่ 54.04 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 54.08 โดยมี

เงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบทีไ่มไ่ดถ้ิ่นก าเนิดใน

ประเภทที่ 54.01 ถึง 54.06 ถูกใช้ วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ หรือย้อม

หรือพิมพ์ท้ังหมดในประเทศภาคปีระเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิด

เมื่อไดย้้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดและวตัถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภท 54.08 ไดท้อทั้งหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า 

 54.08 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้

จากวัตถุตามประเภทที่ 54.05 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 54.07 โดยมี

เงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบทีไ่มไ่ดถ้ิ่นก าเนิดใน

ประเภทที่ 54.01 ถึง 54.06 ถูกใช้ วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ หรือย้อม

หรือพิมพ์ท้ังหมดในประเทศภาคปีระเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิด

เมื่อไดย้้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดและวตัถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิดในประเภท 54.07 ไดท้อทั้งหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า 

ตอนท่ี 55   เส้นใยสั้นประดิษฐ ์  

 55.01 ทุกประเภท

ย่อย 

กลุ่มใยยาวสังเคราะห ์ CC ยกเว้นจากประเภทที่ 54.01 ถึง 54.06 

 55.02 5502.00 กลุ่มใยยาวเทยีม CC ยกเว้นจากประเภทที ่54.01 ถึง  54.06 

 



   

 33/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
 55.03 ทุกประเภท

ย่อย 
เส้นใยสั้นสังเคราะห์ทีไ่ม่ได้สาง หวี หรือผ่าน

กรรมวิธีอย่างอ่ืนส าหรับการปั่นด้าย 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่54.01 ถึง 54.06 

 55.04 ทุกประเภท
ย่อย 

เส้นใยสั้นเทียมทีไ่ม่ได้สาง หวี หรอืผ่านกรรมวิธี

อย่างอื่น ส าหรับการปั่นด้าย 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่54.01 ถึง 54.06 

 55.05 ทุกประเภท
ย่อย 

เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี 

เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุท าด้วยเส้น

ใยประดิษฐ์) 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่54.01 ถึง 54.06 

 55.06 ทุกประเภท
ย่อย 

เส้นใยสั้นสังเคราะห์ทีส่าง หวี หรอืผ่านกรรมวิธี

อย่างอื่นส าหรับการปั่นด้าย 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่54.01 ถึง 54.06 

 55.07 5507.00 เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น 

ส าหรับการปั่นด้าย 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่54.01 ถึง 54.06 

 55.08 ทุกประเภท
ย่อย 

ด้ายเย็บท าด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดท าขึ้น

เพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม 

CTH ยกเว้นจากประเภท 55.09 ถึง 55.11 

โดยมเีงื่อนไขว่าในกรณีที่วัตถุดิบทีไ่ม่ได้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 55.06 ถึง 55.07 ถูกใช้ 

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นไดส้าง

หรือหวีทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 55.09 ทุกประเภท
ย่อย 

ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท าด้วยเสน้ใยสั้น

สังเคราะห์ ไมไ่ดจ้ัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภท 55.08 และประเภท

ที่ 55.10 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขว่าในกรณีที่

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 55.06 

ถึง 55.07 ถูกใช้ วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิน่ก าเนิดแตล่ะ

ชนิดนั้นได้สางหรือหวีทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 55.10 ทุกประเภท
ย่อย 

ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท าด้วยเสน้ใยสั้นเทียม

ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภท 55.08 ถึง 55.09 

และประเภทที่ 55.11 โดยมีเง่ือนไขว่าในกรณี

ที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนดิในประเภทที่ 55.06 

ถึง 55.07 ถูกใช้ วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิน่ก าเนิดแตล่ะ

ชนิดนั้นได้สางหรือหวีทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 55.11 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ท าด้วยเสน้ใยสั้นประดิษฐ์ 

จัดท าขึ้นเพ่ือการขายปลีก 

CTH ยกเว้นจากประเภท 55.08 ถึง 55.10 

โดยมเีงื่อนไขว่าในกรณีที่วัตถุดิบทีไ่ม่ได้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 55.06 ถึง 55.07 ถูกใช้ 

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นไดส้าง

หรือหวีทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด



   

 34/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 55.12 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะหท์ี่มีเส้นใยสั้น

สังเคราะห์ตั้งแตร่้อยละ 85 ข้ึนไปโดยน้ าหนัก 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 55.13 ถึง 55.16 

โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไม่ได้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้ 

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ปั่น 

หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือ 

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สนิค้านั้นจะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดและ

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 55.13 

ถึง 55.16 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคีใด   

ภาคีหนึ่งหรือมากกว่า 

 55.13 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะหท์ี่มีเส้นใย

ดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก      

ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนัก    

ไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 55.12 และ

ประเภทที่ 55.14 ถึง 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า 

ในกรณีที่วัตถุดิบทีไ่มไ่ด้ถิ่นก าเนดิในประเภทที่ 

55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ปั่น หรือยอ้ม หรือพิมพ์

ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่ง

หรือมากกว่า หรือถ้าไม่มีการเปลีย่นพิกัด

ศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อไดย้้อม

หรือพิมพ์ท้ังหมดและวัตถุดิบทีไ่มไ่ด้ถิ่นก าเนิดใน

ประเภทที่ 55.12 และประเภทที ่55.14 ถึง 

55.16 ได้ทอทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 55.14 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะหท์ี่มีเส้นใย

ดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกบั

ฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 170 

กรัมต่อตารางเมตร 

CTH ยกเว้นจากประเภทที ่55.12 ถึง 55.13 

และประเภทที่ 55.15 ถึง 55.16 โดยมี

เงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบทีไ่มไ่ดถ้ิ่นก าเนิดใน

ประเภท 55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ หรือย้อม 

หรือพิมพ์ท้ังหมดในประเทศภาคปีระเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิด

เมื่อไดย้้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดและวตัถุดิบที่ไม่ได้

ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 55.12 ถึง 55.13 และ



   

 35/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ประเภทที่ 55.14 ถึง 55.16 ได้ทอทั้งหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 55.15 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทออื่นๆ ท าด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห ์ CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.14 

และประเภทที่ 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณี

ที่วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนดิในประเภทที่ 55.08 

ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิน่ก าเนิดแตล่ะ

ชนิดนั้นได้ปั่น หรือย้อม หรือพิมพท์ั้งหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า หรือถ้าไม่มีการเปลีย่นพิกัดศุลกากร 

สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิดเมื่อไดย้้อมหรือพิมพ์

ทั้งหมดและวตัถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภท

ที่ 55.12 ถึง 55.14 และประเภทท่ี 55.16 

ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคีประเทศใดประเทศ

หนึ่งหรือมากกว่า 

 55.16 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอท าด้วยเส้นใยสั้นเทียม CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.15 

โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไม่ได้ถิ่น

ก าเนิดในประเภท 55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้ 

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ปั่น 

หรือย้อม หรือพิมพ์ทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือ 

ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศลุกากร สนิค้านั้นจะได้

ถิ่นก าเนิดเมื่อได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดและ

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.15 ได้ทอท้ังหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 

ตอนท่ี 56   แวดดิ้ง สักหลาดและผา้ไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ  

เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนดิโรปและเคเบลิ 

และของท าด้วยสิ่งดังกล่าว 

 

 56.01 ทุกประเภท

ย่อย 

แวดดิ้งท าด้วยวัตถุทอและของท าด้วย           

แวดดิ้งดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอท่ีมีความยาว

ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิง่ทอและมิลเนป็ 

CC ยกเว้นจากประเภทที่ 50.04 ถึง 50.07 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.13 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.12 ประเภทที่ 53.06 ถึง 

53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ

ตอนท่ี 54 



   

 36/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
 56.02 ทุกประเภท

ย่อย 

สักหลาด จะอาบซมึ เคลือบ หุม้หรืออัดเป็นช้ัน

หรือไม่กต็าม 

CC ยกเว้นจากประเภทที่ 50.04 ถึง 50.07 

ประเภทที่ 51.06 ถึง 51.13 ประเภทที่ 

52.04 ถึง 52.12 ประเภทที่ 53.06 ถึง 

53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ

ตอนท่ี54 

 56.03 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ัน

หรือไม่กต็าม 

CC ยกเว้นจากประเภทที่ 55.08 ถึง 55.16 

 56.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ท่ีหุ้มด้วยสิ่งทอ 

รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกันตาม

ประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ 

หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือพลาสติก 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า 

 56.05 5605.00 ด้ายที่มีโลหะอยูด่้วย จะท าแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม 

ที่เป็นด้ายสิ่งทอหรือแถบหรือของที่คล้ายกันตาม

ประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับ

โลหะทีม่ีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรอืเป็นผง หรือ

หุ้มด้วยโลหะ 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทที่ 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06, หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้ วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า 

 56.06 5606.00 ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 

54.04 หรือ 54.05 ท่ีท าแบบกมิพ์ (นอกจาก

ของตามประเภทที่ 56.05 และดา้ยกิมพ์ท่ีท าด้วย

ขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และ

ลูปเวลยาร์น 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทที ่50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้ วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า  

 56.07 ทุกประเภท

ย่อย 

เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบลิ   

จะถักตามยาวหรือถักแบบเปยีหรอืไม่ก็ตาม และ

จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอกด้วยยางหรือ

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่



   

 37/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
พลาสติกหรือไม่ก็ตาม 52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้ วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า 

 

 56.08 ทุกประเภท

ย่อย 

ตาข่ายแบบผูกปมท าด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิด

คอร์เดจ หรือโรป รวมทั้งตาข่ายจบัปลาและ     

ตาข่ายอื่นๆ ท่ีจัดท าแล้ว ท าด้วยวตัถุทอ 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดหนึ่งในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า 

 56.09 5609.00 ของท าด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตาม

ประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 และของท าด้วย

เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนดิโรป หรือเคเบลิ 

ที่ไม่ได้ระบหุรือรวมไว้ในท่ีอื่นๆ 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือมากกว่า 

ตอนท่ี 57 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

พรมและสิ่งทอปูพ้ืนอ่ืนๆ CC ยกเว้นจากประเภทที่ 50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที่ 55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ



   

 38/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
มากกว่า 

ตอนท่ี 58 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ท าปุยแบบทัฟต์ 

ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก 

CCโดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที่ 55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ทั้งหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า  

ตอนท่ี 59   ผ้าสิ่งทอ ท่ีอาบซึม เคลือบ หุ้มหรอือัดเป็นช้ัน  

ของท าด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะส าหรับใช้ใน

อุตสาหกรรม 

 

 59.01 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจ าพวกอะมิเลเซียส 

ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือท่ีคล้ายกัน ผ้าลอกลาย 

ผ้าใบที่จัดท าไว้ส าหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับใน 

และผา้แข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ส าหรับท าพื้นทรง

หมวก 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16 

 59.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอรด์) ท าด้วยด้ายทนแรงดึง

สูง ซึ่งท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ ท าด้วย

โพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า 

 59.03 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ันด้วย

พลาสติก นอกจากของตามประเภทท่ี 59.02 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 



   

 39/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ถึง 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที ่50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า 

 59.04 ทุกประเภท

ย่อย 

พรมน้ ามัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรอืไม่ก็ตาม 

รวมทั้งสิ่งปูพ้ืนท่ีท าโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่น

รองรบัที่เปน็สิ่งทอ จะตดัใหเ้ป็นรูปทรงหรือไม่กต็าม 

CC ยกเว้นจากประเภทที่ 50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11  ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า  

 59.05 5905.00 สิ่งปิดผนังท าด้วยสิ่งทอ CC ยกเว้นจากประเภทที ่50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11  ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 



   

 40/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
  59.06 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภทที่ 

59.02 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11  ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า 

 59.07 5907.00 ผ้าสิ่งทอ ท่ีอาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอื่นๆ 

ผ้าใบทีร่ะบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์

หรือท่ีคล้ายกัน 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที ่50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที่ 53.06 ถึง 

53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11  ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ

