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คำานำา
 
 การท�าการค้าเสรถีอืเป็นอกีหนึง่ยทุธศาสตร์ส�าคญัทีห่ลายๆ ประเทศน�ามาใช้เป็นกลยทุธ์ในการเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั
ในตลาดต่างประเทศ เพราะเชื่อในหลักการว่าการค้าเสรีจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันมากขึ้น เพราะแต่ละประเทศ
จะผลิตเฉพาะสินค้าทีต่วัเองมคีวามได้เปรยีบเท่านัน้ ทัง้นี ้การลด/ยกเลิกภาษรีะหว่างกนัจะส่งผลให้เกดิมูลค่าการค้าเพิม่มากขึน้ นอกจาก
นี้ยังเป็นการเพิ่มความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยอีกทางหนึ่ง

 ดงันัน้ การท�าความตกลงการค้าเสรรีะหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสาธารณรฐัชลิ ี(Free Trade Agreement 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Chile: TCFTA) 
จึงเป็นการขยายโอกาสให้แก่ผู้ผลิต และผู้ส่งออกของไทยโดยตรง ทั้งในด้านการลงทุน การขยายตลาด และการบริการ โดยอาศัย 
ความร่วมมือระหว่างกันจากกลไกการเปิดเสรีทางการค้า การอ�านวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุนระหว่างสองประเทศ 
รวมทั้งเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าไทยในตลาดชิลีและขยายไปยังตลาดในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มี
ศักยภาพรองรับสินค้าไทย

 กรมการค้าต่างประเทศในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักของไทยในการส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า และอ�านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ส่งออกของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดท�าหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออก 
ของไทยใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส�าหรับสินค้าที่จะส่งออกไปประเทศชิลี โดยเน้ือหาประกอบ
ด้วย สรุปสาระส�าคัญของความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี คุณสมบัติของสินค้าที่สามารถใช้สิทธิพิเศษฯ ได้ ข้ันตอนและวิธี 
ปฏิบัติในการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า (Form TC) รวมทั้งตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ในการขอใช้สิทธิพิเศษฯ  
กรมการค้าต่างประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

	 กองสทิธปิระโยชน์ทางการค้า 

	 กรมการค้าต่างประเทศ

	 เมษายน	2561
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   ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าภายใต้ระบบสิทธิพิเศษ

ทางการค้า

ภาคผนวก 2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า

ตามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐชิลี พ.ศ. 2558

ภาคผนวก 3 ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า Form TC

ภาคผนวก 4 แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทาง

ด้านภาษีศุลกากร (พิกัดศุลกากร 01-24)

ภาคผนวก 5 แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทาง

ด้านภาษีศุลกากร

ภาคผนวก 6 ค�าขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า Form TC

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี เกิดขึ้นจากแนวคิดระหว่างการหารือของนายกรัฐมนตรีไทย (พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร) กับ
ประธานาธิบดีของชิลี (Mr. Ricardo Lagos Escobar) ระหว่างการเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11 
ปี 2546 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของการเจรจาจัดท�าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับชิลี     
(Thailand-Chile Joint Study on the Feasibility of a Free Trade Agreement) ซึ่งการศึกษาครอบคลุมประเด็นการค้าสินค้า 
การค้าบริการ การลงทนุ และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ โดยผลการศึกษาของทัง้สองฝ่ายนัน้ มคีวามสอดคล้องกนั ซึง่โดยรวมพบว่าการ
ท�าความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะช่วยให้เกิดการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้น                                                                                        
 จากผลของการศกึษาจงึท�าให้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรฐัชลิ ี(TCFTA) 
เริ่มต้นการเจรจาครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 โดยการประกาศของนายกรัฐมนตรีของไทย (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) และ
ประธานาธิบดีของชิลี (นายเซบัสเตียน ปิเญรา เอเชนีเก) ในช่วงการประชุมผู้น�าเศรษฐกิจเอเปค ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีการประชุมร่วม
กันหลังจากนั้น เป็นจ�านวน 6 รอบ (ในระยะเวลาเกือบ 2 ปี) ก่อนที่ทั้ง 2 ฝ่าย จะมีการลงนาม ความตกลงฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวัน
ที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยนายกรัฐมนตรีของไทย (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) และประธานาธิบดีของชิลี (นายเซบัสเตียน ปิเญรา เอเชนี
เก) และน�ามาสู่การมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ความตกลงฯ ฉบับนี้ ถือเป็นความตกลงแบบ
กรอบกว้าง (Comprehensive Agreement) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการบริการทางการเงิน 
พิธีการศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นก�าเนิดสินค้า มาตรการปกป้องและเยียวยาทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการ
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความโปร่งใส ส่วนประเด็นด้านการลงทุน
จะมีการเจรจาภายใน 2 ปี นับจาก FTA มีผลบังคับ (5 พ.ย. 58)

