อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554
ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิ จไทย
ประเทศผูน้ ําการส่งออกเครือ่ งนุ่งห่มของโลก
• ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) (ปี 2553)
• มูลค่าการส่งออก 102,386.57 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 1.7 ของการส่งออกรวมของไทย(ปี 2553)
• แหล่งจ้างงานสําคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงาน 810,850 คน หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 15.1 ของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม(ปี
2552)
ศักยภาพการผลิ ตของไทย
อุตสาหกรรม
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

โรงงาน
2,658
2,588
2,541
2,528
2,488
2,476
2,458

จํานวน
คนงาน
841,520
837,680
825,650
824,500
818,530
812,800
810,850

จักรเย็บ
758,460
754,668
752,30
751,760
749,100
748,490
737,875

ทีม่ า : Thailand Textile Institute

ขอบเขตสิ นค้า
เครื่องแต่งกายและของทีใ่ ช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย เช่น
เสือ้ โอเวอร์โค้ต แจ็กเก็ต สูท เครื่องแต่งตัวเป็ นชุด กางเกง
กระโปรง เชิต้ เบลาส์ กางเกง/ชุดชัน้ ใน ชุดนอน เสือ้ คลุมอาบนํ้า
เจอร์ซ่ี พูลโอเวอร์ คาร์ดแิ กน เสือ้ กัก๊ เสือ้ ผ้าเด็ก ชุดวอร์ม ชุดสกี
ชุดว่ายนํ้า ถุงน่อง ถุงเท้า ถุงมือ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าผูกคอ

การผลิ ตและการบริโภคสิ่ งทอของไทย
(1,000 ตัน)
2547
ปริมาณการผลิ ตเครือ่ งนุ่งห่ม
461.3
(1.2)
- เครื่องนุ่งห่ม (ผ้าทอ)
272.4
(-0.5)
- เครื่องนุ่งห่ม (ผ้าถัก)
188.9
(3.8)
ปริมาณการบริโภคเครือ่ งนุ่งห่ม
278.4
(-2.2)
- เครื่องนุ่มห่ม (ผ้าทอ)
196.7
(-1.6)
- เครื่องนุ่งห่ม (ผ้าถัก)
81.7
(-3.5)
ทีม่ า : Thailand Textile Institute

2548
477.6
(3.5)
277.0
(1.7)
200.6
(6.2)
295.5
(6.1)
211.8
(7.7)
83.7
(2.4)

2549
509.7
(6.7)
293.4
(5.9)
216.3
(7.8)
322.4
(9.1)
230.6
(8.9)
91.8
(9.7)

2550
445.5
(-12.6)
266.5
(-9.2)
179.0
(-17.2)
342.7
(6.3)
235.3
(2.0)
107.4
(17.0)

2551
491.5
(10.3)
281.3
(5.6)
210.2
(17.4)
326.7
(-4.7)
236.5
(0.5)
90.2
(-16.0)

2552
467.9
(-4.8)
261.8
(-6.9)
206.1
(-1.9)
318.1
(-2.6)
223.4
(-5.5)
94.7
(5.0)

มูลค่าการค้าเครือ่ งนุ่งห่ม (ตอนที่ 61-62) ของไทย
แหล่งนําเข้าเครือ่ งนุ่งห่มที่สาํ คัญของไทย (ปี 2553)

ทีม่ า : World Trade Atlas

การส่งออกสิ นค้าสิ่ งทอของไทย (ปี 2553)
ทีม่ า : World Trade Atlas

HS
61-62
61
62

รายการ
เครือ่ งแต่งกายและของทีใ่ ช้ประกอบ
กับเครื่องแต่งกาย
เครื่องแต่งกายและของทีใ่ ช้ประกอบ
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
เครื่องแต่งกายและของทีใ่ ช้ประกอบ
ทีไ่ ม่ได้ถกั แบบนิตหรือแบบโครเชต์

ทีม่ า : World Trade Atlas

มูลค่า
(ล้าน USD)

สัดส่วน
(%)

3,234.63

100.0

2,033.99

62.88

1,200.64

37.12

ตลาดส่งออกสําคัญ
1. สหรัฐฯ (39.18%) 2. ญีป่ ุน่ (7.87%)
3. อังกฤษ (5.56%)
1. สหรัฐฯ (41.12%) 2. ญีป่ ุน่ (9.26%)
3. สเปน (5.99%)
1. สหรัฐฯ (35.88%) 2. ญีป่ ุน่ (5.51%)
3. ฝรังเศส
่ (5.35%)

รายการสิ นค้าเครือ่ งนุ่งห่มส่งออกสําคัญของไทยและสัดส่วนการส่งออก (ปี 2553)
HS
621210
610990
611120
610910
611030
610821
610343
620342
610711
610510
620520
611020

สัดส่วน
(ล้าน USD)
(%)*
ยกทรง
298.52
9.23
เสือ้ ชัน้ ในทําด้วยวัตถุทออืน่ ๆ
249.79
7.72
เสือ้ เด็กเล็ก ทําด้วยฝ้าย
179.50
5.55
ทีเชิต้ เสือ้ ชัน้ ในทําด้วยฝ้าย
174.01
5.38
เจอร์ซ่ี ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์
130.74
4.04
กางเกงชัน้ ในของสตรี ทําด้วยฝ้าย 122.51
3.79
กางเกงบุรษุ ทําด้วยเส้นใย
117.58
3.63
สังเคราะห์
กางเกงบุรษุ ทําด้วยฝ้าย
101.71
3.14
กางเกงชัน้ ในของบุรษุ ทําด้วยฝ้าย 101.33
3.13
เชิต้ บุรษุ ถักแบบนิตหรือโครเชต์
100.11
3.09
ทําด้วยฝ้าย
เชิต้ บุรุษ ไม่ถกั ทําด้วยฝ้าย
92.75
2.87
เจอร์ซ่ี ทําด้วยฝ้าย
82.89
2.56
รายการ

มูลค่า

ตลาดส่งออกสําคัญ
1.สหรัฐฯ (53.36%) 2.ฝรังเศส
่ (10.03%) 3. ญีป่ ุน่ (5.17%)
1.เบลเยีย่ ม (17.02%) 2.สหรัฐฯ (14.48%) 3.อังกฤษ (11.29%)
1.สหรัฐฯ (65.69%) 2.อิตาลี (3.59%) 3.เม็กซิโก (3.31%)
1.สหรัฐฯ (35.13%) 2.ญีป่ ุน่ (14.69%) 3.สหรัฐอาหรับ (3.78%)
1.สหรัฐฯ (29.36%) 2.สเปน (22.67%) 3.เยอรมนี (14.47%)
1.สหรัฐฯ (82.28%) 2.ญีป่ ุน่ (8.56%) 3.อังกฤษ (1.63%)
1.สหรัฐฯ (70.79%) 2.เบลเยีย่ ม (5.18%)3.ญีป่ ุน่ (4.94%)
1.สหรัฐฯ (19.47%) 2.เนเธอแลนด์ (13.60%) 3.เยอรมนี (7.99%)
1.สหรัฐฯ (58.99%) 2.ญีป่ ุน่ (15.45%) 3.เนเธอแลนด์ (7.35%)
1.สหรัฐฯ (58.29%) 2.เยอรมนี (12.30%) 3.อังกฤษ (3.67%)
1.สหรัฐฯ (34.03%) 2.ญีป่ ุน่ (8.12%) 3.อังกฤษ (7.96%)
1.สหรัฐฯ (48.06%) 2.เยอรมนี (20.88%) 3.สเปน (6.51%)

* สัดส่วนคิดเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเครือ่ งนุ่งห่มทัง้ หมด (ตอนที่ 61-63) ของไทย
ทีม่ า : World Trade Atlas

ยกทรง
(พิ กดั 621210)
1. สหรัฐฯ
2. ฝรังเศส
่
3. ญีป่ ุน่
ทีม่ า : Global Trade Atlas

ประเทศคู่แข่งขัน
1. จีน (48.67%) 2. ไทย
(10.69%) 3. อินโดฯ (9.89%)
1. จีน (30.97%) 2. ตูนเี ซีย
(12.36%) 3. ออสเตรีย (11.33%)
1. จีน (86.43%) 2. เวียดนาม
(8.97%) 3. ไทย (3.38%)

คูแ่ ข่งขันของไทย ในตลาดส่งออกสําคัญ ปี 2553 ดังนี้
เสือ้ ชัน้ ในทําด้วย
เสือ้ เด็กเล็ก
วัตถุทออื่นๆ
ประเทศค�◌่แข่งขัน
ทําด้วยฝ้ าย
(พิ กดั 610990)
(พิ กดั 611120)
1. เบลเยีย่ ม
1. จีน (16.21%) 2. ฝรังเศส
่
1. สหรัฐฯ
(13.43%) 3. เยอรมนี (11.36%)
2. สหรัฐฯ
1. จีน (19.20%) 2. เม็กซิโก
2. อิตาลี
(16.92%) 3. เอลซัลวาดอร์ (12.34%)
3. อังกฤษ
1. จีน (20.94%) 2. ตุรกี (16.97%)
3. เม็กซิโก
3. เบลเยีย่ ม (13.95%)

