
 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๖๑/๒๕๖๐ 

เร่ือง   หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและ 
การลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี 

 
 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  (Agreement  on  Trade  in  Goods  under  the  
Framework  Agreement  on  Comprehensive  Economic  Cooperation  among  the  
Governments  of  the  Member  Countries  of  the  Association  of  Southeast  Asian  
Nations  and  the  Republic  of  Korea)  พิธีสารว่าด้วย  การเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลง 
ว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  
ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 
(Protocol  on  the  Accession  of  the  Kingdom  of  Thailand  to  the  Agreement  on  
Trade  in  Goods  under  the  Framework  Agreement  on  Comprehensive  Economic  
Cooperation  among  the  Governments  of  the  Member  Countries  of  the  Association  
of  Southeast  Asian  Nations  and  the  Republic  of  Korea)  พิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความ
ตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง  ๆ 
ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 
( Second  Protocol  to  Amend  the  Agreement  on  Trade  in  Goods  under  the  
Framework  Agreement  on  Comprehensive  Economic  Cooperation  among  the  
Governments  of  the  Member  Countries  of  the  Association  of  Southeast  Asian  
Nations  and  the  Republic  of  Korea)  พิธีสารฉบับที่สามเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่ง 
กลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  (Third  
Protocol  to  Amend  the  Agreement  on  Trade  in  Goods  under  the  Framework  
Agreement  on  Comprehensive  Economic  Cooperation  among  the  Governments  of  
the  Member  Countries  of  the  Association  of  Southeast  Asian  Nations  and  the  
Republic  of  Korea)  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 
 (๑)  ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากร 

ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และสาธารณรัฐเกาหลี  ตามบัญชีอัตราอากร  ๑  บัญชีอัตราอากร  ๒  และบัญชีอัตราอากร  ๓   
ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 (๒)  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ  ๑  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

    (๒.๑)  ของตามบัญชีอัตราอากร  ๑  ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ที่ออกตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 

    (๒.๒)  ของตามบัญชีอัตราอากร  ๒ 
    (ก)  ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ที่ออก

ตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และสาธารณรัฐเกาหลี 

    (ข)  ของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด 
หรือบางส่วนสําหรับสินค้าที่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า  (ในโควตา)  ตามความตกลงว่าด้วยการค้า
สินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาล
แห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  ที่ออก 
โดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมาย 

    (๒.๓)  ของตามบัญชีอัตราอากร  ๓  ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  จากสาธารณรัฐเกาหลี  ที่ออกตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่ง 
กลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 

    (๒.๔)  การนําเข้าของที่มีราคา  เอฟ  โอ  บี  ไม่เกินสองร้อยดอลลาห์สหรัฐ  
ไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK) 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

    (๒.๕)  ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
(Form  AK)  ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
ในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 

 ข้อ  ๒  หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า 
 ต้องเป็นไปตามเอกสารแนบ  ๑  ภาคผนวก  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้กรอบ

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  แนบท้ายประกาศนี้  
(เอกสารแนบ  ๑  ภาคผนวก  ๓  กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า) 

 (๑)  เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลง 
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง  ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 

    (๑.๑)  กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้ งหมดในอาณาเขตของประเทศภาคีผู้ ส่ งออก   (Wholly  Obtained  or  Produced  in  the  
Territory  of  the  Exporting  Party:  WO)  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลง
ว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  
ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 

    (๑.๒)  กรณีใช้เกณฑ์การคํานวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคที่มีถิ่นกําเนิด 
จากประเทศภาคีผู้ส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  หรือมีการเปล่ียนแปลงพิกัดศุลกากรในระดับ  ๔  หลัก  
(การเปล่ียนประเภทพิกัด)  ตามพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
ด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และสาธารณรัฐเกาหลี  เว้นแต่ได้มีการกําหนดกฎเฉพาะรายสินค้า  (Product  Specific  Rules)  ไว้ใน
ข้อ  ๒  (๑)(๑.๓)  จะใช้เกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑)(๑.๒)  นี้ไม่ได้ 

    (๑.๓)  กรณีใช้กฎเฉพาะรายสินค้า  (Product  Specific  Rules)  ตามพิกัด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS  2012)  ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๓  ให้ปฏิบัติตามกฎว่า
ด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีแนบท้ายประกาศน้ี  (ภาคผนวก  ๓  กฎเฉพาะรายสินค้า 
ฉบับปี  ๒๐๑๒) 

    (๑.๔)  กรณีของที่ระบุในบัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซอง  
(Gaesoeng  Industrial  Complex  List:  GIC  List)  ในภาคผนวก  ๔  ตามกฎข้อ  ๖  ของกฎว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีแนบท้ายประกาศนี้  



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

(ภาคผนวก  ๔  บัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซอง  (Gaesoeng  Industrial  Complex  
List:  GIC  List)  และเอกสารแนบ  ๔  Ministry  of  Foreign  Affairs  and  Trade  Republic  of  
Korea  dated  27  February  2009)  และได้จัดทําหรือผ่านกระบวนการในเขตอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่  ณ  เมืองเกซอง  
และพื้นที่รอบเมืองเกซองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  (เกาหลีเหนือ)  แล้วนํากลับเข้ามา
ในสาธารณรัฐเกาหลีในลักษณะเป็นของซึ่งเม่ือนํากลับเข้ามาแล้วจะต้องไม่ได้ผ่านกระบวนการใด ๆ  ที่เกินกว่า 
กระบวนการที่กําหนดในกฎข้อ  ๘  การดําเนินการที่ไม่ได้คุณสมบัติ  (Non-Qualifying  Operations)  
ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  เพื่อการส่งออกไปประเทศภาคีสมาชิกอื่น  ให้ถือว่าของนั้น 
ได้ถิ่นกําเนิดในอาณาเขตของสาธารณรัฐเกาหลี  หาก 

     (๑.๔.๑)  วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้ามีมูลค่าทั้งหมดไม่เกินร้อยละ  ๔๐  
ของราคา  เอฟ  โอ  บี  ของของขั้นสุดท้าย  ซึ่ง  “มูลค่าทั้งหมดของวัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า”  
หมายถึง  มูลค่าของวัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าที่เกิดขึ้นในอาณาเขตสาธารณรัฐเกาหลีและกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน  รวมท้ังวัตถุดิบใด ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกอาณาเขตสาธารณรัฐ
เกาหลีและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  ซึ่งรวมถึงค่าขนส่ง  และ 

     (๑.๔.๒)  วัตถุที่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ส่งออกจากประเทศภาคีหนึ่งมีมูลค่า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของมูลค่าทั้งหมดของวัตถุที่ใช้ในการผลิตของขั้นสุดท้าย  และ 

     (๑.๔.๓)  นอกจากต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ  ๒  (๑)  (๑.๔)  (๑.๔.๑)  
และข้อ  ๒  (๑)  (๑.๔)  (๑.๔.๒)  ข้างต้นแล้ว  ให้ใช้กฎที่เก่ียวข้องในกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความ
ตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  
ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 
กับการได้ถิ่นกําเนิดของของตามกฎข้อ  ๖  ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่ง 
กลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  โดยอนุโลม 

 (๒)  กรณีของที่มีเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑) 
    (๒.๑)  การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  เง่ือนไขการ 

ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  
(HS  2012) 

    (๒.๒)  หากของที่นําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ  ๒  (๑)  ข้อ  ๒  (๒)(๒.๑)  
และข้อ  ๒  (๓)  ให้ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร  โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากร
ตามบัญชีอัตราอากร  ๑  บัญชีอัตราอากร  ๒  และบัญชีอัตราอากร  ๓  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  
เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  โดยใช้
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(เล่ม  ๖) 

ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร  (Correlation  Table)  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๖  ตาราง
เปรียบเทียบพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS  2012)  เป็นพิกัดศุลกากรระบบ 
ฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๗  (HS  2017)) 

 (๓)  เง่ือนไข  และการระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า  ในช่องที่  ๘  ของหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  เป็นไปดังต่อไปนี้ 

 
เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสนิค้า การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสนิค้า 

ก. ของนั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขต
ของประเทศภาคีผู้ส่งออก  (Wholly  Obtained  or  
Produced  in  the  Territory  of  the  Exporting  
Party) 

“WO” 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสนิค้า การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสนิค้า 
ข. ของนั้นเป็นไปตามกฎข้อ  ๔.๑  ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด

สินค้า 
“CTH”  หรือ  “RVC  40%” 

ค. ของนั้นเป็นไปตามกฎเฉพาะรายสินค้า 
- การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากร 

 
- ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขตของ

ประเทศภาคีใดๆ  (Wholly  Obtained  or  Produced  
in  the  Territory  of  Any  Party) 

- สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค  (Regional  Value  
Content)  ตามข้อกําหนด 
 

- สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค  (Regional  Value  
Content)  ตามข้อกําหนด  และมีการเปลี่ยนแปลง
พิกัดศุลกากร  (Change  in  Tariff  Classification) 

 
- ผลติตามกระบวนการที่กําหนด  (Specific  Processes) 

 
“CTC” 

 
“WO-AK” 

 
 

“RVC”  ต้องมีคุณสมบัติทําให้ของนั้น
ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า  เช่น  “RVC  

45%” 
เกณฑ์ประกอบร่วมกัน  ต้องมี

คุณสมบัติทําให้ของนั้นได้ถิ่นกําเนิด
สินค้า  เช่น  “CTH  +  RVC  40%” 

 
“Specific  Processes” 

ง. ของนั้นเป็นไปตามกฎข้อ  ๖  ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า “Rule  6” 
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(เล่ม  ๖) 

ข้อ  ๓  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK) 
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบ  ๒  เอกสารแนบท้าย  ๑  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรอง 

ถิ่นกําเนิดสินค้า  สําหรับกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  
แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒  เอกสารแนบท้าย  ๑  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  สําหรับกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า) 

(๑ )  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  
(ภาคผนวก  ๑  แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  และกรณีที่มีใบต่อของ  Form  AK  ต้องมีรูปแบบ 
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๑  แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  หรือภาคผนวก 
๒  แบบฟอร์มใบต่อหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า)  จะต้องออกโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจของประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสาธารณรัฐเกาหลีที่ส่งของออก  และต้องมีตราประทับ 
พร้อมกับลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือโดยการพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้มีอํานาจลงนามของหน่วยงาน
ดังกล่าว  ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีรายชื่อ  ที่อยู่  ตัวอย่างลายมือชื่อและตัวอย่างของตราประทับไว้ต่อ 
กรมศุลกากรแล้ว 

 ในกรณีหนังสือ รับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ ไม่ได้ 
แจ้งตัวอย่างลายมือชื่อและตราประทับไว้ดังกล่าวข้างต้นจะไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากร 

(๒)  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ต้องเป็นกระดาษขนาดเอสี่  สีขาว  และจะต้อง 
พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  การแก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อความจะต้องกระทําโดยผู้มีอํานาจในการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  (๒.๑)  ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้องออกและเขียนหรือพิมพ์เพิ่มเติมข้อความท่ีต้องการใหม่
การแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจลงนามหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK) 
และต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ช่องว่างที่ไม่ได้ใช้ 
ให้ขีดเส้นปิดก้ันเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความในภายหลัง 

  (๒.๒)  ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ฉบับใหม่แทนหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิมที่ผิดพลาด  โดยต้องมีวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิมระบุไว้ด้วย
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่ให้มีอายุ  ๑๒  เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าฉบับเดิม 

(๓)  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  จะออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือ 
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศภาคีผู้ส่งออกก่อนวันรับบรรทุกหรือ  ณ  ขณะเวลารับบรรทุกหรือในทันที 
หลงัจากนั้น  เม่ือของที่จะส่งออกได้รับการพิจารณาว่ามีถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีนั้น 

 กรณีออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าไม่ทันด้วยเหตุผลอันสมควรอาจออกให้ย้อนหลัง 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑  ปีนับจากวันรับบรรทุก  โดยต้องระบุข้อความในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าว่า  
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(เล่ม  ๖) 

“ISSUED  RETROACTIVELY”  ยกเว้นในกรณีที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าออกหลังวันรับบรรทุก 
ไม่เกิน  ๓  วันทําการ  ไม่ต้องระบุข้อความว่า  “ISSUED  RETROACTIVELY” 

(๔)  กรณีหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ถูกโจรกรรม  สูญหายหรือถูกทําลาย  
หน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะออกสําเนาที่ได้รับรองความถูกต้องของหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ต้นฉบับ  โดยมีการรับรองด้วยคําว่า  “CERTIFIED  TRUE  COPY”  ในช่องที่  ๑๒ 
และต้องระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต้นฉบับ  แต่ทั้งนี้  การออกสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด 
สินค้าดังกล่าวต้องกระทําภายใน  ๑  ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต้นฉบับ 

(๕)  อายุของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ให้ใช้ภายในกําหนด  ๑๒  เดือนนับจาก 
วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

(๖)  การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าอย่างหนึ่งอย่างใดของของแต่ละรายการในช่องที่  ๘  ของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒ 

(๗)  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับเดียวอาจสําแดงรายการของหลายรายการได้และแต่ละ
รายการจะได้คุณสมบัติโดยสิทธิของตนเองแยกจากกัน 

(๘)  ในกรณีที่มีของที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบุรวมอยู่กับของท่ีได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  ให้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้น 
ยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(๙ )  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องมีเลขที่อ้างอิงแยกกันตามที่ ให้ไว้โดยสถานที่ 
หรือสํานักงานที่ออกให้ 

(๑๐)  การระบุราคา  เอฟ  โอ  บี  (FOB)  ช่องที่  ๙  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK) 
ให้ระบุราคา  เอฟ  โอ  บี  เม่ือเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค  
(Regional  Value  Content) 

ข้อ  ๔  วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า 
(๑)  ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ที่ออกตามกฎว่าด้วย 

ถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  และข้อกําหนดเพิ่มเติมที่ออกตามความในกฎดังกล่าว  โดยย่ืน
ต้นฉบับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Original)  ในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  
(ภาคผนวก  ๑  แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  และกรณีที่มีใบต่อของ  Form  AK  ต้องมีรูปแบบ 
เอกสารตามฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๑  แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  หรือ
ภาคผนวก  ๒  แบบฟอร์มหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  ที่ผู้นําของเข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขท่ี 
ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่าน
ศุลกากรที่นําเข้า  ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

 ทั้งนี้  ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  หนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง 
(๒)  ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ต่อสํานักงาน 

ศุลกากรหรือด่านศุลกากร  ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  แต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากร 
ในอัตราปกติก่อนนําของออกจากอารักขาศุลกากร  โดยให้ระบุรหัสเหตุผลในช่อง  Argumentative  
Reason  Code  เป็น  “P14”  และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง  Argumentative  Privilege  Code  
เป็น  “AK1”  หรือ  “AK2”  หรือ  “AK3”  ตามข้อ  ๔  (๓)  (๓.๑)  ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น 
และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

 หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วแต่ไม่ได้บันทึกข้อมูล
แจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร 
แต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผันโดยคําร้องนั้นต้องมีคําชี้แจง
เหตุผลประกอบและให้สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนกรมศุลกากร 
ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 

(๓)  ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด  ดังนี้ 
  (๓.๑)  ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import  Declaration  Detail)  

ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุ 
    (๓ .๑ .๑)  เป็น  “AK1”  สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร  ๑  แนบท้าย

ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 

    (๓ .๑ .๒)  เป็น  “AK2”  สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร  ๒  แนบท้าย
ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 

    (๓ .๑ .๓)  เป็น  “AK3”  สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร  ๓  แนบท้าย
ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 

  (๓.๒)  ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต  (Import  
Declaration  Detail  Permit) 

    (๓.๒.๑)  ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องเลขที่ใบอนุญาต  
(Permit  No.) 

    (๓.๒.๒)  ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องวันที่ออก
ใบอนุญาต  (Issue  Date) 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

    (๓.๒.๓)  ให้ระบุรหัสประเทศในเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
ผู้ส่งออกที่ขอรับสิทธิพิเศษ ฯ  ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  
Authority) 

  (๓.๓)  ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มี
ถิ่นกําเนิดจากเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  ตามข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 

  (๓.๔)  ในกรณีต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือ
บางส่วนสําหรับของที่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า  (ในโควตา)  ตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่ง 
กลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  ที่ออกโดย
กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมาย  ทั้งนี้  ไม่ว่าของที่นําเข้าจะมีราคาเท่าใดก็ตาม  ตามข้อ  ๑  (๒)  (๒.๒)  (ข)  ให้ระบุเลขที่
หนังสือดังกล่าวในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต  (Import  Declaration  
Detail  Permit)  ดังนี้ 

    (๓.๔.๑)  ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิดังกล่าวตามความตกลง 
ว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  
ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
มอบหมาย  ในช่องเลขที่ใบอนุญาต  (Permit  No.) 

    (๓.๔.๒)  ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิดังกล่าวตามความ
ตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  
ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐ
เกาหลี  ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  (Issue  Date) 

    (๓ .๔ .๓ )  ให้ระบุรหัส  กรมการค้าต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  
(Permit  Issue  Authority) 

(๔)  การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบรายละเอียด
ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  พร้อมย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  โดยสําแดงเลขที่
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และการใช้สิทธิ 
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า  และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจง
ด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า  “AK” 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

(๕)  กรณีของที่ได้รับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรโดยไม่ต้องย่ืนหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  (๕.๑)  ของที่นําเข้าต้องมีราคา  เอฟ  โอ  บี  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ 
  (๕.๒)  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรต่อ

สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 
  (๕.๓)  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนหนังสือรับรองจากผู้ส่งออก  ที่มีการรับรองว่าของดังกล่าว 

มีถิ่นกําเนิดในเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  ตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของความตกลง 
ว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  
ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 
และข้อกําหนดเพิ่มเติมที่ออกตามความในกฎดังกล่าว 

(๖)  ในกรณีที่ผู้นําเข้าย่ืนหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ภายหลังกําหนดอายุ  ๑๒  เดือน 
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  โดยมีเหตุผลตามที่กําหนดในกฎข้อ  ๑๐  แนบท้าย
ประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒  เอกสารแนบท้าย  ๑  ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
สําหรับกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า)  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผันต่อสํานักงานศุลกากรหรือ 
ด่านศุลกากรที่นําของเข้าพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ 

(๗)  ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  
ฉบับเดียวกัน  ปัญหาที่พบในรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการน้ัน  จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้ 
การให้สิทธิพิเศษทางอากรภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง  ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  ของของรายการอื่น  ๆ  ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดนั้นเสีย
ไปหรือล่าช้า 

(๘)  กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในระหว่างการตรวจสอบไว้ 
เป็นการชั่วคราว  ให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

  (๘.๑)  กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า  เอกสารประกอบ  และต้นฉบับ  
(Original)  หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ไม่ถูกต้องตรงกัน  และมีเหตุที่สงสัยหรือ
จําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และหากของนั้นมิได้เป็นของ
ต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจ
หน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของ
เข้าดําเนินการวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

  (๘ .๒)  กรณีพบปัญหาในของรายการหน่ึงรายการใดในหลายรายการที่สําแดง 
ภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  จะระงับสิทธิพิเศษ ฯ  เฉพาะรายการที่มีปัญหา 
และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้ชัก
ตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

  (๘.๓)  กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถ่ินกําเนิดสินค้าว่า  ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่ายได้รับ
การยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า  หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  สํานักพิกัดอัตราศุลกากร 
และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  
พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อน  และให้ผู้นําของ
เข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

  (๘.๔)  กรณีมีปัญหาการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของในหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  กับประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบไม่ตรงกัน  หากเป็นที่แน่ชัด 
ว่าของนั้นมีถิ่นกําเนิดในอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑)  
ของของนั้น  ให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ  ตามประเภทพิกัดของของที่ตรวจพบ  
และดําเนินการเช่นเดียวกับใบขนสินค้าที่มีปัญหาพิกัดฯ 

(๙)  การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ในกรณีที่ มีข้อเท็จจริง
สอดคล้องถูกต้องตรงกับของท่ีนําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิดสินค้า  ให้ผ่อนผันได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้   

  (๙.๑)  กรณีพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจากการพิมพ์ข้อความที่ระบุในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  กับข้อความในเอกสารต่าง  ๆ  ที่ย่ืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 

  (๙.๒)  กรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าน้อยกว่าในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
ให้ผ่อนผันใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้เท่ากับปริมาณที่นําเข้าจริง  ในกรณีที่ปริมาณนําเข้าเกินกว่า
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ปริมาณที่เกินให้เก็บในอัตราปกติ  ทั้งนี้  การผ่อนผันดังกล่าวจะต้อง 
ไม่มีขอ้สงสัยในถ่ินกําเนิดสินค้า 

(๑๐)  กรณีของตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  ได้นําเข้าในอาณาเขตของประเทศไทยแต่ได้เปลี่ยนท่า
หรือที่ที่นําของเข้า  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผันต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ 

(๑๑)  กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  
แล้วให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า  (Sales  Invoice)  ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สามหรือ
โดยผู้ส่งออกที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม  หากว่าของนั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนด
ของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง  ๆ  ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคม



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี  และต้องมีเคร่ืองหมายในช่อง  “THIRD-
COUNTRY  INVOICING”  ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  พร้อม
ทั้งระบุชื่อและประเทศของบริษัทที่ออกบัญชีราคาสินค้าในช่องที่  ๗  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
(Form  AK) 

(๑๒)  กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ภายใต้เง่ือนไข  แบค  ทู  แบค  (Back-
to-Back  Form  AK)  ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก  
(Intermediate  Exporting  Party)  โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  AK)   
ที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก  (เอกสารแนบ  ๒    เอกสารแนบท้าย  ๑  ระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  สําหรับกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า  และเอกสารแนบ  ๕  Letter  
of  Understanding  among  the  Parties  to  the  Agreement  on  Trade  in  Goods  under  
the  Framework  Agreement  on  Comprehensive  Economic  Cooperation  among  the  
Governments  of  the  Member  Countries  of  the  Association  of  Southeast  Asian  
Nations  and  the  Republic  of  Korea  on  the  Back-to-Back  Certificate  of  Origin   
แนบท้ายประกาศนี้)  นอกจากจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
ตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

  (๑๒.๑)  ย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้เง่ือนไข  แบค  ทู  แบค  (Back-to-
Back  Form  AK)  ที่ ออกโดยประเทศภาคีผู้ ส่ งออกซึ่ งมิ ใช่ประเทศภาคีผู้ ส่ งออกประเทศแรก  
(Intermediate  Exporting  Party)  ที่มีอายุภายในกําหนด  ๑๒  เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศภาคีผู้ส่งออกซึ่งมิใช่ประเทศภาคีผู้ส่งออกประเทศแรก  และต้องมี
เคร่ืองหมาย    ในช่อง  “BACK-TO-BACK  CO”  ที่อยู่ในช่องที่  ๑๓  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
ภายใต้เง่ือนไข  แบค  ทู  แบค  (Back-to-Back  Form  AK) 

  (๑๒.๒)  ในกรณีที่ข้อความไม่ครบสมบูรณ์  และ/หรือสงสัยว่ามีการสวมสิทธิใน 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Circumvention)  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายอาจจะระงับ
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการชั่วคราวก่อนและหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้อง
กํากัดในการนําเข้าจะตรวจปล่อยของนั้นโดยให้วางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติไปก่อนได้ 

(๑๓)  ของที่นําเข้ามาแล้วจะส่งกลับออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นหรือสาธารณรัฐเกาหลี  
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการปกติแล้ว  ภายใต้เง่ือนไขแบค  ทู  แบค  (Back-to-Back  
Form  AK)  ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม  ดังนี้ 

  (๑๓.๑)  กรณีที่ได้ชําระค่าภาษีอากรขาเข้าแล้ว 
    (๑๓.๑.๑)  ให้ผู้ส่งของออกย่ืนคําร้องขอรับต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินค้า  (Form  AK)  คืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร  โดยบันทึกเพิ่มเติมในข้อมูลใบขนสินค้า
ขาออกช่องบันทึกอื่นๆ   (Remark)  ว่า  “เป็นของที่นํ าเข้าตามหนังสือ รับรองถิ่น กําเนิดสินค้า 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

เลขที่  .....  ออกโดย  ........”  และในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต  
(Import  Declaration  Detail  Permit) 

     (๑๓.๑.๑.๑)  ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ใน
ช่องเลขที่ใบอนุญาต  (Permit  No.) 

     (๑๓.๑.๑.๒)  ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  
ในช่องวนัที่ออกใบอนุญาต  (Issue  Date)   

     (๑๓.๑.๑.๓)  ให้ระบุรหัสประเทศสมาชิกอาเซียนหรือสาธารณรัฐเกาหลีที่
ขอรับสิทธิพิเศษฯ  ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority) 
    (๑๓.๑.๒)  เม่ือของได้บรรทุกลงเรือแล้ว  ให้ผู้ส่งของออกมารับต้นฉบับหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  จากสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรเพื่อนําไปย่ืนต่อกรมการค้า
ต่างประเทศให้ประทับตรารับรองต่อไป 

 (๑๓.๒)  กรณีที่ยังไม่ได้ชําระภาษีอากรขาเข้า  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าและ 
ใบขนสินค้าขาออกพร้อมกัน  และให้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  และข้อ  ๔  (๑๓)  (๑๓.๑)  หรือหากของนั้น
ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร  โดยไม่ต้องย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK) 
ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๕)  และข้อ  ๔  (๑๓)  (๑๓.๑) 

(๑๔)  กรณีของนําเข้าโดยส่งผ่านประเทศที่สาม  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  
๔  (๒)  แล้ว  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนใบตราส่งสินค้าชนิดส่งผ่านประเทศอื่น  (Through  Bill  of  Lading)  
บัญชีราคาสินค้าของผู้ส่งออกหรือสําเนา  และเอกสารที่เป็นหลักฐาน  ซึ่งแสดงว่า 

 (๑๔.๑)  การส่งผ่านนั้น  เนื่องจากความจําเป็นทางภูมิศาสตร์  หรือเป็นเพราะเส้นทาง
ขนส่งบังคับ 

 (๑๔.๒)  ของนั้นมิได้นําไปเพื่อการซื้อขาย  หรือเพื่อการใช้บริโภคภายในประเทศที่ส่งผ่าน  
และ 

 (๑๔.๓)  ของนั้นมิได้จัดทําด้วยประการใด  ๆ  ในประเทศที่ส่งผ่าน  นอกจากขนถ่ายขึ้น
และลงจากยานพาหนะ  หรือจัดทําเพียงที่จําเป็นแก่การเก็บรักษาของให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 

(๑๕)  กรณีของที่ส่งจากอาณาเขตของประเทศภาคีผู้ส่งออกไปแสดงในงานนิทรรศการการค้า  
การเกษตร  หรือการฝีมือ  งานแสดงสินค้า  หรืองานอื่นที่คล้ายกัน  หรือการแสดงในร้านค้า  หรือใน
สถานที่ธุรกิจ  ณ  ประเทศอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขาย  และของนั้นอยู่ภายใต้ความควบคุมดูแล
ของศุลกากรประเทศนั้นในระหว่างการแสดง  แล้วได้มีการจําหน่ายในระหว่างหรือหลังจากการแสดงน้ัน 
ส่งต่อมายังประเทศไทย  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  ที่ระบุชื่อและที่อยู่ 
ของสถานที่จัดงานนิทรรศการ  ในช่องที่  ๒  และต้องมีเคร่ืองหมาย  ในช่อง  “EXHIBITION”  ที่อยู่ใน
ช่องที่  ๑๓  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  (Form  AK)  และปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  พร้อมทั้งย่ืน
เอกสารหลักฐาน  ซึ่งแสดงว่า 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(เล่ม  ๖) 

 (๑๕.๑)  ผู้ส่งของออกได้ส่งของนั้นจากประเทศภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศอื่นที่มีงาน
นิทรรศการหรืออื่น  ๆ  ข้างต้น  และได้ตั้งแสดงในงานดังกล่าว 

 (๑๕.๒)  ผู้ส่งออกได้ขาย  หรือโอนของนั้น  ให้แก่ผู้นําของเข้าในประเทศไทย 
 (๑๕.๓)  ของนั้นได้ส่งมายังประเทศไทยระหว่างงานแสดงนิทรรศการ  หรือทันทีหลังจากงาน 

แสดงนิทรรศการได้สิ้นสุดลง  และอยู่ในสภาพเดิมที่ส่งไปแสดง 
(๑๖)  กรณีที่ผู้นําของเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  และประสงค์จะขอคืนอากรโดยขอใช้

สิทธิพิเศษทางศุลกากรภายหลังการนําเข้า  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
(Form  AK)  พร้อมกับเขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า(Form  AK)  ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

ข้อ  ๕  กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ย่ืนเพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นอากร
หรือลดอัตราอากร  หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 

ข้อ  ๖  ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําของเข้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร  สําเนาหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  และสําเนาหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้น
ภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสําหรับสินค้าที่มีการกําหนดปริมาณการนําเข้า  (ในโควตา)  ตามความตกลง 
ว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ  
ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี 
ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
มอบหมายในส่ือรูปแบบใด  ๆ  หรือเอกสารไว้  เพื่อให้ตรวจสอบเป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันนําของเข้า 

ข้อ  ๗  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
กุลิศ  สมบัติศิริ 

อธิบดีกรมศุลกากร 
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ANNEX 3 
RULES OF ORIGIN 

������ก 3 

ก
����������ก����������� 

In determining the origin of a good eligible for 
preferential tariff treatment pursuant to Article 5 of 
this Agreement, the following Rules shall apply: 

��ก������������ก��������������������������	ก�������	�������
 �!"��#�$%ก�ก���� #����	  5 ��!�'���ก%!(	�	�#) �*��+�	�!��	
ก,��!�-�.��#) 

Rule 1 
Definitions 

 

ก
�� 1 

�������� 

For the purposes of this Annex: 
 �����'���$-!����!�/��!"��0�'ก�#) 

CIF means the value of the good imported, and 
includes the cost of freight and insurance up to the 
port or place of entry into the country of importation; 
 

1# .� ��2 *��3�4! �5%�-���!������������� �%��'��4!�-���'�!�%�   
�-����ก��"�3���4! -�*��� #� #������������ �05�������� 

FOB means 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; 

��2 6� 	# *��3�4! �5%�-� �  -�������� �!��!������ 14�!�'��4!�-�
���-!��ก05�0%��.�3�! -�*������� #��$� ��3���*��	���-!������
.��-�!���� �  

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

������ �����!�'��4!'���$*���0%��"��7/ #�������.���� �)!*��*���
�#ก��0%�� �)!*�� ���'-��������*%-��#)���#���������ก���+���
"�3*%�!��8���'���$��ก��	'�ก��0%������ �����'���$-!����!�/
��!"��0�'ก�#) ���'-� 9������: �%� 90%��"��7/: �������+�� �
ก��.�� �%��*� �#�'�����'- �9������: �%� 90%��"��7/: �+-���#3'ก��  

Harmonized System means the nomenclature of 
the Harmonized Commodity Description and 
Coding System defined in the International 
Convention on the Harmonized Commodity 
Description and Coding System including all legal 
notes thereto, as in force and as amended from time 
to time; 
 

��		;��/6�.�1/ *��3�4! ��		ก��  �� ��ก����!��		;��/6�
.�1/��!����<�	�3�%�ก�������ก�ก��������$%ก�ก���!������ 
��� #�.����3������$��==���*'-�!���� �'-�    ��'3��		;��/6�
.�1/��!����<�	�3�%�ก�������ก�ก��������$%ก�ก���!������14�!
�'��4!*��3�*�$ �!ก,*��3 ��� #��+�	�!��	�%� #��ก�.���������        
��>����)!���'  

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 finished good cannot be distinguished from 
one another for origin purposes by virtue of any 
markings, etc.; 
 

'���$ #��*����ก���%��+� � �ก��.�� *��3�4! '���$+�����#3'ก���%�
�#�$�"����+�!���+3/�*����ก�� �#%�ก��� �!� �����%� �!
ก�3"��*����ก�� �%������'���$�*%-���)��'��35-����'�������%�' ��
.�-�������3ก�3��'����ก�-�!ก��.����ก������!*��3�-�!? ����         
'���$����!�/ #��ก#�3'ก�	����ก������������ 
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RULES OF ORIGIN 

������ก 3 

ก
����������ก����������� 

materials shall include ingredients, raw materials, 
parts, components, sub-assemblies used in the 
production process; 
 

'���$ �����!�'��4! �-'�0�� '���$��	  +�)��-'�  �-'����ก�	         
�-'����ก�	3-�3 #��+���ก��	'�ก��0%�� 

non-originating goods means products or materials 
that do not qualify as originating under this Annex; 
 

������ #�.�-.������ก������ *��3�4! 0%��"��7/ *���'���$ #�.�-�#
�$���	�����ก��.������ก������"�3���"��0�'ก�#) 

originating goods means products or materials that 
qualify as originating under this Annex; 
 

������ #�.������ก������ *��3�4! 0%��"��7/*���'���$ #��#�$���	�����
ก��.������ก������"�3���"��0�'ก�#) 

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

'���$��ก��	���$*#	*-��%�"�+�����*��	ก�����-!������*��3�4! 
������ #��+���ก���ก�@�!��������*'-�!ก�����-!������14�!��ก�-�!
��ก'���$*���"�+�� #��+����*��	ก����3�%#ก 

preferential tariff treatment means tariff concessions 
granted to originating goods as reflected by the 
tariff rates applicable under this Agreement; 
 

ก�������	������� �!"��#�$%ก�ก� *��3�4! ���%�*3-�� �!"��#
�$%ก�ก� #��*�ก�	������ #�.������ก��������������"��#�$%ก�ก� #��+�"�3
����'���ก%!(	�	�#) 

Product Specific Rules means the rules that specify 
that the materials have undergone a change in tariff 
classification or a specific manufacturing or 
processing operation, or satisfy a regional value 
content or a combination of any of these criteria; 
 

ก,�(����3������ *��3�4! ก,14�!��	$'-�'���$.��0-��ก����%#�3�
�ก��������$%ก�ก� *���0-��ก���������ก��0%��*���ก��0-��ก��
	'�ก�� #��(�������! *���0-���ก�7/����-'��5%�-�'���$��	��
"5��"�� *���*%�ก�ก�7/�*%-��#)��?���ก�	ก�� 

production means methods of obtaining a good 
including growing, mining, harvesting, raising, 
breeding, extracting, gathering, collecting, 
capturing, fishing, trapping, hunting, manufacturing, 
producing, processing or assembling a good; and 
 

ก��0%�� *��3�4! '�<#ก����!ก��.�� ����!�� ���� 14�!�'�  �4!ก��
�%5ก ก�� ���*���! ก���กA	�ก#�3' ก���%#)3! ก�������<$/ ก���ก�� 
ก���'	�'� ก���กA	 ก����	 ก������! ก����ก ก��%-� ก��0%����
6�!!�� ก�� ���4)� ก��0-��ก��	'�ก��*���ก�����ก�	������ 

third country means a non-Party or a Party which 
is not an importing or exporting Party, and the 
phrase “third countries” shall be interpreted 
accordingly.  

���� � #���� *��3�4! ���� � #����+- "��# *������� �"��#14�!���+- 
���� �"��#05��������*������� �"��#05��-!��ก �%��*��#�'�����'-� 
9ก%$-����� � #����: �+-���#3'ก�� 

Rule 2 

Origin Criteria 

ก
�� 2 

���ก�ก���ก� !�����ก����������� 

1. For the purposes of this Agreement, a good imported      
into the territory of a Party shall be deemed to be 
originating and eligible for preferential tariff 

1. �����'���$-!����!�/��!�'���ก%!(	�	�#) �*����'-������� #�
�������.������������!���� �"��#.������ก�������%�������
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ก
����������ก����������� 

treatment if it conforms to the origin requirements 
under any one of the following: 

 

.����	ก�������	������� �!"��#�$%ก�ก� *�ก��������)� �����
���ก��*��ก��.������ก������"�3����!����.� ��!�-�.��#) 
 

(a) a good which is wholly obtained or produced    
entirely in the territory of the exporting Party as set 
out and defined in Rule 3; or 

(��) ��������)�.���� �)!*��*����#ก��0%�� �)!*�������������!
���� �"��#05��-!��ก ��� #�ก��*���%���3��.'���ก,��� 3 *��� 
 

(b) a good not wholly obtained or produced in the 
territory of the exporting Party, provided that the 
said good is eligible under Rule 4 or 5 or 6 or 7. 

 

(	#) ��������)�.�-.���� �)!*��*���.�-.���#ก��0%���4)� �)!*����
���������!���� �"��#05��-!��ก "�3����!����.�'-� ��������!ก%-�'
0-��ก,��� 4 *��� 5 *��� 6 *��� 7 
 

2. Except as provided for in Rule 7, the conditions 
for acquiring originating status set out in this 
Annex must be fulfilled without interruption in the 
territory of the exporting Party. 
 