ความเป็นมา
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การลด/ยกเลิกภาษีศุลกากร

(Modality) และการเปิดตลาด 

ภายใต้ TCFTA
• จ�ำนวนรำยกำรสินค้ำที่น�ำมำลดและยกเลิกภำษีศุลกำกร ภำยใต้ TCFTA

ไทย ชิลี

สินค้า จ�านวน 9,625 รายการ สินค้า จ�านวน 7,855 รายการ

ลดภาษีเป็นศูนย์ทันที (ปี 2558) 
 จ�านวน  8,351 รายการ

ลดภาษีเป็นศูนย์ทันที (ปี 2558)  
จ�านวน 7,129 รายการ

ลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน 3 ปี (ปี 2561) 
จ�านวน 224 รายการ

ลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน 3 ปี (ปี 2561) 
จ�านวน 296 รายการ

ลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน 5 ปี (ปี 2563) 
จ�านวน 745 รายการ

ลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน 5 ปี (ปี 2563) 
จ�านวน 283 รายการ

สินค้าอ่อนไหว (SL) ลดภาษี เป็น 0 ภายใน 8 ปี (ปี 2566) 
จ�านวน 187 รายการ

สินค้าอ่อนไหว (SL) ลดภาษี เป็น 0 ภายใน 8 ปี (ปี 2566) 
จ�านวน 147 รายการ

สินค้าโควตาภายใต้ WTO  
( 22 รายการ ในระดับพิกัดศุลกากร 4 หลัก)

-

ตวัอย่ำงสนิค้ำส่งออกส�ำคัญของไทยทีช่ลิลีดภำษเีป็นศนูย์ทนัที 
เช่น รถยนต์และยานยนต์ (อาทิ 870421, 870322, 870332 และ 870333 เป็นต้น) สับปะรด (200820) ยางนอกส�าหรับรถ

บัส (401120) ลิฟต์ (842810) โพลิเอทิลีน (390120) ผ้าปัก (581010)เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ (852871) กระสอบและถุงท�าด้วย
โพลิเมอร์ของเอทิลีน (392321) และปลาทูน่ากระป๋อง (160414) เป็นต้น 

ตวัอย่ำงสนิค้ำน�ำเข้ำส�ำคัญทีไ่ทยลดภำษเีป็นศูนย์ทนัที 
เช่น เยื่อไม้จ�าพวกสน (470311) ปลาเทราต์ (030314) สินแร่หัวแร่ทองแดง (260300) ไม้จ�าพวกสน (440710) ทองแดงบริสุทธิ์ 

แคโทดและส่วนของแคโทด (740311) เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่น�ากลับคืนมาใช้ได้อีก (470620)  
และปลาแซลมอนแอตแลนติก และปลาแซลมอนดานูป (030313) เป็นต้น 

•  รปูแบบกำรลดและยกเลิกภำษศีลุกำกรของชลิ ีมดีงันี้
ปีที่	0	(Year	0)
สินค้า จ�านวน 7,129 รายการหรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของสินค้าทั้งหมด จะลดภาษีเป็นศูนย์ทันที (5 พ.ย. 58) โดยมีสินค้าส่ง
ออกส�าคัญๆ เช่น รถยนต์และยานยนต์ (87XX.XXXX)  ปลาทูน่า (1604.14XX) ลิฟต์ (8428.10XX) โพลิเอทิลีน (3901.2000) 
เครื่องซักผ้า (8450.20XX) สัปปะรด (2008.20XX) ฯลฯ 

ปีที่	3	(Year	3)
สินค้ากลุ่มนี้ (จ�านวน 296 รายการ) จะลดภาษีเป็น 0 ภายใน 3 ปี โดยวันแรกที่มีผลบังคับใช้ (5 พ.ย. 58)  จะได้รบัการลดภาษี
ร้อยละ 25 รายละเอยีดการลดภาษตีามทีแ่สดงในตาราง โดยมสีนิค้าส�าคญัๆ เช่น ตูเ้ยน็ (8418.10XX) เครือ่งซกัผ้า (8450.20XX)  
ยาง (4011.10XX) สิ่งทอและเครื่องนุ ่งหม (60XX.XXXX) และ (61XX.XXXX) เฟอร์นิเจอร์ (94XX.XXXX) 
เครือ่งดืม่ เคมภีณัฑ์ อปุกรณ์ทีท่�าจากทองแดง และเครือ่งจกัรทีใ่ช้ท�าเหมอืง ฯลฯ 