ประเทศคู่แข่งขัน
1. จีน (60.40%) 2. ไทย (7.49%)
3. อินเดีย (5.35%)
1. จีน (51.23%) 2. ฝรังเศส
่
(13.53%) 3. อินเดีย (6.11%)
1. ไทย(31.07%) 2. อินเดีย(11.77%)
3. บังคลาเทศ(7.38%)

โครงสร้างภาษี สินค้าสิ่ งทอของประเทศไทย
ประเภท
เครื่องแต่งกายและของทีใ่ ช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (ตอนที่ 61)
เครื่องแต่งกายและของทีใ่ ช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย
ไม่ได้ถกั แบบนิตหรือแบบโครเชต์ (ตอนที่ 62)
- เสือ้ โอเวอร์โค้ด แจ็กเก็ตกันลมฯ (6201-6202)
- สูท เครื่องแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต กางเกง เชิต้
เบลาส์ ชุดชัน้ ใน เสือ้ ผ้าเด็กเล็กฯ (6203-6209)
- เสือ้ ผ้าทีท่ าํ ด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 56.03
59.03 59.06 หรือ 59.07 (6210)
- ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดว่ายนํ้าฯ (6211)
- เครื่องยกทรง รัดทรงและส่วนประกอบ (6212)
- ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมหน้า
ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่าย ถุงมือ ของประกอบ
เครือ่ งแต่งกายอืน่ ๆ (6213-6217)

WTO Bound Rate (%)
ณ พิ กดั 6 / 7 หลัก
30%, 30% หรือ 12 บาท/ชิน้ , 30% หรือ 6 บาท/
ชิน้ , 30% หรือ 1.5 บาท/คู่
30%, 30% หรือ 12 บาท/ชิน้ , 30% หรือ 6 บาท/
ชิน้ , 30% หรือ 2.4 บาท/ชิน้

Applied Rate (มาตรา 12
ณ 1 กรกฎาคม 2551) (%)
30% (ยกเว้นผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่าย ถุง
น่องสําหรับรักษาเส้นเลือดขอด 20 - 30%)

CEPT / AFTA (%)

30

0

30 - 60

0

30 (ยกเว้น เครือ่ งแต่งกายสําหรับใช้ป้องกัน
สารเคมีหรือผจญเพลิง 10)
30 (ยกเว้น ชุดกีฬายูโดถักทัง้ ตัว ชุดกีฬาฟนั ดาบ
หรือมวยปลํ้า เครื่องแต่งกายสําหรับใช้ป้องกัน
สารเคมีหรือผจญเพลิง 10)
10 - 30

0

�30

0

0

0
0

การเปิ ดตลาดสิ นค้าสิ่ งทอของไทยภายใต้ FTA ต่างๆ
สิ นค้า
ตอนที่ 61:
เสือ้ โอเวอร์โค้ต เสือ้ กันลม
ของบุรษุ หรือเด็กชาย
(6101)

ไทย-ออสเตรเลีย
ไทย
ออสเตรเลีย

ไทย-นิ วซีแลนด์
ไทย
นิ วซีแลนด์

ไทย

อาเซียน-ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์
ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์

0% 2015

0% 2015

0% 2020

0% 2020

0% 2017 (ยกเว้น อืน่ ๆ นอกจาก
โอเวอร์โค้ต ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์
และทัง้ หมดทําด้วยวัตถุทออื่นๆ
2020)
0% 2017 (ยกเว้น อืน่ ๆ นอกจากโอ
เวอร์โค้ต ทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใย
ประดิษฐ์ และทัง้ หมดทําด้วยวัตถุทอ
อืน่ ๆ 2020)
0% 2017 (ยกเว้น แจ็กเก็ตทําด้วย
ขนสัตว์ กางเกงทําด้วยฝ้ายหรือเส้น
ใยสังเคราะห์ 2020)

เสือ้ โอเวอร์โค้ต เสือ้ กันลม
ของสตรีหรือเด็กหญิง
(6102)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

0% 2020 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยขน
สัตว์หรือเส้นใยประดิษฐ์ 2012)

สูท เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุด
แจ็กเก็ต กางเกง ของบุรุษ
หรือเด็กชาย (6103)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

สูท เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุด
แจ็กเก็ต กระโปรงชุด
กางเกง ของสตรีหรือ
เด็กหญิง (6104)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

เชิต้ ของบุรษุ หรือเด็กชาย
(6105)
เบลาส์ เชิต้ ของสตรีหรือ
เด็กหญิง(6106)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

0% 2015

0% 2015

0% 2020

กางเกงชัน้ ใน ไนท์เชิต้ พิ
จามา ของบุรษุ หรือ
เด็กชาย (6107)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

0% 2020 (ยกเว้น สูทและ
กางเกงทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์
2012 แจ็กเก็ตทําด้วยฝ้าย 0
ทันที)
0% 2020 (ยกเว้น ชุดทําด้วย
0% 2017 (ยกเว้น แจ็กเก็ต ชุด
้ฝาย กระโปรงทําด้วยฝ้ายหรือ
กระโปรง กางเกงทําด้วยเส้นใย
เส้นใยสังเคราะห์ 2012 เสือ้
สังเคราะห์ กางเกงทําด้วยฝ้าย
กระโปรงชุดทําด้วยฝ้าย กางเกง
2020)
้
ทําด้วยฝายหรือเส้นใยประดิษฐ์
0 ทันที)
0% 2012 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยวัตถุ 0% 2017 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยฝ้ายหรือ
ทออืน่ ๆ 2020)
เส้นใยประดิษฐ์ ขนาดอก > 81 ซม.)
้
ทําด้วยฝาย 0% ทันที ทําด้วย 0% 2017 (ยกเว้น อืน่ ๆ นอกจากเบ
เส้นใยประดิษฐ์ 0% 2012 ทํา
ลาส์ ทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใย
ด้วยวัตถุทออื่นๆ 0% 2020)
ประดิษฐ์)
0% 2020
0% 2017 (ยกเว้น กางเกงชัน้ ในทํา
ด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์)

สิ นค้า
ชุด/กระโปรง/กางเกงชัน้ ใน
ชุดนอนยาว พิจามา ของ
สตรีหรือเด็กหญิง
(6108

ไทย-ออสเตรเลีย
ไทย
ออสเตรเลีย
0% 2015

ไทย-นิ วซีแลนด์
ไทย
นิ วซีแลนด์
0% 2015

ไทย
0% 2020

ทีเชิต้ เสือ้ ชัน้ ในอย่างอืน่
(6�09)
เจอร์ซ่ี พูลโอเวอร์ (6110)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

0% 2015

0% 2015

0% 2020

เสือ้ ผ้า�ด็กเล็ก (6111)

0% 2015 (ยกเว้น สต๊อกกิง้ 2010
ส่วนประกอบของสต๊อกกิง้ เว้นแต่
ส่วนประกอบของถุงเท้า 0 ทันที)

ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุด
ว่ายนํ้า (6112)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

0% 2015

0% 2020

เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ (6114)

0% 2015 (ยกเว้น ชุดดํานํ้า ชุด
้ปองกันสารเคมี ภายใน 2010 อืน่ ๆ
ทําด้วยผ้าเคลือบยางโฟม 0 ทันที)
0% 2015

ถุงน่อง (6115)

0% 2015 (ยกเว้น ถุงเท้ายาว 2010)

เสือ้ ผ้าถักฯ ตาม 59.03
59.06 หรือ 59.07 (6113)

0% 2015

0% 2020

0% 2015
0% 2015

0% 2015
(ยกเว้น ถุงน่อง
ยาว 0 ทันที)

อาเซียน-ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์
ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์
0% 2020 (ยกเว้นชุด/กระ� 0% 2017 (ยกเว้น กางเกงชัน้ ใน ชุด
ปรง/กางเกงชัน้ ใน และอืน่ ๆ ที่ นอน และอืน่ ๆ ทําด้วยฝ้ายหรือเส้น
ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ชุดนอน
ใยประดิษฐ์)
้
ทําด้วยฝาย 2012 ชุดนอนทํา
ด้วยเส้นใย 0 ทันที)
ทําด้วยฝ้าย 0% ทันที ทําด้วย
0% 2020
วัตถุทออืน่ ๆ 0% 2020
0% 2020 (ยกเว้นทีท่ าํ ด้วยฝ้าย 0% 2020 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยขนสัตว์
หรือเส้นใยประดิษฐ์ 0 ทันที)
อืน่ ๆ นอกจากขนแกะ 2017)
ถ้าทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใย
0% 2017 (ยกเว้น ผ้าเช็ดปาก 0
สังเคราะห์สว่ นประกอบของ
ทันที อืน่ ๆ ทีท่ าํ ด้วยฝ้าย นอกจาก
สต็อกกิง้ เว้นแต่สว่ นประกอบ
ถุงเท้า 2020)
ของถุงเท้า 0% ทันที อืน่ ๆ 0%
2012 ถ้าทําด้วยวัตถุทออืน่ ๆ
0% 2020
0% 2020
0% 2017 (ยกเว้น ชุดว่ายนํ้าสตรี
หรือเด็กหญิงทําด้วยเส้นใย
สังเคราะห์ 2020)
0% ทันที (ยกเว้น อืน่ ๆ 2020)
0% 2017

