
การรับรองสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย

(Made in Thailand : MiT)



OUTLINE

1. ท่ีมาของ MiT และสาระส าคัญของกฎกระทรวง

2. รายละเอียดกฎกระทรวง

3. ค าจ ากัดความของสินค้า Made in Thailand [MiT]

4. ประโยชน์ของการรับรอง MiT

5. คุณสมบัติผู้ย่ืนขอการรับรอง MiT

6. ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการ และขอรับรองรายการสินคา้ MiT

7. แบบฟอร์มท่ีต้องกรอกข้อมูล

8. สูตรค านวณการผลิต

9. การรักษาความลับข้อมูล และระบบความปลอดภยั

10. ค่าใช้จ่ายในการขอการรับรอง

11. ข้อมูลติดต่อ



จากการผลักดันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือจุดประกายให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นใน
สินค้าไทย และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศ หันมาให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทยมากข้ึน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศ

น าไปสู่ มติ ครม.เห็นชอบให้แก้ไข ประกาศกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุและวิธีก ารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563)

1. ท่ีมาของการรับรองสินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย [Made in Thailand]



ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ท่ีได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ดังน้ี

1. ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจดัจ้างพัสดุท่ีผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุท่ีจะใช้ ส าหรับงานก่อสร้างก าหนดให้ใช้เหล็กท่ีผลิตใน

ประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรอืปรมิาณเหล็กหรือเหลก็กล้าท่ีใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดในครั้งน้ัน

2. การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยหรอืนิติบุคคลท่ีต้ังขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศเข้าเสนอราคาแข่งขัน

กับผู้เสนอราคาท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรอืนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติ

ไทยหรือนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยหรอืนิติบคุคล

ท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินรอ้ยละสาม ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทยรายน้ัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ผลักดันการรบัรอง MADE IN THAILAND จนน าไปสู่การแก้ไขกฎกระทรวง

• มติ ครม.เม่ือวันท่ี 1 ก.ย. 2563

• ประกาศกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุท่ีรฐัต้องการส่งเสรมิหรอืสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 8  ธันวาคม 2563 

(ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563)

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง

1) ยกเลิกชื่อหมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและ
การประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสรมิผู้ด้อยโอกาส
เป็น พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ

2) เพ่ิมหมวด 7/1 พัสดุ ส่งเสริมพัสดุ
ท่ีผลิตในประเทศ

3) เพ่ิมหมวด 7/2 พัสดุส่งเสริมพัสดุท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม



กฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

“หมวด ๗/๑ พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
“พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ” หมายความว่า พัสดุท่ีได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าท่ีผลิตใน
ประเทศไทย (Made in Thailand) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้อ ๒๗/๒ ให้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศท่ีได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

ข้อ ๒๗/๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๗/๒ ดังต่อไปน้ี

(๑) การจัดซ้ือ
(ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ข) ในกรณีท่ีมีพัสดุส่งเสรมิการผลิตภายในประเทศแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการ

เข้าย่ืนข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุ
จากต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้นพิจารณายกเว้นการด าเนินการตาม (ก) 
หากการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศจะเป็นประโยชน์น้อยกว่า เว้นแต่เป็นการจัดหาพัสดุ
ดังต่อไปน้ี ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณา
๑) เป็นการจัดหาอะไหล่ท่ีมีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะและจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
๒) กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตหรือน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นการจัดหาครั้งหน่ึงท่ีมี

วงเงินไม่เกินสองล้านบาท หรือราคาพัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้านบาท

2. รายละเอียดกฎกระทรวง



(๒) การจัดจ้างงานก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิต

ภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง” และด าเนินการตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปน้ี

(ก) ให้หน่วยงานของรัฐใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีเป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดในครั้งน้ัน

(ข) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตาม (ก) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณท่ีก าหนดให้ใช้พัสดุ
ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนให้
ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณท่ีก าหนดไว้
ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศได้ตามอัตราท่ีก าหนดหน่วยงานของรัฐต้อง
ได้รับอนุมัติจ ากผู้มีอ าน าจเหนือขึ้นไปหน่ึงชั้นก่อน