2. �'����-.��ก��*��.'���ก,��� 7 �!����.����*��	ก��.�������ก��
.������ก������ #���	$.'���"��0�'ก�#)�����!.����	ก���K�	������6�3
.�-�#ก�����$�*3$�%!�����������!���� �"��#05��-!��ก 

Rule 3 

Wholly Obtained or Produced Goods 
ก
�� 3 

�����"#�!���"�$%���� &��#ก� ���'"�$%���(�) *�"+���# 

Within the meaning of paragraph 1(a) of Rule 2, the 
following shall be considered to be wholly obtained 
or produced in the territory of a Party: 

 

"�3���'��*��3��!'��� 1 (��) ��!ก,��� 2  ��������!�-�.��#) 
�����>������� #�.���� �)!*��*����#ก��0%�� �)!*�������� �"��# 

(a) plants and plant products harvested, picked or 
gathered after being grown there; 
 
 

(��)  �+�%�0%��"��7/�+ #��กA	�ก#�3' �กA	 *��� �'	�'�"�3*%�!
ก���%5ก������ �"��#��)� 

 

(b) live animals born and raised there; 

 

(	#)  ���'/�#+#'�� #��ก���%��%#)3!���	6������� �"��#��)� 

 

(c) goods obtained from live animals referred to in 
sub-paragraph (b); 

 

(1#) ������ #�.������ก���'/�#+#'����� #���	$.'�����$ '��� (	#) 

 

(d) goods obtained from hunting, trapping, fishing, 
aquaculture, gathering or capturing conducted 

(�#) ������ #�.������กก��%-� ก����ก ก������! ก���%#)3!���'/�)�� 
ก���'	�'� *���ก����	 #�ก�� �������� �"��#��)� 
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there; 

 
 

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

(�#)  ��-<��$�%�������� #��ก���4)����<���+��� 14�!.�-�'��35-����$
'��� (��) �4! (�#)  #��ก��*���.����ก0����� �)�� �)���� ��! ��% *���
����)���� ��! ��%��!���� �"��#��)� 

 

(f) products of sea-fishing taken by vessels registered 
with the Party and entitled to fly its flag, and other 
products taken by the Party or a person of that Party, 
from the waters, seabed or beneath the seabed 
outside the territorial waters of the Party, provided 
that the Party has the rights to exploit1 the natural 
resources of such waters, seabed and beneath the 
seabed under international law 2; 

(��2)  0%��"��7/����! ��% #���	��6�3���� #��� ��	#3�ก�	
���� �"��#�%��#�� <�+�ก<!��!���� �"��#��)�  �%�0%��"��7/����
 #����� �"��#��)�*���	$��%��!���� �"��#��)�.����ก�-���)�� 
�)���� ��! ��% *�������)���� ��! ��% ��ก�-���)�����������!
���� �"��#��)� 6�3�#�!����.�'-� ���� �"��#��)��#�� <���ก���+�

���63+�/ 1 ��ก ��3�ก�<���+������-���)�� �)���� ��! ��%�%�

����)���� ��! ��% "�3���ก,*��3��*'-�!���� � 2 

 

(g) products of sea-fishing and other marine products 
taken from the high seas by vessels registered with 
the Party and entitled to fly its flag; 

(�#) 0%��"��7/����! ��%�%�0%��"��7/���� #���	��ก ��%*%'!
6�3���� #��� ��	#3�ก�	���� �"��#�%��#�� <�+�ก<!��!���� �

                                                 
1
 The Parties understand that for the purposes of determining the origin of products of sea-fishing and other 

products, “rights” in sub-paragraph (f) of Rule 3 include those rights of access to the fisheries resources of a 
coastal state, as accruing from agreements or other arrangements concluded between a Party and the coastal 
state at the level of governments or duly authorised private entities. 
 
 
1 ก%$-����� �"��#������'-� �����'���$-!����!�/��!ก������������ก��������!0%��"��7/����! ��%�%�0%��"��7/����  9�� <�: ����$'��� 

(��2) ��!ก,��� 3 �'��4!�� <���ก�������4! ��3�ก�����!��!��8+�3LMN!14�!����ก�'���ก%!*�������ก%!���� #� ���4)���*'-�!���� �"��#*�4�!
�%���8+�3LMN!������	��8	�%*����!�/ก���ก+� #�.����	��	������ 
 

2
 “International law” in sub-paragraph (f) of Rule 3 refers to generally accepted international law such as the 

United Nations Convention on the Law of the Sea. 
 
2 

9ก,*��3��*'-�!���� �: ����$'��� (��2) ��!ก,��� 3 ���!�4! ก,*��3��*'-�!���� ���� #�3����	 ��'.� �� � ��$��==��*���+�+���'-�

��'3ก,*��3 ��% 
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(h) goods produced and/or made on board factory 
ships registered with a Party and entitled to fly its 
flag, exclusively from products referred to in 
subparagraph (g); 

(��+)  ������ #�0%���%�/*��� ���4)�	�����6�!!�� #��� ��	#3�ก�	
���� �"��#�%��#�� <�+�ก<!��!���� �"��#��)� 6�3 ����ก
0%��"��7/ #����!�4!����$'��� (�#) � -���)� 

(i) goods taken from outer space provided that they 
are obtained by the Party or a person of that Party; 

(.�) ������ #�.������ก�'ก�� 6�3�#�!����.�'-� ��������)�.����6�3
���� �"��#*���	$��%��!���� �"��#��)� 

(j) articles collected from there which can no longer 
perform their original purpose nor are capable of 
being restored or repaired and are fit only for the 
disposal or recovery of parts of raw materials, or 
for recycling purposes; 

(��)  ��! #��'	�'�.�������� �"��#��)� 14�!.�-�������+�.��
�-�.�����'���$-!����!�/������!��!��)� �%�.�-������ก%�	���
�5-�"�����*���1-���1�.��  �%��*������*��	ก��ก�����*���ก��
���ก%�	�����14�!+�)��-'���!'���$��	 *��������'���$-!����!�/��
ก�����ก%�	���+��#ก� -���)� 

(k) waste and scrap derived from: (��)    ��� �%���! #��+�.�-.�� 

(i) production there; or (*�4�!) ก��0%�������� �"��#��)� *��� 

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

(��!) �������+��%�' #��'	�'������� �"��#��)� 6�3�#�!����.�'-� 
��������!ก%-�'�*������*��	ก�����ก%�	�����14�!'���$��	� -���)� �%� 

(l) goods obtained or produced in the territory of 
the Party solely from goods referred to in sub-
paragraphs (a) through (k).  

(��%)  ������ #�.����*���0%�������������!���� �"��#��)���ก
������ #����!�4!����$'��� (��) �4! (��) � -���)� 

Rule 4 

Not Wholly Obtained or Produced Goods 

ก
�� 4 

�����"#�!��!���� &�!���#ก� ���'"�$%���(�) *�"+���# 

1. For the purposes of paragraph 1(b) of Rule 2, a1. �����'���$-!����!�/��!'��� 1 (	#) ��!ก,��� 2 �*����'-�������



 RULES OF ORIGIN  ��ก�����	 �

Page 6 of 16 

ANNEX 3 
RULES OF ORIGIN 

������ก 3 

ก
����������ก����������� 

good, except those covered under Rule 5 as 
provided for in Appendix 2, shall be deemed to be 
originating if the regional value content (hereinafter 
referred to as the “RVC”) is not less than 40% of 
the FOB value or if a good has undergone a change 
in tariff classification at four digit-level (change of 
tariff heading) of the Harmonized System. 

.������ก������ *�ก����-'��5%�-�ก��0%����"5��"�� (14�!�-�.��#)
��#3ก'-� 9���/ '# 1#:) .�-���3ก'-����3%� 40 ��!�5%�-� ��2 6� 	# *���
*�ก������.��0-��ก����%#�3��ก��������$%ก�ก� #��ก��������	�#�
*%�ก (ก����%#�3�����" ��!�ก���$%ก�ก�) ��!��		;��/6�.�1/ 
3ก�'�������� #��35-"�3���ก,��� 5 ��� #�ก��*��.'�����ก�����	 2 

2. The formula for calculating the RVC shall be 3: 2. �*��5�����*��	ก������'����/ '# 1# 3 ��>���!�#)

(a) Build-Up Method (��) '�<# �!��! 

       VOM 
RVC = ----------------------- x 100% 

 FOB 

          '# 6� ��A� 
���/ '# 1# = ---------------------- x 100% 

 ��2 6� 	# 

VOM means value of originating materials, which 
includes the value of originating materials, direct 
labour cost, direct overhead cost, transportation 
cost and profit 

�# -� ��.� *��3�4! �5%�-���!'���$ #�.������ก������ 14�!�'��4!�5%�-���!
'���$ #�.������ก������ ��� $��-���!!��6�3��! ��� $��-��������ก��
6�3��! ��� $��-����-!�%�ก��.� 

(b) Build-Down Method (	#) '�<#3���ก%�	 

       FOB - VNM 
RVC = ------------------------- x 100% 

 FOB 

          ��2 6� 	# - '# ��A� ��A� 
���/ '# 1# = ----------------------------- x 100% 

 ��2 6� 	# 

3   An exporter or producer of the exporting Party shall be given the flexibility to adopt the method of calculating the 
RVC, whether it is the build-up or the build-down method. The exporter or producer shall continue to use the selected 
method of calculating the RVC throughout the same fiscal year. It is understood that any verification of the RVC by the 
importing Party shall be done on the basis of the method used by the exporter or producer. 

3

 ผูสงออกหรือผูผลติของภาคีสามารถเลอืกใชวิธีการคํานวณสัดสวนมูลคาการผลิตในภูมิภาค (RVC) ได ทั้งวิธกีารคํานวณแบบทางตรง (ฺBuild-up method) 

และวิธีการคํานวณแบบทางออม (ฺBuild-down method) โดยผูสงออกหรือผูผลิตตองใชวิธีการคํานวณฯ RVC ที�ไดเลือกไวดังกลาวตลอดปงบประมาณเดียว 

กันโดยเปนที�เขาใจวา ภาคีผูนําเขาตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองเกี�ยวกับการคํานวณฯ RVC ตามวิธีการคํานวณฯแบบเดียวกันกับวิธีที�ผูสงออกหรือ
ผูผลิตเลือกใช 
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VNM means value of non-originating materials, 
which shall be: 

�# ��.� ��.� *��3�4! �5%�-���!'���$ #�.�-.������ก������ 14�!�����!��>� 

(i) the CIF value at the time of importation of the 
materials, parts or goods; or 

(*�4�!) �5%�-� 1# .� ��2 � �'%���!ก���������'���$ +�)��-'� *���
��������)� *��� 

(ii) the earliest ascertained price paid for the 
materials, parts or goods of undetermined 
origin in the territory of the Party where the working 
or processing has taken place 

(��!) ���� #���-���%-��$� #��+�+��������'���$ +�)��-'� *��������� #�
����ก������.�-���กK�����������!���� �"��# #��#ก�� ��*���ก��
0-��ก��	'�ก���ก���4)� 

Rule 5 
Product Specific Rules 

ก
�� 5 

ก
�01�* ������� 

For the purposes of Rule 2, goods which satisfy the 
Product Specific Rules provided in Appendix 2 
shall be considered to be originating in the territory 
of the Party where working or processing of the 
goods has taken place. 

�����'���$-!����!�/��!ก,��� 2 �*����'-�������14�!��>�.����ก,
�(����3������ #�ก��*��.'�����ก�����	 2 .������ก������������
�����!���� �"��# #��#ก�� ��*���ก��0-��ก��	'�ก���ก���4)� 

Rule 6 
Treatment for Certain Goods 

ก
�� 6 

ก� )3�4�'�'��������01�* ��ก�  

Notwithstanding Rules 2, 4 and 5, certain goods 
shall be considered to be originating even if the 
production process or operation has been undertaken 
in an area outside the territories of Korea and 
ASEAN Member Countries (i.e.industrial zone) on 
materials exported from a Party and subsequently 
re-imported to that Party. The application of this 
Rule, including the list of products and the specific 
procedures related to this application shall be 
mutually agreed upon by the Parties. 

���'-���ก��*��.'���ก,��� 2 ��� 4 �%���� 5 �*����'-��������(��
��3ก��.������ก������ ���'-�ก��	'�ก��*���ก���������ก��0%��.��
�ก���4)����)� #���ก���������!�ก�*%#�%�ก%$-����� ����+�ก
���1#3� (ก%-�'��� ����$���*ก���) 6�3 #�'���$�-!��ก��ก���� �
"��#*�4�!�%��5ก���ก%�	������������ �"��#��)��#ก ก���+�	�!��	ก,
����#) 14�!�'��4!	�=+#��!0%��"��7/�%�ก��	'�ก���(�� #�
�ก#�3'ก�	ก���+�	�!��	 ���!.����	ก���ก%!�-'�6�3ก%$-����� �"��#

Rule 7 

Accumulation 

ก
�� 7 

ก� �*�� 

Unless otherwise provided for in this Annex, a �'����-.��ก��*��.'���>��3-�!������"��0�'ก�#) ������ #�.������
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good originating in the territory of a Party, which is 
used in the territory of another Party as material for 
a finished good eligible for preferential tariff 
treatment, shall be considered to be originating in 
the territory of the latter Party where working or 
processing of the finished good has taken place. 
 

ก�����������������!���� �"��#*�4�!14�!�5ก�+������������!
���� �"��#�#กLU�3*�4�!��>�'���$���*��	��������)��$� ��3 #��#
�$���	���.����	ก�������	������� �!"��#�$%ก�ก� �*����'-�.������
ก�����������������!���� �"��#LU�3*%�!14�!��>� #� #��#ก�� ���%�
ก��0-��ก��	'�ก����>���������)��$� ��3��)��4)� 
 

Rule 8 

Non-Qualifying Operations 

ก
�� 8 

ก� �������ก� "#�!��!��7���4�'� 

 

1. Notwithstanding any provisions in this Annex, a 
good shall not be considered to be originating in the 
territory of a Party if the following operations are 
undertaken exclusively by itself or in combination in 
the territory of that Party: 

 

1. ���'-���ก��*��.'���	 	�==�����?��"��0�'ก�#) .�-�*����'-�
������.������ก�����������������!���� �"��# *�กก���������ก��
�-�.��#)�ก���4)��#3!�3-�!��#3'*����ก���4)����ก�	ก�����������
��!���� �"��# 
 

(a) preserving operations to ensure that the good 
remains in good condition during transport and 
storage; 

(��) ก���������ก��������ก���������ก��'-� ��������3�!�35-��
�"� #��#��*'-�!ก�����-!�%�ก���กA	��ก�� 

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

 

(	#) ก����%#�3�	���$"��7/ ก���	-!	���$ �%�ก������*���>�+$� 
 

(c) simple4 washing, cleaning, removal of dust, 
oxide, oil, paint or other coverings; 

(1#) ก��%��! ก�� �� �'������� ก�����L$U� ��ก.1�/ �)�� ��� �# *���
���!�ก�%$���ก �3-�!!-�34 
 

(d) simple4 painting and polishing operations; 

 

(�#) ก���������ก��ก�� ��#�%�ก������3-�!!-�34 

 

(e) husking, partial or total bleaching, polishing and 
glazing of cereals and rice; 

(�#) ก���# ก��2�ก��'	�!�-'�*��� �)!*�� ก������%�ก����%��	 
<�=�+�%����' 
 

(f) operations to colour sugar or form sugar lumps; 

 

(��2) ก���������ก��2�ก�#�)����%*��� ���)����%ก��� 
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(g) simple4 peeling, stoning, or un-shelling; (�#) ก����ก ก���'�����%A� *���ก��ก�� ����%��ก�3-�!!-�34 

 

(h) sharpening, simple grinding or simple cutting; 

 

(��+) ก��%�	�*��� ก��6�-	��3-�!!-�3 *���ก������3-�!!-�3 
 

(i) sifting, screening, sorting, classifying, grading, 
matching; 

(.�) ก��ก��! ก���-�� ก����� ก���3ก����"  ก���	-!+�)� �%�
ก����	�5- 
 

(j) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, 
cases, boxes, fixing on cards or boards and all other 
simple packaging operations; 

 

(��) ก��	���$�3-�!!-�3���'� ก���V�! ก����ก �$! 1�! ก%-�! ก��
���	���*���ก�������A! �%�ก���������ก��	���$*#	*-��3-�!!-�3
����? 
 

(k) affixing or printing marks, labels, logos and 
other like distinguishing signs on products or their 
packaging; 

(��) ก�����*���ก����/������!*��3 (%�ก ��������� *���
��=%�ก��/�	-!�3ก����" ��%�ก�����#3'ก��������	�0%��"��7/
*���	���$"��7/��!0%��"��7/��)� 
 

(l) simple mixing5 of products, whether or not of 
different kinds; 

 

(��%) ก��0��ก���3-�!!-�35 ��!0%��"��7/ .�-'-����-�!+���ก��

*���.�- 
 

                                                 
4 "simple" generally describes an activity which does not need special skills, machines, apparatus or equipment 
especially produced or installed for carrying out the activity. 
4

 9�3-�!!-�3: 6�3 ��'.��<�	�3�4! ก��ก���*�4�!?  #�.�-���!����3 �ก������ ������!��ก� ������!��� *����$�ก��/ #�0%��*��������)!��>���������ก��

�������ก��ก�����)� 
 

5 “simple mixing” generally describes an activity which does not need special skills, machines, apparatus or 
equipment especially produced or installed for carrying out the activity. However, simple mixing does not include 
chemical reaction. Chemical reaction means a process (including a biochemical process) which result in a 
molecule with a new structure by breaking intramolecular bonds and by forming new intramolecular bonds, or by 
altering the spatial arrangement of atoms in a molecule. 
5

 9ก��0���3-�!!-�3 : 6�3 ��'.��<�	�3�4! ก��ก���*�4�!?  #�.�-���!����3 �ก������ ������!��ก� ������!��� *����$�ก��/ #�0%��*��������)!��>�       

��������ก���������ก��ก�����)� �3-�!.�กA��� ก��0���3-�!!-�3.�-�'��4!�K�ก���3� �!���# 14�!�K�ก���3� �!���# *��3�4! ก��	'�ก�� (14�!�'��4!
ก��	'�ก�� �!+#'���#) 14�!�-!0%�*��ก��6��%ก$% #��#6��!����!�*�-6�3ก�� ��%�3��<���*'-�!6��%ก$%�%�6�3ก���������!��<���*'-�!
6��%ก$%�4)��*�- *���6�3ก����%#�3���%!ก�����+-�!'-�!��!�������6��%ก$% 
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(m) simple4 assembly of parts of articles to 
constitute a complete article or disassembly of 
products into parts; 

(��A�) ก�����ก�	ก����!+�)��-'���!���!��!������>����!��! #�

��	5��/ *���ก������3ก0%��"��7/��ก��>�+�)��-'��3-�!!-�34 

 

(n) simple4 testing or calibrations; or 

 

(��A�) ก�� ���	*���ก��'�������3-�!!-�34 *��� 

 

(o) slaughtering of animals6 

 

(6�) ก��W-����'/ 6 

2. A good originating in the territory of a Party 
shall retain its initial originating status,when 
exported from another Party, where operations 
undertaken have not gone beyond those referred to 
in paragraph 1. 

 

2. ������ #�.������ก�����������������!���� �"��#*�4�!�����!�!
�����ก��.������ก�����������'��ก.'� ������5ก�-!��ก��ก���� �
"��#�#กLU�3*�4�! #�ก��	'�ก�� #��ก���4)������� �"��#��)�.�-.����ก
.�ก'-� #�.�����!�4!��'��� 1 
 

Rule 9 

Direct Consignment 

 

ก
�� 9 

ก� ��%��4-��' % 

 

 1. Preferential tariff treatment shall be applied to a 
good satisfying the requirements of this Annex and 
which is transported directly between the territories 
of the exporting Party and the importing Party. 

 

 1. ������ #��#�$���	���������ก��*����!"��0�'ก�#)�%�.�����-!
6�3��!��*'-�!���������!���� �"��#05��-!��ก�%��������
��!���� �"��#05�������������!.��ก�������	������� �!"��#
�$%ก�ก� 

2. Notwithstanding paragraph 1, a good of which 
transport involves transit through one or more 
intermediate third countries, other than the territories 
of the exporting Party and the importing Party, 
shall be considered to be consigned directly, 
provided that: 
 

2. ���'-���ก��*��.'���'��� 1 ������ #�ก�����-!�ก#�3'���!ก�	ก��
0-��������� � #���� #��35-��*'-�!ก%�!���� �*�4�!*�����กก'-� 
 #���ก�*���.���ก���������!���� �"��#05��-!��ก�%����� �
"��#05�������� �����>�ก���-!��	6�3��! 6�3�#�!����.�'-� 
 

(a) the transit is justified for geographical reason or 
by consideration related exclusively to transport 

(��) ก��0-�������)��#�*�$0%����'� �!"5�������/*���6�3ก��

                                                 
6  Slaughtering means the mere killing of animals and subsequent processes such as cutting,chilling, 
freezing,salting, drying or smoking, for the purpose of preservation for storage and transport. 
6
ก��W-����'/ *��3�4! �(��ก��W-��%�ก��	'�ก��"�3*%�!� -���)� �+-� ก��+���*%� ก���+-�3A� ก���+-��A! ก��*��ก�ก%�� ก����ก�*�! *���ก��

���'�� �����'���$-!����!�/��!ก��������ก������ก���กA	��ก���%�ก�����-! 
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requirement; 
 

�������ก#�3'ก�	���ก��*����!ก�����-!6�3�(�� 

(b) the good has not entered into trade or 
consumption there; and 
 

(	#) ��������)�.�-.�������5-ก�����*���ก��	��6"������� � #�0-��
�����)� 
 

(c) the good has not undergone any operation other 
than unloading and reloading or any operation 
required to keep it in good condition. 
 

(1#) ��������)�.�-.��0-��ก���������ก����������ก��กก�����-�3
������%! �%�ก�����-�3�������4)� *���ก���������ก����?  #������>�
�-�ก���กA	��ก����������)��*��35-���"� #��# 
 

Rule 10 
De Minimis 

ก
�� 10 

�ก�����$�'��� 
 

1. A good that does not undergo a change in tariff 
classification shall be considered as originating if: 
 

1. ������ #�.�-0-��ก����%#�3��ก��������$%ก�ก��*����'-�.������ก������ 
*�ก 
 

 

(a) for a good, other than that provided for in Chapters 
50 through 63 of the Harmonized System, the value 
of all non-originating materials used in its 
production that do not undergo the required change 
in tariff classification does not exceed ten (10) 
percent of the FOB value of the good; 

  (��) �5%�-���!'���$ #�.�-.������ก������ �)!*�� #��+���ก��0%��������
14�!.�-0-��ก����%#�3��ก��������$%ก�ก� #�ก��*�� �����>�.�-�ก�����3
%���	 (10) ��!�5%�-� ��2 6� 	# ��!��������)� ���*��	������ #�
��ก�*���.���ก #�ก��*��.'������ #� 50 �4!��� #� 63 ��!��		
;��/6�.�1/ 
 
 

(b) for a good provided for in Chapters 50 through 
63 of the Harmonized System,the weight of all non-
originating materials used in its production that do 
not undergo the required change in tariff classification 
does not exceed ten (10) percent of the total weight 
of the good;and the good specified in sub-paragraph 
(a) and (b) meets all other applicable criteria set forth 
in this Annex for qualifying as an originating good. 

 

 (	#) �)��*��ก��!'���$ #�.�-.������ก������ �)!*�� #��+���ก��0%��
������14�!.�-0-��ก����%#�3��ก��������$%ก�ก� #�ก��*�� �����>�.�-
�ก�����3%���	 (10) ��!�)��*��ก��!��������)� �)!*�� ���*��	������
 #�ก��*��.'������ #� 50 �4!��� #� 63 ��!��		;��/6�.�1/ �%�
������ #���	$����$'��� (��) �%� (	#) ��>�.����*%�ก�ก�7/ #��+�
	�!��	���� �)!*����� #���	$.'���"��0�'ก�#) ��ก���#�$���	���
��>������� #�.������ก������ 
 

2. The value of non-originating materials referred 
to in paragraph 1 shall, however, be included in the 

2. �3-�!.�กA��� �*��'��5%�-���!'���$ #�.�-.������ก��������� #���	$
��'��� 1 ���5%�-���!'���$ #�.�-.������ก���������*��	���ก��*�� 



                                                             RULES OF ORIGIN                               ��ก�����	 � 

Page 12 of 16 

ANNEX 3 
RULES OF ORIGIN 

������ก 3 

ก
����������ก����������� 

value of non-originating materials for any applicable 
RVC requirement for the good. 
 

���/ '# 1#  #��+�	�!��	���*��	��������)� 
 

Rule 11 
Treatment of Packaging and Packing Materials 

ก
�� 11 

ก� )3�4�'�'������7"#�(:�);�4  <7����� 

=�*(:(�ก� 4  <7�#4��� 

 

1. (a) If a good is subject to the RVC criterion as 
set out in Rule 4, the value of the packaging and 
packing materials for retail sale shall be taken into 
account in its determination of origin, where the 
packaging and packing materials are considered to 
be forming a whole with the good. 
 

1. (��) *�ก�������35-"�3���*%�ก�ก�7/ ���/ '# 1# ��� #���	$.'���ก,
��� 4 �*�����4!�4!�5%�-���!'���$ #��+���>�	���$"��7/�%��+���ก��
	���$*#	*-����*��	ก����3�%#ก ��ก��������ก��.������ก������ 
*�ก'���$ #��+���>�	���$"��7/�%��+���ก��	���$*#	*-������>��-'�
*�4�!��!��������)� 
 

 
    (b) Where sub-paragraph (a) is not applicable, 
the packaging and packing materials for retail sale, 
when classified together with the packaged good, 
shall not be taken into account in considering 
whether all non-originating materials used in the 
manufacture of the good fulfil the criterion corresponding 
to a change in tariff classification of the said good. 

 

    (	#) ก��#.�-��>�.������$'��� (��) .�-�*�����4!�4!'���$ #��+���>�
	���$"��7/�%��+���ก��	���$*#	*-����*��	ก����3�%#ก�����
�����ก�ก��ก�	������ #��5ก	���$��)� ��ก��������'-�'���$ #�.�-.��
����ก������ �)!*�� #��+���ก��0%���������#�$���	������*%�ก�ก�7/
��!ก����%#�3��ก��������$%ก�ก���!��������)�*���.�- 
 

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

2. .�-�*�����4!�4!'���$ #��+���>�	���$"��7/�%�"�+�� #��+�	���$
����������ก�����-!��������ก������������ก��������!������ 
 

Rule 12 

Accessories, Spare Parts and Tools 
 

ก
�� 12 

�7)ก ��) *ก�4 :�$�������� �% =�*�� &��%�&� 

 

The origin of accessories, spare parts, tools, and 
instructional or other informational materials presented 
with a good shall not be taken into account in 
determining the origin of the good, provided that 
such accessories, spare parts, tools, and instructional 
or other informational materials are classified with 
the good and their customs duties are collected with 
the good by the importing Party. 

����ก�������$�ก��/���ก�	 +�)��-'������! ������!��� �%��5-���*���
'���$ #���>�����5%����?  #���ก�	��'��������.�-�������������ก��
'����(�3����ก��������!��������)� *�ก��! #��+����ก�	 +�)��-'�
�����! ������!��� �%��5-���*���'���$ #���>�����5%����? �5ก�����ก�ก��
ก�	��������)� �%���ก��$%ก�ก���!���!�*%-���)��5ก�กA	�'�.�ก�	
������6�3���� �"��#05�������� 
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Rule 13 
Neutral Elements 

ก
�� 13 

�%��) *ก�4"#��);�ก��% 

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

 

����������'-�������.������ก������*���.�-��)� .�-�#�'�������>���
ก������������ก��������!���!�-�.��#) 14�!���������+���ก��0%��
�%�.�-.���'���>��-'�*�4�!��!��������)� 

(a) fuel and energy; (��) �+�)��%�!�%�%�!!�� 

(b) tools, dies and moulds; 

 

(	#) ������!��� ��-��/ (��3) �%��		*%-�   

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

(1#) +�)��-'������! �%�'���$ #��+���ก��	���$!��ก���$�ก��/�%�
����� 
 

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

 

(�#) ���*%-�%��� .� ������ก�	 �%�'���$����14�!�+���ก��0%��*���
�+���ก�����ก���$�ก��/�%������ 

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

(�#) �$!��� �'-��� ��!� �� ���)�0�� �$�ก��/�%����$�����'��
�%��"�3 
 

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

(��2) �$�ก��/ ก%�$�ก��/ �%����$ #��+����*��	 ���	*���
��'���	������ �%� 
 

(g) any other goods that are not incorporated into 
the good but of which use in the production of the 
good can reasonably be demonstrated to be a part 
of that production. 

 

 

 
 

(�#) ������������ #�.�-�'��35-����'������ ��-�+���ก��0%��������6�3
���������!�*��*A��3-�!���*�$��0%.��'-�ก���+���!ก%-�'��>�
�-'�*�4�!��!ก��0%����)���'3 
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Rule 14 
Identical and Interchangeable Materials 

ก
�� 14 

����7"#����&��ก��=�*(:="�ก��!� 

 

1. For the purposes of establishing the origin of a 
good, when the good is manufactured utilising 
originating and non-originating materials, mixed or 
physically combined, the origin of such materials 
can be determined by generally accepted accounting 
principles of inventory management practiced in 
the territory of the exporting Party. 
 

1. �����'���$-!����!�/��!ก��ก��*������ก��������!������ �����
�������5ก0%��6�3ก���+� �)!'���$ #�.������ก�������%�'���$ #�.�-.������
ก������ 14�!0��ก��*����'�ก�� �!ก�3"� ����ก��������!'���$
��!ก%-�'�*�������������6�3�+�*%�กก�� �!	�=+#�����>� #�
3����	 ��'.���!ก�����ก���������!�%�! #��K�	��������������!
���� �"��#05��-!��ก 
 

2. Once a decision has been taken on the inventory 
management method, that method shall be used 
throughout the fiscal year. 

2. ������#ก�����������ก#�3'ก�	'�<#ก�����ก���������!�%�!�%�' �*��+�
'�<#ก����!ก%-�'�%���X!	������ 

 

 

Rule 15 
Certificate of Origin 

ก
�� 15 

���%�&� �4 �%����ก����������� 

 

A claim that a good shall be accepted as eligible for 
preferential tariff treatment shall be supported by a 
Certificate of Origin issued by a competent 
authority designated by the exporting Party and 
notified to all the other Parties in accordance with 
the Operational Certification Procedures, as set out 
in Appendix 1. 

ก�����!�� <��*�3����	������'-��#�$���	��� #���.����	ก�������	���
���� �!"��#�$%ก�ก� �����!.����	ก�����	��$�6�3*��!���
��	��!����ก������������14�!��ก�*�6�3*�-'3!��05��#��������!
���� �"��#05��-!��ก�%�.���5ก���!�ก-���� �"��#���� �)!*�� ���
���	#3	�K�	����ก#�3'ก�	*��!�����	��!����ก������������  #���	$.'���
��ก�����	 1 

Rule 16 

Consultations, Review and Modification 
 

ก
�� 16 

ก� ) >ก?��� &� ก� "4"�� =�*ก� =ก!� 

 

1. The Parties shall consult regularly to ensure that 
the Rules in this Annex are administered effectively, 
uniformly and consistently in order to achieve the 
spirit and objectives of this Annex. 
 

1. ก%$-����� �"��#�����!��4ก��*����ก���3-�!��������������*�
������'-� ก,��"��0�'ก�#).���5ก	��*�����ก���3-�!�#����� <�"� 
����"�� �%�����%��!ก�� ����	��%$��������/�%�'���$����!�/
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��!"��0�'ก�#) 

 

2. This Annex may be reviewed and modified as 
and when necessary upon request of a Party and 
may be open to such reviews and modifications as 
may be agreed upon in the Implementing Committee 
established under Article 5.3 of the Framework 
Agreement. 
 

2. "��0�'ก�#)���.����	ก�� 	 '��%��ก�.���� #��%�����������>�
��������� �"��#���!�� �%������Y��*��#ก�� 	 '��%��ก�.�
��!ก%-�'��� #����ก���ก���������ก��14�!�����)!�4)�"�3������ 5.3 
��!ก��	�'���ก%! ����ก%!ก�� 

 

Rule 17 
Institutional Arrangement 

ก
�� 17 

ก� <��'�$%�%��ก  

 

Subject to Article 5.3 of the Framework 
Agreement, the Korea-ASEAN Rules of Origin 
Committee shall be established and be responsible 
for administering and enforcing the general rules of 
origin and customs procedures as provided for in this 
Annex and endeavour to resolve any differences 
arising therefrom. 
 

"�3������	  5.3 ��!ก��	�'���ก%! �*������)!���ก���ก��ก,
'-���'3����ก���������������1#3�-�ก�*%#�4)��%����ก���ก����!ก%-�'
�����!��	0��+�	ก��	��*�����ก���%�ก��	�!��	�+�ก,'-���'3����
ก�������������%��<#ก���$%ก�ก� ��'.���� #�ก��*��.'���"��0�'ก
�#) �%������!3�3�� #����ก�.��'������3�! #��ก���4)���กก,�%��<#
ก����!ก%-�' 

 

Rule 18 
Settlement of Disputes 

ก
�� 18 

ก�  *%�4��1�1�" 

 

1. In the case of differences concerning origin 
determination, classification of a good or other 
matters relevant to the implementation of this 
Annex, the government authorities concerned of the 
importing Party and the exporting Party shall 
consult each other with a view to resolving the 
differences, and the result shall be notified to all the 
other Parties for information. 
 

1. ��ก��#�ก���'������3�!�ก#�3'ก�	����������ก������ ก�������ก
�ก����!������ *��������!���� #��ก#�3'ก���K�	������"��0�'ก�#) 
*�-'3!����!��8 #��ก#�3'���!��!���� �"��#05���������%����� �
"��#05��-!��ก�����!��4ก��*����ก��6�3�$-! #����ก�.��'������3�! 
�%������!���!0%ก��*�����ก-���� �"��#���� �)!*����>�����5% 
 

2. Where no mutually satisfactory solution to the 
differences has been reached through the 
consultations mentioned in paragraph 1, the Party 
concerned may invoke the dispute settlement 

2. ก��#.�-�������#ก���ก��M=*� #�14�!��>� #�����-'�ก����� #����!
�4!��'��� 1 ���� �"��# #��ก#�3'���!������+�ก��	'�ก����!�	���
�� ��� #���	$���'���ก%!'-���'3ก%.ก��!�	����� "�3���
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procedures as set out in the Agreement on Dispute 
Settlement Mechanism under the Framework 
Agreement. 

ก��	�'���ก%! 

 



 

 

Original (Duplicate/Triplicate) 

      Reference No.   

1. Goods consigned from (Exporter's business name,  KOREA-ASEAN FREE TRADE AREA 

     address, country)    PREFERENTIAL TARIFF 

     CERTIFICATE OF ORIGIN 
     (Combined Declaration and Certificate) 
           

2. Goods consigned to (Consignee's name, address,            FORM AK  
     
country)          Issued in ______________            
                 (Country) 

          See Notes Overleaf 
           
           

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

     Departure date       Preferential Treatment Given Under Korea-ASEAN 

        Free Trade Area Preferential Tariff 
           
           

     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 criterion  9. Gross  10. Number and  
    number     numbers on     packages, description of     (see Notes     weight or        date of 
     packages     goods (including quantity     overleaf)     other quantity       Invoices 
      where appropriate and HS        and value  

      number of the importing    

    (FOB  only 
when RVC 
criterion is used)  

      country)        
                 

      
              

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           
      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 
      details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 
      were produced in          exporter is correct.  
           

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

(Country)       
           
      and that they comply with the origin requirements       
      specified for these goods in the KOREA-ASEAN        
      Free Trade Area Preferential Tariff for the goods       
      exported to          
           

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

(Importing Country)       
           

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

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 
authorised signatory certifying authority 

  

13.           

□ Third Country Invoicing □ Exhibition  □ Back-to-Back CO  
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 1 



 

 
 

OVERLEAF NOTES 
 
1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the KOREA-ASEAN Free Trade Agreement (KAFTA): 
 
 BRUNEI DARUSSALAM   CAMBODIA  INDONESIA 

REPUBLIC OF KOREA    LAOS   MALAYSIA 
MYANMAR    PHILIPPINES  SINGAPORE 
THAILAND    VIETNAM  

 
2. CONDITIONS:  To enjoy preferential tariff under the KAFTA, goods sent to any Parties listed above: 
 

(i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the country of destination;  
 
(ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex 3 (Rules of Origin) of the KAFTA; 

and 
 
(iii) must comply with the origin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) of the KAFTA. 

 
3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the 

origin criteria met, in the manner shown in the following table: 
 

Circumstances of production or  manufacture in the first country named in 
box 11 of this form 

Insert in box 8 

Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party ”WO” 

(b) Goods satisfying Rule 4.1 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA “CTH” or 
“RVC 40%” 

(c) Goods satisfying the Product Specific Rules 

- Change in Tariff Classification  
 
- Wholly Obtained or Produced in the territory of any Party  

- Regional Value Content 

- Regional Value Content + Change in Tariff Classification 
 
 

    - Specific Processes 

 
 
- “CTC”  
 
- “WO-AK” 
 
- “RVC” that needs to be met for the good to 
qualify as originating; e.g. “RVC 45%” 
 
- The combination rule that needs to be met for 
good to qualify as originating; e.g. “CTH + 
RVC 40%” 
 
“Specific Processes” 

(d)        Goods satisfying Rule 6 “Rule 6” 

 
4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own 

right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent. 
 
5. DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the 

Customs Officers examining them. Any trade mark shall also be specified. 
 
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. The CO (Form AK) issued to and from Cambodia and Myanmar shall reflect the 
FOB value, regardless of the origin criteria used, for the next two (2) years upon the implementation of this new arrangement. 

 
7. HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party. 
 
8. EXPORTER: The term “Exporter” in box 11 may include the manufacturer or the producer. 
 
9. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate () in the relevant boxes in column 4 whether 

or not preferential tariff is accorded.   
 
10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Country Invoicing” box 

should be ticke�  (√) and such informations as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.   
 
11. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold 

during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Rule 20 of the Operational 
Certification Procedures, the “Exhibitions” box should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in box 
2. 

12. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 7 (2) of the Operational 
Certification Procedures, the “Back-to-Back CO” box should be ticked (√). 

 
 
 
 



 

 

Original (Duplicate/Triplicate) 

      Reference No.   

1. Goods consigned from (Exporter's business name,  ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA 

     address, country)    PREFERENTIAL TARIFF 

     CERTIFICATE OF ORIGIN 
     (Combined Declaration and Certificate) 
           

2. Goods consigned to (Consignee's name, address,            FORM AK  
     
country)          Issued in ______________              
                 (Country) 

          See Notes Overleaf 
           
           

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

     Departure date       Preferential Treatment Given Under Korea-ASEAN 

        Free Trade Area Preferential Tariff 
           
           

     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 criterion  9. Gross  10. Number and  
    number     numbers on     packages, description of     (see Notes     weight or        date of 
     packages     goods (including quantity     overleaf)     other quantity       Invoices 
      where appropriate and HS        and value  

      number of the importing    

    (FOB  only 
when RVC 
criterion is used)  

      country)        
                 

      
              

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           
      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 
      details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 
      were produced in          exporter is correct.  
           

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

(Country)       
           
      and that they comply with the origin requirements       
      specified for these goods in the KOREA-ASEAN        
      Free Trade Area Preferential Tariff for the goods       
      exported to          
           

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

(Importing Country)       
           

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

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 
authorised signatory certifying authority 

  

13.           