มากกว่า 

 59.08 5908.00 ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถัก

แบบนิต ส าหรับใช้กับตะเกียง เตา เครื่องขีดไฟ 

เทียน หรือท่ีคล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ 

และผา้ที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกส าหรับไส้

ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่กต็าม 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16 โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภท 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07  ประเภทท่ี 53.06 ถึง 



   

 41/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11  ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า  

 59.09 5909.00 ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ท าด้วยสิ่งทอ จะบุด้านใน

หรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวตัถุอื่น หรอืจะมีอุปกรณ์

ประกอบท่ีเป็นวัตถุอ่ืนด้วยหรือไมก่็ตาม 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16  โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดบิท่ี

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08   ประเภทที ่54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า 

 59.10 5910.00 สายพานส่งก าลัง สายพานล าเลียง หรือของที่ใช้

เป็นสายพานท าด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ 

หุ้มหรืออัดเป็นช้ันด้วยพลาสติกหรอืจะเสริมให้

แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม 

CTH ยกเว้นจากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท

ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16  โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดบิท่ี

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08  ประเภทที ่54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า 

 59.11 ทุกประเภท

ย่อย 

ผลิตภณัฑ์และของที่ท าด้วยสิ่งทอ เพื่อใช้ทาง

เทคนิค ตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนนี้ 

CC ยกเว้นจากประเภทที ่50.07 ประเภทท่ี 

51.11 ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 

52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภท



   

 42/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ที ่54.07 ถึง 54.08 หรือประเภทท่ี 55.12 

ถึง 55.16  โดยมีเง่ือนไขว่า ในกรณีที่วัตถุดบิท่ี

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดในประเภทที่ 50.04 ถึง 50.06    

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08  ประเภทที ่54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้วัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นได้ปัน่ทั้งหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า 

ตอนท่ี 60 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

ผัาถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ์ CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 

ประเภทที ่51.06 ถึง 51.10 ประเภทที ่

52.04 ถึง 52.07 ประเภทที ่53.06 ถึง 

53.08  ประเภทที ่54.01 ถึง 54.06 หรือ

ประเภทที ่55.08 ถึง 55.11 ถูกใช้   วัตถุดิบ

ที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดป้ั่น หรือย้อม 

หรือพิมพ์ท้ังหมดในประเทศภาคปีระเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า หรือถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นก าเนิด

เมื่อสินค้านั้นได้ย้อมหรือพิมพ์ท้ังหมดและ

วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่นก าเนิดในตอนท่ี 60 ได้ถัก

แบบนิตหรือแบบโครเชต์ทั้งหมดในประเทศภาคี

ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 

ตอนท่ี 61 ทุกประเภท ทุกประเภท

ย่อย 

เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่ง

กาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ์

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที่ 60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ถักแบบนิตหรือแบบโคร

เชต์ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใดประเทศ

หนึ่งหรือมากกว่า 



   

 43/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ตอนท่ี 62   เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่ง

กายที่ไมไ่ด้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ์

 

 62.01 ทุกประเภท

ย่อย 

เสื้อโอเวอรโ์ค้ต คาร์โคต้ เคป โคลก้ อาโนรัก (รวม

ถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม

และเสื้อคลมุที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย  

นอกจากของตามประเภทท่ี 62.03 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที่ 51.11 

ถึง 51.13 ประเภทที่ 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที่ 53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า  

 62.02 ทุกประเภท

ย่อย 

เสื้อโอเวอรโ์ค้ต คาร์โคต้ เคป โคลก้ อาโนรัก (รวม

ถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม

และเสื้อคลมุที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง 

นอกจากของตามประเภทท่ี 62.04 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้    วัตถุดิบที่ไมไ่ด้

ถิ่นก าเนิด  แต่ละชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดใน

ประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ

มากกว่า 

 62.03 ทุกประเภท

ย่อย 

สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ 

กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกง

ขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่าย

น้ า) ของบุรุษและเด็กชาย 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า  

 62.04 ทุกประเภท

ย่อย 

สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์  

เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง 

กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง   

กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจาก

ชุดว่ายน้ า) ของสตรีหรือเด็กหญิง 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัถุดบิท่ีไม่ได้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ



   

 44/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า 

 62.05 ทุกประเภท

ย่อย 

เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า 

 62.06 
 

ทุกประเภท

ย่อย 

เสื้อเบลาส์ เช้ิต และเชิ้ตเบลาส์ ของสตรีหรือ

เด็กหญิง 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทที ่52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า  

 62.07 ทุกประเภท

ย่อย 

เสื้อช้ันในชนิดซิงเกลตและชนิดอืน่ ๆ        

กางเกงช้ันใน กางเกงช้ันในชนิดบรีฟ ไนท์เช้ิต   พิ

จามา เสื้อคลุมอาบน้ า เสื้อคลุมแตง่ตัวและของที่

คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า  

 62.08 ทุกประเภท

ย่อย 

เสื้อช้ันในชนิดซิงเกลตและชนิดอืน่ ๆ ชุดชั้นใน

ชนิดสลิป กระโปรงช้ันใน กางเกงช้ันในชนิดบรีฟ 

กางเกงช้ันใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลมุชนิด 

เนกลีเซย์ เสื้อคลุมอาบน้ า เสื้อคลมุแต่งตัว และ

ของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทที ่50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า 

 



   

 45/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
 62.09 ทุกประเภท

ย่อย 

เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของ

เด็กเล็ก 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า 

 62.10 ทุกประเภท

ย่อย 

เสื้อผ้าที่ท าด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02  

56.03  59.03  59.06 หรือ 59.07 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า 

 62.11 ทุกประเภท

ย่อย 

ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดว่ายน้ า รวมทั้งเสื้อผ้าอื่นๆ CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า 

 62.12 ทุกประเภท

ย่อย 

เครื่องยกทรง เครื่องรดัเอวและตะโพก        

เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง  

สายรดัถุงน่องและของที่คล้ายกัน รวมทั้ง

ส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือ

แบบโครเชตห์รือไม่ก็ตาม 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอ หรือถักแบบนิตหรือ

แบบโครเชต์ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า  

 



   

 46/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
 62.13 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าเช็ดหน้า CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า 

 62.14 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าคลมุไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ    

ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผา้คลมุหน้าและของที่คล้ายกัน 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า  

 62.15 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระตา่ยและ                   

ผ้าผูกคอแบบกราวัต 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60  ถูกใช้วัตถุดิบท่ีไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า 

 

 62.16 6216.00 ถุงมือทุกชนิด CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า 
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 62.17 ทุกประเภท

ย่อย 

ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดท าแล้ว

อื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือ

ส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่ง

กาย นอกจากของตามประเภทท่ี 62.12 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที่ 55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอท้ังหมดในประเทศ

ภาคีประเทศใดประเทศหน่ึงหรือมากกว่า  

ตอนท่ี 63   ของท าด้วยสิ่งทอท่ีจัดท าแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุด 

เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วท าด้วยสิ่งทอ 

ผ้าขี้ริ้ว 

 

 63.01 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าห่มและผ้าคลมุตัวท่ีใช้ในเวลาเดินทาง CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภที่ 51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดได้ทอ หรือถักแบบนิตหรือ         

แบบโครเชต์ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 63.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ าและหอ้งครัว CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอ หรือถักแบบนิตหรือ    

แบบโครเชต์ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 63.03 ทุกประเภท

ย่อย 

ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา 

รวมทั้ง กะบังม่านหรือกะบังเตียง 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 
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55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอ หรือถักแบบนิตหรือ    

แบบโครเชต์ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 63.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ของอื่น ๆ ท่ีใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภท

ที่ 94.04 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอ หรือถักแบบนิตหรือ    

แบบโครเชต์ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 63.05 ทุกประเภท

ย่อย 

กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอ หรือถักแบบนิตหรือ    

แบบโครเชต์ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 63.06 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าใบคลมุของ ผ้าใบบังแดดและมา่นกันแดด 

เต็นท์ ใบเรือส าหรับเรือ ใบเรือส าหรับเซลบอร์ด 

หรือใบเรือส าหรับเรือบก รวมทั้งเครื่องแคมปิ้ง 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอ หรือถักแบบนิตหรือ    

แบบโครเชต์ทั้งหมดในประเทศภาคีประเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 63.07 ทุกประเภท

ย่อย 

ของที่จัดท าแล้วอ่ืนๆ รวมถึงแบบส าหรับ 

ตัดเสื้อผ้า 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  
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ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที่ 

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอ หรือถักแบบนิตหรือ    

แบบโครเชต์ทั้งหมดในประเทศภาคีดภาคีหนึ่ง

หรือมากกว่า 

 63.08 6308.00 ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมี

อุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตามส าหรับจัดท าเป็น

พรมผืน เทเพสทรี ผา้ปักท่ีท าเป็นผ้าปูโตะ๊หรือผ้า

เช็ดมือ หรือจัดท าเป็นของท าด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน  

บรรจภุาชนะเพื่อการขายปลีก 

CC โดยมเีงื่อนไขว่า ในกรณีที่วัตถดุิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทที ่51.11 

ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12  

ประเภทที ่53.09 ถึง 53.11 ประเภทที ่

54.07 ถึง 54.08 ประเภทที ่55.12 ถึง 

55.16 หรือตอนที ่60 ถูกใช้วัตถุดิบที่ไมไ่ด้ถิ่น

ก าเนิดแตล่ะชนิดนั้นได้ทอ หรือถักแบบนิตหรือ    

แบบโครเชต์ทั้หมดในประเทศภาคปีระเทศใด

ประเทศหนึ่งหรือมากกว่า 

 63.09 6309.00 เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่น ๆ ท่ีใช้แล้ว WO 

 63.10 ทุกประเภท

ย่อย 

ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์

เดจ ชนิดโรปและเคเบลิ ท่ีใช้ไม่ได ้และของที่ใช้จน

หมดสภาพแล้วที่ท าด้วยเชือกดังกล่าว บรรดาท่ีท า

ด้วยวัตถุทอ 

WO 

หมวด 12 รองเท้า เครื่องสวมศีรษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เทา้ที่เป็นท่ีนั่ง แส้ (วิป) แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว  ขนสัตว์ปีกท่ี

จัดเตรียมแล้วและของท าด้วยขนดงักล่าว ดอกไม้เทยีม รวมทั้งของท าด้วยผมคน (ตอนที่ 64-67) 

ตอนท่ี 64 ทุกประเภท  รองเท้า  สนับแข้งและของที่คล้ายกัน  รวมทั้ง

ส่วนประกอบของของดังกล่าว 

CC 

ตอนท่ี 65   เครื่องสวมศรีษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวม

ศีรษะ 

 

 65.01 6501.00 ทรงหมวก ตัวหมวก และฮูด๊ ท าดว้ยสักหลาด 

ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ท าปีก รวมทั้ง พลาโต

และมังชอง (รวมถึงสลติมังชอง) ท าด้วยสักหลาด 

CC 

 65.02 6502.00 ทรงหมวก ที่สานหรือท าโดยการประกอบแถบเข้า

ด้วยกันท าด้วยวัตถุใดกต็าม ไม่ไดอ้ัดเป็นรูปทรง

หรือไมไ่ด้ท าปีก ไม่ได้บุภายในหรอืไม่ได้ตกแต่ง 

 

 

CC 



   

 50/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
 65.03 6503.00 หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ท าด้วยสักหลาด 

ท าจากตัวหมวก จากฮู๊ดหรือพลาโตตามประเภทที่ 

65.01 จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม 

CTH 

 65.04 6504.00 หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่สานหรือท าโดย

การประกอบแถบเข้าด้วยกัน ท าดว้ยวัตถุใดก็ตาม 

จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่กต็าม 

CTH 

 65.05 ทุกประเภท

ย่อย 

หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ถักแบบนิตหรือ

แบบโครเชต์ หรือท าจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาด

หรือผ้าสิ่งทออื่นๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุ

ภายในหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมท าด้วย

วัตถุใดก็ตามจะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่กต็าม 

CTH 

 65.06 ทุกประเภท

ย่อย 

เครื่องสวมศรีษะอื่นๆ จะบุภายในหรือตกแต่ง

หรือไม่กต็าม 

CTH 

 65.07 6507.00 แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม พ้ืนทรงหมวก   

โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง ส าหรับ

เครื่องสวมศรีษะ 

CTH 

หมวด 13 ของท าด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุท่ีคล้ายกัน ผลติภณัฑ์เซรามิก รวมทั้งแก้วและเครื่องแก้ว (ตอนท่ี 68-

70) 

ตอนท่ี 70   แก้วและเครื่องแก้ว  

 70.18  ลูกปัด ไขมุ่กเทียม รตันชาติเทียมหรือก่ึงรัตนชาติ

เทียมและแก้วท าเป็นของขนาดเลก็ท่ีคล้ายกัน 

และของท าด้วยของดังกล่าวนอกจากเครื่องเพชร

พลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้ว

นอกจากท่ีเป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและ

เครื่องประดับอื่นๆ ท าด้วยแก้วท่ีท าเป็นรูปโดยใช้

ตะเกียงฟู่นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ

ที่เป็นของเทียม  ลูกกลมแก้วขนาดเล็กท่ีมี

เส้นผา่ศูนย์กลางไม่เกิน  1 มิลลิเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7018.10 - ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือ           

กึ่งรัตนชาติเทียมและแก้วท าเป็นของขนาดเล็กท่ี

คล้ายกัน 

 

 

 

CC 
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  7018.90 -  อื่น ๆ 

หมายเหตุ  นอกจากลูกปัด  ไข่มุกเทียม รัตนชาติ
เทียมหรือก่ึงรตันชาติเทียมและแกว้
ท าเป็นของขนาดเล็กท่ีคล้ายกัน และ
ลูกกลมแก้วขนาดเล็กท่ีมี
เส้นผา่ศูนย์กลางไม่เกิน 1 มลิลิเมตร 

 

CC 

 

 

 

 

หมวด 14 ไข่มุกธรรมชาติหรือไขมุ่กเลี้ยง รตันชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุม้ติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ท าด้วยของดังกล่าว       

เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปน์ (ตอนท่ี 71) 

ตอนท่ี 71   ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รตันชาติหรือก่ึง

รัตนชาต ิโลหะมีค่า โลหะที่หุ้มตดิด้วยโลหะมีคา่ 

และของที่ท าด้วยของดังกล่าว เครือ่งเพชรพลอย

และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรยีญกษาปน ์

 

 71.01 ทุกประเภท

ย่อย 

ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัด

แล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือ

ประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือ

ไข่มุกเลี้ยง ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันช่ัวคราวเพื่อสะดวก

แก่การขนส่ง 

CC 

 71.03 ทุกประเภท

ย่อย 

รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรตันชาติ       

จะตกแต่ง หรือคดัแล้ว หรือไม่กต็าม แต่ไม่ไดร้้อย

เข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตน

ชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัด 

ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันช่ัวคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง 

CC 

 71.13 ทุกประเภท

ย่อย 

เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและส่วนประกอบ

ของของดังกล่าว ท าด้วยโลหะมีคา่ หรือท าด้วย

โลหะที่หุม้ตดิด้วยโลหะมีค่า 

CC 

 71.14 ทุกประเภท

ย่อย 

เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบของ

ของดังกล่าว ท าด้วยโลหะมีค่าหรอืท าด้วยโลหะที่

หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 

CC 

 

 

 71.15 ทุกประเภท

ย่อย 

ของอื่นๆ ท าด้วยโลหะมีค่าหรือท าด้วยโลหะที่หุ้ม

ติดด้วยโลหะมีค่า 

CC 

 71.16 ทุกประเภท

ย่อย 

ของท าด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไขมุ่กเลี้ยง ท าด้วย

รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์

หรือท าขึ้นใหม่) 

 

CC 



   

 52/๖๕ 

พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2002 รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินคา้ 
หมวด 15 โลหะสามญัและของท าด้วยโลหะสามญั (ตอนที่ 72-83) 

ตอนท่ี 72   เหล็กและเหล็กกลา้  

 72.01 ทุกประเภท
ย่อย 

เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง        

ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ 

RVC 40% หรือ CC 

 72.02 ทุกประเภท
ย่อย 

สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย) RVC 40% หรือ CC 

 72.03 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์จ าพวกเหล็กท่ีได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธี

ไดเร็กรีดักชัน และผลิตภัณฑ์จ าพวกเหล็กอื่นๆ ทีม่ี 

เนื้อพรุน เป็นก้อน เป็นเพลเลตหรอืลักษณะที่

คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กท่ีมีความบรสิุทธ์ิอย่างน้อย

ร้อยละ 99.94 โดยน้ าหนัก เป็นกอ้น เป็นเพลเลต

หรือลักษณะที่คลา้ยกัน 

RVC 40% หรือ CC 

 72.04 ทุกประเภท
ย่อย 

เศษและของที่ใช้ไม่ได้จ าพวกเหลก็ รวมทั้งอินกอต

ที่หลอมจากของทีใ่ช้ไม่ได้ทีเ่ป็นเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

RVC 40% หรือ CC 

 72.05 ทุกประเภท
ย่อย 

เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล     

ของเหล็ก หรือเหล็กกล้า 

RVC 40% หรือ CC 

 72.06 ทุกประเภท
ย่อย 

เหล็ก และเหล็กกล้าไมเ่จือ เป็นอินกอตหรือมี

ลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ (ไมร่วมถึงเหล็กตามประเภท

ที่ 72.03) 

RVC 40% หรือ CC 

 72.07 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรปู ท าด้วยเหลก็หรือเหล็กกล้า

ไม่เจือ 

RVC 40% 

 72.08 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรอืเหล็กกล้าไม่

เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลเิมตรขึ้นไป    

ได้จากการรดีร้อน ไมหุ่้มตดิ ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 

RVC 40% 

 72.09 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรอืเหล็กกล้าไม่

เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลเิมตรขึ้นไป     

ได้จากการรดีเย็น (โคลดร์ีดิวส์) ไมหุ่้มติด ไม่ชุบ

หรือไมเ่คลือบ 

RVC 40% หรือ CC 

 

 

 

 72.10 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรอืเหล็กกล้าไม่

เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลเิมตรขึ้นไป   

หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ 

RVC 40% หรือ CC 

 72.11 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรอืเหล็กกล้าไม่

เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มลิลิเมตร        

RVC 40% 
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ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ 

 72.12 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรอืเหล็กกล้าไม่

เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มลิลิเมตร หุ้มตดิ 

ชุบหรือเคลือบ 

RVC 40% หรือ CC 

  72.13 ทุกประเภท
ย่อย 

ท่อนและเส้นท่ีได้จากการรดีร้อน ขดเป็นม้วน

อย่างไม่เป็นระเบยีบท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่

เจือ 

RVC 40% 

 72.14 ทุกประเภท
ย่อย 

ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ท าด้วยเหล็กหรอืเหล็กกล้าไม่

เจือ ท่ีไม่ได้ท ามากไปกว่าตี รดีร้อน ดึงร้อนหรืออัด

รีดร้อน แตร่วมถึงของดังกล่าวท่ีบดิตัวหลังจากการ

รีด 

RVC 40% 

 72.15 ทุกประเภท
ย่อย 

ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ท าด้วยเหล็กหรอืเหล็กกล้าไม่

เจือ 

RVC 40% 

 72.16 ทุกประเภท
ย่อย 

มุม รูปทรง และหน้าตดัรูปต่างๆ ท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้าไม่เจือ 

RVC 40% 

 72.17 ทุกประเภท
ย่อย 

ลวดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไมเ่จือ RVC 40% หรือ CC 

 72.18 ทุกประเภท
ย่อย 

เหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ ท่ีเป็นอินกอตหรือมลีักษณะ

ขั้นปฐมอื่นๆ รวมทั้งผลิตภณัฑ์กึ่งส าเรจ็รูปท าด้วย

เหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ 

RVC 40% หรือ CC 

 72.19 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม     

มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป 

RVC 40% หรือ CC 

 72.20 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม    

มีความกว้างน้อยกว่า 600 มลิลิเมตร 

RVC 40% หรือ CC 

 72.21 7221.00 ท่อนและเส้นท่ีได้จากการรดีร้อน ขดเป็นม้วน

อย่างไม่เป็นระเบยีบ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ 

RVC 40% หรือ CC 

 72.22  ท่อนและเส้นอ่ืนๆ  ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ 

รวมทั้งมุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ ท าด้วย

เหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ 

 

   - ท่อนและเส้น ไม่ได้ท ามากไปกว่ารีดร้อน        

ดึงร้อน หรืออัดรดี 

 

   7222.11 - - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม RVC 40% หรือ CC 

  7222.19 - - อื่นๆ RVC 40% หรือ CC 

  7222.30 - ท่อนและเส้นอ่ืนๆ RVC 40% หรือ CC 
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  7222.40 - มุม รูปทรง และหนา้ตัดรูปต่างๆ RVC 40% หรือ CC 

 72.25 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกลา้เจืออื่นๆ         

มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป 

RVC 40% หรือ CC 

 72.26 ทุกประเภท
ย่อย 

ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กกลา้เจืออื่นๆ        

มีความกว้างน้อยกว่า 600 มลิลิเมตร 

RVC 40% หรือ CC 

 72.27 ทุกประเภท
ย่อย 

ท่อนและเส้นท่ีได้จากการรดีร้อน ขดเป็นม้วน

อย่างไม่เป็นระเบยีบท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ 

RVC 40% หรือ CC 

 72.28 ทุกประเภท
ย่อย 

ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ท าด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มมุ 

รูปทรงและหนา้ตัดรูปต่างๆ ท าด้วยเหล็กกล้าเจือ

อื่นๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะท า

ด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 

RVC 40% หรือ CC 

 72.29 ทุกประเภท
ย่อย 

ลวดท าด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ RVC 40% หรือ CC 

ตอนท่ี 73   ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  

 73.01 ทุกประเภท
ย่อย 

ชีตไพลิงท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ จะเจาะรู   

ตอกรู หรือท าโดยการประกอบส่วนต่างๆ เข้า

ด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้า  

ที่เช่ือมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูป

ต่างๆ 

RVC 40% 

 73.02 ทุกประเภท
ย่อย 

วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางท าด้วยเหล็ก

หรือเหล็กกล้าดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับและรางที่

ติดเฟืองหวี ลิ้นประแจหลีก หัวตะเข้ คันยึดเครื่อง

ประแจและเครื่องสับรางอื่น ๆ หมอน          

เหล็กประกับราง แท่นจับราง ลิ่มยึดแท่นจับราง 

แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผน่ฐาน       

เหล็กยดึฐาน และวตัถุอื่นที่ใช้เฉพาะส าหรับการ

ต่อหรือยึดราง 

RVC 40% 

 73.03 7303.00 หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ท าด้วย

เหล็กหล่อ 

RVC 40% 

 

 73.04 ทุกประเภท
ย่อย 

หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ      

ท าด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า 

RVC 40% 

 73.05 ทุกประเภท
ย่อย 

หลอดหรือท่ออื่นๆ (เช่น ชนิดเช่ือมตะเข็บ        

ย้ าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน)      

ที่มีภาคตดัขวางเป็นวงกลม เส้นผา่ศูนย์กลาง 

RVC 40% 
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รอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

 73.06  หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่นๆ (เช่น ชนิด

ตะเข็บเปดิ หรือเชื่อมตะเข็บ ย้ าหมุดหรือติด

ตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ท าดว้ยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

 

  7306.10 - ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ ามันหรือก๊าซ RVC 40% 

  7306.20 - ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการ

เจาะน้ ามันหรือก๊าซ 

RVC 40% 

  7306.30 - อื่นๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม  

ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไมเ่จือ 

RVC 40% 

  7306.40 - อื่นๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม 

ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม 

RVC 40% 

  7306.50 - อื่นๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม 

ท าด้วยเหล็กกล้าเจืออ่ืนๆ 

RVC 40% 

  7306.60 - อื่นๆ ชนิดเช่ือมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็น

