
 หน้า   ๑ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  152/๒๕๖๐ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและ 
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด ์

 
 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย  -  นิวซีแลนด์  
(Thailand - New  Zealand  Closer  Economic  Partnership  Agreement)  ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจาก
นิวซีแลนด์  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑   หลักการทั่วไป 
(๑)  ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากร

ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่มีถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์  ตามบัญชีอัตราอากร  ๑  บัญชีอัตราอากร  ๒  และ
บัญชีอัตราอากร  ๓  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๒) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ  ๒  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) ของตามบัญชีอัตราอากร  ๑   
ให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในรูปแบบบัญชีราคาสินค้า

หรือเอกสารอื่นใด  โดยระบุข้อความเพื่อยืนยันการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ 

 (๒.๒) ของตามบัญชีอัตราอากร  ๒ 
(ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าในรูปแบบบัญชี

ราคาสินค้าหรือเอกสารอื่นใด  โดยระบุข้อความเพื่อยืนยันการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกลช้ิดกันย่ิงขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ 

(ข) ของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย - นิวซีแลนด์  สําหรับภาษีในโควตาที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  หากอัตราอากร
ตามบัญชีอัตราอากร  ๒  สูงกว่าอัตราอากรในโควตาที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงองค์การ
การค้าโลก  ให้อัตราอากรลดลงเหลือเท่ากับอัตราอากรในโควตาที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันดังกล่าว 
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(ค) ของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย - นิวซีแลนด์  สําหรับภาษีนอกโควตาที่ออกโดยกรมการค้า
ต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย   
ให้อัตราอากรลดลงเหลือร้อยละเก้าสิบของอัตราอากรนอกโควตาที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลง
องค์การการค้าโลก 

(๒.๓) ของตามบัญชีอัตราอากร  ๓ 
(ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าในรูปแบบบัญชี

ราคาสินค้าหรือเอกสารอื่นใด  โดยระบุข้อความเพื่อยืนยันการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ 

(ข) ของที่ได้รับยกเว้นอากรและลดอัตราอากรต้องมีปริมาณการนําเข้า
รวมกันในแต่ละปีไม่เกินบัญชีปริมาณการนําเข้าท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ทั้งนี้  ไม่รวมการนําเข้าของที่เสียอากรตามอัตราปกติหรืออัตราที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลง
องค์การการค้าโลกและมิได้ขอใช้สิทธิการคืนอากร 

(ค) ของที่นําเข้าเกินกว่าปริมาณตามที่กําหนดในบัญชีปริมาณการนําเข้า
ท้ายประกาศนี้ให้เสียอากรในอัตราฐานตามบัญชีอัตราอากร  ๓  หรืออัตราปกติ  แล้วแต่อัตราใดจะต่ํากว่า  
เว้นแต่ผู้นําของเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าของที่นําเข้าได้ส่งออกจากนิวซีแลนด์มายังราชอาณาจักรไทยก่อน
หรือในวันที่มีการนําเข้าครบตามจํานวนที่กําหนดไว้สําหรับปีปฏิทินใด  ให้เสียอากรตามบัญชีอัตราอากร  ๓  
ในปีปฏิทินนั้น  โดยให้ถือว่าของที่เกินปริมาณดังกล่าวเป็นการใช้ปริมาณการนําเข้าของของนั้นในปีถัดไป 

(๒.๔) การนําเข้าของที่ มีราคา  เอฟ  โอ  บี  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ   
ไม่จําเป็นต้องระบุข้อความเพื่อยืนยันการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารอื่นใด 

(๒.๕) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงเอกสารรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าใน
รูปแบบบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารอื่นใดที่ระบุข้อความเพื่อยืนยันการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ ใกล้ชิดกันย่ิงข้ึนไทย - นิวซีแลนด์  ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  
แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้ง
ความประสงค์  และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 

(๓) ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ให้เรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสําหรับของใด  หากของน้ันได้รับ
ยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรตามขอ้  ๑  มิให้เรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสําหรับของดังกล่าว 

ข้อ  ๒  หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า 
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ต้องเป็นไปตามบทที่  ๔  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย  -  นิวซีแลนด์  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๑  บทที่  ๔  กฎว่าด้วย 
ถิ่นกําเนิดสินค้า)   

(๑) เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้น 
ไทย  -  นิวซีแลนด์ 

(๑.๑) กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศภาคี  
ผู้ส่งออก  (Wholly  Obtained  or  Produced:  WO)  ต้องเป็นไปตามบทที่  ๔  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย  -  นิวซีแลนด์   

(๑.๒) ก รณี ใช้ ก ฎ เฉ พ าะ ร าย สิ น ค้ า   (Product  Specific  Rules:  PSR)   
ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก  ๒  ของข้อบท  ๔  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย  -  นิวซีแลนด์  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๓  หมายเหตุสําหรับภาคผนวก  
๒  (การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า)  และเอกสารแนบ  ๔  การได้
ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) 

 (๒) กรณีสินค้าที่มีเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑) 
(๒.๑) การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  เง่ือนไขการได้ 

ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี  ๒๐๐๒  
(HS  2002) 

(๒.๒) หากของที่นําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ใน  ข้อ  ๒  (๑)  ข้อ  ๒  (๒.๑)  และ  
ข้อ  ๒  (๓)  ให้ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากร  โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตามบัญชีอัตรา
อากร  ๑  บัญชีอัตราอากร  ๒  และบัญชีอัตราอากร  ๓  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง   
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่ถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์  โดยใช้ตาราง
เปรียบเทียบพิกัดศุลกากร  (Correlation  Table)  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๕-๑  ตาราง
เปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๒  (HS  2002)  เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  
ฉบับปี  ๒๐๐๗  (HS  2007)  เอกสารแนบ  ๕-๒  ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  
ฉบับปี  ๒๐๐๗  (HS  2007)  เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS  2012)  และ
เอกสารแนบ  ๕-๓  ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS  2012)  เป็น
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๗  (HS  2017)   

(๓) การระบุการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อ  ๒  (๑)  และข้อ  ๒  (๒)  ใน
เอกสารรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าในรูปแบบบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารอื่นใดจะต้องระบุข้อความตามแนบ
ท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒-๑  กรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านประเทศที่สาม  หรือเอกสารแนบ  ๒-๒   
กรณีที่ซื้อขายผ่านประเทศที่สาม)  เพื่อแสดงว่าของที่ส่งออกนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การได้ 
ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย  -  นิวซีแลนด์   
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ข้อ  ๓  หลักเกณฑ์เก่ียวกับเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
ต้องเป็นไปตามบทที่  ๔  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 

ที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย  -  นิวซีแลนด์  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๑  บทที่  ๔  กฎว่าด้วย 
ถิ่นกําเนิดสินค้า) 

เอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในรูปแบบบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารอื่นใดที่ออกเพื่อ
แสดงถิ่นกําเนิดของสินค้า  จะต้องออกโดยผู้ส่งออก  หรือผู้ผลิต  หรือบุคคล  หรือหน่วยงานรัฐ  หรือเอกชนที่
มีอํานาจโดยต้องระบุข้อความตามแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๒-๑  กรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่าน
ประเทศที่สาม  หรือเอกสารแนบ  ๒-๒  กรณีที่ซื้อขายผ่านประเทศที่สาม)   

ข้อ  ๔  วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า 
(๑) ผู้นําของเข้าต้องแสดงเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความตกลงหุ้นส่วน

เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย  -  นิวซีแลนด์  โดยย่ืนเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ  ๓  ที่ผู้นํา
ของเข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 

ทั้งนี้  ให้ใช้เอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง 
(๒) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อสํานักงาน

ศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  แต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรในอัตราปกติ  ก่อนนําของออก
จากอารักขาของศุลกากร  โดยให้ระบุรหัสเหตุผล  ในช่อง  Argumentative  Reason  Code  เป็น  
“P๑๔”  และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง  Argumentative  Privilege  Code  เป็น  “TNZ”  ตามข้อ  ๔  
(๓)  (๓.๒)  ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร   

หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรแล้ว  แต่ไม่ได้
บันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตรา
อากรศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผันโดยชี้แจง
เหตุผลประกอบ  ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 

(๓) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด  
ดังนี้ 

(๓.๑) ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
ของที่ถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์  ตามข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 

(๓.๒) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import  Declaration  
Detail)  ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุเป็น  “TNZ” 

(๓.๓) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต  (Import  
Declaration  Detail  Permit) 
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(๓.๓.๑) ให้ ระบุ เลขที่ เอกสารรับรองถิ่น กําเนิดสินค้าในช่องเลขที่
ใบอนุญาต  (Permit  No) 

(๓.๓.๒) ให้ระบุวันที่ออกเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องวันที่ออก
ใบอนุญาต  (Issue  Date) 

(๓.๓.๓) ให้ระบุรหัสประเทศนิวซีแลนด์  ที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร  ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority) 

(๔) การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบ
รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า  พร้อมย่ืนเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  โดยสําแดงเลขที่เอกสารรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า  ชื่อผู้ส่งออก  หรือผู้ผลิต  หรือบุคคล  หรือหน่วยงานรัฐ  หรือเอกชนที่มีอํานาจ  และการ
ใช้สิทธิตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์  ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า  และประทับตราหรือเขียนตัว
บรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า  
“TNZ” 

(๕) กรณีของที่ได้รับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยไม่ต้องแสดงข้อความใน
บัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารอื่นใดที่ออกเพื่อแสดงถิ่นกําเนิดสินค้า  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

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

สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 
(๖) ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้เอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับ

เดียวกัน  ปัญหาที่พบในรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการน้ัน  จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้การให้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ของของ
รายการอื่น ๆ  ในเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดนั้นเสียไปหรือล่าช้า 

(๗) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในระหว่างการตรวจสอบไว้
เป็นการชั่วคราวให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๗.๑) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า  เอกสารประกอบ  และเอกสาร
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ไม่ถูกต้องตรงกัน  และมีเหตุที่สงสัยหรือจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออก
เอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและ
ไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้
ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันให้คุ้มค่าอากรใน
อัตราปกติ   

(๗.๒) กรณีพบปัญหาในของรายการหน่ึงรายการใดในหลายรายการที่สําแดง
ภายใต้เอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  จะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  เฉพาะรายการที่
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มีปัญหา  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับ
การฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของน้ันไปก่อนและ
อาจให้ชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกต ิ

(๗.๓) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถ่ินกําเนิดสินค้าว่า  ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่าย
ได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร  หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกเอกสารรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  สํานักพิกัดอัตรา
ศุลกากร  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับ
การฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะส่ังการให้ปล่อยของนั้นไปก่อน  
และให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

(๗.๔) กรณีมีปัญหาการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของในเอกสารรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้ากับประเภทพิกัดศุลกากรของของท่ีตรวจพบไม่ตรงกัน  หากเป็นที่แน่ชัดว่าของนั้นมี 
ถิ่นกําเนิดในนิวซีแลนด์  ตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑)  ของของนั้น  ให้ผู้นําของเข้า
วางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ  ตามประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบ  และดําเนินการ
เช่นเดียวกับใบขนสินค้าที่มีปัญหาพิกัดศุลกากร 

(๘) การผ่อนผันให้ใช้เอกสารรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงสอดคล้อง
ถูกต้องตรงกับของที่นําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถ่ินกําเนิดของสินค้า  ให้ผ่อนผันได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๘.๑) กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  เช่น  ความคลาดเคลื่อน 
หรือการตกหล่นเพียงเล็กน้อย  การพิมพ์ผิด  หรือการใช้พื้นที่ช่องเกินขอบท่ีกําหนด  เป็นต้น  ของ
ข้อความที่ระบุในเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ากับข้อความในเอกสารต่าง  ๆ  ที่ย่ืนต่อสํานักงานศุลกากร
หรือด่านศุลกากร 

(๘.๒) กรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าน้อยกว่าในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
ให้ผ่อนผันใช้เอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้เท่ากับปริมาณที่นําเข้าจริง  ในกรณีที่ปริมาณของของนําเข้า
จริงเกินกว่าที่ระบุในเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ปริมาณท่ีเกินให้ชําระค่าอากรในอัตราปกติ 

(๙) กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  
(๒)  แล้ว  ให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า  (Sale  invoice)  ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม  
หรือโดยผู้ส่งออกในนิวซีแลนด์ที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม  หากสินค้านั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อกําหนดของกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย  
-  นิวซีแลนด์   

(๑๐) กรณีของนําเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศท่ีมิได้เป็นประเทศภาคีความตกลงฯ  
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนใบตราส่งสินค้าส่งผ่าน
ประเทศอื่น  (Through  Bill  of  Lading)  หรือเอกสารที่คล้ายกันที่ใช้ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
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(Multimodal  transportation)  ต้นฉบับบัญชีราคาสินค้าหรือสําเนา  และเอกสารที่เป็นหลักฐาน  ซึ่ง
แสดงว่า   

(๑๐.๑) สินค้านั้นมิได้นําไปเพื่อการซื้อขายหรือเพื่อการใช้บริโภคภายในประเทศที่
ส่งผ่าน  และ 

(๑๐.๒) สินค้านั้นมิได้จัดทําด้วยประการใด  ๆ  ในประเทศที่ส่งผ่าน  นอกจากขน
ถ่ายขึ้นและลงจากยานพาหนะ  หรือดําเนินการใด  ๆ  ที่จําเป็นแก่การเก็บรักษาสินค้าให้คงอยู่ในสภาพที่ดี 

ทั้งนี้  กรณีของที่ผลิตและส่งออกจากประเทศนิวซีแลนด์และนําเข้าไปเก็บ
ไว้ ในคลั งสิน ค้าที่ ป ระเทศสิ งคโป ร์  ก่อนจะส่ งออกมายั งประเทศไทย   จะต้องระบุข้อความ   
“ For  the  goods  being  stored  in  the  non-Party,  Certificate  for  Milk  and  Milk  
Products  Export  to  Thailand  (Date  ………  and  No  ………)  must  be  required”  ท้ าย
ข้อความตามเอกสารแนบ  ๒-๑  กรณีที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านประเทศที่สาม  หรือ  เอกสารแนบ  ๒-๒  กรณีที่ซื้อ
ข า ย ผ่ า น ป ร ะ เท ศ ที่ ส า ม   แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี   โ ด ย พ นั ก ง า น ศุ ล ก า ก ร ต้ อ ง ต ร ว จ ส อ บ   
Certificate  for  Milk  and  Milk  Products  Export  to  Thailand  และเอกสารรายละเอียดการ
บรรจุสินค้ารวมถึงข้อมูลการขนส่งสินค้าจากประเทศนิวซีแลนด์มายังประเทศสิงคโปร์  ที่ผู้นําของเข้าได้
นํามาย่ืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

(๑๑) กรณีที่ผู้นําของเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  และประสงค์จะขอคืนอากร  
โดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนําเข้า  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนเอกสารรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้า  พร้อมกับเขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารรับรองถ่ิน
กําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

ข้อ  ๕  ของตามบัญชีอัตราอากร  ๒  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้น
อากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  
๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ให้ผู้นําของเข้าแนบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความ
ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย  -  นิวซีแลนด์  สําหรับภาษีในโควตาหรือนอกโควตา  ที่ออกโดย
กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย   

ข้อ  ๖  ของตามบัญชีอัตราอากร  ๓  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้น
อากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  
ข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ให้ผู้นําของเข้าตรวจสอบการได้รับสิทธิจากข้อมูลปริมาณคงเหลือตาม
บัญชีปริมาณการนําเข้าทางเว็บไซต์กรมศุลกากร  ดังนี้ 

(๑) หากปริมาณนําเข้ารวมกันไม่เกินบัญชีปริมาณการนําเข้า  หรือปริมาณนําเข้า
คงเหลือในแต่ละปีปฏิทินของข้อ  ๓  (๓)  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลด
อัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์  แล้วแต่กรณี  ให้ยกเว้นอากรและลดอัตรา
อากรตามบัญชีอัตราอากร  ๓ 
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(๒) หากปริมาณนําเข้ารวมกันเกินบัญชีปริมาณการนําเข้าและผู้นําของเข้าสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าของที่นําเข้าได้ส่งออกจากนิวซีแลนด์มายังราชอาณาจักรไทยก่อนหรือในวันที่มีการนําเข้าครบ
ตามจํานวนที่กําหนดไว้สําหรับปีปฏิทินใด  ให้เสียอากรตามบัญชีอัตราอากร  ๓  ในปีปฏิทินนั้น  โดยให้ 
ถือว่าของที่เกินปริมาณดังกล่าวเป็นการใช้ปริมาณการนําเข้าของของนั้นในปีถัดไป 

(๓) หากปริมาณนําเข้าเกินกว่าบัญชีปริมาณตามที่กําหนดในบัญชีปริมาณการนําเข้า  
 ให้เสียอากรในอัตราฐาน  ตามบัญชีอัตราอากร  ๓  หรืออัตราปกติ  แล้วแต่อัตราใดจะต่ํากว่า  การชําระ
อากรดังกล่าวไว้แล้วจะไม่เสียสิทธิในการได้รับยกเว้นและลดอัตราอากรศุลกากร  หากพิสูจน์ได้ว่าของนั้น
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามข้อ  ๓  (๓)  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากนิวซีแลนด์ 

ข้อ  ๗  กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ย่ืนเพื่อขอใช้สิทธิ
ยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร  หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 

ข้อ  ๘ ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าสินค้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร  เอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ในสื่อรูปแบบใด  ๆ  หรือเอกสารไว้  เพื่อให้ตรวจสอบเป็น
ระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันนําของเข้า 

ข้อ  ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

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

อธิบดีกรมศุลกากร 
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ARTICLE 4.1 
Definitions 

 
For the purposes of this Chapter: 
 
(a) “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.  The valuation shall 
be made in accordance with the WTO 
Agreement on Customs Valuation; 
 
(b) “FOB” means the free on board value of 
the good, inclusive of the cost of transport to 
the port or site of final shipment abroad.  The 
valuation shall be made in accordance with the 
WTO Agreement on Customs Valuation; 

 
(c) “fungible goods or materials” means goods 
or materials which are interchangeable for 
commercial purposes, whose properties are 
essentially identical, and between which it is 
impractical to differentiate by a mere visual 
examination; 

 
(d) “generally accepted accounting principles” 
means the recognised consensus or substantial 
authoritative support in the territory of a Party, 
with respect to the recording of revenues, 
expenses, costs, assets and liabilities; the 
disclosure of information; and the preparation of 
financial statements. These standards may 
encompass broad guidelines of general 
application as well as detailed standards, 
practices and procedures; 

 

ข้อ 4.1 
คํานิยาม 

 
เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทน้ี 
 
(เอ) “ซีไอเอฟ” หมายถึง มูลค่าของสินค้าที่นําเข้า และ
รวมถึงค่าระวางบรรทุกและค่าประกันภัยจนถึงท่าหรือที่ที่
นําเข้าของประเทศผู้นําเข้า  การประเมินราคาต้องเป็นไป
ตามความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร 
 
 
 
(บี) “เอฟโอบี” หมายถึง มูลค่าสินค้าคํานวณ ณ แหล่งขาย
ซึ่งรวมค่าขนส่งถึงท่าหรือที่สุดท้ายที่ส่งออก การประเมิน
ราคาต้องเป็นไปตามความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการ
ประเมินราคาศุลกากร 
 
 
(ซี)“สินค้าที่ ใ ช้แทนกันได้หรือวัตถุ ดิบที่ ใ ช้แทนกันได้” 
หมายถึง สินค้าหรือวัตถุดิบที่สามารถใช้แทนกันได้ในทาง
การค้า โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญเหมือนกันและในทางปฏิบัติ
ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่า 
 
 
 
(ดี) “หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป” หมายถึง 
ฉันทามติที่ได้ยอมรับหรือการสนับสนุนที่สําคัญซึ่งเช่ือถือได้
ในดินแดนของภาคีในเรื่องการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับรายได้ 
ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ทรัพย์สิน และหน้ีสิน การเปิดเผยข้อมูล 
และการเตรียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีอาจครอบคลุม
แนวทางกว้างๆของการใช้ทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานที่ได้ให้
รายละเอียด การปฏิบัติและกระบวนการ 
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(e) “indirect material” means a good used in 
the production, testing or inspection of another 
good but not physically incorporated into the 
good, or a good used in the maintenance of 
buildings or the operation of equipment 
associated with the production of a good, 
including: 

(i) fuel, energy, catalysts and solvents; 
 
(ii) equipment, devices and supplies used 

for testing or inspection of the goods; 
(iii) gloves, glasses, footwear, clothing, 

safety equipment and supplies; 
(iv) tools, dies and moulds; 
(v) spare parts and materials used in the 

maintenance of equipment and buildings; 
(vi) lubricants, greases, compounding 

materials and other materials used in production 
or used to operate equipment and buildings; 
and 

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

 
(f) “material” means any matter or substance 
used or consumed in the production of goods, 
and physically incorporated into or classified 
with those goods; 
 
(g) “minimal operations or processes” are 
operations or processes which contribute 
minimally to the essential characteristics or 
properties of goods, including: 

(i) operations or processes to ensure that 
the goods are preserved in good condition for 

(อี) “วัตถุดิบทางอ้อม” หมายถึง ของที่ใช้ในการผลิต การ
ทดสอบหรือการตรวจสอบสินค้าอ่ืน แต่ไม่รวมเป็นส่วนหนึ่ง
อยู่ในตัวสินค้า หรือของที่ใช้ในการบํารุงรักษาอาคารหรือใน
การใช้งานอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการผลิตสินค้า ซึ่งรวมถึง 
 
 
 

(หน่ึง) เช้ือเพลิง พลังงาน ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวทํา
ละลาย 

(สอง) อุปกรณ์  เครื่ อ งมือ  และสิ่ งจํ า เ ป็นที่ ใ ช้
ตามปกติเพ่ือในการทดสอบหรือการตรวจสอบ      สินค้า 

(สาม) ถุงมือ  แว่นตา  รองเท้า  เครื่ องแต่งกาย 
อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย และสิ่งจําเป็นที่ใช้ ตามปกติ 

(สี่) เครื่องมือ  แม่พิมพ์ (ดาย) และแบบหล่อ 
(ห้า) ช้ิ น ส่ ว นสํ า ร อ ง   และ วั ตถุ ที่ ใ ช้ ใ นก า ร

บํารุงรักษาอุปกรณ์และอาคาร 
(หก) สารหล่อลื่น ไข   สารประกอบ และวัตถุอ่ืนที่

ใช้ในการผลิตหรือเพ่ือการใช้งาน  อุปกรณ์และอาคาร   และ 
 
 

(เจ็ด) ของอ่ืนใดซึ่งมิได้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในตัวสินค้า
แต่สามารถแสดงได้อย่างมีเหตุผลว่า เป็นส่วนหนึ่งของการ
ผลิตน้ัน 
 
 
(เอฟ) “วัตถุดิบ” หมายถึง วัตถุหรือสารใด ๆ ที่ใช้หรือใช้
สิ้นเปลืองในการผลิตสินค้า และรวมเป็นส่วนหน่ึงอยู่ในตัว
สินค้า หรือจําแนกอยู่ในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้า
เหล่าน้ัน 
 
(จี) “ขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างง่าย”  คือ  ขั้นตอนหรือ
กระบวนการที่ให้ผลน้อยที่สุดต่อคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
อันเป็นสาระสําคัญของสินค้า  ซึ่งรวมถึง 
 

(หน่ึง) ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ทําให้มั่นใจว่า
สินค้าได้เก็บรักษาไว้ในสภาพท่ีดี เพ่ือความมุ่งประสงค์ใน
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purposes of transport or storage; 
(ii) operations designed to facilitate 

shipment; and 
(iii) operations or processes related to 

packaging or presentation of the goods for sale; 
 

By way of example, the following would be 
such operations or processes: 

(A) aeration, ventilation, drying, 
refrigeration, freezing, chilling; 

(B) cleaning, washing, sieving, sifting or 
shaking, selection, classification or grading, 
extraction; 

(C) cutting or slitting; 
(D) division of bulk shipments, grouping 

in packets, the attaching of markings, distinctive 
labels or logos on the products and their 
packing; 

(E) packing, unpacking or repacking; 
 
(F) mixing of goods of different origin, 

provided that the characteristics of the resulting 
product are not essentially different from those 
of the goods which have been mixed; 

(G) dilution in water or in any other 
aqueous solution; and 

(H) the simple assembly or configuring 
of parts of products making up a complete 
good; 
 
(h) “non-originating goods” or “non-originating 
materials” means goods or materials which do 
not qualify as originating under this Chapter; 
 
(i) “originating material” means a material 
which qualifies as originating in accordance with 

การขนส่งหรือการเก็บ 
(สอง) ขั้นตอนที่มุ่งหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การขนส่ง  และ 
(สาม) ขั้นตอนหรือกระบวนที่เก่ียวกับการห่อบรรจุ

หรือการแสดงสินค้าสําหรับการขาย 
 

ตัวอย่างของขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างง่ายได้แก่ 
 

(เอ) การผึ่งลม  การระบายอากาศ การทําให้
แห้ง การทําให้เย็น  การแช่แข็งและการแช่เย็น 

(บี) การทําความสะอาด  การล้าง  การร่อน
ด้วยตะแกรง การร่อนหรือการเขย่า การเลือก การแยก
ประเภทหรือการคัดเกรด  การสกัด 

(ซี) การตัด หรือ การตัดเป็นทางยาว 
(ดี)  การแบ่งของกอง การจัดกลุ่มเป็นหีบห่อ

เล็กๆ การติดเครื่องหมาย ติดป้ายหรือ โลโก้ที่ต่างกันบน
ผลิตภัณฑ์และหีบห่อของผลิตภัณฑ์น้ัน 

 
(อี)  การบรรจุหีบห่อ การเอาหีบห่อออก หรือ

การบรรจุหีบห่ออีกครั้ง 
(เอฟ)  การผสมสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดต่างกัน หาก

ว่าลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมน้ันไม่
แตกต่างจากคุณลักษณะของสินค้ าที่ นํ ามาผสมเ ป็น
ผลิตภัณฑ์น้ัน 

(จี)  การเจือจางในนํ้าหรือในสารละลายในน้ํา 
และ 

(เอช)  การประกอบเข้าด้วยกันอย่างง่าย หรือ 
การขึ้นรูปช้ินส่วนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครบสมบูรณ์ 

 
 

(เอช) “สินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า” หรือ “วัตถุดิบที่ไม่ได้
ถิ่นกําเนิดสินค้า” หมายถึง สินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่มี
คุณสมบัติได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในภาคีภายใต้บทน้ี 
 
(ไอ) “วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า” หมายถึง วัตถุดิบที่มี
คุณสมบัติได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในภาคี ตามข้อบทที่เก่ียวข้อง
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the provisions of this Chapter; 
 
(j)  “packing  materials and containers for 
shipment” means items used to protect a good 
during its transport, other than containers or 
packaging used for retail sale; 
 
(k) “preferential tariff treatment” means the 
customs duty rate that is applicable to an 
originating good pursuant to Article 2.3 of 
Chapter 2 of this Agreement; 
 
(l) “producer” means a person who grows, 
raises, mines, harvests, farms, fishes, traps, hunts, 
manufactures, processes, captures, gathers, 
collects, breeds, extracts or assembles a good; 

 
(m) “production” means methods of obtaining 
goods, including but not limited to, growing, 
raising, mining, harvesting, farming, fishing, 
trapping, hunting, manufacturing, processing, 
capturing, gathering, collecting, breeding, 
extracting or assembling a good; 

 
(n) “wholly obtained goods” means: 
 

(i) mineral goods extracted in the territory 
of a Party; 

(ii) agricultural goods harvested, picked or 
gathered in the territory of a Party; 

(iii) live animals born and raised in the 
territory of a Party; 

(iv) goods obtained from live animals in the 
territory of a Party; 

(v) goods obtained directly from hunting, 
trapping, fishing, farming, gathering, or capturing 

ของบทน้ี 
 
(เจ) “วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะบรรจุสําหรับการ
ขนส่ง” หมายถึง สิ่งที่ใช้ปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง  
นอกเหนือจากภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่ใช้เพ่ือการขายปลีก 
 
 
(เค) “การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร” หมายถึง อัตรา
อากรศุลกากรที่ใช้กับสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดตามข้อ 2.3 ของ
บทที่ 2  ภายใต้ความตกลงน้ี 
 
 
(แอล) “ผู้ผลิต” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่ง 
ปลูก เลี้ยง ขุดแร่ เก็บเก่ียว ทําฟาร์ม ประมง ดัก ล่า ผลิต 
จัดทํากระบวนการ จับ  เก็บ รวบรวม ผสมพันธ์ุ สกัด หรือ
ประกอบสินค้า 
 
(เอ็ม) “การผลิต” หมายถึง วิธีการที่ได้สินค้ามา รวมถึงแต่
ไม่จํากัดเฉพาะปลูก   เลี้ยง  ขุดแร่  เก็บเกี่ยว  ทําฟาร์ม  
ประมง  ดัก  ล่า  ผลิต  จัดทํากระบวนการ จับ  เก็บ  ผสม
พันธ์ุ  สกัด หรือประกอบสินค้า 
 
 
 
(เอ็น) “สินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคีน้ัน
ทั้งหมด”  หมายถึง 

(หน่ึง) สินค้าที่เป็นแร่ธาตุซึ่งสกัดได้ในดินแดนของ
ภาคีน้ัน 

(สอง) สินค้าทางการเกษตรที่เก็บเก่ียว เก็บ หรือ 
รวบรวม ได้ในดินแดนของภาคีน้ัน 

(สาม) สัตว์มีชีวิตที่กําเนิดและเลี้ยงเติบโตในดินแดน
ของภาคีน้ัน 

(สี่) สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตในดินแดนของภาคี
น้ัน 

(ห้า) สินค้าที่ได้มาโดยตรงจากการล่า  การดัก  
การประมง  การทําฟาร์ม  การรวบรวม หรือ การจับ ใน
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in the territory of a Party; 
 

(vi) goods (fish, shellfish, plant and other 
marine life) taken within the territorial sea or the 
relevant maritime zone of a Party seaward of 
the territorial sea under that Party’s applicable 
laws in accordance with the provisions of the 
United Nations Convention on the Law of the 
Sea 1982, or taken from the high seas by a 
vessel flying or entitled to fly the flag of that 
Party; 

(vii) goods obtained or produced on board 
factory ships flying or entitled to fly the flag of a 
Party from the goods referred to in Sub-
paragraph (vi) above; 

(viii) goods taken by a Party, or a person of a 
Party, from the seabed or subsoil beneath the 
seabed of the territorial sea or the continental 
shelf of that Party, in accordance with the 
provisions of the United Nations Convention on 
the Law of the Sea 1982; 

(ix) waste and scrap derived from 
production in the territory of a Party, or used 
goods collected in the territory of a Party, 
provided that such goods are fit only for the 
recovery of raw materials; and 

(x) goods produced entirely in the territory 
of a Party exclusively from the goods referred to 
in Sub-paragraphs (i) to (ix) above. 
 