0% 2020 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยฝ้าย
0 ทันที)
0% 2020
0% 2020 (ยกเว้น ถุงน่องยาว
อืน่ ๆ 0 ทันที)
(ยกเว้น ถุงน่ อง
รักษาเส้นเลือด
ขอด ทําด้วยใย
สังเคราะห์
2019)
0% 2020

0% 2017 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยฝ้าย
หรือเส้นใยสังเคราะห์ 2020)
0% 2017 (ยกเว้น ถุงน่องทําด้วย
วัตถุทอืน่ ๆ อืน่ ๆ ของสตรีหรือ
เด็กหญิง ถุงเท้ายาวครึง่ หรือ 3/4
น่อง 2020)

สิ นค้า
ถุงมือ (6116)

ของทีใ่ ช้ประกอบกับเครือ่ ง
แต่งกายทีจ่ ดั ทําแล้วอื่นๆ
(6117)

ตอนที่ 62:
เสือ้ โอเวอร์โค้ด เสือ้ กันลม
ของบุรษุ หรือเด็กชาย
(6201)
เสือ้ โอเวอร์โค้ด เสือ้ กันลม
ของสตรีหรือเด็กหญิง
(6202)

ไทย-ออสเตรเลีย
ไทย
ออสเตรเลีย
0% ทันที

ผ้าคลุมไหล่ แผ่นรองไหล่ของทีใ่ ช้
ประกอบอืน่ ๆ นอกจากถุงเท้า 0%
ทันที ผ้าผูกคอ ส่วนประกอบของถุง
น่องและผ้าผูกคอ 2010)

ไทย-นิ วซีแลนด์
ไทย
นิ วซีแลนด์
0% 2015
0% 2015
(ยกเว้น
ส่วนประกอบ
เป็ นไปตามของ
สําเร็จรูป)
0% 2015
0% 2015
(ยกเว้น
(ยกเว้น
ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ
เป็ นไปตามของ
2010)
สําเร็จรูป)

ไทย
0% 2020

อาเซียน-ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์
ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์
0% ทันที
ทีอ่ าบซึม และอืน่ ๆ ทําด้วยขนสัตว์
0% 2017 ทีเ่ หลือ 0% 2020

0% 2020
0% ทันที (ยกเว้น ส่วนประกอบ
(ยกเว้น ปลอก ของผ้าทีย่ ดื หยุน่ ชุดสกี ผ้าผูก
คอ อื่นๆ 2020)
รัดข้อมือ ข้อ
เข่า หรือข้อเท้า
2019)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

0% 2015

0% 2015

0% 2020

สูท เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุด
แจ็กเก็ต กางเกง ของบุรุษ
หรือเด็กชาย (6203)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

สูท เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุด
แจ็กเก็ต กระโปรงชุด
กางเกง ของสตรีหรือ
เด็กหญิง (6204)

0% 2015

0% 2015

0% 2020

0% 2020

ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 0% 2020
ส่วนประกอบ 0% ทันที ทีเ่ หลือ 0%
2017

0% 2017 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยเส้นใย
ประดิษฐ์ และอื่นๆ นอกจากโอเวอร์
โค้ตทําด้วยฝ้าย)
0% 2012 (ยกเว้น โอเวอร์โค้ด
ทีท่ าํ ด้วยขนสัตว์หรือวัตถุทออืน่ ๆ
้
ทําด้วยฝาย อื่นๆทําด้วยขนแกะ 0% 2017 ทีท่ าํ ด้วยฝ้ายหรือเส้นใย
หรือวัตถุทออืน่ ๆ 2020 อืน่ ๆ ทํา
ประดิษฐ์ 0% 2020
ด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 0 ทันที)
0% 2020 (ยกเว้น เครือ่ งแต่งตัว 0% 2017 (ยกเว้น สูทและเครื่องแต่ง
เป็ นชุดทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ กายเป็ นชุดทําด้วยขนสัตว์ แจ็กเก็ต
2012)
ทําด้วยขนสัตว์ ฝ้ายหรือเส้นใย
สังเคราะห์ กางเกงทําด้วยฝ้ายหรือ
เส้นใยสังเคราะห์ 2020)
0% 2020 (ยกเว้น แจ็กเก็ตทํา 0% 2020 (ยกเว้น สูททําด้วยวัตถุ
ด้วยเส้นใยสังเคราะห์ กางเกงทํา ทออืน่ ๆ เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุดทีไ่ ม่ได้
ด้วยฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์ 0
ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ เสือ้
ทันที ชุดทําด้วยฝ้าย กางเกงทํา กระโปรงชุด กระโปรง และกางเกง
ด้วยฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์
ทําด้วยขนสัตว์ ชุดเอีย๊ ม 2017)
2012)

สิ นค้า
เชิต้ ของบุรษุ หรือเด็กชาย
(6205)

ไทย-ออสเตรเลีย
ไทย
ออสเตรเลีย
0% 2015

ไทย-นิ วซีแลนด์
ไทย
นิ วซีแลนด์
0% 2015

เบลาส์ เชิต้ ของสตรีหรือ
เด็กหญิง(6206)

0% 2015

0% 2015

เสือ้ /กางเกงชัน้ ใน ไนท์
เชิต้ พิจามา ของบุรษุ หรือ
เด็กชาย (6207)
ชุด/กระโปรง/กางเกงชัน้ ใน
ชุดนอนยาว พิจามา ของ
สตรีหรือเด็กหญิง (6208)

0% 2015

0% 2015

0% 2015

0% 2015

0% 2015

0% 2020

เสือ้ ผ้าเด็กเล็ก (6209)

0% 2015 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยผ้าไม่ทอ
ชนิดทีไ่ ม่อาบซึมหรือไม่เคลือบ 2010
ของประกอบ 0 ทันที)

เสือ้ ทําด้วยผ้าตาม 56.02
56.03 59.03 59.06 หรือ
59.07 (6210)

0% 2015 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยผ้าไม่ทอ
ชนิดทีไ่ ม่อาบซึมหรือไม่เคลือบ ชุด
ประดานํ้า 2010 ชุดป้องกันสารเคมี
2009)

0% 2015

ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุ�
ว่ายนํ้า�(6211)

0% 2015
0% 2015
(ยกเว้น ชุดกีฬา
ยูโด ฟนั ดาบ
2009)

0% 2020

อาเซียน-ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์
ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์
ไทย
0% 2020
ทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์ 0% 2017 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยฝ้าย ทํา
0% 2012 ทําด้วยขนสัตว์หรือ ด้วยเส้นใยประดิษฐ์หรือวัตถุทออืน่ ๆ
วัตถุทออืน่ ๆ 0% 2020
ทีม่ ขี นาดอก > 81 ซม. 2020)
0% 2020
ทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์
0% 2017 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยฝ้าย
0% ทันที ทําด้วยขนสัตว์ 0%
หรือเส้นใยประดิษฐ์ อื่นๆ
2012 ทําด้วยไหมหรือวัตถุทอ นอกจากเบลาส์ทาํ ด้วยวัตถุทออืน่ ๆ
อืน่ ๆ 0% 2020
2020)
0% 2020
0% 2020 (ยกเว้น กางเกงชัน้ ใน 0% 2017 (ยกเว้น กางเกงชัน้ ใน
ทําด้วยวัตถุทออืน่ ๆ ไนท์เชิต้
ไม่ได้ทาํ ด้วยฝ้าย ไนท์เชิต้ และพิจา
และพิจามา 2012)
มาทําด้วยฝ้าย 2020)
0% 2020
0% 2020 (ยกเว้น ชุดนอนทํา 0% 2017 (ยกเว้น ชุดนอนยาวและพิ
ด้วยฝ้าย 2012)
จามาทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์
อืน่ ๆ นอกจากเสือ้ คลุมทําด้วยเส้นใย
ประดิษฐ์ 2020)
เสือ้ ผ้าทําด้วยผ้าไม่ทอชนิดทีไ่ ม่ 0% 2017 (ยกเว้น ผ้าเช็ดปาก 0
อาบซึมหรือไม่เคลือบ นอกจาก
ทันที)
(ก) ชุดสกีแบบบุนวม (ข) ปาร์
กาส์ และของประกอบ 0% ทันที
อืน่ ๆ 0% ภายใน 2020
0% 2020
0% 2020 (ยกเว้น เสือ้ ผ้าทํางาน 0% 2017 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยผ้าตาม
ใช้เพือ่ ป้องกันทําด้วยผ้าไม่ทอ ประเภทที่ 5602 หรือ 5603 เสือ้ ผ้า
(ยกเว้น ชุด
ป้องกันสารเคมี ชนิดทีไ่ ม่อาบซึมหรือไม่เคลือบ อืน่ ๆ ของบุรษุ หรือเด็กชาย 2020)
ชุดป้องกันสารเคมี ชุดประดานํ้า
2017)
0 ทันที)
0% 2020
0% 2020 (ยกเว้น ชุดสกี 2012
0% 2020 (ยกเว้น ชุดสกี เสือ้ ผ้า
(ยกเว้น ชุด
ปก/แขน/สาบเสือ้ 0 ทันที)
อืน่ ๆ ทําด้วยขนสัตว์ เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ
ั
กีฬายูโด ฟน
ของบุรษุ หรือเด็กชายทําด้วยวัตถุทอ
ดาบ มวยปลํ้า
อืน่ ๆ 2017)
2017)