□ Third Country Invoicing □ Exhibition  □ Back-to-Back CO  
 

 
 
 
 



 

 
 

OVERLEAF NOTES 
 
1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the KOREA-ASEAN Free Trade Agreement (KAFTA): 
 
 BRUNEI DARUSSALAM   CAMBODIA  INDONESIA 

REPUBLIC OF KOREA    LAOS   MALAYSIA 
MYANMAR    PHILIPPINES  SINGAPORE 
THAILAND    VIETNAM  

 
2. CONDITIONS:  To enjoy preferential tariff under the KAFTA, goods sent to any Parties listed above: 
 

(i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the country of destination;  
 
(ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex 3 (Rules of Origin) of the KAFTA; 

and 
 
(iii) must comply with the origin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) of the KAFTA. 

 
3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the 

origin criteria met, in the manner shown in the following table: 
 

Circumstances of production or  manufacture in the first country named in 
box 11 of this form 

Insert in box 8 

Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party ”WO” 

(b) Goods satisfying Rule 4.1 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA “CTH” or 
“RVC 40%” 

(c) Goods satisfying the Product Specific Rules 

- Change in Tariff Classification  
 
- Wholly Obtained or Produced in the territory of any Party  

- Regional Value Content 

- Regional Value Content + Change in Tariff Classification 
 
 

    - Specific Processes 

 
 
- “CTC”  
 
- “WO-AK” 
 
- “RVC” that needs to be met for the good to 
qualify as originating; e.g. “RVC 45%” 
 
- The combination rule that needs to be met for 
good to qualify as originating; e.g. “CTH + 
RVC 40%” 
 
“Specific Processes” 

(d)        Goods satisfying Rule 6 “Rule 6” 

 
4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own 

right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent. 
 
5. DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the 

Customs Officers examining them. Any trade mark shall also be specified. 
 
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. The CO (Form AK) issued to and from Cambodia and Myanmar shall reflect the 
FOB value, regardless of the origin criteria used, for the next two (2) years upon the implementation of this new arrangement. 

 
7. HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party. 
 
8. EXPORTER: The term “Exporter” in box 11 may include the manufacturer or the producer. 
 
9. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate () in the relevant boxes in column 4 whether 

or not preferential tariff is accorded.   
 
10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Country Invoicing” box 

should be ticke�  (√) and such informations as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.   
 
11. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold 

during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Rule 20 of the Operational 
Certification Procedures, the “Exhibitions” box should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in box 
2. 

12. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 7 (2) of the Operational 
Certification Procedures, the “Back-to-Back CO” box should be ticked (√). 
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For the purposes of implementing Annex 3, 
the following operational procedures on the 
issuance of a Certificate of Origin, 
verification of origin and other related 
administrative matters shall be observed: 

เพื่อความมุงประสงคในการปฏิบัติตามภาคผนวก 3 ให
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคา การตรวจพิสูจนถิ่นกําเนิดสินคา 
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ 
ดังตอไปนี ้
 

DEFINITIONS 
Rule 1 

คํานิยาม 
กฎขอ 1 

For the purposes of this Appendix: 
 

เพื่อความมุงประสงคของเอกสารแนบนี้ 

back-to-back Certificate of Origin means a 
Certificate of Origin issued by an 
intermediate exporting Party based on the 
Certificate of Origin issued by the first 
exporting Party; 

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา แบค ทู แบค หมายถึง 
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ออกโดยประเทศภาค ี  
ผูสงออกซึ่งมิใชเปนประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก
โดยใชขอมูลของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ออก
โดยประเทศภาคีผูสงออกประเทศแรก    
 

customs authority means the competent 
authority that is responsible under the law of 
a Party for the administration of customs laws 
and regulations;1 

หนวยงานทางศุลกากร หมายถึง หนวยงานผูมีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายของประเทศภาคีในการ
บริหารจัดการกฎหมายและระเบียบขอบังคับทาง
ศุลกากร 1 

 
 

exporter means a natural or juridical person 
located in the territory of a Party from where 
a good is exported by such a person; 

ผูสงออก หมายถึง บุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยูใน
อาณาเขตของประเทศภาคีที่ซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
ไดสงออกสินคาจากประเทศนั้น 
 
 

                                                           
1 Such laws and regulations administered and enforced by the customs authority of each Party concerning the 

importation, exportation and transit of goods as they relate to customs duties, charges and other taxes or 
prohibitions, restrictions and controls with respect to the movement of controlled items across the boundary of the 
customs authority of each Party. 
1 กฎหมายและระเบียบขอบังคับดังกลาวที่ดูแลและบังคับใชโดยหนวยงานทางศุลกากรในประเทศภาคีแตละฝายเกี่ยวกับการ
นําเขา การสงออก และการขนสงสินคา เนื่องจากเปนสิ่งที่เกี่ยวกับอากรศุลกากร คาภาระ และภาษี หรือขอหามอื่นๆ ซึ่ง
เกี่ยวกับการเคลื่อนยายสินคาที่ถูกควบคุมขามเขตแดนศุลกากรในประเทศภาคีแตละฝาย 
 

เอกสารแนบ ๒ 
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importer means a natural or juridical person 
located in the territory of a Party into where a 
good is imported by such a person; and 

ผูนําเขา หมายถึง บุคลหรือนิติบุคคลที่อยูในอาณาเขต
ของประเทศภาคีซึ่ งบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไดนํา
สินคาเขาไปในประเทศนั้น และ 

 

issuing authority means the competent 
authority designated by the government of the 
exporting Party to issue a Certificate of 
Origin and notified to all the other Parties in 
accordance with this Appendix. 

หนวยงานออกหนังสือรับรอง หมายถึง หนวยงานที่
ไดรับมอบหมายโดยรัฐบาลของประเทศภาคีผูสงออกให
มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา และที่ได
แจงประเทศภาคีอื่นๆ ตามเอกสารแนบนี้  
 

producer means a natural or juridical person 
who carries out production as set out in Rule 
1of Annex 3 in the territory of a Party. 

ผูผลิต หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่กระทํา
การผลิตตามที่กําหนดไวในกฎขอ 1 ของภาคผนวก 3 
ในอาณาเขตของประเทศภาค ี
 
 

ISSUING AUTHORITIES 
Rule 2 

หนวยงานออกหนังสือรับรอง 
กฎขอ 2 

1. Each Party shall provide the names, 
addresses, specimen signatures and specimen 
of official seals of its issuing authorities to all 
the other Parties, through the ASEAN 
Secretariat. 

1. ประเทศภาคีแตละประเทศจะจัดสงรายชื่อ ที่อยู 
ตัวอยางลายมือชื่อ และตัวอยางตราประทับที่เปน
ทางการของหนวยงานออกหนังสือรับรองใหแกประเทศ
ภาคีอื่นทั้งหมด โดยผานสํานักงานเลขาธิการอาเซียน 
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบัญชีดังกลาวใหแจงโดย
วิธีเดียวกันโดยทันท ี

 
 

2. Any Certificate of Origin issued by an 
official not included in the said list shall not 
be honoured by the customs authority. 

2. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดที่ออกโดยเจาหนาที่ที่ไมได
อยูในบัญชีขางตนจะไมไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ศุลกากร 
 

 

Rule 3 กฎขอ 3 
For the purposes of determining originating 
status, the issuing authorities shall have the 
right to request for supporting documentary 
evidence or to carry out the check considered 
appropriate in accordance with a Party’s 
respective domestic laws and regulations. 

เพื่อความมุงประสงคในการพิจารณาสถานะถิ่นกําเนิด 
หนวยงานออกหนังสือรับรองมีสิทธิที่จะขอหลักฐาน
เอกสารสนับสนุนหรือดําเนินการตรวจสอบตามที่เห็น
เหมาะสมโดยเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ
ภายในประเทศของประเทศภาคีนั้น 
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ISSUANCE OF A CERTIFICATE OF 

ORIGIN 
Rule 4 

การออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา 
กฎขอ 4 

 

1. The producer and/or exporter of the good, 
or its authorised representative, shall apply to 
the issuing authority, in accordance with the 
Party’s domestic laws and regulations, 
requesting for pre-exportation examination of 
the origin of the good. The result of the 
examination, subject to review periodically or 
whenever appropriate, shall be accepted as 
the supporting evidence in determining the 
origin of the said good to be exported 
thereafter. The pre-exportation examination 
may not apply to the good of which, by its 
nature, origin can be easily determined. 

1. ผูผลิตและ/หรือผูสงออกสินคา หรือตัวแทนที่ไดรับ
มอบอํานาจจะตองยื่นคําขอตอหนวยงานออกหนังสือ
รั บ ร อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ข อ บั ง คั บ
ภายในประเทศของประเทศภาคีนั้นเพื่อการตรวจสอบ
ถิ่นกําเนิดสินคากอนการสงออก ใหใชผลของการ
ตรวจสอบซึ่งสามารถมีการทบทวนเปนครั้งคราวหรือ
เมื่อใดก็ตามตามความเหมาะสม เปนหลักฐานสนับสนุน
ในการพิจารณาถิ่นกําเนิดของสินคาดังกลาวที่จะได
สงออกภายหลัง การตรวจสอบกอนการสงออกนี้ไมใหใช
กับสินคาซึ่งตามธรรมชาติสามารถกําหนดถิ่นกําเนิดได
โดยงาย 

 

2. The producer and/or exporter or its 
authorised representative shall apply for a 
Certificate of Origin together with 
appropriate supporting documents proving 
that the good to be exported qualifies for the 
issuance of a Certificate of Origin, consistent 
with the domestic laws and regulations of the 
Party. 

2. ผูผลิตและ/หรือผูสงออกสินคาหรือตัวแทนที่ไดรับ
มอบอํานาจจะตองยื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินคาพรอมแนบเอกสารสนับสนุนเพื่อพิสูจนวา
สินคาที่จะสงออกนั้นมีคุณสมบัติที่จะออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดใหได โดยสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับภายในประเทศของประเทศภาคีนั้น 

 

3. The issuing authority shall, to the best of 
its competence and ability, carry out proper 
examination, in accordance with the domestic 
laws and regulations of the Party, upon each 
application for a Certification of Origin to 
ensure that: 

3. หนวยงานออกหนังสือรับรองจะตองดําเนินการ
ตรวจสอบคําขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาแตฉบับ
อยางเหมาะสมดวยความชํานาญและความสามารถ
อยางดีที่สุดตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับภายใน
ของประเทศภาคี เพื่อใหมั่นใจวา 
 

(a) the Certificate of Origin is duly completed 
and signed by the authorised signatory;  
 

 (เอ) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคานั้นครบถวนสมบูรณ
และลงนามโดยผูมอีํานาจลงนาม  
 

(b) the origin of the good is in conformity 
with Annex 3; 
 

(บี) ถิ่นกําเนิดสินคานั้นเปนไปตามภาคผนวก 3 
 

(c) other statements in the Certificate of Origin 
correspond to supporting documentary 
evidence submitted; and 

(ซี) ขอความอื่นๆในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
สอดคลองกับหลักฐานเอกสารสนับสนุนทีไ่ดยื่น และ 
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(d) the description, quantity and weight of the 
good, marks and number of packages, 
number and kinds of packages, as specified, 
conform to the good to be exported. 
 

(ดี )  รายละเอียด ปริมาณและน้ํ าหนักของสินคา 
เครื่องหมายและจํานวนของหีบหอ จํานวนและชนิดของ
หีบหอ ตามที่ระบุสอดคลองกับสินคาที่จะสงออก 

4. Multiple items declared on the same 
Certificate of Origin, shall be allowed, 
provided that each item must qualify 
separately in its own right. 

4. อนุญาตใหสามารถสําแดงสินคาหลายรายการใน
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับเดียวกันได โดยอยู
ภายใต เงื่อนไขวา สินคาแตละรายการจะตองได
คุณสมบัตโิดยสิทธิของตนเองแยกจากกัน  
 

Rule 5 กฎขอ 5 

1. A Certificate of Origin shall be: 

(a) in a printed format2; 
(b) on A4 size paper; 
(c) in the attached Form [Attachment 1]     
(hereinafter referred to as “Form AK”); and 

(d) in the English language. 
 

1. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา จะตอง: 
(เอ) อยูในรูปแบบสิ่งพิมพ2; 
(บี) เปนกระดาษขนาด A4; 
(ซ)ี มีรูปแบบตามแบบฟอรมที่แนบ [เอกสารแนบ1] 
(ตอไปนี้จะเรียกวา “แบบฟอรม เอเค”); และ 

   (ดี) เปนภาษาอังกฤษ 

2. A Certificate of Origin shall comprise one 
original and two (2) copies.  The colors of the 
original and the copies of a Certificate of Origin 
shall be mutually agreed upon by the Parties. For 
multiple items declaration, the Parties may use 
the attached Form [Attachment 2] as additional 
pages to the Certificate of Origin, without 
prejudice to the option given to ASEAN Member 
States to use the original Certificate of Origin. 
 

2. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะประกอบดวย
ตนฉบับหนึ่ง (1) ฉบับและสําเนาสอง (2) ฉบับ โดยให
ประเทศภาคีตกลงรวมกันเกี่ยวกับสีของตนฉบับและ
สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ในกรณีที่มีสินคา
หลายรายการและจําเปนตองเพิ่มหนาตอของหนังสือ
รับรอง ประเทศภาคีอาจจะใชรูปแบบหนาตอของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาตามภาคผนวก ๒ ที่แนบ
ทาย ประเทศสมาชิกอาเซียนมีทางเลือกใหสามารถใช
หนาตอหนังสือรับรองตามรูปแบบเหมือนตนฉบับหนา
แรกได 
 

3. A Certificate of Origin shall bear a reference 
number separately given by each place or office 
of issuance. The Certificate of Origin (Form AK) 

3. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองมีเลขที่อางอิง
แยกกันตามที่ใหไวโดยสถานที่หรือสํานักงานที่ออก 

                                                           
2
A printed format means a Certificate of Origin manually or electronically signed, stamped and issued directly by 

the issuing authorities of the exporting Party. 
2 รูปแบบสิง่พิมพ หมายถึง หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่มีการลงนามและประทับตรา ทั้งดวยมอื หรือ ดวยวธิีแบบอิเล็กทรอนิกส และออกโดย

หนวยงานที่มอีํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาของภาคีผูสงออก 
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shall reflect the FOB value in box 9 only when the 
Regional Value Content criterion is applied3. 
 

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (ฟอรม เอ เค) จะตอง
ระบุมูลคา FOB ของสินคาในชองที่ ๙ เฉพาะกรณีที่
สินคาที่ส งออกใช เกณฑถิ่นกําเนิดสินคาเปนเกณฑ
สัดสวนมูลคาการผลิตในภูมิภาค (Regional  Value 
Content: RVC)3 
 

4. The original copy shall be forwarded by the 
producer and/or exporter to the importer for 
submission to the customs authority of the 
importing Party.  The duplicate shall be retained 
by the issuing authority of the exporting Party.  
The triplicate shall be retained by the producer 
and/or exporter.  
 

4. ตนฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองสงตอ
โดยผูผลิตและ/หรือผูสงออกไปยังผูนําเขา เพื่อยื่นตอ
หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา สําเนาฉบับ
ที่หนึ่งจะตองถูกเก็บรักษาโดยหนวยงานออกหนังสือ
รับรองของประเทศภาคีผูสงออก และสําเนาฉบับที่สอง
จะตองถูกเก็บรักษาโดยผูผลิตและ/หรือผูสงออก 
 

5. The issuing authority shall endeavour to 
periodically provide records of issuance of 
Certificates of Origin, including issuing number 
and date, producer and/or exporter and 
description of goods, to the customs authority of 
the importing Party. 
 

5. หนวยงานออกหนังสือรับรองจะตองพยายามที่จะ
จัดสงบันทึกขอมูลการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคาเปนระยะๆ  ซึ่งรวมถึง เลขที่หนังสือ วันที่ออก 
ผูผลิตและ/หรือผูสงออก และรายละเอียดสินคาใหแก
หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคผีูนําเขา 
 

6. In cases where a Certificate of Origin is 
rejected by the customs authority of the 
importing Party, the subject Certificate of Origin 
shall be marked accordingly in box 4 and the 
original Certificate of Origin shall be returned to 
the issuing authority within a reasonable period 
but not exceeding two (2) months.  The issuing 
authority shall be duly notified of the grounds for 
the denial of preferential tariff treatment. 

 

6. กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาถูกปฏิเสธจาก
หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา หนังสือ
รับรองถิ่นกํา เนิดสินคาฉบับดังกลาวจะตองถูกทํา
เครื่องหมายลงในชองที่ 4 และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคาตนฉบับจะตองถูกสงคืนใหหนวยงานออกหนังสือ
รับรองในระยะเวลาอันควรแตตองไมเกินสอง (2) เดือน 
ทั้งนี้ใหแจงหนวยงานออกหนังสือรับรองถึงสาเหตุของ
การปฏิเสธการใหการปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร  
 

                                                           
3 With respect to Cambodia and Myanmar, the Certificate of Origin (Form AK) issued to and from them shall 
reflect the FOB value regardless of the origin criteria for the transition period of two years from the date of 
entry-into-force of the amendment of this paragraph. 
3 ในการออกหนังสือรับรองฯ เพื่อสงออกไปยังประเทศเมียนมารและกัมพูชาจะยังคงใชระเบียบปฏิบัติเดิมที่จะตองระบุมูลคา 

FOB ในหนังสือรับรองฯ ทุกกรณี เนื่องจากทั้งสองประเทศไดขอเวลาในการปรับเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติภายในประเทศ 

(Transition period) เปนเวลา ๒ ป หลังจากที่ความตกลงฯ ที่ไดแกไขแลวนี้มีผลใชบังคับ 
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7. In cases where a Certificate of Origin is not 
accepted, as stated in paragraph 6, the customs 
authority of the importing Party, as it deems fit, 
should accept the clarifications made by the 
issuing authority to accept the Certificate of 
Origin and reinstate the preferential tariff 
treatment. The clarifications should be detailed 
and exhaustive in addressing the grounds for 
denial of preferential tariff treatment raised by 
the importing Party. 
 

7. กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาไมไดรับการ
ยอมรับตามวรรค 6   หนวยงานศุลกากรของประเทศ
ภาคีผูนําเขาตามที่เห็นสมควรจะตองยอมรับคําชี้แจง
จากหนวยงานที่ออกหนังสือรับรองเพื่อใหยอมรับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับดังกลาวและใหคืน
การปฏิบัติพิ เศษทางภาษีศุลกากร คําชี้แจงควรมี
รายละเอียดครบถวนในการกลาวถึงสาเหตุที่ประเทศ
ภาคีผูนําเขาปฏิเสธการใหการปฏิบัติพิเศษทางภาษี
ศุลกากร 
 

Rule 6 
 

กฎขอ 6 

Neither erasures nor superimpositions shall be 
allowed on a Certificate of Origin.  Any alteration 
shall be made by striking out the erroneous 
materials and making any addition required.  
Such alterations shall be approved by an official 
authorised to sign a Certificate of Origin and 
certified by the issuing authority. Unused spaces 
shall be crossed out to prevent any subsequent 
addition. Alternatively, a new Certificate of 
Origin may be issued to replace the erroneous 
Certificate of Origin. The Issuing Authority shall 
specify the date of issuance of the originally 
issued Certificate of Origin in the new Certificate 
of Origin. 
 

ไมอนุญาตใหมีการลบหรือการเพิ่มเติมใดๆ ในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคา การเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ 
จะตองทําโดยขีดฆาสิ่งที่ผิดพลาดและทําการเพิ่มเติมใดๆ 
ที่จําเปน การเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นจะตองไดรับการ
อนุมัติจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินคา และรับรองโดยหนวยงานออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคานั้น พื้นที่วางที่ไมไดใชใหขีดเสน
กั้นเพื่อปองกันการเพิ่มเติมขอความในภายหลัง หรือ
อาจจะออกหนังสือรับรองฉบับใหมทดแทนฉบับเดิมที่มี
ความผิดพลาดได โดยหนวยงานที่มีอํานาจตองระบุวันที่
หนังสือรับรองฉบับที่ออกใหในครั้งแรกในหนังสือรับรอง
ฉบับใหมดวย 

 

Rule 7 กฎขอ 7 
1. Subject to the submission of all documentary 
requirements, a Certificate of Origin shall be 
issued prior to or at the time of shipment or soon 
thereafter but should not more than three (3) 
working days from the declared shipment date 
whenever the good to be exported can be 
considered to be originating in the territory of 
the exporting Party within the meaning of Annex 3. 
 

1. เมื่อมีการยื่นเอกสารที่กําหนดแลว หนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินคาจะออกกอนวันรับบรรทุก หรือ ณ เวลารับ
บรรทุก หรือในทันทีหลังจากนั้น แตจะตองไมเกินกวา 3 
วันทําการนับจากวันรับบรรทุก เมื่อสินคาสงออกไดรับ
การพิจารณาแลววามีถิ่นกําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีตามความหมายในภาคผนวก 3   
 

2. The issuing authority of the intermediate Party 
may issue a back-to-back Certificate of Origin, if 
an application is made by the exporter while the 

2. หนวยงานออกหนังสือรับรองของประเทศภาคี
ระหวางกลางอาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
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good is passing through its territory, provided 
that: 
 

แบค ทู แบค หากผูสงออกยื่นคําขอขณะที่สินคากําลัง
ผานอาณาเขตของประเทศภาคีดังกลาว ภายใตเงื่อนไข
วา 
 

(a) a valid original Certificate of Origin is 
presented; 

 

(เอ) มีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่มีผลใชไดมาแสดง 

(b) the importer of the intermediate Party and 
the exporter who applies for the back-to-back 
Certificate of Origin in the intermediate Party are 
the same; and 
 

(บี) ผูนําเขาของประเทศภาคีระหวางกลางและผูสงออก
ที่ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา แบค ทู แบค ใน
ประเทศภาคีระหวางกลางเปนบุคคลเดียวกัน และ 
 

(c) verification procedures as set out in Rule 14 is 
applied. 
 

(ซี) ใชกระบวนการพิสูจนตามที่ระบุไวในกฎขอ 14 

3. Upon request of a Party, the Parties shall 
review the provisions of this Rule and the 
implementation thereof, and revise it as may be 
mutually agreed upon by the Parties. 
 

3. เมื่อไดรับการรองขอจากประเทศภาคี ประเทศภาคี
สมาชิกจะทบทวนบทบัญญัติของกฎขอนี้และการปฏิบัติ
ตามกฎขอนี้  และจะตองแก ไขกฎขอนี้ตามที่กลุม
ประเทศภาคีอาจเห็นชอบรวมกัน 
 

4. In exceptional cases where a Certificate of 
Origin has not been issued prior to or at the 
time of shipment or soon thereafter due to 
involuntary errors, omissions or other valid 
causes, a Certificate of Origin may be issued 
retroactively but no later than one year from 
the date of shipment, bearing the words 
“ISSUED RETROACTIVELY”. 
 

4. กรณีพิเศษที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคามิไดออก 
กอนวันรับบรรทุก หรือ ณ เวลารับบรรทุกหรือในทันที
หลังจากนั้น โดยมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดหรือละ
เวนโดยมิไดเจตนา หรือเพราะสาเหตุอื่นอันสมเหตุสมผล 
ใหสามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดยอนหลังไดแต
ตองไม เกินหนึ่ งปนับจากวันรับบรรทุกโดยมีคําว า 
“ISSUED RETROACTIVELY” 

 

Rule 8 
 

กฎขอ 8 

In the event of theft, loss or destruction of a 
Certificate of Origin, the producer and/or 
exporter may apply to the issuing authority for a 
certified true copy of the original to be made out 
on the basis of the export documents in its 
possession bearing the endorsement of the 
words “CERTIFIED TRUE COPY” in box 12 of a 
Certificate of Origin.  This copy shall bear the 
date of issuance of the original Certificate of 
Origin.  The certified true copy of a Certificate of 
Origin shall be issued no later than one year from 
the date of issuance of the original Certificate of 

กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาถูกขโมย สูญหาย 
หรือถูกทําลาย ผูผลิตและ/หรือผูสงออกอาจยื่นคําขอตอ
หนวยงานออกหนังสือรับรองเพื่อออกสําเนาที่รับรอง
ความถูกตองของตนฉบับซึ่งทําบนพื้นฐานเอกสารการ
สงออกที่อยูในครอบครองของหนวยงานออกหนังสือ
รับรองนั้น และใหประทับคําวา “CERTIFIED TRUE 
COPY” ในชอง 12 ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด สําเนา
ฉบับนี้จะตองระบุวันที่ที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคาตนฉบับ ใหออกสําเนาที่รับรองความถูกตองของ
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Origin. 
 

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาไดภายในระยะเวลาไม
เกินหนึ่งปนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคาตนฉบับ 
 

PRESENTATION 
Rule 9 

 

การยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
กฎขอ 9 

For the purposes of claiming preferential 
tariff treatment, the importer shall submit to 
the customs authority of the importing Party 
at  the t ime of  import ,  a declaration,  a 
Certificate of Origin including supporting 
documents (i.e. invoices and, when required, 
the through Bill of Lading issued in the 
territory of the exporting Party) and other 
documents as required in accordance with the 
domes t ic  l aws  and  regula t ions  of  the 
importing Party. 
 

เพื่อความมุงประสงคในการขอปฏิบัติพิเศษทางภาษี
ศุลกากร ผูนําเขาจะตองยื่นเอกสารตอหนวยงาน
ศุลกากรของประเทศผูนําเขา ณ เวลาที่นําเขา ดังนี้ ใบ
ขนสินคา หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ซึ่งรวมถึง
เอกสารสนับสนุน (กลาวคือ บัญชีราคาสินคาและใบตรา
สงสินคาชนิดสงผานประเทศอื่น (Through Bill of 
Lading) ที่ออกในอาณาเขตของประเทศภาคีผูสงออก 
หากไดกําหนดไว) และเอกสารอื่นๆ ที่กฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับภายในของประเทศภาคีผูนําเขา
กําหนด 
 

Rule 10 กฎขอ 10 
1. The Certificate of Origin shall, in accordance 
with domestic laws and regulations, be 
submitted to the customs authority of the 
importing Party within twelve (12) months from 
the date of issuance or from the date of issuance 
of the originally issued Certificate of Origin in 
case of a reissuance in accordance with Rule 6 by 
the issuing authority of the exporting Party or 
the intermediate exporting Party in the case of 
back-to-back Certificate of Origin. 
 

1. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองยื่นตอหนวยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาภายในสิบสอง (12) 
เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง หรือนับจากวันที่
ออกหนังสือรับรองฉบับเดิมในกรณีออกหนังสือรับรอง
ฉบับใหมในกรณีที่เปนไปตามกฎขอ 6  หรือนับจากวันที่
ออกหนังสือรับรองของประเทศกลาง ในกรณีที่เปนการ
ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา แบค ทู แบค โดย
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับภายใน  
 

2. Where the Certificate of Origin is submitted to 
the customs authority of the importing Party 
after the expiration of the time-limit as stated in 
paragraph 1 for its submission, such Certificate of 
Origin shall be accepted when the failure to 
observe such time-limit results from force 
majeure or other valid causes beyond the control 
of the producer and/or exporter. 
 

2. กรณีท่ียื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาตอหนวยงาน
ศุลกากรของประเทศภาคีผูนํา เขาภายหลังสิ้นสุด
กําหนดเวลาตามวรรค 1 จะตองยอมรับหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินคาฉบับดังกลาว หากการไมปฏิบัติตาม
กําหนดเวลาเปนผลจากเหตุสุดวิสัยหรือสาเหตุอื่นๆ อัน
สมเหตุสมผลซึ่งเกินวิสัยการควบคุมของผูผลิตและ/หรือ
ผูสงออก  
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3. In all cases, the customs authority of the 
importing Party may accept such Certificate of 
Origin, provided that the good has been 
imported before the expiration of the time-limit 
of the said Certificate of Origin. 
 

3. ในทุกกรณี หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู
นําเขาอาจยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ไดยื่น
หลังจากระยะเวลาที่กําหนดไว หากสินคานั้นถูกนําเขา
กอนการสิ้นสุดของกําหนดระยะเวลาของหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินคานั้น 
 

Rule 11 กฎขอ 11 

A Certificate of Origin shall not be required for: 
 

ใหยกเวนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา สําหรับ 

(a) a good originating in the territory of a Party 
which does not exceed US$ 200.00 FOB; or 
 

(เอ) สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดในอาณาเขตของประเทศภาคี 
ซึ่งมีมูลคา เอฟ โอ บี ไมเกิน 200 เหรียญสหรัฐ 
 

(b) a good sent by post from the territory of a 
Party which does not exceed US$ 200.00 
FOB, provided that the importation does not 
form part of one or more importations that 
may reasonably be considered to have been 
undertaken or arranged for the purpose of 
avoiding the submission of a Certificate of 
Origin. 
 

(บี) สินคาที่สงทางไปรษณียจากอาณาเขตของประเทศ
ภาคี ซึ่งมีมูลคา เอฟ โอ บี ไมเกิน 200 เหรียญสหรัฐ 
โดยอยูภายใตเงื่อนไขวา การนําเขาดังกลาวมิไดเปนสวน
หนึ่งสวนใดของการนําเขาครั้งหนึ่งหรือหลายครั้ง ซึ่งอาจ
พิจารณาอยางสมเหตุสมผลไดวา เปนการดําเนินการ
หรือจัดการเพื่อความมุงประสงคของการหลีกเลี่ยงการ
ยื่นหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 
 

Rule 12 
 

กฎขอ 12 

1. Where the origin of a good is not in doubt, the 
discovery of minor discrepancies, between the 
statements made in a Certificate of Origin and 
those made in the documents submitted to the 
customs authority of the importing Party for the 
purpose of carrying out the formalities for 
importing the good shall not ipso facto invalidate 
the Certificate of Origin, if it does in fact 
correspond to the good submitted. 
 

หากไมมีขอสงสัยในถิ่นกําเนิดของสินคา การพบความ
แตกตางเล็กนอยระหวางขอความที่ระบุไวในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคาและขอความที่ระบุในเอกสาร
ตางๆ ที่ยื่นตอหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู
นําเขาเพ่ือความมุงประสงคของการกระทําพิธีการนําเขา 
กรณีเชนนี้จะไมมีผลทําใหหนังสือรับรองฉบับดังกลาว
เสียไป ถาหากตามขอเท็จจริงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคานั้นสอดคลองกับสินคาที่นําเขา 
 

2. For multiple items declared under the same 
Certificate of Origin, a problem encountered with 
one of the items listed shall not affect or delay 
the granting of preferential tariff treatment and 

สําหรับสินคาหลายสินคาสําแดงในหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินคาฉบับเดียวกัน ปญหาที่เกิดกับสินคารายการ
หนึ่งรายการใดจะตองไมสงผลตอหรือกอใหเกิดความ
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customs clearance of the remaining items listed 
in that Certificate of Origin.  Paragraph 1(c) of 
Rule 14 may be applied to the problematic items. 
 

ลาชาในการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและการผาน
พิธีศุลกากรสําหรับสินคารายการอื่นที่ปรากฏในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดนั้น และอาจใชบังคับวรรค 1 (ซี) ของ
กฎขอ 14 กับรายการสินคาที่มีปญหา 
 
 
 

RECORD KEEPING REQUIREMENT 
 

Rule 13 

ขอกําหนดเรื่องการเก็บรักษาขอมูล 
กฎขอ 13 

1. For the purposes of the verification process 
pursuant to Rules 14 and 15, the producer 
and/or exporter applying for the issuance of a 
Certificate of Origin shall, subject to the domestic 
laws and regulations of the exporting Party, keep 
its supporting records for application for not less 
than three (3) years from the date of issuance of 
the Certificate of Origin. 
 

1. เพื่อความมุงประสงคของกระบวนการตรวจพิสูจน 
ตามกฎขอ 14 และกฎขอ 15 ผูผลิตและ/หรือผูสงออกที่
ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจะตองเก็บรักษา
ขอมูลสนับสนุนที่ใชในการขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินคานั้นเปนระยะเวลาไมนอยกวาสาม (3) ปนับจาก
วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคานั้น โดยเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับภายในของประเทศ
ภาคีผูสงออก 

 

2. The importer shall keep records relevant to 
the importation in accordance with the domestic 
laws and regulations of the importing Party. 
 

2. ผูนําเขาจะตองเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
นํ า เ ข า ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ข อ บั ง คั บ
ภายในประเทศภาคีผูนําเขา 
 

3. The application for Certificates of Origin and 
all documents related to such application shall be 
retained by the issuing authority for not less than 
three (3) years from the date of issuance. 
 

3. หนวยงานที่ออกหนังสือรับรองจะตองเก็บคําขอให
ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาและเอกสารทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาไว
ไมนอยกวาสาม (3) ปนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินคา 

 

4. Information relating to the validity of a 
Certificate of Origin shall be furnished upon 
request of the importing Party by an official 
authorised to sign a Certificate of Origin and 
certified by the appropriate government 
authorities. 
 

4. เมื่อประเทศภาคีผูนําเขารองขอ ใหเจาหนาที่ผูมี
อํานาจลงนามในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจัดสง
ขอมูลที่เกี่ยวของกับความถูกตองสมบูรณของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคาและขอมูลดังกลาวจะตองมีการ
รับรองโดยหนวยงานของรัฐที่เหมาะสม 
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5. Any information communicated between the 
Parties concerned shall be treated as confidential 
and shall be used for the validation of 
Certificates of Origin purpose only. 
 

5. ขอมูลใดๆที่ใชติดตอสื่อสารระหวางกลุมประเทศภาคี
ที่เกี่ยวของจะตองเก็บรักษาเปนความลับและจะถูก
นํามาใช เพื่อความมุงประสงคของการพิสูจนความ
ถูกตองสมบูรณของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา
เทานั้น  
 
 
 

VERIFICATION 
 

Rule 14 

การตรวจพิสูจน 
กฎขอ 14 

1. The importing Party may request the issuing 
authority of the exporting Party to conduct a 
retroactive check at random and/or when the 
importing Party has reasonable doubt as to the 
authenticity of the document or as to the 
accuracy of the information regarding the true 
origin of the good in question or of certain parts 
thereof.  Upon such request, the issuing 
authority4 of the exporting Party shall conduct a 
retroactive check on a producer’s and/or 
exporter’s cost statement based on the current 
cost and prices within a six-month timeframe of 
the specified date of exportation5, subject to the 
following procedures: 
 

1. ประเทศภาคีผูนําเขาอาจรองขอใหหนวยงานออก
หนังสือรับรองของประเทศภาคีผูสงออกกระทําการ
ตรวจสอบยอนหลังโดยการสุมและ/หรือเมื่อประเทศ
ภาคีผูนําเขามีเหตุอันควรสงสัยในความถูกตองแทจริง
ของเอกสารหรือความถูกตองของขอมูลเกี่ยวกับถิ่น
กําเนิดที่แทจริงของสินคานั้นหรือสวนเฉพาะของสินคา 
เมื่อมีการรองขอดังกลาว หนวยงานออกหนังสือรับรอง5 
ของประเทศภาคีผูสงออกจะตองกระทําการตรวจสอบ
ยอนหลังเกี่ยวกับขอมูลตนทุนของผูผลิต และ/หรือผู
สงออก โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลตนทุนและราคา
ปจจุบันภายในกรอบเวลา 6 เดือนของวันที่สงออกที่ระบุ
ไว6 โดยอยูภายใตกระบวนการดังตอไปนี ้
 

(a) the request of the importing Party for a 
retroactive check shall be accompanied with the 
Certificate of Origin concerned and shall specify 

(เอ) คํารองขอของประเทศภาคีผูนําเขาใหตรวจสอบ
ยอนหลังจะตองประกอบกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

                                                           
4 In the case of Korea, the issuing authority referred to Rules 14 and 15, for the purpose of origin verification for 
the exported goods into the ASEAN Member countries, refers to the customs authority in accordance with its 
customs laws and regulations. 
5 With reference to the six-month timeframe, the issuing authority of the exporting Party can choose any six-
month period, before or after the date specified, or any time in between as long as it does not exceed the period 
of six months.  
4 ในกรณีของเกาหลี หนวยงานออกหนังสือรับรองตามกฎขอ 14 และ 15 เพื่อความมุงประสงคของการตรวจพสิูจนถิ่นกําเนดิ
สินคา สําหรับสินคาที่สงออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซยีน ใหหมายถึงหนวยงานศุลกากรตามกฎหมายและระเบยีบขอบังคับ
ภายในของตน   
5เกี่ยวกับกรอบเวลาหกเดือน หนวยงานออกหนังสือรับรองของประเทศภาคีผูสงออกสามารถเลือกชวงระยะเวลาหกเดือนใดก็
ได ไมวาจะเปนกอนหรือหลังวันท่ีระบุไว หรือระยะเวลาใดในระหวางน้ัน ตราบที่ระยะเวลาไมเกินไปกวาหกเดือน 
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the reasons and any additional information 
suggesting that the particulars given on the said 
Certificate of Origin may be inaccurate, unless 
the retroactive check is requested on a random 
basis; 
 

สินคาที่เกี่ยวของ และจะตองระบุเหตุผลและขอมูล
เพิ่มเติมใดๆ ที่ชี้ ใหเห็นวา ขอมูลเฉพาะเจาะจงใน
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดังกลาวอาจไมถูกตอง 
เวนแตการตรวจสอบยอนหลังจะเปนการรองขอโดย
การสุม 

 

(b) the issuing authority of the exporting Party 
receiving a request for retroactive check shall 
respond to the request promptly and reply 
within two (2) months after receipt of the 
request; 
 

(บี) หนวยงานออกหนังสือรับรองของประเทศภาคีผู
ส งออกเมื่อไดรับคํารองขอใหตรวจสอบยอนหลัง 
จะตองดําเนินการตามคํารองขอนั้นโดยทันทีและจะตอง
ตอบกลับภายในสอง (2) เดือนหลังจากไดรับคํารองขอนั้น 
 

(c) the customs authority of the importing Party 
may suspend provision of preferential tariff 
treatment while awaiting the result of 
verification. However, it may release the good to 
the importer subject to any administrative 
measures deemed necessary, provided that they 
are not held to be subject to import prohibition 
or restriction and there is no suspicion of fraud; 
and 
 

(ซี) หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจ
ระงับการใหการปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากรระหวางที่
รอผลการตรวจพิสูจน อยางไรก็ตาม หนวยงานศุลกากร
อาจจะตรวจปลอยสินคาใหผูนําเขาภายใตมาตรการการ
บริหารจัดการใดๆ ที่ เห็นวาจําเปน โดยอยูภายใต
เงื่อนไขวา สินคาเหลานั้นไมไดถูกกักเนื่องจากเปนของ
ตองหาม ตองจํากัดการนําเขา และไมมีขอสงสัย
เกี่ยวกับการฉอฉล และ 

 

(d) the issuing authority shall promptly transmit 
the results of the verification process to the 
importing Party which shall then determine 
whether or not the subject good is originating.  
The entire process for retroactive check, 
including the process of notifying the issuing 
authority of the exporting Party the result of 
determination on whether or not the good is 
originating, shall be completed within six (6) 
months.  While the process of the retroactive 
check is being undertaken, sub-paragraph (c) 
shall be applied. 
 