วันทีม่ผีลใช้บงัคับ 

(5 พ.ย.58)

1 ม.ค.59

(ปีที1่)

1 ม.ค. 60

(ปีที2่)

1 ม.ค. 61

(ปีที3่)

25% 50% 75% 100%

ตัวอย่างสินค้า Base Rate วันที่มีผลใช้บังคับ ภาษีปีที่ 1 ภาษีปีที่ 2 ภาษีปีที่ 3

ตู้เย็น (8418.10XX) 6 4.5 3 1.5 0

เครื่องซักผ้า (8450.20XX) 6 4.5 3 1.5 0
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ปีที่ 5 (Year 5)

สินค้ากลุ่มนี้ (จ�านวน 283 รายการ) จะลดภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี โดยวันแรกที่มีผลบังคับใช้ (5 พ.ย. 58)  จะได้รับการลดภาษี

ร้อยละ 17 รายละเอียดการลดภาษีตามท่ีแสดงในตาราง โดยมีสินค้าส�าคัญ  ๆ เช่น เคร่ืองนุ่งห่ม (62XX.XXXX) แก้ว (70XX.XXXX) เส้ือผ้า

เคร่ืองนุ่งห่ม (55XX.XXXX) สี (3208.XXXX) ตะปู (7318.XXXX) ปูนซีเมนต์ เรือท่ีใช้ลากในทะเล ขดลวดทองแดง ขดลวดแมงกานีส ฯลฯ

วันท่ีมีผลใช้บังคับ  

(5 พ.ย.58)

1 ม.ค. 59

(ปีท่ี 1) 

1 ม.ค. 

60

(ปีท่ี 2) 

1 ม.ค. 

61

(ปีท่ี 3) 

1 ม.ค. 

62

(ปีท่ี 4) 

1ม.ค. 

63

(ปีท่ี 5) 

17% 33% 50% 67% 83% 100% 

ตัวอย่างสินค้า Base Rate วันที่มีผลใช้บังคับ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

เครื่องนุ่งห่ม (62XX.

XXXX)  
6 4.98 4.02 3 1.98 1.02 0 

สี (3208.XXXX) 6 4.98 4.02 3 1.98 1.02 0 

• สินค้ำอ่อนไหว (Sensitive list: SL)
สินค้ากลุ่ม Sensitive List นี้ (จ�านวน 147 รายการ) จะลดภาษีเป็น 0 ภายใน 8 ปี โดยวันแรกที่มีผลบังคับใช้ (5 พ.ย. 58)
จะได้รับการลดภาษีร้อยละ 11 รายละเอียดการลดภาษีตามที่แสดงในตาราง โดยมีสินค้าส�าคัญๆ เช่น เช่น เนื้อไก่สด
(0207.XXXX) ข้าวสาลีส�าหรับบริโภค (1001.99XX) ข้าว (1006.10XX) น�้าตาล (1701.XXXX) แผ่นเหล็กรีด (7208.XXXX) 
แฮม (1602.XXX) ฯลฯ

วันที่มีผลใช้บังคับ  

(5 พ.ย.58)

1 ม.ค. 

59

(ปีที่ 1) 

1 ม.ค. 

60

(ปีที่ 2) 

1 ม.ค. 

61

(ปีที่ 3) 

1 ม.ค. 

62

(ปีที่ 4) 

1 ม.ค. 

63

(ปีที่ 5) 

1 ม.ค. 

64

(ปีที่ 6) 

1 ม.ค.

65  

(ปีที่7)

1 ม.ค. 

66

(ปีที่ 8)

11% 22% 33% 44% 56% 67% 78% 89% 100% 

ตัวอย่างสินค้า 
Base 

Rate 

วันที่มี

ผลใช้

บังคับ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8

เนื้อไก่สด (0207.