วงกลม 

RVC 40% 

  7306.90 - อื่นๆ RVC 40% หรือ  

CC ยกเว้นจากประเภทที่ 72.08 72.09 หรือ 

72.11 

 73.07  อุปกรณ์ตดิตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ    

ข้องอ ปลอกเลื่อน) ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

   - อุปกรณ์ติดตั้งท่ีได้จากการหล่อ  

  7307.11 - - ท าด้วยเหล็กหล่อที่ตแีผไ่ม่ได ้ RVC 40% 

  7307.19 - - อื่นๆ RVC 40% 

   - อื่นๆ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนมิ  

  7307.21 - - หน้าแปลน RVC 40% 

  7307.22 - - ข้องอและปลอกเลื่อน ท่ีมีเกลยีวนอก RVC 40% 

  7307.23 - - อุปกรณต์ิดตั้งส าหรับการเช่ือมชน RVC 40% 

  7307.29 - - อื่น ๆ RVC 40% หรือ CC 

   - อื่น ๆ  

  7307.91 - - หน้าแปลน RVC 40% 

  7307.92 - - ข้องอและปลอกเลื่อน ท่ีมีเกลยีวนอก RVC 40% 

  7307.93 - - อุปกรณต์ิดตั้งส าหรับการเช่ือมชน RVC 40% 
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  7307.99 - - อื่น ๆ RVC 40% 

 73.08  สิ่งก่อสร้าง (ไมร่วมถึงอาคารส าเรจ็รูปตามประเภท

ที่ 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น 

สะพานและส่วนของสะพาน ประตูน้ า  หอคอย 

เสาที่มโีครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา 

ประตูหนา้ต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณี

ประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์และ

คอลัมน์) ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  รวมทั้งแผ่น 

เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่างๆ หลอดหรือท่อ 

และของที่คล้ายกันที่ท าไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง 

ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ 

 

  7308.10 - สะพาน และส่วนของสะพาน RVC 40% 

   7308.20 - หอคอย และเสาท่ีมีโครงประสานกัน RVC 40% 

  7308.30 - ประตูหน้าต่าง กรอบของประตหูน้าต่างและธรณี

ประต ู

RVC 40% 

  7308.40 - อุปกรณ์ส าหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ าหรือ  

สิ่งค้ ายันในการก่อสร้าง 

RVC 40% 

  7308.90 - อื่นๆ RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

72.08 ถึง 72.12 หรือ 72.16 

 73.09 7309.00 เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตและภาชนะที่คล้ายกัน

ส าหรับใช้บรรจุวัตถุใดกต็าม (นอกจากก๊าซอัดหรือ

ก๊าซเหลว) ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุ

เกิน 300 ลติร จะบดุ้านในหรือหุม้ฉนวนความ

ร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไมม่ีเครือ่งอุปกรณ์กล

หรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย 

RVC 40% 

 73.10 ทุกประเภท

ย่อย 

แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะที่

คล้ายกันส าหรับใช้บรรจุวัตถุใดกต็าม (นอกจาก

ก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ท าด้วยเหลก็หรือเหล็กกล้า

ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบดุ้านในหรือหุ้ม

ฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แตต่้องไม่มีเครื่อง

อุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบ

ติดอยู่ด้วย 

RVC 40% 

 73.11 7311.00 ภาชนะส าหรับบรรจุก๊าซอดัหรือก๊าซเหลว ท าด้วย

เหล็กหรือเหล็กกล้า 

RVC 40% 
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 73.12 ทุกประเภท

ย่อย 

ลวดเกลียว โรป เคเบลิ แถบถัก สลิง และของที่

คล้ายกัน ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่หุ้ม

ฉนวนไฟฟ้า 

RVC 40% 

 73.13 7313.00 ลวดหนามท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือ

ลวดเดี่ยวท่ีบิดเป็นเกลียวมีหรือไมม่ีหนามและลวด

คู่ตีเกลยีวหลวมๆ ชนิดที่ใช้ท ารั้ว ท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

RVC 40% 

 73.14 ทุกประเภท

ย่อย 

ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบท่ีเป็นวง) 

ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ท าด้วยลวดเหล็กหรือลวด

เหล็กกล้า เอกซ์แพนเดด็เมทลัท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

RVC 40% 

 73.15  โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

 

   - โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็น

ข้อๆ  และส่วนประกอบของของดังกล่าว 

 

  7315.11 - - โซ่แบบโรลเลอร ์ RVC 40% 

  7315.12 - - โซ่อื่นๆ RVC 40% 

  7315.19 - - ส่วนประกอบ RVC 40% 

  7315.20 - โซ่ชนิดสคิด RVC 40% 

   - โซ่อื่นๆ  

  7315.81 - - แบบสตดัลิงก ์ RVC 40% 

  7315.82 - - อื่นๆ แบบเวลเด็ดลิงก ์ RVC 40% 

  7315.89 - - อื่นๆ RVC 40% หรือ CC ยกเว้นจากประเภทที่ 

72.13 ถึง 72.17 

  7315.90 - ส่วนประกอบอ่ืนๆ RVC 40% 

 73.16 7316.00 สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว 

ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ 

 

 

RVC 40% 

 

 73.17 7317.00 ตะปู ตะปสูั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต 

ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) 

และของที่คล้ายกัน ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า   

จะมีหัวท าด้วยวตัถุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไมร่วมถึง

ของดังกล่าวท่ีมีหัวท าด้วยทองแดง       

RVC 40% 
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 73.18  ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัว

เหลี่ยม ตะปเูกลียวหัวตะขอ หมุดย้ า สลัก      

สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่

คล้ายกัน ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 

 

   - ของที่มีเกลียว  

  7318.11 - - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม RVC 40% 

  7318.12 - - ตะปูควงอื่นๆ ส าหรับใช้กับไม ้ RVC 40% 

  7318.13 - - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปเูกลียวหัววง

แหวน 

RVC 40% 

  7318.14 - - ตะปูควงชนิดท าเกลียวในได้ในตัว RVC 40% 

  7318.15 - - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมีแป้นเกลียว

หรือแหวนรอง หรือไม่ก็ตาม 

RVC 40% 

  7318.16 - - แป้นเกลียว RVC 40% 

  7318.19 - - อื่นๆ RVC 40% 

   - ของที่ไม่มีเกลียว  

  7318.21 - - แหวนสปริง และแหวนล็อกอ่ืนๆ RVC 40% 

  7318.22 - - แหวนรองอื่นๆ RVC 40% 

  7318.23 - - หมุดย้ า RVC 40% 

  7318.29 - - อื่น ๆ 

หมายเหตุ  นอกจากแหวนสปริง และแหวนล็อก

อื่นๆ  แหวนรองอื่นๆ หมุดย้ า และ

สลักและสลักผ่า 

RVC 40% 

 73.19 ทุกประเภท

ย่อย 

เข็มเย็บ เขม็ถักนิต เข็มบอดคิน เขม็ถักโครเชต์ 

เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน ส าหรับ

ใช้งานด้วยมือ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้ง

เข็มซ่อนปลายและเข็มอื่นๆ ท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้าที่ไมไ่ดร้ะบุหรือรวมไว้ในท่ีอื่น 

RVC 40% 

 

 

 

 

 73.20  สปริงและแผ่นท่ีใช้เป็นสปริง ท าดว้ยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

 

  7320.10 - แหนบรถยนต์ และแผ่นท่ีใช้เป็นแหนบดังกล่าว RVC 40% 

  7320.20 - สปริงขดแบบก้นหอย RVC 40% 

  7320.90 - อื่นๆ RVC 40% หรือ CC ยกเว้นจากประเภทที่ 

72.08 ถึง 72.17 
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 73.21 ทุกประเภท

ย่อย 
เตา เตาชดุ เตายา่ง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว 

(รวมถึงเตาที่มีบอยเลอรส์ าหรับการท าความร้อน

จากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตา

แก๊ส แผ่นใช้ส าหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่

คล้ายกันส าหรับใช้ในครอบครัวไมใ่ช้ไฟฟ้า และ

ส่วนประกอบของของดังกล่าว ท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

RVC 40% 

 73.22 ทุกประเภท
ย่อย 

เครื่องกระจายความร้อนส าหรับการท าความร้อน

จากส่วนกลาง ไม่ได้ท าความร้อนด้วยไฟฟ้า และ

ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า เครื่องท าอากาศร้อนและเครื่องจ่าย

อากาศร้อน (รวมถึงเครื่องที่จ่ายได้ทั้งอากาศ

ธรรมชาติหรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว) ที่ไม่ได้ท า

ความร้อนด้วยไฟฟ้า มีพัดลมหรือเครื่องเป่าลมที่

ขับด้วยมอเตอร์ประกอบร่วมอยูด่ว้ย และ

ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

RVC 40% หรือ CC 

 73.23 ทุกประเภท
ย่อย 

ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตาม

บ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว 

ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ ฝอยเหล็กหรือฝอย

เหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและ

ของที่คล้ายกัน ส าหรับขดัหรือขัดถู ท าด้วยเหล็ก

หรือเหล็กกล้า 

RVC 40% 

 73.24 ทุกประเภท
ย่อย 

เครื่องสุขภณัฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว

ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ 

RVC 40% 

 73.25 ทุกประเภท
ย่อย 

ของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อ ท าด้วยเหล็กหรือ

เหล็กกล้า 

RVC 40% 

 

 

 73.26  ของอื่นๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  

   - ท าด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ท ามากไป

กว่านี ้

 

  7326.11 - - ลูกกลมส าหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับ

เครื่องจักรส าหรับบด 

 

RVC 40% 
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  7326.19 - - อื่นๆ RVC 40% 

  7326.20 - ของท าด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า RVC 40% 

หมวด 16 เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณไ์ฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบนัทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครือ่งบันทึก

และเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว (ตอนที่ 84-85) 

ตอนท่ี 84   เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร 

เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว 

 

 84.07  เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง

หรือลูกสูบหมุนชนิดจดุระเบิดด้วยประกายไฟ 

 

   - เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้

ขับเคลื่อนยานบกในตอนท่ี 87 

 

  8407.31 - - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกนิ 50 ลูกบาศก์

เซนติเมตร 

RVC 40% 

  8407.32 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์

เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร     

RVC 40% 

  8407.33 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์

เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 1,000 ลูกบาศก์เซนตเิมตร        

RVC 40% 

  8707.34 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 

ลูกบาศก์เซนติเมตร 

RVC 40% 

 84.08  เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุด

ระเบดิด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือก่ึงดเีซล) 

 

  8408.20 - เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนท่ี 

87 

RVC 40% 

 84.15  เครื่องปรับอากาศท่ีประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วย

มอเตอร์และมสี่วนท่ีใช้ส าหรับเปลีย่นอุณหภมูิและ

ความช้ืน รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวท่ีไม่สามารถ

แยกควบคุมความชื้นตา่งหากได ้

 

  8415.20 - ชนิดที่ใช้ส าหรับบุคคลในยานยนต์ RVC 40% 

 

 84.73  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจาก  สิ่ง

คลุม กระเป๋าบรรจุและที่คล้ายกัน) ที่เหมาะ

ส าหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตาม

ประเภทที่ 84.69 ถึง 84.72 

 

  8473.30 - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ

เครื่องจักร ตามประเภทที่ 84.71 

RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

85.42 
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ตอนท่ี 85   เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว  เครื่องบันทึกเสียง

และเครื่องถอดเสยีง  เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพ

และเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและ

อุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกลา่ว 

 

 85.23  สื่อบันทึกท่ียังไม่ได้บันทึกที่จัดท าไว้เพื่อการ

บันทึกเสียง หรือการบันทึกปรากฏการณ์อื่นๆ ด้วย

วิธีที่คล้ายกัน นอกจากผลิตภณัฑ์ในตอนที่ 37 

 

  8523.90 - อื่นๆ 

 

หมายเหตุ  นอกจากเทปแม่เหล็ก  จานแม่เหล็ก 
และบัตรที่มีแถบแมเ่หล็กประกอบ
ร่วมอยู่ด้วย 

RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

85.42 

 85.28  เครื่องรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวทิยุกระจายเสียง

หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสยีงหรือเครื่อง

บันทึกภาพวิดีโอและถอดภาพวิดโีอประกอบร่วม

อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวิดีโอมอนิเตอร์และ

เครื่องฉายวิดีโอ 

 

   - เครื่องรับโทรทัศน์ จะมี                       

เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียง

หรือถอดเสยีงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอด

ภาพวิดีโอประกอบร่วมอยูด่้วยหรอืไม่ก็ตาม 

 

  8528.12 - - ส ี RVC 40% 

 85.42  วรจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใช้ในทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

 

  8542.10 - บัตรที่มีวงจรรวมอิเล็กทรอนิกสป์ระกอบร่วมอยู่

ด้วย ("สมาร์ท"การด์) 

RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

85.42 

 85.43  เครื่องจักรไฟฟ้า และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งมี

หน้าท่ีการท างานเป็นเอกเทศ  ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวม

ไว้ในท่ีอืน่ในตอนน้ี 

 

   - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ  

  8543.81 - - บัตรและแผ่นป้ายท่ีตรวจรูไ้ด้ในระยะใกล้ 

(พรอกซิมิทีการ์ดและแทค) 

RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

85.42 
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  8543.89 - - อื่นๆ RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

85.42 

  8543.90 - ส่วนประกอบ RVC 40% หรือ CTH ยกเว้นจากประเภทที่ 

85.42 

หมวด 17 ยานบก อากาศยาน ยานน้ า และเครื่องอุปกรณ์การขนสง่ที่เกี่ยวข้อง (ตอนท่ี 86-89) 

ตอนท่ี 87   ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง

รถราง ส่วนประกอบและอุปกรณป์ระกอบของ

ยานดังกล่าว 

 

 87.01  แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอรต์ามประเภทท่ี 

87.09) 

 

  8701.20 - แทรกเตอร์เดินบนถนนส าหรับลากรถกึ่งรถพ่วง RVC 40% 

 87.02 ทุกประเภท

ย่อย 

ยานยนตส์ าหรับขนส่งบุคคลตั้งแตส่ิบคนข้ึนไป 

(รวมถึงคนขับ) 

RVC 40% 

 87.03 ทุกประเภท

ย่อย 

รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ท่ีออกแบบส าหรับขนส่ง

บุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภทที่ 

87.02) รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง 

RVC 40% 

 87.04 ทุกประเภท

ย่อย 

ยานยนตส์ าหรับขนส่งของ RVC 40% 

 87.06 8706.00 แชสซีส์ที่มีเครื่องยนตต์ิดตั้ง ส าหรบัยานยนต์ตาม

ประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 

RVC 40% 

 87.07 ทุกประเภท

ย่อย 

ตัวถัง (รวมถึงแค้ป) ส าหรับยานยนต์ตามประเภท

ที่ 87.01 ถึง 87.05 

RVC 40% 

 87.08 ทุกประเภท
ย่อย 

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์

ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 

RVC 40% 

 87.11 ทุกประเภท
ย่อย 

รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานท่ี

ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มรีถพ่วงข้าง) รวมทั้ง

รถพ่วงข้าง 

 

RVC 40% 

 87.14  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตาม

ประเภทที่ 87.11 ถึง 87.13 

 

   - ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)  

  8714.11 - - อานรถ RVC 40% 

  8714.19 - - อื่น ๆ RVC 40% 
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   - อื่น ๆ  

  8714.91 - - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของ

ดงักล่าว 

RVC 40% 

  8714.95 - - อานรถ RVC 40% 

หมวด 18 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถา่ยรูป การถ่ายท าภาพยนตร์ การวดั การตรวจสอบ การวดัความเที่ยง 

การแพทย์หรือศลัยกรรม นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว (ตอนท่ี 90-

92) 

ตอนท่ี 91   นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และ

ส่วนประกอบของนาฬิกาดังกลา่ว 

 

 91.13  สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตช ์และ

ส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว 

 

  9113.90 - อื่นๆ 

หมายเหตุ   นอกจากสายนาฬิกาของนาฬิกาชนิด
วอตช์ และส่วนประกอบของสาย
นาฬิกาดังกล่าว ท าด้วยโลหะมีค่าหรื
อโลหะที่หุม้ติดด้วยโลหะมีค่า  และ
ท าด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือ
เงินหรือไม่กต็าม 

CC 

หมวด 20 ผลิตภัณฑเ์บ็ดเตลด็ (ตอนที่ 94-96) 

ตอนท่ี 94   เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก  เบาะ

และสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน  เครื่องประทีปโคม

ไฟ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในท่ีอื่น  เครื่องหมายที่มี

แสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่

คล้ายกัน  รวมทั้งอาคารส าเร็จรูป 

 

 94.01  ที่น่ัง (นอกจากของตามประเภทท่ี 94.02) จะ

ปรับเป็นเตียงไดห้รือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบ

ของของดังกล่าว 

 

  9401.10 - ที่น่ังชนิดที่ใชักับอากาศยาน RVC 40% หรือ CTSH 

  9401.20 - ที่น่ังชนิดที่ใช้กับยานยนต์ RVC 40% หรือ CTSH 

  9401.30 - ที่น่ังหมุนได้ ที่ปรับระดับความสงูได ้ RVC 40% หรือ CTSH 

  9401.40 - ที่น่ังที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่น่ังส าหรับใช้ใน

สวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักแรม 

 

RVC 40% หรือ CTSH 
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  9401.50 - ที่น่ังท าด้วยหวาย กก ไม้ไผ่หรือวัตถุท่ีคล้ายกัน RVC 40% หรือ CTSH 

   - ที่น่ังอื่นๆ ที่มีโครงไม ้  

  9401.61 - - มีเบาะ RVC 40% หรือ CTSH 

  9401.69 - - อื่นๆ RVC 40% หรือ CTSH 

   - ที่น่ังอื่นๆ ทีม่ีโครงโลหะ  

  9401.71 - - มีเบาะ RVC 40% หรือ CTSH 

  9401.79 - - อื่นๆ RVC 40% หรือ CTSH 

  9401.80 - ที่น่ังอื่นๆ RVC 40% หรือ CTSH 

  9401.90 - ส่วนประกอบ CC 

 94.02 ทุกประเภท

ย่อย 

เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม    

ทันตกรรมหรือสตัวแพทย์ (เช่น เตยีงผ่าตัด เตียง

ตรวจโรค เตยีงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล เก้าอ้ื-

ท าฟัน) เก้าอ้ีตัดผมและเก้าอี้ท่ีคลา้ยกันท่ีมีกลไก

ส าหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้ รวมทั้ง

ส่วนประกอบของของดังกล่าวข้างต้น 

RVC 40% หรือ CTSH 

 94.03  เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และส่วนประกอบของ

เฟอร์นิเจอร ์

 

  9403.10 - เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในส านักงาน RVC 40% หรือ CTSH 

  9403.20 - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ท าด้วยโลหะ RVC 40% หรือ CTSH 

  9403.60 - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ท าด้วยไม ้ RVC 40% หรือ CTSH 

  9403.70 - เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยพลาสติก RVC 40% หรือ CTSH 

  9403.80 - เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยวตัถุอื่นๆ รวมถึงที่ท าด้วย

หวาย กก ไม้ไผ่หรือวัตถุท่ีคล้ายกนั 

RVC 40% หรือ CTSH 

 94.04  ฐานรองฟูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของ

ตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก ผ้านวม         

ผ้านวมขนนก เบาะ พู้ฟฟ์และหมอน) มีสปริง   

ยัดไส้หรือติดภายในด้วยวัตถุใดกต็าม หรือท าด้วย

ยางเซลลูลาร์ หรือพลาสติก จะหุม้หรือไม่ก็ตาม 

 

   - ฟูก  

  9404.21 - - ท าด้วยยางเซลลลูารห์รือพลาสติก จะหุ้ม

หรือไม่กต็าม 

CC 

  9404.29 - - ท าด้วยวัตถุอ่ืนๆ CC 

  9404.90 - เฉพาะผ้านวม และผา้นวมขนนก 

 

CC ยกเว้นจากประเภทที่ 50.07  51.11 ถึง 

51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภท
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 - อื่นๆ 

หมายเหตุ  นอกจากฐานรองฟูก  ฟูก และถุงนอน 

ที่ 53.09 ถึง 53.11 ประเภทที่ 54.07 ถึง 

54.08 หรือประเภทที่ 55.12 ถึง 55.16  

CTH  

 

 94.06 9406.00 อาคารส าเร็จรูป RVC 40% หรือ CTSH 

ตอนท่ี 96   ผลิตภณัฑ์เบด็เตล็ด  

 96.05 9605.00 ของใช้ส่วนตัวท่ีใชัในการประเทืองโฉม การเย็บ

หรือใช้ในการท าความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่

จัดท าขึ้นเป็นชุดส าหรับเดินทาง 

CC 

 96.08 ทุกประเภท

ย่อย 

ปากกาลูกลื่น ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปาก

ท าด้วยสักหลาดหรือวัตถุพรุนอื่นๆ ปากกาหมึกซึม 

ปากกาสไตโลกราฟและปากกาอ่ืนๆ  ดูพลิเก

ติ้งสไตโลส์ ดินสอแบบหมุนและแบบกด        

ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอและด้ามที่คล้ายกัน 

รวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหนบ) 

ของของดังกล่าว นอกจากของตามประเภทที่ 

96.09 

RVC 40% หรือ CTSH 

 96.09 ทุกประเภท

ย่อย 

ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภทท่ี 96.08) 

เครยอน ไส้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน    

ชอล์กส าหรับเขียนหรือวาด และชอล์กส าหรับช่าง

ตัดเสื้อ 

RVC 40% หรือ CTSH 

 96.13  ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอ่ืนๆ จะเป็นแบบกลไก

หรือแบบไฟฟ้าหรือไม่กต็าม และส่วนประกอบ

ของของดังกล่าว นอกจากหินเหลก็ไฟและไส ้

 

  9613.10 - เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิง ไม่

สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ าได ้

RVC 40% หรือ CTSH 

  9613.20 - เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิง      

เติมเช้ือเพลิงซ้ าได ้

RVC 40% หรือ CTSH 

  9613.80 - เครื่องขีดไฟอ่ืนๆ RVC 40% หรือ CTSH 
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Annex 3  
Information Technology Products 

 

ภาคผนวก ๓  
สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 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 World Trade 
Organization on 13 December 1996 and is 
used as a material in the production of 
another good in a Party may be considered as 
an originating material of the Party, regardless 
of the applicable product specific rule for the 
former good, provided that the former good is 
assembled in any Party, except where the 
former good is classified under subheadings 
8541.10 through 8542.90.  

 

 สินค้าที่ระบุในเอกสารแนบ เอ หรือ บี ของปฏิญญา
รัฐมนตรี เรื่อง การค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ซึ่งได้รับการรับรองในการปะชุมระดับรัฐมนตรีของ
องค์การการค้าโลก เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๙  
และถูกใช้เป็นวัสดุในการผลิตสินค้าอ่ืนในประเทศภาคี 
จะถือเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก าเนิดในประเทศภาคี โดยไม่
ค านึงถึงกฎเฉพาะรายสินค้าที่ก าหนดไว้ส าหรับสินค้า
ข้างต้น โดยมี เงื่อนไขว่า สินค้านั้นประกอบขึ้นใน
ประเทศภาคี ยกเว้นสินค้าที่จัดอยู่ภายใต้ประเภทย่อย 
๘๕๔๑.๑๐ ถึง ๘๕๔๒.๙๐   
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ภาคผนวก ๔  
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

Rule 1 
Definitions 

กฎข้อ 1 
ค านิยาม 

For the purposes of this Annex, the term: เพ่ือความมุ่งประสงค์ของภาคผนวกนี้ ค าว่า 
(a) “competent governmental authority” means the 
authority that, according to the laws and regulations of 
each Party, is responsible for the issuing of a certificate 
of origin (hereinafter referred to as “CO”) or for the 
designation of entities or bodies issuing a CO; and 

(เอ) “หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจ” หมายถึง หน่วยงาน
ที่มีอ านาจซึ่งตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ  
แต่ละภาคีเป็นผู้รับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้า (ซึ่ งต่อไปนี้ เรียกว่า “ซี โอ”) หรือการ
แต่งตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้าและ 

(b) “relevant authority” means the authority of the 
importing Party, other than the customs authority of that 
Party, that is responsible for verification and verification 
visit in the importing Party. 