(ดี) หนวยงานออกหนังสือรับรองจะตองสงผลของ
กระบวนการตรวจพิสูจนใหประเทศภาคีผูนําเขาโดย
ทันที ซึ่งประเทศภาคีผูนําเขาจะตองพิจารณาวาสินคา
นั้นไดถิ่นกําเนิดหรือไม กระบวนการทั้งหมดสําหรับการ
ตรวจสอบยอนหลัง ซึ่งรวมถึงกระบวนการการแจง
หนวยงานออกหนังสือรับรองของประเทศภาคีผูสงออก
ถึงผลการพิจารณาวาสินคาไดถิ่นกําเนิดหรือไม จะตอง
เสร็จสิ้นภายในหก(6)เดือน ทั้งนี้ ใหใชบังคับอนุวรรค(ซี)
ในระหวางการดําเนินกระบวนการตรวจสอบยอนหลัง 

 

2. The customs authority of the importing Party 
may request an importer for information or 
documents relating to the origin of imported 
good in accordance with its domestic laws and 
regulations before requesting the retroactive 
check pursuant to paragraph 1. 
 

2. หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขาอาจรอง
ขอใหผูนําเขาใหขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับถิ่น
กําเนิดของสินคาที่นําเขาตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับภายในของตน กอนการรองขอใหมีการ
ตรวจสอบยอนหลังตามวรรค 1 
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Rule 15 

 
กฎขอ 15 

1. If the importing Party is not satisfied with the 
outcome of the retroactive check, it may, under 
exceptional circumstances, request verification 
visits to the exporting Party. 
 

1. หากประเทศภาคีผูนําเขาไมพอใจผลการตรวจสอบ
ยอนหลัง ประเทศภาคีผูนําเขาภายใตพฤติการณพิเศษ
อาจรองขอการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน ณ ประเทศ
ภาคีผูสงออก 

 

2. Prior to conducting a verification visit pursuant 
to paragraph 1: 
 

2. กอนการดําเนินการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจนตาม
วรรค 1 

(a) an importing Party shall deliver a written 
notification of its intention to conduct the 
verification visit simultaneously to: 

(เอ) ประเทศภาคีผูนําเขาจะตองสงหนังสือแจงความ
จํานงของตนในการดําเนินการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจ
พิสูจนไปยังบุคคล/หนวยงานดังตอไปนี้ในคราวเดียวกัน 

 

(i) the producer and/or exporter whose 
premises are to be visited; 

(หนึ่ง) ผูผลิตและ/หรือผูสงออกซึ่งเปนเจาของสถานที่
ที่จะไปเยี่ยมชม 

 

(ii) the issuing authority of the Party in the 
territory of which the verification visit is to 
occur; 

(สอง) หนวยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาของ
ประเทศภาคีซึ่งจะมีการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน
เกิดข้ึนในอาณาเขต 
 

(iii) the customs authority of the Party in the 
territory of which the verification visit is to 
occur; and 

(สาม) หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีซึ่งจะมีการ
เยี่ยมชมเพ่ือการตรวจพิสูจนเกิดขึ้นในอาณาเขต และ 
 

(iv) the importer of the good subject to the 
verification visit; 

(สี่ ) ผูนําเขาสินคาที่จะมีการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจ
พิสูจน 

 

(b) the written notification mentioned in 
subparagraph (a) shall be as comprehensive 
as possible and shall include, among others: 

(บี) หนังสือแจงความจํานงตามอนุวรรค (เอ) จะตอง
แสดงรายละเอียดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได และ
จะตองรวมถึง 
 

(i) the name of the customs authority issuing 
the notification; 

(หนึ่ง) ชื่อของหนวยงานศุลกากรที่ออกหนังสือแจง
ความจํานง 

 

(ii) the name of the producer and/or exporter 
whose premises are to be visited; 

(สอง) ชื่อของผูผลิตและ/หรือผูสงออกซึ่งเปนเจาของ
สถานที่ที่จะไปเยี่ยมชม 
 

(iii) the proposed date of the verification (สาม) วันเวลาที่เสนอใหมีการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจ
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(iv) the coverage of the proposed verification 
visit, including reference to the good subject 
to the verification; and 

(สี่ ) ขอบเขตของการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจนที่
เสนอ ซึ่งรวมถึง การอางถึงสินคาที่จะมีการตรวจพิสูจน 
และ 

 

(v) the names and designation of the officials 
performing the verification visit; 

(หา) ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ที่ทําการเยี่ยมชมเพื่อ
การตรวจพิสูจน 
 

(c) an importing Party shall obtain the written 
consent of the producer and/or exporter 
whose premises are to be visited; 

(ซี) ประเทศภาคีผูนําเขาจะตองไดรับหนังสือยินยอมจาก
ผูผลิตและ/หรือผูสงออกที่เปนเจาของสถานที่ที่จะไป
เยี่ยมชม 

 

(d) when a written consent from the producer 
and/or exporter is not obtained within thirty 
(30) days from the date of receipt of the 
notification pursuant to sub-paragraph (a), the 
notifying Party may deny preferential tariff 
treatment to the good referred to in the said 
Certificate of Origin that would have been 
subject to the verification visit; and 

(ดี) ในกรณีที่ไมไดรับหนังสือยินยอมจากผูผลิตและ/
หรือผูสงออกภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงตามอนุวรรค (เอ) ประเทศภาคีผูแจงอาจ
ปฏิเสธการใหการปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากรกับ
สินคาที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่จะไดมี
การเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน 

 

(e) the issuing authority receiving the 
notification may postpone the proposed 
verification visit and notify the importing 
Party of such intention within fifteen (15) 
days from the date of receipt of the 
notification. Notwithstanding any postponement, 
any verification visit shall be carried out 
within sixty (60) days from the date of such 
receipt, or a longer period as the Parties may 
agree. 

(อี) หนวยงานออกหนังสือรับรองที่ไดรับหนังสือแจงอาจ
เลื่อนการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจนที่เสนอมาและแจง
กลับไปยังประเทศภาคีผูนําเขาถึงเจตนาดังกลาวภายใน
สิบหา (15) วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงนั้น แมจะมี
การเลื่อนกําหนดการใดๆ ใหทําการเยี่ยมชมเพื่อการ
ตรวจพิสูจนภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงหรือภายในระยะเวลานายกวานั้นตามที่
ประเทศภาคีอาจตกลงกัน  
 

3. The Party conducting the verification visit 
shall provide the producer and/or exporter, 
whose good is subject to such verification, 
and the relevant issuing authority with a 
written determination of whether or not the 
good subject to such verification qualifies as 
an originating good. 

3. ประเทศภาคีที่ทําการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน
จะตองจัดสงหนังสือแจงผลการตัดสินวาสินคาที่ถูกตรวจ
พิสูจนมีคุณสมบัติเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดหรือไม ใหแก
ผูผลิตและ/หรือผูสงออกซึ่งสินคาของตนถูกตรวจพิสูจน
และใหแกหนวยงานออกหนังสือรับรองท่ีเกี่ยวของ 
 

4. Any suspended preferential tariff treatment 4. ใหคืนการปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ไดระงับไป 
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5. The producer and/or exporter shall be 
allowed thirty (30) days from the date of 
receipt of the written determination to 
provide in writing comments or additional 
information regarding the eligibility of the 
good for preferential tariff treatment. If the 
good is still found to be nonoriginating, the 
final written determination shall be 
communicated to the issuing authority within 
thirty (30) days from the date of receipt of the 
comments/additional information from the 
producer and/or exporter. 
 

5. อนุญาตใหผูผลิตและ/หรือผูสงออกมีเวลาสามสิบ 
(30) วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงผลการตัดสิน ใน
การสงความเห็นหรือขอมูลเพิ่มเติมเปนลายลักษณอักษร
เกี่ยวกับความมีคุณสมบัติของสินคาในการไดรับการ
ปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร หากยังพบวาสินคานั้น
ไมไดถ่ินกําเนิด ใหสงหนังสือแจงผลการตัดสินสุดทายไป
ยังหนวยงานออกหนังสือรับรองภายในสามสิบ (30) วัน
นับจากวันที่ไดรับความเห็น/ขอมูลเพิ่มเติมจากผูผลิต
และ/หรือผูสงออก 
 

6. The verification visit process, including the 
actual visit and the determination under 
paragraph 3 whether the good subject to such 
verification is originating or not, shall be 
carried out and its results communicated to 
the issuing authority within a maximum 
period of six (6) months from the first day the 
initial verification visit was conducted. While 
the process of verification is being 
undertaken, paragraph 1(c) of Rule 14 shall 
be applied. 

6. กระบวนการการเยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจน ซึ่ง
รวมถึงการเยี่ยมชมจริงและผลการตัดสินตามวรรค 3 วา
สินคาที่มีการตรวจพิสูจนนั้นไดถิ่นกําเนิดหรือไม จะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จและใหแจงผลการตรวจพิสูจนไป
ยังหนวยงานออกหนังสือรับรองภายในระยะเวลามาก
ที่สุดหก (6) เดือนนับจากวันแรกของการดําเนินการ
เยี่ยมชมเพื่อการตรวจพิสูจนครั้งแรก ทั้งนี้ ใหใชบังคับ
วรรค 1 (ซี ) ของกฎขอ 14 ในระหวางการดําเนิน
กระบวนการตรวจพิสูจน 
 

Rule 16 กฎขอ 16 
1. The Parties shall maintain, in accordance 
with their respective domestic laws and 
regulations, the confidentiality of classified 
business information collected in the process 
of verification pursuant to Rules 14 and 15 
and shall protect that information from 
disclosure that could prejudice the 
competitive position of the person who 
provided the information. 
 

1. กลุมประเทศภาคีจะตองรักษาความลับของขอมูลที่
จัดเปนขอมูลธุรกิจที่ไดจากกระบวนการตรวจพิสูจนตาม
กฎขอ 14 และ 15 ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ภายในของตนและจะตองคุมครองขอมูลเหลานั้นจาก
การถูกเปดเผยซึ่งอาจมีผลเสียหายตอสถานภาพในการ
แขงขันของบุคคลที่ใหขอมลูดังกลาว 
 

2. Subject to the domestic laws and 
regulations, and agreement of the Parties, 
classified information may only be disclosed 
by the authorities of one Party to another, for 
the administration and enforcement of origin 

2. ภายใตกฎหมายและระเบียบขอบังคับภายในและการ
ตกลงของกลุมประเทศภาคี ขอมูลที่ถูกจัดกลุมไวอาจถูก
เปดเผยโดยหนวยงานผูมีอํานาจในประเทศภาคีฝายหนึ่ง
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และการบังคับการพิจารณาถิ่นกําเนิดสินคาเทานั้น 
 

DENIAL OF PREFERENTIAL TARIFF 
TREATMENT 

Rule 17 

การปฏิเสธการปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร 
กฎขอ 17 

 

Except as otherwise provided in this 
Appendix, the importing Party may deny 
claim for preferential tariff treatment or 
recover unpaid duties in accordance with its 
laws and regulations, where the good does 
not meet the requirements of Annex 3, or 
where the relevant requirements of this 
Appendix are not fulfilled. 

เวนแตไดกําหนดไว เปนอยางอื่นในเอกสารแนบนี้ 
ประเทศภาคีผูนําเขาอาจปฏิเสธการขอการปฏิบัติพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรหรืออาจเรียกใหชดใชอากรที่ไมได
ชําระเพิ่ม ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคบของตน 
หากสินคานั้นไมไดเปนไปตามขอกําหนดของภาคผนวก 
3 หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของของเอกสารแนบนี้ไมไดรับ
การปฏิบัติตาม  
 

SPECIAL CASES 
Rule 18 

กรณีพิเศษ 
กฎขอ 18 

When destination of all or parts of the good 
exported to the territory of a specified Party is 
changed, before or after its arrival in the 
territory of that Party, the following shall be 
observed: 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางของทุกสวน
หรือบางสวนของสินคาที่สงออกไปยังอาณาเขตของ
ประเทศภาคีซึ่งไดระบุไว ไมวากอนหรือหลังการมาถึง
อาณาเขตของประเทศภาคีนั้น ใหปฏิบัติดังตอไปนี ้
 

(a) even if the good is already imported into 
the territory of a specified importing Party, 
the customs authority of that importing Party 
shall endorse the Certificate of Origin to the 
effect for all or parts of the good in case 
where the importer makes a written 
application for the preferential tariff 
treatment along with the submission of the 
original Certificate of Origin; and 

(เอ) แมวาสินคานั้นไดถูกนําเขาไปในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีผูนําเขาซึ่งไดระบุไวแลว หนวยงานศุลกากร
ของประเทศภาคีผูนําเขาจะตองใหการรับรองหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคาเพื่อใหมีผลบังคับสําหรับสินคา
ทั้งหมดหรือบางสวนนั้น ในกรณีที่ผูนําเขามีหนังสือขอ
การปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากรพรอมการยื่นหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคาฉบับตนฉบับ และ 
 

(b) if the changing of destination occurs 
during transportation to the territory of the 
importing Party as specified in the Certificate 
of Origin, the producer and/or exporter shall 
apply in writing, accompanied with the issued 
Certificate of Origin, for a new issuance for 
all or parts of the good. 

(บี) หากการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางเกิดขึ้น
ระหวางการขนสงไปยังอาณาเขตของประเทศภาคีผู
นําเขาตามท่ีระบุในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา ผูผลิต
และ/หรือผูสงออกจะตองยื่นคํารองขอเปนลายลักษณ
อักษรใหออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาใหมสําหรับ
ทุกสวนหรือบางสวนของสินคาดังกลาว พรอมกับยื่น
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ออกใหแลว 
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Rule 19 กฎขอ 19 
For the purposes of implementing Rule 9 of 
Annex 3, where transportation is effected 

through the territory of one or more 
intermediate countries, other than that of the 
exporting Party and the importing Party, the 
following shall be produced to the relevant 
government authorities of the importing 
Party: 

เพื่อความมุงประสงคของการปฏิบัติตามกฎขอ 9 ของ
ภาคผนวก 3 เมื่อมีการขนสงผานอาณาเขตของประเทศ
ระหวางกลางประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ โดยไมใช
ทั้งประเทศภาคผีูสงออกและประเทศภาคีผูนําเขา ใหยื่น
เอกสารดังตอไปนี้ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของของ
ประเทศภาคีผูนําเขา 
 

(a) a through Bill of Lading issued in the 
territory of the exporting Party; 

(เอ) ใบตราสงสินคาชนิดสงผานประเทศอื่น (Through 
Bill of Lading) ที่ออกในอาณาเขตของประเทศภาคีผู
สงออก 
 

(b) a Certificate of Origin; (บี) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
 

(c) a copy of the original commercial invoice 
in respect of the good; and 

(ซี) สําเนาจากบัญชีราคาสินคาตนฉบับของสินคานั้น 
และ 
 

(d) other relevant supporting documents, if 
any, as evidence that the requirements of 
Rule 9 of Annex 3 are being complied with. 

(ดี) เอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (หากมี) โดยเปน
หลักฐานวา มีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎขอ 9 
ของภาคผนวก 3 
 

Rule 20 กฎขอ 20 

1. Notwithstanding Rule 9 of Annex 3, a 
good sent from the territory of the exporting 
Party for exhibition in another country and 
sold during or after the exhibition for 
importation into the territory of a Party shall 
be granted preferential tariff treatment on the 
condition that the good meets the 
requirements as set out in Annex 3, provided 
that it is shown to the satisfaction of the 
customs authority of the importing Party 
that: 

1. แมจะกําหนดไวในกฎขอ 9 ของภาคผนวก 3 สินคาที่
สงจากจากอาณาเขตของประเทศภาคีผูสงออกเพื่อแสดง
นิทรรศการในประเทศอื่นและได ขายไประหวางหรือ
ภายหลังงานนิทรรศการนั้น เพื่อนําเขาไปยังอาณาเขต
ของประเทศภาคีหนึ่ง จะไดรับการปฏิบัติพิเศษทางภาษี
ศุลกากร ภายใตเงื่อนไขวา สินคานั้นตองมีคุณสมบัติ
ตามขอกําหนดที่ระบุไวในภาคผนวก 3 โดยมีเงื่อนไขวา
มีการแสดงใหเปนที่พอใจแกหนวยงานศุลกากรของ
ประเทศภาคีผูนําเขาวา 

 

(a) an exporter has dispatched the good from 
the territory of the exporting Party to the 

(เอ) ผูสงออกไดสงสินคาออกจากอาณาเขตของประเทศ
ภาคีผูสงออกไปยังประเทศที่มีการจัดนิทรรศการ และได
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country where the exhibition has been held 
and has exhibited it there; 

จัดแสดงสินคา ณ ประเทศนั้น 

 

(b) the exporter has sold the goods or 
transferred it to a consignee in the territory of 
the importing Party; and 
 

(บี)  ผูสงออกไดขายหรือโอนสินคาใหแกผูรับในอาณา
เขตประเทศภาคีผูนําเขา และ 

(c) the good has been consigned during the 
exhibition or immediately thereafter to the 
territory of the importing Party in the state in 
which it was sent for the exhibition. 

(ซี) สินคานั้นไดถูกสงมอบระหวางงานนิทรรศการหรือ
ภายหลังนิทรรศการโดยทันที ไปยังอาณาเขตประเทศผู
นําเขาในสภาพเดียวกันกับที่สินคาไดถูกสงเพื่อใชในงาน
นิทรรศการ 

 

2. For the purposes of implementing 
paragraph 1, a Certificate of Origin shall be 
provided to the relevant government 
authorities of the importing Party. The name 
and address of the exhibition shall be 
indicated. As an evidence for the 
identification of the good and the conditions 
under which it was exhibited, a certificate 
issued by the relevant government authorities 
of the country where the exhibition took 
place together with supporting documents 
prescribed in sub-paragraph (d) of Rule 19 
may be required. 
 

2. เพื่อความมุงประสงคในปฏิบัติตามวรรค 1 ใหยื่น
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาตอหนวยงานของรัฐผูมี
อํานาจที่เกี่ยวของของประเทศภาคีผูนําเขา โดยจะตอง
ระบุชื่ อและที่อยูของงานนิทรรศการและเพื่อเปน
หลักฐานการแสดงตัวของสินคาและสภาพของสินคาใน
การจัดการแสดง อาจขอใหแสดงหนังสือรับรองที่ออก
โดยหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจที่เกี่ยวของของประเทศ
ภาคีที่มีการจัดนิทรรศการ รวมทั้งเอกสารสนับสนุน
ตามที่ระบุในอนุวรรค (ดี) ของกฎขอ 19 

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

3. ใหใชวรรค 1 กับการแสดงนิทรรศการใดๆ ทาง
การคา การเกษตร หรือหัตถกรรม งานแสดงสินคา หรือ
งานโชวหรือแสดงที่คลายคลึงในรานคาหรือสถานที่ทาง
ธุรกิจ โดยมุงการขายสินคาจากตางประเทศ และเปน
สถานที่ซึ่งสินคายังคงอยูภายใตการควบคุมของศุลกากร
ระหวางการแสดงนิทรรศการ 
 

Rule 21 กฎขอ 21 
1. Customs authority in the importing Party 
may accept Certificates of Origin in cases 
where the sales invoice is issued either by a 
company located in a third country or by an 
exporter for the account of the said company, 
provided that the good meets the 
requirements of Annex 3. 

1. หนวยงานศุลกากรในประเทศภาคีผูนําเขาอาจ
ยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ในกรณีที่บัญชี
ราคาสินคาออกโดยบริษัทที่อยูในประเทศที่สามหรือโดย
ผูสงออกที่รับผิดชอบตอบริษัทดังกลาว โดยมีเงื่อนไขวา 
สินคานั้นมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของภาคผนวก 3 
 

2. The exporter of the goods shall indicate 2. ผูสงออกสินคาจะตองระบุคําวา “third country 



[Type text] 
 

APPENDIX 1 
OPERATIONAL CERTIFICATION 

PROCEDURES 
FOR THE RULES OF ORIGIN 

เอกสารแนบทาย 1 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา สําหรับกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา 
“third country invoicing” and such 
information as name and country of the 
company issuing the invoice in the Certificate 
of Origin. 
 

invoicing” และระบุขอมูลชื่อและประเทศของบริษัทที่
ออกบัญชีราคาสินคา ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
 

ACTION AGAINST FRAUDULENT 
ACTS Rule 22 

การกระทําเพื่อตอตานการฉอฉล 
กฎขอ 22 

 
1. When it is suspected that fraudulent acts in 
connection with a Certificate of Origin have 
been committed, the government authorities 
concerned shall cooperate in the action to be 
taken by a Party against the persons involved. 

1. เมื่อมีขอสงสัยวา มีการกระทําการฉอฉลที่เกี่ยวเนื่อง
กับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาเกิดขึ้น หนวยงานของ
รัฐผูมีอํานาจที่เกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการ
ดําเนินการของประเทศภาคีหนึ่งๆ เพื่อตอตานบุคคลผูมี
สวนรวม 
 

2. Each Party shall provide legal sanctions for 
fraudulent acts related to a Certificate of 
Origin. 

2. ประเทศภาคีแตละฝายจะตองกําหนดบทลงโทษทาง
กฎหมายสําหรับการกระทําฉอฉลที่เกี่ยวกับหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
 

CUSTOMS CONTACT POINT 
Rule 23 

จุดติดตอทางศุลกากร 
กฎขอ 23 

1. Each Party shall designate a contact point 
for all matters relating to this Appendix. 

1. ประเทศภาคีแตละฝายจะตองกําหนดจุดติดตอ
สําหรับทุกเรื่องที่เก่ียวกับเอกสารแนบนี้ 
 

2. When the contact point of a Party raises 
any matter arising from Annex 3 to the 
contact point of any other Party, the customs 
authority of the latter Party shall assign its 
own experts to look into the matter and to 
respond with its findings and proposed 
solution for resolving the matter within a 
reasonable period of time. 

2. เมื่อจุดติดตอของประเทศภาคีหนึ่งยกประเด็นใดๆ ซึ่ง
มาจากภาคผนวก 3 กับจุดติดตอของประเทศภาคีฝาย
อื่น หนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีฝายหลังจะตอง
มอบหมายผูเชี่ยวชาญของตนใหพิจารณาเรื่องดังกลาว 
และตอบกลับพรอมกับผลการพิจารณาและแนวทางการ
แกไขปญหาเพื่อแกไขปญหาใหลุลวงไปภายในระยะเวลา
อันเหมาะสม 
 

3. The contact points shall endeavor to 
resolve any matter raised under Annex 3 
through consultations. 
 

3. จุดติดตอจะตองพยายามแกไขปญหาที่ยกขึ้นภายใต
ภาคผนวก 3 โดยการปรึกษาหารือ 

 



                                   EXPLANATORY NOTES TO ANNEX 3                        ��ก�����	 � 

 

 

Page 1 of 2 

 

APPENDIX 3 
EXPLANATORY NOTES TO ANNEX 3 

��ก�����	��� 3 

��������������	��������	������ก 3 
1. RVC Calculation Formula 
For the purposes of Rule 5 of Annex 3, RVC of 
a good specified in Appendix 2 shall be 
calculated in accordance with the formula 
provided for in paragraph 2 of Rule 4 of Annex 
3. 

1. ����ก�������� ��� �!"! 

�������	

����������ก���� 5 ���	����ก 3 �	������ 
�������	����� �!��"���ก�	�#�  2 %�&���'	��(&	
�)&�
����� �!��"����� 2 ��ก���� 4 ���	����ก 3 
 

2. Non-Qualifying Operations for Textile and 
Garment 
Notwithstanding any provisions in Annex 3, a 
good from Chapters 50 through 63 shall not 
be considered to be originating in the territory 
of a Party if the following operations are 
undertaken exclusively by itself or in 
combination within each paragraph in the 
territory of that Party, whether or not both RVC 
and CTC criteria, are satisfied: 
 

2. ก��$������ก���!%&�'&$�����	���(�)��%)���*+���,%�)��')�'� 

#
���	%�ก'	+�,!��"� � -..-&�",/"��	����ก 3 �����	
�	0"&� ���� 50 23 ���� 63 %�!
�2)ก��%	�(	��	 !,�2���ก'	���,
"��	(	��&�������5�	�� +	ก� ��	
�ก	�,'	����ก	�
,-&��!���6�ก�,�36����0�0�	�,�0�+���#&�7��������ก� ก-�
�	0"��	(	��&�������5�	���-6� !
���	%�"8��-6+7-ก�ก(9� 
�	������ #7�/+��� ������ +���!
� 
 

(a) simple combining operations, labeling, 
ironing or pressing, cleaning or dry cleaning, 
packaging operations, or any combination 
thereof; 

(��) ก	�,'	����ก	����ก� ก-��0�	�	0 ก	�&�,�7	ก ก	���, 
+���ก	�ก, ก	��-ก+���ก	��-ก#+� ก	�,'	����ก	� ��%�+� 
+�� +���ก	�,'	����ก	���	&�����ก� ก-� 
 

(b) cutting to length or width and hemming, 
stitching or overlocking of fabrics which are 
readily identifiable as being intended for a 
particular commercial use; 
 

( �) ก	�&-,&	
0	�+���&	
��	#7�ก	��0= ��
 ก	���0+���
ก	��0= ��	&�,ก-� (overlocking) �3��	
	�28�68-,!,��-�����	
�
�%&�	�����ก	�"8�"��8��	(�80�H,0�I�	� 

(c) trimming and/or joining together of 
accessory articles, such as straps, bands, beads, 
cords, rings or eyelets, by sewing, looping, 
linking or attaching; 
 

(��) ก	�&-,#&� #7�/+��� ก	��'	��	8�6��������ก�(����,- 

	&�,ก-� �8�� +��+�- �	0�	, 7)ก�J, �8��ก +�� +����)
�'	+�- ���0�8��ก H,0ก	��0=  ก	��
�, ก	���,(�ก��0�) +���
ก	��)ก&�, 
 

(d) bleaching, waterproofing, decating, 
shrinking, mercerizing, or similar operations for 
the purposes of having merely undergone the 
finishing operations; or 

(,�) ก	�K�ก�	� ก	��'	"+����6'	 decating ก	��'	"+�+, ก	�
8� "+��	�+
���#�� (mercerizing) +���ก	�,'	����ก	����
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��ก�����	��� 3 

��������������	��������	������ก 3 
 �7�	0ก-� �������	

�������������0ก	���	�ก	�

,'	����ก	��-6���,��	0"+�#7�����=% 
 (e) embroidery which represents less than five 
(5) percent of the total area of the embroidered 
goods or embroidery which contributes less 
than five (5) percent of the total weight of the 
embroidered goods. 
 

(��) ก	��Jก (embroidery) �3���,��S����0ก��	���07�+�	 (5) 
����6�����-6+
,�������	����Jก�-6�+���ก	��Jก�����,��S����0
ก��	���07�+�	 (5) ���6'	+�-ก�-6+
,���������	�Jก�-6� 

3. Agricultural and Horticultural goods 
Agricultural and horticultural goods grown in 
the territory of an exporting Party shall be 
treated as originating in the territory of that 
Party even if they are grown from seed, bulbs, 
rootstock, cuttings, slips or other live parts of 
plants imported from a territory of a third 
country. 
 

3. ������ก-���*+.,/��� 
�����	�กT&�#7���8�������7)ก"��	(	��&�������5�	��
�)�����ก%�&��2)ก�U� -&���
�����	
�2���ก'	���,"��	(	��&
�������5�	���-6� #
���	�����	�-6�%���	��7)ก%	ก�
7=, +-� 
(bulbs) �	ก (rootstock) �5T (cutting) ก7� ,�ก (slips) +���
��������/��&��!
����0-
�8���&�3��'	���	
	%	ก�	(	��&��
�����5����	
 
 

4. Aquacultural goods 
Aquacultural goods raised in the territory of an 
exporting Party shall be treated as originating in 
the territory of that Party if they are raised from 
seedstocks such as eggs, frys, fingerlings, glass 
eels or oyster spats to be normally fed on initial 
feed such as rotifer or artemia. 
 

4. ��������� �1���.�+�*!1�) (Aquacultural goods) 

�����	�-&���6'	��	��7�60����7�60"��	(	��&�������5�	���)�
����ก%�&��2)ก�U� -&���
�����	
�2���ก'	���,"��	(	��&��
�����5�	���-6� +	ก�����	,-ก7�	�2)ก�7�60%	ก�-�Y���-&�� 
(seedstocks) �8�� !�� 7)ก�-&�� (frys) 7)ก�7	 (fingerlings) 7)ก
�7	!+7 (glass eels) +��� &-�����+�0
�ก �3��ก&�!,��- ก	�
��	��7�60H,0�	+	���6�[	� �8�� H�&��K��� (rotifer) +����	��
���
�0 (artemia) 
 

 
 
 
 

 

 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 



 



 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 



 



Letter of Understanding among the Parties to the Agreement on Trade in Goods  
under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation 

among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast 
Asian Nations and the Republic of Korea 
on the Back-to-Back Certificate of Origin 

 
The Parties to the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member 
Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea 
(hereinafter referred to as “the Agreement on Trade in Goods”) have reached the 
following understanding on the back-to-back Certificate of Origin: 
 
1. The provisions of Annex 3 and Appendix 1 to Annex 3 to the Agreement on 
Trade in Goods shall be applied to the implementation of the back-to-back Certificate of 
Origin arrangement. 
 
2. For the purpose of monitoring trade between the Member Countries of the 
Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea under the Agreement 
on Trade in Goods, the issuing authority which issued the back-to-back Certificate of 
Origin as provided for in Appendix 1 to Annex 3 to the Agreement on Trade in Goods 
shall upon request by the customs authority of the importing Party provide such customs 
authority with information regarding the back-to-back Certificate of Origin. 
 
3. Upon request of the customs authority of the importing Party, the issuing 
authority of the intermediate Party shall provide information pertaining to the original 
Certificate of Origin, such as the first exporter, last exporter, reference number, 
description of the goods, country of origin, and the port of discharge, within 30 days 
from the date of receipt of the request. 
 
4. This Letter of Understanding takes effect on the same date as the Agreement on 
Trade in Goods shall be treated as an integral part of the Agreement on Trade in Goods. 
 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised thereto, have signed 
the Letter of Understanding among the Governments of the Member Countries of the 
Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea. 
DONE in duplicate copies in the English language. 
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For the Government of Brunei Darussalam 

 
 
 
 
 
For the Royal Government of Cambodia 
 
 
 
 
 
For the Government of the Republic of Indonesia 
 
 
 
 
 
For the Government of the Lao People's Democratic Republic 
 
 
 
 
 
For the Government of Malaysia 
 
 
 
 
 
 
For the Government of the Union of Myanmar 
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For the Government of the Republic of the Philippines 
 
 
 
 
 
For the Government of the Republic of Singapore 
 
 
 
 
 
For the Government of the Socialist Republic of Vietnam 
 
 
 
 
 
For the Government of the Republic of Korea 
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หนังสือความเขาใจระหวางประเทศภาคีความตกลงวาดวยการคาสินคา 
ภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมอืทางเศรษฐกิจซ่ึงครอบคลุมสาขาตางๆ 
ระหวางรัฐบาลแหงประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

และสาธารณรัฐเกาหลี 
เก่ียวกับหนังสอืรับรองถิ่นกําเนิดแบคทูแบค 

 
กลุมประเทศภาคีความตกลงวาดวยการคาสินคาภายใตกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทาง
เศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมสาขาตางๆ ระหวางรัฐบาลแหงประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตและสาธารณรัฐเกาหลี (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ความตกลงวาดวยการคาสินคา”) ไดมี
ความเขาใจเกีย่วกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาแบคทูแบค ดังตอไปนี้ 
 
1. ใหใชบังคับบทบัญญัติของภาคผนวก 3 และเอกสารแนบ 1 ของภาคผนวก 3 ของความตก
ลงวาดวยการคาสินคาในการปฏิบัติตามการจัดการเกีย่วกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาแบคทู
แบค 
 
2. เพื่อความมุงประสงคของการเฝาติดตามการคาระหวางกลุมประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวนัออกเฉียงใตและสาธารณรัฐเกาหลีภายใตความตกลงวาดวยการคาสินคา 
หนวยงานออกหนังสือรับรองซึ่งไดออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาแบคทูแบค ตามที่บัญญัติไว
ในเอกสารแนบ 1 ของภาคผนวก 3 ของความตกลงวาดวยการคาสินคา จะตองใหขอมลูเกี่ยวกับ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดแบคทูแบคแกหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนําเขา เมือ่หนวยงาน
ศุลกากรนั้นรองขอ 
 
3. เมื่อหนวยงานศุลกากรของประเทศภาคีผูนาํเขารองขอ  หนวยงานออกหนังสือรับรองของ
ประเทศภาคีระหวางกลางจะตองใหขอมลูเกี่ยวกับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดตนฉบบั เชน ผูสงออก
รายแรก ผูสงออกรายสุดทาย เลขที่อางอิง รายละเอียดสินคา ประเทศถิ่นกําเนดิ และทาที่ทําการ
ปลอยของ ภายใน 30 วันนับจากวนัที่ไดรับการรองขอ 
 
4. หนังสือความเขาใจฉบับนี้มผีลใชบังคับ ณ วันเดียวกับความตกลงวาดวยการคาสินคา และ
จะตองถือเปนสวนหนึ่งของความตกลงวาดวยการคาสินคา 
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เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทาย ซ่ึงไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐบาลแตละฝาย ได
ลงนามในหนงัสือความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตและสาธารณรัฐเกาหลี 
 
ทําขึ้น  เปนคูฉบับเปนภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 

สําหรับบรูไน ดารุสซาลาม 
 
 
 
สําหรับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
 
 
สําหรับสาธารณรัฐอินโดนเีซีย 
 
 
 
สําหรับสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 
 
 
สําหรับมาเลเซีย 
 
 
 
สําหรับสหภาพพมา 
 
 

882



 
สําหรับสาธารณรัฐฟลิปปนส 
 
 
 
สําหรับสาธารณรัฐสิงคโปร 
 
 
 
สําหรับราชอาณาจักรไทย 
 
 
 
สําหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
 
 
สําหรับสาธารณรัฐเกาหลี 

883
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0301.93 ex0301.93 

  0301.99 ex0301.93 

 
0301.99 

  0302.11 0302.11 

 
ex0302.99 

  0302.13 0302.13 

 
ex0302.99 

  0302.14 0302.14 

 
ex0302.99 

  0302.19 0302.19 

 
ex0302.99 

  0302.21 0302.21 

 
ex0302.99 

  0302.22 0302.22 

 
ex0302.99 

  0302.23 0302.23 

 
ex0302.99 

  0302.24 0302.24 

 
ex0302.99 

  0302.29 0302.29 

 
ex0302.99 

  0302.31 0302.31 

 
ex0302.99 

  0302.32 0302.32 

 
ex0302.99 

  0302.33 0302.33 

 
ex0302.99 

  0302.34 0302.34 

 
ex0302.99 

  0302.35 0302.35 

 
ex0302.99 

  0302.36 0302.36 

 
ex0302.99 

  0302.39 0302.39 

 
ex0302.99 

  

107058
Typewriter
เอกสารแนบ ๒-๓

106363
Typewriter
เอกสารแนบ ๖

106363
Typewriter
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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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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 
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0307.19 0307.12 

 
0307.19 

  0307.29 0307.22 

 
0307.29 

  0307.39 0307.32 

 
0307.39 

  0307.41 ex0307.42 

  0307.49 ex0307.43 

 
ex0307.49 

  0307.59 0307.52 

 
0307.59 

  0307.79 0307.72 

 
0307.79 

  0307.89 0307.83 

 
0307.87 

  0307.91 ex0307.42 

 
0307.82 

 
0307.91 

  0307.99 ex0307.43 

 
ex0307.49 

 
0307.84 

 
0307.88 

 
0307.92 

 
0307.99 

  0308.19 0308.12 

 
0308.19 

  0308.29 0308.22 

 
0308.29 

  0805.20 0805.21 

 
0805.22 

 
0805.29 

  1211.20 ex1211.20 

  1211.30 ex1211.30 

  1211.40 ex1211.40 

  1211.90 ex1211.50 

 
ex1211.90 
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1302.19 1302.14 

 
1302.19 

  1404.90 ex1211.30 

 
ex1211.40 

 
ex1211.50 

 
ex1211.90 

 
1404.90 

  1604.19 1604.18 

 
1604.19 

  1605.54 ex1605.54 
  

1605.59 ex1605.54 
 1605.59 
  

2008.99 ex1211.20 

 
ex1211.90 

 
2008.99 

  2202.90 2202.91 

 
2202.99 

  2204.29 2204.22 

 
2204.29 

  2811.19 2811.12 

 
2811.19 

  2812.10 2812.11 

 
2812.12 

 
2812.13 

 
2812.14 

 
2812.15 

 
2812.16 

 
2812.17 

 
2812.19 

  2848.00 ex2853.90 

  2853.00 2853.10 

 
ex2853.90 

  2903.89 2903.83 

 
2903.89 

  2903.99 2903.93 

 
2903.94 

 
2903.99 

  2904.90 2904.31 

 
2904.32 

 
2904.33 
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2904.34 

 
2904.35 

 
2904.36 

 
2904.91 

 
2904.99 

  2910.90 2910.50 

 
2910.90 

  2914.69 2914.62 

 
2914.69 

  2914.70 2914.71 

 
2914.79 

  2918.19 2918.17 

 
2918.19 

  2920.90 2920.21 

 
2920.22 

 
2920.23 

 
2920.24 

 
2920.29 

 
2920.30 

 
2920.90 

  2921.19 2921.12 

 
2921.13 

 
2921.14 

 
2921.19 

  2922.13 2922.15 

 
ex2922.19 

  2922.19 2922.16 

 
2922.17 

 
2922.18 

 
ex2922.19 

  2923.90 2923.30 

 
2923.40 

 
2923.90 

  2924.29 2924.25 

 
2924.29 

  2926.90 2926.40 

 
2926.90 

  2930.50 ex2930.80 

  2930.90 2930.60 

 
2930.70 

 
ex2930.80 

 
2930.90 
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  2931.90 2931.31 

 
2931.32 

 
2931.33 

 
2931.34 

 
2931.35 

 
2931.36 

 
2931.37 

 
2931.38 

 
2931.39 

 
2931.90 

  2932.19 2932.14 

 
2932.19 

  2933.99 2933.92 

 
2933.99 

  2935.00 2935.10 

 
2935.20 

 
2935.30 

 
2935.40 

 
2935.50 

 
2935.90 

  2939.91 2939.71 

  2939.99 2939.79 
  

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

n°s 29.33 et 29.34 
/ 

Applicable subheadings, such 
as subheadings of headings 

29.33 and 29.34 

2939.80 

  3002.10 3002.11 

 
3002.12 

 
3002.13 

 
3002.14 

 
3002.15 

 
3002.19 

  3003.40 3003.41 

 
3003.42 

 
3003.43 

 
3003.49 

  3003.90 3003.60 

 
3003.90 

  3004.40 3004.41 

 
3004.42 

 
3004.43 
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3004.49 

  3004.90 3004.60 

 
3004.90 

  3103.10 3103.11 

 
3103.19 

  3705.10 ex3705.00 

  3705.90 ex3705.00 

  3808.50 3808.52 

 
ex3808.59 

  3808.91 ex3808.59 

 
3808.61 

 
3808.62 

 
3808.69 

 
3808.91 

  3808.92 ex3808.59 

 
3808.92 

  3808.93 ex3808.59 

 
3808.93 

  3808.94 ex3808.59 

 
3808.94 

  3808.99 ex3808.59 

 
3808.99 

  3812.30 3812.31 

 
3812.39 

  3824.90 3824.84 

 
3824.85 

 
3824.86 

 
3824.87 

 
3824.88 

 
3824.91 

 
3824.99 

  3901.90 3901.40 

 
3901.90 

  3907.60 3907.61 

 
3907.69 

  3909.30 3909.31 

 
3909.39 

  3926.90 3926.90 

 
ex9620.00 
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  4011.61 ex4011.70 

  4011.62 ex4011.80 

  4011.63 ex4011.80 

  4011.69 ex4011.90 

  4011.92 ex4011.70 

  4011.93 ex4011.80 

  4011.94 ex4011.80 

  4011.99 ex4011.90 

  4401.10 4401.11 

 
4401.12 

  
4401.39 4401.39 

 
4401.40 

  4403.10 4403.11 

 
4403.12 

  4403.20 4403.21 

 
4403.22 

 
4403.23 

 
4403.24 

 
4403.25 

 
4403.26 

  4403.49 ex4403.49 

  4403.92 4403.93 

 
4403.94 

  4403.99 ex4403.49 

 
4403.95 

 
4403.96 

 
4403.97 

 
4403.98 

 
4403.99 

  4406.10 4406.11 

 
4406.12 

  4406.90 4406.91 

 
4406.92 

  4407.10 4407.11 

 
4407.12 

 
4407.19 
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4407.29 ex4407.29 

  4407.99 ex4407.29 

 
4407.96 

 
4407.97 

 
4407.99 

  4408.39 ex4408.39 

  4408.90 ex4408.39 

 
4408.90 

  4409.29 4409.22 

 
4409.29 

  4412.31 ex4412.31 

  4412.32 ex4412.31 

 
4412.33 

 
4412.34 

  4418.71 ex4418.73 

 
4418.74 

  4418.72 ex4418.73 

 
4418.75 

  4418.79 ex4418.73 

 
4418.79 

  4418.90 4418.91 

 
4418.99 

  4419.00 4419.11 

 
4419.12 

 
4419.19 

 
4419.90 

  4421.90 4421.91 

 
4421.99 

 ex9620.00 

  4801.00 ex4801.00 

  4802.61 ex4801.00 

 
4802.61 

  4802.62 ex4801.00 

 
4802.62 

  5402.59 5402.53 

 
5402.59 

  5402.69 5402.63 

 
5402.69 
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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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TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
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HS 2012 HS 2017 

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 

  
 

*      *      * 
 



 
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.A/1. 