(๓) การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุหรือครุภัณฑ์

ท่ีจะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้าง”

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ัง
ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเข้าเสนอราคาแข่งขันกับผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละสาม ให้จัดซื้อหรือ
จัดจ้างจากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกล่าว

2. รายละเอียดกฎกระทรวง



สินค้า
Made in Thailand

3. ค าจ ากัดความของสนิคา้ Made in Thailand

• สินค้าท่ีผลิตจากโรงงาน หรือธุรกิจในประเทศไทย และมีเลขประจ าตัวผู้

เสียภาษีอากร ท่ีถูกต้อง

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติสินค้า MiT

โดยใช้หลักการ ASEAN Content ซึ่งต้องมีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบและ

ค่าการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในประเทศอย่างน้อย 40% ข้ึนไป

• สินค้า Made in Thailand หรืออักษรย่อ MiT จะได้รับเอกสารรับรอง

หรือเคร่ืองหมายท่ี ส.อ.ท. ออกให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือประโยชน์ในการ

น าไปใช้แสดงคุณสมบัติสินค้า ’Made in.Thailand หรือ MiT กับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง



กลุ่มตลาดเป้าหมาย

ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่

• ภาครัฐ

• ธุรกิจเอกชน

• ผู้บริโภคในประเทศ

• คู่ค้าในต่างประเทศ

มุ่งส่งเสริม

• การสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภค

• กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการตลาด

• ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

• นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ

- สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ท่ีก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ี

ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุท่ีจะใช้

- สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากข้ึนจากคู่ค้า / ผู้บริโภค

- สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศท่ีนิยมสินค้าไทยได้มากข้ึน

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

4. ประโยชน์ของการรับรอง MiT



ตัวอย่างมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ

ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ตัวอย่างกลุ่มงานจัดซื้อ

1.วัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน

2.วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา

3.วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

6.วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ

การแพทย์

7. วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง

8. วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง

9. วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร

10.วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ

ตัวอย่างกลุ่มงานจ้างกอ่สร้าง

1. จ้างก่อสร้างอาคาร

2. จ้างก่อสร้างชลประทาน

3. จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร

4. จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอืน่ๆ

5. จ้างก่อสร้างท่ีอยู่นอกเหนือ

หลักเกณฑ ์  

6. จ้างก่อสร้างทางสะพานท่อ

เหล่ียม

7. จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมทาง

สะพานท่อเหล่ียม

8. จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมด้าน

ชลประทาน

ตัวอย่างกลุ่มงานจ้างบริการ

1. จ้างเหมางานรักษาความ

ปลอดภัย

2. จ้างเหมาบริการงานท าความ

สะอาด

3. จ้างเหมางานยานพาหนะ

4. จ้างเหมางานผลิตสือ่การ

ประชาสัมพันธ์

5. จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์

เอกสาร

6. เช่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ต

7. เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร

8. จ้างท่ีปรึกษา ฯลฯ

9. จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

10. จ้างเหมางานซ่อมบ ารุง

ยานพาหนะ

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณท่ีใช้
(ล้านบาท)

1,907,854.86 1,545,367.80

จ านวน
โครงการ

4,982,412 4,591,078

4. ประโยชน์ของการรับรอง MiT



1 คุณสมบัติผู้ขอการรับรอง Made in Thailand

• เป็นผู้ประกอบการ ที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทย
• ครอบคลุมนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา (ทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับการจดทะเบียนตามก าหนดของหน่วยงาน

ราชการอ่ืน)

2 เอกสารประกอบการพิจารณา

• เอกสารการลงทะเบียน เช่น

1) นิติบุคคล : ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) / ภพ. 20 / ใบอนุญาตประกอบกิจการ

2) บุคคลธรรมดา : ทะเบียนพาณิชย์หรือได้รับการจัดทะเบียนตามก าหนดของหน่วยงานราชการ / ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