สิ นค้า
เครื่องยกทรง (6212)

ผ้าเช็ดหน้า (6213)
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
(6214)
ผ้าผูกคอ (6215)
ถุงมือ (6216)
ของทีใ่ ช้ประกอบกับเครือ่ ง
แต่งกายทีจ่ ดั ทําแล้วอืน่ ๆ
(6217)

ไทย-ออสเตรเลีย
ไทย
ออสเตรเลีย
0% 2015
0% 2015
(ยกเว้น อืน่ ๆ
2010 เข็มขัดยูโด
2009)

ไทย-นิ วซีแลนด์
ไทย
นิ วซีแลนด์
0% 2020
0% 2015
(ยกเว้น สาย
คล้องไหล่ 0
ทันที)

0% 2010
0% ทันที

0% ทันที
0% 2015

0% 2010
0% ทันที
0% 2010 (ยกเว้น ของทีใ่ ช้ประกอบ
อืน่ ๆ ส่วนประกอบของของทีใ่ ช้
ประกอบอื่นๆ และส่วนประกอบของ
ปก/แขน/สาบเสือ้ แผ่นรองไหล่ 0
ทันที ส่วนประกอบอืน่ ๆ 2015)

คําว่า “ภายใน” แปลว่า มีบางรายการลดเป็นศูนย์กอ่ นหน้านัน้

0% 2015
0% 2015
0% 2015
(ยกเว้น
ส่วนประกอบ
2010)

0% 2020
0% 2020
0% 2020

อาเซียน-ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์
ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์
ไทย
0% 2020
0% 2012 (ยกเว้น (ก) เครือ่ งรัด 0% 2017 (ยกเว้น สายเครื่องยกทรง
(ยกเว้น เข็มขัด ทรง บอดีส้ ทู (ข) ส่วนประกอบ
0 ทันที)
ยูโด 2017)
นอกจาก (1) สายทีป่ รับได้ หรือ
(2) เครือ่ งยกทรงตะขอหลังปรับ
ได้ ประกอบด้วย ยางยืด ผ้าทอ
ตะขอ และตัวเกีย่ ว (ค)
ส่วนประกอบของเครือ่ งรัดทรง
รัดเอวและตะโพก 2020 อืน่ ๆ 0
ทันที)
0% 2013
0% ทันที
0% ทันที
0% 2020
0% ทันที
0% 2020 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยไหม
หรือเส้นใยเทียม 2017)
0% 2020
0% ทันที
0% 2017
0% 2020
0% ทันที
0% 2020
0% 2020
0% ทันที (ยกเว้น อืน่ ๆ 2020)
0% 2017

สิ นค้า
ตอนที่ 61
เสือ้ โอเวอร์โค้ต เสือ้ กันลม ของบุรษุ
หรือเด็กชาย (6101)
เสือ้ โอเวอร์โค้ต เสือ้ กันลม ของสตรี
หรือเด็กหญิง (6102)
สูท เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต
กางเกง ของบุรษุ หรือเด็กชาย
(6103)

ไทย-ญี่ ปุ่ น/ อาเซียน-ญี�
ปุ่ น
ไทย
ญี่ ปุ่ น

อาเซียน-จีน

อาเซียน-เกาหลี

ไทย

จีน

ไทย

เกาหลี

0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ
ด้วยขนสัตว์ 2012)
0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ
ด้วยขนสัตว์ 2012)
0% 2010 (ยกเว้น สูททํา
ด้วยขนสัตว์หรือเส้นใย
สังเคราะห์ เครื่องแต่งตัว
เป็ นชุดทําด้วยเส้นใย
สังเคราะห์หรือวัตถุทอ
อืน่ ๆ 2012)
0% 2010 (ยกเว้น สูท
และเครื่องแต่งตัวเป็ นชุด
ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์
2012)

0% 2010

0% ทันที (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
เส้นใยสังเคราะห์ 2010)
0% ทันที

0% 2010

0% ทันที (ยกเว้น กางเกงทํา
ด้วยฝ้าย 0% 2010 กางเกง
ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ เป็ น
SL ลดเหลือ 5% 2016)

0% 2010 (ยกเว้น เสือ้
กระโปรงชุดและกระโปรงทํา
ด้วยวัตถุทออืน่ ๆ กางเกงทํา
ด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 2012)

0% ทันที (ยกเว้น กางเกงทํา
ด้วยฝ้าย 2010)

0% 2010

0% 2010
ทีท่ าํ ด้วยฝ้ายและเส้นใย
ประดิษฐ์ 0% 2010 ทีเ่ หลือ
0% 2012
0% 2010

0% ทันที (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
ฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์
เป็ น SL ลดเหลือ 5% 2016)
0% ทันที (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
เส้นใยเทียม เป็ น SL ลด
เหลือ 5% 2016)
0% ทันที

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010

0% ทันที

0% ทันที

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยขนสัตว์
2012)
0% 2010 (ยกเว้น แจ็กเก็ตทําด้วย
ขนสัตว์หรือฝ้าย กางเกงทําด้วยเส้น
ใยสังเคราะห์หรือวัตถุทออืน่ ๆ
2012)

สูท เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต
กระโปรงชุด กางเกง ของสตรีหรือ
เด็กหญิง (6104)

0% ทันที

0% ทันที

เชิต้ ของบุรษุ หรือเด็กชาย (6105)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยขนสัตว์
สูทและเครื่องแต่งตัวเป็ นชุดทําด้วย
ฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์ แจ็กเก็ต
ทําด้วยฝ้าย เสือ้ กระโปรงชุดทําด้วย
เส้นใยเทียม 2010)
0% 2012

เบลาส์ เชิต้ ของสตรีหรือเด็กหญิง
(6106)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012

0% 2010

กางเกงชัน้ ใน ไนท์เชิต้ พิจามา ของ
บุรษุ หรือเด็กชาย (6107)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010 (ยกเว้น กางเกงชัน้ ใน
ไนท์เชิต้ และพิจามาทําด้วยฝ้าย
2012)

0% 2010

0% 2010

สิ นค้า

ไทย-ญี่ ปุ่ น/ อาเซียน-ญี่ ปุ่ น
ไทย
ญี่ ปุ่ น
0% ทันที
0% ทันที

อาเซียน-จีน

อาเซียน-เกาหลี

ทีเชิต้ เสือ้ ชัน้ ในอย่างอืน่ (6109)

0% ทันที

0% ทันที

ไทย
0% 2010 (ยกเว้น สลิปทีไ่ ม่ได้ทาํ
ด้วยเส้นใยประดิษฐ์ กางเกงชัน้ ใน
ทําด้วยฝ้ายหรือวัตถุทออื่นๆ และ
อื่นๆ ทําด้วยฝ้าย 2012)
0% 2012

เจอร์ซ่ี พูลโอเวอร์ (6110)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012

0% 2010

0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
วัตถุทออืน่ ๆ 2012)

เสือ้ ผ้าเด็กเล็ก (6111)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010

0% 2010

ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายนํ้า
(6112)
เสือ้ ผ้าถักฯ ตาม 59.03 59.06 หรือ
59.07 (6113)
เสือ้ ผ้าอ�◌่นๆ (6114)
ถุงน่อง (6115)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010

0% 2010

0% ทันที

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010 (ยกเว้น ถุงเท้าทําด้วย
เส้นในสังเคราะห์ อืน่ ๆ ทําด้วยวัตถุ
ทออืน่ ๆ 2012)
0% 2010 (ยกเว้น ชุดว่ายนํ้าของ
สตรีหรือเด็กหญิง 2012)
0% 2010