(บี) “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง หน่วยงานของ
ประเทศภาคีน าเข้า นอกเหนือจากหน่วยงานศุลกากร
ของประเทศภาคีนั้น ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจพิสูจน์
และการเยี่ยมชมเพ่ือการตรวจพิสูจน์ในประเทศภาคี
น าเข้า 

Rule 2 
Issuance of Certificate of Origin 

กฎข้อ 2 
การออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. The competent governmental authority of the 
exporting Party shall, upon request made in writing by 
the exporter or its authorised agent, issue a CO or, 
under the authorisation given in accordance with the 
applicable laws and regulations of the exporting Party, 
may designate other entities or bodies (hereinafter 
referred to as “designees”) to issue a CO. 

1. เมื่อมีการร้องขออย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรโดย               
ผู้ส่งออกหรือตัวแทนที่มีอ านาจของผู้ส่งออกหน่วยงาน
ของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีส่งออกต้องออก ซี โอ 
หรือภายใต้อ านาจที่ให้ไว้โดยกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของประเทศภาคีผู้ส่งออกอาจแต่งตั้งองค์กร
หรือหน่วยงาน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยงานที่ได้รับ
การแต่งตั้ง”) ให้ออกซีโอ 

2. Each Party shall provide the other Parties with a list of 
names and addresses, and a list of specimen 
signatures and specimen of official seals or impressions 
of stamps for the issuance of a CO, of its competent 
governmental authority and, if any, its designees. 
 

2. ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องให้บัญชีรายชื่อและที่
อยู่ และบัญชีของตัวอย่างลายมือชื่อ และตัวอย่างของ
ตราประทับที่ เป็นทางการหรือตราประทับที่ ใช้ ใน
ส านักงานส าหรับการออก ซี โอ ของหน่วยงานของรัฐผู้มี
อ านาจและหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงาน
ของรัฐผู้มีอ านาจ (หากม)ี แก่ประเทศภาคีอ่ืน 

3. Any CO bearing a signature not included in the list 
referred to in paragraph 2 shall not be valid. 

3. ซี โอ ใดๆ ที่มีลายมือชื่อซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีที่อ้างถึงใน
วรรค 2 ย่อมไม่สมบูรณ ์

4. Where the exporter of a good is not the producer of 
the good in the exporting Party, the exporter may 
request a CO on the basis of: 

4. กรณีผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้านั้นในประเทศภาคี       
ผู้ส่งออก ผู้ส่งออกสามารถร้องขอ ซี โอ บนพื้นฐานของ 
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     (a) a declaration provided by the exporter to the 
competent governmental authority or its designees 
based on the information provided by the producer of 
the good to that exporter; or 

     (เอ) การส าแดงซึ่งให้โดยผู้ส่งออกแก่หน่วยงานของ
รัฐผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ ได้รับการแต่งตั้ งของ
หน่วยงานของรัฐ  ผู้มีอ านาจนั้น บนพ้ืนฐานของข้อมูล
ซึ่งให้โดยผู้ผลิตสินค้าของผู้ส่งออกรายนั้น หรือ 

     (b) a declaration voluntarily provided by the 
producer of the good directly to the competent 
governmental authority or its designees by the request 
of the exporter. 

     (บี) การส าแดงด้วยความสมัครใจซึ่งให้โดยผู้ผลิต
สินค้านั้นแก่หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่
ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจนั้น ซึ่ง
เป็นไปตามการร้องขอของผู้ส่งออก 

5. A CO shall be issued only after the exporter who 
requests for its issuance, or the producer of the good in 
the exporting Party referred to in subparagraph 4(b), 
proves to the competent governmental authority or its 
designees that the good to be exported qualifies as an 
originating good of the exporting Party. 

5. ซี โอ จะออกได้ก็ต่อเมื่อหลังจากผู้ส่งออกซ่ึงร้องขอให้
ออก ซี โอ หรือผู้ผลิตสินค้านั้นในประเทศภาคีผู้ส่งออก 
ตามที่ระบุในอนุวรรค 4(บี) ได้พิสูจน์ต่อหน่วยงานของ
รัฐผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ ได้รับการแต่งตั้ งของ
หน่วยงานภาครัฐผู้มีอ านาจนั้นว่า สินค้าซึ่งจะส่งออกนั้น
มีคุณสมบัติครบในการเป็นสินค้าที่ได้รับถิ่นก าเนิดของ
ประเทศภาคีผู้ส่งออกนั้น 

6. If, after the issuance of the CO, the exporter or 
producer referred to in paragraph 5 knows that such a 
good does not qualify as an originating good of the 
exporting Party, they shall notify the competent 
governmental authority or its designees in writing and 
without delay, subject to the applicable laws and 
regulations of the exporting Party. 

6. ถ้าหลังจากการออกซีโอ ผู้ส่งออกหรือผู้ผลิต ตามที่
ระบุในวรรค 5 รู้ว่า สินค้าดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติครบใน
การเป็นสินค้าที่ได้รับถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีผู้ส่งออก
นั้น จะต้องแจ้งหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจหรือ หน่วยงาน
ที่ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจนั้นเป็น
ลายลักษณ์ อักษรโดยไม่ชักช้า ภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของประเทศภาคีผู้ส่งออก 

7. The competent governmental authority of the 
exporting Party or its designees shall, if they receive 
notification in accordance with paragraph 6, or if they 
have knowledge after the issuance of the CO that the 
good does not qualify as an originating good of the 
exporting Party, cancel the CO and promptly notify the 
cancellation to the exporter to whom the CO has been 
issued, and to the customs authority of the importing 
Party, except in the case where the exporter has 
returned the CO to the competent governmental 
authority of the exporting Party. 

7. ถ้าหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจในประเทศภาคีผู้ส่งออก
หรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐ  
ผู้มีอ านาจนั้นได้รับการแจ้งตามวรรค  6 หรือถ้าได้รู้
หลังจากได้ออก ซี โอ ไปแล้วว่าสินค้านั้นไม่มีคุณสมบัติ
ครบในการเป็นสินค้าที่ได้รับถิ่นก าเนิดของประเทศภาคี 
ผู้ส่งออก หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคี        
ผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงาน
ของรัฐผู้มีอ านาจนั้นจะต้องยกเลิก ซี โอ และแจ้งการ
ยกเลิกแก่ผู้ส่งออกซึ่งได้รับการออก ซี โอ โดยทันที และ
ต้องแจ้งต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้า 
ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ส่งออกได้คืน ซี โอ แก่หน่วยงานของรัฐ
ผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกแล้ว 
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8. The format of the CO and its contents shall be in the 
English language and shall include minimum data 
specified in the Attachment to this Annex. 

8. รูปแบบของ ซี โอ และเนื้อหาของ ซี โอ จะต้องเป็น
ภาษาอังกฤษ และจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยที่สุดตามที่ได้
ระบุในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้ 

Rule 3 
Presentation of Certificate of Origin 

กฎข้อ 3 
การแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. For the purposes of claiming preferential tariff 
treatment, the following shall be submitted to the 
customs authority of the importing Party by the importer: 

1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร ผู้น าเข้าจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ต่อ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้า 

    (a) a valid CO; and     (เอ) ซี โอ ที่มีผลใช้ได้ และ 
     (b) other documents as required in accordance with 
the laws and regulations of the importing Party (e.g. 
invoices, including third country invoices, and a through 
bill of lading issued in the exporting Party). 

    (บี) เอกสารอื่นๆ ที่ก าหนดตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับของประเทศภาคีผู้น าเข้า (เช่น บัญชีราคาสินค้า 
รวมถึงบัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม  และ      
ใบตราส่งสินค้าชนิดส่งผ่านประเทศอ่ืน (ทรู บิลล์ ออฟ 
แลดิ้ง)ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออก) 

2. A CO shall not be required for an importation of a 
consignment of originating goods of the exporting Party 
whose aggregate customs value does not exceed two 
hundred United States dollars (USD200) or its 
equivalent amount in the Party’s currency, or such 
higher amount as the importing Party may establish. 

2. ไม่ต้องใช้ ซี โอ ส าหรับการน าเข้าสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด
จากประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งสินค้านั้นมีราคาศุลกากร
รวมแล้วไม่เกินสองร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(USD200) หรือสกุลเงินของประเทศภาคีที่เทียบเท่า 
หรือราคาที่สูงกว่าตามท่ีประเทศภาคีผู้น าเข้าอาจก าหนด
ขึ้น 

3. Where an originating good of the exporting Party is 
imported through one or more of the Parties other than 
the exporting Party and the importing Party, or non-
Parties, the importing Party may require importers who 
claim preferential tariff treatment for the good to submit: 

3. กรณีที่สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีผู้ส่งออก
ได้น าเข้าผ่านประเทศภาคีหนึ่งประเทศหรือมากกว่า
นอกจากประเทศภาคีผู้ส่งออกและประเทศภาคีผู้น าเข้า 
หรือผ่านประเทศที่ไม่ใช่ภาคี ประเทศภาคีผู้น าเข้าอาจ
ขอให้ผู้น าเข้าซึ่งขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรใน
สินค้านั้นยื่นเอกสาร ดังนี้ 

     (a) a copy of through bill of lading; or      (เอ) ส าเนาใบตราส่งสินค้าชนิดส่งผ่านประเทศอ่ืน 
(ทรู บิลล์ ออฟ แลดิ้ง) หรือ 

     (b) a certificate or any other information given by the 
customs authorities of such one or more Parties or non-
Parties, or other relevant entities, which proves that the 
good has not undergone operations other than unloading, 
reloading and any other operation to preserve it in good 
condition in those Parties or non-Parties. 

     (บี ) หนังสือรับรองหรือข้อมูล อ่ืนใดที่ ให้ ไว้ โดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศภาคีหนึ่งหรือมากกว่า 
หรือประเทศที่ไม่ใช่ภาคี หรือโดยองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้ พิสูจน์ว่า สินค้านั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการอ่ืน
นอกจากการขนถ่ายสินค้าลง การขนถ่ายสินค้าขึ้น และ
กระบวนการอื่นใดเพ่ือถนอมรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี
ในประเทศภาคีหรือประเทศที่ไม่ใช่ภาคีเหล่านั้น 
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4.   (a) Notwithstanding paragraph 5 of Rule 2, where 
an originating good, for which a CO (hereinafter 
referred to in this paragraph as “original CO”) was 
issued by the competent governmental authority or its 
designees of the exporting Party, is to be exported from 
the importing Party to another Party, the competent 
governmental authority or its designees of the importing 
Party may issue a back-to-back CO as a new CO for 
the originating good, if a request is made by the 
exporter in the importing Party or its authorised agent 
with presentation of the valid original CO. 

4.    (เอ) แม้จะก าหนดไว้ในวรรค 5 ของกฎข้อ 2 กรณี
ที่สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดจะถูกส่งออกจากประเทศภาคี 
ผู้น าเข้าไปยังประเทศภาคีหนึ่ง และมี ซี โอ (ซึ่งต่อไปนี้
ในวรรคนี้ เรี ยกว่ า  “ซี โอต้ นฉบั บ”) ที่ ออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคี 
ผู้ส่งออก หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจ หรือหน่วยงานที่
ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของ
ประเทศภาคีผู้น าเข้าอาจออก แบ้คทูแบ้ค ซี โอ ซึ่งเป็น 
ซี โอ ฉบับใหม่ส าหรับสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดนั้นหากมีการ
ยื่นค าร้องโดยผู้ส่งออกในประเทศภาคีผู้น าเข้าหรือ
ตัวแทนผู้มีอ านาจของผู้ส่งออกพร้อมกับแสดง ซี โอ 
ต้นฉบับที่ยังมีผลใช้ได้ 

     (b) Where a back-to-back CO is issued in 
accordance with subparagraph (a), “an originating 
good of the exporting Party” referred to in Chapter 3 
and this Annex shall be construed as an originating 
good of the Party whose competent governmental 
authority or its designees has issued the original CO. 