• เอกสารการขอรับรองรายการสินค้า MiT เช่น

1) ภาพถ่ายสินค้า 3) ส าเนาใบก ากับสินค้า (Invoice)

2) ข้ันตอน / ผังกระบวนการผลิต 4) ส าเนาใบขนสินค้าขาเข้า 

5. คุณสมบัติผู้ย่ืนขอการรับรอง MiT



www.mit.fti.or.th

รายละเอียด/คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ ระบบออกใบรับรอง ตรวจเช็คผลการพิจารณา/
ค้นหาข้อมูล

6. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรายช่ือผู้ประกอบการ และขอรับรองรายการสินค้า MiT



6. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรายช่ือผู้ประกอบการ และขอรับรองรายการสินค้า MiT

ลงทะเบียน
ผู้ประกอบการ

www.mit.fti.or.th



ช่ือบริษทั

ประเภทผลิตภณัฑ ์(ตาม UNSPSC) *

ช่ือผลิตภณัฑ ์(ภาษาไทย) *
(ขอ้มลูนี้จะถกูระบุในใบรบัรอง MiT)

ช่ือผลิตภณัฑ ์(ภาษาองักฤษ) *

ช่ือรุน่ / โมเดล *
(ขอ้มลูนี้จะถกูระบุในใบรบัรอง MiT)

เลขพิกดั ฯ ศลุกากรของ SKU น้ี (AHTN) *

ขนาดผลิตภณัฑ์

สี

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์*

มาตรฐานท่ีได้รบั (ถ้ามี)
(ISO มอก. อย. GMP HACCP UL ฯลฯ)

เลขรหสั Barcode (ถ้ามี)

แบบค าขอตรวจสอบคณุสมบติัของผลิตภณัฑ ์MiT

ผลิตภณัฑท่ี์ขอรบัรอง MiT (ใช้ส าหรบัรายละเอียด 1 รายการผลิตภณัฑ ์(SKU) เท่านัน้)

1. แบบฟอร์มขอตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้า MiT 2. แบบฟอร์มแสดงกระบวนการผลิต

7. แบบฟอร์มท่ีต้องกรอกข้อมูล

ระบช่ืุอผลิตภณัฑ์/ช่ือรุ่น,โมเดลให้ถกูต้อง
เพราะช่ือนีจ้ะปรากฎอยู่ในหนงัสือรับรอง

1 สินค้าท่ีกรอก คือ 1 SKU
(Stock Keeping Unit)หมายถืง 
หน่วยวดัประเภทสินค้าท่ีเลก็ท่ีสดุในระบบ
คลงัสินค้า ช่วยให้จ าแนกสินค้าออกมาตาม
ประเภทตา่งๆ ของสินค้านัน้ ใน 1 รายการ
โดยสินค้าจะมีความแตกตา่งกนัตัง้แต่ สี, 
ขนาด, น า้หนกั, ความกว้าง, ความยาว, 

รสชาติ, ย่ีห้อ, รุ่น เป็นต้น

อธิบายอย่างย่อ และให้สอดคล้องกบัวตัถดุิบ
ท่ีใช้ผลิตสินค้า

*พร้อมแนบภาพผงัขัน้ตอนการผลิต (Flow Chart)



1 -                       

2 -                       

3 -                       

4 -                       

5 -                       

6 -                       

7 -                       

8 -                       

9 -                       

10 -                       

มลูค่ารวม

หมายเหตุ : ตอ้งเป็นวตัถุดบิหรือวสัดุหรือชิน้ส่วน ที่ผลติในประเทศเท่านัน้  หากซื้อจาก Supplier ในประเทศ แต่ Supplier น าเขา้มาจากต่างประเทศ ใหก้รอกขอ้มลูในส่วน "วตัถุดบิน าเขา้"

รายละเอียดวตัถดิุบหรือวสัดหุรือช้ินส่วน ในประเทศ ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย

ล าดบั
โปรดระบช่ืุอวตัถดิุบ/วสัด/ุช้ินส่วนท่ีใช้ในการผลิต

(ช่ือจริง ไม่ใช่ Code หรือ Trade name)
พิกดั ฯ ศลุกากร (ถา้มี)

ใชก้รณีค านวณสตูร MiT 3

จ านวนท่ีใช้

ในการผลิต
หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท/หน่วย)

MiT No.
(กรณีท่ีวตัถดิุบได้รบั

การรบัรอง MiT แล้ว)

7. แบบฟอร์มท่ีต้องกรอกข้อมูล

3. รายละเอียดวัตถุดิบหรือวัสดุหรอืชิ้นส่วน ในประเทศ ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย

เป็นวตัถดุิบหรือวสัดหุรือชิน้ส่วนท่ีผลิตในประเทศเท่านัน้
หรือน าเอกสาร”ผลการตรวจคณุสมบติัทางดา้นถ่ินก าเนิดสินคา้” (จาก
กรมการค้าต่างประเทศ) หรือ เอกสาร”รับรองวตัถดิุบทีผ่ลิตในประเทศ 

(MiT)” มาประกอบ
*หากมีรายการท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมลู ให้แจ้งมลูค่าต้นทนุในหน้า

สรุปภาพรวม*



7. แบบฟอร์มท่ีต้องกรอกข้อมูล

4. รายละเอียดวัตถุดิบหรือวัสดุหรอืชิ้นสว่น น าเข้า ท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย

รายละเอียดวัตถุดบิหรือวัสดุหรือชิน้ส่วน น าเข้า ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 1 หน่วย

ล าดับที่

โปรดระบุช่ือวัตถุดิบ/วัสดุ/ชิน้ส่วน
ที่ใช้ในการผลิตสินค้า

(ช่ือจริงไม่ใช่ Code หรือ Trade 
name)

(โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓)

โปรดระบุช่ือและที่อยู่บริษัทที่ซือ้
น าเข้าจากประเทศ 
(ระบุช่ือประเทศ)

พิกัด ฯ ศุลกากร
(ถ้ามี)

จ านวนที่ใช้ใน
การผลิต

หน่วย
ราคาต่อหน่วย
(บาท/หน่วย)

มูลค่ารวม
น าเข้าเอง

ซือ้จากบริษัท
ในประเทศ

ซ่ึงเป็นผู้น าเข้าวัตถุดบิ

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

หากวตัถดุบิท่ีซือ้มาจาก Supplier ในประเทศ แต ่
Supplier น าเข้ามาจากตา่งประเทศให้ใสเ่คร่ืองหมาย  ✓

ในชอ่ง “ซือ้...” พร้อมระบช่ืุอบริษัท Supplier

สินค้าท่ีซือ้จาก Supplier ท่ีน าเข้าสินค้า
ให้สอบถาม พิกดัฯ ศลุกากร  (ถ้ามี)

เพราะหากภาพรวมในการค านวณ Local Content ของทา่นไมถ่ึง 40%
*จะสามารถน ามาพิจารณาใน MiT Process ได้ 

*หากมีรายการท่ีไม่ประสงค์เปิดเผยข้อมูล ให้แจ้งมูลค่าต้นทุนในหน้าสรุปภาพรวม*



7. แบบฟอร์มท่ีต้องกรอกข้อมูล

Sheet 5 – ภาพรวม (สรุปผล)

ข้อมลูในข้อ 1. ได้มาจากผลรวมมลูค่าการผลิต
Sheet3 และ
Sheet4

*โปรดกรอกตวัเลขในส่วนนี ้เพ่ือค านวณมลูค่า
สินค้า MiT

- 40 % ขึน้ไป คือ ผ่านตามเกณฑ์ MiT1 หรือ MiT2

- หากต ่ากว่า 40 % จะใช้เกณฑ์ MiT3 (พิจารณาการ
ผลิตตามเลขพิกดัฯศลุกากร) หรือ MiT4 (โดยผู้ เช่ียวชาญ)