0% ทันที (ยกเว้น ทีเชิต้ ทํา
ด้วยเส้นใยประดิษฐ์ เป็ น SL
ลดเหลือ 5% 2016)
0% ทันที (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
เส้นใยประดิษฐ์ 0% 2010 ที่
ทําด้วยฝ้ายเป็ น SL ลดเหลือ
5% 2016)
0% ทันที

0% 2010

0% 2010

0% ทันที

0% ทันที
0% ทันที

0% ทันที
0% ทันที

0% 2012
0% 2010 (ยกเว้น อืน่ ๆ ทําด้วยฝ้าย
หรือวัตถุทออืน่ ๆ 2012)

0% 2010
0% 2010

0% 2010
0% 2010 (ยกเว้น อื่นๆ ทํา
ด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือวัตถุ
ทออืน่ ๆ 2012)

ถุงมือ (6116)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010 (ยกเว้น ทีอ่ าบซึม เคลือบ
หรือหุม้ ด้วยพลาสติกหรือยาง อืน่ ๆ
ทําด้วยฝ้าย 2012)

0% 2010

0% 2010 (ยกเว้น ทีอ่ าบซึมฯ
และอื่นๆ ทําด้วยขนสัตว์หรือ
ฝ้าย 2012)

0% ทันที
0% ทันที (ยกเว้น ถุงน่อง
ชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรส
ชันอื่นๆ และอื่นๆ ทําด้วย
วัตถุทออืน่ ๆ เป็ น SL ลด
เหลือ 5% 2016)
0% ทันที

ชุด/กระโปรง/กางเกงชัน้ ใน ชุดนอน
ยาว พิ�ามา ของสตรีหรือเด็กหญิง
(6108)

จีน
0% 2010

ไทย
0% 2010 (ยกเว้น อื่นๆ ทํา
ด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 2012)

เกาหลี
0% ทันที (ยกเว้น กางเกง
ชัน้ ในทําด้วยเส้นใย
สังเคราะห์ 2010)

0% 2010

0% 2012

สิ นค้า
ของทีใ่ ช้ประกอบกับเครือ่ งแต่งกาย
ทีจ่ ดั ทําแล้วอืน่ ๆ (6117)
ตอนที่ 62:
เสือ้ โอเวอร์โค้ด เสือ้ กันลม ของบุรษุ
หรือเด็กชาย (6201)

ไทย-ญี่ ปุ่ น/ อาเซียน-ญี่ ปุ่ น
ไทย
ญี่ ปุ่ น
0% ทันที
0% ทันที

อาเซียน-จีน

อาเซียน-เกาหลี

ไทย
0% 2012 (ยกเว้น ผ้าผูกคอ ปลอก
รัดข้อมือ/หัวเข่า/ข้อเท้า 2010)

จีน
0% 2010

ไทย
0% 2010 (ยกเว้น ผ้าคลุม
ไหล่)

โอเวอร์โค้ดทําด้วยฝ้าย และอืน่ ๆ ที่
ไม่ได้ทาํ ด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 0%
2010 ทีเ่ หลือ 0% 2012
โอเวอร์โค้ดทําด้วยขนสัตว์หรือฝ้าย
และอืน่ ๆ ทําด้วยฝ้าย 0% 2010 ที่
เหลือ 0% 2012

0% 2010

0% 2010

0% ทันที

0% ทันที

เสือ้ โอเวอร์โค้ด เสือ้ กันลม ของสตรี
หรือเด็กหญิง (6202)

0% ทันที

0% ทันที

สูท เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต
กางเกง ของบุรษุ หรือเด็กชาย
(6203)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012 (ยกเว้น สูทและเครื่อง
แต่งตัวเป็ นชุดทําด้วยขนสัตว์ 2010)

0% 2010

สูท เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุด แจ็กเก็ต
กระโปรงชุด กางเกง ของสตรีหรือ
เด็กหญิง (6204)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012 (ยกเว้น สูททําด้วยขน
สัตว์หรือฝ้าย เครื่องแต่งตัวเป็ นชุด
ทําด้วยขนสัตว์หรือวัตถุทออืน่ ๆ เสือ้
กระโปรงชุดทําด้วยขนสัตว์ 2010)

0% 2010

0% 2010

เกาหลี
0% ทันที

0% ทันที (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
เส้นใยสังเคราะห์ และอื่นๆ
ทําด้วยเส้นใยเทียม 2010)
0% 2010
0% ทันที (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
เส้นใยสังเคราะห์ 0% 2010
โอเวอร์โค้ตทําด้วยขนสัตว์
เป็ น SL ลดเหลือ 5% 2016)
0% 2010 (ยกเว้น แจ็กเก็ตทํา 0% ทันที (ยกเว้น แจ็กเก็ต
ด้วยวัตถุทออื่นๆ 0% 2012
ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์
สูท เครื่องแต่งตัวเป็ นชุด และ กางเกงทําด้วยฝ้ายหรือเส้น
กางเกง ทําด้วยวัตถุทออืน่ ๆ ใยสังเคราะห์ 0% 2010 สูท
เป็ น SL ลดเหลือ 5% 2016) ทําด้วยขนสัตว์ แจ็กเก็ตทํา
ด้วยขนสัตว์หรือฝ้าย กางเกง
ทําด้วยขนสัตว์ เป็ น SL ลด
เหลือ 5% 2016)
0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
0% ทันที (ยกเว้น เสือ้
วัตถุทออืน่ ๆ เป็ น SL ลดเหลือ กระโปรงชุด/กระโปรงทําด้วย
5% 2016)
ฝ้าย กางเกงทําด้วยเส้นใย
สังเคราะห์ 0% 2010 สูททํา
ด้วยขนสัตว์ แจ็กเก็ตทําด้วย
ขนสัตว์หรือฝ้าย กระโปรง/
กางเกงทําด้วยขนสัตว์
กางเกงทําด้วยฝ้ายนอกจาก
ยีนส์ เป็ น SL ลดเหลือ 5%
2016)

สิ นค้า
เชิต้ ของบุรษุ หรือเด็กชาย (6205)

ไทย-ญี่ ปุ่ น/ อาเซียน-ญี่ ปุ่ น
ไทย
ญี่ ปุ่ น
0% ทันที
0% ทันที

อาเซียน-จีน

อาเซียน-เกาหลี

ไทย
0% 2012 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยขนสัตว์
2010)

จีน
0% 2010

ไทย
0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
วัตถุทออืน่ ๆ เป็ น SL ลดเหลือ
5% 2016)

0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
วัตถุทออืน่ ๆ เป็ น SL ลดเหลือ
5% 2016)
0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย 0% ทันที (ยกเว้น อืน่ ๆ ทํา
วัตถุทออืน่ ๆ เป็ น SL ลดเหลือ ด้วยเส้นใยสังเคราะห์ 2010)
5% 2016)
0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
0% ทันที (ยกเว้น ชุดนอน
วัตถุทออืน่ ๆ เป็ น SL ลดเหลือ ยาว พิจามา ทําด้วยวัตถุทอ
5% 2016)
อืน่ ๆ เป็ น SL ลดเหลือ 5%
2016)
0% 2010
0% ทันที (ยกเว้น เสือ้ ผ้าทํา
ด้วยฝ้าย 2010)

เบลาส์ เชิต้ ของสตรีหรือเด็กหญิง
(6206)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยขนสัตว์
2010)

0% 2010

เสือ้ /กางเกงชัน้ ใน ไนท์เชิต้ พิจามา
ของบุรษุ หรือเด็กชาย (6207)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010

ชุด/กระโปรง/กางเกงชัน้ ใน ชุดนอน
ยาว พิจามา ของสตรีหรือเด็กหญิง
(6208)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012 (ยกเว้น ไนท์เชิต้ และพิจา
มาไม่ได้ทาํ ด้วยเส้นใยประดิษฐ์
อื่นๆ ทําด้วยเส้นใยประดิษฐ์ 2010)
0% 2012 (ยกเว้น สลิปทําด้วยเส้น
ใยประดิษฐ์ ไนท์เชิต้ และพิจามาทํา
ด้วยฝ้าย และอื่นๆ 2010)

เสือ้ ผ้าเด็กเล็ก (6209)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010

เสือ้ ทําด้วยผ้าตาม 56.02 56.03
59.03 59.06 หรือ 59.07 (6210)

0% ทันที

0% ทันที

ทีท่ าํ ด้วยขนสัตว์หรือฝ้าย 0% 2010
ทีท่ าํ ด้วยเส้นใยสังเคราะห์และวัตถุ
ทออืน่ ๆ 0% 2012
0% 2012 (ยกเว้น เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ ชนิด
ทีร่ ะบุตาม 6201.11-6201.19 และ
6202.11-6202.19 2010)

ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายนํ้า
(6211)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2010 (ยกเว้น ชุดว่ายนํ้าของ
สตรีหรือเด็กหญิง เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ ของ
บุรุษหรือเด็กชายทําด้วยฝ้ายหรือ
วัตถุทออืน่ ๆ เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ ของสตรี
หรือเด็กหญิงทําด้วยวัตถุทออืน่ ๆ
2012)

0% 2010

0% 2010

0% 2010

0% 2010 (ยกเว้น เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ
ชนิดทีร่ ะบุตาม 6202.116202.19 2010 และเสือ้ ผ้า
อืน่ ๆ ของบุรษุ หรือเด็กชาย
2012)
0% 2010 (ยกเว้น เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ
ของบุรษุ หรือเด็กชายทําด้วย
ฝ้ายหรือวัตถุทออืน่ ๆ 0%
2012 เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ ของสตรี
หรือเด็กหญิงทําด้วยวัตถุทอ
อืน่ ๆ เป็ น SL ลดเหลือ 5%
2016)

เกาหลี
0% ทันที (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
ฝ้าย เป็ น SL ลดเหลือ 5%
2016 ทีท่ าํ ด้วยวัตถุทออื่นๆ
0% 2010)
0% ทันที

0% ทันที

0% ทันที (ยกเว้น เสือ้ ผ้า
อืน่ ๆ ของบุรษุ หรือเด็กชาย
ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์
2010)

เครื่องยกทรง (6212)

ไทย-ญี่ ปุ่ น/ อาเซียน-ญี่ ปุ่ น
ไทย
ญี่ ปุ่ น
0% ทันที
0% ทันที

ผ้าเช็ดหน้า (6213)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012

0% 2010

ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ (6214)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วยขนสัตว์
หรือเส้นใยเทียม 2010)

0% 2010

ผ้าผูกคอ (6215)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012

0% 2010

ถุงมือ (6216)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012

0% 2010

ของทีใ่ ช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย
ทีจ่ ดั ทําแล้วอืน่ ๆ (6217)

0% ทันที

0% ทันที

0% 2012

0% 2010

สิ นค้า

อาเซียน-จีน

อาเซียน-เกาหลี

ไทย
0% 2012 (ยกเว้น คอร์ซเี ลตต์
2010)

จีน
0% 2010

ไทย
0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
วัตถุทออืน่ ๆ 2012)

0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
ไหม เป็ น SL เหลือ 5% 2016)
0% 2010 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
ไหม เป็ น SL เหลือ 5% 2016
ทีท่ าํ ด้วยวัตถุทออื่นๆ 0%
2012)
0% 2012 (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
วัตถุทออืน่ ๆ เป็ น SL เหลือ
5% 2016)
0% 2012

ของทีใ่ ช้ประกอบ 0% 2010
ส่วนประกอบ 0% 2012

เกาหลี
0% ทันที (ยกเว้น เครือ่ ง
ยกทรงทีไ่ ม่ได้ทาํ ด้วยฝ้าย
หรือเส้นใยประดิษฐ์ เป็ น SL
ลดเหลือ 5% 2016)
0% ทันที
0% ทันที (ยกเว้น ทีท่ าํ ด้วย
ไหม เป็ น SL ลดเหลือ 5%
2016)
0% ทันที

0% ทันที (ยกเว้น ทีไ่ ม่อาบ
ซึมฯ เป็ น SL ลดเหลือ 5%
2016)
0% ทันที

สิ นค้า
ตอนที่ 61
เครื่องแต่งกายและของใช้ประกอบ
กับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์

อาเซียน-อิ นเดีย
ไทย

อิ นเดีย

เป็ นสินค้าซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าอ่อนไหว ซึง่ จะทยอยลดภาษีมาอยูท่ ่ี 5% ใน
วันที่ 31 ธ.ค. 2016 เช่น เสือ้ กระโปรงชุดของสตรี(ยกเว้นทําด้วยฝ้าย) ทีเชิต้
เสือ้ ชัน้ ใน เสือ้ กัก๊ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าผูกคอ เสือ้ กันลม เสือ้ โอเวอร์
โค๊ตของสตรีทาํ จากฝ้าย สูทของชาย เป็ นต้น บางพิกดั ไม่เปิ ดตลาด ได้แก่
กางเกงขายาว ขาสามส่วนและชาสัน้ ของสตรีทาํ จากฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์
(6104.62 และ6104.63) กางเกงชัน้ ในของบุรษุ ทําด้วยฝ้าย(6107.11) เสือ้ ผ้า
เด็กเล็กทําด้วยฝ้าย(6111.20) และถุงมือทําด้วยวัตถุทออื่นๆ(6116.99)
นอกนัน้ ลดเป็ น 0% ภายใน 31 ธ.ค. 2013

ลดเป็ น 0% ทันทีหรือทยอยลดลงเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ยกเว้นสินค้า
อ่อนไหว ทยอยลดภาษีลงมาเหลือ 5% ในวันที่ 1 มกราคม 2016 ได้แก่ พิกดั
6103.32(แจ็กเก็ตและเสือ้ เบลเซอร์ของบุรษุ ทําด้วยฝ้าย), 6104.13(สูทของสตรีทาํ ด้วย
เส้นใยสังเคราะห์) , 6104.22- 6104.23(เครือ่ งแต่งตัวเป็ นชุดของสตรีทาํ ด้วยฝ้ายหรือ
เส้นใยสังเคราะห์) , 6104.32(แจ็กเก็ตสตรีทาํ ด้วยฝ้าย) , 6104.42(เสือ้ กระโปรงชุดทํา
ด้วยฝ้ายของสตรี), 6107.21 และ 6107.22(ไนท์เชิต้ และพิจามาของบุรุษทําด้วยฝ้าย
หรือเส้นใยประดิษฐ์) , 6107.91(เสือ้ คลุมอาบนํ้า เสือ้ คลุมแต่งตัวของบุรุษทําด้วยฝ้าย)
6108.31และ 6108.32(ชุดนอนยาว พิจามาสตรีทาํ ด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์),
6111(เสือ้ ผ้า ของใช้ประกอบเครือ่ งแต่งกายเด็กเล็ก ยกเว้นบางพิกดั ) , 6112.11 และ
6112.12(ชุดวอร์มทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์), 6114.20 และ 6114.30(เสือ้ ผ้า
อืน่ ๆ ถักแบบนิตหรือโครเชต์ทาํ ด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์) , 6116.92 และ
6116.93(ถุงมืออืน่ ๆ ทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์) และ 6117.10(ผ้าคลุมไหล่
ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศรีษะ ผ้าคลุมหน้า)
พิกดั ทีไ่ ม่เปิ ดตลาด ได้แก่ พิกดั 6102.10 (เสือ้ โอเวอร์โค๊ด เสือ้ กันลม ทําด้วยขน
แกะหรือขนสัตว์ละเอียด) 6104.43(เสือ้ กระโปรงชุดทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์) 6104.52
- 6104.53 (กระโปรงและกระโปรงกางเกงทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์) 6104.62
- 6104.63(กางเกงขายาว ขาสามส่วน ขาสัน้ ของสตรีทาํ ด้วยฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์)
6105.10 และ 6105.20 (เชิต้ ของบุรุษทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยสังเคราะห์) 6106.10 และ
6106.20(เบลาส์ เชิต้ ของสตรีทาํ ด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์) 6107.11, 6107.12
,6108.21 และ 6108.22(กางเกงชัน้ ในทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์) 6108.91 และ
6108.92 (เสือ้ คลุม เสือ้ คลุมอาบนํ้า เสือ้ คลุมแต่งตัว กระโปรงชัน้ ในทําด้วยฝ้ายหรือ
เส้นใยสังเคราะห์) 6109 – 6110 (ทีเชิต้ เสือ้ ชัน้ ใน เสือ้ กัก๊ พูลโอเวอร์ยกเว้นพิกดั
6110.12 และ 6110.19) ลดเป็น 0% ในวันที3่ 1 ธ.ค. 2013)

สิ นค้า
ตอนที่ 62
เครื่องแต่งกายและของใช้ประกอบ
กับเครื่องแต่งกาย ทีไ่ ม่ได้ถกั แบบ
นิตหรือแบบโครเชต์