(o) “WTO Agreement on Customs Valuation” 
means the Agreement on the Implementation of 
Article VII of the General Agreement on Tariff and 
Trade, 1994. 
 
 

ดินแดนของภาคีน้ัน 
 
(หก) สินค้า (ปลา สัตว์นํ้าจําพวกมีเปลือก พืชและ

สิ่งมีชีวิตในนํ้าอ่ืนๆ) ที่ได้มาจากภายในทะเลอาณาเขต หรือ
เขตทางทะเลที่เก่ียวข้องของภาคีที่ย่ืนออกไปจากทะเลอาณา
เขตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของภาคีน้ัน โดยเป็นไปตาม
ข้อบทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
1982 หรือได้มาจากทะเลหลวง โดยเรือที่ชักธงหรือมีสิทธิ
ชักธงของภาคีน้ัน 

 
 

(เจ็ด) สินค้าที่ได้หรือผลิตขึ้นบนเรือผลิตที่ชักธงหรือ
มีสิทธิชักธงของภาคีนั้น โดยใช้สินค้าที่กล่าวถึงในอนุวรรค 
(6) 

 
(แปด) สินค้าที่ภาคีน้ันหรือบุคคลของภาคีน้ันได้จาก

พ้ืนดินใต้ทะเลหรือดินใต้พ้ืนดินใต้ทะเลของทะเลอาณาเขต
หรือไหล่ทวีปของภาคี น้ัน  โดยเป็นไปตามข้อบทของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 1982  

 
 

(เก้า) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ได้มาจากการผลิตใน
ดินแดนของภาคี หรือสินค้าที่ใช้แล้วที่เก็บรวบรวมได้ใน
ดินแดนของภาคีน้ัน  หากว่าสินค้าดังกล่าวเหมาะสําหรับการ
นํากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบเท่าน้ัน   และ 

 
(สิบ) สินค้าที่มีการผลิตทั้งหมดในดินแดนของภาคี 

โดยใช้สินค้าเฉพาะที่กล่าวถึงในจากอนุวรรค (1) ถึง (9)  
 
 

(โอ)  “ความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการประเมินราคา
ศุลกากร” หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 7 
ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 
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ARTICLE 4.2 
Originating Goods 

 
1. Particular goods shall originate in the 
territory of a Party if they: 

(a) are the wholly obtained goods of the 
Party; or 

(b) satisfy the requirements of Annex 2 to 
this Agreement as a result of processes 
performed entirely in the territory of one or 
both of the Parties and the goods did not enter 
the commerce of a non-party after export from 
the first Party and before import into the other 
Party. 

 
2. Originating materials from the territory of a 
Party, used in the production of particular goods 
in the territory of the other Party, shall be 
considered to originate in the territory of the 
Party in which the production is performed. 
 
3. Particular goods which do not satisfy a 
change in tariff classification required pursuant 
to Annex 2 are nonetheless originating goods if: 

(a) the value of non-originating materials 
used in the production of the goods that do not 
undergo the required change in tariff 
classification does not exceed 10 percent of the 
FOB value of the goods; and 

(b) the goods meet all other applicable 
criteria of this Article. 
 
4. Except where goods are subject to a 
regional value content requirement pursuant to 
Annex 2, goods produced by minimal operations 
or processes shall not be treated as originating 

ข้อ 4.2 
สินค้าที่ได้ถิ่นกาํเนิด 

 
1. ให้สินค้าได้ถิ่นกําเนิดในดินแดนของภาคี หากสินค้า
เหล่าน้ัน 

(เอ) เป็นสินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคี
น้ันทั้งหมด  หรือ 

(บี) เป็นไปตามข้อกําหนดในภาคผนวก 2 ของความ
ตกลงน้ี โดยเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตทั้งหมดใน
ดินแดนของภาคีหน่ึงหรือของทั้งสองภาคี และสินค้ามิได้
นําเข้าไปเพ่ือการค้าในประเทศที่มิได้เป็นภาคีหลังจาก
ส่งออกมาจากภาคีแรกและก่อนการนําเข้าในอีกภาคีหน่ึง 
 
 
 
2. วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดจากดินแดนของภาคีหน่ึงและถูก
นําไปใช้ในการผลิตสินค้าในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ให้
ถือว่ามีถิ่นกําเนิดในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง 
 
 
 
3. สินค้าที่ไม่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงในข้อกําหนดการ
จําแนกประเภทพิกัดตามภาคผนวก 2 เป็นสินค้าที่ยังคงได้
ถิ่นกําเนิด  ถ้า 

(เอ) มูลค่าของวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งใช้
ในการผลิตสินค้า ที่ไม่ผ่านการเปล่ียนประเภทพิกัด จะต้องมี
มูลค่าไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา เอฟ.โอ.บี. ของสินค้า 
และ 

 
(บี) สินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้อ่ืน ๆ 

ทั้งหมดของข้อน้ี 
 
4. ยกเว้นในกรณีที่สินค้าขึ้นอยู่กับข้อกําหนดสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาคของภาคผนวก 2  สินค้าที่ผลิตโดยขั้นตอน
หรือกระบวนการอย่างง่ายจะต้องไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่น
กําเนิดแม้ขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างง่ายเหล่าน้ันเป็นไป
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goods even where those minimal processes or 
operations meet the change in tariff classification 
requirements of Annex 2.  
 
5. Accessories, spare parts, or tools delivered 
with originating goods that form part of the 
standard accessories, spare parts, or tools for 
those goods, shall be treated as originating 
goods and shall be disregarded in determining 
whether or not all the non-originating materials 
used in the production of the originating goods 
undergo the applicable change in tariff 
classification, provided that: 

(a) the accessories, spare parts, or tools are 
not invoiced separately from the originating 
goods;  

(b) the quantities and value of the 
accessories, spare parts, or tools are customary 
for the originating goods; and 

(c) if the goods are subject to a regional 
value content requirement, the value of the 
accessories, spare parts, or tools shall be taken 
into account as originating or non-originating 
materials, as the case may be, in calculating the 
regional value content of the goods. 
 
6. Paragraph 5 does not apply where the 
accessories, spare parts, or tools have been 
added solely for the purpose of artificially raising 
the regional value content of the goods. 
 
7. The determination of whether fungible 
goods or materials are originating goods shall be 
made either by physical separation of each of 
the goods or materials or through the use of any 
inventory management method, such as 

ตามข้อกําหนดการจําแนกประเภทพิกัดของภาคผนวก 2 
 
 
 
5. อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเครื่องมือ ที่ส่งมา
พร้อมกับสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งประกอบเป็นส่วนหน่ึงของ
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน  ช้ินส่วนสํารองมาตรฐาน  หรือ  
เครื่องมือมาตรฐานสําหรับสินค้าเหล่าน้ัน ให้ถือว่าเป็นสินค้า
ที่ได้ถิ่นกําเนิด และจะต้องไม่นํามาพิจารณาในการวินิจฉัยว่า
วัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งใช้ในการผลิตสินค้าที่ได้
ถิ่นกําเนิด   ได้ผ่านการเปลี่ยนประเภทพิกัดหรือไม่ หากว่า 
 
 

(เอ) อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วนสํารอง หรือเคร่ืองมือ ไม่
อยู่ในบัญชีราคาสินค้าที่แยกจากบัญชีราคาสินค้าที่ได้ถิ่น
กําเนิด  

(บี) ปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วน
สํารอง หรือเครื่องมือ  เป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้า
ที่ได้ถิ่นกําเนิด    และ 

(ซี) ถ้าสินค้าน้ันขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาค โดยได้นํามูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ  
ช้ินส่วนสํารอง หรือเครื่องมือมาพิจารณาว่าเป็นวัตถุดิบที่ได้
ถิ่นกําเนิดสินค้าหรือไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าแล้วแต่กรณี ในการ
คํานวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคของสินค้าที่ได้ถิ่น
กําเนิด 

 
6. วรรค 5 ไม่นํามาใช้ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบ ช้ินส่วน
สํารอง หรือเคร่ืองมือ ได้นํามาเพ่ิมเติมเพียงเพ่ือความมุ่ง
ประสงค์ในการเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคให้สูงขึ้น
โดยไม่เป็นจริง 
 
7. การพิจารณาว่าสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้แทน
กันได้  เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่น้ัน จะต้องทําได้โดย
แยกทางกายภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบแต่ละชนิดหรือโดย
ใช้วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือ เช่น วิธีเฉลี่ย วิธีเข้าหลังออก
ก่อน หรือวิธีเข้าก่อนออกก่อน ซึ่งได้รับการยอมรับใน
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averaging, last-in, first-out, or first-in, first-out, 
recognised in the generally accepted accounting 
principles of the Party in which the production is 
performed or otherwise accepted by the Party in 
which the production is performed. 
 
8. An inventory management method selected 
under Paragraph 7 for a particular fungible good 
or materials shall continue to be used for those 
fungible goods or materials throughout the fiscal 
year of the producer that selected the inventory 
management method. 
 
9. Packaging materials and containers in which 
goods are packaged for retail sale, if classified 
with those goods, shall be disregarded in 
determining whether all the non-originating 
materials used in the production of those goods 
have undergone the applicable change in tariff 
classification set out in Annex 2. However if the 
goods are subject to a regional value content 
requirement, the value of the packaging used for 
retail sale will be counted as originating or non 
originating, as the case may be, in calculating a 
regional value content. 
 
10. Packaging materials and containers in which 
the goods are packaged for shipment shall be 
disregarded in determining the origin of the 
good. 
 
11. An indirect material shall be treated as an 
originating material without regard to where it is 
produced and its value shall be the cost 
registered in the accounting records of the 
producer of the good. 

หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปของภาคีที่ได้มีการ
ผลิต  หรือมิฉะน้ันได้รับการยอมรับโดยภาคีที่มีการผลิต
สินค้าน้ัน 
 
 
 
8. วิธีบริหารสินค้าคงเหลือที่เลือกภายใต้วรรค 7 ข้างต้น 
สําหรับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้ 
จะต้องคงใช้ต่อไปสําหรับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่
ใช้แทนกันได้เหล่าน้ัน  ตลอดปีงบประมาณของผู้ผลิตที่ได้
เลือกวิธีการบรหิารสินค้าคงเหลือน้ัน 
 
 
9. วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะท่ีใช้บรรจุสินค้าเพ่ือการ
ขายปลีก ถ้าจําแนกเข้าในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้าน้ัน 
จะไม่นํามาพิจารณาในการวินิจฉัยว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้
ถิ่นกําเนิดซึ่งใช้ในการผลิตของสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดได้ผ่าน
การเปลี่ยนประเภทพิกัดตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 2 
หรือไม่อย่างไรก็ตาม หากสินค้าขึ้นอยู่กับข้อกําหนดสัดส่วน
มูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาค มูลค่าของวัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและ
ภาชนะบรรจุที่ใช้เพ่ือการขายปลีกจะพิจารณาเป็นวัตถุดิบที่
ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด แล้วแต่กรณี  
ในการคํานวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาค 
 
 
 
10. วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพ่ือการ
ขนส่ง ไม่ให้นํามาพิจารณาในการกําหนดถิ่นกําเนิดของสินค้า
น้ัน 
 
 
11. วัตถุดิบทางอ้อมจะต้องถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิด
สินค้าโดยไม่คํานึงว่าวัตถุดิบทางอ้อมน้ันผลิตที่ใด และ
จะต้องบันทึกมูลค่าของวัตถุดิบทางอ้อมน้ันเป็นต้นทุนที่ได้
จดทะเบียนในบันทึกทางบัญชีของผู้ผลิตสินค้าน้ัน 
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ARTICLE 4.4 
Recording of Costs 

 
For the purposes of this Chapter all costs shall 
be recorded and maintained in accordance with 
the generally accepted accounting principles 
applicable in the territory of the Party in which 
the goods are produced or manufactured. 
 

ข้อ 4.4 
การบันทึกต้นทุน 

 
เพ่ือความมุ่งประสงค์ของบทน้ี ต้นทุนทั้งหมดจะต้องได้รับ
การบันทึกและรักษาโดยเป็นไปตามหลักการทางบัญชีอัน
เป็นที่ยอมรับทั่วไปที่ใช้ในดินแดนของภาคีซึ่งสินค้าน้ันมีการ
ผลิตขึ้น 
 
 

ARTICLE 4.5 
Treatment Of Goods 

For Which Preference Is Claimed 
 

1. Each Party may require a declaration as to 
the origin of a good from the exporter, or 
producer, or other competent person, public or 
private body for a good for which preferential 
tariff treatment is claimed.  The declaration shall 
specify on the face of the invoice or any other 
document issued in respect of the good that the 
goods enumerated thereon are the origin of the 
exporting Party and meet the terms of this 
Chapter. 
 
2. Nothing in Paragraph 1 of this Article shall 
be construed to require a producer who is not 
the exporter of the good to make a declaration 
as to the origin of the good. 
 
3. Where a declaration is required in 
accordance with Paragraph 1, a Party shall 
provide that where an exporter is not the 
producer of the good, the exporter, or other 
competent person, public or private body may 
complete and sign a declaration as to the origin 
of a good on the basis of: 

   ข้อ 4.5 
การปฏิบัติต่อสินค้าที่มีการขอรับสิทธิพิเศษ 

 
 
1. ภาคีแต่ละฝ่ายอาจร้องขอให้ผู้ส่งออก หรือผู้ผลิต หรือ 
บุคคลหรือหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่มีอํานาจอ่ืน ๆ  สําแดง
ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  
การสําแดงจะระบุบนด้านหน้าของบัญชีราคาสินค้า หรือ 
เอกสารอ่ืนใดที่ออกเพ่ือแสดงว่าสินค้าที่ระบุน้ันมีถิ่นกําเนิด
จากภาคีผู้ส่งออกและเป็นไปตามข้อกําหนดของบทน้ี 
 
 
 
 
 
2. ไม่มีอะไรในวรรค 1 ของข้อน้ีที่ให้ตีความเพ่ือกําหนดให้
ผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ส่งออกสินค้าสําแดงถิ่นกําเนิดของสินค้า 
 
 
 
3. ในกรณีที่ต้องการให้มีการสําแดงตามวรรค 1  ภาคีต้อง
กําหนดว่าในกรณีที่ผู้ส่งออกไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าน้ัน  ผู้ส่งออก 
หรือบุคคลหรือหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่มีอํานาจอ่ืนๆ  อาจ
กรอกและลงลายมือช่ือการสําแดงถิ่นกําเนิดสินค้าซึ่งอยู่บน
พ้ืนฐานของ 
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(a) specific knowledge that the good 
qualifies as an originating good; or 

(b) a reasonable reliance on the producer’s 
written representation that the good qualifies as 
an originating good. 

 
4. The importing Party shall grant preferential 
tariff treatment to goods imported into its 
territory from the other Party only in cases 
where an importer claiming preferential tariff 
treatment: 

(a) provides a declaration as to the origin of 
the good pursuant to Paragraph 1 of this Article; 
or 

(b) provides sufficient documentary or other 
evidence to substantiate the origin of the goods. 

 
5. When the customs administration of the 
importing Party has reasonable doubt as to the 
authenticity or accuracy of the declaration or 
other evidence as to the origin of goods, the 
importing Party may, in accordance with its 
national legislation, request additional evidence 
to verify the preference claimed.  Such evidence 
may include accounting data in verification of 
Articles 4.2 and 4.3 of this Chapter, or such other 
evidence as may be required to establish the 
bona fides of the import declaration. In the 
absence of such evidence the customs 
administration of the importing Party may require 
payment of duties at non-preferential tariff rates 
or the deposit of a security or cash deposit 
equivalent to the amount of duties, taxes and 
charges that would be payable on the goods if 
preferential tariff treatment did not apply. 
 

(เอ) ความรู้เฉพาะอย่างที่รู้ได้ว่าสินค้าน้ันมีคุณสมบัติ
ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า หรือ 

(บี) ความเช่ือถืออันสมควรในการแสดงเป็นลายลักษณ์
อักษรของผู้ผลิตว่าสินค้าน้ันมีคุณสมบัติได้ถิ่นกําเนิดสินค้า 
 
 
4. ภาคีผู้นําเข้าจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่
นําเข้าไปในดินแดนของตนจากภาคีอีกฝ่ายหน่ึงก็ต่อเมื่อผู้นํา
เข้าที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
 
 

(เอ) ทําการสําแดงถิ่นกําเนิดสินค้าตามวรรค 1 ของ
ข้อน้ี  หรือ 

 
(บี) แสดงเอกสารที่เพียงพอหรือหลักฐานอ่ืนที่พิสูจน์

ถิ่นกําเนิดของสินค้า 
 
5. เมื่อหน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้นําเข้ามีข้อสงสัยอัน
สมควรในความเช่ือถือหรือความถูกต้องของการสําแดงหรือ
หลักฐานอ่ืนเก่ียวกับถิ่นกําเนิดของสินค้าน้ัน  ภาคีผู้นําเข้า
อาจร้องขอหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือพิสูจน์การขอรับสิทธิพิเศษ 
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของภาคีผู้นําเข้า  หลักฐานดังกล่าว
อาจรวมถึงข้อมูลทางบัญชีเพ่ือพิสูจน์การได้ถิ่นกําเนิดตามข้อ 
4.2  และ 4.3 ของบทน้ี หรือ อาจร้องขอหลักฐานอ่ืนเพ่ือ
แสดงความสุจริตในการสําแดงการนําเข้า  หากไม่มีหลักฐาน
ดังกล่าว หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้นําเข้าอาจกําหนดให้ผู้
นําเข้าจ่ายค่าอากรในอัตราปกติ หรือ วางหลักประกันหรือ
ประกันด้วยเงินสดเทียบเท่ากับจํานวนค่าอากร ภาษี และค่า
ภาระที่จะต้องจ่ายหากไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
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6. Each Party shall provide that, where a good 
would have qualified as an originating good 
when it was imported into the territory of that 
Party but no claim for preferential tariff 
treatment was made at that time, the importer 
may, in accordance with the national legislation 
of the importing Party, apply for a refund of any 
duties paid on presentation of: 

(a) a declaration as to the origin of the 
good in accordance with this Article; and 

(b) such other evidence in support of the 
declaration as may be required. 

 
7. In accordance with its laws, regulations and 
policies, the importing Party may not require a 
declaration for: 

(a) commercial and non-commercial 
importations which do not exceed a specified 
value as determined by the importing Party; or  

(b) any good for which a Party has waived 
the requirement for a declaration. 

6. ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องกําหนดว่าในกรณีที่สินค้ามี
คุณสมบัติได้ถิ่นกําเนิดสินค้าเมื่อได้นําเข้ามาในดินแดนของ
ภาคีน้ันแต่ไม่ได้ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ณ เวลา
นําเข้า   ผู้นําเข้าอาจขอคืนอากรโดยเป็นไปตามกฎหมาย
ของภาคีผู้นําเข้าโดยแสดง 
 
 
 

(เอ) การสําแดงที่เก่ียวกับถิ่นกําเนิดของสินค้าตามข้อน้ี  
และ    

(บี) หลักฐานอ่ืนเพ่ือสนุบสนุนการสําแดง ซึ่งอาจมีการ
ร้องขอ 
 
7. ตามกฏหมาย ระเบียบ และนโยบายของภาคีผู้นําเข้า  
ภาคีผู้นําเข้าอาจไม่ร้องขอให้มีการสําแดงถิ่นกําเนิดสินค้า 
หากว่า 

(เอ) มูลค่าการนําเข้าเพ่ือการค้าและมิใช่การค้าไม่เกิน
มูลค่าที่ภาคีผู้นําเข้าได้กําหนดไว้  หรือ 

 
(บี) ของใดซึ่งภาคีได้ละเว้นการสําแดงถิ่นกําเนิดสินค้า 

ARTICLE 4.6 
Records 

 
Each Party shall require that:  

(a) a producer or an exporter shall 
maintain in the territory of that Party for such 
period as the Party may specify in its laws, 
regulations or policies, all records relating to 
the origin of a good for which preferential 
tariff treatment was claimed in the territory 
of the other Party; 

(b) an importer claiming preferential 
tariff treatment for a good shall, in 
accordance with national legislation, maintain 
in the importing Party’s territory all 

ข้อ 4.6 
การจัดเก็บข้อมูล 

 
ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องมีข้อกําหนด ดังน้ี 

(เอ) ผู้ผลิต หรือผู้ส่งออก จะต้องเก็บรักษาข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกําเนิดของสินค้าที่ได้ขอใช้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรในดินแดนภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ตาม
ระยะเวลาที่ภาคีน้ันอาจระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายของตน 

 
 
(บี) ผู้นําเข้าสินค้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

จะต้องเก็บรักษาเอกสารท้ังหมดที่เก่ียวข้องกับการนําเข้า
ของสินค้าน้ัน รวมถึงสําเนาการสําแดงเกี่ยวกับถิ่นกําเนิด
สินค้าตามข้อ 4.5 ของบทน้ีไว้ในดินแดนของภาคีผู้นําเข้า  
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documents relating to the importation of that 
good, including a copy of the declaration as 
to origin made in accordance with Article 4.5 
of this Chapter.  
 

ตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้ 

ARTICLE 4.7 
Verification of Origin 

 
1. For the purposes of determining whether 
a good imported into its territory from the 
territory of the other Party qualifies as an 
originating good, the importing Party may, 
through its customs administration, conduct a 
verification of eligibility for preferential tariff 
treatment by means of: 

(a) requests for information addressed 
to the importer; 

(b) written questions and requests for 
information addressed to an exporter or 
producer in the territory of the other Party; 

(c) visits to the premises of an exporter 
or producer in the territory of the other Party 
to review the records referred to in Article 4.6 
and to observe the facilities used in the 
production of the good; 

(d) requests to the exporting Party to 
verify the origin of the good; or 

(e) such other procedures as the Parties 
may agree. 
 
2. Where a request is made by the 
importing Party to the exporting Party to 
verify the origin of the good: 

(a) such request shall only be made if 
the customs value for duty is sufficiently 
material to warrant the request; 

ข้อ 4.7 
การตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินค้า 

 
1. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการกําหนดว่าสินค้าจากดินแดน
ของภาคีอีกฝ่ายหน่ึงที่นําเข้ามาในดินแดนของตนมีคุณสมบัติ
ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าหรือไม่  ภาคีผู้นําเข้าอาจกระทําการ
ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรผ่านหน่วยงาน
ศุลกากรของตน โดยวิธีการดังต่อไปน้ี 
 
 

(เอ) ขอข้อมูลที่เก่ียวข้องจากผู้นําเข้า 
 
(บี) สอบถามและขอข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยเป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตที่อยู่ในดินแดนของภาคี
อีกฝ่ายหน่ึง 

(ซี) เย่ียมชมสถานที่ของผู้ส่งออก หรือ ผู้ผลิต ใน
ดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหน่ึงเพ่ือตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล
ที่อ้างถึงในข้อ 4.6 และเพ่ือตรวจดูสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ใช้ในการผลิตสินค้า 

 
(ดี) ขอให้ภาคีผู้ส่งออกตรวจสอบถิ่นกําเนิดของสินค้า

น้ัน หรือ 
(อี) กระบวนการอ่ืน ตามที่คู่ภาคีอาจตกลงกัน 

 
 
2. ในกรณีที่ภาคีผู้นําเข้าร้องขอไปยังภาคีผู้ส่งออก เพ่ือให้
ตรวจสอบถิ่นกําเนิดของสินค้า 
 

(เอ) การร้องขอดังกล่าวให้กระทําได้เพียงถ้าค่าอากร
ศุลกากรน้ันคุ้มต่อการร้องขอ 
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(b) the request shall be accompanied by 
sufficient information to identify the good 
about which the request was made; 

(c) the exporting Party shall, within 90 
days of receiving the request, advise the 
importing Party as to the origin of the good 
about which the request was made; and 

(d) any costs incurred by the exporting 
Party in meeting the request to verify the 
origin of the good shall be mutually 
determined by the Parties.   
 