ต้นทุนการผลิตสินค้า 1 หน่วย
MiT 1 MiT 2

โปรดกรอกตวัเลขมลูคา่ในขอ้ทีม่เีครื่องหมาย " * "

1. ต้นทุนวตัถดิุบต่อหน่วย (Raw Material) - -

1.1 มลูคา่รวมของวตัถุดบิ พสัด ุหรอืชิน้สว่นทีผ่ลติจากโรงงาน ในประเทศไทย -

1.2 มลูคา่รวมของวตัถุดบิ พสัด ุหรอืชิน้สว่นที ่น าเข้า จากต่างประเทศ -

1.3 มลูคา่รวมของวตัถุดบิอื่นๆ ทีไ่มป่ระสงคจ์ะเปิดเผยขอ้มลู (มลูคา่ไมเ่กนิ 10%ของตน้ทุนวตัถุดบิรวม)*ไมน่ ามาค านวณมลูคา่ MiT

2. ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Production Costs and Other Costs) - -

2.1 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสนิคา้ต่อหน่วย (Production costs)*

2.2 คา่ใชจ้า่ยทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสนิคา้ต่อหน่วย (Other costs)*

3. ก าไรต่อหน่วย*

4. ราคาสินค้ารวม
-

-

5. มูลค่าสินค้า MiT
-

-

มูลค่าวตัถดิุบท่ีใช้ผลิตในประเทศ (%) #DIV/0! #DIV/0!

มลูค่าวตัถดุิบท่ีไม่เปิดเผยข้อมลู (มลูคา่ไมเ่กนิ 10%
ของตน้ทุนวตัถุดบิรวม)*ไมน่ ามาค านวณมลูคา่ MiT



วิธีประเมินสินค้าที่ได้รับการรับรอง MiT
ตามหลักการ ASEAN Content 4 แบบ

แบบท่ี 1

ค านวณสัดส่วนวัตถุดิบค่า
การผลิตและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ในประเทศตามอย่าง 
ASEAN Content 

ซ่ึงต้องมีสัดส่วนอย่างน้อย 
40% ของราคาสินค้า

แบบท่ี 2

ค านวณสัดส่วนวัตถุดิบ
น าเข้าตามอย่าง 

ASEAN Content
ซ่ึงต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 
60% ของราคาสินค้า

แบบท่ี 3

การเทียบเลขรหัสพิกัด
สินค้าตามหลักการถิ่น
ก าเนิดของ WTO

แบบท่ี 4

การพิจารณาข้ันตอนการ
ผลิตสินค้าท่ีมีการแปร
สภาพอย่างพอเพียงตาม

หลักการ ASEAN 
และ WTO

8. สูตรค านวณการผลิต



การค านวณมูลค่าสินค้าท่ีได้รับการรับรองตามอย่าง ASEAN Content แบบท่ี 1

1. ต้นทุนวัตถุดิบ (Raw Material)
ก) มูลค่ารวมของวัตถุดิบ พัสดุ หรือช้ินส่วนท่ีผลิตจากโรงงานในประเทศไทย
ข) มูลค่ารวมของวัตถุดิบ พัสดุ หรือช้ินส่วนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ (ไม่ได้การรับรอง MIT)
ค) มูลค่ารวมของวัตถุดิบอ่ืนๆ ท่ีไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูล (มูลค่าไม่เกิน 10%ของต้นทุนวัตถุดิบรวม)*ไม่น ามาค านวณมูลค่า MiT

2.ต้นทุนการผลติ (Production Costs and Other Costs)
ก) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า (Production costs)
ข) ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า (Other costs)

3. ก าไรต่อหน่วย

4. ราคาสินค้ารวม = ต้นทุนวัตถุดิบ จากข้อ 1 (ก+ข) + ต้นทุนการผลิต จากข้อ 2 (ก+ข) + ก าไร จากข้อ 3

5. มูลค่าสินค้า MIT = ต้นทุนวัตถุดิบ จากข้อ 1 (ก) + ต้นทุนการผลิต จากข้อ 2 (ก+ข) + ก าไร จากข้อ 3