     (บี) กรณีที่ได้ออกแบ้คทูแบ้ค ซี โอ ตามอนุวรรค 
(เอ) จะต้องตีความ “สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศ
ภาคีผู้ส่งออก” ซึ่งได้ระบุในบทที่ 3 และภาคผนวกนี้ว่า 
เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งของ
หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีนั้นได้ออก  
ซี โอ ต้นฉบับ 

Rule 4 
Validity of Certificate of Origin 

กฏข้อ 4 
การมีผลใช้ได้ของหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. A CO shall be submitted to the customs authority of 
the importing Party within one (1) year from the date of 
issuance by the competent governmental authority of 
the exporting Party or its designees. 

1. จะต้องยื่น ซี โอ ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศ
ภาคีผู้น าเข้าภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจ 

2. Where the CO is submitted to the customs authority 
of the importing Party after the expiration of the period 
for its submission provided for in paragraph 1, that CO 
shall be accepted when the failure to observe such a 
requirement results from force majeure or other valid 
causes beyond the control of the exporter or importer. 

2. กรณีที่ได้ยื่น ซี โอ ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศ
ภาคีผู้น าเข้าหลังจากสิ้นสุดก าหนดเวลายื่นตามที่ก าหนด
ในวรรค 1 จะยอมรับ ซี โอ นั้นได้ เมื่อการที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้นเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุอ่ืนใดเกินวิสัยการควบคุมของผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้า
อันรับฟังได้ 

3. An issued CO shall be applicable to a single 
importation of an originating good of the exporting Party 
into the importing Party. 

3. ซี โอ ที่ออกจะใช้กับการน าเข้าสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด
ของประเทศภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภาคีผู้น าเข้าครั้ง
เดียว 
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Rule 5 
Record Keeping 

กฎข้อ 5 
การเก็บรักษาข้อมูล 

1. Each Party shall, in accordance with its laws and 
regulations, ensure that the exporter to whom a CO has 
been issued or the producer of a good in the exporting 
Party referred to in subparagraph 4(b) of Rule 2 keeps 
records relating to the origin of the good.  For the 
purposes of this Agreement, the exporter or producer 
shall keep these records for three (3) years after the 
date on which the CO was issued. 

1. ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องมั่นใจว่าผู้ส่งออกซึ่ ง
ได้รับการออก ซีโอ หรือผู้ผลิตสินค้าในประเทศภาคีผู้
ส่งออกตามที่อ้างถึงในอนุวรรค 4(บี) ของกฎข้อ 2 ได้
เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของสินค้านั้น  ตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศภาคีนั้น เพ่ือ
ความมุ่งประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ ผู้ส่งออกหรือ
ผู้ผลิตจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้เป็นเวลาสาม (3) ปี
นับจากวันที่ได้รับการออก ซี โอ 

2. Each Party shall ensure that its competent 
governmental authority or its designees shall keep a 
record of the issued CO for a period of three (3) years 
after the date on which the CO was issued.  Such 
record includes all supporting documents presented to 
prove the qualification as an originating good of the 
exporting Party. 

2. ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องมั่นใจว่า หน่วยงาน
ของรัฐผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งของ
หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจจะเก็บรักษาข้อมูลของ ซี โอ 
ที่ออกไปเป็นระยะเวลาสาม (3) ปีหลังจากวันที่ออก ซี โอ 
นั้น ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงเอกสารสนับสนุนทั้งหมดซึ่งได้
แสดงเพ่ือพิสูจน์การมีคุณสมบัติของสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด
ของประเทศภาคีผู้ส่งออก 

Rule 6 
Verification 

กฎข้อ 6 
การตรวจพิสูจน์ 

1. For the purposes of determining whether a good 
imported from another Party and claimed for 
preferential tariff treatment qualifies as an originating 
good of that Party under this Agreement, the customs 
authority or the relevant authority of the importing Party 
may request information relating to the origin of the 
good, provided that such a request is made to the 
competent governmental authority of the exporting 
Party on the basis of the CO. 

1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการก าหนดว่า สินค้าที่น าเข้า
จากประเทศภาคีหนึ่งและขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศ
ภาคีนั้นภายใต้ความตกลงฉบับนี้หรือไม่  หน่วยงาน
ศุลกากรหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องของประเทศภาคี 
ผู้น าเข้าสามารถร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของ
สินค้านั้น หากว่าค าร้องขอได้ท าไปยังหน่วยงานของรัฐ  
ผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกบนพ้ืนฐานของ ซี โอ 

2. For the purposes of paragraph 1, the competent 
governmental authority of the exporting Party shall, in 
accordance with its laws and regulations, provide the 
information requested in a period not exceeding three 
(3) months after the date of receipt of the request.  If the 
customs authority or the relevant authority of the 

2. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรค 1 หน่วยงานของรัฐ  
ผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกต้องให้ข้อมูลซึ่ง
ได้รับการร้องขอภายในเวลาไม่ เกินสาม  (3) เดือน
หลังจากวันที่ได้รับค าร้องภายใต้กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของประเทศภาคีผู้ส่งออก ถ้าหน่วยงานศุลกากร
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องของประเทศภาคีผู้น าเข้า
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importing Party considers necessary, it may request 
additional information relating to the origin of the good.  
If additional information is requested by the customs 
authority or the relevant authority of the importing Party, 
the competent governmental authority of the exporting 
Party shall, in accordance with its laws and regulations, 
provide the information requested in a period not 
exceeding three (3) months after the date of receipt of 
the request for additional information. 

พิจารณาแล้วเห็นว่าจ าเป็น อาจร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้า ถ้าข้อมูลเพ่ิมเติมได้ถูกร้องขอ
โดยหน่วยงานศุลกากรหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศภาคีผู้น าเข้า หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของ
ประเทศภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ข้อมูลซึ่งได้รับการร้องขอ
ภายในเวลาไม่เกินสาม (3) เดือนหลังจากวันที่ได้รับค า
ร้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมนั้นภายใต้กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับของประเทศภาคีผู้ส่งออก 

3. For the purposes of paragraph 2, the competent 
governmental authority of the exporting Party may 
request the exporter to whom the CO has been issued, 
or the producer of the good in the exporting Party 
referred to in subparagraph 4(b) of Rule 2, to provide 
the former with the information requested. 

3. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของวรรค 2 หน่วยงานของรัฐ  
ผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกสามารถร้องขอให้  
ผู้ส่งออกซึ่งได้รับ ซี โอ หรือผู้ผลิตสินค้าในประเทศภาคี 
ผู้ส่งออกตามวรรค 4(บี) ของกฎข้อ 2 จัดส่งข้อมูลตามที่
ได้รับการร้องขอ 

4. The request for information in accordance with 
paragraph 1 shall not preclude the use of a verification 
visit provided for in Rule 7. 

4. ค าร้องขอข้อมูลตามวรรค 1 ไม่ได้ห้ามการเยี่ยมชม
เพ่ือการตรวจพิสูจน์ตามที่ก าหนดไว้ในกฎข้อ 7 

5. During the procedures provided for in this Rule and 
Rule 7, the customs authority of the importing Party may 
suspend the preferential tariff treatment while awaiting 
the result of verification, and shall not wait for the 
procedures to be completed before it releases the good 
to the importer unless subject to appropriate 
administrative measures. 

5. ระหว่างกระบวนการซึ่งก าหนดไว้ในกฎข้อนี้และกฎ
ข้อ 7 หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้า
สามารถระงับการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรใน
ขณ ะที่ รอผลการต รวจ พิ สู จน์  โดย ไม่ ต้ อ งรอ ให้
กระบวนการเสร็จสิ้นก่อนที่จะตรวจปล่อยสินค้าให้ผู้น า
เข้า เว้นแต่อยู่ภายใต้มาตรการทางบริหารที่เหมาะสม 

6. Each Party shall provide the other Parties with the 
names of its relevant authority, if any. 

6. ประเทศภาคีแต่ละประเทศจะต้องให้ชื่อของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศภาคีอ่ืน (หากมี) 

Rule 7 
Verification Visit 

กฎข้อ 7 
การเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน์ 

1. The customs authority or the relevant authority of the 
importing Party may request the exporting Party: 

1. หน่วยงานศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศภาคีผู้น าเข้าอาจร้องขอประเทศภาคีผู้ส่งออกให้ 

     (a) to collect and provide information relating to the 
origin of the good and check, for that purpose, the 

     (เอ) รวบรวมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของ
สินค้าและเพ่ือความมุ่งประสงค์นั้น อาจตรวจสอบสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นผ่านการ
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facilities used in the production of the good, through a 
visit by the competent governmental authority of the 
exporting Party along with the customs authority or the 
relevant authority of the importing Party to the premises 
of the exporter to whom the CO has been issued, or the 
producer of the good in the exporting Party referred to 
in subparagraph 4(b) of Rule 2; and 

เยี่ยมชมโดยหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคี
ผู้ส่งออก โดยมีหน่วยงานศุลกากรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศภาคี ผู้น าเข้าติดตามไปยังสถานที่
ของผู้ส่งออกซึ่งได้รับการออก ซี โอ หรือผู้ผลิตสินค้าใน
ประเทศภาคีผู้ส่งออกตามอนุวรรค 4(บี) ของกฎข้อ 2 
และ 

     (b) during the visit pursuant to subparagraph (a), to 
provide information relating to the origin of the good in 
the possession of the competent governmental authority 
of the exporting Party or its designees. 

     (บี) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นก าเนิดสินค้าซึ่งอยู่ในการ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศ
ภาคีผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่ ได้รับการแต่งตั้งของ
หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจระหว่างการเยี่ยมชมตาม   
อนุวรรค (เอ) 

2. When requesting the exporting Party to conduct a 
visit pursuant to paragraph 1, the customs authority or 
the relevant authority of the importing Party shall deliver 
a written communication with such request to the 
exporting Party at least sixty (60) days in advance of the 
proposed date of the visit, the receipt of which is to be 
confirmed by the exporting Party.  The competent 
governmental authority of the exporting Party shall 
request the written consent of the exporter, or the 
producer of the good in the exporting Party whose 
premises are to be visited. 

2. เมื่อประเทศภาคีผู้น าเข้าร้องขอให้ประเทศภาคี      
ผู้ส่งออกน าเยี่ยมชมตามวรรค 1 หน่วยงานศุลกากรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศภาคีผู้น าเข้าจะต้องส่ง
หนังสือติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับการ
ร้องขอดังกล่าวไปยังประเทศภาคีผู้ส่งออกอย่างน้อย   
หกสิบ (60) วันล่วงหน้าก่อนวันที่ได้เสนอเพ่ือการเยี่ยมชม 
ประเทศภาคีผู้ส่ งออกจะต้องยืนยันการรับหนังสือ
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคี   
ผู้ส่งออกจะต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้ส่งออกหรือ
ผู้ผลิตสินค้าในประเทศภาคีผู้ส่งออก ซึ่งจะถูกเยี่ยมชม 

3. The communication referred to in paragraph 2 shall 
include: 

3. การติดตอ่สื่อสารตามที่ระบุในวรรค 2 จะต้องรวมถึง 

     (a) the identity of the customs authority or the 
relevant authority issuing the communication; 

     (เอ) หน่วยงานศุลกากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ออกหนังสือติดต่อสื่อสารนั้น 

     (b) the name of the exporter, or the producer of the 
good in the exporting Party whose premises are 
requested to be visited; 

     (บี) ชื่อของผู้ส่งออก หรือผู้ผลิตสินค้าในประเทศ
ภาคีผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่ได้รับการขอการ
เยี่ยมชม 

     (c) the proposed date and places of the visit;      (ซี) วันและเวลาที่เสนอจะเยี่ยมชม 
     (d) the object and scope of the proposed visit, 
including specific reference to the good subject of the 
verification referred to in the CO; and 

     (ดี) เป้าหมายและขอบเขตของการเยี่ยมชมที่เสนอ 
ซึ่งรวมถึงการอ้างที่เฉพาะเจาะจงถึงสินค้าซึ่งจะมีการ
ตรวจพิสูจน์ที่กล่าวถึงใน ซี โอ และ 
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     (e) the names and titles of the officials of the 
customs authority or the relevant authority of the 
importing Party to be present during the visit. 