3. Prior to conducting a verification visit 
pursuant to Sub-paragraph 1(c) of this Article 
the importing Party shall: 

(a) deliver a written notification of its 
intention to conduct the visit to: 

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

(ii) the customs administration of the 
exporting Party; and 

(b) obtain the written consent of the 
exporter or producer whose premises are to 
be visited 
 

(บี) การร้องขอน้ันจะต้องแนบข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
พิสูจน์สินค้าซึ่งได้ทําการร้องขอ 

 
(ซี) ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับถิ่นกําเนิดของ

สินค้าที่ได้ร้องขอแก่ภาคีผู้นําเข้า  ภายใน 90 วันหลังจาก
ได้รับการร้องขอ 

 
(ดี) ค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกิดขึ้นแก่ภาคีผู้ส่งออกในการปฏิบัติ

ตามการร้องขอให้ตรวจสอบถิ่นกําเนิดของสินค้า ให้กําหนด
ด้วยกันระหว่างคู่ภาคี 
 
 
3. ก่อนที่จะกระทําการเย่ียมชมเพ่ือตรวจสอบตามอนุวรรค 
1(ซี) ของข้อน้ี ภาคีผู้นําเข้าจะต้อง 
 

(เอ) ส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจตนาที่จะ
กระทําการเยี่ยมชม ไปยัง 

(1) ผู้ส่งออก หรือ ผู้ผลิต ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่
จะเดินทางไปเยี่ยมชม และ 

(2) หน่วยงานศุลกากรของภาคีผู้ส่งออก  และ 
 

(บี) ได้รับคํายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ส่งออก 
หรือ ผู้ผลิต ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม 
 

ARTICLE 4.8 
Suspension and Denial of Preferential Tariff 

Treatment 
 
1. Notwithstanding Paragraph 4 of Article 4.5 
of this Chapter, the importing Party may 
suspend the application of preferential tariff 
treatment to goods that are the subject of 
origin verification action under Article 4.7 for 
the duration of that action, or any part 
thereof. 

ข้อ 4.8 
การระงับและปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

 
 
1.  โดยไม่คํานึงถึงวรรค 4 ของข้อ 4.5 ในบทน้ี  ภาคีผู้นํา
เข้าอาจระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าใน
ช่วงเวลาหรือในช่วงใดที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ 4.7 
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2. The importing Party may deny 
preferential tariff treatment to an imported 
good or recover unpaid duties where: 

(a) the goods do not or did not meet 
the requirements of this Chapter; 

(b) the producer, exporter or importer of 
the goods fails to comply with any of the 
relevant requirements of this Chapter for 
obtaining preferential tariff treatment; or  

(c) action taken under Article 4.7 failed 
to verify the eligibility of the goods for 
preferential tariff treatment. 
 

2.  ภาคีผู้ นําเข้าอาจปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรแก่สินค้าที่นําเข้าหรือเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่ไม่ได้
ชําระในกรณีต่อไปน้ี 

(เอ) สินค้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของ
บทน้ี 

(บี) ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้าของสินค้าน้ันไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เก่ียวข้องของบทน้ีในการ
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ 

 
(ซี) เมื่อมีการปฏิบัติตามข้อ 4.7 แล้วยังไม่สามารถ

พิสูจน์ได้ ว่าสินค้ามีสิทธิที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร 

 



 เอกสารแนบ ๒-1

 
 

ข้อความที่ต้องระบุอยู่ในบัญชีราคาสินค้า หรือเอกสารอื่นใดที่ออกเพื่อแสดงถิ่นกําเนิดของสินค้า
นอกเหนือบัญชีราคาสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นมีถิ่นกําเนิดมาจาก นิวซีแลนด์  

กรณทีี่ไม่ได้ซือ้ขายผ่านประเทศทีส่าม 
 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนดิ ข้อความที่ต้องระบุ 

กรณีสินค้ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
กฎว่าด ้วยถ่ินกําเนิดสินค ้าตามที่
ระบุในบทที่ 4 ข้อ 4.2.1(เอ)* 
ภายใต้สัญญานี้  

I [ state name and position] herby declare that the 
goods enumerated on this invoice originate in New 
Zealand and comply with the provisions of Article 
4.2.1 (a) of the NZTCEPA  

กรณีสินค้ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
กฎว่าด ้วยถ่ินกําเนิดสินค ้าตามที่
ระบุในบทที่ 4 ข้อ 4.2.1(บี)* ภาย
ใต้สัญญาน้ี  

I [ state name and position] herby declare that the 
goods enumerated on this invoice originate in New 
Zealand and comply with the provisions of Article 
4.2.1 (b) of the NZTCEPA  

 
หมายเหตุ * : สินค้าจะได้ถิ่นกําเนิดในดินแดนของภาคี ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี  

4.2.1 (เอ) เป็นสินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคีนั้นทั้งหมด  
4.2.1 (บี) เป็นสินค้าตามข้อกําหนดใน ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4 ของความตกลงนี้ โดยมี

กระบวนการผลิตทั้งหมดในดินแดนของภาคีหนึ่งหรือของทั้งสองภาคี และมิได้นําเข้าไปเพ่ือการ ค้าใน
ประเทศที่มิไดเ้ป็นภาคีหลังจากส่งออกมาจากภาคีแรกและก่อนการนําเข้าในอีกภาคีหน่ึง 



 เอกสารแนบ ๒-2

 
ข้อความที่ต้องระบุอยู่ในบัญชีราคาสินค้า หรือเอกสารอื่นใดที่ออกเพื่อแสดงถิ่นกําเนิดของสินค้า
นอกเหนือบัญชีราคาสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นมีถิ่นกําเนิดมาจากนิวซีแลนด์    

กรณทีี่ซื้อขายผ่านประเทศทีส่าม 
 

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนดิ ข้อความที่ต้องระบุ 

กรณีสินค้ามีคุณสมบัติสอด
คล ้อ ง กั บ กฎ ว ่า ด ้ว ย ถ่ิ น
กําเนิดสินค้าตามท่ีระบุใน
บทที่ 4 ข้อ 4.2.1(เอ)* 
ภายใต้สัญญานี้  

I [ state name and position] of [ state name of entity 
invoicing the goods] being the authorised agent of [ state 
name of producer of the goods] herby declare that the 
goods enumerated on this invoice originate in  New Zealand 
and comply with the provisions of Article 4.2.1 (a) of the 
NZTCEPA  

กรณีสินค้ามีคุณสมบัติสอด
คล ้อ ง กั บ กฎ ว ่า ด ้ว ย ถ่ิ น
กําเนิดสินค้าตามท่ีระบุใน
บทที่ 4 ข้อ 4.2.1(บี)* 
ภายใต้สัญญานี้  

I [ state name and position] of [ state name of entity 
invoicing the goods] being the authorised agent of [ state 
name of producer of the goods] herby declare that the 
goods enumerated on this invoice originate in New Zealand 
and comply with the provisions of Article 4.2.1 (b) of the 
NZTCEPA  

 
หมายเหตุ* : สินค้าจะได้ถ่ินกําเนิดในดินแดนของภาคี ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี  

4.2.1 (เอ) เป็นสินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคีนั้นทั้งหมด  
4.2.1 (บี) เป็นสินค้าตามข้อกําหนดใน ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4 ของความตกลงนี้ โดยมี

กระบวนการผลิต ทั้งหมดในดินแดนของภาคีหนึ่งหรือของทั้งสองภาคี และมิได้นําเข้าไปเพื่อการค้าใน
ประเทศที่มิได้เป็นภาคีหลงัจากส่งออกมาจากภาคีแรกและก่อนการนําเข้าในอีกภาคีหน่ึง  
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1. The specific rule or specific set of rules that 
applies to a particular heading (4-digit code), 
subheading (6-digit code) or split subheading (ex. 
6-digit code) is set out immediately adjacent to 
the heading, subheading or split subheading. 
 

1. กฎเฉพาะหรือกลุ่มของกฎเฉพาะ ซึ่งใช้กับประเภท (รหัส 
4 หลัก) ประเภทย่อย (รหัส 6 หลัก) หรือประเภทย่อยแยก
ย่อย (รหัส 6 หลักเฉพาะ) จะถูกใส่เพ่ือกํากับแนบท้าย 
ประเภท ประเภทย่อย หรือ ประเภทย่อยแยกย่อย ทุก
รายการ 

2. Unless otherwise specified in the Annex, a rule 
applicable to a split subheading shall take 
precedence over a rule applicable to the 
subheading which is parent to that split 
subheading.  In turn, a rule applicable to the 
subheading shall take precedence over a rule 
application to the heading which is parent to the 
subheading. 
 

2. (เว้นเสียแต่ว่าจะมีกําหนดไว้ในที่อ่ืนใดในภาคผนวก) กฎที่
ใช้กับประเภทย่อยแยกย่อยน้ันจะครอบคลุมประเภทย่อยด้วย
ในทํานองเดียวกัน กฎที่ใช้กับประเภทย่อยก็จะครอบคลุม
ประเภทด้วยตามลําดับเช่นน้ีเรื่อยไป 

3. A requirement of a change in tariff 
classification applies only to non-originating 
materials. 

3. การเปลี่ยนแปลงพิกัดน้ันจะใช้เฉพาะกับวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่น
กําเนิด เท่าน้ัน 

4. For the purposes of Chapters 27 to 40, a 
“chemical reaction“ means a process, including a 
biochemical process, which results 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. The following are not considered to 
be a chemical reaction for the purposes of this 
definition:  
 

(a) dissolving in water or other solvents; 
(b) the elimination of solvents, including 

solvent water; or 
(c) the addition or elimination of water of 

crystallisation. 
 

Notwithstanding any of the line-by-line rules, the 
“chemical reaction” rules may be applied to any 
good classified in Chapters 27 to 40. 

4. สําหรับวัตถุประสงค์ของตอนที่ 27-40 น้ัน คําว่า
ปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) หมายถึง ขบวนการ 
(รวมถึงขบวนการทางชีวเคมีด้วย) ซึ่งเป็นผลทําให้เกิด
โครงสร้างใหม่ โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุลเดิมเพ่ือไป
สร้างเป็นพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่หรือโดยการจัดตัว
ใหม่ของอะตอมภายในโมเลกุล ความหมายต่อไปน้ีไม่ถือว่า
เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 

 
(เอ). การละลายด้วยนํ้าหรือตัวทําละลายอ่ืน 
(บี). การกําจัดสารละลายรวมท้ังสารละลายที่เป็นนํ้า 

หรือ 
(ซี). การเติมหรือการกําจัดนํ้าในขบวนการตกผลึก 
 
 

ถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดกฎเฉพาะเพ่ือใช้กับสินค้าแต่ละ
รายการแล้วก็ตาม กฎว่าด้วยการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็ยังถูก
นํามาใช้กับสินค้าในตอนที่ 28 ถึง 40 ด้วย 
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5. For the purposes of Chapter 72,  “rerolling” is 
an unofficial term commonly used in the industry 
which means the process of Hot Rolling and Cold 
Rolling. 

5. ตามวัตถุประสงค์ของตอนที่ 72 คําว่า “rerolling” 
หมายถึง ช่ือที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการซึ่งตามปกติใช้เรียกกัน
ในอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งหมายถึงขบวนการที่ประกอบด้วย
ขบวนการรีดร้อน (Hot Rolling) และขบวนการรีดเย็น 
(Cold Rolling) 

6. Where any inconsistency arises between the 
specific rule set out in the Annex and the text of 
Chapter 4 of this Agreement, the latter shall 
prevail. 

6. เมื่อเกิดความไม่ชัดเจนต่างๆข้ึนระหว่างกฎเฉพาะท่ี
กําหนดไว้ในภาคผนวกกับข้อความที่กําหนดไว้ในบทที่ 4 ใน
ข้อตกลงน้ี ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนดตามข้อความ
ในบทที่ 4 ของข้อตกลง 

7. Where there is any inconsistency between the 
tariff categories specified in the Annex and the 
Tariff Schedules of a Party, the origin of the goods 
shall be determined in accordance with the rules 
set out in this Annex which are applicable to the 
particular product described in the Harmonised 
System (HS). 

7. เมื่ อ เ กิดความไม่ ชัดเจนต่างๆระหว่างพิ กัดฯ  ตาม
รายละเอียดที่กําหนดในภาคผนวกกับพิกัดฯ ที่กําหนดในแต่
ละประเทศขึ้น ถิ่นกําเนิดของสินค้าจะกําหนดตามกฎที่
กําหนดไว้ในภาคผนวกซึ่งจะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
กําหนดไว้แล้วในพิกัดฮาโมไนซ์ (Harmonized System) 

8. The following definitions apply to the Annex: 
(a) Chapter means a chapter of the 

Harmonised System; 
(b) Harmonised System means the 

Harmonised Commodity Description and Coding 
System administered by the World Customs 
Organisation, including its Section Notes and 
Chapter Notes; 

(c) Heading means the first four digits in the 
tariff classification number under the Harmonised 
System; 

(d) Section means a section of the 
Harmonised System; 

(e) Subheading means the first six digits in 
the tariff classification number under the 
Harmonised System; and 

(f) Split subheading means specific 
products which are a subset of a subheading. 

8. ต่อไปน้ีเป็นคําจํากัดความท่ีใช้กับภาคผนวก 
(เอ) ตอน (Chapter) หมายถึง ตอน (Chapter) ภายใต้

ระบบฮาโมไนซ์ (Harmonized System) 
(บี) ระบบฮาโมไนซ์ (Harmonized System) หมายถึง 

ระบบที่ใช้ระบุลักษณะและรหัสฮาโมไนซ์ของสินค้า ซึ่ง
บริหารจัดการโดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs 
Organization) 

 
(ซี) ประเภท (Heading)  หมายถึง ตัวเลข 4 หลักแรก 

ในการจัดจําแนกเลขพิกัดฯ ภายใต้ระบบฮาโมไนซ์ 
 
(ดี) หมวด (Section) หมายถึง หมวดของระบบฮาโม

ไนซ์ 
(อี) ประเภทย่อย (Subheading) หมายถึง ตัวเลข 6 

หลักแรกในการจัดจําแนกเลขพิกัดฯภายใต้ระบบฮาโมไนซ์ 
(เอฟ).ประเภทย่อยแยกย่อย (Split Subheading) 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เป็นเซตย่อย (Subset)ซึ่งอยู่ใน
ประเภทย่อย (Subheading) 

 



เอกสารแนบ 4

หมายเหตุ :  ประเภท และประเภทยอยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2002

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
01.01 0101.10 - ส าหรับท าพันธุ์ WO

0101.901 - - - มา WO
0101.909 - - - อืน่ๆ WO

01.02 0102.10 - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0102.90 - อืน่ๆ WO

01.03 0103.10 - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0103.91 - - น้ าหนกันอยกวา 50 กิโลกรัม WO
0103.92 - - น้ าหนกัต้ังแต 50 กิโลกรัมขึน้ไป WO

01.04 0104.101 - - - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0104.109 - - - อืน่ๆ WO
0104.201 - - - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0104.209 - - - อืน่ๆ WO

01.05 0105.111 - - - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0105.119 - - - อืน่ๆ WO
0105.121 - - - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0105.129 - - - อืน่ๆ WO
0105.191 - - - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0105.199 - - - อืน่ๆ WO
0105.921 - - - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0105.929 - - - อืน่ๆ WO
0105.931 - - - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0105.939 - - - อืน่ๆ WO
0105.991 - - - ส าหรับท าพันธุ์ WO
0105.999 - - - อืน่ๆ WO

01.06 0106.111 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนือ้ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ WO
0106.112 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนนิการคาหาก าไร      WO

        น าเขามาเพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดเปน็การประจ า    
0106.119 - - - อืน่ๆ WO
0106.121 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนือ้ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ WO
0106.122 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนนิการคาหาก าไร WO

        น าเขามาเพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดเปน็การประจ า
0106.129 - - - อืน่ๆ WO
0106.191 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนือ้ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ WO
0106.192 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนนิการคาหาก าไร WO

        น าเขามาเพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดเปน็การประจ า
0106.199 - - - อืน่ๆ WO
0106.201 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนือ้ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ WO
0106.202 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนนิการคาหาก าไร WO

        น าเขามาเพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดเปน็การประจ า
0106.209 - - - อืน่ๆ WO
0106.311 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนือ้ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ WO
0106.312 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนนิการคาหาก าไร WO

        น าเขามาเพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดเปน็การประจ า
0106.319 - - - อืน่ๆ WO
0106.321 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนือ้ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ WO
0106.322 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนนิการคาหาก าไร WO

        น าเขามาเพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดเปน็การประจ า
0106.329 - - - อืน่ๆ WO
0106.391 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนือ้ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ WO
0106.392 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนนิการคาหาก าไร WO

        น าเขามาเพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดเปน็การประจ า
0106.399 - - - อืน่ๆ WO
0106.901 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนือ้ นม ไข ซ่ึงน าเขามาส าหรับท าพันธุ์ WO

        รวมทั้งผ้ึง
0106.902 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซ่ึงไมไดด าเนนิการคาหาก าไร WO

        น าเขามาเพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดเปน็การประจ า
0106.909 - - - อืน่ๆ WO

02.01 0201.10 - ทั้งตัวและคร่ึงตัว CC
0201.20 - สวนตัดแบบอืน่ที่มีกระดูก CC
0201.30 - ไมมีกระดูก CC

02.02 0202.10 - ทั้งตัวและคร่ึงตัว CC
0202.20 - สวนตัดแบบอืน่ที่มีกระดูก CC
0202.30 - ไมมีกระดูก CC

ตามบัญชีอัตราอากร 1 - 3 ทายประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง  การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากนิวซีแลนด์
การไดถิ่นก าเนิดสินคาตามกฎวาดวยถื่นก าเนิดสินคาเฉพาะรายสินคา

1 บญัชีอัตราอากร 1



เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
02.03 0203.11 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว CC

 0203.12 - - ขาหลัง ขาหนา และสวนตัดของขาดังกลาว ที่มีกระดูก CC
0203.19 - - อืน่ ๆ CC
0203.21 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว CC
0203.22 - - ขาหลัง ขาหนา และสวนตัดของขาดังกลาว ที่มีกระดูก CC
0203.29 - - อืน่ ๆ CC

02.04 0204.10 - ลูกแกะทั้งตัวและคร่ึงตัว สดหรือแชเย็น CC
0204.21 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว CC
0204.22 - - สวนตัดแบบอืน่ที่มีกระดูก CC
0204.23 - - ไมมีกระดูก CC
0204.30 - ลูกแกะทั้งตัวและคร่ึงตัว แชเย็นจนแข็ง CC
0204.41 - - ทั้งตัวและคร่ึงตัว CC
0204.42 - - สวนตัดแบบอืน่ที่มีกระดูก CC
0204.43 - - ไมมีกระดูก CC
0204.50 - เนือ้แพะ CC

02.05 0205.00 เนือ้มา เนือ้ลาหรือเนือ้ลอ สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง CC
02.06 0206.10 - ของสัตวจ์ าพวกโคกระบอื สดหรือแชเย็น CC

0206.21 - - ล้ิน CC
0206.22 - - ตับ CC
0206.29 - - อืน่ ๆ CC
0206.30 - ของสุกร สดหรือแชเย็น CC
0206.41 - - ตับ CC
0206.49 - - อืน่ ๆ CC
0206.80 - อืน่ๆ สดหรือแชเย็น CC
0206.90 - อืน่ๆ แชเย็นจนแข็ง CC

02.07 0207.11 - - ทั้งตัว สดหรือแชเย็น CC
0207.12 - - ทั้งตัว แชเย็นจนแข็ง CC
0207.13 - - ชิน้เนือ้และสวนอืน่ สดหรือแชเย็น CC
0207.14 - - ชิน้เนือ้และสวนอืน่ แชเย็นจนแข็ง CC
0207.24 - - ทั้งตัว สดหรือแชเย็น CC
0207.25 - - ทั้งตัว แชเย็นจนแข็ง CC
0207.26 - - ชิน้เนือ้และสวนอืน่ สดหรือแชเย็น CC
0207.27 - - ชิน้เนือ้และสวนอืน่ แชเย็นจนแข็ง CC
0207.32 - - ทั้งตัว สดหรือแชเย็น CC
0207.33 - - ทั้งตัว แชเย็นจนแข็ง CC
0207.34 - - ตับชนดิที่มีไขมันมาก สดหรือแชเย็น CC
0207.35 - - อืน่ๆ สดหรือแชเย็น CC
0207.36 - - อืน่ๆ แชเย็นจนแข็ง CC

02.08 0208.10 - ของกระตายหรือของกระตายปาุ CC
0208.20 - ขากบ CC
0208.30 - ของไพรเมต CC
0208.40 - ของปลาวาฬ  ปลาโลมาชนดิดอลฟินและชนดิพอร์พัส (สัตวเ์ล้ียงลูกดวยนม CC

  ในอันดับเซตาเซีย) แมนาทแีละพะยูน (สัตวเ์ล้ียงลูกดวยนมในอันดับไซเรเนยี)
0208.50 - ของสัตวเ์ล้ือยคลาน (รวมถึงงูและสัตวจ์ าพวกเตา) CC
0208.90 - อืน่ๆ CC

02.09 0209.00 มันหมูไมมีเนือ้ติดและมันสัตวป์กี ยังไมเจียวหรือสกัดโดยวธิอีืน่ สด CC
แชเย็น แชเย็นจนแข็ง ใสเกลือ แชน้ าเกลือ ท าใหแหงหรือรมควนั

02.10 0210.11 - - ขาหลัง ขาหนา และสวนตัดของขาดังกลาวที่มีกระดูก CC
0210.12 - - เนือ้สวนทอง และสวนตัดของเนือ้ดังกลาว CC
0210.19 - - อืน่ ๆ CC
0210.20 - เนือ้สัตวจ์ าพวกโคกระบอื CC
0210.91 - - ของไพรเมต CC
0210.92 - - ของปลาวาฬ  ปลาโลมาชนดิดอลฟินและชนดิพอร์พัส (สัตวเ์ล้ียงลูกดวยนม CC

     ในอันดับเซตาเซีย) แมนาทแีละพะยูน (สัตวเ์ล้ียงลูกดวยนมในอันดับไซเรเนยี)
0210.93 - - ของสัตวเ์ล้ือยคลาน (รวมถึงงูและสัตวจ์ าพวกเตา) CC
0210.99 - - อืน่ๆ CC

03.01 0301.10 - ปลาเล้ียงสวยงาม ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

- - ปลาเทราต์  (แซลโมทรุตตา  ออน-โค-ริน-คัส  มายคิส 
- - ปลาเทราต์  (แซลโมทรุตตา  ออน-โค-ริน-คัส  มายคิส 
      ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช
      และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)

0301.92 - - ปลาไหล (ชนดิแองกูลลา) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0301.91 ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

2 บญัชีอัตราอากร 1



เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
0301.93 - - ปลาคาร์ป ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง

หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0301.99 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

03.02 0302.11 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา  ออน-โค-ริน-คัส มายคิส      

     ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนติา
     ออน-โค-ริน-คัส กิลี   ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช
     และออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)

0302.12 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรกา ออน-โค-ริน-คัส 
      กอสบสูกา ออน-โค-ริน-คัส คีตา ออน-โค-ริน-คัส ซาวสิกา
      ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ  ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ฿ะ  และ
      ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก
      (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานบู (ฮูโกฮูโก)

0302.19 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.21 - - ปลาล้ินหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส  
      ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)

0302.22 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.23 - - ปลาโซล (ชนดิโซเลีย) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.29 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.31 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทนูาครีบยาว (ทนูนสัอะลาลังกา) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.32 - - ปลาทนูาครีบเหลือง (ทนูนสัอัลบาคาเรส) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.33 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอทองแถบ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.34 - - ปลาบกิอายทนูา  (ทนูนสัโอเบซัส) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.35 - - ปลาบลูฟินทนูา  (ทนูนสัทนินสั) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.36 - - ปลาเซาต์เทร์ินบลูฟินทนูา  (ทนูนสัแมคโคยิไอ) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.39 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.40 - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ) ไมรวมถึงตับและไข ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.50 - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส) ไมรวมถึงตับและไข ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.61 - - ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนดิซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลลา  

      (ชนดิซาร์ดิเนลลา) ปลาบริสล่ิง หรือปลาสแปรต (สแปรตทสัสแปรตทสั)
0302.62 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินสั) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง

หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
0302.63 - - ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง

หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.64 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ 
      ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนกิัส) 

0302.65 - - ปลาฉลามหนแูละปลาฉลามอืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.66 - - ปลาไหล (ชนดิแองกูลลา) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.69 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0302.70 - ตับและไข ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

03.03 0303.11 - - ปลาซอคอายแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-โค-ริน-คัส เนอรกา) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.19 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.21 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา  ออน-โค-ริน-คัส มายคิส        
      ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ   ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนติา
      ออน-โค-ริน- คัส กิลี   ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช  และ
      ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)

0303.22 - - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) ปลาแซลมอนดานบู (ฮูโกฮูโก) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.29 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.31 - - ปลาล้ินหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส 
      ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)

0303.32 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.33 - - ปลาโซล (ชนดิโซเลีย) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.39 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.41 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทนูาครีบยาว (ทนูนสัอะลาลังกา) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.42 - - ปลาทนูาครีบเหลือง (ทนูนสัอัลบาคาเรส) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.43 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอทองแถบ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.44 - - ปลาบกิอายทนูา  (ทนูนสัโอเบซัส) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.45 - - ปลาบลูฟินทนูา  (ทนูนสัทนินสั) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.46 - - ปลาเซาต์เทร์ินบลูฟินทนูา  (ทนูนสัแมคโคยิไอ) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
0303.49 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง

หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.50 - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ) ไมรวมถึงตับและไข ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.60 - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส) ไมรวมถึงตับและไข ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.71 - - ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนดิซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลลา  

      (ชนดิซาร์ดิเนลลา) ปลาบริสล่ิงหรือปลาสแปรต (สแปรตทสัสแปรตทสั)
0303.72 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินสั) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง

หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.73 - - ปลาโคล (พอลลาชิอัสไวเรนส์) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.74 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส 
      สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนกิัส)

0303.75 - - ปลาฉลามหนแูละปลาฉลามอืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.76 - - ปลาไหล (ชนดิแองกูลลา) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.77 - - ปลากะพงทะเล (ไดเซนทราคัสลาแบรกซ์ ไดเซนทราคัสพังตาตัส) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.78 - - ปลาเฮก (ชนดิเมอร์ลักเซียส ชนดิยูโรไฟซีส) ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.79 - - อืน่ๆ ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

0303.80 - ตับและไข ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

03.04 0304.10 - สดหรือแชเย็น CTH
0304.20 - เนือ้ปลาแบบฟิลเล แชเย็นจนแข็ง CTH
0304.90 - อืน่ๆ CTH

03.05 0305.10 - ปลาที่ปนุและที่ท าเปน็เพลเลตซ่ึงเหมาะส าหรับมนษุย์บริโภค CTH
0305.20 - ตับและไข ของปลา แหง รมควนั ใสเกลือ หรือแชน้ าเกลือ CTH
0305.30 - เนือ้ปลาแบบฟิลเล แหง ใสเกลือ หรือแชน้ าเกลือ แตไมรมควนั CTH
0305.41 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก  (ออน-โค-ริน-คัส เนอรกา          

      ออน-โค-ริน-คัส กอสบสูกา   ออน-โค-ริน-คัส คีตา   
      ออน-โค-ริน-คัส ซาวสิกา  ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ   
      ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ฿ะ และออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) 
      ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานบู (ฮูโกฮูโก)

0305.42 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ) CTH
0305.49 - - อืน่ๆ CTH
0305.51 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส) CTH

0305.591 - - - หฉูลาม CTH
0305.599 - - - อืน่ๆ CTH
0305.61 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ) CTH
0305.62 - - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส) CTH
0305.63 - - ปลาแอนโชว ี(ชนดิเองกรัวลิส) CTH
0305.69 - - อืน่ๆ CTH

03.06 0306.11 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุงหวัโขนอืน่ๆ (ชนดิพาลินรัูส ชนดิพานลิูรัส ชนดิจาซัส) WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0306.12 - - ลอบสเตอร์ (ชนดิโฮมารัส) WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0306.13 - - กุงอืน่ๆ WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0306.14 - - ปู WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0306.19 - - อืน่ๆ รวมถึงสัตวน์้ าจ าพวกครัสตาเซียที่ปนุและที่ท าเปน็เพลเลต 

ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง

CTH

ปลามีชีวติไดถิน่ก าเนดิเปน็WOตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของขอตกลง
หรือโดยการเล้ียงในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา(โดยปลาที่เล้ียงนีจ้ะตองเติบโตมาจาก
ไขหรือลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาที่มีขนาดเล็ก)