TABLE II – ANNEX [] 
CORRELATING THE 2012 VERSION 

TO THE 2017 VERSION OF CHAPTER 44 OF THE HARMONIZED SYSTEM 

 

HS 2012 HS 2017 

4403.49 ex4403.49 

  4403.99 ex4403.49 

 
4403.99 

  4407.29 ex4407.29 

  4407.99 ex4407.29 

 
4407.99 

  4408.39 ex4408.39 

  4408.90 ex4408.39 

 
4408.90 

  4409.29 4409.22 

 
4409.29 

  4412.31 ex4412.31 

  4412.32 ex4412.31 

 
4412.32 

  4418.71 ex4418.73 

 
4418.74 

  4418.72 ex4418.73 

 
4418.75 

  4418.79 ex4418.73 

 
4418.79 

  4418.90 4418.91 

 
4418.99 

  4419.00 4419.11 

 
4419.12 

 
4419.19 

 
4419.90 

  4421.90 4421.91 

 
4421.99 

 
ex9620.00 

   
*      *      * 

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

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



 -1- 

 

Original (Duplicate/Triplicate/) 

(Additional Page) 

 Reference No.  
  
                
5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criterion  9. Gross  10. Number and  
    number     numbers on     packages, description of     (see Notes     weight or        date of 
     packages     goods (including quantity     overleaf)     other quantity       Invoices 
      where appropriate and HS        and value  

      number of the importing    

    (FOB only when 
RVC criterion is 
used)  

      country)        
                 

      
              

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           
      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 
      details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 
      were produced in          exporter is correct.  
           

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

(Country)       
           
      and that they comply with the origin requirements       
      specified for these goods in the KOREA-ASEAN        
      Free Trade Area Preferential Tariff for the goods       
      exported to          
           

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

(Importing Country)       
           

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

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 
authorised signatory certifying authority 

  

 

ภาคผนวก  2 



กฎเฉพาะรายสินคา ฉบับป HS2012 
 

หมายเหตุ : RVC (Regional Value Content) สัดสวนมูลคาการผลิตในภูมิภาค 
 WO (Wholly Obtained) สินคานั้นไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในอาณาเขต

ของประเทศภาคีผูสงออก 
 WO-AK (Wholly Obtained–AK) สินคานั้นไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในอาณาเขต

ของประเทศภาคีใดๆ 
 CC (Change of Tariff Chapter)  สินคานั้นตองมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 2 หลัก (ตอน) 

 CTH (Change of Tariff Heading)  สินคานั้นตองมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลัก (ประเภท) 
 CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สินคานั้นตองมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก 

(ประเภทยอย) 
 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

 หมวด 1 สัตวมีชีวิต ผลิตภัณฑจากสัตว 

1 ตอนท่ี 01 ทุก
ประเภท 

ทุก
ประเภท

ยอย 

สัตวมีชีวิต WO 

2 ตอนท่ี 02 ทุก
ประเภท 

ทุก
ประเภท

ยอย 

เนื้อสัตวและสวนอื่นของสัตวที่
บริโภคได 

WO 

  ตอนท่ี 03   ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย 
โมลลุสก และสัตวน้ําที่ไมมี
กระดูกสันหลังอ่ืนๆ 

  

3  03.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ปลามีชีวิต WO 

4  03.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ปลา สดหรือแชเย็น ไมรวมถึง
เนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อปลา
แบบอื่นตามประเภท 03.04 

WO 

5  03.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

ปลา แชเย็นจนแข็ง ไมรวมถึง
เนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อปลา
แบบอื่น ตามประเภท 03.04 

WO 

   03.04  เนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อปลา
แบบอื่น (จะบดหรือไมก็ตาม) 

  

ภาคผนวก ๓ 



๒ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง 

    - เนื้อปลาแบบฟลเล สด หรือ
แช เย็ น  ของปลาทิละ เพี ยส 
(ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟช 
(ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส 
ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) 
ปลาคารป (ไซพรินัสคารปโอ คา
รัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก
ดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโป พทาล
มิชทิส ชนิดเซอรไรนัส ไมโล
ฟาริง โกดอนไพเซียส) ปลาไหล 
(ชนิดแองกูลลา) ปลาไนลเพิรช 
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนค
เฮด (ชนิดชานนา)  

 

6   0304.31 
 

- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอ
โครมิส) 

WO 

7   0304.32 
 

- - ปลาแคทฟช (ชนิดแปงกา
เซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส 
ชนิดอิคทาลูรัส) 

WO 

8   0304.33 
 

- - ปลาไนลเพิรช (ลาทีสไน
โรทิคัส) 
 

WO 

9   0304.39 
 

- - อื่นๆ WO 

    - เนื้อปลาแบบฟลเลของปลาอื่นๆ 
สด หรือแชเย็น 

 

10   0304.41 
 

- - ปลาแซลมอนแปซิฟก (ออน-
โค-ริน-คัส เนอรกา ออน-โค-ริน-
คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส 
คีตา ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา 
ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-
ริน-คัส มาซูโอะ และ ออน-โค-
ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอน 

WO 



๓ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

แอตแลนติก (แซลโมซาลาร ) 
และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก) 

11   0304.42 
 

- - ปลาเทราต (แซลโมทรุตตา 
ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-
โค-ริน-คัส คลารกิ ออน-โค-ริน-
คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-
คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช 
และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซ
แกสเตอร) 

WO 

12   0304.43 
 

- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี 
โบทิดี  ไซโนกลอสสิดี  โซลิดี 
สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี) 

WO 

13   0304.44 
 

- - ปลาในวงศเบรกมาเซโรทิดี 
ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เม
ลาโนนิดี เมอรลักเซียดี โมริดี 
และมูเรียโนลพิดิด ี

WO 

14   0304.45 - - ปลาซอรดฟช (ซิเฟยสก
ลาดิอัส) 

WO 

15   0304.46 
 

- - ปลาทูธฟช (ชนิดดิสโซ
สติชัส) 

WO 

16   0304.49 - - อื่นๆ WO 

    - อื่นๆ สด หรือแชเย็น  

17   0304.51 
 

- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอ
โครมิส) ปลาแคทฟช (ชนิดแปง
กาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลา
คารป (ไซพรินัสคารป โอ คา
รัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก
ดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอรไรนัส ไมโล
ฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล 
(ชนิดแองกูลลา) ปลาไนลเพิรช 
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนค

WO 



๔ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

เฮด (ชนิดชานนา) 

18   0304.52 - - ปลาในวงศแซลมอน WO 

19   0304.53 
 

- - ปลาในวงศเบรกมาเซโรทิดี 
ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เม
ลาโนนิดี เมอรลักเซียดี โมริดี 
และมูเรียโนลพิดิด ี 

WO 

20   0304.54 
 

- - ปลาซอรดฟช (ซิเฟยสก
ลาดิอัส)  

WO 

21   0304.55 
 

- - ปลาทูธฟช (ชนิดดิสโซ
สติชัส)  

WO 

22   0304.59 - - อื่นๆ WO 

    - เนื้อปลาแบบฟลเลแชเย็นจน
แข็ง ของปลาทิละเพียส (ชนิดโอ
ริโอโครมิส) ปลาแคทฟช (ชนิด
แปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลา
คารป (ไซพรินัสคารปโอ คา
รัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก
ดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโป พทาล
มิชทิส ชนิดเซอรไรนัส ไมโล
ฟาริง โกดอนไพเซียส) ปลาไหล 
(ชนิดแองกูลลา) ปลาไนลเพิรช 
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนค
เฮด (ชนิดชานนา) 

 

23   0304.61 
 

- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอ
โครมิส)  

WO-AK 

24   0304.62 
 

- - ปลาแคทฟช (ชนิดแปงกา
เซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส 
ชนิดอิคทาลูรัส) 

WO-AK 

25   0304.63 
 

- - ปลาไนลเพิรช (ลาทีสไน
โรทิคัส) 

WO-AK 



๕ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

26   0304.69 - - อื่นๆ WO-AK 

    - เนื้อปลาแบบฟลเลแชเย็นจน
แข็ง ของปลา ในวงศเบรกมาเซ
โรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิด ีมาครัว
ริดี เมลาโนนิดี เมอรลักเซียดี โม
ริดี และมูเรียโนลพิดิด ี

 

27   0304.71 
 

- - ปลาค็อด (กาดัสมอรฮัว 
กาดั ส โอแกก  กาดั สมา โ คร
เซฟาลัส) 

WO-AK 

28   0304.72 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแก
รมมัสอีกลีฟนัส) 

WO-AK 

29   0304.73 
 

- - ปลาโคล (พอลลาชิอัสไว
เรนส)  

WO-AK 

30   0304.74 
 

- - ปลาเฮก (ชนิดเมอรลักเซียส 
ชนิดยูโรไฟซีส) 

WO-AK 

31   0304.75 
 

- - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรา
กาชาลโคแกรมมา) 

WO-AK 

32   0304.79 - - อื่นๆ WO-AK 

    - เนื้อปลาแบบฟลเลของปลา
อื่นๆ แชเย็นจนแข็ง 

 

33   0304.81 
 

- - ปลาแซลมอนแปซิฟก (ออน-
โค-ริน-คัส เนอรกา ออน-โค-ริน-
คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส 
คีตา ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา 
ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-
ริน-คัส มาซูโอะ และ ออน-โค-
ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอน
แอตแลนติก (แซลโมซาลาร ) 
ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก) 

WO-AK 

34   0304.82 
 

- - ปลาเทราต (แซลโมทรุตตา 
ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-
โค-ริน-คัส คลารกิ ออน-โค-ริน-

WO-AK 



๖ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-
คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช 
และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซ
แกสเตอร) 

35   0304.83 
 

- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี 
โบทิดี  ไซโนกลอสสิดี  โซลิดี 
สคอฟทาลมิดี และซิทาริดี) 

WO-AK 

36   0304.84 
 

- - ปลาซอรดฟช (ซิเฟยสก
ลาดิอัส) 

WO-AK 

37 
 

  0304.85 - - ปลาทูธฟช (ชนิดดิสโซ
สติชัส) 

WO-AK 

38   0304.86 
 

- - ปลาเฮอรริง (คลูเพียฮา
เรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ) 

WO-AK 

39   0304.87 
 

- - ปลาทูนา (ของตระกูล
ทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ก หรือปลา
โอทองแถบ (ยูทินนัส (แคตสุ
โวนัส) เพลามิส)  

WO-AK 

40   0304.89 - - อืน่ๆ WO-AK 

    - อื่นๆ แชเย็นจนแข็ง  

41 
 

  0304.91 - - ปลาซอรดฟช (ซิเฟยสก
ลาดิอัส) 

WO-AK 

42 
 

  0304.92 - - ปลาทูธฟช (ชนิดดิสโซ
สติชัส) 

WO-AK 

43   0304.93 
 

- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอ
โครมิส) ปลาแคทฟช (ชนิดแปง
กาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลา
คารป (ไซพรินัสคารป โอ คา
รัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก
ดอน อิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอรไรนัส ไมโล
ฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล 

WO-AK 



๗ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

(ชนิดแองกูลลา) ปลาไนลเพิรช 
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนค
เฮด (ชนิดชานนา) 

44   0304.94 
 

- - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรา
กาชาลโคแกรมมา) 

WO-AK 

45   0304.95 
 

- - ปลาในวงศเบรกมาเซโรทิดี 
ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เม
ลาโนนิดี เมอรลักเซียดี โมริดี 
และมู เรียโนลพิดิดี  นอกจาก 
ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากา
ชาลโคแกรมมา) 

WO-AK 

46   0304.99 - - อื่นๆ WO-AK 

   03.05  ปลา  แห ง  ใ ส เ กลื อหรื อแช
น้ําเกลือ ปลารมควัน จะทําให
สุ กกอนรมควันหรื อ ในขณะ
รมควัน หรือไมก็ตาม รวมทั้ง
ปลาที่ปนและที่ทําเปนเพลเลต 
ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษยบริโภค 

  

47   0305.10 - ปลาที่ปนและที่ทําเปนเพลเลต
ซึ่งเหมาะสําหรับ มนุษยบริโภค 

WO 

48   0305.20 - ตับและไขของปลา แหง 
รมควัน ใสเกลือ หรือแชน้ําเกลือ 

WO-AK 

    - เนื้อปลาแบบฟลเล แหง ใส
เกลือหรือ แชน้ํา เกลือ แตไม
รมควัน 

 

49   0305.31 
 

- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอ
โครมิส) ปลาแคทฟช (ชนิดแปง
กาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลา
คารป (ไซพรินัสคารป โอ คา
รัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก
ดอน อิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอรไรนัส ไมโล

WO 



๘ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล 
(ชนิดแองกูลลา) ปลาไนลเพิรช 
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนค
เฮด (ชนิดชานนา) 

50   0305.32 
 

- - ปลาในวงศเบรกมาเซโรทิดี 
ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เม
ลาโนนิดี เมอรลักเซียดี โมริดี 
และมูเรียโนลพิดิด ี

WO 

51   0305.39 - - อื่นๆ WO 

     - ปลารมควัน รวมถึงเนื้อปลา
แบบฟลเลรมควัน นอกจากสวน
อื่นของปลาที่บริโภคได 

 

52   0305.41 
 

- - ปลาแซลมอนแปซิฟก (ออน-
โค-ริน-คัส เนอรกา ออน-โค-ริน-
คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส 
คีตา ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา 
ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-
ริน-คัส มาซูโอะ และ ออน-โค-
ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอน 
แอตแลนติก (แซลโมซาลาร ) 
ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก) 

WO 

53   0305.42 
 

- - ปลาเฮอรริง (คลูเพียฮา
เรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ) 

WO 

54   0305.43 
 

- - ปลาเทราต (แซลโมทรุตตา 
ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-
โค-ริน-คัส คลารกิ ออน-โค-ริน-
คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-
คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช 
และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซ
แกสเตอร) 

WO-AK 

55   0305.44 
 

- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอ
โครมิส) ปลาแคทฟช (ชนิดแปง
กาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด

WO-AK 



๙ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลา
คารป (ไซพรินัสคารป โอ คา
รัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก
ดอน อิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอรไรนัส ไมโล
ฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล 
(ชนิดแองกูลลา) ปลาไนลเพิรช 
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนค
เฮด (ชนิดชานนา)  

56   0305.49 - - อื่นๆ WO-AK 

     - ปลาแหง นอกจากสวนอื่นของ
ปลาที่บริ โภคได  จะใส เกลือ
หรือไมก็ตาม แตไมรมควัน 

  

57   0305.51 
 

- - ปลาค็อด (กาดัสมอรฮัว 
กาดั ส โอแกก  กาดั สมา โ คร
เซฟาลัส) 

WO 

58   0305.59 - - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

     - ปลาใสเกลือแตไมแหงหรือไม
รมควัน และปลาแชน้ํ า เกลือ 
นอกจากสวนอื่นของปลา ที่
บริโภคได 

  

59   0305.61 
 

- - ปลาเฮอรริง (คลูเพียฮา
เรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ) 

WO 

60   0305.62 
 

- - ปลาค็อด (กาดัสมอรฮัว 
กาดั ส โอแกก  กาดั สมา โ คร
เซฟาลัส) 

WO 

61   0305.63 
 

- - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัว
ลิส) 

WO 

62   0305.64 
 
 

- - ปลาทิละเพียส (ชนิดโอริโอ
โครมิส) ปลาแคทฟช (ชนิดแปง
กาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิด
คลาเรียส ชนิดอิคทาลูรัส) ปลา

RVC ไมนอยกวารอยละ 40 



๑๐ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

คารป ( ไซพรินัสคารปโอ คา
รัสเซียสคารัสเซียส ซีโนฟาริงโก
ดอน อิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล
มิชทิส ชนิดเซอรไรนัส ไมโล
ฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล 
(ชนิดแองกูลลา) ปลาไนลเพิรช 
(ลาทีสไนโรทิคัส) และปลาเสนค
เฮด (ชนิดชานนา) 

63   0305.69 - - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

    - ครีบปลา หัวปลา หางปลา 
กระเพาะปลา และสวนอื่นของ
ปลาที่บริโภคได 

 

64   0305.71 - - ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)  WO-AK 

65   0305.72 - - หัวปลา หางปลา 
กระเพาะปลา 

WO-AK 

66   0305.79 - - อื่นๆ WO-AK 

   03.06  สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียจะเอา
เปลือกออก หรือไมก็ตาม มีชีวิต 
สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง แหง 
ใสเกลือหรือแชน้ําเกลือ สัตวน้ํา
จํ า พ ว กค รั ส ต า เ ซี ย ร มควั น     
จะเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม 
จะทําใหสุก กอนรมควันหรือ
ในขณะรมควันหรือไมก็ตาม 
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียที่ยังไม
เอาเปลือกออก ซึ่งทําใหสุกโดย
การนึ่งหรือตม จะแชเย็น แช
เย็นจนแข็ง แหง ใสเกลือหรือแช
น้ําเกลือ หรือไมก็ตาม รวมทั้ง
สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย ที่ปน
และที่ทําเปนเพลเลตซึ่งเหมาะ 
สําหรับมนุษยบริโภค 

 

     - แชเย็นจนแข็ง   



๑๑ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

67   0306.11 
 

- - ร็อกลอบสเตอรและกุง
หัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิด
พานูลิรัส ชนิดจาซัส) 

WO 

68   0306.12 - - ลอบสเตอร (ชนิดโฮมารัส) WO-AK 

69   0306.14 - - ปู WO-AK 

70   0306.15 
 

- - นอรเวยลอบสเตอร (เนฟร
อบนอรวีจิคัส)  

WO 

71   0306.16 
 

- - กุงน้ําเย็น (ชนิดแพนดาลัส 
แครงกอนแครงกอน) 

WO-AK  

72   0306.17 - - กุงอ่ืนๆ WO-AK  

73   0306.19 
 

- - อื่นๆ รวมถึงสัตวน้ําจําพวก 
ครัสตาเซียที่ปน และที่ทําเปน
เพลเลต ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย
บริโภค 

WO-AK  

     - ไมแชเย็นจนแข็ง   

74   0306.21 
 

- - ร็อกลอบสเตอรและกุง
หัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิด
พานูลิรัส ชนิดจาซัส)  

WO 

75   0306.22 - - ลอบสเตอร (ชนิดโฮมารัส) WO-AK 

76   0306.24 - - ปู WO 

77   0306.25 
 

- - นอรเวยลอบสเตอร (เนฟร
อบนอรวีจิคัส)  

WO-AK 

78   0306.26 
 

- - กุงน้ําเย็น (ชนิดแพนดาลัส 
แครงกอนแครงกอน) 

WO-AK 

79   0306.27 - - กุงอ่ืนๆ WO-AK  

80   0306.29 
 

- - อื่นๆ รวมถึงสัตวน้ําจําพวก 
ครัสตาเซียที่ปน และที่ทําเปน
เพลเลตซึ่ง เหมาะสําหรับมนุษย

WO-AK 



๑๒ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

บริโภค 

   03.07  สัตวน้ําจําพวกโมลลุสกจะเอา
เปลือกออก หรือไมก็ตาม มีชีวิต 
สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง แหง 
ใสเกลือหรือแชน้ําเกลือ สัตวน้ํา 
จําพวกโมลลุสกรมควัน จะเอา
เปลือกออก หรือไมก็ตาม จะทํา
ใหสุกกอนรมควัน หรือในขณะ
รมควันหรือไมก็ตาม รวมทั้งสัตว
น้ํา จําพวกโมลลุสกที่ปน และที่
ทําเปนเพลเลต ซึ่งเหมาะ
สําหรับมนุษยบริโภค  

  

    - หอยนางรม  

81   0307.11 - - มีชีวิต สด หรือแชเย็น WO-AK 

82   0307.19 - - อื่นๆ WO-AK 

     - หอยเชลล และหอยควีนส
แกลลอปของตระกูล เพกเตน 
คลามิส หรือพลาโคเพกเตน 

  

83   0307.21 - - มีชีวิต สด หรือแชเย็น WO-AK 

84   0307.29 - - อืน่ๆ WO-AK 

     - หอยแมลงภู (ชนิดไมติลัส 
ชนิดเพอรนา) 

  

85   0307.31 - - มีชีวิต สดหรือแชเย็น WO 

86   0307.39 - - อื่นๆ WO 

     - ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟ
ฟซินาลิส รอสเซียมาโครโซมา 
ชนิดซีพิโอลา) และปลาหมึก
กลวย (ชนิดออมมาสเตรเฟส 
ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโตดารัส 
ชนิดซีพิโอทีอูทิส) 

  

87   0307.41 - - มีชีวิต สดหรือแชเย็น WO 



๑๓ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

88   0307.49 - - อื่นๆ WO-AK 

     - ปลาหมึกยักษหรือปลาหมึก
สาย (ชนิดอ็อกโตปส) 

  

89   0307.51 - - มีชีวิต สดหรือแชเย็น WO 

90   0307.59 - - อื่นๆ WO-AK 

91   0307.60 
 

- หอยสเนล นอกจากหอยสเนล
ทะเล 

WO 

     - หอยลาย หอยกาบ และ
หอยแครง (วงศอารซิดี อารคทิซิ
ดี คารดีดี โดนาซิดี ไฮอะเทลลิดี 
แมคทริดี มีโซเดสมาทิดี ไมอิดี 
ซีมีลิดี โซลเคอรทิดี โซลินิดี ทริ
แดคนิดี และเวเนริดี) 

  

92   0307.71 - - มีชีวิต สดหรือแชเย็น WO 

93   0307.79 - - อื่นๆ WO-AK 

    - เปาฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส)  

94   0307.81 - - มีชีวิต สดหรือแชเย็น WO 

95   0307.89 - - อื่นๆ WO-AK 

    - อื่นๆ รวมถึงที่ปนและที่ทําเปน
เพลเลต ซึ่งเหมาะสําหรับมนุษย
บริโภค 

 

96   0307.91 - - มีชีวิต สดหรือแชเย็น WO 

97   0307.99 - - อื่นๆ WO-AK 

  03.08  สัตวน้ํ าที่ ไมมีกระดูกสันหลั ง
นอกจากสัตวน้ํา จําพวก ครัส
ตาเซียและโมลลุสก มีชีวิต สด
แชเย็น แชเย็นจนแข็ง แหง ใส
เกลือหรือแชน้ําเกลือ และสัตว
น้ํ า ที่ ไ ม มี ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง 

 



๑๔ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

(นอกจากสัตวน้ํา จําพวก ครัส
ตาเซียและโมลลุสก) รมควัน จะ
ทํ า ใ ห สุ ก  ก อนรมควั นหรื อ
ในขณะรมควันหรือไมก็ตาม 
รวมทั้งสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสัน
หลัง นอกจากสัตวน้ํา จําพวกค
รัสตาเซียและโมลลุสกที่ปนและ 
ที่ ทํ า เ ป น เพล เลตซึ่ ง เหมาะ
สําหรับมนุษยบริโภค  

    - ปลิงทะเล (สติโชพัสจาโปนิคัส 
โฮโลทูริโออิดี) 

 

98   0308.11 - - มีชีวิต สดหรือแชเย็น WO 

99   0308.19 - - อื่นๆ WO-AK 

    - เมนทะเล (ชนิดสตรองจิโลเซน
โทรทัส พาราเซนโทรทัสลิวิดัส 
โลซีคินัสอัลบัส เอคไคคินัสเอลคู
เลนทัส) 

 

100   0308.21 - - มีชีวิต สดหรือแชเย็น WO 

101   0308.29 - - อื่นๆ WO-AK 

102   0308.30 - แมงกะพรุน (ชนิดโรไพมา)  WO-AK 

103   0308.90 - อื่นๆ WO-AK 

  ตอนท่ี 04   ผลิตภัณฑนม ไขสัตวปก น้ําผึ้ง
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากสัตวที่
บริโภคได ซึ่งไมไดระบุหรือรวม
ไวในที่อ่ืน 

  

   04.01  นมและครีม ที่ไมทําใหเขมขน 
และไมเติมน้ําตาล หรือ สารทํา
ใหหวานอื่นๆ 

  

104   0401.10 - มีไขมันไมเกินรอยละ 1 โดย
น้ําหนัก 

WO 

105   0401.20 - มีไขมันเกินรอยละ 1 แตไม WO-AK 



๑๕ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

เกินรอยละ 6 โดยน้ําหนัก 

106   0401.40 
 

- มีไขมันเกินรอยละ 6 แตไม
เกินรอยละ 10 โดยน้ําหนัก 

WO 

107   0401.50 
 

- มีไขมันเกินรอยละ 10 โดย
น้ําหนัก 

WO 

108  04.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

นมและครีม ที่ทําใหเขมขน หรือ
เติมน้ําตาล หรือสารทําใหหวาน
อื่นๆ 

WO-AK หรือ RVC ไมนอยกวา
รอยละ 45 

109  04.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

บัตเตอรมิลค นมและครีมชนิด
เคอร เ ดิ ล  โ ย เกิ ร ต  เค เฟอร 
รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือ 
ทําใหเปรี้ยวอยางอื่น จะทําให
เขมขน เติมน้ําตาล หรือสารทํา
ใหหวานอื่นๆ ปรุงกลิ่นรส เติม
ผลไม ลูกนัต หรือโกโก หรือไมก็
ตาม 

CTH โดยมีเงื่อนไขวามีวัสดุของ/
จากนมที่ไดนําเขาจากประเทศที่
ไมใชภาคีไมเกินรอยละ 50 โดย
น้ําหนักของวัตถุดิบทั้งหมดของ/
จากนม  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

  04.04  หางนม (เวย) จะทําใหเขมขน 
หรือเติมน้ําตาล หรือสารทําให
ห ว า น อื่ น ๆ  ห รื อ ไ ม ก็ ต า ม 
ผลิตภัณฑที่มีองคประกอบของ
นมธรรมชาติ จะเติมน้ําตาลหรือ
สารทําใหหวานอื่นๆ หรือไมก็ตาม 
ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 

  

110   0404.10 - หางนม (เวย) และหางนม
ดัดแปลง (โมดิไฟดเวย) จะทําให
เขมขน หรือเติมน้ําตาล หรือสาร
ทําใหหวานอื่นๆ หรือไมก็ตาม 

WO-AK หรือ RVC ไมนอยกวา
รอยละ 45 

111   0404.90 - อื่นๆ WO 

112  04.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

เนย ไขมันและน้ํามันอื่นๆ ที่ได
จากนม รวมทั้งเดรีสเปรด 

WO 

   04.06  เนยแข็งและเคิรด   
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113   0406.10 - เนยแข็งสด (ไมไดบม) รวมถึง
เนยแข็ง ที่ทําจากหางนม (เวย) 
และเคิรด 

WO 

114   0406.20 - เนยแข็งทุกชนิด เปนฝอยหรือผง WO 

115   0406.30 - เนยแข็งผานกรรมวิธีแลวไม
เปนฝอยหรือผง 

CTH โดยมีเงื่อนไขวามีวัสดุของ/
จากนมที่ไดนําเขาจากประเทศที่
ไมใชภาคีไมเกินรอยละ 50 โดย
น้ําหนักของวัตถุดิบทั้งหมดของ/
จากนม  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

116   0406.40 - เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนย
แข็งอื่นๆ ที่มีสาย เกิดจากเชื้อ
ราเพนนิซิลเลียมโรคิวฟอรติ 

WO 

117   0406.90 - เนยแข็งอ่ืนๆ WO 

118  04.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

ไขสัตวปก ทั้งเปลือก สด ทําไว
ไมใหเสียหรือทําใหสุก 

WO 

119  04.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

ไขสัตวปกที่เอาเปลือกออกแลว
และไขแดง สด แหง ทําใหสุก
โดยการนึ่งหรือตม หลอหรืออัด
เปนรูป แชเย็นจนแข็ง หรือทํา
ไวไมใหเสียโดยวิธีอื่น จะเติม
น้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ 
หรือไมก็ตาม 

WO 

   
120 

 04.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

น้ําผึ้งธรรมชาต ิ WO 

121  04.10 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผลิตภัณฑจากสัตวที่บริโภคได 
ซึ่งไมไดระบุ หรือรวมไวในที่อื่น 

WO 

122 ตอนท่ี 05 ทุก
ประเภท 

ทุก
ประเภท

ยอย 

ผลิตภัณฑจากสัตวที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่น 

WO 
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  Section II – ผลิตภัณฑจากพชื 

123 ตอนท่ี 06 ทุก
ประเภท 

ทุก
ประเภท

ยอย 

ตนไมและพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว 
รากและสิ่งที่คลายกัน ดอกไม
และใบไมที่ใชประดับ 

WO 

124 ตอนท่ี 07 ทุก
ประเภท 

ทุก
ประเภท

ยอย 

พืชผักรวมทั้งรากและหัวบาง
ชนิดที่บริโภคได 

WO 

  ตอนท่ี 08   ผลไมและลูกนัตที่บริ โภคได 
เปลือกผลไมจํ าพวกสมหรือ
เปลือกแตง 

  

   08.01  มะพราว บราซิลนัตและเมล็ด
มะมวงหิมพานต สด หรือแหง
จะเอาเปลือกออกหรือไมก็ตาม 

  

     - มะพราว   

125   0801.11 - - ทําใหแหง WO 

126   0801.12 - - ทั้งกะลา (เอนโดคารป) WO 

127   0801.19 - - อื่นๆ WO 

     - บราซิลนัต   

128   0801.21 - - ทั้งเปลือก WO 

  129   0801.22 - - เอาเปลือกออก WO 

     - เมล็ดมะมวงหิมพานต   

130   0801.31 - - ทั้งเปลือก WO-AK 

131   0801.32 - - เอาเปลือกออก WO-AK 

132  08.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ลูกนัตอื่นๆ สดหรือแหง จะเอา
เปลือกออก หรือไมก็ตาม 

WO 

133  08.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

กลวยรวมถึงกลาย สดหรือแหง WO-AK 
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   08.04  อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโว
กาโด ฝรั่ง มะมวง และมังคุด 
สดหรือแหง 

  

134   0804.10 - อินทผลัม WO 

135   0804.20 - มะเดื่อ WO 

136   0804.30 - สับปะรด WO-AK 

137   0804.40 - อโวกาโด WO-AK 

138   0804.50 - ฝรั่ง มะมวงและมังคุด WO-AK 

139  08.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผลไมจําพวกสม สดหรือแหง WO 

140  08.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

องุน สดหรือแหง WO 

141  08.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

แตง  ( ร วมถึ ง แต ง โม )  แล ะ
มะละกอ สด 

WO 

142  08.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

แอปเปล แพร และควินซ สด WO 

143  08.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

แอปริคอต เชอรรี่ ทอ (รวมทั้ง
เนกทารีน) พลัม และสโล สด 

WO 

144  08.10 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผลไมอื่นๆ สด WO 

145  08.11 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผลไมและลูกนัต ดิบหรือทําให
สุกโดยการนึ่งหรือตม แชเย็นจน
แข็ง จะเติมน้ําตาลหรือสารทํา
ใหหวานอื่นๆ หรือไมก็ตาม 

WO 
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146  08.12 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผลไมและลูกนัตที่ทําไวไมใหเสีย
ชั่ ว คราว  ( เ ช น  รมด วยก าช
ซัลเฟอรไดออกไซด แชน้ําเกลือ 
แชน้ํากํามะถัน หรือน้ํายากัน
เสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไมเหมาะ
สําหรับบริโภคทันท ี

WO 

  08.13  ผลไมแหง นอกจากผลไมตาม
ประเภท 08.01 ถึง 08.06 
รวมทั้ งลูกนัตหรือผลไมแห ง 
ในตอนนี้ผสมกัน 

  

147   0813.10 - แอปริคอต WO 

148   0813.20 - พรุน WO 

149   0813.30 - แอปเปล WO 

150   0813.40 - ผลไมอื่นๆ WO 

151   0813.50 - ลูกนัตหรือผลไมแหงในตอนนี้
ผสมกัน 

WO-AK 

152  08.14 ทุก
ประเภท

ยอย 

เปลือกผลไมจํ าพวกสมหรือ
เปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด 
แชเย็นจนแข็ง แหง หรือทําไว
ไมใหเสียชั่วคราวโดยแชน้ําเกลือ 
แชน้ํากํามะถันหรือน้ํายากันเสีย
อื่นๆ 

WO 

  ตอนท่ี 09   ก า แ ฟ  ช า  ช า ม า เ ต  แ ล ะ
เครื่องเทศ 

  

   09.01  กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีน
ออกแลว หรือไมก็ตาม เปลือก
และเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่
ใชแทนกาแฟ ที่มีกาแฟผสมอยู 
ในอัตราสวนเทาใดก็ตาม 

  

     - กาแฟท่ีไมไดค่ัว   

153   0901.11 - - ไมไดแยกเอากาเฟอีนออก WO 
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154   0901.12 - - แยกเอากาเฟอีนออกแลว RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

     - กาแฟค่ัว   

155   0901.21 - - ไมไดแยกเอากาเฟอีนออก RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

156   0901.22 - - แยกเอากาเฟอีนออกแลว RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

157   0901.90 - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

158  09.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไมก็ตาม WO 

159  09.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

ชามาเต WO 

   09.04  พริกในตระกูลไปเปอร รวมทั้ง
พริกในตระกูล แคปซิกัม หรือ
ตระกูลพิเมนตาที่แหง หรือบด 
หรือปน 

  

     - พริกในตระกูลไปเปอร   

160   0904.11 - - ไมบดและไมปน WO 

161   0904.12 - - บดหรือปน RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

    - พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือ
ตระกูลพิเมนตา 

 