ไทย

อาเซียน-อิ นเดีย

เป็ นสินค้าซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าอ่อนไหว ซึง่ จะลดภาษีมาอยูท่ ่ี 5% ในวันที่
31 ธ.ค. 2016 เช่น เสือ้ โอเวอร์โค๊ด เสือ้ กันฝนของสตรี(ยกเว้นทําด้วยเส้นใย
ประดิษฐ์) สูทของบุรุษ แจ๊กเกต กางเกงขายาว ขาสามส่วน ขาสัน้ ของบุรษุ
(ยกเว้นทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์) เสือ้ กระโปรงชุด เสือ้ เบลาส์ เชิต้ ของสตรี
กางเกงชัน้ ใน และผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมหน้า เป็ นต้น บางพิกดั เป็ น
สินค้าอ่อนไหวสูง ซึง่ จะลดภาษีเป็ น 22.5 – 50% ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธ.ค. 2019
เป็ นต้นไป ได้แก่ พิกดั 6203.49, 6204.19, 6206.10, 6206.90 (เสือ้ เบลาส์
สตรีทาํ จากไหมและวัตถุทออืน่ ๆ), 6214.10 (ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ทาํ ด้วย
ไหม) ส่วนบางพิกดั ไม่เปิ ดตลาด ได้แก่ พิกดั 6201.99, 6203.11(สูททําด้วย
ขนสัตว์ละเอียด), 6207.29 (ไนต์เขิต้ บุรษุ ทําด้วยวัตถุทออืน่ ๆ), 6207.99,
6208.19(กระโปรงชัน้ ในของสตรีทาํ ด้วยวัตถุทออื่นๆ) ,6211.39, 6213.90
(ผ้าเช็ดหน้าทําด้วยวัตถุทออืน่ ๆ) นอกนัน้ ลดเป็ น 0% ภายใน 31 ธ.ค. 2013

อิ นเดีย

ลดเป็ น 0% ทันทีหรือทยอยลดลงเป็ น 0% ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2016 ยกเว้นสินค้า
อ่อนไหว ทยอยลดภาษีลงมาเหลือ 5% ในวันที่ 1 มกราคม 2016 ได้แก่ พิกดั
6201.12และ 6201.13 (เสือ้ โอเวอร์โค๊ด เสือ้ กันฝนฯ ทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์
ของบุรุษ), 6203.11 และ6203.12(สูททําด้วยขนแกะ ขนละเอียดของสัตว์หรือเส้นใย
สังเคราะห์ของบุรษุ ), 6203.22 และ6203.23(เครื่องแต่งตัวเป็ นชุดทําด้วยฝ้ายหรือเส้น
ใยสังเคราะห์ของบุรษุ ), 6203.31(แจ็กเก็ตและเสือ้ เบลเซอร์ทาํ ด้วยขนแกะหรือขน
ละเอียดของสัตว์ของบุรุษ), 6203.43(กางเกงขายาว ชุดหมีทม่ี เี อีย๊ มและสายโยง
กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสัน้ ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ของบุรษุ ), 6204.11 และ
6204.12(สูททําด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์หรือทําด้วยฝ้ายของสตรี),
6204.32(แจ็กเก็ตและเสือ้ เบลเซอร์ทาํ ด้วยฝ้ายของสตรี) , 6204.61 และ 6204.63(
กางเกงขายาว ชุดหมีทม่ี เี อีย๊ มฯ กางเกงขาสามส่วน กางเกงขาสัน้ ของสตรีทาํ ด้วยขน
แกะ ขนละเอียดของสัตว์หรือเส้นใยสังเคราะห์), 6208.21และ 6208.22(ชุดนอนยาว
และพิจามาของสตรีทาํ ด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์), 6208.91(เสือ้ คลุมอาบนํ้า เสือ้
คลุมแต่งตัว กางเกงชัน้ ในของสตรีทาํ ด้วยฝ้าย) และ 6215(ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหู
กระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวัต)
พิกดั ทีไ่ ม่เปิ ดตลาด ได้แก่ 6202.13 และ 6202.93(เสือ้ โอเวอร์โค๊ด กันฝน ฯ
ของสตรีทาํ ด้วยเส้นใยประดิษฐ์), 6203.32- 6203.39(แจ็กเก็ต เบลเซอร์ของบุรษุ ซึง่
ไม่ใช่ทาํ ด้วยขนแกะ ขนสัตว์ละเอียด), 6203.41-6203.42(กางเกงขายาว ชุดหมีทม่ี ี
เอีย๊ มฯ ของบุรษุ ทําด้วยขนสัตว์ละเอียดหรือฝ้าย), 6203.49(กางเกงขายาว ชุดหมีฯ
ของบุรุษทําด้วยวัตถุทออื่นๆ), 6204.13- 6204.19(สูทของสตรีทาํ ด้วยเส้นใยสังเคราะห์
หรือวัตถุทออืน่ ๆ), 6204.33- 6204.39(แจ็กเก็ตและเบลเซอร์ของสตรีทาํ ด้วยเส้นใย
สังเคราะห์หรือวัตถุทออืน่ ๆ), 6204.42- 6204.44(เสือ้ กระโปรงชุดทําด้วยฝ้าย เส้นใย
สังเคราะห์หรือเส้นใยเทียม), 6204.62 และ6204.69(กางเกงขายาว ชุดหมีฯสตรีทาํ ด้วย
ฝ้ายหรือวัตถุทออืน่ ๆ), 6205.20- 6205.90(เชิต้ ของบุรุษ ยกเว้นบางพิกดั ), 6206.30 6206.40(เสือ้ เบลาส์ เชิต้ สตรีทาํ ด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์), 6207.11(กางเกงชัน้ ใน

สิ นค้า
ตอนที่ 62(ต่อ)
เครื่องแต่งกายและของใช้ประกอบ
กับเครื่องแต่งกาย ทีไ่ ม่ได้ถกั แบบ
นิตหรือแบบโครเชต์

ไทย

อาเซียน-อิ นเดีย

อิ นเดีย

บุรษุ ทําด้วยฝ้าย), 6208.92( เสือ้ คลุมอาบนํ้า เสือ้ คลุมแต่งตัว กางเกงชัน้ ในของสตรีทาํ
ด้วยฝ้าย) , 6210.20(เสือ้ ผ้าอื่นๆ ชนิดทีร่ ะบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6201.11 ถึง
6201.19), 6210.40- 6210.50(เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ เช่น เครือ่ งแต่งกายสําหรับป้องกันสารเคมี
รังสี สําหรับผจญเพลิง ชุดประดานํ้า เวทสูท), 6211.32- 6211.33(เสือ้ ผ้าอืน่ ๆ ของ
บุรุษทําด้วยฝ้ายหรือเส้นใยประดิษฐ์ เช่น ชุดกีฬายูโดชนิดทีถ่ กั ด้วยด้าย ถักทัง้ ตัวหรือ
ตัง้ แต่บริเวณเอวขึน้ ไป ชุดกีฬาฟนั ดาบ มวยปลํ้า เครื่องแต่งกายป้องกันสารเคมี รังสี
หรือเพือ่ ใช้ผจญเพลิง) และ6212.10- 6212.30 (เครื่องยกทรง รัดเอวและตะโพก
กางเกงรัดเอวและตะโพก คอร์ซีเลตต์)

Supply Chain

ทีม่ า : Thailand Textile Institute

Value Chain

กฎถิ่ นกําเนิ ดสิ นค้าส่งออกสําคัญ ในกรอบการเจรจาต่างๆ ของไทย
สิ นค้า

อาเซียน

610343 กางเกงบุรษุ ทําด้วย
RVC 40% or CC
and the good is
เส้นใยสังเคราะห์
both cut and
610510 เชิต้ บุรุษ ถักแบบนิตหรือ
sewn in the
โครเชต์ ทําด้วยฝ้าย
610711 กางเกงชัน้ ในทําด้วยฝ้าย territory of any
Member State or
610821 กางเกงชัน้ ในของสตรีทาํ
Process Rule C
ด้วยฝ้าย

610910 เสือ้ ชัน้ ในทําด้วยฝ้าย
610990 เสือ้ ชัน้ ในทําด้วยวัตถุทอ
อืน่ ๆ
611020 เจอร์ซ่ี ทําด้วยฝ้าย
611030 เจอร์ซ่ี ทําด้วยเส้นใย
ประดิษฐ์
611120 เสือ้ เด็กเล็ก ทําด้วยฝ้าย

อาเซียน
อาเซียน-ญี่ ปุ่ น
อาเซียนจีน
CC, provided
that, where nonoriginating
materials of
heading 50.07,
51.11-51.13,
52.08-52.12,
53.09-53.11,
54.07-54.08,
55.12-55.16 or
chapter 60 are
used, each of the
non-originating
materials is
knitted or
crocheted entirely
in one or more of
the Parties

RVC 40%

อาเซียนเกาหลี

อาเซียนออสเตรเลีย/
นิ วซีแลนด์
RVC 40% or CC

ไทยออสเตรเลีย

RVC 40%
CC, provided
or CC,
that the good is
provided RVC(40) provided both cut (or knit
that the
to shape) and
that the good is
good is
sewn or
cut or knit to
both cut
otherwise
shape and
and sewn assembled in the assembled in
in the
territory of one or the territory of
territory of
one or both of
more of the
any Party
the Parties and
parties or CC
RVC 55%
RVC 40% or CC

RVC(40) provided
that the good is
cut or knit to
shape and
assembled in the
territory of one or
more of the
parties or CC

