
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ 
เรื่อง  การตรวจคุณสมบัตขิองสินคา้ทางด้านถิน่ก าเนิด 

เพื่อขอหนังสือรับรองถิน่ก าเนิดสนิค้าทีไ่ม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส าหรบัสินคา้เฝ้าระวัง   
(ฉบับที ่ 2)   

พ.ศ.  2566 
 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ  เรื่อง  การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิด 
เพ่ือขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าเฝ้าระวัง  พ.ศ.  2565   
ลงวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  นั้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการทางการค้าของประเทศผู้น าเข้า   และเพ่ิมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ในการป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า  โดยการใช้หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าส าหรับสินค้า
เฝ้าระวังที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการส าแดงต่อศุลกากรประเทศผู้น าเข้าว่าสิ นค้าดังกล่าว 
มีถิ่นก าเนิดจากประเทศไทย  จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขรายการสินค้าเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นก าเนิดสินค้า
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นก าเนิดสินค้าท้ายประกาศกรมการค้าต่างประเทศ   
เรื่อง  การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดเพ่ือขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ไม่ใช้  
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส าหรับสินค้าเฝ้าระวัง  พ.ศ.  2565  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565   
และให้ใช้บัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นก าเนิดสินค้าท้ายประกาศนี้แทน   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  17  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕66 
รณรงค์  พูลพิพัฒน ์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๖
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1 Honey 0409.00, 1702.90, 

2106.90 

2 Tubes, pipes and hoses, of vulcanized rubber other than hard rubber, 

with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges) 

4009.31,4009.32 

3 Passenger vehicle and light truck tires 4011.10,4011.20 

4 New pneumatic tires, others 4011.90 

5 Multilayered wood flooring 4412.31, 4412.32, 

4412.39, 4412.94, 

4412.99, 4418.71, 

4418.72, 4418.74, 

4418.75, 4418.79, 

9801.00 

6 Artist canvases 5901.90, 5903.90, 

5907 .00 

7 Nonwoven glass fiber webs, mattresses, boards and similar articles of 

nonwoven glass fibers, nesoi 

7019.39.50 

8 Carbon and alloy steel wire rod 7213.91, 7213.99, 

7227.20,7227.90 

9 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast 

iron) or steel 

7304 

10 Certain cold-drawn mechanical tubing of carbon and alloy steel 7304.31, 7304.51, 

7306.30, 7306.50 

11 Certain circular welded carbon quality steel line pipe 7306.19, 7306.30, 

7306.50 

12 Forged steel fittings 7307 .92, 7307 .99 

13 Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers of stainless 

steel (beer kegs) 

7310.10 

14 Certain steel nails 7317.00, 7907.00 

15 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, 

washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel: 

Having shanks or threads with a diameter of less than 6 mm 

7318.14.10 
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16 Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, 7318.19 

washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel: Other 

17 Drawn stainless steel sinks 7324.10 

18 Certain aluminum foil 7606.11 , 7606.12, 

7606.91, 7606.92, 

7607.11,7607.19 

19 Blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw 8202.10, 8202.20, 

blades), and base metal parts thereof: 8202.31, 8202.39, 

8202.40, 8202.91 

20 Certain collated steel staples 8305.20 

21 Parts of pumps, nesoi 8413.91.90 

22 Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors, electric 8ll·18.10 

or other 

23 Machining centres, unit construction machines (single station) and 8457.10 

multi-station transfer machines, for working metal: Machining centres 

24 Hard disk drives 8471.70.20 

25 Printed circuit assemblies of the machines/ Parts and accessories of 8473.30 

the ADP machines of heading 8471 

26 Crystalline silicon photovoltaic cells, whether or not assembled into 8501.31 , 8501.61 , 

modules and Crystalline silicon photovoltaic products 8501.71, 8501.72, 

8501.80, 8507.20, 

8541.40,8541.42, 

8541.43, 8541.49 

27 AC motors nesoi, single-phase 8501.40 

28 Digital still image video cameras 8525.80 

29 Relays for switching, protecting or making connections to or in 8536.41 

electrical circuits, for a voltage not exceeding 60 V 

30 Insulated (including enameled or anodized) winding wire, other than of 8544.19 

copper 

31 Parts & accessories of bodies for motor vehicles of headings 8701 to 8708.29 

8705, door assemblies 

32 Brakes and servo-brakes; parts thereof 8708.30 

33 Gear boxes; parts thereof 8708.40 

34 Drive-axles with differential, whether or not provided with other 8708.50 

transmission components, and non-driving axles; parts thereof 
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35 Road wheeLs and parts and accessories thereof 8708.70 

36 Certain chassis and subassembLies thereof: 8716.39, 8716.90 

37 Mattresses 9401.40,9401.41, 

9401.49, 9401.90, 

9401.91, 9401.99 

9404.21, 9404.29 

38 Wooden cabinets and vanities and component thereof: 9403.40, 9403.60, 

9403.90, 9403.91, 

9403.99 

39 PiLLows, cushions and simiLar furnishings: 9404.90 
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40 GLass fiber products 7019.11,7019.12, 

7019.14,7019.15, 

7019.19,7019.61, 

7019.62,7019.63, 

7019.64, 7019.65, 

7019.66,7019.69, 

7019.72,7019.73, 

7019.80,7019.90 

41 Wire rod 7213.10,7213.20, 

7213.91, 7213.99 

7227.10,7227.20, 

7227.90 

42 Certain seamLess pipes and tubes of iron (other than cast iron) or steeL 

(other than stainLess steeL), of circuLar cross section, of an externaL 

diameter exceeding 406.4 mm 

7304.19,7304.29, 

7304.39, 7304.59 

43 Tube and pipe fittings of iron or steeL 7307.93, 7307 .99 

44 ALuminium extrusions 7604.10,7604.21, 

7604.29, 7608.10, 

7608.20,7610.90 

45 ALuminium foiL (certain), ALuminium foiL in roLLs 7607.11,7607.19 

46 SteeL road wheeLs 8708.70, 8716.90 

47 ELectric bicycles (e-bikes) 8711.60 

48 Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorized 8712.00 