     (อี) ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ศุลกากรหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของประเทศภาคี  
ผู้น าเข้าซึ่งจะไปเข้าร่วมในการเยี่ยมชม 

4. The exporting Party shall respond in writing to the 
importing Party, within thirty (30) days from the receipt 
of the communication referred to in paragraph 2, 
whether it accepts or refuses to conduct the visit 
requested pursuant to paragraph 1. 

4. ประเทศภาคีผู้ส่งออกจะต้องตอบเป็นลายลักษณ์
อักษรไปยังประเทศภาคีผู้น าเข้า ภายในสามสิบ (30) 
วันนับแต่วันที่ได้รับการติดต่อสื่อสารตามที่ระบุในวรรค 
2 ว่าจะรับหรือปฏิเสธการเยี่ยมชมที่ได้รับการร้องขอ
ตามวรรค 1 

5. The competent governmental authority of the 
exporting Party shall, in accordance with the laws and 
regulations of the Party, provide within forty-five (45) 
days or any other mutually agreed period from the last 
day of the visit, to the customs authority or the relevant 
authority of the importing Party any additional 
information obtained pursuant to paragraph 1. 

5. หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออก
จะต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้รับตามวรรค 1 แก่หน่วยงาน
ศุลกากรหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของประเทศภาคี  
ผู้น าเข้า โดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของประเทศภาคีภายใน 45 วัน หรือระยะเวลาอ่ืนใด
ตามที่คู่ภาคีได้ตกลงกันนับจากวันสุดท้ายของการเยี่ยม
ชม 

Rule 8 
Determination of Origin and Preferential Tariff 

Treatment 

กฎข้อ 8 
การก าหนดถิ่นก าเนิดสินค้าและการประติบัติพิเศษทาง

ภาษีศุลกากร 
1. The customs authority of the importing Party may 
deny preferential tariff treatment to a good for which an 
importer claims preferential tariff treatment where the 
good does not qualify as an originating good of the 
exporting Party or where the importer fails to comply 
with any of the relevant requirements of this Annex. 

1. หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้าสามารถ
ปฏิเสธการประติบัติพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าซึ่ง 
ผู้น าเข้าขอใช้สิทธิ ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ
ของการเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีผู้ส่งออก 
หรือในกรณีที่ผู้น าเข้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด  
ที่เก่ียวข้องใดๆ ของภาคผนวกนี้ 

2. In cases where the verification procedures outlined in 
Rule 6 or 7 are undertaken, the customs authority of the 
importing Party may determine that a good does not 
qualify as an originating good of the exporting Party 
and may deny preferential tariff treatment, under any of 
the following conditions: 

2. ในกรณีที่ได้กระท ากระบวนการการตรวจพิสูจน์ตาม
กฎข้อ 6 และ 7 หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคี 
ผู้น าเข้าอาจก าหนดว่า สินค้าไม่มีคุณสมบัติของการเป็น
สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีผู้ส่งออกและอาจ
ปฏิเสธการประติบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้เงื่อนไข 
ดังนี้ 

     (a) the competent governmental authority of the 
exporting Party fails to respond to the request within the 
period referred to in paragraph 2 of Rule 6 or 
paragraph 5 of Rule 7; 

     (เอ) หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคี   
ผู้ส่งออกไม่สามารถตอบสนองต่อการร้องขอภายใน
ระยะเวลาที่ระบุในวรรค 2 ของกฎข้อ 6 หรือวรรค 5 
ของกฎข้อ 7 
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     (b) the exporting Party refuses to the conduct of the 
verification visit as requested by the customs authority 
or the relevant authority of the importing Party, or that 
Party fails to respond to the communication referred to 
in paragraph 2 of Rule 7 within the period referred to in 
paragraph 4 of Rule 7; or 

     (บี) ประเทศภาคีผู้ส่งออกปฏิเสธที่จะน าการเยี่ยมชม
เพ่ือการตรวจพิสูจน์ตามที่หน่วยงานศุลกากรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ หรือประเทศภาคีนั้นไม่
สามารถตอบสนองต่อหนังสือติดต่อสื่อสารตามที่ระบุใน
วรรค 2 ของกฎข้อ 7 ภายในเวลาที่ระบุในวรรค 4 ของ
กฎข้อ 7 หรือ 

     (c) the information provided to the customs authority 
or the relevant authority of the importing Party pursuant 
to Rule 6 or 7 is not sufficient to prove that the good 
qualifies as an originating good of the exporting Party. 

     (ซี) ข้อมูลที่ได้ให้แก่หน่วยงานศุลกากรของประเทศ
ภาคีผู้น าเข้าตามกฎข้อ 6 หรือกฎข้อ 7 ไม่เพียงพอใน
การพิสูจน์ว่า สินค้านั้นมีคุณสมบัติของการเป็นสินค้าที่
ได้ถิ่นก าเนิดของประเทศภาคีผู้ส่งออก 
 

3. In cases where the verification procedures outlined in 
Rule 6 or 7 are undertaken, the customs authority of the 
importing Party shall provide the competent 
governmental authority of the exporting Party with a 
written determination of whether or not the good 
qualifies as an originating good of the exporting Party, 
including findings of fact and the legal basis for the 
determination, in a period, unless otherwise agreed 
upon by the importing Party and the exporting Party, not 
exceeding thirty (30) days after the date of the receipt 
of the information last provided by the competent 
governmental authority of the exporting Party in 
accordance with Rule 6, or sixty (60) days after the last 
day of the visit referred to in Rule 7. 

3. ในกรณีที่ได้กระท ากระบวนการการตรวจพิสูจน์ใน 
กฎข้อ 6 หรือ 7 หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคี 
ผู้น าเข้าจะต้องให้ผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร
แก่หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออก
ว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติของการเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด
ของประเทศภาคีผู้ส่งออกหรือไม่  โดยรวมถึงผลของ
ข้อเท็จจริงและพ้ืนฐานทางกฎหมายส าหรับการพิจารณา
ดังกล่าว (เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนโดย
ประเทศภาคีผู้น าเข้ากับประเทศภาคีผู้ส่ งออก ) ใน
ระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ได้รับ
ข้อมูลสุดท้ายที่จัดหามาให้โดยหน่วยงานของรัฐผู้มี
อ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกตามกฎข้อ  6 หรือ   
หกสิบ (60) วันหลังจากวันสุดท้ายของการเยี่ยมชมตาม
กฎข้อ 7 

4. The competent governmental authority of the 
exporting Party shall notify the determination by the 
customs authority of the importing Party referred to in 
paragraph 3, to the exporter, or the producer of the 
good in the exporting Party whose premises were 
subject to the visit referred to in Rule 7.  In the event 
that a determination is made that the good qualifies as 
an originating good of the exporting Party, any 
suspended preferential tariff treatment shall be reinstated. 

4. หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออก
จะต้องแจ้งการพิจารณาของหน่วยงานศุลกากรของ
ประเทศภาคีผู้น าเข้าตามที่ระบุในวรรค 3 แก่ผู้ส่งออก 
หรือผู้ผลิตสินค้าในประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของ
สถานที่ได้รับการเยี่ยมชมตามกฎข้อ 7 ในกรณีที่มีการ
พิจารณาว่าสินค้ามีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด
ของประเทศภาคีผู้ส่งออก ให้คืนสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรที่ถูกระงับไปแก่สินค้านั้น 
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Rule 9 
Confidentiality 

กฎข้อ 9 
การรักษาความลับ 

1. Where a Party provides information to another Party 
pursuant to this Annex and designates the information 
as confidential, the Party receiving the information shall 
maintain the confidentiality of the information, protect 
that information from disclosure that could prejudice the 
competitive position of the persons providing the 
information, use the information only for the purposes 
specified by the Party providing it, and not disclose the 
information without the specific written permission of the 
Party providing it. 

1. กรณีที่ประเทศภาคีให้ข้อมูลแก่ประเทศภาคีอ่ืนตาม
ภาคผนวกนี้และระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ 
ประเทศภาคีที่ได้รับข้อมูลต้องรักษาความลับของข้อมูล
นั้น  คุ้มครองข้อมูลนั้นจากการเปิดเผยซึ่ งอาจมีผล
เสียหายต่อสถานภาพในการแข่งขันของบุคคลซึ่งให้
ข้อมูลดังกล่าว ใช้ข้อมูลเพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ประเทศ
ภาคีที่ให้ข้อมูลก าหนดเท่านั้น และไม่เปิดเผยข้อมูลโดย
ปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
ของประเทศภาคีที่ให้ข้อมูล 

2. Information obtained by the customs authority or the 
relevant authority of the importing Party pursuant to this 
Annex: 

2. ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานศุลกากรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศภาคีผู้น าเข้าตามภาคผนวกนี้ 

     (a) shall only be used by such authority for the 
purposes of the verification of a CO under this Annex; 
and 

     (เอ) จะถูกใช้โดยหน่วยงานผู้มีอ านาจดังกล่าวเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของการตรวจพิสูจน์ ซี โอ ภายใต้ภาคผนวกนี้
เท่านั้น และ 

     (b) shall not be used by the importing Party in any 
criminal proceedings carried out by a court or a judge, 
in the absence of a specific written permission of the 
exporting Party that provided the information. 

     (บี ) จะต้องไม่ถูกใช้โดยประเทศภาคีผู้น าเข้าใน
กระบวนการพิจารณาทางอาญาใดๆ ที่ด าเนินการโดย
ศาลหรือผู้พิพากษา หากปราศจากการอนุญาตที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรของประเทศภาคีผู้ส่งออกท่ีให้ข้อมูลนั้น 

Rule 10 
Appropriate Penalties or Other Measures against 

Fraudulent Acts 

กฎข้อ 10 
บทลงโทษท่ีเหมาะสมหรือมาตรการอื่นๆ ที่ต่อต้านการ

ฉ้อฉล 
Each Party shall establish or maintain, in accordance 
with its laws and regulations, appropriate penalties or 
other measures against its exporters or producers who 
have committed fraudulent acts in connection with a 
CO, including submission of false declarations or 
documents to its competent governmental authority or 
its designees. 

ประเทศภาคีแต่ละประเทศต้องจัดตั้งให้มีหรือคงไว้ซึ่ง
บทลงโทษที่เหมาะสมหรือมาตรการอ่ืนต่อผู้ส่งออกหรือ
ผู้ผลิตของตนที่กระท าฉ้อฉลเกี่ยวกับ ซี โอ ซึ่งรวมถึงการ
ยื่นการส าแดงหรือเอกสารอันเป็นเท็จต่อหน่วยงานของ
รัฐผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้ส่งออกหรือหน่วยงาน   
ที่ได้รับการแต่งตั้งของหน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจ ทั้งนี้
ให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบั งคับของ
ประเทศภาคีนั้น 
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Rule 11 
Implementing Regulations 

กฎข้อ 11 
ระเบียบข้อบังคับเพื่อการปฏิบัติตาม 

The Joint Committee shall, upon the date of entry into 
force of this Agreement pursuant to paragraph 1 of 
Article 79, adopt the Implementing Regulations that 
provide detailed regulations pursuant to which the 
customs authorities, competent governmental 
authorities and other authorities concerned of the 
Parties shall implement their functions under this Annex. 

ณ วันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับตามวรรค 1 ของ
ข้อ 79 คณะกรรมการร่วมจะต้องออกระเบียบบังคับ
เพ่ือการปฏิบัติตามซึ่งก าหนดระเบียบข้อบังคับที่มี
รายละเอียดตามที่หน่วยงานของรัฐผู้มีอ านาจและ
หน่วยงานที่มีอ านาจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศภาคี
จะต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ภาคผนวกนี้ 

 