5 บญัชีอัตราอากร 1



เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
     ซ่ึงเหมาะส าหรับมนษุย์บริโภค

0306.21 - - ร็อกลอบสเตอร์และกุงหวัโขนอืน่ๆ (ชนดิพาลินรัูส ชนดิพานลิูรัส ชนดิจาซัส) WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0306.22 - - ลอบสเตอร์ (ชนดิโฮมารัส) WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0306.23 - - กุงอืน่ๆ WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0306.24 - - ปู WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0306.29 - - อืน่ๆ รวมถึงสัตวน์้ าจ าพวกครัสตาเซียที่ปนุและที่ท าเปน็เพลเลต 

     ซ่ึงเหมาะส าหรับมนษุย์บริโภค
03.07 0307.10 - หอยนางรม WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง

0307.21 - - มีชีวติ สด หรือแชเย็น WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0307.29 - - อืน่ๆ WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง

0307.31 - - มีชีวติ สดหรือแชเย็น WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0307.39 - - อืน่ๆ WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง

0307.41 - - มีชีวติ สดหรือแชเย็น WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0307.49 - - อืน่ๆ WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง

0307.51 - - มีชีวติ สดหรือแชเย็น WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0307.59 - - อืน่ๆ WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง

0307.60 - หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
0307.91 - - มีชีวติ สดหรือแชเย็น WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง

0307.99 - - อืน่ๆ WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
04.01 0401.10 - มีไขมันไมเกินรอยละ 1 โดยน้ าหนกั CTH

0401.20 - มีไขมันเกินรอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 6 โดยน้ าหนกั CTH
0401.30 - มีไขมันเกินรอยละ 6 โดยน้ าหนกั CTH

04.02 0402.10 - เปน็ผง เม็ด หรือเปน็ลักษณะของแข็งอืน่ๆ มีไขมันไมเกินรอยละ 1.5 โดยน้ าหนกั CTH
 0402.21 - - ไมเติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอืน่ๆ CTH

0402.29 - - อืน่ๆ CTH
0402.91 - - ไมเติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอืน่ ๆ CTH
0402.99 - - อืน่ๆ CTH

04.03 0403.10 - เฉพาะที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน CTH
- อืน่ๆ CTH

0403.90 - อืน่ๆ CTH
04.04 0404.101 - - - ที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน CTH

0404.109 - - - อืน่ๆ CTH
0404.901 - - - ที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน CTH
0404.909 - - - อืน่ๆ CTH

04.05 0405.10 - เนย CTH
0405.20 - เดรีสเปรด CTH
0405.90 - อืน่ๆ CTH

04.06 0406.10 - เนยแข็งสด (ไมไดบม) รวมถึงเนยแข็งที่ท าจากหางนม (เวย)์ และเคิร์ด CTSH
0406.20 - เนยแข็งทกุชนดิ เปน็ฝอยหรือผง CTSH
0406.30 - เนยแข็งผานกรรมวธิแีลวไมเปน็ฝอยหรือผง CTSH
0406.40 - เนยแข็งชนดิบลูเวน CTSH
0406.90 - เนยแข็งอืน่ ๆ CTSH

04.07 0407.001 - - - ไขฟัก CC ยกเวนมาจากพิกัดฯ 0105
0407.009 - - - อืน่ๆ CC ยกเวนมาจากพิกัดฯ 0105

04.08 0408.11 - - แหง CC ยกเวนมาจากพิกัดฯ 0105
0408.19 - - อืน่ๆ CC ยกเวนมาจากพิกัดฯ 0105
0408.91 - - แหง CC ยกเวนมาจากพิกัดฯ 0105
0408.99 - - อืน่ๆ CC ยกเวนมาจากพิกัดฯ 0105

04.09 0409.00 น้ าผ้ึงธรรมชาติ CC
04.10 0410.001 - - - รังนกนางแอน CTH

0410.009 - - - อืน่ๆ CTH
05.01 0501.00 ผมคนที่ยังไมไดจัดท า จะลางหรือแปรงแลวหรือไมก็ตาม  รวมทั้งเศษผมคน CC
05.02 0502.10 - ขนหมูและเศษขนหมู CC

0502.90 - อืน่ๆ CC
05.03 0503.00 ขนมาและเศษขนมา จะท าเปน็แผงโดยมีหรือไมมีวตัถุรองรับหรือไมก็ตาม CC
05.04 0504.00 ไส ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว ์(นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือ

แบงเปน็ชิน้ สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง ใสเกลือ แชน้ าเกลือ แหงหรือรมควนั
CC

05.05 0505.10 - ขนแข็งชนดิที่ใชส าหรับยัดไส และขนออน CC
0505.90 - อืน่ๆ CC

05.06 0506.10 - สวนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผานกรรมวธิโีดยใชกรด CC
0506.90 - อืน่ๆ CC

05.07 0507.10 - เขีย้วงา รวมทั้งผงและเศษของเขีย้วงา CC
0507.90 - อืน่ๆ CC

05.08 0508.00 หนิปะการังและส่ิงที่คลายกัน ที่ยังไมไดจัดท าหรือจัดท าอยางงายๆ    CC

WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง

WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
แตตองไมจัดท ามากไปกวานี ้เปลือกของสัตวน์้ าจ าพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซีย
หรือเอคไคโนเดิร์ม และล้ินทะเล ที่ยังไมไดจัดท าหรือจัดท าอยางงายๆ
แตไมไดตัดเปน็รูปทรง รวมทั้งผงและเศษของส่ิงดังกลาว

05.09 0509.00 ฟองน้ าธรรมชาติที่ไดจากสัตว์ CC
05.10 0510.00 อ าพันขีป้ลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ด ชะมดเชียง แมลงวนัสเปน ดีสัตวจ์ะแหง CC

หรือไมก็ตาม รวมทั้งตอมและผลิตภณัฑ์อืน่ๆ ของสัตวท์ี่ใชในการท าผลิตภณัฑ์
ทางเภสัชกรรม สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือท าไวไมใหเสียชัว่คราวโดยวธิอีืน่

05.11 0511.10 - เชือ้พันธุ์ของสัตวจ์ าพวกโคกระบอื CC
0511.911 - - - กระเพาะปลา CC
0511.919 - - - อืน่ๆ CC
0511.991 - - - เชือ้พันธุ์สัตวเ์ล้ียงส าหรับใชปรับปรุงพันธุ์โดยวธิกีารผสมเทยีม CC
0511.999 - - - อืน่ๆ CC

06.01 0601.10 - หวั หนอ แขนง เหงา ตุมตา และแงง ที่ยังไมงอก CTSH
0601.20 - หวั หนอ แขนง เหงา ตุมตา และแงง ที่งอกหรือมีดอก  รวมทั้งตนและรากชิโคร่ี CTSH

06.02 0602.10 - กิง่ช าที่ไมมีราก และกิง่ตอน CTSH
0602.20 - ไมตน ไมพุม และไมกอ ชนดิที่ใหผลไมหรือลูกนตัที่บริโภคได  CTSH

   จะติดตาหรือตอกิง่หรือไมก็ตาม
0602.30 - ตนโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตาหรือตอกิง่ หรือไมก็ตาม CTSH
0602.40 - กุหลาบ จะติดตาหรือตอกิง่ หรือไมก็ตาม CTSH
0602.90 - อืน่ๆ CTSH

06.03 0603.10 - สด CTH
0603.90 - อืน่ๆ CTH

06.04 0604.10 - มอสและไลเคน CTH
0604.91 - - สด CTH
0604.99 - - อืน่ๆ CTH

07.01 0701.10 - ใชส าหรับการเพาะปลูก CC
0701.90 - อืน่ ๆ CC

07.02 0702.00 มะเขือเทศ สดหรือแชเย็น CC
07.03 0703.10 - หอมหวัใหญ และหอมหวัเล็ก CC

0703.20 - กระเทยีม CC
0703.90 - ลีก และพืชผักจ าพวกหอมกระเทยีมอืน่ๆ CC

07.04 0704.10 - กะหล่ าดอกและบรอกโคลี CC
0704.20 - บรัสเซลสเปราต์ CC
0704.90 - อืน่ๆ CC

07.05 0705.11 - - ผักกาดหอมหอหวั CC
0705.19 - - อืน่ๆ CC
0705.21 - - วทิลูฟชิโคร่ี (ชิโคเร่ียมอินไทบสัพันธุ์โฟลิโอซัม) CC
0705.29 - - อืน่ๆ CC

07.06 0706.10 - แคร์รอตและเทอร์นปิ CC
0706.90 - อืน่ๆ CC

07.07 0707.00 แตงรานและแตงกวา สดหรือแชเย็น CC
07.08 0708.10 - ถัว่ลันเตา (พิซุมซาติวมุ) CC

0708.20 - ถัว่บนี (ชนดิวกินาและชนดิฟาซิโอลัส) CC
0708.90 - พืชผักตระกูลถัว่อืน่ๆ CC

07.09 0709.10 - โกลบอาติโชก CC
0709.20 - หนอไมฝร่ัง CC
0709.30 - มะเขือมวง CC
0709.40 - ค่ืนไช นอกจากเซเลริแอก CC
0709.51 - - เหด็ชนดิมัชรูมในตระกูลอะการิคัส CC
0709.52 - - เหด็ชนดิทรัฟเฟิล CC
0709.59 - - อืน่ๆ CC
0709.60 - พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา CC
0709.70 - สปแินช นวิซีแลนด์สปแินช และโอราเชสปแินช (การ์เดนสปแินช) CC
0709.90 - อืน่ๆ CC

07.10 0710.10 - มันฝร่ัง CTH
0710.21 - - ถัว่ลันเตา (พิซุมซาติวมุ) CTH
0710.22 - - ถัว่บนี (ชนดิวกินาและชนดิฟาซิโอลัส) CTH
0710.29 - - อืน่ๆ CTH
0710.30 - สปแินช นวิซีแลนด์สปแินช และโอราเชสปแินช (การ์เดนสปแินช) CTH
0710.40 - ขาวโพดหวาน CTH
0710.80 - พืชผักอืน่ๆ CTH
0710.90 - พืชผักตาง ๆ ผสมกัน CTH

07.11 0711.20 - ผลมะกอก CTH
0711.30 - เคเปอร์ CTH
0711.40 - แตงรานและแตงกวา CTH
0711.51 - - เหด็ชนดิมัชรูมในตระกูลอะการิคัส CTH
0711.59 - - อืน่ๆ CTH
0711.90 - พืชผักอืน่ๆ รวมทั้งพืชผักตาง ๆ ผสมกัน CTH
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
07.12 0712.20 - หอมหวัใหญ CTH

0712.31 - - เหด็ชนดิมัชรูมในตระกูลอะการิคัส CTH
0712.32 - - เหด็หหูน ู(ชนดิออริคูลาเรีย) CTH
0712.33 - - เจลลีฟังไจ (ชนดิทรีเมลลา) CTH
0712.39 - - อืน่ๆ CTH
0712.90 - เฉพาะกระเทยีม CTH

- อืน่ๆ CTH
07.13 0713.10 - ถัว่ลันเตา (พิซุมซาติวมุ) CTH

0713.20 - ถัว่มะแฮะ (การ์แบนโช) CTH
0713.31 - - ถัว่บนีชนดิวกินามังโกเฮปเปอร์ หรือชนดิวกินาราดิอาตาวลิเซ็ก CTH
0713.32 - - ถัว่แดงเมล็ดเล็ก (ฟาซิโอลัสแองกูลาริส หรือวกินาแองกูลาริส) CTH
0713.33 - - คิดนยี์บนี รวมถึงไวต์พีบนี (ฟาซิโอลัสวลัการิส) CTH
0713.39 - - อืน่ๆ CTH
0713.40 - ถัว่แขก CTH
0713.50 - บรอดบนี (วเิซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) และฮอร์สบนี  CTH

   (วเิซียฟาบาพันธุ์อีคิวนาและวเิซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์)
0713.90 - อืน่ๆ CTH

07.14 0714.10 - มันส าปะหลัง CC
0714.20 - มันเทศ CC
0714.90 - อืน่ๆ CC

08.01 0801.11 - - ท าใหแหง CC
0801.19 - - อืน่ๆ CC
0801.21 - - ทั้งเปลือก CC
0801.22 - - เอาเปลือกออก CC
0801.31 - - ทั้งเปลือก CC
0801.32 - - เอาเปลือกออก CC

08.02 0802.11 - - ทั้งเปลือก CC
0802.12 - - เอาเปลือกออก CC
0802.21 - - ทั้งเปลือก CC
0802.22 - - เอาเปลือกออก CC
0802.31 - - ทั้งเปลือก CC
0802.32 - - เอาเปลือกออก CC
0802.40 - เมล็ดเกาลัด (ชนดิคาสตาเนยี) CC
0802.50 - พิสตาชิโอ CC
0802.90 - อืน่ๆ CC

08.03 0803.00 กลวยรวมถึงกลาย  สดหรือแหง CC
08.04 0804.10 - อินทผลัม CC

0804.20 - มะเด่ือ CC
0804.30 - สับปะรด CC
0804.40 - อโวกาโด CC
0804.50 - ฝร่ัง มะมวงและมังคุด CC

08.05 0805.10 - สมเปลือกบาง CC
0805.20 - สมแมนดาริน (รวมถึงสมเขียวหวานและสมซัตสุมา) รวมทั้งสมคลีเมนทนี สมวลิกิง้ และสม

พันธุ์ผสมที่คลายกัน
CC

0805.40 - เกรปฟรุต CC
0805.50 - มะนาวฝร่ัง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนมั) และมะนาว CC

   (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย  ซิทรัสลาติโฟเลีย)
0805.90 - อืน่ๆ CC

08.06 0806.10 - สด CC
0806.20 - แหง CC

08.07 0807.11 - - แตงโม CC
0807.19 - - อืน่ๆ CC
0807.20 - มะละกอ CC

08.08 0808.10 - แอปเปิ้ล CC
0808.20 - แพร์และควนิซ์ CC

08.09 0809.10 - แอปริคอต CC
0809.20 - เชอร์ร่ี CC
0809.30 - ทอ รวมถึงเนกทารีน CC
0809.40 - พลัมและสโล CC

08.10 0810.10 - สตรอเบอร์ร่ี CC
0810.20 - ราสพ์เบอร์ร่ี แบล็กเบอร์ร่ี มัลเบอร์ร่ี และโลแกนเบอร์ร่ี CC
0810.30 - เคอร์แรนต์ชนดิด า ขาว หรือแดง และกูสเบอร์ร่ี CC
0810.40 - แครนเบอร์ร่ี บลิเบอร์ร่ี และผลไมอืน่ๆ ในตระกูลแวกซิเนยีม CC
0810.50 - กีวฟีรุต CC
0810.60 - ทเุรียน CC
0810.90 - เฉพาะลูกพลับ CC

- เฉพาะล าไย เงาะและล้ินจี่ CC
- อืน่ๆ ไมรวมถึงลูกพลับ ล าไย เงาะ และ ล้ินจี่ CC
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08.11 0811.10 - สตรอเบอร์ร่ี CTH

0811.20 - ราสพ์เบอร์ร่ี แบล็กเบอร์ร่ี มัลเบอร์ร่ี โลแกนเบอร์ร่ี เคอร์แรนต์ชนดิด า CTH
   ขาว หรือแดง และกูสเบอร์ร่ี

0811.90 - อืน่ๆ CTH
08.12 0812.10 - เชอร์ร่ี CTH

0812.90 - อืน่ๆ CTH
08.13 0813.10 - แอปริคอต CTH

0813.20 - พรุน CTH
0813.30 - แอปเปิ้ล CTH
0813.40 - เฉพาะล าไย  CTH

- ผลไมอืน่ๆ CTH
0813.50 - ลูกนตัหรือผลไมแหงในตอนนีผ้สมกัน CTH

08.14 0814.00 เปลือกผลไมจ าพวกสมหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด แชเย็นจนแข็ง แหง CTH
หรือท าไวไมใหเสียชัว่คราวโดยแชน้ าเกลือ แชน้ าก ามะถันหรือน้ ายากันเสียอืน่ๆ

09.01 0901.11 - - ไมไดแยกเอากาเฟอีนออก CTSH
0901.12 - - แยกเอากาเฟอีนออกแลว CTSH
0901.21 - - ไมไดแยกเอากาเฟอีนออก CTSH
0901.22 - - แยกเอากาเฟอีนออกแลว CTSH
0901.90 -  เฉพาะเปลือกและเยือ่ของกาแฟ CTSH

-  เฉพาะของที่ใชแทนกาแฟที่มีกาแฟผสม CTSH
- อืน่ ๆ CTSH

09.02 0902.10 - ชาเขียว (ไมหมัก) บรรจุหบีหอน้ าหนกัไมเกิน 3 กิโลกรัม CTH
0902.20 - ชาเขียวอืน่ ๆ (ไมหมัก) CTH
0902.30 - ชาด า (หมักแลว) และชาที่หมักบางแลว บรรจุหบีหอน้ าหนกัไมเกิน 3 กิโลกรัม CTH
0902.40 - ชาด าอืน่ ๆ (หมักแลว) และชาอืน่ ๆ ที่หมักบางแลว CTH

09.03 0903.00 ชามาเต CC
09.04 0904.11 - - ไมบดและไมปนุ CC 

0904.12 - - บดหรือปนุ CTSH
0904.20 - พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตาที่แหงหรือบดหรือปนุ CC 

09.05 0905.00 วานลิา CC
09.06 0906.10 - ไมบดและไมปนุ CC 

0906.20 - บดหรือปนุ CTSH
09.07 0907.00 กานพลู (ผล ดอกและกานดอก) CC
09.08 0908.10 - ลูกจันทนเ์ทศ CC

0908.20 - ดอกจันทนเ์ทศ CC
0908.30 - กระวาน CC

09.09 0909.10 - เมล็ดยีห่ราหรือเมล็ดโปยฺกัก๊ CC
0909.20 - เมล็ดผักชี CC
0909.30 - เมล็ดเทยีนขาว CC
0909.40 - เมล็ดคาราเวย์ CC
0909.50 - เมล็ดเทยีนขาวเปลือก และจูนเิปอร์เบอร์ร่ี CC

09.10 0910.10 - ขิง CC
0910.20 - หญาฝร่ัน CC
0910.30 - ขมิน้ CC
0910.40 - ไทม์และใบเบย์ CC
0910.50 - หอมแขก CC
0910.91 - - ของผสมที่ระบไุวในหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี้ CC
0910.99 - - อืน่ๆ CTH

10.01 1001.10 - ขาวสาลีดูรัม CC
1001.90 - อืน่ๆ CC

10.02 1002.00 ขาวไรย์ CC
10.03 1003.00 ขาวบาร์เลย์ CC
10.04 1004.00 ขาวโอต CC
10.05 1005.10 - ใชส าหรับการเพาะปลูก CC

1005.90 - อืน่ๆ CC
10.06 1006.10 - ขาวเปลือก CC

1006.20 - ขาวกลอง CC
1006.30 - ขาวที่สีบางแลวหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไมก็ตาม CC
1006.40 - ปลายขาว CC

10.07 1007.00 ขาวซอร์กัม CC
10.08 1008.10 - บกัก์วตี CC

1008.20 - ขาวฟุางนกเขา CC
1008.30 - ขาวนก CC
1008.90 - เมล็ดธญัพืชอืน่ๆ CC

11.01 1101.00 แปงูขาวสาลีหรือแปงูเมสลิน CC
11.02 1102.10 - แปงูขาวไรย์ CC

1102.20 - แปงูขาวโพด CC
1102.30 - แปงูขาว CC
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1102.90 - อืน่ๆ CC

11.03 1103.11 - - ของขาวสาลี CC
1103.13 - - ของขาวโพด CC
1103.19 - - ของธญัพืชอืน่ๆ CC
1103.20 - เพลเลต CC

11.04 1104.12 - - ของขาวโอต CC
1104.19 - - ของธญัพืชอืน่ๆ CC
1104.22 - - ของขาวโอต CC
1104.23 - - ของขาวโพด CC
1104.29 - - ของธญัพืชอืน่ๆ CC
1104.30 - เยิร์มของธญัพืช ทั้งอัน หรือที่ท าใหแบน ท าเปน็เกล็ด หรือบด CC

11.05 1105.10 - แปงู แปงูหยาบ และผง CC
1105.20 - เกล็ด เม็ด และเพลเลต CC

11.06 1106.10 - ที่ท าจากพืชผักตระกูลถัว่ที่แหงตามประเภทที่ 07.13 CC
1106.20 - ที่ท าจากสาคูหรือจากรากหรือหวัของพืชตามประเภทที่ 07.14 CC
1106.30 - ที่ท าจากผลิตภณัฑ์ในตอนที่ 8 CC

11.07 1107.10 - ไมไดค่ัว CC
1107.20 - ค่ัวแลว CC

11.08 1108.11 - - สตาร์ชท าจากขาวสาลี CC
1108.12 - - สตาร์ชท าจากขาวโพด CC
1108.13 - - สตาร์ชท าจากมันฝร่ัง CC
1108.14 - - สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง CC
1108.19 - - สตาร์ชอืน่ๆ CC
1108.20 - อินลิูน CC

11.09 1109.00 กลูเทนจากขาวสาลี จะแหงหรือไมก็ตาม CC
12.01 1201.001 - - - ชนดิที่บริโภคได CC

1201.009 - - - อืน่ๆ CC
12.02 1202.101 - - - ชนดิที่บริโภคได CC

1202.109 - - - อืน่ๆ CC
1202.201 - - - ชนดิที่บริโภคได CC
1202.209 - - - อืน่ๆ CC

12.03 1203.00 เนือ้มะพราวแหง (โคปรา) CC
12.04 1204.00 ลินสีด จะท าใหแตกหรือไมก็ตาม CC
12.05 1205.10 - เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ า CC

1205.90 - อืน่ๆ CC
12.06 1206.001 - - - ชนดิที่บริโภคได CC

1206.009 - - - อืน่ๆ CC
12.07 1207.10 - เมล็ดปาล์มและเนือ้ในเมล็ดปาล์ม CC

1207.20 - เมล็ดฝูาย CC
1207.30 - เมล็ดละหุง CC

1207.401 - - - ชนดิที่บริโภคได CC
1207.409 - - - อืน่ๆ CC
1207.50 - เมล็ดมัสตาร์ด CC
1207.60 - เมล็ดดอกค าฝอย CC
1207.91 - - เมล็ดฝ่ิน CC
1207.99 - - อืน่ๆ CC

12.08 1208.10 - ท าจากถัว่เหลือง CC
1208.90 - อืน่ๆ CC

12.09 1209.10 - เมล็ดชูการ์บตี CC
1209.21 - - เมล็ดหญาลูเซอร์น (หญาแอลฟาลฟา) CC
1209.22 - - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนดิทริโฟเลียม) CC
1209.23 - - เมล็ดเฟสคิว CC
1209.24 - - เมล็ดหญาเคนตักกีบลู (โพพราเทนซิส) CC
1209.25 - - เมล็ดหญาไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และโลเลียมพีเรนน)ี CC
1209.26 - - เมล็ดหญาทโิมที CC
1209.29 - - อืน่ๆ CC
1209.30 - เมล็ดพืชล าตนออนที่ปลูกเพื่อใชดอกเปน็สวนใหญ CC
1209.91 - - เมล็ดพืชผัก CC
1209.99 - - อืน่ๆ CC

12.10 1210.10 - ดอกฮอป ไมบด ไมท าเปน็ผงและไมท าเปน็เพลเลต CC
1210.20 - ดอกฮอป บด ท าเปน็ผง หรือท าเปน็เพลเลต รวมทั้งผงยางดอกฮอป CC

12.11 1211.10 - รากชะเอม CC
1211.20 - รากโสม CC
1211.30 - ใบโคคา CC
1211.40 - ตนฝ่ินแหง CC

1211.901 - - - ไพเรทรัม CC
1211.902 - - - พรรณไมและสวนของพรรณไม  (รวมถึงเมล็ดและผล) CC

        ที่ใชเปน็ยารักษาหรือปอูงกันโรค
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1211.909 - - - อืน่ๆ CC

12.12 1212.10 - โลคัสต์บนีรวมถึงเมล็ดโลคัสต์บนี CC
1212.201 - - - ชนดิที่ใชเปน็ยารักษาหรือปอูงกันโรค CC
1212.209 - - - อืน่ๆ CC
1212.30 - เมล็ดแข็งและเนือ้ในเมล็ดของแอปริคอต ทอ (รวมทั้งเนกทารีน) หรือพลัม CC
1212.91 - - ชูการ์บตี CC

1212.991 - - - เมล็ดแตงโม CC
1212.999 - - - อืน่ๆ CC

12.13 1213.00 ฟางและแกลบของธญัพืชที่ไมไดจัดท า จะสับ บด อัด หรือท าเปน็เพลเลตหรือไมก็ตาม CC
12.14 1214.10 - ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เปน็ผงหยาบและเพลเลต CC

1214.90 - อืน่ๆ CC
13.01 1301.10 - คร่ัง CC

1301.20 - กัมอะราบกิ CC
1301.90 - อืน่ๆ CC

13.02 1302.11 - - ฝ่ิน CC
1302.12 - - จากชะเอม CC
1302.13 - - จากฮอป CC
1302.14 - - จากไพเรทรัมหรือจากรากพืชที่มีโรทโีนน CC

1302.191 - - - น้ ารัก CC
1302.199 - - - อืน่ๆ CC
1302.20 - สารจ าพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินกิ และเกลือของกรดเพกติก CC
1302.31 - - วุนที่ไดจากสาหรายทะเล CC
1302.32 - - วุนและยางขน ที่ไดจากโลคัสต์บนี เมล็ดโลคัสต์บนี หรือเมล็ดกัวร์ CC

      จะดัดแปลงหรือไมก็ตาม
1302.39 - - อืน่ๆ CC

14.01 1401.10 - ไมไผ CC
1401.20 - หวาย CC
1401.90 - อืน่ๆ CC

14.02 1402.00 วตัถุจากพืชชนดิที่ใชประโยชนห์ลักส าหรับยัดหรืออัดไสใน (เชน นุน ปยุพืช และ CC
พืชจ าพวกสาหรายทะเล) จะจัดท าขึน้เปน็ชัน้ที่มีหรือไมมีวตัถุรองรับหรือไมก็ตาม

14.03 1403.00 วตัถุจากพืชชนดิที่ใชประโยชนห์ลักส าหรับท าไมกวาดหรือแปรง (เชน ซังขาวฟุาง CC
ใยใบปาล์ม รากหญาแคะและใยที่ไดจากตนปาุน) จะเปน็เข็ดหรือเปน็มัด
หรือไมก็ตาม

14.04 1404.10 - วตัถุจากพืชที่เปน็วตัถุดิบ ชนดิที่ใชประโยชนห์ลักในการยอมสี หรือฟอกหนงั CC
1404.20 - ใยฝูาย (ลินเตอร์) CC
1404.90 - อืน่ๆ CC

15.01 1501.001 - - - ที่บริโภคได CC
1501.009 - - - อืน่ๆ CC

15.02 1502.001 - - - ที่บริโภคได CC
1502.009 - - - อืน่ๆ CC

15.03 1503.001 - - - ที่บริโภคได CTH
1503.009 - - - อืน่ๆ CTH

15.04 1504.101 - - - ที่บริโภคได CC
1504.109 - - - อืน่ๆ CC
1504.201 - - - ที่บริโภคได CC
1504.209 - - - อืน่ๆ CC
1504.301 - - - ที่บริโภคได CC
1504.309 - - - อืน่ๆ CC

15.05 1505.00 ไขขนสัตว ์และสารจ าพวกไขมันที่ไดจากไขขนสัตว ์(รวมถึงลาโนลิน) CC
15.06 1506.001 - - - ที่บริโภคได CC