162   0904.21 - - แหง ไมบดและไมปน WO 

163   0904.22 - - บดหรือปน WO 

164  09.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

วานิลา WO 

   09.06  อบเชยและดอกอบเชย   

    - ไมบดและไมปน  

165   0906.11 - - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลา WO 
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 นิคัมบลูม) 

166   0906.19 - - อื่นๆ WO 

167   0906.20 - บดหรือปน RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

168  09.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

กานพลู (ผล ดอกและกานดอก) WO 

169  09.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

ลูกจันทนเทศ ดอกจันทนเทศ 
และกระวาน 

WO 

170  09.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

เมล็ดยี่หรา เมล็ดโปยกั๊ก เมล็ด
เทียนขาวเปลือก เมล็ดผักชี 
เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคา
ราเวย และจูนิเปอรเบอรรี่ 

WO 

   09.10  ขิง หญาฝรั่น ขมิ้น ไทม ใบเบย 
หอมแขก และเครื่องเทศอ่ืนๆ 

  

    - ขิง  

171   0910.11 - - ไมบดและไมปน WO 

172   0910.12 - - บดหรือปน WO 

173   0910.20 - หญาฝรั่น WO 

174   0910.30 - ขมิ้น WO 

     - เครื่องเทศอื่นๆ   

175   0910.91 - - ของผสมที่ระบุไวในหมายเหตุ 
1 (ข) ของตอนนี้ 

RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

176   0910.99 - - อื่นๆ 
ก. ไทม ใบเบย 

 
     ข. อื่นๆ 

 
WO 
 
RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

177 ตอนท่ี 10 ทุก
ประเภท 

ทุก
ประเภท

ธัญพืช WO 
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ยอย 

  ตอนท่ี 11   ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมโมสี
เมล็ดธัญพืช มอลต สตารช อิ
นูลิน และกลูเทนจากขาวสาลี 

  

178  11.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

แปงขาวสาลีหรือแปงเมสลิน CC 

   11.02  แปงธัญพืชอื่นๆ นอกจากแปง
ขาวสาลี หรือแปงเมสลิน 

  

179   1102.20 - แปงขาวโพด WO 

180   1102.90 - อื่นๆ 
ก. แปงขาว, แปงขาวไรย 

 
     ข. อื่นๆ 

 
WO-AK  
 
CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุใน
ประเภทที่ 10.06 ไดมาทั้งหมด
หรือมีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขต
ของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
และวัสดุในประเภทที่ 10.03 และ 
10.06 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีไดๆ 

   11.03  เมล็ดหัก แปงหยาบ และเพล
เลตของธัญพืช 

  

     - เมล็ดหักและแปงหยาบ   

181   1103.11 - - ของขาวสาล ี CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

182   1103.13 - - ของขาวโพด CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

183   1103.19 - - ของธัญพืชอื่นๆ CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุใน
ประเภทที่  10.03 และ 10.06 
ไดมาทั้ งหมดในอาณาเขตของ
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ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุในประเภทที่ 
10.03 และ 10.06 ไดมาทั้งหมด
หรือมีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขต
ของประเทศภาคีใดๆ 

184   1103.20 - เพลเลต CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุใน
ประเภทที่  10.03 และ 10.06 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุในประเภทที่ 
10.03 และ 10.06 ไดมาทั้งหมด
หรือมีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขต
ของประเทศภาคใีดๆ 

   11.04  เมล็ดธัญพืชที่จัดทําโดยวิธีอื่นๆ 
(เชน เอาเปลือกออก ทําใหแบน 
ทําเปนเกล็ด ทําเปนเม็ดกลม 
ฝานหรือบดแตก) เวนแตเมล็ด
ข า ว  ต า ม ป ร ะ เ ภ ท  10.06 
นอกจากนี้ใหรวมถึงเยิรม ของ
ธัญพืชทั้งอันหรือที่ทําใหแบน 
ทําเปนเกล็ดหรือบด 

  

     - เมล็ดที่ทําใหแบน หรือทําเปน
เกล็ด 

  

185   1104.12 - - ของขาวโอต CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

186   1104.19 - - ของธัญพืชอื่นๆ CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุใน
ประเภทที่ 10 .03 และ 10.06 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 



๒๔ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุในประเภทที่ 
10.03 และ 10.06 ไดมาทั้งหมด
หรือมีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขต
ของประเทศภาคีใดๆ 

     - เมล็ดที่จัดทําอื่นๆ (เชน เอา
เปลือกออก ทําเปน เม็ดกลม 
ฝานหรือบดแตก) 

  

187   1104.22 - - ของขาวโอต WO 

188   1104.23 - - ของขาวโพด WO 

189   1104.29 - - ของธัญพืชอื่นๆ WO 

190   1104.30 - เยิรมของธัญพืชทั้งอัน หรือที่
ทําใหแบน ทําเปนเกล็ดหรือบด 

WO 
 

   11.05  แปง แปงหยาบ ผง เกล็ด เม็ด 
และเพลเลต ที่ทําจากมันฝรั่ง 

  

191   1105.10 - แปง แปงหยาบ และผง CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

192   1105.20 - เกล็ด เม็ด และเพลเลต WO 

193  11.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

แปง แปงหยาบและผง ที่ทําจาก
พืชผักตระกูลถั่ ว  ที่แห งตาม
ประเภท 07.13 ทําจากสาคู
หรือจากราก หรือหัวของพืช 
ตามประเภท 07.14 หรือทํา
จากผลิตภัณฑในตอนที่ 8 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

   11.07  มอลต จะค่ัวหรือไมก็ตาม   

194   1107.10 - ไมไดค่ัว CC 

195   1107.20 - คั่วแลว WO 

196  11.08 ทุก
ประเภท

ยอย 
 

สตารช และอินูลิน CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๒๕ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

197  11.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

กลู เทนจากขาวสาลี  จะแหง
หรือไมก็ตาม 

WO 

198 ตอนท่ี 12 ทุก
ประเภท 

ทุก
ประเภท

ยอย 

เมล็ดพืชและผลไม ที่มีน้ํามัน 

เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม

เบ็ดเตล็ด พืชที่ใชในอุตสาหกรรม 

หรือใชเปนยา ฟางและหญาแหง

ที่ใชเปนอาหารสัตว 

WO 

  ตอนท่ี 13   ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ําเลี้ยง 

(แซป) และสิ่งสกัดอ่ืนๆ จากพืช 

  

199  13.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ครั่ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน 
และออลีโอเรซิน (เชน ชันหอม) 

WO 

   13.02  น้ําเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจาก
พืช สารจําพวก เพกติก เกลือ
ของกรดเพกตินิก (เพกติเนต) 
และเกลือของกรดเพกติก (เพก
เตต) รวมทั้งวุนที่ไดจากสาหราย
ทะเลและวุนและยางขนอื่นๆ ที่
ไดจากผลิตภัณฑจากพืช จะ
ดัดแปลงหรือไมก็ตาม 

  

     - น้ําเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช   

200   1302.11 - - ฝน WO 

201   1302.12 - - จากชะเอม WO 

202   1302.13 - - จากฮอป WO 

203   1302.19 - - อื่นๆ WO 

204   1302.20 - สารจําพวกเพกติก เกลือของ
กรดเพกตินิก และเกลือของกรด
เพกติก (เพกเตต) 

WO 



๒๖ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

    - วุนและยางขนที่ไดจาก
ผลิตภัณฑจากพืช จะดัดแปลง 
หรือไมก็ตาม 

  

205   1302.31 - - วุนที่ไดจากสาหรายทะเล RVC ไมนอยกวารอยละ 70 

206   1302.32 - - วุนและยางขน ที่ไดจาก
โลคัสตบีน เมล็ดโลคัสตบีน หรือ
เมล็ดกัวร จะดัดแปลงหรือไมก็
ตาม 

WO 

207   1302.39 - - อื่นๆ WO 

208 ตอนท่ี 14 ทุก
ประเภท 

ทุก
ประเภท

ยอย 

วัตถุจากพืชที่ใชถักสาน ผลิตผล

จากพืช ที่ไมไดระบุหรือรวมไว

ในที่อ่ืน 

WO 

  หมวด 3 – ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตวหรือพืชและผลิตภัณฑที่แยกไดจากไขมันและน้ํามันดังกลาว 

  ตอนท่ี 15   ไขมันและน้ํามันที่ ไดจากสัตว

หรือพืช และผลิตภัณฑที่แยกได

จากไขมันและน้ํามันดังกลาว 

ไขมันที่บริโภคไดซึ่งจัดทําแลว 

ไขที่ไดจากสัตวหรือพืช 

  

   15.15  ไขมันและน้ํามันชนิดระเหยยาก
อื่ น ๆ  ที่ ไ ด จ า กพื ช  ( ร วมถึ ง
น้ํามันโจโจบา) และแฟรกชัน
ของของดั ง กล า ว  จะทํ า ให
บริสุทธิ์ หรือไมก็ตาม แตตองไม
ดัดแปลงทางเคมี 

  

209   1515.50 - น้ํามันงาและแฟรกชันของ
น้ํามันงา 

CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ตอนที่ 12 ไดมาทั้งหมดหรือมีการ
ผลิตทั้ งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 12 



๒๗ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 

   15.17  เนยเทียม ของผสมหรือของปรุง
แตงที่บริโภคได ที่ไดจากไขมัน
หรือน้ํามันของสัตวหรือของพืช 
หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือ
น้ํ ามั นต า งชนิ ดกัน ในตอนนี้ 
นอกจากไขมัน น้ํามันหรือแฟรก
ชันของของดังกลาวที่บริโภคได
ตามประเภท 15.16 

  

210   1517.10 - เนยเทียม ไมรวมถึงเนยเทียม
เหลว 

CC และ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

211   1517.90 - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

212  15.18 ทุก
ประเภท

ยอย 

ไขมันและน้ํามันที่ ไดจากสัตว
หรือพืชและแฟรกชัน ของของ
ดังกลาว ที่ผานกรรมวิธีเคี่ยว 
ออกซิ เดชัน แยกเอาน้ํ าออก 
ซัลเฟอรไรเซชัน เปาลม โพลิ
เมอไรเซชัน โดยใชความรอนใน
สุญญากาศ หรือในกาซเฉื่อย 
หรือผานกรรมวิธีดัดแปลงทาง
เคมี โดยวิธีอื่น ยกเวนของตาม
ประเภท 15.16 ของผสม หรือ
ของปรุงแตงที่บริโภคไมไดซึ่งได
จากไขมัน หรือน้ํามันของสัตว
หรือของพืช หรือจากแฟรกชัน 
ของไขมันหรือน้ํามันตางชนิดกัน
ในตอนนี้ ที่ไมไดระบุหรือรวมไว
ในที่อ่ืน 

CC และ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

  หมวด 4 – อาหารปรุงแตง เครื่องดื่ม สุรา และน้ําสมสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑที่ใชแทนยาสูบ 

  ตอนท่ี 16   ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา 
หรือสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย 
โมลลุสก หรือจากสัตวน้ําที่ไมมี

  



๒๘ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

กระดูกสันหลังอ่ืนๆ 

213  16.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ไ ส ก ร อ ก แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่
คลายกัน ทําดวยเนื้อสัตว สวน
อื่ นของสั ตว  หรื อ เลื อดสัตว 
รวมทั้ ง อาหาร  ปรุ งแต งที่ มี
สวนผสมของผลิตภัณฑเหลานี้
เปนหลัก 

RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

   16.02  เนื้อสัตว สวนอื่นของสัตวหรือ
เลือดสัตวที่ปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสียอื่นๆ 

  

214   1602.20 - ตับสัตว CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 5 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีผูสงออก 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 1 
ตอนที่  2  และตอนที่  5  ไดมา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
อ า ณ า เ ข ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า ค ี       
ผูสงออก 

     - ของสัตวปกเลี้ยง ตามประเภท
ที ่01.05 

  

215   1602.31 - - ไกงวง CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 5 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีผูสงออก 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 1 
ตอนที่  2  และตอนที่  5  ไดมา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
อ า ณ า เ ข ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า ค ี       
ผูสงออก 



๒๙ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

216   1602.32 - - ไกชนิดแกลลัสโดเมสติกัส RVC ไมนอยกวารอยละ 40 โดยมี
เงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 1 ตอนที่ 
2 และตอนที่ 5 ไดมาทั้งหมดหรือ
มีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 

217   1602.39 - - อื่นๆ CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 5 ไดมา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
อ า ณ า เ ข ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า ค ี       
ผูสงออก 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 1 
ตอนที่  2  และตอนที่  5  ไดมา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
อ า ณ า เ ข ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า ค ี       
ผูสงออก 

     - ของสุกร   

218   1602.41 - - ขาหลังและสวนตัดของขา
หลัง 

RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

219   1602.42 - - ขาหนาและสวนตัดของขา
หนา 

CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 5 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีผูสงออก 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 1 
ตอนที่  2  และตอนที่  5  ไดมา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
อ า ณ า เ ข ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า คี        
ผูสงออก 

220   1602.49 - - อื่นๆ รวมถึงของผสม CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 5 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ



๓๐ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ภาคีผูสงออก 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 1 
ตอนที่  2  และตอนที่  5  ไดมา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
อ า ณ า เ ข ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า คี        
ผูสงออก 

221   1602.50 - ของสัตวจําพวกโคกระบือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

222   1602.90 - อื่นๆ รวมถึงของปรุงแตงที่ทํา
จากเลือดสัตว 

CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 5 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีผูสงออก 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 1 
ตอนที่  2  และตอนที่  5  ไดมา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
อ า ณ า เ ข ต ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า คี        
ผูสงออก 

   16.04  ปลาที่ปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย คารเวียร และของที่ใชแทน
คารเวียรที่ทําจากไขปลา 

  

     - ปลาทั้งตัวหรือเปนชิ้น แตไมบด   

223   1604.11 - - ปลาแซลมอน CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

224   1604.12 - - ปลาเฮอรริง RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

225   1604.13 - - ปลาซารดีน ปลาซารดิเนลลา 
และปลาบริสลิ่ง หรือปลาสแปรต 

RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

226   1604.15 - - ปลาแมคเคอเรล RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

227   1604.16 - - ปลาแอนโชวี CC โดยมีเงื่อนไขวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ



๓๑ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 

228   1604.17 - - ปลาไหล CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

229   1604.19 
 

- - อื่นๆ CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

230   1604.20 - ปลาที่ปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสียอื่นๆ 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

    - คารเวียรและของที่ใชแทนคาร
เวียร 

 

231   1604.31 
 

- - คารเวียร CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

232   1604.32 
 

- - ของที่ใชแทนคารเวียร CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

   16.05  สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมล
ลุสกและสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสัน
หลังอื่นๆ ที่ปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสีย 

  

233   1605.10 - ปู RVC ไมนอยกวารอยละ 35 

    - กุง  

234   1605.21 
 

- - ไมไดบรรจุภาชนะที่อากาศ
ผานเขาออกไมได 

RVC ไมนอยกวารอยละ 35 

235   1605.29 - - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 35 

236   1605.30 - ลอบสเตอร CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต



๓๒ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

237   1605.40 - สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซียอื่นๆ CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

    - สัตวน้ําจําพวกโมลลุสก  

238   1605.51 
 
 
 
 

- - หอยนางรม CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

239   1605.52 
 

- - หอยเชลล รวมถึงหอยควีนส
แกลลอป 

CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ



๓๓ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ภาคีใดๆ  

240   1605.53 
 

- - หอยแมลงภู CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

241   1605.54 
 

- - ปลาหมึกกระดองและ
ปลาหมึกกลวย 

CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

242   1605.55 
 

- - ปลาหมึกยักษหรือปลาหมึก
สาย (อ็อกโตปส) 

CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

243   1605.56 
 

- - หอยลาย หอยกาบ และ
หอยแครง 

CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 



๓๔ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

244   1605.57 
 

- - เปาฮื้อ CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

245   1605.58 
 

- - หอยเสนล นอกจากหอย
เสนลทะเล 

CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

246   1605.59 
 

- - อื่นๆ CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

    - สัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลัง
อื่นๆ 

 



๓๕ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

247   1605.61 
 

- - ปลิงทะเล CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

248   1605.62 
 

- - เมนทะเล CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

249   1605.63 
 

- - แมงกะพรุน CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

250   1605.69 
 

- - อื่นๆ CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 3 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 3 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ



๓๖ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ภาคีใดๆ  

 
  

ตอนท่ี 19   ของปรุงแตงจากธัญพืช แปง 
สตารช หรือนม ผลิตภัณฑ
อาหารจําพวกเพสทร ี

  

   19.01  สิ่งสกัดจากมอลต รวมทั้งอาหาร
ปรุงแตง ที่ทําจากแปง เมล็ดหัก 
แปงหยาบ จากสตารช หรือสิ่ง
สกัดจากมอลต ไมมีโกโกหรือ มี
โกโกนอยกวารอยละ 40 โดย
น้ําหนัก ซึ่งคํานวณโดยเอาไขมัน
ออกทั้งหมดแลว ที่ ไม ไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่น และอาหาร
ปรุ งแต ง  ที่ ทํ าจ ากของตาม
ประเภท 04.01 ถึง 04.04 ไมมี
โกโก หรือมีโกโกนอยกวารอย
ละ 5 โดยน้ําหนัก ซึ่งคํานวณ
โดยเอาไขมันออกทั้งหมดแลว ที่
ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น 

  

251   1901.10 - อาหารปรุงแตงสําหรับใชเลี้ยง
ทารก จัดทําขึ้น เพื่อการขาย
ปลีก 

CTH โดยมีเงื่อนไขวาวสัดุจาก
ประเภทที่ 04.01 ถึง 04.04 และ
ตอนท่ี 10 และ 11 ไดถ่ินกําเนิดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากประเภทที่ 
04.01 ถึง 04.04 และตอนท่ี 10 
และ 11 ไดถิ่นกําเนิดในอาณาเขต
ของประเทศใดๆ 

252   1901.20 - ของผสมและแปงที่จัดทําไว
สําหรับทําขนม จําพวกเบเกอรี่
ตามประเภท 19.05 

CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ตอนท่ี 10 และ 11 ไดถ่ินกําเนิดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 10 
และ 11 ไดถิ่นกําเนิดในอาณาเขต



๓๗ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ของประเทศภาคีใดๆ 

253   1901.90 - อื่นๆ 
ก. อาหารปรุงแตงของของตาม
ประเภทที่ 04.01 ถึง 04.04 
 
 ข. อื่นๆ 
 

 
WO-AK 
 
 
CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ประเภทที่ 04.01 ถึง 04.04 และ
ตอนที่ 10 และตอนที่ 11 ไดถิ่น
กําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากประเภทที่ 
04.01 ถึง 04.04 และตอนที่ 10 
และตอนที่  11 ไดถิ่นกําเนิดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 

   19.04  อาหารปรุงแตงที่ทําจากธัญพืช
หรือผลิตภัณฑ ธัญพืชที่ทําให
พองฟู คั่ว อบ หรือปง (เชน 
คอรน เฟล็ก )  รวมทั้ ง ธัญพื ช 
(นอกจาก ขาวโพด) ในลักษณะ
เปนเม็ด เปนเกล็ด หรือเม็ดที่ทํา
เปนลักษณะอื่นๆ (เวนแตแปง 
เมล็ดหัก และแปงหยาบ) ซึ่งทํา
ใหสุกมากอนแลว หรือปรุงแตง
โดยวิธีอื่นที่ไมไดระบุ หรือรวม
ไวในที่อ่ืน 

  

254   1904.90 - อื่นๆ 
ก. ขาวในลักษณะเปนเม็ด ที่ไม
มีโกโก 
 
 
 
 
 
 

 
CTH โดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมใช
กฎ de minimis กับวัสดุที่ไมได
ถิ่นกําเนิดซึ่งนําเขาจากประเทศที่
ไมใชภาคีที่ใชในการผลิตสินคานั้น 
นอกเสียจากวาวัสดุที่ไมไดถ่ิน
กําเนิดนั้นมาจากประเภทยอยอื่น 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
 



๓๘ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ข. อื่นๆ CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40  

   19.05  ขนมปง เพสทรี เคก บิสกิตและ
ขนม จําพวกเบเกอรี่อื่นๆ จะมี
โกโกหรือไมก็ตาม คอมมิวเนียน
เวเฟอร แคปซูลชนิดที่เหมาะ
สําหรับ บรรจุยา ซีลลิ่งเวเฟอร 
ไรซเปเปอร และผลิตภัณฑที่
คลายกัน 

  

     - บิสกิตหวาน แวฟเฟลและเว
เฟอร 

  

255   1905.31 - - บิสกิตหวาน CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

256   1905.32 - - แวฟเฟลและเวเฟอร CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

257   1905.90 - อื่นๆ CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

 ตอนท่ี 20   ของปรุงแตงทําจากพืชผัก ผลไม
ลูกนัต หรือจากสวนอื่นของพืช 

  

   20.03  เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟล 
ที่ปรุงแตง หรือทําไวไมใหเสีย
โ ด ย วิ ธี อื่ น  น อ ก จ า ก ใ ช
น้ําสมสายชูหรือกรดอะซิติก 

  

258   2003.90 
 

- อื่นๆ CTH และ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 60 

   20.05  พืชผักอื่นๆ ที่ปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช
น้ํ าสมสายชูหรือกรดอะซิติก 
ไมไดแชเย็นจนแข็ง นอกจาก
ผลิตภัณฑตามประเภท 20.06 

  

    - พืชผักอื่นๆ และพืชผักตางๆ 
ผสมกัน 

 



๓๙ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

259   2005.91 - - หนอไม RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

260 
 
 
 

  2005.99 - - อื่นๆ 
ก. กิมจิ 
 
ข. อื่นๆ 

 
RVC ไมนอยกวารอยละ 60 
 
RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

261  20.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

พืชผัก ผลไม  ลูกนัต เปลือก
ผลไมและสวนอื่น ของพืชที่ทํา
ไวไมใหเสียโดยใชน้ําตาล (แช
อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ) 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

   20.08  ผลไม  ลูกนัต  และสวนอื่นที่
บริโภคไดของพืช ที่ปรุงแตงหรือ
ทําไวไมใหเสียโดยวิธีอื่น จะเติม
น้ําตาลหรือสารทําใหหวานอื่นๆ 
หรือสุราหรือไมก็ตาม ที่ไมได
ระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 

  

     - ลูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืช
อื่นๆ จะผสมกัน หรือไมก็ตาม 

  

262   2008.11 - - ถั่วลิสง RVC ไมนอยกวารอยละ 40 โดยมี
เ งื่ อนไขว าวัสดุจากตอนที่  12 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 

263   2008.19 - - อื่นๆ รวมถึงของผสม CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ประเภทยอย 0802.31, 0802.32, 
0802.40 และ 0802.90 ไดมา
หรือผลิตทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาประเภท
ย อ ย  0 8 0 2 . 3 1 ,  0 8 0 2 . 3 2 , 
0802.40 และ 0802.90 ไดมา
หรือผลิตทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 



๔๐ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

264   2008.20 - สับปะรด CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 8 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 8 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 

     - อื่นๆ รวมถึงของผสมนอกจาก
ข อ ง  ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ย อ ย 
2008.19  

  

265   2008.93 
 

- - แครนเบอรรี่ (แวกซิเนียม
มาโครคารปอน แวกซิเนียมออก
ซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิเด
อี้)  

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

266   2008.97 
 

- - ของผสม CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

267   2008.99 
 

- - อื่นๆ CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

   20.09  น้ําผลไม  (รวมถึง เกรปมัสต ) 
และน้ําพืชผัก ที่ไมไดหมักและ
ไมเติมสุรา จะเติมน้ําตาล หรือ
สารทําใหหวานอื่นๆ หรือไมก็ตาม 

  

     - น้ําสับปะรด   

   
268 

  2009.41 - - มีคาบริกซไมเกิน 20 CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 8 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 

269   2009.49 - - อื่นๆ CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 8 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ



๔๑ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ภาคีใดๆ 

    - น้ําผลไมหรือน้ําพืชผักอื่นๆ 
ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

 

270   2009.81 
 

- - น้ําแครนเบอรรี่ (แวกซิเนียม
มาโครคารปอน แวกซิเนียมออก
ซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิเดอี้) 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

271   2009.89 
 

- - อื่นๆ CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

272   2009.90 - น้ําผลไมหรือน้ําพืชผักตางๆ 
ผสมกัน 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

  ตอนท่ี 21   ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได   

   21.01  สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเขมขน
ของกาแฟ ของชา หรือชามาเต 
และของปรุงแตงที่มีผลิตภัณฑ
เหลานี้ เปนหลัก หรือที่มีกาแฟ 
ชา หรือชามาเตเปนหลัก 
รวมทั้งชิโครี่คั่วและของอื่นๆ คั่ว
ที่ใชแทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัว
เชื้ อและสิ่ ง เ ข มข นของของ
ดังกลาว 

  

273   2101.20 - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเขมขน
ของชาหรือ ของชามาเต และ
ของปรุงแตงที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ 
หรือสิ่งเขมขนเหลานี้เปนหลัก 
หรือทีม่ีชาหรือชามาเตเปนหลัก 

CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ประเภทที่ 09.02 ไดมาทั้งหมด
หรือมีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขต
ของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากประเภทที่ 
09.02 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 

   21.03  ซอสและของปรุงแตงสําหรับทํา
ซอส ของผสม ที่ใชปรุงรส และ
ของผสมที่ใชชูรส ผงละเอียด 

  



๔๒ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

และผงหยาบของมัสตารด และ
มัสตารดปรุงแตง 

274   2103.90 - อื่นๆ 
 
ก. โอเรียนตัลซอสชนิดฮอทบีน
เพสต ของผสมที่ใชชูรส ซอส
อื่นๆ ของปรุงแตงสําหรับทํา
ซอสอื่นๆ ของผสมที่ใชปรุงรส
อื่นๆ นอกจากโอเรียนตัสซอส
ชนิดบีนเพสต โอเรียนตัสซอส
ชนิดไชนีสบีนเพสต โอเรียนตัส
ซอสอื่นๆ และของที่คลายกัน 
มายองเนส เครื่องแกงสําเร็จรูป 
มีจู  
 
ข. โอเรียนตัลซอสชนิดบีนเพสต 
โอเรียนตัลซอสชนิดไชนีสบีน
เพสต โอเรียนตัลซอสอื่นๆ และ
ของที่ คล ายกัน  มายอง เนส 
เครือ่งแกงสําเร็จรูป มีจ ู

 
 
CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ตอนท่ี 7 และ 9 ไดมาทั้งหมดหรือ
มีการผลิตทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 7 
และ 9 ไดมาทั้งหมดหรือมีการ
ผลิตทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   21.06  อาหารปรุงแตงที่ไมไดระบุหรือ
รวมไวในที่อื่น 

  

275   2106.90 - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 โดยมี
เงื่อนไขวาวัสดุจากประเภทยอย 
1211.20, 1212.20 และ 
1302.19 ไดมาทั้งหมดหรือมีการ
ผลิตทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 

  ตอนท่ี 22   เครื่องดื่ม สุรา น้ําสมสายช ู   

   22.02  น้ํา รวมถึงน้ําแรและน้ําอัดลม ที่
เติมน้ําตาล หรือสารทําใหหวาน
อื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และ
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม อื่ น ๆ  ที่ ไ ม มี
แอลกอฮอล แตไมรวมถึงน้ํา

  



๔๓ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ผลไมหรือน้ําพืชผักตามประเภท 
20.09 

276   2202.10 - น้ํา รวมถึงน้ําแรและน้ําอัดลม 
ที่ เติมน้ํ าตาล หรือสารทําให
หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส 

RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

277   2202.90 - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 โดยมี
เงื่อนไขวาวัสดุจากประเภทยอย 
1211.20 และ 1302.19 ไดมา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 

278  22.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

เบียรที่ทําจากมอลต CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  

  22.04  ไวนที่ทําจากองุนสด รวมถึงไวน
ที่ เติมแอลกอฮอล เกรปมัสต 
นอกจากเกรปมัสตตามประเภท 
20.09 

  

     - ไวนอื่นๆ รวมทั้งเกรปมัสตที่
ปองกันหรือหยุดยั้ง เฟอรเมนเท
ชัน โดยการเติมแอลกอฮอล 

  

279   2204.21 - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 
ลิตรหรือนอยกวา 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  

280   2204.29 - - อื่นๆ CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  

   22.08  เอทิลแอลกอฮอลที่ไมไดแปลง
สภาพ มีความแรงแอลกอฮอล
โดยปริมาตรนอยกวารอยละ 80 
สุรา ลิเคียวรและเครื่องดื่มอื่นๆ 
ที่เปนสุรา 

  

281   2208.20 - สุราไดจากการกลั่นไวนองุน
หรือเกรปมารค 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  



๔๔ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

282   2208.30 - วิสกี ้ CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  

283   2208.70 - ลิเคียวรและคอรเดียลส RVC ไมนอยกวารอยละ 40 โดยมี
เงื่อนไขวาวัสดุจากประเภทยอย 
1211.20 และ 1302.19 ไดมา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 

  ตอนท่ี 23   ก า ก แ ล ะ เ ศ ษ ที่ เ ห ลื อ จ า ก

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหาร

ที่จัดทําไวสําหรับเลี้ยงสัตว 

  

   23.01  เนื้อสัตวหรือสวนอื่นของสัตว 
ปลา สัตวน้ํา จําพวกครัสตาเซีย 
โมลลุสก หรือสัตวน้ํา ที่ไมมี
กระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปน และที่
ทําเปน เพลเลต ซึ่งไมเหมาะ
สําหรับมนุษยบริโภค กากมัน
สัตวที่เจียวน้ํามันออกแลว 

  

284   2301.20 - ปลาหรือสัตวน้ําจําพวก ครัส
ตาเซีย โมลลุสก สัตวน้ําที่ไมมี
กระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปน ที่ทํา
เปนเพลเลต 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  

   23.06  กากน้ํามัน (ออยลเคก) และกาก
แข็งอื่นๆ ที่ไดจากการสกัดไขมัน
หรือน้ํามันพืช จะบด หรือทํา
เ ป น เ พ ล เ ล ต ห รื อ ไ ม ก็ ต า ม 
นอกจากของ  ตามประเภท 
23.04 หรือ 23.05 

  

285   2306.50 - ของมะพราวหรือเนื้อมะพราว
แหง (โคปรา) 

CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 8 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 



๔๕ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 8 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

286  23.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

วัตถุที่ไดจากพืช เศษพืช กาก
และผลพลอยได จากพืชจะทํา
เปนเพลเลตหรือไมก็ตาม ชนิดที่
ใชใน การเลี้ยงสัตว ที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่น 

CC โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอน
ที่ 8 ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากตอนที่ 8 
ไ ด ม าทั้ ง ห มดหรื อมี ก า ร ผลิ ต
ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ  

   23.09  ของปรุงแตงชนิดที่ ใช ในการ
เลี้ยงสัตว 

  

287   2309.90 - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

  ตอนท่ี 24   ยาสูบและผลิตภัณฑที่ใชแทน

ยาสูบ 

  

288  24.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ยาสูบที่ ยั ง ไม เปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป เศษของยาสูบ 

WO 

   24.02  ซิการ เชอรูต ซิการิลโลและบุหรี่ 
ที่ทําจากยาสูบ หรือทําจากของ
ที่ใชแทนยาสูบ 

  

289   2402.20 - บุหรี่ที่มียาสูบ CTH โดยมีเงื่อนไขวามูลคาของ
วัสดุที่ไมไดถิ่นกําเนิดในประเภทที่ 
24.03 ไม เกินรอยละ 60 ของ
มูลคา เอฟ โอ บี ของสินคา  

  หมวด 5 ผลิตภัณฑแร 

  ตอนท่ี 29   เคมีภัณฑอินทรีย  

   29.21  สารประกอบอะมีน-ฟงกชัน   



๔๖ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

     - อะไซคลิกโมโนอะมีน และ
อนุพันธของ อะไซคลิกโมโนอะ
มี น  ร วมทั้ ง เ กลื อ  ขอ งขอ ง
ดังกลาว 

  

290   2921.21 - - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือ
ของเอทิลีนไดอะมีน 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

291   2921.29 - - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   29.22  ส า ร ป ร ะ ก อ บ อ ะ มิ โ น ที่ มี
ออกซิเจนฟงกชัน 

  

     - อะมิโน-แอลกอฮอล (นอกจาก
ที่มีออกซิเจน ฟงกชันมากกวา
หนึ่งชนิด) อีเทอรและเอสเทอร 
ขอ งอะมิ โ น  - แอลกอฮอล
เหลานี้  รวมทั้งเกลือของของ
ดังกลาว 

  

292   2922.12 - - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือ
ของของดังกลาว 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

293   2922.13 - - ไตรเอทานอลอะมีน และ
เกลือของของดังกลาว 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

     - กรดอะมิโน (นอกจากที่มี
ออกซิเจน ฟงกชันมากกวาหนึ่ง
ชนิด) และเอสเทอร ของกรด 
อะมิโน รวมทั้งเกลือของของ
ดังกลาว 

  

294   2922.41 - - ไลซีนและเอสเทอรของไลซีน 
รวมทั้งเกลือ ของของดังกลาว 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   29.23  เกลือควอเทอรนารีแอมโมเนียม 
และควอเทอรนารีแอมโมเนียม 
ไฮดรอกไซด เลซิทินและฟอส
โฟอะมิโนไลปดอื่นๆ จะนิยามไว
ในทางเคมีหรือไมก็ตาม 

  



๔๗ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

295   2923.90 - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

  ตอนท่ี 33   เอสเซนเชียลออยลและเรซิ
นอยด เครื่องหอม เครื่องสําอาง 
หรือสิ่งปรุงแตงสําหรับประทิน
รางกายหรือประเทืองโฉม (ทอย
เล็ตเพรพาเรชัน) 

  

   33.01  เอสเซนเชียลออยล (จะมีเทอร
พี น ห รื อ ไ ม ก็ ต า ม )  ร ว ม ถึ ง
คอนกรีต และแอบโซลูต เรซิ
นอยด ออลีโอเรซินที่สกัดแลว 
สิ่ ง เ ข มข นของ  เอส เซน เชี ย
ลออยลในลักษณะเปนไขมัน 
เปนน้ํามันระเหยยากเปนไขหรือ
ของที่คลายกัน ซึ่งไดจาก
กรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเร
ชัน ผลพลอยไดที่มีเทอรพีน ซึ่ง
ไดจากกรรมวิธี แยกเทอรพีนอ
อกจากเอสเซนเซียลออยล น้ําที่
ไดจากการกลั่นในกรรมวิธีสกัด 
เอสเซนเซียลออยลดวยไอน้ํา 
และสารละลาย ของเอสเซนเซีย
ลออยลในน้ํา 

  

296   3301.30 - เรซินอยด CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

297   3301.90 - อื่นๆ CTH โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจาก
ประ เภทยอย  1211 . 20 และ 
1302.19 ไดมาทั้งหมดหรือมีการ
ผลิตทั้ งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุจากประเภท
ยอย 1211.20 และ 1302.19 
ไ ด ม าทั้ ง ห มด หรื อ มี ก า ร ผลิ ต



๔๘ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ทั้งหมดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ 

  หมวด 7 พลาสติกและของท่ีทําดวยพลาสติก ยาง และของที่ทําดวยยาง 

  ตอนท่ี 40   ยางและของที่ทําดวยยาง   

   40.11  ย า ง น อ ก ช นิ ด อั ด ล ม ที่ เ ป น
ของใหม 

  

298   4011.10 - ชนิดที่ ใชกับรถยนตนั่ง 
(รวมถึ งส เตชันแวกอน และ
รถแขง) 

CTH และ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 55 

299   4011.20 - ชนิดที่ใชกับรถบัสหรือ
รถบรรทุก 

CTH และ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 55 

300   4011.40 - ชนิดที่ใชกับจักรยานยนต CTH และ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 55 

  หมวด 8 หนังดิบ หนังฟอก หนังเฟอร และของท่ีทําดวยหนังดังกลาว เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก 
เครื่องใชสําหรับเดินทาง กระเปาถือและภาชนะท่ีคลายกัน ของทําดวยไสสัตว (นอกจากไสตัวไหม) 

  ตอนท่ี 42   เครื่ อ งหนั ง  เครื่ อ งอานและ
เครื่องเทียมลาก เครื่องใช
สําหรับเดินทาง กระเปาถือ และ
ภาชนะที่คลายกัน ของที่ทําดวย
ไสสัตว (นอกจากไสตัวไหม) 

  

  42.03  เครื่ องแต งกายและของที่ ใช
ประกอบ กับเครื่องแตงกาย  
ทําดวยหนังฟอกหรือหนังอัด 

  

     - ถุงมือทุกชนิด   

301   4203.21 - - ที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับ
ใชในการกีฬา 

CC 
 

  หมวด 11 สิ่งทอและของทําดวยสิ่งทอ 

  ตอนท่ี 50   ไหม   

302  50.01 ทุก
ประเภท

รังไหมที่เหมาะสําหรับการสาว
ไหม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๔๙ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ยอย 

303  50.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ไหมดิบ (ยังไมเขาเกลียว) CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

304  50.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

เศษไหม (รวมถึงรั งไหมที่ ไม
เหมาะสําหรับ การสาวไหม เศษ
ดายไหมและกลุมใย ที่สางจาก
เศษวัตถุที่ทําดวยไหม) 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

      

  306  50.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

ดายไหมและดายที่ปนจากเศษ
ไหม จัดทําขึ้น เพื่อการขายปลีก 
รวมทั้งไสตัวไหม 

CTH ยกเวนมาจากประเภทที่ 
50.04 ถึง 50.05 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40  

  307  50.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอทําดวยไหมหรือเศษไหม CTH  
หรือมีการพิมพหรือการยอมสี
รวมกับกระบวนการเตรียมหรือ   
ฟนิชชิ่งอยางนอยสองกระบวนการ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

308 ตอนท่ี 51   ขนแกะ ขนละเอียดหรือขน
หยาบของสัตว ดายขนมา และ
ผาทอ 

  

   51.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ขนแกะ ไมไดสางหรือหวี CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  

309  51.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ขนละเอียดหรือขนหยาบของ
สัตว ไมไดสางหรือหวี 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  

310  51.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือ
เศษขนหยาบ ของสัตว รวมถึง
เศษดายขนแกะหรือขนสัตว แต
ไมรวมถึงกลุมใยที่สางจากเศษ
วัตถุ ที่ทําดวยขนแกะหรือขน
สัตว 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  