ไทย
ไทย-นิ วซีแลนด์
CC, provided
that the good is
both cut (or knit
to shape) and
sewn or
otherwise
assembled in
the territory of
one or both of
the Parties and
RVC 50%

ไทย-ญี่ ปุ่ น**
CC, provided
that, where nonoriginating
materials of
heading 50.07,
51.11-51.13,
52.08-52.12,
53.09-53.11,
54.07-54.08,
55.12-55.16 or
chapter 60 are
used, each of
the nonoriginating
materials is
knitted or
crocheted in
either Party or a
non-Party which
is a member
country of the
ASEAN

สิ นค้า
620342 กางเกงบุรษุ ทําด้วยฝ้าย

620520 เชิต้ บุรุษ ไม่ถกั ทําด้วย
ฝ้าย

อาเซียน
RVC 40% or CC
and the good is
both cut and
sewn in the
territory of any
Member State or
Process Rule C

อาเซียน
อาเซียน-ญี่ ปุ่ น
อาเซียนจีน
CC, provided
that, where nonoriginating
materials of
heading 50.07,
51.11-51.13,
52.08-52.12,
53.09-53.11,
54.07-54.08,
55.12-55.16 or
chapter 60 are
used, each of the
non-originating
materials is
woven entirely in
one or more of
the Parties

RVC 40%

อาเซียนเกาหลี

อาเซียนไทยออสเตรเลีย/
ออสเตรเลีย
นิ วซีแลนด์
RVC 40% RVC(40) provided CC, provided
or CC,
that the good is that the good is
provided
cut or knit to
both cut and
that the
shape and
sewn or
good is assembled in the
otherwise
both cut territory of one or assembled in
and sewn
more of the
the territory of
in the
parties or CC
one or both of
territory of RVC 40% or CC the Parties and
any Party
RVC 55%

ไทย
ไทย-นิ วซีแลนด์
CC, provided
that the good is
both cut and
sewn or
otherwise
assembled in
the territory of
one or both of
the Parties and
RVC 50%

ไทย-ญี่ ปุ่ น**
CC, provided
that, where nonoriginating
materials of
heading 50.07,
51.11-51.13,
52.08-52.12,
53.09-53.11,
54.07-54.08,
55.12-55.16 or
chapter 60 are
used, each of
the nonoriginating
materials is
woven in either
Party or a nonParty which is a
member country
of the ASEAN

ไทย
621210 ยกทรง

อาเซียน
RVC 40% or CC
and the good is
both cut and
sewn in the
territory of any
Member State or
Process Rule C

อาเซียน
อาเซียน-ญี่ ปุ่ น
อาเซียนจีน
CC, provided that, RVC 40%
where nonoriginating materials
of heading 50.07,
51.11-51.13, 52.0852.12, 53.09-53.11,
54.07-54.08, 55.1255.16 or Chapter 60
are used, each of the
non-originating
materials is woven,
or knitted or
crocheted entirely in
one or more of the
Parties

อาเซียนเกาหลี
RVC 40%
or CC,
provided
that the
good is
both cut
and sewn
in the
territory of
any Party

อาเซียนไทย-ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย/
นิ วซีแลนด์
RVC(40)
CC, provided that
provided that the good is both
the good is
cut and sewn or
cut or knit to
otherwise
shape and
assembled in the
assembled in territory of one or
the territory of both of the Parties
one or more
and RVC 55%
of the parties
or CC

ไทย
ไทยนิ วซีแลนด์

ไทย-ญี่ ปุ่ น**

CC, provided
CC, provided
that the good that, where nonis both cut and
originating
sewn or
materials of
otherwise
heading 50.07,
assembled in
51.11-51.13,
the territory of
52.08-52.12,
one or both of
53.09-53.11,
the Parties
54.07-54.08,
and RVC 50% 55.12-55.16 or
Chapter 60 are
used, each of
the nonoriginating
materials is
woven, or knitted
or crocheted in
either Party or a
non-Party which
is a member
country of the
ASEAN

Process Rule C.
Working or Processing Carried Out on Non-orginating Materials that Confers Originating Status:
• Manufacture through the process of cutting and assembly of parts into a complete article (for apparel and tents) and incorporating embroidery or embellishment or
printing (for made-up articles) from:
- raw or unbleached fabric
- finished fabric
JTEPA Chapter Note
Chapter 61
Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted
Note 1:

For the purposes of determining the origin of a good of this chapter, the rule applicable to that good shall only apply to the
component that determines the tariff classification of the good and such component must satisfy the tariff change requirements set
out in the rule for that good.

Note 2:

For the purposes of this chapter, a non-originating material which is knitted or crocheted entirely in the other Party or a non-Party
which is a member country of the ASEAN shall be transported to the Party where the non-originating material is used for the
production of a good:
directly from that other Party or that non-Party; or
through one or more other non-Parties for the purpose of transit or temporary storage in warehouses in such non-Parties, provided that it
does not undergo operations other than unloading, reloading or any other operation to preserve it in good condition.

(a)
(b)
Chapter 62

Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted
Note 1:

For the purposes of determining the origin of a good of this chapter, the rule applicable to that good shall only apply to the
component that determines the tariff classification of the good and such component must satisfy the tariff change requirements set
out in the rule for that good.

Note 2:

For the purposes of this chapter, a non-originating material which is woven or knitted or crocheted entirely in the other Party or a
non-Party which is a member country of the ASEAN shall be transported to the Party where the non-originating material is used for
the production of a good:
directly from that other Party or that non-Party; or

(a)
(b)

through one or more other non-Parties for the purpose of transit or temporary storage in warehouses in such non-Parties, provided that it
does not undergo operations other than unloading, reloading or any other operation to preserve it in good condition.

ปัญหาที่ไทยประสบ
1. ประเทศไทยมีมาตรฐานสินค้าเสือ้ ผ้าสําเร็จรูปน้อยมากเมือ่ เปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น มาตรฐานเกีย่ วกับขนาดของเสือ้ ผ้ามีความละเอียดมากกว่ามาตรฐานของไทยมาก
ผูป้ ระกอบการไทยมักจะประสบปญั หาในเรือ่ งมาตรฐานของขนาดเสือ้ ผ้าทีไ่ ม่สามารถเอาขนาดเสือ้ ผ้าของคนในแถบเอเซียไปใช้กบั มาตรฐานเสือ้ ผ้าของคนในประเทศแถบยุโรปได้
ั บนั คุณภาพของผ้าทอยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ใช้เครือ่ งจักรที่
2. ถึงแม้วา่ จะผลิตวัตถุดบิ ของอุตสาหกรรมได้แก่ ผ้าทอ ได้เพียงพอกับการบริโภคในประเทศ แต่ในปจจุ
ล้าสมัย ทําให้ตอ้ งมีการนําเข้าผ้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากต่างประเทศเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรม
3. ขาดการทําตลาดเชิงรุก เช่น sales office ในต่างประเทศ
4. ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตตามคําสังซื
่ อ้ ของลูกค้า/รับจ้างผลิต ไม่ม ี brand หรือ design เป็ นของตนเอง ตลอดจนขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
5. ขาดแคลนแรงงานฝีมอื แรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การฝึกอบรมและฝึกฝนในอุตสาหกรรมนี้โดยตรง ประกอบกับมีการเข้าออกงานมาก ทําให้ไม่มที กั ษะความชํานาญ และขาดแคลน
6. ส่วนใหญ่ยงั เป็ นระบบการบริหารและจัดการของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจึงไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
7. ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต้นนํ้าถึงปลายนํ้า (Supply Chain) ยังไม่เ ข้มแข็งเพียงพอ
8. การแข็งค่าขึน้ ของค่าเงินบาท โดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับประเทศคูแ่ ข่งขันสําคัญ ส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันของไทย
9. สินเชือ่ และเงินกูเ้ พือ่ ช่วยเหลือผูส้ ง่ ออกไม่เพียงพอ
กฎระเบียบของประเทศคู่เจรจา
จีน – ห้ามนําเข้าเสือ้ ผ้าทีใ่ ช้แล้ว
ญี่ ปุ่ น – สินค้าทีน่ ําเข้าต้องแจ้งแหล่งกําเนิดสินค้าให้ถกู ต้อง และต้องมีคณ
ุ ลักษณะคุณภาพสินค้ากํากับ และการนําเข้าเสือ้ ผ้าเครื่องนุ่งห่มทีม่ สี ว่ นประกอบของขนสัตว์ ขนนก หรือหนังทีค่ มุ้ ครองโดย
Washington Convention จะต้องได้รบั อนุญาตจาก Ministry of International Trade and Industry ก่อน แต่โดยทัวไปจะห้
่
ามนําเข้า
เปรู – ห้ามนําเข้าเสือ้ ผ้าทีใ่ ช้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางสุขอนามัย
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