XXXX) 
6 5.34 4.68 4.02 3.36 2.64 1.98 1.32 0.66 0 

ข้าว (1006.10XX) 6 5.34 4.68 4.02 3.36 2.64 1.98 1.32 0.66 0 

• กำรยกเลิกภำษีศุลกำกรของไทย         

1. NT  0 

            สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม NT0 จะยกเลิกภาษีทันที ในวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ (5 พ.ย. 58) เช่น ทองแดงบริสุทธิ์
         แคโทดและส่วนของแคโทด (7403.XXXX) พลาสติกและของที่ท�าด้วยพลาสติก (39XX.XXXX) ฯลฯ
  

2. NT 1 

           สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม NT 1 จะลดและยกเลิกภาษีตามสูตรที่ปรากฎในตาราง
                เช่น ของปรุงแต่งจากเนื้อปลา (16XX.XXXX) ผลไม้ (08XX.XXXX) ฯลฯ

อัตราฐาน

( X )

วันที่มีผลบังคับใช้

(5 พ.ย. 58)

1 ม.ค. 59

(ปีที่ 1)

1 ม.ค. 60

(ปีที่ 2)

1 ม.ค. 61

(ปีที่ 3)

X > 30 X 2/3X 1/3X 0

5 < X  ≤ 30 3/4X 2/4X 1/4X 0

X  ≤ 5 X X 1/2X 0
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หมายเหตุ	  : X หมายถึง อัตราฐาน (Base Rate) ซึ่งเป็นอัตราภาษีปกติที่ใช้เป็นฐานในการค�านวณการลดภาษี 

     :  ตัวอย่างเช่น อัตราฐานภาษี = 40 จะลดภาษี ดังน้ี   40 (5 พ.ย.58) 26.7 (1 ม.ค.59) 13.3 (1 ม.ค.60) และ 0 (1 ม.ค.61)

           = 30 จะลดภาษี ดังนี้ 22.5 (5 พ.ย.58) 15.0 (1 ม.ค.59)   7.5 (1 ม.ค.60) และ 0 (1 ม.ค.61)

           =   5 จะลดภาษี ดังนี้     5 (5 พ.ย.58)     5 (1 ม.ค.59)   2.5 (1 ม.ค.60) และ 0 (1 ม.ค.61)

3. NT 2 

สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม NT 2 จะลดและยกเลิกภาษี โดยเป็นไปตามสูตรที่ปรากฎในตาราง  

เช่น ยาง (40XX.XXXX) เครื่องแต่งกาย (61XX.XXXX) เครื่องจักร (84XX.XXXX) ฯลฯ

อัตราฐาน

( X )

วันที่มีผลบังคับ

ใช้

(5 พ.ย. 58)

1 ม.ค. 59

(ปีที่ 1)

1 ม.ค. 60

(ปีที่ 2)

1 ม.ค. 61

(ปีที่ 3)

1 ม.ค. 62

(ปีที่ 4)

1 ม.ค. 63

(ปีที่ 5)

X > 30 x 4/5X 3/5X 2/5X 1/5X 0

5 < X  ≤ 30 5/6X 4/6X 3/6X 2/6X 1/6X 0

X  ≤ 5 x x 3/4X 2/4X 1/4X 0

4. สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) 

           สินค้าที่อยู่ในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว ถูกก�าหนดให้ลดและยกเลิกภาษี โดยเป็นไปตามสูตรที่ปรากฎในตาราง
                เช่น ปลา (03XX.XXXX) ยาสูบ (24XX.XXXX) เครื่องดื่ม สุรา (22XX.XXXX) ฯลฯ

อัตราฐาน

( X )

วันที่มีผล

บังคับใช้ 

(5 พ.ย. 58)

1 ม.ค. 

59

(ปีที่ 1)

1 ม.ค. 

60

(ปีที่ 2)

1 ม.ค. 

61

(ปีที่ 3)

1 ม.ค. 

62

(ปีที่ 4)

1 ม.ค. 

63

(ปีที่ 5)

1 ม.ค. 

64

(ปีที่ 6)

1 ม.ค. 

65

(ปีที่ 7)

1 ม.ค. 