1506.009 - - - อืน่ๆ CC
15.07 1507.10 - น้ ามันดิบ จะเอากัมออกหรือไมก็ตาม CC

1507.90 - อืน่ๆ CC
15.08 1508.10 - น้ ามันดิบ CC

1508.90 - อืน่ๆ CC
15.09 1509.10 - น้ ามันดิบ (เวอร์จิน) CC

1509.90 - อืน่ๆ CC
15.10 1510.00 น้ ามันอืน่ๆ ที่ไดจากมะกอกและแฟรกชันของน้ ามันดังกลาว จะท าใหบริสุทธิ์ CC

หรือไมก็ตาม แตตองไมดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ ามันหรือแฟรกชันของน้ ามัน
ดังกลาวผสมกับน้ ามันหรือแฟรกชันของน้ ามัน ตามประเภทที่ 15.09

15.11 1511.10 - น้ ามันดิบ CC
1511.90 - อืน่ๆ CC

15.12 1512.11 - - น้ ามันดิบ CC
1512.191 - - - ที่บริโภคได CC
1512.199 - - - อืน่ๆ CC
1512.21 - - น้ ามันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไมก็ตาม CC

1512.291 - - - ที่บริโภคได CC
1512.299 - - - อืน่ๆ CC
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15.13 1513.11 - - น้ ามันดิบ CC

1513.19 - - อืน่ๆ CC
1513.21 - - น้ ามันดิบ CC
1513.29 - - อืน่ๆ CC

15.14 1514.11 - - น้ ามันดิบ CC
1514.191 - - - ที่บริโภคได CC
1514.199 - - - อืน่ๆ CC
1514.91 - - น้ ามันดิบ CC

1514.991 - - - ที่บริโภคได CC
1514.999 - - - อืน่ๆ CC

15.15 1515.11 - - น้ ามันดิบ CC
1515.19 - - อืน่ๆ CC
1515.21 - - น้ ามันดิบ CC

1515.291 - - - ที่บริโภคได CC
1515.299 - - - อืน่ๆ CC
1515.301 - - - ที่บริโภคได CC
1515.309 - - - อืน่ๆ CC
1515.40 - น้ ามันตังและแฟรกชันของน้ ามันตัง CC

1515.501 - - - ที่บริโภคได CC
1515.509 - - - อืน่ๆ CC
1515.901 - - - ที่บริโภคได CC
1515.902 - - - น้ ามันโจโจบาและแฟรกชันของน้ ามันโจโจบา CC
1515.909 - - - อืน่ๆ CC

15.16 1516.101 - - - ที่บริโภคได CC
1516.109 - - - อืน่ๆ CC
1516.201 - - - จากมะกอก CC
1516.202 - - - จากลินสีด CC
1516.203 - - - จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง ปาล์ม และมะพราว CC
1516.208 - - - จากพืชอืน่ๆ บริโภคได CC
1516.209 - - - จากพืชอืน่ๆ บริโภคไมได CC

15.17 1517.10 - เนยเทยีม ไมรวมถึงเนยเทยีมเหลว CTH
1517.90 - อืน่ๆ CTH

15.18 1518.001 - - - จากมะกอก CTH
1518.002 - - - จากลินสีด CTH
1518.003 - - - จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง ปาล์มและมะพราว CTH
1518.008 - - - จากพืชอืน่ๆ หรือจากสัตว ์บริโภคได CTH
1518.009 - - - จากพืชอืน่ๆ หรือจากสัตว ์บริโภคไมได CTH

15.20 1520.00 กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ ากลีเซอรอลและดางกลีเซอรอล CTH
15.21 1521.10 - ไขที่ไดจากพืช CC

1521.90 - อืน่ๆ CC
15.22 1522.00 ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการน าสารไขมันหรือไขที่ไดจากสัตว์ CC

หรือพืชไปผานกรรมวธิี
16.01 1601.00 ไสกรอกและผลิตภณัฑ์ที่คลายกัน ท าดวยเนือ้สัตว ์สวนอืน่ของสัตว ์ CC

หรือเลือดสัตว ์รวมทั้งอาหารปรุงแตงที่มีสวนผสมของผลิตภณัฑ์เหลานีเ้ปน็หลัก
16.02 1602.10 - ของปรุงแตงที่ผสมเขาเปน็เนือ้เดียวกัน CC

1602.20 - ตับสัตว์ CC
1602.31 - - ไกงวง CC
1602.32 - - ไกชนดิแกลลัสโดเมสติกัส CC
1602.39 - - อืน่ๆ CC
1602.41 - - ขาหลังและสวนตัดของขาหลัง CC
1602.42 - - ขาหนาและสวนตัดของขาหนา CC
1602.49 - - อืน่ๆ รวมถึงของผสม CC
1602.50 - ของสัตวจ์ าพวกโคกระบอื CC
1602.90 - อืน่ๆ รวมถึงของปรุงแตงที่ท าจากเลือดสัตว์ CC

16.03 1603.00 ส่ิงสกัดและน้ าค้ัน ที่ไดจากเนือ้สัตว ์ปลา สัตวน์้ าจ าพวกครัสตาเซีย CC
โมลลุสก์ หรือจากสัตวน์้ าที่ไมมีกระดูกสันหลังอืน่ๆ

16.04 1604.11 - - ปลาแซลมอน CC
1604.12 - - ปลาเฮอร์ริง CC
1604.13 - - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนเนลลาและปลาบริสลิง หรือปลาสแปรต CC
1604.14 - - ปลาทนูา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนโิต (ชนดิซาร์ดา) CC
1604.15 - - ปลาแมกเคอเรล CC
1604.16 - - ปลาอังโชวี CC
1604.19 - - อืน่ๆ CC
1604.20 - ปลาที่ปรุงแตงหรือท าไวไมใหเสียอืน่ๆ CC
1604.30 - คาร์เวยีร์และของที่ใชแทนคาร์เวยีร์ CC

16.05 1605.10 - ปู CC
1605.20 - กุง CC
1605.30 - ลอบสเตอร์ CC
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1605.40 - สัตวน์้ าจ าพวกครัสตาเซียอืน่ๆ CC
1605.90 - อืน่ๆ CC

17.01 1701.11 - - น้ าตาลที่ไดจากออย CC
1701.12 - - น้ าตาลที่ไดจากหวับตี CC
1701.91 - - ที่เติมสารปรุงกล่ินรสหรือสารแตงสี CC
1701.99 - - อืน่ ๆ CC

17.02 1702.11 - - มีแล็กโทสต้ังแตรอยละ 99 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั ซ่ึงค านวณใน CC
      สภาพแหงและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส

1702.19 - - อืน่ๆ CC
1702.20 - น้ าตาลเมเปลิและน้ าเชือ่มเมเปลิ CC

1702.301 - - - ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี CC
1702.309 - - - อืน่ๆ CC
1702.40 - กลูโคสและน้ าเชือ่มกลูโคส ที่มีฟรักโทสในสภาพแหงต้ังแตรอยละ 20 CC

   แตไมเกินรอยละ 50 โดยน้ าหนกั  ไมรวมถึงน้ าตาลอินเวร์ิต
1702.50 - ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี CC
1702.60 - ฟรักโทสและน้ าเชือ่มฟรักโทสอืน่ๆ ที่มีฟรักโทสในสภาพแหงเกิน CC

   รอยละ 50 โดยน้ าหนกั  ไมรวมถึงน้ าตาลอินเวร์ิต
1702.901 - - - มอลโทสและน้ าเชือ่มมอลโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี CC
1702.902 - - - น้ าเชือ่มอืน่ๆ และน้ าผ้ึงเทยีม CC
1702.909 - - - อืน่ๆ CC

17.03 1703.101 - - - ที่เติมสารปรุงกล่ินรสหรือแตงสี CC
1703.109 - - - อืน่ๆ CC
1703.901 - - - ที่เติมสารปรุงกล่ินรสหรือแตงสี CC
1703.909 - - - อืน่ๆ CC

17.04 1704.10 - หมากฝร่ังจะเคลือบน้ าตาลหรือไมก็ตาม CTH
1704.90 - อืน่ๆ CTH

18.01 1801.00 เมล็ดโกโก ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือค่ัว WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
18.02 1802.00 เปลือกนอก เปลือกใน เยือ่และสวนอืน่ที่ใชไมไดของเมล็ดโกโก WO ตามความหมายที่ระบไุวในบทที่ 4.1 (เอ็น) ของความตกลง
18.03 1803.10 - ไมเอาไขมันออก CTH

1803.20 - เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางสวน CTH
18.04 1804.00 โกโกบตัเตอร์ ไขมันและน้ ามันของโกโก CTH
18.05 1805.00 ผงโกโก ที่ไมเติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอืน่ๆ CTH
18.06 1806.10 - ผงโกโกที่เติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอืน่ๆ CTH

1806.20 - ของปรุงแตงอืน่ๆ เปน็กอน เปน็แผน หรือเปน็แทง ที่หนกัเกิน     CTH
   2 กิโลกรัม หรือเปน็ของเหลว เพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเปน็ของกอง
   อืน่ๆ บรรจุภาชนะหรือหบีหอ น้ าหนกัสุทธเิกิน 2 กิโลกรัม

1806.31 - - มีไส CTSH
1806.32 - - ไมมีไส CTH
1806.90 - อืน่ๆ CTSH

19.01 1901.101 - - - ที่ปนนม CTH
1901.109 - - - อืน่ๆ CTH
1901.20 - ของผสมและแปงูที่จัดท าไวส าหรับท าขนมจ าพวกเบเกอร่ีตามประเภทที่ 19.05 CTH

1901.901 - - - ส่ิงสกัดจากมอลต์ CC
1901.902 - - - อาหารปรุงแตงที่ปนนมส าหรับใชเล้ียงทารก ไมไดจัดท าขึน้เพื่อการขายปลีก CC
1901.909 - - - อืน่ๆ CC

19.02 1902.11 - - ใสไข CC
1902.19 - - อืน่ๆ CC
1902.20 - พาสตายัดไส จะท าใหสุกหรือปรุงแตงโดยวธิอีืน่หรือไมก็ตาม CC
1902.30 - พาสตาอืน่ๆ CC
1902.40 - คัสคัส CC

19.03 1903.00 ผลิตภณัฑ์มันส าปะหลังและของที่ใชแทนผลิตภณัฑ์มันส าปะหลัง CC
ท าจากสตาร์ช เปน็เกล็ด เปน็เม็ด หรือลักษณะที่คลายกัน

19.04 1904.10 - อาหารปรุงแตงที่ท าจากธญัพืชหรือผลิตภณัฑ์ธญัพืชที่ท าใหพองฟู ค่ัว อบ หรือปิ้ง CC
1904.20 - อาหารปรุงแตงที่ท าจากเกล็ดธญัพืชที่ไมไดค่ัว อบ หรือปิ้ง หรือท าจาก CC

   ของผสมของเกล็ดธญัพืชที่ไมไดค่ัว อบหรือปิ้ง กับเกล็ดธญัพืชที่ค่ัว
   อบหรือปิ้งแลวหรือกับธญัพืชที่ท าใหพองฟูแลว

1904.30 - บลัเกอร์วตี CC
1904.90 - อืน่ๆ CC

19.05 1905.10 - ขนมปงักรอบ CC
1905.20 - ขนมปงัขิงและขนมปงัที่คลายกัน CC
1905.31 - - บสิกิตหวาน CC
1905.32 - - แวฟเฟิลและเวเฟอร์ CC
1905.40 - รัสค์ ขนมปงัปิ้งและผลิตภณัฑ์ปิ้งที่คลายกัน CC
1905.90 - อืน่ๆ CC

20.01 2001.10 - แตงรานและแตงกวา CC
2001.90 - อืน่ๆ CC

20.02 2002.10 - มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเปน็ชิน้ CC
2002.90 - อืน่ๆ CC
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20.03 2003.10 - เหด็ชนดิมัชรูมในตระกูลอะการิคัส CC

2003.20 - เหด็ชนดิทรัฟเฟิล CC
2003.90 - อืน่ๆ CC

20.04 2004.10 - มันฝร่ัง CC
2004.90 - พืชผักอืน่ๆ และพืชผักตาง ๆ ผสมกัน CC

20.05 2005.10 - พืชผักที่ผสมเขาเปน็เนือ้เดียวกัน CC
2005.20 - มันฝร่ัง ไมรวมถึงแปงูมันฝร่ังที่ปรุงแตงหรือท าไวไมใหเสีย CC
2005.40 - ถัว่ลันเตา (พิซุมซาติวมุ) CC
2005.51 - - เอาเปลือกออก CC
2005.59 - - อืน่ๆ CC
2005.60 - หนอไมฝร่ัง CC
2005.70 - มะกอก CC
2005.80 - ขาวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา) CC
2005.90 - พืชผักอืน่ๆ และพืชผักตาง ๆ ผสมกัน CC

20.06 2006.00 พืชผัก ผลไม ลูกนตั เปลือกผลไมและสวนอืน่ของพืชที่ท าไวไมใหเสีย CC
โดยใชน้ าตาล (แชอิม่ เชือ่มหรือฉาบ)

20.07 2007.10 - ของปรุงแตงที่ผสมเขาเปน็เนือ้เดียวกัน CC
2007.91 - - ผลไมจ าพวกสม CC
2007.99 - - อืน่ๆ CC

20.08 2008.11 - - ถัว่ลิสง CC
2008.19 - - อืน่ๆ รวมถึงของผสม CC
2008.20 - สับปะรด CC
2008.30 - ผลไมจ าพวกสม CC
2008.40 - แพร์ CC
2008.50 - แอปริคอต CC
2008.60 - เชอร์ร่ี CC
2008.70 - ทอรวมทั้งเนกทารีน CC
2008.80 - สตรอเบอร์ร่ี CC
2008.91 - - ยอดออนตนปาล์ม CC
2008.92 - - ของผสม CC
2008.99 - - อืน่ๆ CC

20.09 2009.11 - - แชเย็นจนแข็ง CC
2009.12 - - ไมแชเย็นจนแข็งที่มีคาบริกซ์ไมเกิน  20 CC
2009.19 - - อืน่ๆ CC
2009.21 - - มีคาบริกซ์ไมเกิน  20 CC
2009.29 - - อืน่ๆ CC
2009.31 - - มีคาบริกซ์ไมเกิน  20 CC
2009.39 - - อืน่ๆ CC
2009.41 - - มีคาบริกซ์ไมเกิน  20 CC
2009.49 - - อืน่ๆ CC
2009.50 - น้ ามะเขือเทศ CTH
2009.61 - - มีคาบริกซ์ไมเกิน  30 CC
2009.69 - - อืน่ๆ CC
2009.71 - - มีคาบริกซ์ไมเกิน  20 CC
2009.79 - - อืน่ๆ CC
2009.80 - น้ าผลไมหรือน้ าพืชผักอืน่ๆ ชนดิใดชนดิหนึง่ CC
2009.90 - น้ าผลไมหรือน้ าพืชผักตาง ๆ ผสมกัน CC

21.01 2101.11 - ส่ิงสกัด หวัเชือ้และส่ิงเขมขน CTSH
2101.12 - ของปรุงแตงที่มีส่ิงสกัด หวัเชือ้หรือส่ิงเขมขนเปน็หลักหรือที่มีกาแฟเปน็หลัก CTSH
2101.20 - ส่ิงสกัด หวัเชือ้และส่ิงเขมขนของชาหรือของชามาเต และของปรุงแตงที่มีส่ิงสกัด CTSH

   หวัเชือ้ หรือส่ิงเขมขนเหลานีเ้ปน็หลัก หรือที่มีชา หรือชามาเตเปน็หลัก
2101.30 - ชิโคร่ีค่ัว และของอืน่ๆ ค่ัวที่ใชแทนกาแฟ และส่ิงสกัด หวัเชือ้และ CTSH

   ส่ิงเขมขนของของดังกลาว
21.02 2102.10 - ยีสต์ชนดิทวตัีวได CTH

2102.20 - ยีสต์ชนดิทวตัีวไมได จุลินทรีย์เซลเดียวอืน่ๆ ที่ตายแลว CTH
2102.30 - ผงฟูปรุงแตง CTH

21.03 2103.10 - ซอสถัว่เหลือง CC
2103.20 - ซอสมะเขือเทศชนดิขนและซอสมะเขือเทศอืน่ๆ CTH
2103.30 - ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแตง CC

2103.901 - - - ผงปรุงรส CC
2103.909 - - - อืน่ๆ CC

21.04 2104.10 - ซุปและซุป ขน และของปรุงแตงส าหรับท าซุปดังกลาว CC
2104.20 - อาหารปรุงแตงที่มีสวนผสมรวมเขาเปน็เนือ้เดียวกัน CC

21.05 2105.00 ไอศกรีมและน้ าแข็งอืน่ๆ ที่บริโภคได จะมีโกโกหรือไมก็ตาม CC
21.06 2106.10 - โปรตีนเขมขนและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน CTSH

2106.90 - เฉพาะวติามินผสม (Vitamin Premix) ที่ใชเสริมในผลิตภณัฑ์อาหาร CTSH
- เฉพาะของปรุงแตงแอลกอฮอล์เชิงประกอบชนดิที่ใชส าหรับผลิตเคร่ืองด่ืม CTSH
- อืน่ ๆ CTSH
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22.01 2201.10 - น้ าแร และน้ าอัดลม น้ าที่อยูภายใตประเภทนีป้ระเทศที่ไดถิน่ก าเนดิไดแกประเทศภาคีที่ไดน้ านัน้มาในสภาพ

ตามธรรมชาติ
2201.90 - อืน่ๆ น้ าที่อยูภายใตประเภทนีป้ระเทศที่ไดถิน่ก าเนดิไดแกประเทศภาคีที่ไดน้ านัน้มาในสภาพ

ตามธรรมชาติ
22.02 2202.10 - น้ า รวมถึงน้ าแรและน้ าอัดลม ที่เติมน้ าตาลหรือสารท าใหหวานอืน่ๆ CTH

   หรือที่ปรุงกล่ินรส
2202.90 - เฉพาะเคร่ืองด่ืมที่มีนมผสม CTH
2202.90 - อืน่ๆ ไมรวมถึงเคร่ืองด่ืมที่มีนมผสม CTH

22.03 2203.00 เบยีร์ที่ท าจากมอลต์ CC
22.04 2204.10 - สปาร์กล้ิงไวน์ CTH

2204.21 - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือนอยกวา CTH
2204.29 - - อืน่ๆ CTH
2204.30 - เกรปมัสต์อืน่ๆ CTH

22.05 2205.10 - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือนอยกวา CTH
2205.90 - อืน่ๆ CTH

22.06 2206.00 เคร่ืองด่ืมอืน่ๆ ที่ไดจากการหมัก (เชน ไซเดอร์ เพอร์ร่ีและมีด้) รวมทั้ง CTH
ของผสมของเคร่ืองด่ืมที่ไดจากการหมัก และของผสมของเคร่ืองด่ืมที่ไดจาก
การหมักผสมกับเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอล์ที่ไมไดระบหุรือรวมไวในที่อืน่

22.07 2207.101 - - - ที่น าเขามาเพื่อแปลงสภาพทั้งนีต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่อธบิดี CTH
        กรมศุลกากรก าหนด

2207.109 - - - อืน่ๆ CTH
2207.20 - เอทลิแอลกอฮอล์และสุราอืน่ๆ ที่แปลงสภาพแลว จะมีความแรง CTH

   แอลกอฮอล์เทาใดก็ตาม
22.08 2208.20 - สุราไดจากการกล่ันไวนอ์งุนหรือเกรปมัสต์ CTH

2208.30 - วสิกี้ CTH
2208.40 - รัมและทาเฟีย CTH
2208.50 - จินและเจนวีา CTH
2208.60 - วอดกา CTH
2208.70 - ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์ CTH
2208.90 - อืน่ๆ CTH

22.09 2209.00 น้ าสมสายชูและของที่ใชแทนน้ าสมสายชูที่ไดจากกรดอะซิติก CTH
23.01 2301.10 - เนือ้สัตวห์รือสวนอืน่ของสัตว ์ที่ปนุ ที่ท าเปน็เพลเลต กากมันสัตว์ CC

   ที่เจียวน้ ามันออกแลว
2301.20 - ปลา หรือสัตวน์้ าจ าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ สัตวน์้ าที่ไมมีกระดูกสันหลังหรืออืน่ ๆ CC

   ที่ปนุ ที่ท าเปน็เพลเลต
23.02 2302.10 - ของขาวโพด CC

2302.20 - ของขาว CC
2302.30 - ของขาวสาลี CC
2302.40 - ของธญัพืชอืน่ๆ CC
2302.50 - ของพืชผักตระกูลถัว่ CC

23.03 2303.10 - กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คลายกัน CC
2303.20 - กากหวับตี ชานออยและเศษอืน่ๆ ที่ไดจากการผลิตน้ าตาล CC
2303.30 - ขีต้ะกอนและเศษจากการตมกล่ัน CC

23.04 2304.00 กากน้ ามัน (ออยล์เคก) และกากแข็งอืน่ๆ ที่ไดจากการสกัดน้ ามัน CTH
ถัว่เหลือง จะบดหรือท าเปน็เพลเลตหรือไมก็ตาม

23.05 2305.00 กากน้ ามัน (ออยล์เคก) และกากแข็งอืน่ๆ ที่ไดจากการสกัดน้ ามัน CTH
ถัว่ลิสง จะบดหรือท าเปน็เพลเลตหรือไมก็ตาม

23.06 2306.10 - ของเมล็ดฝูาย CTH
2306.20 - ของลินสีด CTH
2306.30 - ของเมล็ดทานตะวนั CTH
2306.41 - - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ า CTH
2306.49 - - อืน่ ๆ CTH
2306.50 - ของมะพราวหรือเนือ้มะพราวแหง (โคปรา) CTH
2306.60 - ของผลปาล์มหรือเนือ้ในเมล็ดปาล์ม CTH
2306.70 - ของเยิร์มขาวโพด CTH
2306.90 - อืน่ๆ CTH

23.07 2307.00 ตะกอนที่ไดจากการหมักและบมไวน ์รวมทั้งอาร์กอล CTH
23.08 2308.00 วตัถุที่ไดจากพืช เศษพืช กากและผลพลอยไดจากพืช จะท าเปน็เพลเลต CTH

หรือไมก็ตาม ชนดิที่ใชในการเล้ียงสัตว ์ที่ไมไดระบหุรือรวมไวในที่อืน่
23.09 2309.10 - อาหารสุนขัหรือแมว จัดท าขึน้เพื่อการขายปลีก CTH

2309.90 - อืน่ๆ CTH
24.01 2401.10 - ใบยาสูบที่ไมเอากานใบออก ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
2401.20 - ใบยาสูบที่เอากานใบออกเพียงบางสวนหรือทั้งหมด ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
2401.30 - เศษของยาสูบ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
24.02 2402.10 - ซิการ์ เชอรูตและซิการิลโลที่มียาสูบ CTH
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
2402.20 - บหุร่ีที่มียาสูบ CTH
2402.90 - อืน่ๆ CTH

24.03 2403.10 - ยาเสนส าหรับสูบ จะมีของที่ใชแทนยาสูบในอัตราสวนเทาใดหรือไมก็ตาม CTH
2403.91 - - ยาสูบชนดิ "โฮโมจีไนส์" หรือชนดิ "รีคอนสติติวเตด" CTH
2403.99 - - อืน่ๆ CTH

25.01 2501.00 เกลือ (รวมถึงเกลือปนุส าหรับรับประทานและเกลือแปลงสภาพ) 

และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเปน็สารละลายในน้ าหรือเติมสาร
กันการจับตัวหรือสารท าใหวตัถุไหลคลองหรือไมก็ตาม รวมทั้งน้ าทะเล

25.02 2502.00 ไอออนไพไรต์ ที่ไมไดยางหรืออบ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.03 2503.00 ก ามะถันทกุชนดิ นอกจากชนดิระเหดิ ชนดิตกตะกอน และชนดิคอลลอยด์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.04 2504.10 - เปน็ผงหรือเปน็เกล็ด ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2504.90 - อืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.05 2505.10 - ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2505.90 - อืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.06 2506.10 - ควอร์ตซ์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2506.21 - - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2506.29 - - อืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.07 2507.00 เคโอลินและดินอืน่ที่มีเคโอลินปนอยู จะผานการเผาโดยวธิคีาลซีเนชันหรือไมก็ตาม ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.08 2508.10 - เบนทอไนต์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2508.20 - ดินส าหรับฟอกสีและฟุลเลอร์เอิร์ท ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2508.30 - ไฟร์เคลย์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2508.40 - ดินอืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2508.50 - แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2508.60 - มุลไลต์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2508.70 - ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.09 2509.00 ชอล์ก ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.10 2510.10 - ไมไดบด ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2510.20 - บด ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.11 2511.10 - แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2511.20 - แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วเิทอไรต์) ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.12 2512.00 ดินซากหอย (เชน คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และ ไดอะโตไมต์) และ 

ดินทรายที่คลายกัน จะผานการเผาโดยวธิคีาลซีเนชันหรือไมก็ตาม
ที่มีความถวงจ าเพาะปรากฏไมเกิน 1

25.13 2513.11 - - ดิบหรือเปน็กอนที่มีลักษณะไมสม่ าเสมอ รวมถึงหนิพัมมิสที่ยอยแลว ("บมิสกีส์") ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2513.19 - - อืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2513.20 - เอเมอรี คอรันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวตัถุขัดถูธรรมชาติอืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.14 2514.00 หนิชนวน จะแตงอยางหยาบๆ หรือเพียงแตเล่ือยหรือตัดโดยวธิอีืน่ใหเปน็

กอนเหล่ียมหรือเปน็แผนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถึงส่ีเหล่ียมจัตุรัส) หรือไมก็ตาม

ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
25.15 2515.11 - - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
2515.12 - - เพียงแตเล่ือยหรือตัดโดยวธิอีืน่ ใหเปน็กอนเหล่ียมหรือเปน็แผน

      รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถึงส่ีเหล่ียมจัตุรัส)

2515.20 - อีคอสซิน และหนิอืน่ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ส าหรับใชท า

   อนสุาวรีย์หรือใชในการกอสราง รวมทั้งหนิอะลาบาสเตอร์
25.16 2516.11 - - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
2516.12 - - เพียงแตเล่ือยหรือตัดโดยวธิอีืน่ ใหเปน็กอนเหล่ียมหรือเปน็แผน

      รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถึงส่ีเหล่ียมจัตุรัส)
2516.21 - - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
2516.22 - - เพียงแตเล่ือยหรือตัดโดยวธิอีืน่ ใหเปน็กอนเหล่ียมหรือเปน็แผน

      รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถึงส่ีเหล่ียมจัตุรัส)
2516.90 - หนิอืน่ๆ ส าหรับใชท าอนสุาวรีย์หรือใชในการกอสราง ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
25.17 2517.10 - กรวด หนิที่ยอยหรือโมแลว ชนดิที่โดยปกติใชผสมคอนกรีต  

   ใชโรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอยางอืน่ กรวดหนิจากชายฝ่ัง
   และหนิฟลินต์ จะผานกรรมวธิใีชความรอนหรือไมก็ตาม

2517.20 - แมกคาดัมที่ไดจากขีแ้ร จากขีต้ะกอนหรือเศษที่คลายกันจากอุตสาหกรรม 
   จะมีวตัถุตามประเภทยอยที่ 2517.10 รวมอยูดวยหรือไมก็ตาม

2517.30 - แมกคาดัมคลุกน้ ามันดิน CTSH
2517.41 - - จากหนิออน CTH
2517.49 - - อืน่ๆ CTH

25.18 2518.10 - โดโลไมต์ที่ไมไดผานการเผาโดยวธิคีาลซีเนชันหรือไมไดผานการเผาแบบซินเตอร์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2518.20 - โดโลไมต์ที่ผานการเผาโดยวธิคีาลซีเนชันหรือผานการเผาแบบซินเตอร์  ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2518.30 - โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.19 2519.10 - แมกนเีซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ(แมกนไีซต์) ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2519.90 - อืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.20 2520.10 - ยิปซัม แอนไฮไดรต์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2520.201 - - - ปลาสเตอร์ที่ใชในการท าฟัน CTSH
2520.209 - - - อืน่ๆ CTSH