๕๐ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

311  51.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

กลุมใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทํา
ดวยขนแกะ หรือขนละเอียด
หรือขนหยาบของสัตว 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  

312  51.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

ขนแกะและขนละเอียดหรือขน
หยาบของสัตว สางหรือหวีแลว 
(รวมถึงขนแกะที่หวี แลวทําเปน
เสนสั้น (แฟรกเมนต)) 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40  

313  51.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

ด ายทํ าด ว ยขนแกะหรื อขน
ละเอียดของสัตว จัดทําขึ้นเพื่อ
การขายปลีก 

CTH ยกเวนมาจากประเภทที่ 
51.06 ถึง 51.08  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

314  51.11 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอทําดวยขนแกะหรือขน
ละเอียดของสัตว ที่สางแลว 

CTH  
หรือมีการพิมพหรือการยอมสี
รวมกับกระบวนการเตรียมหรือ   
ฟนิชชิ่งอยางนอยสองกระบวนการ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40  

315  51.12 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอทําดวยขนแกะหรือขน
ละเอียดของสัตว ที่หวีแลว 

CTH  
หรือมีการพิมพหรือการยอมสี
รวมกับกระบวนการเตรียมหรือ   
ฟนิชชิ่งอยางนอยสองกระบวนการ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

316  51.13 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอทําดวยขนหยาบของสัตว
หรือขนมา 

CTH  
หรือมีการพิมพหรือการยอมสี
รวมกับกระบวนการเตรียมหรือ   
ฟนิชชิ่งอยางนอยสองกระบวนการ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

 ตอนท่ี 52   ฝาย   

317  52.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ฝาย ไมไดสางหรือหวี CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

318  52.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

เศษฝาย (รวมถึงเศษดายและ
กลุมใยที่สาง จากเศษวัตถุที่ทํา
ดวยฝาย) 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

319  52.03 ทุก ฝาย สางหรือหวีแลว CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 



๕๑ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ประเภท
ยอย 

40 

320  52.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

ดายฝาย (นอกจากดายเย็บ) 
จัดทําขึ้น เพื่อการขายปลีก 

CTH ยกเวนมาจากประเภทที่ 
52.04 ถึง 52.06 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

  ตอนท่ี 53   เสนใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ดาย
กระดาษ และผาทอจากดาย
กระดาษ 

  

321  53.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ปานลินิน ดิบหรือผานกรรมวิธี
แลวแตไมไดปน เสนใยที่ไมได
ขนาดและเศษของปานลินิน 
(รวมถึงเศษดายและเสนใยที่สาง
จากเศษวัตถุ ทําดวยปานลินิน) 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

322  53.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ปานแท (แคนนาบิสซาติวา) ดิบ
หรือ ผานกรรมวิธีแลว แตไมได
ปน เสนใยที่ไมไดขนาด และเศษ
ของปานแท (รวมถึงเศษดาย 
และกลุมใยที่สางจากเศษวัตถุทํา
ดวยปานแท) 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

323  53.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

ปอกระเจาและเสนใยสิ่งทอจาก
เปลือกใน ของตนไมอื่นๆ (ไม
รวมถึงปานลินิน ปานแท และ
ปานรามี) ดิบหรือผานกรรมวิธี
แลว แตไมไดปน เสนใยที่ไมได
ขนาดและเศษของ เสนใยเหลานี้ 
(รวมถึงเศษดายและกลุมใยที่
สางจากเศษวัตถุทําดวยเสนใย
ดังกลาว) 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

324  53.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสนใยมะพราว เสนใยอะบากา 
(ปานมนิลา หรือมูซาเทกซิไท
ลิสนี) ปานรามี และเสนใยสิ่งทอ 
จากพืชอื่นๆ ที่ ไม ไดระบุหรือ
รวมไวในที่อื่น ดิบหรือผาน
กรรมวิธีแลว แตไมไดปน เสนใย

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๕๒ 
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ที่ไมไดขนาด เศษใยสางหรือหวี 
และ เศษของ เส น ใ ย เหล า นี้ 
(รวมถึงเศษดาย และกลุมใยที่
สางจากเศษวัตถุทําดวยเสนใย
ดังกลาว) 

325  53.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอทําดวยปานลินิน CTH  
หรือมีการพิมพหรือการยอมสี
รวมกับกระบวนการเตรียมหรือ   
ฟนิชชิ่งอยางนอยสองกระบวนการ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

326  53.10 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอทําดวยปอกระเจาหรือเสน
ใยสิ่ งทอ จากเปลือกในของ
ตนไมอื่นๆ ตามประเภท 53.03 

CTH  
หรือมีการพิมพหรือการยอมสี
รวมกับกระบวนการเตรียมหรือ   
ฟนิชชิ่งอยางนอยสองกระบวนการ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

327  53.11 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอทําดวยเสนใยสิ่งทอที่ได
จากพืชอื่นๆ ผาทอทําดวยดาย
กระดาษ 

CTH  
หรือมีการพิมพหรือการยอมสี
รวมกับกระบวนการเตรียมหรือ   
ฟนิชชิ่งอยางนอยสองกระบวนการ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

  ตอนท่ี 54   ใยยาวประดิษฐ แถบและวัตถุ

ทอประดิษฐที่คลายกัน 

  

328  54.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ดายเย็บทําดวยใยยาวประดิษฐ 
จะจัดทําขึ้น เพื่อการขายปลีก
หรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

329  54.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ดายใยยาวสังเคราะห (นอกจาก
ดายเย็บ) ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการ
ขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยว
สังเคราะหที่มีขนาดนอยกวา 67 
เดซิเทกซ 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

330  54.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

ดายใยยาวเทียม (นอกจากดาย
เย็บ) ไมไดจัดทําขึ้นเพื่อการขาย
ปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียม ที่

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๕๓ 
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มีขนาดนอยกวา 67 เดซิเทกซ 

331  54.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

ใยยาวเดี่ยวสังเคราะหที่มีขนาด 
ตั้งแต 67 เดซิเทกซขึ้นไป และ
ไมมีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 
มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่
คลายกัน (เชน ฟางเทียม) ทํา
ดวยวัตถุทอสังเคราะหที่มีความ
ก ว า ง  ป ร า ก ฏ ไ ม เ กิ น  5 
มิลลิเมตร 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

332  54.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต 
67 เดซิเทกซ ขึ้นไปและไมมี
ขนาดภาคตัดขวางใด เกิน 1 
มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่
คลายกัน (เชน ฟางเทียม) ทํา
ดวยวัตถุทอเทียมที่มี ความกวาง
ปรากฏไมเกิน 5 มิลลิเมตร 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

333  54.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

ดายใยยาวประดิษฐ (นอกจาก
ดายเย็บ) จัดทําขึ้นเพื่อการขาย
ปลีก 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

 ตอนท่ี 55   เสนใยสั้นประดิษฐ   

334  55.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

กลุมใยยาวสังเคราะห CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

335  55.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

กลุมใยยาวเทียม CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

336  55.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสนใยสั้นสังเคราะหที่ไมไดสาง 
หวี หรือผานกรรมวิธีอยางอื่น
สําหรับการปนดาย 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

337  55.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสนใยสั้นเทียมที่ไมไดสาง หวี 
ห รื อ ผ า น ก ร รมวิ ธี อ ย า ง อื่ น
สําหรับการปนดาย 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๕๔ 
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338  55.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

เศษของเสนใยประดิษฐ (รวมถึง
เศษใยสาง หรือหวี เศษดายและ
กลุมใยที่สางจากเศษวัตถุ ทํา
ดวยเสนใยประดิษฐ) 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

339  55.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสนใยสั้นสังเคราะหที่สาง หวี 
ห รื อ ผ า น ก ร รมวิ ธี อ ย า ง อื่ น
สําหรับการปนดาย 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

340  55.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสนใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือ
ผานกรรมวิธีอยางอื่น สําหรับ
การปนดาย 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

341  55.11 ทุก
ประเภท

ยอย 

ดาย (นอกจากดายเย็บ) ทําดวย
เสนใยสั้นประดิษฐ จัดทําขึ้นเพื่อ
การขายปลีก 

CTH ยกเวนมาจากประเภทที่ 
55.08 ถึง 55.10  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

  ตอนท่ี 56   แวดดิ้ง สักหลาดและผาไมทอ 
ดายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน 
ชนิ ดคอร เ ดจ  ชนิ ด โ รปและ
เคเบิล และของทําดวยสิ่ง
ดังกลาว 

  

342  56.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

แวดดิ้งทําดวยวัตถุทอและของ
ทําดวย แวดดิ้งดังกลาว รวมทั้ง
เสนใยสิ่งทอที่มีความยาว ไมเกิน 
5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอ 
และมิลเน็ป 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

343  56.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุม 
หรืออัดเปนชั้น หรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

344  56.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาไมทอ จะอาบซึม เคลือบ หุม 
หรืออัดเปนชั้น หรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

345  56.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

ดายยางและดายยางชนิดคอรด 
ที่หุมดวยสิ่งทอรวมทั้งดายสิ่งทอ
และแถบและของที่คลายกัน 
ตามประเภท 54.04 หรือ 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๕๕ 
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54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุม 
หรือหุ มปลอก ดวยยางหรื อ
พลาสติก 

346  56.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

ดายที่มีโลหะอยูดวย จะทําแบบ
กิมพหรือไมก็ตาม ที่เปนดายสิ่ง
ทอหรือแถบหรือของที่คลายกัน 
ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 
ป ร ะ ก อ บ เ ข า กั บ โ ล ห ะ ที่ มี
ลักษณะเปนเสน แถบ หรือเปน
ผง หรือหุมดวยโลหะ 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

34  56.06 ทกุ
ประเภท

ยอย 

ด า ย กิ ม พ  แ ถ บ แ ล ะ ข อ ง ที่
คลายกัน ตามประเภท 54.04 
หรือ 54.05 ที่ทําแบบกิมพ 
(นอกจากของตามประ เภท 
56.05 และดายกิมพ ที่ทําดวย
ขนมา ) ดายเชนิลล  (รวมถึ ง 
ดายฟล็อกเชนิลล) และลูปเวล
ยารน 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

348  56.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

เชือกชนิดทไวน คอรเดจ โรป 
และชนิดเคเบิล จะถักตามยาว
หรือถักแบบเปยหรือไมก็ตาม 
และจะอาบซึม เคลือบ หุม หรือ
หุมปลอก ดวยยางหรือพลาสติก
หรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

349  56.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

ตาขายแบบผูกปมทําดวยเชือก
ชนิดทไวน ชนิดคอรเดจ หรือ
ชนิดโรป รวมทั้งตาขายจับปลา 
และตาขายอื่นๆ ที่จัดทําแลว ทํา
ดวยวัตถุทอ 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

350  56.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

ของทําดวยดาย แถบหรือของที่
คลายกัน ตามประเภท 54.04 
หรือ 54.05 และของทําดวย
เชือกชนิดทไวน ชนิดคอรเดจ 
ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไมไดระบุ 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๕๖ 
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หรือรวมไวในที่อื่นๆ 

  ตอนท่ี 57   พรมและสิ่งทอปูพื้นอ่ืนๆ   

351  57.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทําโดย
วิธีผูกปม จะจัดทําแลวหรือไมก็
ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

352  57.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทําโดย
วิธีทอ ไม ไดทําปุยแบบทัฟต 
หรือแบบฟล็อก จะจัดทําแลว
หรือไมก็ตาม รวมถึง “เคเลม” 
“ชูแม็ก” “คารามานี” และพรม
ผืน ทอดวยมือที่คลายกัน 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

353 
 

 57.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทําปุย
แบบทัฟต จะจัดทําแลวหรือไมก็
ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

354  57.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

พรมและสิ่ งทอปูพื้นอื่นๆ ทํา
ด ว ย สั ก ห ล า ด  ไ ม ไ ด ทํ า ปุ ย
แบบทัฟตหรือแบบฟล็อก จะ
จัดทําแลวหรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

355  57.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 
จะจัดทําแลวหรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

  ตอนท่ี 58   ผาทอชนิดพิเศษ ผาสิ่งทอที่ทํา
ปุยแบบทัฟต ผาลูกไม เทเพสทรี 
ผาที่ใชตกแตง ผาปก 

  

356  58.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอมีขนแบบไพลและแบบเช
นิลล นอกจาก ผาตามประเภท 
58.02 หรือ 58.06 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

357  58.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอแบบผาขนหนูและผาทอที่
คลายกัน นอกจากผาหนาแคบ 
ตามประเภท 58.06 ผาสิ่งทอที่
ทํ า ปุ ย แ บ บ ทั ฟ ต  น อ ก จ า ก
ผลิตภัณฑ ตามประเภท 57.03 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๕๗ 
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358  58.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาโปรงนอกจากผาหนาแคบ
ตามประเภท 58.06 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

359  58.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาโปรงชนิดทูลลและผาตาขาย
อื่นๆ ไมรวมถึงผาทอและผาถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต แต
รวมถึงผาลูกไมที่ เปนผืน เปน
แถบ หรือเปนลวดลายสําหรับใช
ประดับนอกจากผาตามประเภท 
60.02 ถงึ 60.06 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

360  58.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

เทเพสทรีทอดวยมือชนิดโกบีลิน 
ฟลานเดอร ออบัสซัน บิวเวียส 
และชนิดที่คลายกัน รวมทั้งเท
เพสทรีที่ปกลวดลาย (เชนแบบ
เพทิตพอยต แบบครอสสติตซ) 
จะจัดทําแลวหรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

361  58.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอหนาแคบนอกจากของตาม
ประเภท 58.07 ผาหนาแคบที่มี
ดายยืนโดยไมมีดายพุง ประกอบ
เขาดวยกันโดยใชสารยึดติด 
(บอลดัก) 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

362  58.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

ปาย ตรา และของที่คลายกัน 
ทําดวยวัตถุ ทอเปนผืน เปนแถบ 
ตัดเปนรูปทรง หรือตัดตาม
ขนาด ไมไดปก 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

363  58.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

แถบถักแบบเปยเปนผืน ผาที่ใช
ตกแตงเปนผืน ซึ่งไมไดปก และ
ไมไดถักแบบนิตหรือแบบโคร
เชต พู ตุม และของที่คลายกัน 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

364  58.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาทอทําดวยดายโลหะและผา
ทอทําดวยดาย ที่มีโลหะอยูดวย
ตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช
กับเครื่องแตงกาย ใช เปนผา
ตกแตง หรือเพื่อวัตถุประสงคที่

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๕๘ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

คลายกัน ที่ไมไดระบุ หรือรวมไว
ในที่อ่ืน 

 ตอนท่ี 59   ผาสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุม
หรืออัดเปนชั้น ของทําดวยสิ่ง
ทอชนิดที่ เหมาะสําหรับใชใน
อุตสาหกรรม 

  

365  59.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาสิ่งทอที่เคลือบดวยกัมหรือ
สารจําพวก อะมิเลเซียส ชนิดที่
ใชหุมปกหนังสือหรือที่คลายกัน 
ผ าลอกลายผ า ใบที่ จั ดทํ า ไ ว
สําหรับระบายสี รวมทั้งผาแข็ง
ซับในและผาแข็งที่ คลายกัน 
ชนิดที่ใชสําหรับทําพื้นทรงหมวก 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

366  59.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาใบยางรถ (ผาไทรคอรด) ทํา
ดวยดายทนแรงดึงสูง ซึ่งทําดวย
ไนลอนหรือโพลิอะไมดอื่นๆ ทํา
ดวยโพลิ เอสเทอร  หรือวิสโค
สเรยอน 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

367  59.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุม 
หรืออัดเปนชั้น ดวยพลาสติก 
นอกจ ากขอ งต ามประ เภ ท 
59.02 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

368  59.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

พรมน้ํามัน จะตัดใหเปนรูปทรง
หรือไมก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่
ทําโดยการเคลือบหรือ หุมแผน
รองรับที่เปนสิ่งทอ จะตัดใหเปน
รูปทรง หรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

369  59.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

สิ่งปดผนังทําดวยสิ่งทอ CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

370  59.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาสิ่งทอปนยาง นอกจากของ
ตามประเภท 59.02 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 



๕๙ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

371  59.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือ
หุมดวยของอื่นๆ ผาใบที่ระบาย
สีเปนฉากละคร ฉากในหองศิลป 
หรือที่คลายกัน 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

372  59.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

ไสที่เปนสิ่งทอไดจากการทอ ถัก
ต า ม ย า ว  ห รื อ ถั ก แ บ บ นิ ต 
สําหรับใชกับตะเกียง เตา เครื่อง
ขีดไฟ เทียน หรือที่คลายกัน 
รวมทั้งไสตะเกียงเจาพายุและผา
ที่ถักแบบนิต เปนทรงกระบอก
สําหรับไสตะเกียง จะอาบซึม
หรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

373  59.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

ทอออนและทอที่คลายกัน ทํา
ดวยสิ่งทอ จะบุดานในหรือหุม
ใหแข็งแรงดวยวัตถุอื่น หรือจะมี
อุปกรณประกอบที่เปนวัตถุอื่น
ดวย หรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

374  59.10 ทุก
ประเภท

ยอย 

สายพานส งกํ าลั ง  สายพาน
ลํ า เ ลี ย ง  ห รื อขอ งที่ ใ ช เ ป น
สายพาน ทําดวยวัตถุทอ จะอาบ
ซึม เคลือบ หุม หรืออัดเปนชั้น
ดวยพลาสติก หรือจะเสริมให
แข็งแรงดวยโลหะหรือวัตถุอื่น 
หรือไมก็ตาม 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

375  59.11 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผลิตภัณฑและของที่ทําดวยสิ่ง
ทอเพื่อใชทางเทคนิคตามที่ระบุ
ในหมายเหตุ 7 ของตอนนี้ 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

 ตอนท่ี 61   เครื่ องแต งกายและของที่ ใช
ประกอบกับเครื่องแตงกาย ถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต 

  

376  61.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อโอเวอรโคต คารโคต เคป 
โคลก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ต
ที่ใสเลนสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ต
กันลม และเสื้อคลุมที่คลายกัน 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 



๖๐ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ของบุรุษ หรือเด็กชาย ถักแบบ
นิตหรือแบบโครเชต นอกจาก
ของตามประเภท 61.03 

377  61.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อโอเวอรโคต คารโคต เคป 
โคลก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ต
ที่ใสเลนสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ต
กันลม และเสื้อคลุมที่คลายกัน 
ของสตรี หรือเด็กหญิง ถักแบบ
นิตหรือแบบโครเชต นอกจาก
ของตามประเภท 61.04 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

378  61.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด แจ็ก
เก็ต เสื้อเบลเซอร กางเกงขายาว 
ชุดหมีที่ มี เ อี๊ ยมและสายโยง 
กางเกงขาสามสวน กางเกงขา
สั้น (นอกจากชุดวายน้ํา) ของ
บุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

379  61.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด แจ็ก
เก็ต เสื้อเบลเซอร เสื้อกระโปรง
ชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง 
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยม
และสายโยง กางเกงขาสามสวน 
และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุด
วายน้ํา) ของสตรีหรือเด็กหญิง 
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

380  61.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถัก
แบบนิต หรือแบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

381  61.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อเบลาส เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส 
ของสตรี หรือเด็กหญิง ถักแบบ
นิตหรือแบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

382  61.07 ทุก กางเกงชั้ น ใน กางเกงชั้น ใน CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น



๖๑ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ประเภท
ยอย 

ชนิดบรีฟ ไนทเชิ้ต พิจามา เสื้อ
คลุมอาบน้ํา เสื้อคลุมแตงตัว 
และของที่คลายกัน ของบุรุษ
หรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต 

จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

383  61.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรง
ชั้นใน กางเกงชั้นใน ชนิดบรีฟ 
กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา 
เสื้อคลุมชนิดเนกลีเชย เสื้อคลุม
อาบน้ํา เสื้อคลุมแตงตัว และ
ของที่คลายกัน ของสตรี หรือ
เด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

384  61.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลต 
และเสื้อชั้นในอยางอื่น ถักแบบ
นิตหรือแบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

385  61.10 ทุก
ประเภท

ยอย 

เจอรซี่ พูลโอเวอร เสื้อชนิดคาร
ดิ แ ก น  เ สื้ อ กั๊ ก  แ ล ะ เ สื้ อ ที่
คลายกัน ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

386  61.11 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อผาและของที่ใชประกอบกับ
เครื่องแตงกาย ของเด็กเล็ก ถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

387  61.12 ทุก
ประเภท

ยอย 

ชุดวอรม ชุดสกี และชุดวายน้ํา 
ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

388  61.13 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อผาที่ทําดวยผาถักแบบนิต
หรือแบบโครเชต ตามประเภท 
59.03 59.06 หรือ 59.07 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 



๖๒ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

389  61.14 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อผาอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

390  61.15 ทุก
ประเภท

ยอย 

ถุงนองกางเกง เสื้อกางเกงยืด
แนบเนื้อ ถุงนอง ถุงเทาชนิด
ตางๆ รวมถึงถุงนองชนิดแกรดู
เอเต็ด คอมเพรสชัน (เชน ถุง
นองสําหรับชวยรักษา เสนเลือด
ขอด) และรองเทาที่ไมมีพื้นเสริม 
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

391  61.16 ทุก
ประเภท

ยอย 

ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

392  61.17 ทุก
ประเภท

ยอย 

ของที่ใชประกอบกับเครื่องแตง
กาย ที่จัดทําแลวอื่นๆ ถักแบบ
นิตหรือแบบโครเชต รวมทั้ง
สวนประกอบของเสื้อผาหรือ
ส วนประกอบ ของของที่ ใ ช
ประกอบกับเครื่องแตงกาย ถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

  ตอนท่ี 62   เครื่ องแต งกายและของที่ ใช
ประกอบกับเครื่องแตงกาย ที่
ไมไดถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 

  

393  62.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อโอเวอรโคต คารโคต เคป 
โคลก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ต
ที่ใสเลนสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ต
กันลม และเสื้อคลุมที่คลายกัน 
ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจาก
ของ ตามประเภท 62.03 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

394  62.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อโอเวอรโคต คารโคต เคป 
โคลก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ต
ที่ใสเลนสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ต

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 



๖๓ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

กันลม และเสื้อคลุมที่คลายกัน 
ของสตรี หรือเด็กหญิง นอกจาก
ของตามประเภท 62.04 

หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

395  62.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด แจ็ก
เก็ต เสื้อเบลเซอร กางเกงขายาว 
ชุดหมีที่ มี เ อี๊ ยมและสายโยง 
กางเกงขาสามสวน และกางเกง
ขาสั้น (นอกจากชุดวายน้ํา) ของ
บุรุษและเด็กชาย 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

396  62.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

สูท เครื่องแตงตัวเปนชุด แจ็ก
เก็ต เสื้อเบลเซอร เสื้อกระโปรง
ชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง 
กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยม
และสายโยง กางเกงขาสามสวน 
และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุด
วายน้ํา) ของสตรีหรือเด็กหญิง 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

397  62.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

398  62.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อเบลาส เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส 
ของสตรี หรือเด็กหญิง 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

399  62.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

ชนิ ดซิ ง เ กลตและชนิ ดอื่ น ๆ 
กางเกงชั้ น ใน กางเกงชั้น ใน
ชนิดบรีฟ ไนทเชิ้ต พิจามา เสื้อ
คลุมอาบน้ํา เสื้อคลุมแตงตัว 
และของที่คลายกัน ของบุรุษ
หรือเด็กชาย 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

400  62.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิด
อื่ น ๆ  ชุ ด ชั้ น ใ น ช นิ ด ส ลิ ป 
กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นใน 
ชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอน

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
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ยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลี
เซย เสื้อคลุมอาบน้ํา เสื้อคลุม
แตงตัว และของที่คลายกัน ของ
สตรีหรือเด็กหญิง 

401  62.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อผาและของที่ใชประกอบกับ
เครื่องแตงกาย ของเด็กเล็ก 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

402  62.10 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อผาที่ทําดวยผาตามประเภท 
56.02 56.03 59.03 59.06 
หรือ 59.07 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

403  62.11 ทุก
ประเภท

ยอย 

ชุดวอรม ชุดสกี และชุดวายน้ํา 
รวมทั้งเสื้อผาอื่นๆ 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

404  62.12 ทุก
ประเภท

ยอย 

เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและ
ตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยง
กางเกง สายโยงถุงนอง สายรัด
ถุ งน อง  และของที่ คล ายกัน 
รวมทั้งสวนประกอบของของ
ดังกลาว จะถักแบบนิตหรือแบบ
โครเชต หรือไมก็ตาม 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

405  62.13 ทกุ
ประเภท

ยอย 

ผาเช็ดหนา CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดและสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีผูสงออก 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
 



๖๕ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

406  62.14 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผ า คลุ ม ไหล  ผ าพั นคอชนิ ด
สี่เหลี่ยม ผาพันคอ ผาโปรงคลุม
ศีรษะ ผาคลุมหนา และของที่
คลายกัน 

CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดและสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีผูสงออก 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

407  62.15 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาผูกคอ ผาผูกคอหูกระตาย 
และผาผูกคอ แบบกราวัต 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

408  62.16 ทุก
ประเภท

ยอย 

ถุงมือทุกชนิด CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

409  62.17 ทุก
ประเภท

ยอย 

ของที่ใชประกอบกับเครื่องแตง
กาย ที่จัดทําแลวอื่นๆ รวมทั้ง
สวนประกอบ ของเสื้อผาหรือ
ส ว นป ร ะกอบของขอ งที่ ใ ช
ประกอบ กับเครื่องแตงกาย 
นอกจ ากขอ งต ามประ เภ ท 
62.12 

CC โดยมีเงื่อนไขวาสินคานั้น
จะตองผานการตัดและเย็บใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

 ตอนท่ี 63   ของทําดวยสิ่งทอที่จัดทําแลว
อื่นๆ ของเปนชุด เสื้อผาที่ใช
แลวและของที่ใชแลวทําดวยสิ่ง
ทอ ผาขี้ริ้ว 

  

410  63.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาหมและผาคลุมตัวที่ใชในเวลา
เดินทาง 

CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
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60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ และสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

411  63.02 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาที่ ใชกับเตียง โตะ หองน้ํ า 
และหองครัว 

CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ และสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

412  63.03 ทุก
ประเภท

ยอย 

มาน (รวมถึงมานชนิดจับจีบ) 
และมานบังตา รวมทั้งกะบังมาน
หรือกะบังเตียง 

CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ และสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

413  63.04 ทุก
ประเภท

ยอย 

ของอื่นๆ ที่ใชตกแตง ไมรวมถึง
ของ ตามประเภท 94.04 

CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
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ภาคีใดๆ และสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

414  63.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

กระสอบและถุง ชนิดที่ใชบรรจุ
ของ 

CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ และสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

415  63.06 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาใบคลุมของ ผาใบบังแดด 
และมานกันแดด เต็นท ใบเรือ
สําหรับเรือ ใบเรือสําหรับเซล
บอรด หรือใบเรือสําหรับเรือบก 
รวมทั้งเครื่องแคมปง 

CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ และสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

416  63.07 ทุก
ประเภท

ยอย 

ของที่จัดทําแลวอื่นๆ รวมถึง
แบบสําหรับตัดเสื้อผา 

CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ และสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
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ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

417  63.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

ของเปนชุดที่ประกอบดวยผาทอ
และดาย จะมีอุปกรณประกอบ
หรือไมก็ตาม สําหรับจัดทําเปน
พรมผืน เทเพสทรี ผาปก ที่ทํา
เปนผาปูโตะหรือผาเช็ดมือ หรือ
จัดทํา เปนของทําดวยสิ่งทอที่
คลายกัน บรรจุภาชนะ เพื่อการ
ขายปลีก 

CC โดยมีเงื่อนไขวาผาในประเภท
ที่ 50.07, 51.11 ถึง 51.13, 
52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 
53.11, 54.07 ถึง 54.08, 55.12 
ถึง 55.16, 58.01 ถึง 58.02, 
60.01 ถึง 60.06 จะตองไดถิ่น
กําเนิดในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดๆ และสินคานั้นจะตองผาน
การตัดและเย็บในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดๆ 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

418  63.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

เสื้อผาที่ใชแลวและของอื่นๆ ที่
ใชแลว 

WO 

419  63.10 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผาขี้ริ้วหรือเศษผาใหม เชือก
ชนิดทไวน ชนิดคอรเดจ ชนิด
โรปและเคเบิล ที่ใชไมได และ
ของที่ใชจนหมดสภาพแลวที่ทํา
ดวย เชือกดังกลาว บรรดาที่ทํา
ดวยวัตถุทอ 
 

WO 

 หมวด 13 ของทําดวยหิน ปลาสเตอร ซีเมนต แอสเลสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คลายกัน ผลิตภัณฑเซรามิก 
รวมทั้งแกวและเครื่องแกว 

  ตอนท่ี 68   ของทํ าด วยหิ น  ปลาส เตอร 
ซีเมนต แอสเบสทอส ไมกาหรือ
วัตถุที่คลายกัน 

  

   68.02  หินที่ ใชทําอนุสาวรียหรือหิน
กอสราง ที่จัดทําแลว (ยกเวน
หินชนวน) และของทําดวยหิน
ดั งกล า ว  นอกจากของตาม
ประเภท 68.01 รวมทั้งหิน

  



๖๙ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

โมเสกและของที่คลายกันทํา
ด ว ยหิ น ธ ร รมชาติ  ( ร วมถึ ง
หินชนวน) จะมีแผนรองรับ
หรือไมก็ตาม รวมทั้งเม็ด ชิ้น 
และผงของหินธรรมชาติ (รวมถึง
หินชนวน) ที่แตงส ี

     - อื่นๆ   

420   6802.91 - - หินออน ทราเวอรทีน 
และอะลาบาสเตอร 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

   68.11  ของทําดวยแอสเบสทอสซีเมนต 
เซลลูโลสไฟเบอรซีเมนต หรือทํา
ดวยของที่คลายกัน 

  

421   6811.40 - ที่มีแอสเบสทอส 
 
ก. แผนบาง แผง กระเบื้องแบบ

อื่นๆ และของที่คลายกัน 
ข. อื่นๆ 

 
 
CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

    - ไมมีแอสเบสทอส  

  422   6811.82 - - แผนบาง แผง กระเบื้องแบบ
อื่นๆ และของที่คลายกัน 

CC หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 
40 

  หมวด 14 ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติ โลหะมีคา โลหะที่หุมติดดวยโลหะมีคา 
และของที่ทําดวยของดังกลาว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เปนของเทียม เหรียญกษาปณ 

  ตอนท่ี 71   ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง 
รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมี
คา โลหะที่หุมติดดวยโลหะมีคา 
และของที่ทําดวยของดังกลาว 
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
ที่เปนของเทียม เหรียญกษาปณ 

  

423  71.01 ทุก
ประเภท

ยอย 

ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยง 
จะตกแตง หรือคัดแลวหรือไมก็
ตาม แตไมไดรอยเขาดวยกัน 

WO 



๗๐ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

หรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้ง
ไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเลี้ยง 
ซึ่งรอยเขาดวยกันชั่วคราว เพื่อ
สะดวกแกการขนสง 

   71.02  เพชรจะตกแตงหรือไมก็ตาม แต
ไมไดประกอบกับตัวเรือน 

  

424   7102.10 - ไมไดคัด CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

     - ใชในทางอุตสาหกรรม   

425   7102.21 - - ไมไดตกแตงหรือเพียงแต
เลื่อย หรือทําใหแยก 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

426   7102.29 - - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

     - ไมใชในทางอุตสาหกรรม   

427   7102.31 - - ไมไดตกแตงหรือเพียงแต
เลื่อย หรือทําใหแยก 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

428   7102.39 - - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   71.03  รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และ
กึ่งรัตนชาติ จะตกแตงหรือคัด
แลวหรือไมก็ตาม แตไมไดรอย
เขาดวยกันหรือประกอบกับตัว
เรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจาก
เพชร) และก่ึงรัตนชาติที่ไมไดคัด 
ซึ่งรอยเขาดวยกัน ชั่วคราวเพื่อ
สะดวกแกการขนสง 

  

429   7103.10 - ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเลื่อย
หรือ ทําเปนรูปทรงอยางหยาบๆ 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

     - ตกแตงอยางอ่ืน   

430   7103.91 - - ทับทิม แซปไฟร และมรกต CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 



๗๑ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

431   7103.99 - - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   71.04  รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ ได
จากการสังเคราะห หรือทําขึ้น
ใหม จะตกแตงหรือคัดแลว
หรือไมก็ตาม แตไมไดรอยเขา
ดวยกันหรือประกอบกับตัวเรือน 
รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ
ที่ไดจาก การสังเคราะหหรือทํา
ขึ้นใหมที่ไมไดคัด ซึ่งรอยเขา
ด วยกันชั่ วคราว เพื่ อสะดวก    
แกการขนสง 

  

432   7104.10 - พีเอโซอิเล็กทริกควอรตซ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

  433   7104.20 - อื่นๆ ไมไดตกแตงหรือเพียงแต
เลื่อย หรือทําเปนรูปทรงอยาง
หยาบๆ 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

434   7104.90 - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   71.05  ฝุนและผงของรัตนชาติหรือกึ่ง
รัตนชาติที่ไดจากธรรมชาติหรือ
จากการสังเคราะห 

  

435   7105.90 - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   71.13  เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
และส วนประกอบของขอ ง
ดังกลาว ทําดวยโลหะมีคา หรือ
ทําดวยโลหะที่หุมติดดวยโลหะมี
คา 

  

     - ทําดวยโลหะมีคาจะชุบหรือหุม
ติดดวย โลหะมีคาหรือไมก็ตาม 

  

436   7113.11 - - ทําดวยเงินจะชุบหรือหุมติด
ดวยโลหะมีคา หรือไมก็ตาม 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 



๗๒ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

437   7113.20 - ทําดวยโลหะสามัญที่หุมติด
ดวยโลหะมีคา 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   71.14  เครื่องทองหรือเครื่องเงินและ
สวนประกอบ ของของดังกลาว 
ทําดวยโลหะมีคา หรือทําดวย
โลหะที่หุมติดดวยโลหะมีคา 

  

     - ทําดวยโลหะมีคาจะชุบหรือหุม
ติด ดวยโลหะมีคาหรือไมก็ตาม 

  

438   7114.11 - - ทําดวยเงิน จะชุบหรือหุมติด
ดวย โลหะมีคาอื่นๆ หรือไมก็
ตาม 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

439   7114.20 - ทําดวยโลหะสามัญที่หุมติด
ดวยโลหะมีคา 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   71.15  ของอื่นๆ ทําดวยโลหะมีคาหรือ
ทําดวยโลหะ ที่หุมติดดวยโลหะ
มีคา 

  

440   7115.90 - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   71.16  ของทําดวยไขมุกธรรมชาติหรือ
ไขมุกเลี้ยง ทําดวยรัตนชาติหรือ
กึ่ ง รั ต น ช า ติ  ( ธ ร ร ม ช า ติ 
สังเคราะหหรือทําข้ึนใหม) 

  

441   7116.10 - ทําดวยไขมุกธรรมชาติหรือ
ไขมุกเลี้ยง 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

442   7116.20 - ทําดวยรัตนชาติหรือกึ่งรัตน
ชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะหหรือ
ทําขึ้นใหม) 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   71.17  เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
ที่เปนของเทียม 

  

     - ทําดวยโลหะสามัญ จะชุบดวย
โลหะมีคา หรือไมก็ตาม 

  



๗๓ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

443   7117.11 - - กระดุมขอมือเชิ้ตและสตัด CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

444   7117.90 - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

  หมวด 15 โลหะสามัญและของทําดวยโลหะสามัญ 

  ตอนท่ี 72   เหล็กและเหล็กกลา   

445  72.09 ทุก
ประเภท

ยอย 

ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลาไมเจือ มีความ
กวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป 
ไดจากการรีดเย็น (โคลดรีดิวส) 
ไมหุมติด ไมชุบหรือไมเคลือบ 

CTH 

   72.20  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ผ น รี ด ทํ า ด ว ย
เหล็กกลาไมเปนสนิม มีความ
กวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร 

  

     - ไมไดทํามากไปกวารีดรอน   

446   7220.11 - ที่มีความหนาตั้งแต 4.75 
มิลลิเมตรขึ้นไป 

CTH ยกเวนมาจากประเภทที ่
72.19 

447   7220.12 - - ที่มีความหนานอยกวา 4.75 
มิลลิเมตร 
 

CTH ยกเวนมาจากประเภทที ่
72.19 

  ตอนท่ี 74   ท อ ง แ ด ง แ ล ะ ข อ ง ทํ า ด ว ย
ทองแดง 

  

448  74.08 ทุก
ประเภท

ยอย 

ลวดทองแดง CTH ยกเวนมาจากประเภทที ่
74.07 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

449  74.13 ทุก
ประเภท

ยอย 

ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และ
ของที่คลายกัน ทําดวยทองแดง 
ไมหุมฉนวนไฟฟา 

CTH ยกเวนมาจากประเภทที ่
74.07 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

  ตอนท่ี 76   อะลูมิ เนียมและของทําด วย
อะลูมิเนียม 

  



๗๔ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

450  76.05 ทุก
ประเภท

ยอย 

ลวดอะลูมิเนียม CTH ยกเวนมาจากประเภทที่ 
76.04 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

451  76.14 ทุก
ประเภท

ยอย 

ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และ
ข อ ง ที่ ค ล า ย กั น  ทํ า ด ว ย
อะลูมิเนียม ไมหุมฉนวนไฟฟา 

CTH ยกเวนมาจากประเภทที่ 
76.05 
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

  ตอนท่ี 81   โลหะสามัญชนิดอื่น เซอรเมต 
และของทําดวยของดังกลาว 

  

   81.04  แมกนี เซียมและของทํ าด วย
แมกนีเซียม รวมถึงเศษและของ
ที่ใชไมได 

  

452   8104.30 - ขี้ตะไบ เศษที่ไดจากการกลึง
และเมด็ คัดตามขนาด รวมทั้งผง 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