6. วิธีค านวณส าหรับสินค้า MIT = มูลค่าสินค้า MIT จากข้อ 5 X 100% (ต้องได้ = หรือไม่น้อย 40%) 
ราคาสินค้ารวม จากข้อ 4



การค านวณมูลค่าสินค้าท่ีได้รับการรับรองตามอย่าง ASEAN Content แบบท่ี 2

1. ต้นทุนวัตถุดิบ (Raw Material)
ก) มูลค่ารวมของวัตถุดิบ พัสดุ หรือช้ินส่วนท่ีผลิตจากโรงงานในประเทศไทย
ข) มูลค่ารวมของวัตถุดิบ พัสดุ หรือช้ินส่วนท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ (ไม่ได้การรับรอง MIT)
ค) มูลค่ารวมของวัตถุดิบอ่ืนๆ ท่ีไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูล (มูลค่าไม่เกิน 10%ของต้นทุนวัตถุดิบรวม)*ไม่น ามาค านวณมูลค่า MiT

2.ต้นทุนการผลติ (Production Costs and Other Costs)
ก) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า (Production costs)
ข) ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า (Other costs)

3. ก าไรต่อหน่วย

4. ราคาสินค้ารวม = ต้นทุนวัตถุดิบ จากข้อ 1 (ก+ข) + ต้นทุนการผลิต จากข้อ 2 (ก+ข) + ก าไร จากข้อ 3

5. มูลค่าสินค้าน าเข้า = ราคาสินค้ารวม จากข้อ 4 - ต้นทุนวัตถุดิบ จากข้อ 1 (ข) 

6. วิธีค านวณส าหรับสินค้า MIT = มูลค่าสินค้า MIT จากข้อ 5 X 100% (ต้องได้ = หรือไม่เกิน 60%) 
ราคาสินค้ารวม จากข้อ 4



การเทียบเลขพิกัดสินค้าที่ได้รับการรับรองตามอย่าง ASEAN แบบที่ 3

1. ให้ส าแดงเลขพิกัดศุลกากรสินค้าน าเข้าท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตสินค้า MIT 

2. ให้ส าแดงเลขพิกัดศุลกากรสินค้าท่ีขอการรับรอง เป็นสินค้า MIT 

3. เปรียบเทียบพิกัดของข้อ 1 กับข้อ 2 แล้วจะต้องมีความแตกต่างของเลข ในล าดับท่ี 3 และ 4 ในเลขท้ังหมด 6 หลักตามตัวอย่างน้ี 

H.S. 7208.20        7310.40       CC เปรียบเทียบ 2 หลักแรกในระดับ Chapter 

H.S. 7208.20        7210.50       CTH เปรียบเทียบ 4 หลักแรกในระดับ Tariff Heading 

H.S. 7208.20 7208.30 CTSH เปรียบเทียบ 6 หลักแรกในระดับ Tariff SubHeading

1.เลขพิกัดศุลกากรสินค้าน าเข้าท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตสินค้า MIT 

1.1 ช่ือวัตถุดิบ………………………. H.S…………..

1.2 ช่ือวัตถุดิบ ……………………….H.S…………..

1.3 ช่ือวัตถุดิบ ………………………H.S…………..

2. เลขพิกัดศุลกากรสินค้าท่ีขอการรับรอง เป็นสินค้า MIT ช่ือสินค้า……………………………. H.S. …………………………..

3. เงื่อนไขการเทียบพิกัด (WO CC CTH CTSH)

ผลการเปรยีบเทียบพิกัดวัตถุดิบทุกข้อจะตอ้งได ้ CC  หรือ CTH อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน



การเทียบพิกัดสินค้าที่ได้รับการรับรองตามอย่าง ASEAN / WTO แบบที่ 4

1. ให้ส าแดงเลขพิกัดศุลกากรสินค้าน าเข้าท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตสินค้า MIT 

2. ให้ส าแดงเลขพิกัดศุลกากรสินค้าท่ีขอการรับรอง เป็นสินค้า MIT 

3. เปรียบเทียบพิกัดของข้อ 1 กับข้อ 2 แล้วพบว่า มีความแตกต่างของเลข ในล าดับท่ี 5 และ 6 ในเลข 6 หลักตามตัวอย่างน้ี 

H.S. 7208.20 7208.30 CTSH เปรียบเทียบ 6 หลักแรกในระดับ Tariff SubHeading

1.เลขพิกัดศุลกากรสินค้าน าเข้าท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตสินค้า MIT 

1.1 ช่ือวัตถุดิบ………………………. H.S…………..