25.21 2521.00 ไลม์สโตนฟลักซ์ หนิปนูและหนิอืน่ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตชนดิที่ใชส าหรับการผลิตปนูขาว
หรือซีเมนต์

25.22 2522.10 - ควกิไลม์ CTH
2522.20 - สเลกไลม์ CTH
2522.30 - ไฮดรอลิกไลม์ CTH

25.23 2523.10 - ซีเมนต์เม็ด CTH
2523.21 - - ซีเมนต์ขาวจะแตงสีหรือไมก็ตาม CTSH
2523.29 - - อืน่ๆ CTSH
2523.30 - อะลูมินสัซีเมนต์ CTH
2523.90 - ไฮดรอลิกซีเมนต์อืน่ๆ CTH

25.24 2524.00 แอสเบสทอส ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.25 2525.10 - ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเปน็แผนหรือไมกาที่แตก ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2525.20 - ผงไมกา ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2525.30 - เศษไมกา ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.26 2526.10 - ไมไดยอย ไมเปน็ผง ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

CTSH

ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
2526.20 - ยอยหรือเปน็ผง ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
25.28 2528.10 - โซเดียมโบเรตธรรมชาติ และหวัแรโซเดียมโบเรต ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
   (จะผานการเผาโดยวธิคีาลซีเนชันหรือไมก็ตาม)

2528.90 - อืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.29 2529.10 - เฟลสปาร์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2529.21 - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์รอยละ 97 หรือนอยกวาโดยน้ าหนกั ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2529.22 - - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกวารอยละ 97 โดยน้ าหนกั ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2529.30 - ลูไซต์ เนฟิลีน และเนฟิลีนไซเอไนต์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

25.30 2530.10 - เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนดิอันเอกซแพนเด็ด ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2530.20 - คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนเีซียมซัลเฟตธรรมชาติ) ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2530.90 - อืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

26.01 2601.11 - - ไมท าใหเกาะหรือติดรวมกัน CTH
2601.12 - - ท าใหเกาะหรือติดรวมกัน CTH
2601.20 - แรเหล็กไพไรต์ที่ยางแลว CTH

26.02 2602.00 สินแรและหวัแรแมงกานสี รวมถึงสินแรและหวัแรเฟอร์รูจินสัแมงกานสี CTH
ที่มีแมงกานสีต้ังแตรอยละ 20  ขึน้ไปโดยน้ าหนกัเมือ่ค านวณในสภาพแหง

26.03 2603.00 สินแรและหวัแรทองแดง CTH
26.04 2604.00 สินแรและหวัแรนกิเกิล CTH
26.05 2605.00 สินแรและหวัแรโคบอลต์ CTH
26.06 2606.00 สินแรและหวัแรอะลูมิเนยีม CTH
26.07 2607.00 สินแรและหวัแรตะกัว่ CTH
26.08 2608.00 สินแรและหวัแรสังกะสี CTH
26.09 2609.00 สินแรและหวัแรดีบกุ CTH
26.10 2610.00 สินแรและหวัแรโครเมียม CTH
26.11 2611.00 สินแรและหวัแรทงัสเตน CTH
26.12 2612.10 - สินแรและหวัแรยูเรเนยีม CTH

2612.20 - สินแรและหวัแรทอเรียม CTH
26.13 2613.10 - ยางแลว CTH

2613.90 - อืน่ๆ CTH
26.14 2614.00 สินแรและหวัแรไทเทเนยีม CTH
26.15 2615.10 - สินแรและหวัแรเซอร์โคเนยีม CTH

2615.90 - อืน่ๆ CTH
26.16 2616.10 - สินแรและหวัแรเงิน CTH

2616.90 - อืน่ๆ CTH
26.17 2617.10 - สินแรและหวัแรพลวง CTH

2617.90 - อืน่ๆ CTH
26.18 2618.00 เม็ดขีแ้ร (สแลกแซนด์) ซ่ึงไดจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา สินคาจะไดถิน่ก าเนดิเมือ่เปน็    ขีแ้รที่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาในประเทศนัน้ๆ

26.19 2619.00 ขีแ้ร ขีต้ะกอน (นอกจากเม็ดขีแ้ร) สเกลลิงและเศษอืน่ๆ  

ที่ไดจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา
26.20 2620.11 - - ฮาร์ดซิงค์สเปลเตอร์ สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน

ประเทศนัน้ๆ
2620.19 - - อืน่ๆ สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน

ประเทศนัน้ๆ
2620.21 - - ตะกอนของน้ ามันเบนซินชนดิเติมสารตะกัว่และตะกอน

      ของสารกันเคร่ืองยนต์เคาะที่มีตะกัว่
2620.29 - - อืน่ๆ สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน

ประเทศนัน้ๆ
2620.30 - มีทองแดงเปน็สวนใหญ สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน

ประเทศนัน้ๆ
2620.40 - มีอะลูมิเนยีมเปน็สวนใหญ สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน

ประเทศนัน้ๆ
2620.60 - มีอาร์เซนกิ ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกลาว ชนดิที่ใชเพื่อการสกัดแยกอาร์เซ

นกิหรือโลหะเหลานัน้  หรือใชส าหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกลาว
สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน
ประเทศนัน้ๆ

สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน
ประเทศนัน้ๆ

สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน
ประเทศนัน้ๆ
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
2620.91 - - มีพลวง  เบริลเลียม  แคดเมียม  โครเมียม  หรือของผสมของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน

ประเทศนัน้ๆ
2620.99 - - อืน่ๆ สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาใน

ประเทศนัน้ๆ
26.21 2621.10 - เถาและกากที่ไดจากการเผาขยะเทศบาล สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากในประเทศนัน้ๆ

2621.90 - อืน่ๆ สินคาภายใตประเภทนีจ้ะไดถิน่ก าเนดิเมือ่ไดมาจากในประเทศนัน้ๆ
27.01 2701.11 - - แอนทราไซต์ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
2701.12 - - ถานหนิบทิมูินสั ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
2701.19 - - ถานหนิอืน่ๆ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด
2701.20 - ผงถานหนิอัดเปน็กอนรูปเหล่ียม รูปไข และเชือ้เพลิงแข็งที่คลายกัน  ซ่ึงผลิตจากถานหนิ ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน

สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

27.02 2702.10 - ลิกไนต์จะท าเปน็ผงหรือไมก็ตาม แตไมท าใหเกาะหรือติดรวมกัน ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

2702.20 - ลิกไนต์ที่ท าใหเกาะหรือติดรวมกัน ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

27.03 2703.00 พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะท าใหเกาะหรือติดรวมกันหรือไมก็ตาม ถิน่ก าเนดิของสินคาภายใตประเภทนี ้ ไดแกประเทศภาคีคูสัญญาที่ไดสินคาเหลานีม้าใน
สภาพธรรมชาติ  หรือไมไดมีการผานขบวนการแตอยางใด

27.04 2704.00 โคกและเซมิโคกที่ไดจากถานหนิ จากลิกไนต์หรือพีต จะท าใหเกาะ CTH
หรือติดรวมกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน

27.05 2705.00 ก฿าซถานหนิ วอเตอร์ก฿าซ โพรดิวเซอร์ก฿าซ และก฿าซที่คลายกัน  CTH
นอกจากก฿าซปโิตรเลียมและก฿าซไฮโดรคาร์บอนอืน่ๆ

27.06 2706.00 ทาร์ที่กล่ันจากถานหนิ จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อืน่ๆ ที่ไดจากแรจะแยก CTH
เอาน้ าออกหรือกล่ันเพียงบางสวนหรือไมก็ตาม รวมถึงรีคอนสติติวเตดทาร์

27.07 2707.10 - เบนโซล  (เบนซีน) CTH หรือ CTSH ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยนีเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิริยา
เคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.20 - โทลูโอล  (โทลูอีน) CTH หรือ CTSH ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยนีเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิริยา
เคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.30 - ไซโลล  (ไซลีน) CTH หรือ CTSH ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยนีเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิริยา
เคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.40 - แนฟทาลีน CTH หรือ CTSH ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยนีเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิริยา
เคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.50 - ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอืน่ๆ ซ่ึงกล่ันไดต้ังแตรอยละ 65 ขึน้ไปโดยปริมาตร (รวมถึง
สวนสูญเสีย) ที่อุณหภมูิ 250 องศาเซลเซียส โดยวธิเีอเอสทเีอ็ม ดี 86

CTH หรือ CTSH ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยนีเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิริยา
เคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.60 - ฟีนอล CTH หรือ CTSH ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยนีเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิริยา
เคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.91 - - น้ ามันครีโอโสต CTH หรือ CTSH ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยนีเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิริยา
เคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2707.99 - - อืน่ๆ CTH หรือ CTSH ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภทยอยนีเ้ปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิริยา
เคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

27.08 2708.10 - พิตช์ CTH
2708.20 - พิตช์โคก CTH

27.09 2709.00 น้ ามันปโิตรเลียมดิบและน้ ามันดิบที่ไดจากแรบทิมูินสั CTH
27.10 2710.111 - - - น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คลายกันส าหรับเคร่ืองยนต์ CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 

2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.119 - - - อืน่ๆ CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 
2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.191 - - - น้ ามันก฿าด (เคโรซีน) และน้ ามันที่จุดใหแสงสวางที่คลายกัน CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 
2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.192 - - - น้ ามันดีเซลและน้ ามันอืน่ๆ ที่คลายกันส าหรับเคร่ืองยนต์ CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 
2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.193 - - - น้ ามันเชือ้เพลิงหนกัส าหรับใชกับเตาบอยเลอร์ CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 
2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

2710.194 - - - น้ ามันอืน่ๆ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพิสูจนแ์ลววา 

        น าเขามาเพื่อใชกล่ันเปน็ผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม
2710.199 - - - อืน่ๆ CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 

2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ
2710.91 - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนลิ (พีซีบเีอส)  โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนลิ  

CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 
2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 
2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
      (พีซีทเีอส)  หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนลิ (พีบบีเีอส)

2710.99 - - อืน่ๆ CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 
2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

27.11 2711.11 - - ก฿าซธรรมชาติ ถิน่ก าเนดิคือประเทศที่ไดก฿าซธรรมชาติในสภาพธรรมชาติหรือไมไดผานกระบวนการใดๆ

2711.12 - - โพรเพน CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2711.13 - - บวิเทน CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2711.14 - - เอทลีิน โพรพิลีน บวิทลีินและบวิทาไดอีน CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2711.19 - - อืน่ๆ CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2711.21 - - ก฿าซธรรมชาติ ถิน่ก าเนดิคือประเทศที่ไดก฿าซธรรมชาติในสภาพธรรมชาติหรือไมไดผานกระบวนการใดๆ

2711.29 - - อืน่ๆ CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
27.12 2712.10 - ปโิตรเลียมเยลลี CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน

2712.20 - ไขพาราฟินที่มีน้ ามันนอยกวารอยละ 0.75  โดยน้ าหนกั CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2712.90 - อืน่ๆ CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน

27.13 2713.11 - - ไมไดเผาโดยวธิคีาลซีเนชัน CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2713.12 - - เผาโดยวธิคีาลซีเนชัน CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2713.20 - ปโิตรเลียมบทิเูมน CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2713.90 - กากอืน่ๆ ที่ไดจากน้ ามันปโิตรเลียมหรือจากน้ ามันที่ไดจากแรบทิมูินสั CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน

27.14 2714.10 - หนิดินดานบทิมูินสัหรือหนิน้ ามัน และทาร์แซนด์ ประเทศที่ไดถิน่ก าเนดิสินคาคือประเทศที่ไดสินคานัน้มาในสภาพธรรมชาติหรือไมผาน
กระบวนการใดๆ

2714.90 - อืน่ๆ ประเทศที่ไดถิน่ก าเนดิสินคาคือประเทศที่ไดสินคานัน้มาในสภาพธรรมชาติหรือไมผาน
กระบวนการใดๆ

27.15 2715.00 ของผสมบทิมูินสั ซ่ึงมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บทิเูมนธรรมชาติ ปโิตรเลียมบทิเูมน 
ทาร์ที่ไดจากแร หรือมีทาร์พิตช์ที่ไดจากแร (เชน บทิมูินสัแมสติก คัตแบก) เปน็หลัก

27.16 2716.00 พลังงานไฟฟูา WO
28.01 2801.10 - คลอรีน CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน

2801.20 - ไอโอดีน CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2801.30 - ฟลูออรีน และโบรมีน CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน

28.02 2802.00 ก ามะถันชนดิระเหดิหรือชนดิตกตะกอน ก ามะถันชนดิคอลลอยด์ CC หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
28.03 2803.00 คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอืน่ที่ไมไดระบหุรือรวมไวในที่อืน่) CC หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
28.04 2804.10 - ไฮโดรเจน CC หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน

2804.21 - - อาร์กอน CC หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2804.29 - - อืน่ๆ CC หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2804.30 - ไนโตรเจน CC หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2804.40 - ออกซิเจน CC หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2804.50 - โบรอน และเทลลูเรียม CC หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2804.61 - - ที่มีซิลิคอนไมนอยกวารอยละ 99.99 โดยน้ าหนกั CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
2804.69 - - อืน่ๆ CTH
2804.70 - ฟอสฟอรัส CTH
2804.80 - อาร์เซนกิ CTH
2804.90 - ซีลีเนยีม CTH

28.05 2805.11 - - โซเดียม CTH
2805.12 - - แคลเซียม CTH
2805.19 - - อืน่ๆ CTH
2805.30 - โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหวางกัน CTH

   หรือระหวางโลหะเจือของโลหะดังกลาวหรือไมก็ตาม
2805.40 - ปรอท CTH

28.06 2806.10 - ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) CTH
2806.20 - กรดคลอโรซัลฟิวริก CTH

28.07 2807.00 กรดซัลฟิวริก และโอเล่ียม CTH
28.08 2808.00 กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก CTH
28.09 2809.10 - ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ CTSH

2809.20 - กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก CTSH
28.10 2810.00 ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก CTH
28.11 2811.11 - - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก) CTSH

2811.19 - - อืน่ๆ CTSH
2811.21 - - คาร์บอนไดออกไซด์ CTSH
2811.22 - - ซิลิคอนไดออกไซด์ CTSH
2811.23 - - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ CTSH
2811.29 - - อืน่ๆ CTSH

28.12 2812.10 - คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์ CTH
2812.90 - อืน่ๆ CTH

28.13 2813.10 - คาร์บอนไดซัลไฟด์ CTSH
2813.90 - อืน่ๆ CTSH

28.14 2814.10 - แอมโมเนยีมชนดิที่ปราศจากน้ า CTH
2814.20 - แอมโมเนยีมชนดิที่เปน็สารละลายในน้ า CTH

28.15 2815.11 - - เปน็ของแข็ง CTSH

CTH  หรือเปล่ียนมาจากสินคาอืน่ๆในประเภท 2710  ซ่ึงสินคาที่จ าแนกอยูในประเภท 
2710 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไวในหมายเหตุ

CTH หรือกระบวนการจ าเพาะใดๆในหมายเหตุของตอน
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
2815.12 - - เปน็สารละลายในน้ า (โซดาไลย์หรือโซดาเหลว) CTSH ยกเวนมาจากพิกัดฯ 281511
2815.20 - โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) CTSH
2815.30 - เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม CTSH

28.16 2816.10 - ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนเีซียม CTH
2816.40 - ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม CTH

28.17 2817.00 สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์ CTH
28.18 2818.10 - คอรันดัมประดิษฐ์ จะนยิามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม CTSH

2818.20 - อะลูมิเนยีมออกไซด์ นอกจากคอรันดัมประดิษฐ์ CTSH
2818.30 - อะลูมิเนยีมไฮดรอกไซด์ CTSH

28.19 2819.10 - โครเมียมไตรออกไซด์ CTSH
2819.90 - อืน่ๆ CTSH

28.20 2820.10 - แมงกานสีไดออกไซด์ CTSH
2820.90 - อืน่ๆ CTSH

28.21 2821.10 - เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ CTSH
2821.20 - ดินสี CTSH

28.22 2822.00 โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์
ชนดิที่ใชในทางการคา

28.23 2823.00 ไทเทเนยีมออกไซด์ CTH
28.24 2824.10 - ตะกัว่โมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต) CTSH

2824.20 - ตะกัว่แดงและตะกัว่สม CTSH
2824.90 - อืน่ๆ CTSH

28.25 2825.10 - ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนนิทรีย์ของของดังกลาว CTSH
2825.20 - ลิเทยีมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ CTSH
2825.30 - วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์ CTSH
2825.40 - นกิเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์ CTSH
2825.50 - ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์ CTSH
2825.60 - เจอร์เมเนยีมออกไซด์ และเซอร์โคเนยีมไดออกไซด์ CTSH
2825.70 - โมลิบดีนมัออกไซด์และไฮดรอกไซด์ CTSH
2825.80 - พลวงออกไซด์ CTSH
2825.90 - อืน่ๆ CTSH

28.26 2826.11 - - ของแอมโมเนยีมหรือของโซเดียม CTSH
2826.12 - - ของอะลูมิเนยีม CTSH
2826.19 - - อืน่ๆ CTSH
2826.20 - ฟลูออโรซิลิเกตของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม CTSH
2826.30 - โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (ไครโอไลต์สังเคราะห)์ CTSH
2826.90 - อืน่ๆ CTSH

28.27 2827.10 - แอมโมเนยีมคลอไรด์ CTH
2827.20 - แคลเซียมคลอไรด์ CTSH
2827.31 - - ของแมกนเีซียม CTSH
2827.32 - - ของอะลูมิเนยีม CTSH
2827.33 - - ของเหล็ก CTSH
2827.34 - - ของโคบอลต์ CTSH
2827.35 - - ของนกิเกิล CTSH
2827.36 - - ของสังกะสี CTSH
2827.39 - - อืน่ๆ CTSH
2827.41 - - ของทองแดง CTSH
2827.49 - - อืน่ๆ CTSH
2827.51 - - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม CTSH
2827.59 - - อืน่ๆ CTSH
2827.60 - ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์ CTSH

28.28 2828.10 - แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนดิที่ใชในทางการคา และแคลเซียมไฮโพคลอไรต์อืน่ๆ CTSH
2828.90 - อืน่ๆ CTSH

28.29 2829.11 - - ของโซเดียม CTSH
2829.19 - - อืน่ๆ CTSH
2829.90 - อืน่ๆ CTSH

28.30 2830.10 - โซเดียมซัลไฟด์ CTSH
2830.20 - สังกะสีซัลไฟด์ CTSH
2830.30 - แคดเมียมซัลไฟด์ CTSH
2830.90 - อืน่ๆ CTSH

28.31 2831.10 - ของโซเดียม CTSH
2831.90 - อืน่ๆ CTSH

28.32 2832.10 - โซเดียมซัลไฟต์ CTSH
2832.20 - ซัลไฟต์อืน่ๆ CTSH
2832.30 - ไทโอซัลเฟต CTSH

28.33 2833.11 - - ไดโซเดียมซัลเฟต CTSH
2833.19 - - อืน่ๆ CTSH
2833.21 - - ของแมกนเีซียม CTSH
2833.22 - - ของอะลูมิเนยีม CTSH

CTH
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
2833.23 - - ของโครเมียม CTSH
2833.24 - - ของนกิเกิล CTSH
2833.25 - - ของทองแดง CTSH
2833.26 - - ของสังกะสี CTSH
2833.27 - - ของแบเรียม CTSH
2833.29 - - อืน่ๆ CTSH
2833.30 - อะลัม CTSH
2833.40 - เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต) CTSH

28.34 2834.10 - ไนไตรต์ CTSH
2834.21 - - ของโพแทสเซียม CTSH
2834.29 - - อืน่ๆ CTSH

28.35 2835.10 - ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) CTSH
2835.22 - - ของโมโนหรือไดโซเดียม CTSH
2835.23 - - ของไตรโซเดียม CTSH
2835.24 - - ของโพแทสเซียม CTSH
2835.25 - - แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต ("ไดแคลเซียมฟอสเฟต") CTSH
2835.26 - - ฟอสเฟตอืน่ๆ ของแคลเซียม CTSH
2835.29 - - อืน่ๆ CTSH
2835.31 - - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต) CTSH
2835.39 - - อืน่ๆ CTSH

28.36 2836.10 - แอมโมเนยีมคาร์บอเนตชนดิที่ใชในทางการคาและแอมโมเนยีมคาร์บอเนตอืน่ๆ CTSH
2836.20 - ไดโซเดียมคาร์บอเนต CTSH
2836.30 - โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต) CTSH
2836.40 - โพแทสเซียมคาร์บอเนต CTSH
2836.50 - แคลเซียมคาร์บอเนต CTSH
2836.60 - แบเรียมคาร์บอเนต CTSH
2836.70 - ตะกัว่คาร์บอเนต CTSH
2836.91 - - ลิเทยีมคาร์บอเนต CTSH
2836.92 - - สตรอนเชียมคาร์บอเนต CTSH
2836.99 - - อืน่ๆ บสิมัท คาร์บอเนตภายใตประเภทยอย 283699 จะไดถิน่ก าเนดิเมือ่เปล่ียนมาจากพิกัดฯ

ในระดับประเภทยอยอืน่ๆ   หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 283699 นอกจากบสิมัท 
คาร์บอเนตจะไดถิน่ก าเนดิเมือ่เปล่ียนมาจากพิกัดฯในระดับประเภทยอยอืน่ๆ ซ่ึงสินคาที่
จ าแนกอยูในประเภทยอย 283699 เปน็ผลิตภณัฑ์ที่ไดจากปฏกิิริยาเคมีตามที่ก าหนดไว
ในหมายเหตุของประเภท

28.37 2837.11 - - ของโซเดียม CTSH
2837.19 - - อืน่ๆ CTSH
2837.20 - ไซยาไนด์เชิงซอน CTSH

28.38 2838.00 ฟูลมิเนต ไซยาเนตและไทโอไซยาเนต CTH
28.39 2839.11 - - โซเดียมเมตะซิลิเกต CTSH

2839.19 - - อืน่ๆ CTSH
2839.20 - ของโพแทสเซียม CTSH
2839.90 - อืน่ๆ CTSH

28.40 2840.11 - - ชนดิที่ปราศจากน้ า CTSH
2840.19 - - อืน่ๆ CTSH
2840.20 - บอเรตอืน่ๆ CTSH
2840.30 - เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต) CTSH

28.41 2841.10 - อะลูมิเนต CTSH
2841.20 - โครเมตของสังกะสีหรือของตะกัว่ CTSH
2841.30 - โซเดียมไดโครเมต CTSH
2841.50 - โครเมตและไดโครเมตอืน่ๆ รวมทั้งเพอร์ออกโซโครเมต CTSH
2841.61 - - โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต CTSH
2841.69 - - อืน่ๆ CTSH
2841.70 - โมลิบเดต CTSH
2841.80 - ทงัสเตต (วลุแฟรเมต) CTSH
2841.90 - อืน่ๆ CTSH

28.42 2842.10 - ซิลิเกตสองเชิง และซิลิเกตเชิงซอน  รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกตจะนยิามไวในทางเคมี CTSH
   หรือไมก็ตาม

2842.90 - อืน่ๆ CTSH
28.43 2843.10 - โลหะมีคาชนดิคอลลอยด์ CTSH

2843.21 - - เงินไนเตรต CTSH
2843.29 - - อืน่ๆ CTSH
2843.30 - สารประกอบของทอง CTSH
2843.90 - สารประกอบอืน่ๆ และโลหะมีคาเจือปรอท CTSH

28.44 2844.101 - - - ยูเรเนยีมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนยีมธรรมชาติ CTSH
2844.109 - - - อืน่ๆ CTSH
2844.201 - - - ยูเรเนยีมและสารประกอบของยูเรเนยีม พลูโตเนยีมและ CTSH

22 บญัชีอัตราอากร 1



เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
        สารประกอบของพลูโตเนยีม

2844.209 - - - อืน่ๆ CTSH
2844.301 - - - ยูเรเนยีมและสารประกอบของยูเรเนยีม ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม CTSH
2844.309 - - - อืน่ๆ CTSH
2844.401 - - - ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบ CTSH

        กัมมันตรังสี รวมทั้งกากกัมมันตรังสี
2844.409 - - - อืน่ๆ CTSH
2844.50 - แทงเชือ้เพลิง (คาร์ทริดจ)์ ที่ใชแลว (แผรังสีแลว) ของเคร่ืองปฏกิรณ์นวิเคลียร์ CTSH

28.45 2845.10 - เฮฟววีอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์) CTSH
2845.90 - อืน่ๆ CTSH

28.46 2846.10 - สารประกอบของซีเรียม CTH
2846.90 - อืน่ๆ CTH

28.47 2847.00 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะท าใหแข็งดวยยูเรียหรือไมก็ตาม CTH
28.48 2848.00 ฟอสไฟด์ จะนยิามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม แตไมรวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส CTH
28.49 2849.10 - ของแคลเซียม CTSH

2849.20 - ของซิลิคอน CTSH
2849.90 - อืน่ๆ CTSH

28.50 2850.00 ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์ จะนยิามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม CTH
นอกจากสารประกอบดังกลาวที่จัดเปน็ทั้งคาร์ไบด์ตามประเภทที่ 28.49 ไดดวย

28.51 2851.00 สารประกอบอนนิทรีย์อืน่ๆ (รวมถึงน้ ากล่ันหรือน้ าที่เปน็ส่ือกระแสไฟฟูา   CTH
และน้ าที่มีความบริสุทธิ์คลายกัน) อากาศเหลว (จะเอาแรร์ก฿าซออกแลว
หรือไมก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอท นอกจากโลหะมีคาเจือปรอท

29.01 2901.10 - ที่อิม่ตัว CTSH
2901.21 - - เอทลีิน CTSH
2901.22 - - โพรพีน  (โพรพิลีน) CTSH
2901.23 - - บวิทนี  (บวิทลีิน)  และไอโซเมอร์ของบวิทนี CTSH
2901.24 - - บวิทา-1,3-ไดอีน  และไอโซพรีน CTSH
2901.29 - - อืน่ๆ CTSH

29.02 2902.11 - - ไซโคลเฮกเซน CTSH
2902.19 - - อืน่ๆ CTSH
2902.20 - เบนซีน CTSH
2902.30 - โทลูอีน CTSH
2902.41 - - ออร์โท-ไซลีน CTSH
2902.42 - - เมตา-ไซลีน CTSH
2902.43 - - พารา-ไซลีน CTSH
2902.44 - - ไอโซเมอร์ผสมของไซลีน CTSH
2902.50 - สไตรีน CTSH
2902.60 - เอทลิเบนซีน CTSH
2902.70 - คิวมีน CTSH
2902.90 - อืน่ๆ CTSH

29.03 2903.11 - - คลอโรมีเทน  (เมทลิคลอไรด์) และคลอโรอีเทน (เอทลิคลอไรด์) CTSH
2903.12 - - ไดคลอโรมีเทน  (เมทลีินคลอไรด์) CTSH
2903.13 - - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน) CTSH
2903.14 - - คาร์บอนเตตระคลอไรด์ CTSH
2903.15 - - 1,2-ไดคลอโรอีเทน  (เอทลีินไดคลอไรด์) CTSH
2903.19 - - อืน่ๆ CTSH
2903.21 - - ไวนลิคลอไรด์  (คลอโรเอทลีิน) CTSH
2903.22 - - ไตรคลอโรเอทลีิน CTSH
2903.23 - - เตตระคลอโรเอทลีิน (เพอร์คลอโรเอทลีิน) CTSH
2903.29 - - อืน่ๆ CTSH
2903.30 - อนพุันธช์นดิฟลูออริเนเต็ด โบรมิเนเต็ดหรือไอโอดิเนเต็ด CTSH

   ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
2903.41 - - ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน CTSH
2903.42 - - ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน CTSH
2903.43 - - ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน CTSH
2903.44 - - ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน และคลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน CTSH
2903.45 - - อนพุันธช์นดิเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอืน่ๆ ที่มีฟลูออรีน และคลอรีนเทานัน้ CTSH
2903.46 - - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน CTSH

      และไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน 
2903.47 - - อนพุันธช์นดิเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอืน่ๆ CTSH
2903.49 - - อืน่ๆ CTSH
2903.51 - - 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน CTSH
2903.59 - - อืน่ๆ CTSH
2903.61 - - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีนและพารา-ไดคลอโรเบนซีน CTSH
2903.62 - - เฮกซะคลอโรเบนซีนและดีดีท ี(1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บสิ CTSH

     (พารา-คลอโรฟีนลิ)อีเทน)
2903.69 - - อืน่ๆ CTSH

29.04 2904.10 - อนพุันธท์ี่มีเฉพาะหมูซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทลิเอสเทอร์ของอนพุันธดั์งกลาว CTSH
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2904.20 - อนพุันธท์ี่มีเฉพาะหมูไนโตร หรือหมูไนโตรโซ CTSH
2904.90 - อืน่ๆ CTSH

29.05 2905.11 - - เมทานอล (เมทลิแอลกอฮอล์) CTSH
2905.12 - - โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรแพน-2-ออล CTSH

      (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)
2905.13 - - บวิแทน-1-ออล (นอร์มัล-บวิทลิแอลกอฮอล์) CTSH
2905.14 - - บวิทานอลอืน่ๆ CTSH
2905.15 - - เพนทานอล (อะมิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ของเพนทานอล CTSH
2905.16 - - ออกทานอล (ออกทลิแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ของออกทานอล CTSH
2905.17 - - โดเดแคน-1-ออล (ลอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดแคน-1-ออล CTSH

     (ซีทลิแอลกอฮอล์) และออกตะเดแคน-1-ออล (สเตียริลแอลกอฮอล์)
2905.19 - - อืน่ๆ CTSH
2905.22 - - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์ CTSH
2905.29 - - อืน่ๆ CTSH
2905.31 - - เอทลีินไกลคอล (อีเทนไดออล) CTSH
2905.32 - - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล) CTSH
2905.39 - - อืน่ๆ CTSH
2905.41 - - 2-เอทลิ-2-(ไฮดรอกซิเมทลิ) โพรเพน-1,3-ไดออล (ไตรเมทลิออลโพรเพน) CTSH
2905.42 - - เพนตะอีริทริทอล CTSH
2905.43 - - แมนนทิอล CTSH
2905.44 - - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บทิอล) CTSH
2905.45 - - กลีเซอรอล CTSH
2905.49 - - อืน่ๆ CTSH
2905.51 - - เอทคลอร์วนิอล (ไอเอ็นเอ็น) CTSH
2905.59 - - อืน่ๆ CTSH

29.06 2906.11 - - เมนทอล CTSH
2906.12 - - ไซโคลเฮกซานอล  เมทลิไซโคลเฮกซานอลและไดเมทลิไซโคลเฮกซานอล CTSH
2906.13 - - สเตอรอล และไอโนซิทอล CTSH
2906.14 - - เทอร์พินอีอล CTSH
2906.19 - - อืน่ๆ CTSH
2906.21 - - เบนซิลแอลกอฮอล์ CTSH
2906.29 - - อืน่ๆ CTSH

29.07 2907.11 - - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) และเกลือของฟีนอล CTSH
2907.12 - - ครีซอล และเกลือของครีซอล CTSH
2907.13 - - ออกทลิฟีนอล โนนลิฟีนอล และไอโซเมอร์ของของเหลานี ้ CTSH

      รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2907.14 - - ไซลีนอล และเกลือของไซลีนอล CTSH
2907.15 - - แนฟทอล และเกลือของแนฟทอล CTSH
2907.19 - - อืน่ๆ CTSH
2907.21 - - รีซอร์ซินอล และเกลือของรีซอร์ซินอล CTSH
2907.22 - - ไฮโดรควโินน (ควนิอล) และเกลือของไฮโดรควโินน CTSH
2907.23 - - 4,4'-ไอโซโพรพิลิดีนไดฟีนอล (บสิฟีนอลเอ ไดฟีนลิออลโพรเพน) CTSH

      และเกลือของของดังกลาว
2907.29 - - อืน่ๆ CTSH

29.08 2908.10 - อนพุันธท์ี่มีตัวแทนที่ (ซับสติติวเอนต์) ซ่ึงเปน็ฮาโลเจน  CTH
   และเกลือของอนพุันธดั์งกลาว

2908.20 - อนพุันธท์ี่มีเฉพาะหมูซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของอนพุันธดั์งกลาว CTH
2908.90 - อืน่ๆ CTH

29.09 2909.11 - - ไดเอทลิอีเทอร์ CTSH
2909.19 - - อืน่ๆ CTSH
2909.20 - ไซเคลนกิ ไซคลีนกิ หรือไซโคลเทอร์พีนกิอีเทอร์และอนพุันธช์นดิ  CTSH

   ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนดิไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
2909.30 - อะโรมาติกอีเทอร์ และอนพุันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด CTSH

   ไนเตรเต็ดหรือชนดิไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
2909.41 - - 2,2'-ออกซิไดเอทานอล (ไดเอทลีินไกลคอลไดกอล) CTSH
2909.42 - - โมโนเมทลิอีเทอร์ของเอทลีินไกลคอลหรือของไดเอทลีินไกลคอล CTSH
2909.43 - - โมโนบวิทลิอีเทอร์ของเอทลีินไกลคอลหรือของไดเอทลีินไกลคอล CTSH
2909.44 - - โมโนแอลคิลอีเทอร์อืน่ๆ ของเอทลีินไกลคอล หรือของไดเอทลีินไกลคอล CTSH
2909.49 - - อืน่ๆ CTSH
2909.50 - อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล และอนพุันธช์นดิ CTSH

   ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนดิไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
2909.60 - แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโทนเพอร์ออกไซด์   CTSH

   และอนพุันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนดิ
   ไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

29.10 2910.10 - ออกซิเรน (เอทลีินออกไซด์) CTSH
2910.20 - เมทลิออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์) CTSH
2910.30 - 1-คลอโร-2,3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิคลอโรไฮดริน) CTSH
2910.90 - อืน่ๆ CTSH
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29.11 2911.00 อะซีทลัและเฮมิอะซีทลั จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอืน่ดวยหรือไมก็ตาม และอนพุันธ์ CTH

ชนดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนดิไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
29.12 2912.11 - - เมทานลั (ฟอร์มัลดีไฮด์) CTSH

2912.12 - - เอทานลั (อะซีทลัดีไฮด์) CTSH
2912.13 - - บวิทานลั (บวิทรัิลดีไฮด์ นอร์มัลไอโซเมอร์) CTSH
2912.19 - - อืน่ๆ CTSH
2912.21 - - เบนซัลดีไฮด์ CTSH
2912.29 - - อืน่ๆ CTSH
2912.30 - แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์ CTSH
2912.41 - - วานลิลิน (4-ไฮดรอกซิ-3-เมทอกซิเบนซัลดีไฮด์) CTSH
2912.42 - - เอทลิวานลิลิน (3-เอทอกซิ-4-ไฮดรอกซิเบนซัลดีไฮด์) CTSH
2912.49 - - อืน่ๆ CTSH
2912.50 - ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ CTSH
2912.60 - พาราฟอร์มัลดีไฮด์ CTSH

29.13 2913.00 อนพุันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนดิไนโตรเซเต็ด CTH
ของผลิตภณัฑ์ตามประเภทที่ 29.12

29.14 2914.11 - - อะซีโทน CTSH
2914.12 - - บวิทาโนน (เมทลิเอทลิคีโทน) CTSH
2914.13 - - 4-เมทลิเพนแทน-2-โอน (เมทลิไอโซบวิทลิคีโทน) CTSH
2914.19 - - อืน่ๆ CTSH
2914.21 - - การบรู CTSH
2914.22 - - ไซโคลเฮกซาโนน และเมทลิไซโคลเฮกซาโนน CTSH
2914.23 - - ไอโอโนน และเมทลิไอโอโนน CTSH
2914.29 - - อืน่ๆ CTSH
2914.31 - - ฟีนลิอะซีโทน (ฟีนลิโพรแพน-2-โอน) CTSH
2914.39 - - อืน่ๆ CTSH
2914.40 - คีโทน-แอลกอฮอล์ และคีโทน-แอลดีไฮด์ CTSH
2914.50 - คีโทน-ฟีนอล และคีโทนที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอืน่ CTSH
2914.61 - - แอนทราควโินน CTSH
2914.69 - - อืน่ๆ CTSH
2914.70 - อนพุันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนดิไนโตรเซเต็ด CTSH

29.15 2915.11 - - กรดฟอร์มิก CTSH
2915.12 - - เกลือของกรดฟอร์มิก CTSH
2915.13 - - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก CTSH
2915.21 - - กรดอะซีติก CTSH
2915.22 - - โซเดียมอะซีเทต CTSH
2915.23 - - โคบอลต์อะซีเทต CTSH
2915.24 - - อะซีติกแอนไฮไดรด์ CTSH
2915.29 - - อืน่ๆ CTSH
2915.31 - - เอทลิอะซีเทต CTSH
2915.32 - - ไวนลิอะซีเทต CTSH
2915.33 - - นอร์มัล-บวิทลิอะซีเทต CTSH
2915.34 - - ไอโซบวิทลิอะซีเทต CTSH
2915.35 - - 2-เอทอกซิเอทลิอะซีเทต CTSH
2915.39 - - อืน่ๆ CTSH
2915.40 - กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก  รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ CTSH

   ของกรดดังกลาว
2915.50 - กรดโพรพิโอนกิ เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว CTSH
2915.60 - กรดบวิทาโนอิก กรดเพนตะโนอิก  รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว CTSH
2915.70 - กรดแพลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว CTSH
2915.90 - อืน่ๆ CTSH

29.16 2916.11 - - กรดอะคริลิก และเกลือของกรดอะคริลิก CTSH
2916.12 - - เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก CTSH
2916.13 - - กรดเมทาคริลิก และเกลือของกรดเมทาคริลิก CTSH
2916.14 - - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก CTSH
2916.15 - - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก หรือกรดลิโนเลนกิ  รวมทั้งเกลือ CTSH

      และเอสเทอร์ของกรดดังกลาว
2916.19 - - อืน่ๆ CTSH
2916.20 - ไซเคลนกิ ไซคลีนกิหรือไซโคลเทอร์พีนกิโมโนคาร์บอกซิลิกแอซิด    CTSH

   และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรด
   ดังกลาว รวมทั้งอนพุันธข์องของดังกลาว

2916.31 - - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดเบนโซอิก CTSH
2916.32 - - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ และเบนโซอิลคลอไรด์ CTSH
2916.34 - - กรดฟีนลิอะซีติก และเกลือของกรดฟีนลิอะซีติก CTSH
2916.35 - - เอสเทอร์ของกรดฟีนลิอะซีติก CTSH
2916.39 - - อืน่ๆ CTSH

29.17 2917.11 - - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดออกซาลิก CTSH
2917.12 - - กรดอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดิพิก CTSH

25 บญัชีอัตราอากร 1



เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
2917.13 - - กรดอะเซลาอิก กรดเซบาซิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว CTSH
2917.14 - - มาเลอิกแอนไฮไดรด์ CTSH
2917.19 - - อืน่ๆ CTSH
2917.20 - ไซเคลนกิ ไซคลีนกิหรือไซโคลเทอร์พีนกิโพลิคาร์บอกซิลิกแอซิด    CTSH

   และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกลาว 
   รวมทั้งอนพุันธข์องของดังกลาว

2917.31 - - ไดบวิทลิออร์โทฟทาเลต CTSH
2917.32 - - ไดออกทลิออร์โทฟทาเลต CTSH
2917.33 - - ไดโนนลิ หรือไดเดกซิลออร์โทฟทาเลต CTSH
2917.34 - - เอสเทอร์อืน่ๆ ของกรดออร์โทฟทาลิก CTSH
2917.35 - - ฟทาลิกแอนไฮไดรด์ CTSH
2917.36 - - กรดเทเรฟทาลิก และเกลือของกรดเทเรฟทาลิก CTSH
2917.37 - - ไดเมทลิเทเรฟทาเลต CTSH
2917.39 - - อืน่ๆ CTSH

29.18 2918.11 - - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก CTSH
2918.12 - - กรดทาร์ทาริก CTSH
2918.13 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก CTSH
2918.14 - - กรดซิทริก CTSH
2918.15 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก CTSH
2918.16 - - กรดกลูโคนกิ เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนกิ CTSH
2918.19 - - อืน่ๆ CTSH
2918.21 - - กรดซาลิซิลิก และเกลือของกรดซาลิซิลิก CTSH
2918.22 - - กรดโอ-อะซีทลิซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว CTSH
2918.23 - - เอสเทอร์อืน่ๆ ของกรดซาลิซิลิก และเกลือของของดังกลาว CTSH
2918.29 - - อืน่ๆ CTSH
2918.30 - กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโทนฟังก์ชันแตไมมีออกซิเจน   CTSH

   ฟังก์ชันอืน่ และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด
   ของกรดดังกลาว  รวมทั้งอนพุันธข์องของดังกลาว

2918.90 - อืน่ๆ CTSH
29.19 2919.00 ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต   CTH

รวมทั้งอนพุันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือ
ชนดิไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

29.20 2920.10 - ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสฟอโรไทโอเอต) และเกลือของ     CTSH
   ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้งอนพุันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด
   ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนดิไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว

2920.90 - อืน่ๆ CTSH
29.21 2921.11 - - เมทลิอะมีน ได-หรือไตรเมทลิอะมีน และเกลือของของดังกลาว CTSH

2921.12 - - ไดเอทลิอะมีน และเกลือของไดเอทลิอะมีน CTSH
2921.19 - - อืน่ๆ CTSH
2921.21 - - เอทลีินไดอะมีน และเกลือของเอทลีินไดอะมีน CTSH
2921.22 - - เฮกซะเมทลีินไดอะมีน และเกลือของเฮกซะเมทลีินไดอะมีน CTSH
2921.29 - - อืน่ๆ CTSH
2921.30 - ไซเคลนกิ ไซคลีนกิหรือไซโคลเทอร์พีนกิโมโน-หรือโพลิอะมีน  CTSH

   และอนพุันธข์องของเหลานี ้รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2921.41 - - อะนลีิน และเกลือของอะนลีิน CTSH
2921.42 - - อนพุันธข์องอะนลีิน และเกลือของของดังกลาว CTSH
2921.43 - - ทอลูอิดีนและอนพุันธข์องทอลูอิดีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว CTSH
2921.44 - - ไดฟีนลิอะมีนและอนพุันธข์องไดฟีนลิอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว CTSH
2921.45 - - 1-แนฟทลิอะมีน (อัลฟา-แนฟทลิอะมีน) 2-แนฟทลิอะมีน (เบตา- CTSH

     แนฟทลิอะมีน) และอนพุันธข์องของเหลานี ้รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2921.46 - - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)  เบน็ซ์เฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)          CTSH

      เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)  เอทลิแอมเฟตามีน
      (ไอเอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามิน (ไอเอ็นเอ็น)  เลเฟตามีน
      (ไอเอ็นเอ็น) เลแวมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)  เมเฟนอเร็กซ์ 
      (ไอเอ็นเอ็น) และเฟนเทอร์มีน (ไอเอ็นเอ็น)  รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2921.49 - - อืน่ๆ CTSH
2921.51 - - ออร์โท- เมตา- พารา-ฟีนลีินไดอะมีน ไดอะมิโนทอลูอีน  CTSH

      และอนพุันธข์องของเหลานี ้รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2921.59 - - อืน่ๆ CTSH

29.22 2922.11 - - โมโนเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลาว CTSH
2922.12 - - ไดเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลาว CTSH
2922.13 - - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลาว CTSH
2922.14 - - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน CTSH

2922.191 - - - เอแทมบทูอล รวมถึงเกลือ เอสเทอร์และอนพุันธอ์ืน่ๆ CTSH
         ของของดังกลาว ส าหรับใชท ายาบ าบดัวณัโรค

2922.199 - - - อืน่ๆ CTSH
2922.21 - - กรดอะมิโนไฮดรอกซิแนฟทาลีนซัลโฟนกิและเกลือของกรดดังกลาว CTSH
2922.22 - - อะนซิิดีน ไดอะนซิิดีน ฟีเนทดีิน และเกลือของของดังกลาว CTSH
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2922.29 - - อืน่ๆ CTSH
2922.31 - - แอมฟีพราโมน (ไอเอ็นเอ็น)  เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) และ CTSH

      นอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น)  รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2922.39 - - อืน่ๆ CTSH
2922.41 - - ไลซีน และเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว CTSH

2922.421 - - - กรดกลูทามิกและโมโนโซเดียมกลูทาเมต CTSH
2922.429 - - - อืน่ๆ CTSH
2922.43 - - กรดแอนทรานลิิก และเกลือของกรดแอนทรานลิิก CTSH
2922.44 - - ไทลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดีน CTSH
2922.49 - - อืน่ๆ CTSH

2922.501 - - - กรดพารา-อะมิโน-ซาลิซิลิก รวมถึงเกลือเอสเทอร์และ CTSH
        อนพุันธอ์ืน่ๆ ของของดังกลาว ส าหรับใชท ายาบ าบดัวณัโรค

2922.509 - - - อืน่ๆ CTSH
29.23 2923.10 - โคลีน และเกลือของโคลีน CTSH

2923.20 - เลซิทนิ และฟอสโฟอะมิโนไลปดิอืน่ๆ CTSH
2923.90 - อืน่ๆ CTSH

29.24 2924.11 - - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น) CTSH
2924.19 - - อืน่ๆ CTSH
2924.21 - - ยูเรอีนและอนพุันธข์องยูเรอีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว CTSH
2924.23 - - 2-กรดอะซีทามิโดเบนโซอิก  (กรดเอ็น-อะซีทลิแอนทรานลิิก) CTSH

      และเกลือของของดังกลาว
2924.24 - - อีทนิาเมต (ไอเอ็นเอ็น) CTSH
2924.29 - - อืน่ๆ CTSH

29.25 2925.11 - - แซกคาริน และเกลือของแซกคาริน CTSH
2925.12 - - กลูเททไิมด์ (ไอเอ็นเอ็น) CTSH
2925.19 - - อืน่ๆ CTSH
2925.20 - อิมีน และอนพุันธข์องอิมีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว CTSH

29.26 2926.10 - อะคริโลไนไทรล์ CTSH
2926.20 - 1-ไซยาโนกัวนดีิน (ไดไซยานไดอะไมด์) CTSH
2926.30 - เฟนโพรพอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น)  และเกลือของเฟนโพรพอเร็กซ์    CTSH

   เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียต (4-ไซยาโน-2-
   ไดเมทลิอะมิโน-4,4-ไดฟีนลิบวิเทน)

2926.90 - อืน่ๆ CTSH
29.27 2927.00 สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรือสารประกอบอะซอกซิ CTH
29.28 2928.00 อนพุันธอ์ินทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน CTH
29.29 2929.10 - ไอโซไซยาเนต CTSH

2929.90 - อืน่ๆ CTSH
29.30 2930.10 - ไดไทโอคาร์บอเนต (แซนเทต) CTSH

2930.20 - ไทโอคาร์บาเมต และไดไทโอคาร์บาเมต CTSH
2930.30 - ไทยูแรมโมโน- ได- หรือเตตระซัลไฟด์ CTSH
2930.40 - เมไทโอนนี CTSH
2930.90 - อืน่ๆ CTSH

29.31 2931.00 สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนกิอืน่ๆ CTH
29.32 2932.11 - - เตตระไฮโดรฟิวแรน CTSH

2932.12 - - 2-ฟิวรัลดีไฮด์ (เฟอฟิวรัลดีไฮด์) CTSH
2932.13 - - เฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ และเตตระไฮโดรเฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ CTSH
2932.19 - - อืน่ๆ CTSH
2932.21 - - คูมาริน เมทลิคูมาริน และเอทลิคูมาริน CTSH
2932.29 - - แล็กโทนอืน่ๆ CTSH
2932.91 - - ไอโซแซฟโรล CTSH
2932.92 - - 1-(1,3-เบนโซไดออกซอล-5-อิล)  โพรแพน-2-โอน CTSH
2932.93 - - ไพเพอโรนอล CTSH
2932.94 - - แซฟโรล CTSH
2932.95 - - เตตระไฮโดรแคนนาบนิอล (ทกุไอโซเมอร์) CTSH
2932.99 - - อืน่ๆ CTSH

29.33 2933.11 - - ฟีนาโซน (แอนติไพริน) และอนพุันธข์องของดังกลาว CTSH
2933.19 - - อืน่ๆ CTSH
2933.21 - - ไฮแดนโทอิน และอนพุันธข์องไฮแดนโทอิน CTSH
2933.29 - - อืน่ๆ CTSH
2933.31 - - ไพริดีน และเกลือของไพริดีน CTSH
2933.32 - - ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน CTSH
2933.33 - - อัลเฟนทานลิ (ไอเอ็นเอ็น)  อานเิลอริดีน (ไอเอ็นเอ็น)  CTSH

      เบซิตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)  โบรมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      ไดเฟนอกซิน (ไอเอ็นเอ็น)  ไดเฟนอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น)  
      ไดพิพาโนน (ไอเอ็นเอ็น)  เฟนทานลิ (ไอเอ็นเอ็น)  
      คีโทเบมิโดน (ไอเอ็นเอ็น)  เมทลิเฟนเิดต (ไอเอ็นเอ็น)  
      เพนตาโซซีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทดีิน (ไอเอ็นเอ็น)  
      เพทดีิน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียตเอ เฟนไซคลิดีน (ไอเอ็นเอ็น)
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      (พีซีพ)ี ฟีโนเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น)  พิพราดรอล (ไอเอ็นเอ็น)  
      พิริตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)  โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น)  
      และไตรเมเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลาว  

2933.39 - - อืน่ๆ CTSH
2933.41 - - เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเลวอร์ฟานอล CTSH
2933.49 - - อืน่ๆ CTSH
2933.52 - - มาโลนลิยูเรีย (กรดบาร์บทิวิริก) และเกลือของมาโลนลิยูเรีย CTSH
2933.53 - - อัลโลบาร์บทิลั (ไอเอ็นเอ็น)  อะโมบาร์บทิลั (ไอเอ็นเอ็น) CTSH

      บาร์บทิลั (ไอเอ็นเอ็น)  บวิทลับทิลั (ไอเอ็นเอ็น)  
      บวิโตบาร์บทิลั ไซโคลบาร์บทิลั (ไอเอ็นเอ็น) เมทลิฟีโนบาร์บทิลั (ไอเอ็นเอ็น)
      เพนโตบาร์บทิลั (ไอเอ็นเอ็น)  ฟีโนบาร์บทิลั (ไอเอ็นเอ็น)  
      เซคบวิตาบาร์บทิลั (ไอเอ็นเอ็น)  เซโคบาร์บทิลั (ไอเอ็นเอ็น) 
      และไวนลิบทิลั (ไอเอ็นเอ็น)  รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2933.54 - - อนพุันธอ์ืน่ๆ ของมาโลนลิยูเรีย (กรดบาร์บทิวิริก) และเกลือของของดังกลาว CTSH
2933.55 - - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  เมโคลควาโลน (ไอเอ็นเอ็น)     CTSH

      เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น)  และไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น)
      รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2933.59 - - อืน่ๆ CTSH
2933.61 - - เมลามีน CTSH
2933.69 - - อืน่ๆ CTSH
2933.71 - - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโพรแล็กแทม) CTSH
2933.72 - - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทไิพรลอน (ไอเอ็นเอ็น) CTSH
2933.79 - - แล็กแทมอืน่ๆ CTSH
2933.91 - - อัลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  คามาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) CTSH

      คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น)  โคลนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      คลอราซีเพท ดีลอราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  เอทลิโลฟลาซีเพท (ไอเอ็นเอ็น)  
      ฟลูไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  ฟลูไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      ฟลูราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  ฮาลาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      โลราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  ลอร์เมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น)  เมดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  ไนเมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      ไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  นอร์ดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      ออกซาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  ไพนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      พราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น)  
      ทมีาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  เตตระซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  
      และไตรอาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2933.99 - - อืน่ๆ CTSH
29.34 2934.10 - สารประกอบที่ในโครงสรางมีอันฟิวส์ไทอะโซลริง CTSH

   (จะเปน็ชนดิไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมก็ตาม)
2934.20 - สารประกอบที่ในโครงสรางมีเบนโซไทอะโซลริงซิสเต็ม (จะเปน็ชนดิ CTSH

   ไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมก็ตาม) ที่ไมไดฟิวส์ตอไป
2934.30 - สารประกอบที่ในโครงสรางมีฟีโนไทอะซีนริงซิสเต็ม  (จะเปน็ชนดิ CTSH

   ไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมก็ตาม) ที่ไมไดฟิวส์ตอไป
2934.91 - - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น)  โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) CTSH

      โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)  โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  
      เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)  ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  
      คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น)  
      ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  พีโมลีน (ไอเอ็นเอ็น)  
      เฟนไดเมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น)  เฟนเมทราซีน (ไอเอ็นเอ็น)  
      และซูเฟนทานลิ (ไอเอ็นเอ็น)  รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2934.99 - - อืน่ๆ CTSH
29.35 2935.00 ซัลโฟนาไมด์ CTH
29.36 2936.10 - โพรไวตามิน ไมไดผสม CTSH

2936.21 - - ไวตามินเอ และอนพุันธข์องไวตามินเอ CTSH
2936.22 - - ไวตามินบ ี1 และอนพุันธข์องไวตามินบ ี1 CTSH

2936.23 - - ไวตามินบ ี2 และอนพุันธข์องไวตามินบ ี2 CTSH

2936.24 - - กรดดี-แพนโททนีกิ หรือดีแอล-แพนโททนีกิ (ไวตามินบ ี3 CTSH

     หรือไวตามินบ ี5) และอนพุันธข์องของดังกลาว
2936.25 - - ไวตามินบ ี6 และอนพุันธข์องไวตามินบ ี6 CTSH

2936.26 - - ไวตามินบ ี12 และอนพุันธข์องไวตามินบ ี12 CTSH

2936.27 - - ไวตามินซี และอนพุันธข์องไวตามินซี CTSH
2936.28 - - ไวตามินอี และอนพุันธข์องไวตามินอี CTSH
2936.29 - - ไวตามินอืน่ๆ และอนพุันธข์องไวตามินดังกลาว CTSH
2936.90 - อืน่ๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เขมขน CTSH

29.37 2937.11 - - โซมาโททรอปนิ  อนพุันธแ์ละของที่มีโครงสรางคลายกันของโซมาโททรอปนิ CTH
2937.12 - - อินซูลิน  และเกลือของอินซูลิน CTH
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2937.19 - - อืน่ๆ CTH
2937.21 - - คอร์ทโิซน ไฮโดรคอร์ทโิซน เพรดนโิซน (ดีไฮโดรคอร์ทโิซน)       CTH

      และเพรดนโิซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอร์ทโิซน)
2937.22 - - อนพุันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ดของคอร์ทโิคสเตอรอยดัลฮอร์โมน CTH
2937.23 - - อิสโตรเจนและโพรเจสโตเจน CTH
2937.29 - - อืน่ๆ CTH
2937.31 - - อีพิเนฟริน CTH
2937.39 - - อืน่ๆ CTH
2937.40 - อนพุันธข์องกรดอะมิโน CTH
2937.50 - พรอสทาแกลนดิน  ทรอมโบแซน  และลิวโคทรีน  อนพุันธแ์ละ CTH