66

(ปีที่ 8)

X > 5 x x x x 1/2X 1/2X 1/2X 1/2X 0

X≤ 5 x x x x x x x x 0

● สินค้ำโควตำ ภำยใต้ TCFTA

มีทั้งหมด 22 รายการสินค้า ได้แก่ น้�านมดิบ นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มะพร้าวและมะพร้าวฝอย 

ล�าไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ชา พริกไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เมล็ดถั่วเหลือง  

เนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น้�ามันถั่วเหลือง น้�ามันปาล์ม น้�ามันมะพร้าว น้�าตาล กาแฟส�าเร็จรูป กากถั่วเหลือง ไหมดิบ 

(ยังไม่เข้าเกลียว) 

การน�าเข้าสินค้าเหล่านี้ ต้องมีหนังสือรับรอง ดังนี้

• หนังสือรับรองฯ (Form TC) ของชิลี  และ

• หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ออกโดยกรมการค้าต่าง

ประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย

 ทั้งนี้ ปริมาณการน�าเข้าสินค้าให้เป็นไปตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO  
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• เกณฑ์กำรได้ถิ่นก�ำเนิดฯ (Rules of Origin; RoO) 

สินค้าจะต้องผลิตได้ตามข้อก�าหนดที่บัญญัติไว้ในบทที่ 4 (กฎถิ่นก�าเนิดสินค้า)

1. Wholly Obtained หรือ Wholly produced หมายถึง การได้หรือผลิตจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก�าเนิด 

ในประเทศไทย (ชิลี) ตามความหมายของค�าจ�ากัดความที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของความตกลงฯ

2. Produced Entirely: PE หมายถึง สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก�าเนิดฯ ในประเทศภาคี	 

(ไทย+ชิลี) 

3. สินค้าที่มีวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก�าเนิดฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่มีกระบวนการผลิตเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎเฉพาะรายสินค้า 

(PSR) ตามระบุไว้ในข้อ 4.2 ของความตกลงฯ

• กฎเฉพำะรำยสินคำ้ (PSR) มีดังนี้

1. กฎกำรเปล่ียนพิกัดศุลกำกร (Change in tariff classification: CTC)

	กรณีใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก�าเนิดมาผ่านกระบวนการผลิตและสินค้าดังกล่าวมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรใน

ระดับ 2 หลัก ในประเทศภาคีส่งออก  

(Change of Chapter: CC)

	กรณีใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก�าเนิดมาผ่านกระบวนการผลิตและสินค้าดังกล่าวมี 

การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 4 หลัก ในประเทศภาคีส่งออก  

(Change of Tariff Heading: CTH)

	กรณีใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก�าเนิดมาผ่านกระบวนการผลิตและสินค้าดังกล่าวมี 

การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก ในประเทศภาคีส่งออก  

(Change of Tariff Sub-Heading: CTSH) 

2. สินค้ำท่ีใช้วิธีกำรผลิตเฉพำะ (Specific Process: SP) หมำยถึงปฏิกริยำทำงเคมี (Chemical 

Reaction) ได้แก่สินค้า Chapter 28: เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ โลหะมีค่า, 

Chapter 29: เคมีภัณฑ์อินทรีย์ และ Chapter 39: พลาสติกและของที่ท�าด้วยพลาสติก

                       V – VNM

QVC (%) =  --------------------  x 100

                            V

                                                                                                                                                      

        3. สินค้ำมีสัดส่วนมูลค่ำวัตถุดิบท่ีได้ถ่ินก�ำเนิดจำกประเทศไทยหรือชิลี (Qualifying Value Content: 

QVC ≥ 40 % ของรำคำ FOB และมีกระบวนกำรผลิตข้ันสุดท้ำยในประเทศภำคีส่งออก

• สูตรกำรค�ำนวณสัดส่วนมูลค่ำวัตถุดิบที่ได้ถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ (QVC)

 

• กำรสะสมถิ่นก�ำเนิด (Accumulation: ACU)
สินค้า หรือ วัตถุดิบที่ได้ถิ่นก�าเนิดจากประเทศภาคี (ชิลี) ถูกน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ให้ถือเสมือนว่า

เป็นวัตถุดิบจากประเทศที่ผลิตสินค้าขั้นสุดท้าย (ไทย) โดยจะต้องมี Form TC ของชิลี ก�ากับมาด้วย

• เกณฑ์กำรผ่อนปรน (De Minimis: DMI)

สินค้าท่ีมีวัตถุดิบไม่ผ่านเกณฑ์การเปล่ียนพิกัดอัตราศุลกากร (Change in Tariff Classification)  

จะได้ถ่ินก�าเนิดฯ เม่ือ

1. มูลค่าของวัตถุดิบท่ีไม่ได้ถ่ินก�าเนิดท่ีใช้ในการผลิตสินค้า มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10  

ของมูลค่า FOB ของสินค้าท่ีส่งออก

2. สินค้าน้ันต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การได้ถ่ินก�าเนิดฯ ท่ีก�าหนดไว้ในบทน้ี