1.2 ช่ือวัตถุดิบ ……………………….H.S…………..

1.3 ช่ือวัตถุดิบ ………………………H.S…………..

2. เลขพิกัดศุลกากรสินค้าท่ีขอการรับรอง เป็นสินค้า MIT ช่ือสินค้า……………………………. H.S. …………………………..

3. ให้ระบุขั้นตอนการผลิตสินค้านี้ในประเทศตามเงื่อนไขการเทียบพิกัด CTSH

ผลการพิจารณาข้ันตอนการผลิตสินค้า MIT จะได้ตามเง่ือนไข Substantial Transformation (ST) 7 ข้อ

สินค้าท่ีแปรรูปจากวัตถุดิบต้นน ้าท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ โดยวิธีการต่อไปน้ี
เช่น การขุด สกัดแร่ จับปลา เกิดหรือเลี้ยงให้ได้ขนาด จะถือเป็นสินค้า MIT ได้เช่นกัน



SUBSTANTIAL TRANSFORMATION (ST) 7 ข้อ 
ว่าด้วยการ (ผลิต) แปรสภาพ หรือแปรรูป อย่างพอเพียง

1. ตัดไม้ บดเป็นผง หรือบีบสกัดเอาน ้ามัน

2. ผสมปนให้เข้ากันแล้วใส่ในบรรจภุัณฑ์ (Product Preparations)

3. สกัดแยกขนาดผงหรือโมเลกุล การท าปฏิกิริยาทางเคมี ท าให้บริสุทธิ์ หรือการผสมให้เป็นเน้ือเดียวกัน

โดยมีสูตรการผลิตท่ีแน่นอน

4. ฟอกย้อม ตัดตามขนาด ท าให้เป็นแผ่น การพิมพ์ย้อมสีและเย็บเข้ารูปสินคา้

5. ป่ันด้าย ทอผ้า … ตัดเย็บชิ้น ผลิตเป็นเสื้อผา้

6. เผาให้หลอมเหลว หล่อข้ึนรูป เผาให้เป็นผง และประกอบข้ึนมาเป็นผลติภณัฑ์

7. การประกอบเป็นสินคา้ หรือ ชิ้นส่วนจากชิ้นส่วนย่อย

7.1 การผลิตท่ีมีอาคารสถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีใช้เคร่ืองจักรมีก าลังรวมต้ังแต่ 50 แรงม้า 

หรือก าลังเทียบเท่าต้ังแต่ 50 แรงม้าข้ึนไป หรือบ่งบอกได้ว่ามีกระบวนการผลติในลักษณะท่ีเป็นอุตสาหกรรม



การตรวจสอบสินค้า MiTท าได้ 3 วิธี

www.mit.fti.or.th







 การตรวจสอบด้วยวิธีบาร์โค้ด
- ได้ประสานกบัทาง GS1 Thailand เพิ่มฟิวข้อมลู
- วิธีการคือใช้ app “GS1 SmartBar” สแกน จะพบฟิวข้อมลู Made in Thailand 

No.  หากผา่นการรับรอง จะปรากฎข้อมลูในชอ่งนี ้

 หากสินค้าไม่มีบาร์โค้ดสามารถตรวจสอบจาก เลขที ่MiTxxxx/xxxxxx
- โดยเข้าเว็บไซด์ www.mit.fti.or.th ในหน้าตรวจเช็คผล / ค้นหาข้อมลู
- คีย์เลขท่ี MiT No. จะปรากฎข้อมลูสินค้าท่ีผา่นการรับรอง