  ตอนท่ี 83   ของเบ็ดเตล็ดทําดวยโลหะสามัญ   

   83.05  อุปกรณติดตั้ง (ฟตติ้ง) สําหรับ
แฟมเอกสาร คลิบหนีบจดหมาย 
มุมเสียบจดหมาย คลิบหนีบ
กระดาษ ปายดัชนี และของใช
ในสํานักงาน ที่คลายกัน ทําดวย
โลหะสามัญ รวมทั้งแถบลวดเย็บ 
(เชน ใชในสํานักงาน ในกิจการ
เครื่องเบาะ ในการบรรจุหีบหอ) 
ทําดวยโลหะสามัญ 

  

453   8305.10 - อุปกรณติดตั้ง (ฟตติ้ง) สําหรับ
แฟมเอกสาร 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

454   8305.20 - แถบลวดเย็บ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

455   8305.90 - อื่นๆ รวมถึงสวนประกอบ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

 หมวด 16 เครื่องจักรและเครื่องใชกล เครื่องอุปกรณไฟฟา สวนประกอบของเครื่องดังกลาว เครื่อง
บันทึกเสียง และเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน สวนประกอบและ
อุปกรณประกอบของเครื่องดังกลาว 



๗๕ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

  ตอนท่ี 84   เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอย
เลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล 
และสวนประกอบของเครื่อง
ดังกลาว 

  

   84.15  เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ที่
ประกอบดวยพัดลม ซึ่งขับดวย
มอเตอรและมีสวนที่ใชสําหรับ 
เปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น 
รวมถึงเครื่องจักร ดังกลาวที่ไม
สามารถแยกควบคุมความชื้น 
ตางหากได 

  

456   8415.10 - แบบติดหนาตางหรือติดผนัง ที่
มีสวนประกอบ สมบูรณในตัว 
หรือเปน “ระบบแยกสวน” 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

   84.79  เครื่องจักรและเครื่องใชกลที่มี
หนาที่การทํางาน เปนเอกเทศ ที่
ไม ไดระบุหรือรวมไว ในที่อื่น
ในตอนนี้ 

  

    - สะพานขึ้น-ลง สําหรับ
ผูโดยสาร 

 

457   8479.71 
 

- - ชนิดที่ใชในทาอากาศยาน CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

458   8479.79 
 

- - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

     - เครื่องจักรและเครื่องใชกล
อื่นๆ 

  

459   8479.81 - - สําหรับใชในงานโลหะ 
รวมถึง เครื่องพันขดลวดไฟฟา 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

460   8479.89 
 

- - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   84.82  บอลลแบริ่งหรือโรลเลอรแบริ่ง   



๗๖ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

461   8482.10 - บอลลแบริ่ง CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

  84.86  เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
ชนิดที่ใชเฉพาะ หรือสวนใหญใช
สําหรับการผลิตแทงบูลส หรือเว
เฟอรกึ่งตัวนํา อุปกรณกึ่งตัวนํา 
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส หรือ
จอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักร
และเครื่องอุปกรณที่ระบุไวใน
หมายเหตุ ขอ 9 ค. ของตอนนี้ 
ร ว มทั้ ง ส ว นป ร ะกอบ  และ
อุปกรณประกอบ 

 

462   8486.10 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
สําหรับการผลิต แทงบูลสหรือเว
เฟอร 

เปลี่ ย นมาจากสิ นค าอื่ น ๆ  ใน
ประเภทยอย  8486 . 10  หรื อ
เปลี่ ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทยอยอ่ืนๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

463   8486.20 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
สําหรับการผลิต อุปกรณกึ่ง
ตั ว นํ า ห รื อ ว ง จ ร ร ว ม
อิเล็กทรอนิกส 

เปลี่ ย นมาจากสิ นค าอื่ น ๆ  ใน
ประเภทยอย  8486 . 20  หรื อ
เปลี่ ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทยอยอ่ืนๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

464   8486.30 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
สําหรับ การผลิตจอแสดงผล
แบบแบน 

เปลี่ ย นมาจากสิ นค าอื่ น ๆ  ใน
ประเภทยอย  8486 . 30  หรื อ
เปลี่ ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทยอยอ่ืนๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

465   8486.40 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
ที่ระบุไว ในหมายเหตุขอ 9 ค.
ของตอนนี้ 

เปลี่ ย นมาจากสิ นค าอื่ น ๆ  ใน
ประเภทยอย  8486 . 40  หรื อ
เปลี่ ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทยอยอ่ืนๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

  ตอนท่ี 85   เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณ
ไฟฟา และสวนประกอบของ

  



๗๗ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

เ ค รื่ อ ง ดั ง ก ล า ว  เ ค รื่ อ ง
บันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง 
เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพ
และเสียงทางโทรทัศน รวมทั้ง
ส ว น ป ร ะ กอ บแล ะอุ ป ก ร ณ
ประกอบของเครื่องดังกลาว 

   85.04  หมอแปลงไฟฟา เครื่องเปลี่ยน
ไฟฟาชนิดอยูคงที่ (สแตติกคอน
เวอรเตอร) (เชน เครื่องกลับ 
กระแสไฟฟา) และตัวเหนี่ยวนํา 

  

466   8504.50 - ตัวเหนี่ยวนําอื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 45 

  85.08  เครื่องดูดฝุน  

    - ที่มีมอเตอรไฟฟาในตัว  

467   8508.19 - - อื่นๆ 
ก. เครื่องดูดฝุนสําหรับใชตาม

บานเรือน 
ข. อื่นๆ 

 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

468   8508.60 - เครื่องดูดฝุนอื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

  85.17  เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศั พ ท  ร ว ม ถึ ง
เ ค รื่ อ ง โ ท ร ศั พ ท สํ า ห รั บ 
เครือขายเซลลูลารหรือสําหรับ
เครือขายไรสายอื่นๆ เครื่อง
อุปกรณอื่นๆ สําหรับการสงหรือ
การรับเสียง ภาพ หรือขอมูล
อื่ นๆ  รวมถึ ง เครื่ อ งอุปกรณ 
สํ าหรับการสื่ อสาร ในระบบ
เครือขายทางสาย หรือไรสาย 
(เชน เครือขายเฉพาะกลุม หรือ
เครือขายบริเวณกวาง) นอกจาก
เครื่องสง  หรือเครื่องรับตาม

 



๗๘ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ประเภท 84.43 85.25 85.27 
หรือ 85.28 

    - เครื่องโทรศัพทรวมถึง
เครื่องโทรศัพท สําหรับเครือขาย
เซลลูลารหรือสําหรับ เครือขาย
ไรสายอื่นๆ 

 

469   8517.12 - - เครื่องโทรศัพทสําหรับ
เครือขายเซลลูลาร หรือสําหรับ
เครือขายไรสายอื่นๆ 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

    - เครื่องอุปกรณอื่นๆ สําหรับ
การสง หรือการรับเสียง ภาพ 
หรือขอมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่อง
อุปกรณสําหรับการสื่อสารใน
ระบบ เครือขายทางสายหรือไร
สาย (เชน เครือขาย เฉพาะกลุม
หรือเครือขายบริเวณกวาง) 

 

470   8517.61 - - สถานีฐาน 
ก. เครื่องอุปกรณสําหรับการสง

ที่มี เครื่องอุปกรณสํ าหรับ
การรับประกอบรวมอยูดวย 

 
 
 
ข. อื่นๆ 

 
เปลี่ ยนมาจาก เครื่ อ งอุปกรณ
สํ าหรับการสง ในประเภทยอย 
8517.61 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ 
ในระดับประเภทยอยอ่ืนๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

471   8517.62 - - เครื่องจักรสําหรับการรับ 
การเปลี่ยน และการสง หรือการ
สรางเสียง ภาพ หรือขอมูลอื่นๆ 
รวมถึงอุปกรณตัดตอสัญญาณ 
และจัดเสนทาง 
 
ก. เครื่องอุปกรณสําหรับการสง

ที่มี เครื่องอุปกรณสํ าหรับ
การรับประกอบรวมอยู 

 
 
 
 
 
 
เปลี่ ยนมาจาก เครื่ อ งอุปกรณ
สํ าหรับการสง ในประเภทยอย 
8517.62 หรือเปลี่ยนมาจากพิกัดฯ 



๗๙ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

 
 
 
ข. อื่นๆ 

ในระดับประเภทยอยอื่นๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

472   8517.70 - สวนประกอบ เปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆ ภายใต
ประเภทยอย  8517 . 70  หรื อ
เปลี่ ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทยอยอ่ืนๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

   85.18  ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน 
ลํ า โพงจะติดตั้ ง  ในตู ลํ า โพง
หรือไมก็ตาม หูฟงชนิดครอบหัว 
และหูฟงชนิดเสียบหูจะประกอบ
รวมกับไมโครโฟน หรือไมก็ตาม 
แ ล ะ ชุ ด ที่ ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
ไมโครโฟน หนึ่งตัวและลําโพง
ตั้งแตหนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยาย 
สัญญาณไฟฟาในชวงความถี่
สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยาย
เสียงดวยไฟฟา 

  

473   8518.30 - หูฟงชนิดครอบหัวและหูฟง
ชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับ
ไมโครโฟนหรือไมก็ตาม และชุด
ที่ประกอบดวยไมโครโฟนหนึ่งตัว 
และลําโพงตั้งแตหนึ่งตัวขึ้นไป 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

474   8518.50 - ชุดเครื่องขยายเสียงดวยไฟฟา CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   85.19  เ ค รื่ อ ง อุ ป ก ร ณ สํ า ห รั บ
บันทึกเสียงหรือ เครื่องอุปกรณ
สําหรับถอดเสียง 

  

475   8519.30 - เครื่องหมุนแผนเสียง (เรก
คอรดเดก) 
 

  
 
  



๘๐ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ก.  เครื่ อ งหมุนแผน เสี ยงที่ มี
เครื่องกลไกเปลี่ยนแผนเสียง
อัตโนมัติ 
 
ข. อื่นๆ 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   85.22  ส ว น ปร ะ กอ บแล ะอุ ป ก ร ณ
ประกอบที่ เหมาะสําหรับ ใช
เฉพาะหรือสวนใหญใชกับของ
ตามประเภท 85.19 หรือ 
85.21 

  

476   8522.90 - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

  85.23  จานบันทึก เทป อุปกรณหนวย
เก็บความจํา แบบไมลบเลือน
ชนิ ด โ ซลิ ด -ส เ ตท  “สมา ร ท
การด” สื่ออื่นๆ สําหรับการ
บันทึกเสียงหรือปรากฏการณ 
อื่นๆ บันทึกแลวหรือยังไมได
บันทึกก็ตาม รวมถึงแมแบบและ
ตนแบบสําหรับการผลิต จาน
บันทึก แตไมรวมถึงผลิตภัณฑใน
ตอนท่ี 37 

 

477   8523.52 - - “สมารทการด” เปลี่ ย นมาจากสิ นค าอื่ น ๆ  ใน
ประเภทยอย  8523 . 52  หรื อ
เปลี่ ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทยอยอ่ืนๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

  85.25  เ ค รื่ อ ง ส ง สํ า ห รั บ
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน จะมี เครื่ อ งรับหรื อ 
เครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง 
ประกอบรวมอยูดวยหรือไมก็
ตาม รวมทั้ง กลองถายโทรทัศน 

  



๘๑ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

กลองถายบันทึกภาพดิจิทัล และ
กลองถายบันทึกวิดีโอ 

478   8525.60 - เครื่องสงที่มีเครื่องรับประกอบ
รวมอยูดวย 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   85.28  มอนิเตอรและเครื่องฉาย (โป
รเจกเตอร) ไมมีเครื่องอุปกรณ
รับสัญญาณโทรทัศน ประกอบ
รวมอยูดวย รวมทั้งเครื่องรับ 
สําหรับโทรทัศนจะมีเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง หรือเครื่อง
บันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือ
เครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอด
ภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยูดวย
หรือไมก็ตาม 

  

    - เครื่องรับสําหรับโทรทัศน จะมี
เครื่องรับ วิทยุกระจายเสียง 
หรือเครื่องบันทึกเสียง หรือถอด
เสียง หรือเครื่องบันทึกภาพ
วิ ดี โ อ  ห รื อ ถ อ ด ภ า พ วิ ดี โ อ 
ประกอบรวมอยูดวย หรือไมก็
ตาม 

 

479   8528.71 - - ที่ไมไดออกแบบมาใหมีจอ
หรือฉากแสดงภาพ รวมอยูดวย 
  
ก. เครื่องรับสําหรับโทรทัศน 

ชนิดสี 
 

ข.  อื่นๆ 

 
 
 
CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

480   8528.72 - - อื่นๆ สี CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   85.29  สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใช
เฉพาะหรือสวนใหญใชกับของ
ตามประเภท 85.25 ถึง 85.28 

  



๘๒ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

481   8529.90 - อื่นๆ เปลี่ ย นมาจากสิ นค าอื่ น ๆ  ใน
ประเภทยอย  8529 . 90  หรื อ
เปลี่ ยนมาจากพิกัดฯ ในระดับ
ประเภทยอยอ่ืนๆ  
หรือ RVC ไมนอยกวารอยละ 40 

   85.32  ตัวเก็บประจุไฟฟาชนิดคาคงที่ 
เปลี่ยนคาได หรือปรับตั้งคาได 
(พรีเซต) 

  

     - ตัวเก็บประจุชนิดคาคงที่อ่ืนๆ   

482   8532.22 - - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   85.36  เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัด
ตอหรือ ปองกันวงจรไฟฟาหรือ
สําหรับตอกับวงจรไฟฟา หรือ
ตอภายในวงจรไฟฟ า  ( เช น 
สวิตช รีเลย ฟวส เครื่องกําจัด
กระแสเซอรจ ปลั๊ก เตารับ 
กระจุบ หลอดไฟฟา และขั้วตอ
อื่ น ๆ  ก ล อ ง ชุ ม ส า ย ไ ฟ ฟ า ) 
สําหรับแรงดันไฟฟา ไมเกิน 
1,000 โวลต รวมทั้งขั้วตอ
สําหรับ เสนใยนําแสง สําหรับ
กลุมเสนใยนําแสง หรือสําหรับ
เคเบิลเสนใยนําแสง 

  

483   8536.10 - ฟวส CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 45 

   85.39  หลอดไฟฟาแบบมีไสหรือแบบ
ดิสชารจ รวมถึง หลอดไฟฟา
แ บ บ ซี ล บี ม  แ ล ะ ห ล อ ด
อัลตราไวโอเลต หรือ
หลอดอินฟราเรด รวมทั้งอารก
แลมป 

  

     - หลอดไฟฟาแบบมีไสอื่นๆ ไม   



๘๓ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

รวมถึง หลอดอัลตราไวโอเลต
หรือหลอดอินฟราเรด 

48
4 

  8539.21 - - ทังสเตนฮาโลเจน CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

     - หลอดไฟฟาแบบดิสชารจ 
นอกจาก หลอดอัลตราไวโอเลต 

  

485   8539.31 - - หลอดฟลูออเรสเซนตชนิด
ฮอตแคโทด 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

486   8539.90 - สวนประกอบ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   85.40  หลอดเทอรมิโอนิก หลอดโคลด
แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด 
( เ ช น  ห ล อ ด สุ ญ ญ า ก า ศ 
หลอดบรรจุไอหรือกาซ หลอด
เมอรคิวรีอารก สําหรับกลับ
กระแสไฟฟา หลอดแคโทดเรย 
หลอดของกลองถายโทรทัศน) 

  

487   8540.20 - หลอดของกลองถายโทรทัศน 
อิเมจคอนเวอรเตอรและอิเมจ
อินเทนซิไฟเออร รวมทั้ง
หลอดโฟโตแคโทดอ่ืนๆ 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

488   8540.40 
 

- หลอดภาพแสดงผลขอมูล/
ภาพกราฟก เอกรงค รวมทั้ ง
หลอดภาพแสดงผลข อมู ล / 
ภาพกราฟก สี ซึ่ งมีจอ
ประกอบดวย จุดสารเรืองแสงที่
อยูหางเปนระยะสั้นกวา 0.4 
มิลลิเมตร 
 
ก. หลอดภาพแสดงผลขอมูล/
ภาพกราฟก เอกรงค 
 
ข. อื่นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
 
CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย



๘๔ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

ละ 40 

489   8540.60 - หลอดแคโทดเรยอื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

    - หลอดไมโครเวฟ (เชน แมกนีต
รอน ไคลสตรอน หลอดทรา
เวลลิงเวฟ คารซิโนตรอน) ไม
รวมถึงหลอดกริดคอนโทรล 

  

490   8540.71 - - แมกนีตรอน CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 45 

491   8540.79 - - อื่นๆ 
 
ก. ไคลสตรอน 
 
 
ข. อื่นๆ 

 
 
CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

     - หลอดอ่ืนๆ   

492   8540.89 - - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

     - สวนประกอบ   

493   8540.91 - - ของหลอดแคโทดเรย CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

   85.41  ไดโอด ทรานซิสเตอรและกล
อุปกรณกึ่งตัวนํา ที่คลายกัน กล
อุปกรณกึ่ งตัวนําแบบไวแสง 
และโฟโตวอลตาอิกเซลล จะ
ประกอบขึ้น เปนโมดูลหรือทํา
เ ป น แ ผ ง ห รื อ ไ ม ก็ ต า ม 
ไดโอดเปลงแสง รวมทั้งผลึกพีเอ
โซอิเล็กทริก ที่ประกอบแลว 

  

494   8541.90 - สวนประกอบ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 



๘๕ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

   85.43  เครื่ องจั กร ไฟฟ าและเครื่ อง
อุปกรณไฟฟา ซึ่งมีหนาที่การ
ทํางานเปนเอกเทศ ที่ไมไดระบุ 
หรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้ 

  

495   8543.70 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ
อื่นๆ 
ก. เครื่องสรางแรงดันสูงสําหรับ

รั้วไฟฟา 
 
ข. อื่นๆ 

 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
 
CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

 
  

ตอนท่ี 87   ยานบกนอกจากรถที่เดินบนราง
ร ถ ไ ฟ ห รื อ ร า ง ร ถ ร า ง 
ส ว น ปร ะ กอ บแล ะอุ ป ก ร ณ
ประกอบของยานดังกลาว 

  

   87.02  ยานยนตสําหรับขนสงบุคคล
ตั้ ง แต สิ บคนขึ้ น ไป  ( ร วมถึ ง
คนขับ) 

  

496   8702.10 - มีเครื่องยนตสันดาปภายใน
แบบมีลูกสูบ ที่จุดระเบิดโดย
การอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

497   8702.90 - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

   87.03  รถยนตและยานยนตอื่นๆ ที่
ออกแบบสําหรับ ขนสงบุคคล
เปนหลัก (นอกจากของ ตาม
ประเภท 87.02) รวมถึงสเตชั่น
แวกอน และรถแขง 

  

     - ยานยนตอื่นๆ ที่มีเครื่องยนต
สั นดาปภายใน  แบบลู กสู บ
เคลื่อนตรง ที่จุดระเบิดดวย
ประกายไฟ 

  

498   8703.21 - - ความจุของกระบอกสูบไม
เกิน 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 



๘๖ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

499   8703.22 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 
1,000 ลูกบาศก เซนติเมตร แต
ไมเกิน 1,500 ลูกบาศก 
เซนติเมตร 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

500   8703.23 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 
1,500 ลูกบาศก เซนติเมตร แต
ไมเกิน 3,000 ลูกบาศก 
เซนติเมตร 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

501   8703.24 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 
3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

     - ยานยนตอื่นๆ ที่มีเครื่องยนต
สันดาปภายใน แบบมีลูกสูบที่
จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือ
กึ่งดีเซล) 

  

502   8703.31 - - ความจุของกระบอกสูบไม
เกิน 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

503   8703.32 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 
1,500 ลูกบาศก เซนติเมตร แต
ไมเกิน 2,500 ลูกบาศก 
เซนติเมตร 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

504   8703.33 - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 
2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

505   8703.90 - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

   87.04  ยานยนตสําหรับขนสงของ   

506   8704.10 - รถดั้มพ (ดั้มเพอร) ที่ออกแบบ 
เพื่อใชงานนอกทางหลวง 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

     - อื่นๆ ที่มีเครื่องยนตสันดาป
ภายในแบบมีลูกสูบ ที่จุดระเบิด 
โดยการอัด (ดีเซลหรือก่ึงดีเซล) 

  

507   8704.21 - - น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก 
(จี.วี.ดับเบิลยู) ไมเกิน 5 ตัน 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 



๘๗ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

508   8704.22 - - น้ําหนักรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน 
แตไมเกิน 20 ตัน 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

509   8704.23 - - น้ําหนักรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

     - อื่นๆ ที่มีเครื่องยนตสันดาป
ภายในแบบลูกสูบ ที่จุดระเบิด
ดวยประกายไฟ 

  

510   8704.31 - - น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก 
(จี.วี.ดับเบิลยู) ไมเกิน 5 ตัน 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

511   8704.32 - - น้ําหนักรถรวมน้ําหนัก
บรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

512   8704.90 - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

  87.08  ส ว น ปร ะ กอ บแล ะอุ ป ก ร ณ
ประกอบของยานยนต ตาม
ประเภท 87.01 ถึง 87.05 

  

 513   8708.40 - กระปุกเกียรและสวนประกอบ
ของกระปุกเกียร 
 
ก. กระปุกเกียร 
 
 
ข. สวนประกอบ 

 
 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
 
RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

514   8708.50 - เพลาขับที่มีหมอเพลา (ดิฟ
เ ฟ อ ร เ ร น เ ชี ย ล )  จ ะ มี
องคประกอบอื่นๆ ของระบบสง
กําลัง อยูดวยหรือไมก็ตาม และ
เพลาที่ ไมใช เพลาขับ รวมทั้ง
สวนประกอบของของดังกลาว 
 
ก. เพลาขับที่มีหมือเพลา (ดิฟ
เฟอรเรนเชียล) และเพลาที่ไมใช
เพลาขับ 

 
 
 
 
 
 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
 



๘๘ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

 
ข. สวนประกอบ 

 
RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

515   8708.80 - ระบบกันสะเทือนและ
สวนประกอบของ ของดังกลาว 
(รวมถึงโชกอับ) 
 
ก.  ระบบกันสะเทือน  (รวม
ถึงโชคอับ) 
 
ข. สวนประกอบ 

 
 
 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
 
RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

    - สวนประกอบและอุปกรณ
ประกอบอ่ืนๆ 

 

516   8708.91 - - หมอน้ําและสวนประกอบ
ของหมอน้ํา 
 
ก. หมอน้ํา 
 
ข. สวนประกอบ 

 
 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

517   8708.92 - - หมอพักทอไอเสียและทอไอ
เสีย รวมทั้งสวนประกอบของ
ของดังกลาว 
 
ก. หมอพักทอไอเสีย และทอไอ

เสีย 
 
ข. สวนประกอบ 

 
 
 
 
CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 
 
RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

518   8708.94 - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย 
และกระปุกเกียร  พวงมาลัย 
(สเตียริงบอกซ) รวมทั้ง
สวนประกอบ ของของดังกลาว 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

519   8708.95 - - ถุงลมนิรภัยพรอมระบบพอง
ลม รวมทั้งสวนประกอบของ
ของดังกลาว 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 



๘๙ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

520   8708.99 - - อื่นๆ RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

521  87.11 ทุก
ประเภท

ยอย 

รถจักรยานยนต (รวมถึงโมเพ็ด) 
และรถจักรยาน ที่ติดตั้งมอเตอร
ชวย (มีหรือไมมีรถพวงขาง) 
รวมทั้งรถพวงขาง 

RVC ไมนอยกวารอยละ 45 

  ตอนท่ี 89   เรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา   

   89.07  สิ่งกอสรางลอยน้ําอ่ืนๆ (เชน แพ 
แทงก ปลองกั้นน้ํา ทาจอดเรือ 
ทุนลอย และทุนสัญญาณ) 

  

522   8907.10 - แพชนิดพองลม CTH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 50 

  หมวด 18 อุปกรณและเครื่องอุปกรณที่ใชในทางทัศนศาสตร การถายรูป การถายทําภาพยนตร การวัด การ
ตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทยหรือศัลยกรรม นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช เครื่องดนตรี รวมทั้ง
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของของดังกลาว 

  ตอนท่ี 90   อุปกรณและเครื่องอุปกรณที่ใช
ในทางทัศนศาสตร การถายรูป 
การถายทําภาพยนตร การวัด 
การตรวจสอบ การวัดความ
เที่ยง การแพทยหรือศัลยกรรม 
ร ว ม ทั้ ง ส ว น ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ
อุ ป ก ร ณ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ข อ ง
ดังกลาว 

  

   90.02  เลนส ปริซึม กระจกเงา และ
วัตถุเชิงทัศนศาสตร อื่นๆ ทํา
ดวยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบ
แลว และเปนสวนประกอบหรือ
เปนอุปกรณติดตั้ง ของเครื่องมือ
เครื่ องใชหรือเครื่องอุปกรณ 
นอกจากของดังกลาวทําดวย
แกวที่ไมไดตกแตง เพื่อใชงาน
ทางทัศนศาสตร 

  

     - เลนสใกลวัตถ ุ   



๙๐ 

 

ลําดับ พิกัดศุลกากร ฉบับป 2012 รายการ เงื่อนไขการไดถ่ินกําเนิดสินคา 

523   9002.11 - - สําหรับกลองถาย เครื่องฉาย 
ห รื อ เ ค รื่ อ ง ข ย า ย  ห รื อ ย อ
ภาพถาย 

CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

524   9002.19 - - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

525   9002.20 - ฟลเตอร CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

526   9002.90 - อื่นๆ CTSH หรือ RVC ไมนอยกวารอย
ละ 40 

  หมวด 20 ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด 

  ตอนท่ี 94   เฟอรนิ เจอร เครื่องเตียง ฟูก 
ฐานรองฟูก เบาะและสิ่งตกแตง
ยัดไสที่คลายกัน เครื่องประทีป
โคมไฟ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวใน
ที่อื่นเครื่องหมายที่มีแสงสวาง 
แผนปายชื่อที่มีแสงสวาง และ
ของที่คลายกัน   
รวมทั้งอาคารสําเร็จรูป 

  

   94.03  เ ฟ อ ร นิ เ จ อ ร อื่ น ๆ  แ ล ะ
สวนประกอบ ของเฟอรนิเจอร 

  

527   9403.30 - เฟอรนิเจอรทําดวยไม ชนิดที่
ใชในสํานักงาน 

RVC ไมนอยกวารอยละ 60 

528   9403.40 - เฟอรนิเจอรทําดวยไม ชนิดที่
ใชในครัว 

RVC ไมนอยกวารอยละ 60 

529   9403.50 - เฟอรนิเจอรทําดวยไม ชนิดที่
ใชในหองนอน 

RVC ไมนอยกวารอยละ 60 

530   9403.60 - เฟอรนิเจอรอ่ืนๆ ทําดวยไม RVC ไมนอยกวารอยละ 60 

 
 



THAILAND 

No HS 2007 Description of Goods HS 2012 Description of Goods 

1 2923.90 -  Other 2923.90 -  Other 

2 4016.99 - -  Other 4016.99 - -  Other 

3 6107.91 - - Of cotton 6107.91 - - Of cotton 

4 6107.99 - -  Of other textile materials 6107.99 - -  Of other textile materials 

5 6107.99 - -  Of other textile materials 6107.99 - -  Of other textile materials 

6 6108.21 - -  Of cotton 6108.21 

ex9619.00 

- -  Of cotton 

Sanitary towels(pads) and tampons, 

napkins and napkin liners for babies and 

similar articles, of any material 

7 6111.20 -  Of cotton 6111.20 

ex9619.00 

-  Of cotton 

Sanitary towels(pads) and tampons, 

napkins and napkin liners for babies and 

similar articles, of any material 

8 6114.20 -  Of cotton 6114.20 -  Of cotton 

9 ex6115.10 -  Graduated compression hosiery 

(for example, stockings for varicose 

veins) 

ex6115.10 -  Graduated compression hosiery (for 

example, stockings for varicose veins) 

6115.29 - -  Of other textile materials 6115.29 - -  Of other textile materials 

10 6201.92 - -  Of cotton 6201.92 - -  Of cotton 

11 6201.93 - -  Of man-made fibres 6201.93 - -  Of man-made fibres 

12 6202.12 - -  Of cotton  6202.12 - -  Of cotton  

13 6202.92 - -  Of cotton 6202.92 - -  Of cotton 

14 6202.93  - - Of man-made fibres 6202.93  - - Of man-made fibres 

15 6203.12 - -  Of synthetic fibres 6203.12 - -  Of synthetic fibres 

16 ex6203.29 - -  Of other textile materials ex6203.29 - -  Of other textile materials 

17 6203.32 - -  Of cotton 6203.32 - -  Of cotton 

18 6204.11 - -  Of wool or fine animal hair 6204.11 - -  Of wool or fine animal hair 

 ภาคผนวก ๔ 



No HS 2007 Description of Goods HS 2012 Description of Goods 

19 6204.12 - -  Of cotton 6204.12 - -  Of cotton 

20 6204.13 - -  Of synthetic fibres 6204.13 - -  Of synthetic fibres 

21 6204.33 - -  Of synthetic fibres 6204.33 - -  Of synthetic fibres 

22 6204.41 - -  Of wool or fine animal hair 6204.41 - -  Of wool or fine animal hair 

23 6204.44 - -  Of artificial fibres 6204.44 - -  Of artificial fibres 

24 ex6205.90 -  Of other textile materials ex6205.90 -  Of other textile materials 

25 6207.21 - -  Of cotton 6207.21 - -  Of cotton 

26 6211.20 -  Ski suits 6211.20 -  Ski suits 

27 6211.41 - -  Of wool or fine animal hair ex6211.49 - - Of other textile materials 

28 6211.43 - -  Of man-made fibres 6211.43 - -  Of man-made fibres 

29 6213.20 -  Of cotton 6213.20 -  Of cotton 

30 6302.32 - -  Of man-made fibres 6302.32 - -  Of man-made fibres 

31 6302.51 - -  Of cotton 6302.51 - -  Of cotton 

32 6302.53 - -  Of man-made fibres 6302.53 - -  Of man-made fibres 

33 6302.91 - -  Of cotton 6302.91 - -  Of cotton 

34 6303.91 - -  Of cotton 6303.91 - -  Of cotton 

35 6304.92 - -  Not knitted or crocheted, of 

cotton 

6304.92 - -  Not knitted or crocheted, of cotton 

36 ex6402.91 - -  Covering the ankle: ex6402.91 - -  Covering the ankle: 

ex6402.99 - -  Other ex6402.99 - -  Other 

37 6403.20 -  Footwear with outer soles of 

leather, and uppers which consist 

of leather straps across the instep 

and around the big toe 

6403.20 -  Footwear with outer soles of leather, 

and uppers which consist of leather 

straps across the instep and around the 

big toe 

38 ex6403.91 - - Covering the ankle ex6403.91 - - Covering the ankle 

ex6403.99 - - Other ex6403.99 - - Other 

39 6914.90 -  Other 6914.90 -  Other 



No HS 2007 Description of Goods HS 2012 Description of Goods 

40 7015.10 -  Glasses for corrective spectacles 7015.10 -  Glasses for corrective spectacles 

41 7116.10 -  Of natural or cultured pearls 7116.10 -  Of natural or cultured pearls 

42 7315.20 -  Skid chain 7315.20 -  Skid chain 

43 ex7419.99 - -  Other ex7419.99 - -  Other 

ex8536.70 - Connectors for optical fibres, 

optical fibres bundles or cables 

ex8536.70 - Connectors for optical fibres, optical 

fibres bundles or cables 

44 8207.30 -  Tools for pressing, stamping or 

punching 

8207.30 -  Tools for pressing, stamping or 

punching 

45 8215.91 - -  Plated with precious metal 8215.91 - -  Plated with precious metal 

46 8302.30 -  Other mountings, fittings and 

similar articles suitable for motor 

vehicles 

8302.30 -  Other mountings, fittings and similar 

articles suitable for motor vehicles 

47 8413.30 -  Fuel, lubricating or cooling 

medium pumps for internal 

combustion piston engines 

8413.30 -  Fuel, lubricating or cooling medium 

pumps for internal combustion piston 

engines 

48 8421.21 - - For filtering or purifying water  8421.21 - - For filtering or purifying water  

49 8421.23 - -  Oil or petrol-filters for internal 

combustion engines 

8421.23 - -  Oil or petrol-filters for internal 

combustion engines 

50 8421.31 - - Intake air filters for internal 

combustion engines 

8421.31 - - Intake air filters for internal combustion 

engines 

51 8424.90 -  Parts  8424.90 -  Parts  

ex8486.90 - Parts and accessories ex8486.90 - Parts and accessories 

52 8473.10 -  Parts and accessories of the 

machines of heading 84.69 

8473.10 -  Parts and accessories of the machines 

of heading 84.69 

53 8480.71 - -  Injection or compression types 8480.71 - -  Injection or compression types 

ex8486.40 - Machines and apparatus specified 

in Note 9 (C) to this Chapter 

ex8486.40 - Machines and apparatus specified in 

Note 9 (C) to this Chapter 



No HS 2007 Description of Goods HS 2012 Description of Goods 

54 8504.90 -  Parts 8504.90 -  Parts 

55 8512.20 -  Other lighting or visual signalling 

equipment: 

8512.20 -  Other lighting or visual signalling 

equipment: 

56 8512.90 -  Parts 8512.90 -  Parts 

57 ex8517.70 - Parts ex8517.70 - Parts 

ex8443.99 - - Other  ex8443.99 - - Other  

58 8534.00 Printed circuits  8534.00 Printed circuits  

59 8536.30 -  Other apparatus for protecting 

electrical circuits 

8536.30 -  Other apparatus for protecting electrical 

circuits 

60 8536.50 -  Other switches  8536.50 -  Other switches  

61 8536.69 - -  Plugs and sockets 8536.69 - -  Plugs and sockets 

62 8536.90 -  Other apparatus 8536.90 -  Other apparatus 

63 8538.90 -  Other 8538.90 -  Other 

64 8540.91 - -  Of cathode-ray tubes 8540.91 - -  Of cathode-ray tubes 

65 ex8486.10 - Machines and apparatus for the 

manufacture of boules or wafers 

ex8486.10 - Machines and apparatus for the 

manufacture of boules or wafers 

ex8486.20 - Machines and apparatus for the 

manufacture of semiconductor 

devices or of electronic integrated 

circuits 

ex8486.20 - Machines and apparatus for the 

manufacture of semiconductor devices or 

of electronic integrated circuits 

ex8486.30 - Machines and apparatus for the 

manufacture of flat panel displays 

ex8486.30 - Machines and apparatus for the 

manufacture of flat panel displays 

ex8486.40 - Machines and apparatus specified 

in Note 9 (C) to this Chapter 

ex8486.40 - Machines and apparatus specified in 

Note 9 (C) to this Chapter 

ex8523.52 - - “Smart cards” ex8523.52 - - “Smart cards” 

ex8543.70 -  Other machines and apparatus ex8543.70 -  Other machines and apparatus 

66 8714.99 - - Other 8714.99 - - Other 



No HS 2007 Description of Goods HS 2012 Description of Goods 

67 9013.80 -  Other devices, appliances and 

instruments 

9013.80 -  Other devices, appliances and 

instruments 

68 9101.11 - -  With mechanical display only 9101.11 - -  With mechanical display only 

69 9101.19 - -  Other 9101.19 - -  Other 

70      

71 9101.21 - -  With automatic winding 9101.21 - -  With automatic winding 

72 9101.29 - -  Other 9101.29 - -  Other 

73 9101.91 - -  Electrically operated 9101.91 - -  Electrically operated 

74 9101.99 - -  Other 9101.99 - -  Other 

75 9102.11 - -  With mechanical display only  9102.11 - -  With mechanical display only  

76 9102.12 - -  With opto-electronic display 

only 

9102.12 - -  With opto-electronic display only 

77 9102.19 - -  Other 9102.19 - -  Other 

78 9102.21 - -  With automatic winding 9102.21 - -  With automatic winding 

79 9102.29 - -  Other  9102.29 - -  Other  

80 9102.91 - -  Electrically operated 9102.91 - -  Electrically operated 

81 9102.99 - -  Other 9102.99 - -  Other 

82 9111.10 -  Cases of precious metal or of 

metal clad with precious metal 

9111.10 -  Cases of precious metal or of metal 

clad with precious metal 

83 9111.20 -  Cases of base metal, whether or 

not gold- or silver-plated 

9111.20 -  Cases of base metal, whether or not 

gold- or silver-plated 

84 9111.80 -  Other cases 9111.80 -  Other cases 

85 9111.90 -  Parts 9111.90 -  Parts 

86 9112.90 -  Parts 9112.90 -  Parts 

87 9113.10 -  Of precious metal or of metal clad 

with precious metal  

9113.10 -  Of precious metal or of metal clad with 

precious metal  

88 9113.20 -  Of base metal, whether or not 

gold- or silver-plated 

9113.20 -  Of base metal, whether or not gold- or 

silver-plated 



No HS 2007 Description of Goods HS 2012 Description of Goods 

89 9113.90 -  Other 9113.90 -  Other 

90 9114.10 -  Springs, including hair-springs 9114.10 -  Springs, including hair-springs 

91 9114.20 -  Jewels ex9114.90 - Other 

92 9114.30 -  Dials 9114.30 -  Dials 

93 9114.40 -  Plates and bridges 9114.40 -  Plates and bridges 

94 9114.90 -  Other 9114.90 -  Other 

95 9404.90 -  Other  9404.90 -  Other  

96 9503.00.21 - - Dolls, whether or not dressed 9503.00.21 - - Dolls, whether or not dressed 

97 9503.00.22 - - - Garments and garments 

accessories; footwear and 

headgear 

9503.00.22 - - - Garments and garments accessories; 

footwear and headgear 

98 9503.00.60 -  Stuffed toys representing 

animals or non-human creatures 

9503.00.60 -  Stuffed toys representing animals or 

non-human creatures 

99 ex9503.00.99 - - Other ex9503.00.99 - - Other 

100 ex9503.00.99 - - Other ex9503.00.99 - - Other 

 

 The prefix “ex” is used to indicate that only a part of the subheading concerned is covered by the code number referred to in the left-hand column. 

 The prefix “ex” in the column of HS 2007 should be referred to the column of HS 2002 in the previous lists of “Treatment of Certain Products” before the amendment for 

transposition of the lists from HS 2007 to HS 2012. 

 