QVC    =   สัดส่วน (%) มูลค่าการผลิตที่ได้คุณสมบัติ

V         =   ราคา FOB ของสินค้า

VNM    =   ราคา CIF ของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นก�าเนิดสินค้า

ข้อบทที่เกี่ยวข้องกับการได้ถิ่น

กำาเนิดสินค้า ภายใต้ TCFTA 
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•  กฎกำรส่งตรง (Direct Consignment)

สินค้าจะต้องส่งตรงจากภาคีผู้ส่งออกไปยังภาคีผู้น�าเข้า โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี

1. สินค้าถูกขนผ่านประเทศนอกภาคี โดยมี หรือไม่มีการถ่ายล�า หรือเก็บรักษาช่ัวคราวในประเทศน้ัน

ต้องมีเง่ือนไข ดังน้ี

  1)   สินค้าน้ันไม่ได้ถูกน�าไปเพ่ือการค้าหรือการบริโภคในประเทศท่ีมิใช่ภาคี

  2)   การผ่านแดนน้ันเป็นไปด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ หรือเก่ียวกับข้อก�าหนดของการขนส่ง และ

  3)   สินค้าน้ันไม่ได้ถูกด�าเนินการใดๆ ในดินแดนของประเทศท่ีมิใช่ภาคีท่ีนอกเหนือไปจากการขนถ่ายสินค้าข้ึน การขน

ถ่ายสินค้าลง หรือการด�าเนินการใดๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการเก็บรักษาสินค้าน้ันให้อยู่ในสภาพท่ีดี

2. สินค้าจะต้องคงไว้ซ่ึงถ่ินก�าเนิดของสินค้าน้ัน

3. ในกรณีท่ีสินค้าถูกขนส่งผ่านแดนประเทศท่ีมิใช่ภาคีหน่ึงประเทศหรือมากกว่า หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น�าเข้าอาจก�าหนด

ให้ผู้น�าเข้าต้องย่ืนเอกสารต่อไปน้ี

  1)   Through B/L ส่งผ่านประเทศต่างๆ หรือ เอกสารการขนส่งต่อเน่ืองอ่ืนๆ

  2)   เอกสารประกอบเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่ามีการปฏิบัติตามกฎการส่งตรง

ด้านการค้าบริการ                                                        
  ชิลีอนุญาตให้ไทยเข้าไปลงทุนเกือบทุกสาขาบริการได้ถึงร้อยละ 100 ซึ่งเป็นการเปิดตลาดให้ไทยมากเกินกว่าในกรอบ

WTO ได้แก่ บริการด้านกฎหมาย บริการให้ค�าปรึกษาด้านการออกแบบ/วิศวกรรม บริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการค้าส่ง/ค้าปลีก 

บริการเกี่ยวเนื่องภาคการผลิต รวมทั้งบริการนวดแผนไทยและบริการกีฬา/นันทนาการ รวมถึงมวยไทยซึ่งก�าลังเป็นที่สนใจในชิลี

ด้านการค้าการลงทุน
ข้อบทการลงทุนจะมีการเจรจาภายใน 2 ปี นับจากความตกลงมีผลใช้บังคับ (5 พ.ย. 58)

ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ครอบคลุมสาขาความร่วมมือต่างๆ อาทิ การค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม พลังงาน วิสาหกิจขนาดย่กลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม แรงงาน และโลจิสติกส์ เป็นต้น

สาระสำาคัญของระเบียบปฏิบัติในการ

ออกหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า

ภายใต้ TCFTA
ผู้ส่งออกหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะต้องยื่นค�าขอรับหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า  Form TC  ต่อหน่วยงานราชการที่

ได้รับมอบหมายของประเทศสมาชิกผู้ส่งออก (กรณีของประเทศไทย คือ กรมการค้าต่างประเทศ) เพื่อน�าไปแสดงต่อศุลกากรปลายทาง 

ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามที่ความตกลงก�าหนดฯ โดยระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองฯ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้

1. ยืน่ขอตรวจสอบถ่ินกำาเนิดสินค้าล่วงหน้าก่อนการส่งออก (Pre-exportation examination)      

  ต่อหน่วยงานผู้มีอ�านาจในการออกหนังสือรับรองฯ เพื่อให้พิจารณาว่าสินค้านั้นผลิตได้ถูกต้อง   