 การตรวจสอบด้วย  QR Code ในใบรับรอง MiT
- เอกสารท่ีผา่นการรับรองจะมี QR Code ทกุฉบบั  เม่ือสแกนแล้วจะพบข้อมลู

เชน่เดียวกบัการค้นหาโดยเลขท่ี MiT No.
*ในอนาคตเช่ือมโยงข้อมลูท่ีผา่นการรับรอง MiT กบั สมอ. โดยใช้ QR Code ของสินค้า
ท่ีได้รับ มอก. แล้วเพิ่มฟิวข้อมลู Made in Thailand (เชน่เดียวกบับาร์โค้ด)



มาตรการป้องกันและความปลอดภัยข้อมูล 

มาตรการป้องกนัและความปลอดภยัข้อมลู วตัถปุระสงคก์ารด าเนินงาน

การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู
มกีารบรหิารจดัการโดยน าเทคโนโลยคีวามปลอดภยั

มาใชใ้นองคก์รเพื่อรกัษาความลบั

การเขา้ใชง้านระบบ (Log in) รายบุคคล เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูของบุคคลอืน่

เกบ็ประวตักิารเขา้ใชง้านในระบบ เพื่อตดิตามและทราบสถานะการเขา้ใชง้าน

จ ากดัเวลาเปิด-ปิดหน้าจออตัโนมตั ิหากไมไ่ดใ้ชง้าน

นานเกนิ 15 นาที
ป้องกนับุคคลอืน่เขา้ใชง้านหากไมอ่ยู่ทีห่น้าจอ

ป้องกนัการดาวน์โหลดเอกสารออกจากฐานขอ้มลู เพื่อมใิหน้ าขอ้มลูออกจากระบบ

Encryption ขอ้มลูหลงัตรวจงานเพื่อรกัษาความลบั
ซ่อนขอ้มลูทีอ่นุมตัแิลว้เพื่อป้องกนัการกลบัเขา้มาดู

ขอ้มลู

มรีะบบ Document Security & Data Room สรา้งหอ้งโดยมรีหสัผา่นส าหรบัจนท.ตรวจงานเท่านัน้

ก าหนดสทิธิบุ์คคล เพื่อพจิารณาการขอดขูอ้มลูของผูใ้ช้

ทุกกลุม่

หากมคีวามจ าเป็นตอ้งดขูอ้มลู ผูท้ ีถ่กูก าหนดสทิธิไ์ว้

เท่านัน้จะสามารถเรยีกดขูอ้มลูได ้และตอ้งระบุเหตุผล
ท าขอ้ตกลงไมเ่ปิดเผยความลบัทีม่ผีลทางกฎหมาย 

กบัผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมด

ลงนาม Self Declaration เพื่อใหเ้กดิความเชือ่ม ัน่ใน

การด าเนินงานของทุกส่วน
มทีมีทีป่รกึษามาตรการป้องกนัและการรกัษาความลบั

ขอ้มลู

มทีมีทีป่รกึษาจาก KPMG Thailand และ MASCI ให้

ค าปรกึษาดา้นการจดัการงานเพื่อใหม้มีาตรฐาน
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10. ค่าใช้จ่ายในการขอการรับรอง

อัตราค่าบริการ
ออกใบรับรอง Made in Thailand

หลักการออกใบรับรอง
- 1 ใบรับรองต่อ 1 SKU-ผลิตภัณฑ์

- ใบรับรองมีอายุ 1 ปี นับจากวันท่ีอนุมัติงาน

- ใบรับรองหมดอายุให้ท าการยื่นเอกสารขอใบรับรองใหม่

การคิดอัตราค่าบริการ

ราคาปกติ ใบรับรอง ฉบับละ 250  บาท

โปรโมชัน่ ถึงส้ินปี 2564

ฉบบัละ 200 บาท



11. ข้อมูลติดต่อ

ส่วนงานการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย [Made in Thailand : MiT]

สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

www.mit.fti.or.th

E-Mail : mitstaff@fti.or.th
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   345 1  4
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