  ตามเกณฑ์ ที่ก�าหนดหรือไม่ 

ในกรณีการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยและประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า Form TC กรมการค้าต่าง

ประเทศจะตรวจสอบคุณสมบัติ/กระบวนการผลิตสินค้าที่จะส่งออก ว่าตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในความตกลงฯ หรือไม่ ซึ่งหากตรวจ

สอบแล้วพบว่าสามารถผลิตได้ถูกต้องตามเกณฑ์ดังกล่าว กรมฯ จะออกใบรับรองคุณสมบัติสินค้า (Confirmation of Product Eligi-

bility : CPE) ให้แก่  ผู้ยื่นค�าขอตรวจสอบถิ่นก�าเนิดสินค้า เพื่อน�าไปใช้ประกอบการขอ Form TC เมื่อต้องการส่งออก ซึ่งใบ CPE ดัง

กล่าวสามารถน�าไปใช้ประกอบการยื่นขอ Form TC ได้ 2 ปี โดยมีเงื่อนไขว่ากระบวนการผลิตสินค้าดังกล่าวจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ หากสินค้ามีลักษณะตามธรรมชาติที่สามารถตรวจสอบถิ่นก�าเนิดได้โดยง่าย เช่น สินค้าเกษตร และ/หรือสินค้า

ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ได้มาจากในประเทศทั้งหมด เป็นต้น อนุญาตให้ใช้การรับรองโดยผู้ผลิต เป็นหลักฐานประกอบการยื่น

ค�าขอ Form TC เพื่อส่งออกสินค้าดังกล่าวได้

2. อนุญาตให้ผู้ส่งออกที่ไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้า	(Trader)	สามารถยื่นคำาขอ	Form	TC	ได้	 

  โดยผู้ส่งออกหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอ�านาจต้องยื่นค�าขอ Form TC เป็นลายลักษณ์อักษร  

  พร้อมเอกสารสนับสนุนที่พิสูจน์ได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนด
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ตัวอย่างการใช้ Third-Party Invoicing
 

5. อนุญาตให้ออกหนังสือรับรอง	 กรณีสินค้าท่ีส่งไปจัดแสดง	ณ	ประเทศนอกภาคี	 (Exhibition) และ
ขายไประหว่างงานแสดงสินค้าหรือหลังจากนั้น ให้แก่ประเทศภาคี ต้องปฎิบัติ ดังนี้

•  Exhibition (ในช่อง 14 ของ Form TC) และต้อง ระบุช่ือ ท่ีอยู่ของงานแสดงสินค้า (ในช่อง 2 ของ Form TC

•    สินค้านั้นต้องอยู่ในการอารักขาของศุลกากร

หมายเหตุ: ศุลกากรประเทศภาคีผู้น�าเข้า อาจขอหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของการแสดงสินค้าจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่มีการจัดงานแสดงสินค้า

3. การออกหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า

• กรณีปกติ หนังสือรับรองต้อง ออกก่อน หรือ ในขณะที่ส่งออก (shipment) หรือ ไม่เกิน 3 วัน หลังจากวันที่

ส่งออก

• กรณีที่มิได้ออก ณ เวลาดังกล่าว สามารถขอหนังสือรับรองฯ ย้อนหลังได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ส่งออก

• Issued Retroactively ในช่อง 14 ของ Form TC 

4. อนุญาตให้ออกหนังสือรับรองแบบ	Third-Party	Invoicing	ได้

วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ค้าท่ีอยู่นอกประเทศภาคี TCFTA (ไทย/ ชิลี) สามารถเป็นนายหน้าหรือคนกลางซ้ือขาย

สินค้าของประเทศภาคีสมาชิกได้ โดยต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี

(1) สินค้าจะต้องส่งตรงจากประเทศภาคี (ไทย/ ชิลี) ท่ีผลิตสินค้าไปยังประเทศภาคี (ไทย/ ชิลี)  ผู้น�าเข้า

(2) ผู้ส่งออกท่ีอยู่ ณ ประเทศภาคีท่ีผลิตสินค้า  เป็นผู้ย่ืนขอ Form TC แบบ Third-Party Invoicing

(3) ใช้ใบก�ากับราคาสินค้า (Sales Invoice) ท่ีออกโดยประเทศภาคี (ไทย/ ชิลี) ท่ีผลิตสินค้า มาย่ืนประกอบการ

ขอรับ Form TC

(4) ต้องระบุช่ือ และท่ีอยู่ทางกฎหมายของประเทศนายหน้า ในช่อง 11 ของ Form TC

(5) หากทราบ เลขท่ีและวันท่ี ของใบก�ากับราคาสินค้า (Sales Invoice)   

ของประเทศนายหน้า โปรดระบุในช่อง 10 ของ Form TC ด้วย
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6. Form	TC	มีอายุ	12	เดือน	นับจากวันที่ออกเอกสาร	โดย ผู้น�าเข้าต้องน�าไปยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรของ

ประเทศผู้น�าเข้าภายในระยะเวลาดังกล่าว

7. ข้อยกเว้นไม่ต้องขอหนังสือรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า

1.    ในกรณีการส่งสินค้าที่ได้ถิ่นก�าเนิดและมูลค่า FOB ของสินค้าไม่เกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีเงื่อนไขว่า

• การน�าเข้านั้นไม่เป็นส่วนหนึ่งของการน�าเข้าหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง 

• การน�าเข้านั้นไม่เป็นไปเพื่อความมุ่งประสงค์ในการหลีกเลี่ยงการยื่นหนังสือรับรองฯ

2. หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้น�าเข้ายกเว้นการเรียกเก็บหนังสือรับรองฯ ส�าหรับสินค้าที่ได้ถิ่นก�าเนิดฯ 

การยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า                  
• ขั้นตอนในกำรขอใช้สิทธิประโยชน์ทำงกำรคำ้

(1) ตรวจสอบข้อมูลก่อนขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร โดยผู้ส่งออกต้องทราบข้อมูล ดังนี้

• พิกัดอัตราศุลกากรสินค้าของประเทศปลายทาง (ชิลี)

• สินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิหรือไม่

• กฎถิ่นก�าเนิดสินค้าก�าหนดไว้ว่าอย่างไร

(2) ท�าบัตรประจ�าตัวผู้ส่งออก-น�าเข้าสินค้าทั่วไป

(3) ตรวจและรับรองคุณสมบัติถิ่นก�าเนิดสินค้า 

• กรณีเป็นสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป (พิกัด 01-24)  ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติ

การได้ถิ่นก�าเนิดสินค้า ที่ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ และส�านักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค 

• กรณีเป็นสินค้าอุตสาหกรรม (พิกัด 25-97) ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติการได้ ถิ่น

ก�าเนิดที่กองบริหารการน�าเข้าและรับรองถิ่นก�าเนิด และส�านักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค

(4) ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า

(4.1) การขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า มี 2 ระบบ

1) ระบบ EDI ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (วิธีนี้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาตอนที่มารับ

หนังสือรับรองฯ ต้นฉบับ)

2) ระบบ Digital Signature แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ

•	 ส่งข้อมูล พร้อมด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ผ่านเว็บไซด์กรมฯ 

•	 ส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ XML พร้อมด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน XML Web 

Service ของกรมฯ

(4.2) เอกสารส�าคัญที่ใช้ในการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้า

(4.2.1) กรณีสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป (พิกัด 01-24) ต้องแนบเอกสาร “แบบขอรับการตรวจ

สอบคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก�าเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร”

(4.2.2) กรณีสินค้าอุตสาหกรรม (พิกัด 25-97) ต้องแนบเอกสาร “ผลการตรวจสอบคุณสมบัติทาง

ด้านถิ่นก�าเนิดของสินค้า”

(4.2.3) ต้นฉบับใบก�ากับสินค้าหรือส�าเนาคู่ฉบับ

(4.2.4) เอกสารการขนสินค้าไปต่างประเทศ หรือส�าเนาคู่ฉบับเอกสารดังกล่าว (Bill of                

Lading, Airway Bill และอื่นๆ)

• หน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจในกำรออกหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้ำ (Issuing Authorities)
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เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

- ส�านักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 สนามบินน้�า จ.นนทบุรี

 โทร. 0-2547-4753, 0-2547-4832 โทรสาร. 0-2547-4754-7

- อาคารตรวจสอบสินค้าขาออก เขตปลอดอากร ตึกซีอี -1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 โทร. 0-2134-0942-5 โทรสาร. 0-2134-0946

- ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศ ถนนรัชดาภิเษก

 โทร. 0-2512-0123 ต่อ 817-8 โทรสาร. 0-2515-0329

เขตภูมิภำค

-  ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด

 

ผู้ส่งออกที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า

โทร. 0-2547-4819, 1385 ต่อ 4755

โทรสาร. 0-2547-4816

E-mail : -
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