   ของที่มีโครงสรางคลายกันของของดังกลาว
2937.90 - อืน่ๆ CTH

29.38 2938.10 - รูโทไซด์ (รูทนิ) และอนพุันธข์องรูโทไซด์ CTH
2938.90 - อืน่ๆ CTH

29.39 2939.11 - - ส่ิงเขมขนของตนฝ่ินแหง  บพูรีนอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น)  CTH
      โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทลิมอร์ฟีน อีทอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น)
      เฮโรอีน  ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ไฮโดรมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น) 
      มอร์ฟีน นโิคมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็นเอ็น)  
      ออกซิมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น) ฟอลโคดีน (ไอเอ็นเอ็น)  
      เทบาคอน (ไอเอ็นเอ็น) และเทบาอีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2939.19 - - อืน่ๆ CTH
2939.21 - - ควนินิ และเกลือของควนินิ CTH
2939.29 - - อืน่ๆ CTH
2939.30 - กาเฟอีน และเกลือของกาเฟอีน CTH
2939.41 - - เอฟีดรีน และเกลือของเอฟีดรีน CTH
2939.42 - - ซิวโดเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของซิวโดเอฟีดรีน CTH
2939.43 - - คาทนี (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของคาทนี CTH
2939.49 - - อืน่ๆ CTH
2939.51 - - เฟเนทลิลีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟเนทลิลีน CTH
2939.59 - - อืน่ๆ CTH
2939.61 - - เออโกเมทรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเออโกเมทรีน CTH
2939.62 - - เออโกทามีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเออโกทามีน CTH
2939.63 - - กรดไลเซอร์จิก และเกลือของกรดไลเซอร์จิก CTH
2939.69 - - อืน่ๆ CTH
2939.91 - - โคคาอีน  เอกโกนนี  ลีโวเมทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)  CTH

      เมทแอมเฟตามีนราเซเมท รวมทั้งเกลือ เอสเทอร์และอนพุันธอ์ืน่ๆ 
       ของของดังกลาว

2939.99 - - อืน่ๆ CTH
29.40 2940.00 น้ าตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส  CTH

และฟรักโทส)  ชูการ์อีเทอร์  ชูการ์อะซีทลั  และชูการ์เอสเทอร์ 
และเกลือของชูการ์อีเทอร์  ชูการ์อะซีทลั  และชูการ์เอสเทอร์
นอกจากผลิตภณัฑ์ตามประเภทที่  29.37  29.38  หรือ  29.39

29.41 2941.10 - เพนซิิลลิน และอนพุันธข์องเพนซิิลลิน ที่มีโครงสรางของกรด CTH
   เพนซิิลลานกิ รวมทั้งเกลือของของดังกลาว

2941.20 - สเตรปโตไมซิน และอนพุันธข์องสเตรปโตไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว CTH
2941.30 - เตตระไซคลิน และอนพุันธข์องเตตระไซคลิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว CTH
2941.40 - คลอแรมฟีนคิอล และอนพุันธข์องคลอแรมฟีนคิอล รวมทั้งเกลือของของดังกลาว CTH
2941.50 - อีริโทรไมซิน และอนพุันธข์องอีริโทรไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว CTH
2941.90 - อืน่ๆ CTH

29.42 2942.00 สารประกอบอินทรีย์อืน่ๆ CTH
30.01 3001.10 - ตอมและอวยัวะอืน่ ที่แหง จะท าเปน็ผงหรือไมก็ตาม สินคาในประเภทยอยที่ 300110 จะไดถิน่ก าเนดิโดยการเปล่ียนพิกัดฯ ในระดับประเภท

ยอย ยกเวนจากประเภทยอยที่ 020610 ถึง 020890 หรือ 030520 , ประเภท 
0504 ถึง 0510 หรือประเภทยอยที่ 051199

3001.20 - ส่ิงสกัดที่ไดจากตอมหรืออวยัวะอืน่หรือที่ไดจากส่ิงที่ขับออกจากตอม CTSH
   หรือจากอวยัวะดังกลาว

3001.90 - อืน่ๆ CTSH
30.02 3002.101 - - - แอนติซีราและผลิตภณัฑ์ภมูิคุมกันวทิยาดัดแปลงที่ไดจาก  CTSH

        กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไมก็ตาม
3002.109 - - - อืน่ๆ  CTSH
3002.20 - วคัซีนใชเปน็ยาส าหรับมนษุย์  CTSH
3002.30 - วคัซีนใชเปน็ยาส าหรับสัตว์  CTSH

3002.901 - - - เลือดสัตวท์ี่จัดท าส าหรับใชรักษาโรค ปอูงกันโรคหรือวนิจิฉัยโรค  CTSH
3002.909 - - - อืน่ๆ  CTSH

30.03 3003.10 -ที่มีเพนซิิลลินหรืออนพุันธข์องเพนซิิลลินซ่ึงมีโครงสรางของกรดเพนซิิลลานกิ CTSH ยกเวนมาจากประเภทยอยที่ 294110 , 294120 หรือ 300320
หรือมีสเตรปโตไมซิน หรืออนพุันธข์องสเตรปโตไมซิน

3003.20 -ที่มีปฎชิีวนะอืน่ ๆ CTSH ยกเวนมาจากประเภทยอยที่ 294130 ถึง 294190
3003.31 - - ที่มีอินซูลิน CTSH ยกเวนมาจากประเภทยอยที่ 293712
3003.39 - - อืน่ๆ CTSH ยกเวนมาจากฮอร์โมน หรืออนพุันธข์องมันที่จัดจ าแนกอยูในตอนที่ 29
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3003.40

- ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนพุันธข์องแอลคาลอยด์แตไมมีฮอร์โมนหรือผลิตภณัฑ์
CTSH ยกเวนประเภท 1211,ประเภทยอยที่ 130211, 130219, 130220 หรือ 
130239 หรือแอลคาลอยด์ หรืออนพุันธข์องมันที่จัดจ าแนกในตอนที่ 29

   อืน่ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือไมมีปฎชิีวนะ
3003.90 - อืน่ๆ CTSH ยกเวนมาจากตอนที่ 29

30.04 3004.10 -ที่มีเพนซิิลลินหรืออนพุันธข์องเพนซิิลลินที่มีโครงสรางของกรดเพนซิิลลานกิ
  หรือมีสเตรปโตไมซิน หรืออนพุันธข์องสเตรปโตไมซิน

3004.20 -ที่มีปฎชิีวนะอืน่ ๆ CC
3004.31 - - ที่มีอินซูลิน CC
3004.32 - - ที่มีอะดรีนลัคอร์ทโิคสเตอรอยด์ฮอร์โมน รวมทั้งอนพุันธแ์ละของที่มีโครงสราง CC

      คลายกันของของดังกลาว
3004.39 - - อืน่ๆ CC
3004.40 - ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนพุันธข์องแอลคาลอยด์ แตไมมีฮอร์โมนหรือผลิตภณัฑ์ CC

   อืน่ ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือไมมีปฎชิีวนะ
3004.50 - ยารักษาหรือปอูงกันโรคอืน่ ๆ ที่มีไวตามินหรือผลิตภณัฑ์อืน่ ๆ CC

   ตามประเภทที่ 29.36
3004.90 - เฉพาะควนินิ เกลือของควนินิ และยาบ าบดัมาเลเรียอืน่ ๆ CC

- เฉพาะยาเดสเฟอรัส (Desferal) CC
- เฉพาะยาตานไวรัสเอดส์ CC
- อืน่ ๆ CC

30.05 3005.10 - ของที่ใชแตงแผลที่มีสารยึดติด และของอืน่ๆ ที่มีสารยึดติด CTSH
3005.90 - อืน่ๆ CTSH

30.06 3006.10 - เอ็นเย็บแผล วตัถุใชเย็บแผลที่คลายกัน และกาวเนือ้เยือ่ส าหรับ       CTSH
   ปดิแผลในทางศัลยกรรม ที่ผานการฆาเชือ้แลว แลมิแนเรียและ
   แลมิแนเรียเต็นต์ที่ผานการฆาเชือ้แลว รวมทั้งของใชหามและ
   ซับเลือดซ่ึงใชในทางศัลยกรรมหรือทนัตกรรมที่ผานการฆาเชือ้แลว

3006.20 - รีเอเจนต์ที่ใชในการตรวจกลุมเลือด CTSH
3006.301 - - - รีเอเจนต์ที่ใชในการวนิจิฉัยโรคที่ท าจากจุลินทรีย์ CTSH
3006.309 - - - อืน่ๆ CTSH
3006.40 - ซีเมนต์อุดฟันและของอืน่ที่ใชอุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใชเสริมกระดูก CTSH
3006.50 - หบีและชุดส าหรับการปฐมพยาบาล CTSH
3006.60 - เคมีปรุงแตงที่ใชคุมก าเนดิซ่ึงมีฮอร์โมนหรือมีผลิตภณัฑ์อืน่ๆ CTSH

   ตามประเภทที่  29.37  หรือมีสเปอร์มิไซด์เปน็หลัก
3006.70 - เยลปรุงแตงที่ท าขึน้ใชในทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์       CTSH

   เปน็สารหลอล่ืนส าหรับสวนตางๆ ของรางกายเพื่อการผาตัด
   ทางศัลยกรรมหรือเพื่อการตรวจรางกายทางกายภาพ หรือเปน็
   สารเชือ่มตอ (คับปลิงเอเจนต์) ระหวางรางกายกับเคร่ืองมือแพทย์

3006.80 - ของเสียทางเภสัชกรรม CC
31.01 3101.00 ปุยจากสัตวห์รือปุยจากพืช จะผสมกันหรือจะผานกรรมวธิทีางเคมี    CTH

หรือไมก็ตาม รวมทั้งปุยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภณัฑ์จากสัตวห์รือพืช
หรือโดยการผานกรรมวธิทีางเคมีของผลิตภณัฑ์จากสัตวห์รือพืช

31.02 3102.10 - ยูเรีย จะเปน็สารละลายในน้ าหรือไมก็ตาม CTSH
3102.21 - - แอมโมเนยีมซัลเฟต CTSH
3102.29 - - อืน่ๆ CTSH
3102.30 - แอมโมเนยีมไนเตรต จะเปน็สารละลายในน้ าหรือไมก็ตาม CTSH
3102.40 - ของผสมของแอมโมเนยีมไนเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนต  CTSH

   หรือกับสารอนนิทรีย์อืน่ที่ไมใชปุย  
3102.50 - โซเดียมไนเตรต CTSH
3102.60 - เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรตกับแอมโมเนยีมไนเตรต CTSH
3102.70 - แคลเซียมไซยานาไมด์ CTSH
3102.80 - ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนยีมไนเตรต ที่เปน็สารละลายในน้ า CTSH

   หรือในสารละลายที่มีแอมโมเนยี
3102.90 - อืน่ๆ รวมถึงของผสมที่ไมไดระบไุวตามประเภทยอยดังกลาวขางตน CTSH

31.03 3103.10 - ซุปเปอร์ฟอสเฟต CTSH
3103.20 - เบสิกสแลก CTSH
3103.90 - อืน่ๆ CTSH

31.04 3104.10 - คาร์นลัไลต์ ซิลไวต์ และเกลือโพแทสเซียมตามสภาพธรรมชาติอืน่ๆ CTSH
3104.20 - โพแทสเซียมคลอไรด์ CTSH
3104.30 - โพแทสเซียมซัลเฟต CTSH
3104.90 - อืน่ๆ CTSH

31.05 3105.10 - ของในตอนนีท้ี่ท าเปน็เม็ดหรือลักษณะที่คลายกันหรือที่บรรจุ CTSH
   ภาชนะซ่ึงมีน้ าหนกัรวมภาชนะไมเกิน 10 กิโลกรัม

3105.20 - ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมีที่มีธาตุปุยสามชนดิคือ ไนโตรเจน  CTSH
   ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

3105.30 - ไดแอมโมเนยีมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต) CTSH
3105.40 - แอมโมเนยีมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนยีมฟอสเฟต)  CTSH

   และของผสมของของดังกลาวกับไดแอมโมเนยีมไฮโดรเจนออร์โท
   ฟอสเฟต (ไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต)

3105.51 - - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต CTSH

CC
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3105.59 - - อืน่ๆ CTSH
3105.60 - ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมีอืน่ๆ ที่มีธาตุปุยสองชนดิ คือ CTSH

   ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
3105.90 - อืน่ๆ CC

32.01 3201.10 - ส่ิงสกัดที่ไดจากควบีราโซ CTH
3201.20 - ส่ิงสกัดที่ไดจากแวตเทลิ CTH
3201.90 - อืน่ๆ CTH

32.02 3202.10 - สารอินทรีย์สังเคราะหท์ี่ใชฟอกหนงั CTH
3202.90 - อืน่ๆ CTSH

32.03 3203.00 วตัถุแตงสีที่ไดจากพืชหรือสัตว ์(รวมถึงส่ิงสกัดที่ใชยอมสี  แตไมรวมถึง   CTH
แอนมิอลแบล็ก) จะนยิามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม รวมทั้งส่ิงปรุงแตง
ที่ระบไุวใน หมายเหตุ 3  ของตอนนีท้ี่มีวตัถุแตงสีซ่ึงไดจากพืชหรือสัตวเ์ปน็หลัก

32.04 3204.11 - - สียอมชนดิดิสเพอร์สและส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมดังกลาวเปน็หลัก CTSH
3204.12 - - สียอมชนดิแอซิดจะพรีเมทลัไลส์หรือไมก็ตามและส่ิงปรุงแตง     CTSH

      ที่มีสียอมดังกลาวเปน็หลัก รวมทั้งสียอมชนดิมอร์แดนต์และ
      ส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมชนดิมอร์แดนต์เปน็หลัก

3204.13 - - สียอมชนดิเบสิกและส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมดังกลาวเปน็หลัก CTSH
3204.14 - - สียอมชนดิไดเร็กและส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมดังกลาวเปน็หลัก CTSH
3204.15 - - สียอมชนดิแวต (รวมถึงที่ใชประโยชนเ์ปน็สารสี) และส่ิงปรุงแตง CTSH

      ที่มีสียอมดังกลาวเปน็หลัก
3204.16 - - สียอมชนดิรีแอกทฟีและส่ิงปรุงแตงที่มีสียอมดังกลาวเปน็หลัก CTSH
3204.17 - - สารสีและส่ิงปรุงแตงที่มีสารสีเปน็หลัก CTSH
3204.19 - - อืน่ๆ รวมถึงของผสมของวตัถุแตงสีตามประเภทยอยที่ 3204.11 CTSH

      ถึง 3204.19 ต้ังแตสองประเภทขึน้ไป
3204.20 - ผลิตภณัฑ์อินทรีย์สังเคราะหช์นดิที่ใชเปน็ตัวใหความขาวสวางชนดิฟลูออเรสเซนต์ CTSH
3204.90 - อืน่ๆ CTSH

32.05 3205.00 คัลเลอร์เลก ส่ิงปรุงแตงที่ระบไุวในหมายเหตุ 3 ของตอนนีท้ี่มีคัลเลอร์เลกเปน็หลัก CTH
32.06 3206.11 - - ที่มีไททาเนยีมไดออกไซด์ต้ังแตรอยละ 80  ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTSH

      ซ่ึงค านวณในสภาพแหง
3206.19 - - อืน่ๆ CTSH
3206.20 - สารสีและส่ิงปรุงแตงที่มีสารประกอบโครเมียมเปน็หลัก CTSH
3206.30 - สารสีและส่ิงปรุงแตงที่มีสารประกอบแคดเมียมเปน็หลัก CTSH
3206.41 - - อัลตรามารีนและส่ิงปรุงแตงที่มีอัลตรามารีนเปน็หลัก CTSH
3206.42 - - ลิโทโพน สารสีและส่ิงปรุงแตงอืน่ๆ ที่มีซิงค์ซัลไฟด์เปน็หลัก CTSH
3206.43 - - สารสีและส่ิงปรุงแตงที่มีเฮกซาไซยาโนเฟอร์เรต (เฟอร์โรไซยาไนด์ CTSH

      และเฟอร์ริไซยาไนด์) เปน็หลัก
3206.49 - - อืน่ๆ CTSH
3206.50 - ผลิตภณัฑ์อนนิทรีย์ชนดิที่ใชเปน็ลูมิโนฟอร์ CTSH

32.07 3207.10 - สารสีปรุงแตง ส่ิงปรุงแตงที่ใชท าใหทบึแสง สีปรุงแตง และส่ิงปรุงแตงที่คลายกัน CTSH
3207.20 - เอนาเมลและเกลซ เอนโกป (สลิป) และส่ิงปรุงแตงที่คลายกัน CTSH
3207.30 - น้ ายาชักเงาและส่ิงปรุงแตงที่คลายกัน CTSH
3207.40 - กลาสฟริตและแกวอืน่ๆ ในลักษณะเปน็ผง เม็ด หรือเกล็ด CTSH

32.08 3208.10 - ที่มีโพลิเอสเตอร์เปน็หลัก CTH
3208.20 - ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนลิโพลิเมอร์เปน็หลัก CTH
3208.90 - อืน่ๆ CTH

32.09 3209.10 - ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนลิโพลิเมอร์เปน็หลัก CTH
3209.90 - อืน่ๆ CTH

32.10 3210.00 สีทาอืน่ๆ และวาร์นชิอืน่ๆ (รวมถึงเอนาเมล แลกเกอร์ และดิสเทมเปอร์) CTH
สารสีน้ าปรุงแตงชนดิที่ใชตกแตงหนงัฟอก

32.11 3211.00 ไดรเออร์ปรุงแตง CTH
32.12 3212.10 - แสตมปิ้งฟอยล์ CTH

3212.90 - อืน่ๆ CTH
32.13 3213.10 - สีเปน็ชุด CTH

3213.90 - อืน่ๆ CTH
32.14 3214.10 - พัตต้ีส าหรับยากระจก พัตต้ีส าหรับยาแนวตอ เรซินซีเมนต์ CTSH

   สารประกอบที่ใชในการตอกหมัน  และมาสติกอืน่ๆ  รวมทั้งสีโปฺ
3214.90 - อืน่ๆ CTSH

32.15 3215.11 - - สีด า CTH
3215.19 - - อืน่ๆ CTH
3215.90 - อืน่ๆ CTH

33.01 3301.11 - - ของเบอร์กามอต CTSH
3301.12 - - ของสมชนดิออเรนจ์ CTSH
3301.13 - - ของมะนาวฝร่ัง (เลมอน) CTSH
3301.14 - - ของมะนาว (ไลม)์ CTSH
3301.19 - - อืน่ๆ CTSH
3301.21 - - ของเจอราเนยีม CTSH
3301.22 - - ของมะลิ CTSH
3301.23 - - ของลาเวนเดอร์ หรือของลาแวนดิน CTSH
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3301.24 - - ของเพปเพอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา) CTSH
3301.25 - - ของมินต์อืน่ๆ CTSH
3301.26 - - ของเวทเิวอร์ CTSH
3301.29 - - อืน่ๆ CTSH
3301.30 - เรซินอยด์ CTSH

3301.901 - - - ออลีโอเรซินที่สกัดแลว CTSH
3301.909 - - - อืน่ๆ CTSH

33.02 3302.10 - ชนดิที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเคร่ืองด่ืม CTH
3302.90 - อืน่ๆ CTH

33.03 3303.00 หวัน้ าหอมและน้ าหอม CTH
33.04 3304.10 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชแตงริมฝีปาก CTSH

3304.20 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชแตงตา CTSH
3304.30 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชแตงเล็บมือหรือเล็บเทา CTSH
3304.91 - - เปน็ผง จะอัดหรือไมก็ตาม CTSH
3304.99 - - อืน่ๆ CTSH

33.05 3305.10 - แชมพู CTSH
3305.20 - ส่ิงปรุงแตงส าหรับดัดหรือยืดผม CTSH
3305.30 - แล็กเกอร์ส าหรับใชกับผม CTSH
3305.90 - อืน่ๆ CTSH

33.06 3306.10 - ยาสีฟัน CTSH
3306.20 - ดายใชท าความสะอาดซอกฟัน (เดนทลัฟลอส) CTSH
3306.90 - อืน่ๆ CTSH

33.07 3307.10 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชกอน ระหวางหรือหลังการโกนหนวด CTSH
3307.20 - ส่ิงที่ใชดับกล่ินตัว และใชระงับเหง่ือ CTSH
3307.30 - เกลือหอมและส่ิงปรุงแตงอืน่ๆ ส าหรับใชอาบน้ า CTSH
3307.41 - - "อะการ์บตัตี" และส่ิงปรุงแตงอืน่ๆ ที่ใหกล่ินหอมโดยการเผา CTSH
3307.49 - - อืน่ๆ CTSH

3307.901 - - - สารละลายที่ใชลางคอนแทกเลนส์หรือตาเทยีม CTSH
3307.909 - - - อืน่ๆ CTSH

34.01 3401.111 - - - สบู ผลิตภณัฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแตงที่มีคุณสมบติั ลดแรงตึงผิว CTH
         ซ่ึงมีลักษณะเปน็แทง เปน็กอน หลอหรืออัดเปน็ชิน้ หรือเปน็รูปทรง

3401.112 - - - กระดาษ แวดด้ิง สักหลาดและผาไมทอ ที่อาบซึม CTH
         เคลือบหรือหุมดวยสบูหรือสารซักฟอก

3401.191 - - - สบู ผลิตภณัฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแตงที่มีคุณสมบติั ลดแรงตึงผิว CTH
         ซ่ึงมีลักษณะเปน็แทง เปน็กอน หลอหรืออัดเปน็ชิน้ หรือเปน็รูปทรง 

3401.192 - - - กระดาษ แวดด้ิง สักหลาด และผาไมทอ ที่อาบซึม CTH
         เคลือบหรือหุมดวยสบูหรือสารซักฟอก

3401.20 - สบูในลักษณะอืน่ๆ CTH
3401.30 - ผลิตภณัฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแตงที่มีคุณสมบติัลดแรงตึงผิว CTH

   ส าหรับท าความสะอาดผิวซ่ึงมีลักษณะเปน็ของเหลวหรือครีมและ
   จัดท าขึน้เพื่อการขายปลีก จะมีสบูหรือไมก็ตาม

34.02 3402.111 - - - โซเดียมลอริลซัลเฟตและโซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต CTSH
3402.119 - - - อืน่ ๆ CTSH
3402.12 - - แคตไอออนกิ CTSH
3402.13 - - นอ็น-ไอออนกิ CTSH
3402.19 - - อืน่ๆ CTSH

3402.201 - - - สารซักฟอก CTSH
3402.209 - - - เฉพาะส่ิงปรุงแตงที่มีคุณสมบติัเฉพาะในการกระจายคราบน้ ามันบนผิวน้ า CTSH

- - - อืน่ๆ CTSH
3402.90 - อืน่ ๆ CTSH

34.03 3403.11 - - ส่ิงปรุงแตงที่ใชในการผานกรรมวธิขีองวตัถุทอ หนงัฟอก หนงัเฟอร์หรือวตัถุอืน่ๆ CTSH
3403.19 - - อืน่ๆ CTSH
3403.91 - - ส่ิงปรุงแตงที่ใชในการผานกรรมวธิขีองวตัถุทอ หนงัฟอก หนงัเฟอร์หรือวตัถุอืน่ๆ CTSH
3403.99 - - อืน่ๆ CTSH

34.04 3404.10 - ท าจากลิกไนต์ที่ดัดแปลงโครงสรางทางเคมี CTSH
3404.20 - ท าจากโพลิ (ออกซิเอทลีิน) (โพลิเอทลีินไกลคอล) CTSH
3404.90 - อืน่ๆ CTSH

34.05 3405.10 - ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และส่ิงปรุงแตงที่คลายกัน ส าหรับใชกับรองเทาหรือเคร่ืองหนงั CTSH
3405.20 - ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และส่ิงปรุงแตงที่คลายกันส าหรับบ ารุงรักษา CTSH

   เฟอร์นเิจอร์ พื้นหรือส่ิงอืน่ๆ ที่ท าดวยไม
3405.30 - ยาขัดเงาและส่ิงปรุงแตงที่คลายกัน ส าหรับใชกับตัวถังรถ นอกจากยาขัดเงาโลหะ CTSH
3405.40 - เพสต์และผงส าหรับขัดถู และส่ิงปรุงแตงอืน่ๆ ส าหรับขัดถู CTSH
3405.90 - อืน่ๆ CTSH

34.06 3406.00 เทยีนไข เทเพอร์ และส่ิงที่คลายกัน CTH
34.07 3407.001 - - - ส่ิงปรุงแตงส าหรับใชทางทนัตกรรมที่มีปลาสเตอร์เปน็หลัก CTH

3407.009 - - - อืน่ๆ CTH
35.01 3501.10 - เคซีอิน CTSH

3501.90 - อืน่ๆ CTSH
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
35.02 3502.11 - - แหง CTSH

3502.19 - - อืน่ๆ CTSH
3502.20 - แอลบมูินที่ไดจากนม รวมถึงส่ิงเขมขนที่ไดจากโปรตีนของหางนม CTSH

   (เวย)์ ต้ังแตสองชนดิขึน้ไป
3502.90 - อืน่ๆ CTSH

35.03 3503.001 - - - ไอซิงกลาส CTH
3503.009 - - - อืน่ๆ CTH

35.04 3504.00 เพปโทนและอนพุันธข์องเพปโทน สารโปรตีนอืน่ๆ และอนพุันธข์องสารโปรตีน CTH
เหลานัน้ที่ไมไดระบหุรือรวมไวในที่อืน่ ผงหนงัดิบจะใสโครมอลัมดวยหรือไมก็ตาม

35.05 3505.10 - เดกซ์ทริน และโมดิไฟด์สตาร์ชอืน่ๆ CTSH
3505.20 - กาว CTSH

35.06 3506.10 - ผลิตภณัฑ์ที่เหมาะส าหรับใชเปน็กาวหรือสารยึดติด ซ่ึงจัดท าขึน้เพื่อการขายปลีก CTSH
   เปน็กาวหรือสารยึดติด โดยมีน้ าหนกัสุทธไิมเกิน 1 กิโลกรัม

3506.91 - - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 หรือยางเปน็หลัก CTSH
3506.99 - - อืน่ๆ CTSH

35.07 3507.10 - เรนเนต และส่ิงเขมขนของเรนเนต CTH
3507.90 - อืน่ๆ CTH

36.01 3601.00 ดินขับ CTH
36.02 3602.00 วตัถุระเบดิ นอกจากดินขับ CTH
36.03 3603.00 สายชนวนจุดระเบดิ ชนวนระเบดิ แก฿ปกนกระสุนปนื หรือแก฿ป CTH

หวัชนวนระเบดิ เชือ้จุดระเบดิ เชือ้ปะทไุฟฟูา ส าหรับจุดระเบดิ
36.04 3604.10 - ดอกไมเพลิง CTH

3604.90 - อืน่ๆ CTH
36.05 3605.00 ไมขีดไฟ นอกจากของจ าพวกดอกไมเพลิงตามประเภทที่ 36.04 CTH
36.06 3606.10 - เชือ้เพลิงเหลวหรือเชือ้เพลิงที่เปน็ก฿าซเหลวบรรจุในภาชนะชนดิใชบรรจุหรือเติม CTH

   ไฟแช็กหรือเคร่ืองขีดไฟที่คลายกัน และมีความจุไมเกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3606.90 - อืน่ๆ CTH

37.01 3701.10 - ส าหรับเอกซเรย์ CTH
3701.20 - ฟิล์มชนดิถายแลวใหภาพทนัที CTH
3701.30 - แผนและฟิล์มอืน่ๆ ที่ดานใดก็ตามเกิน 255 มิลลิเมตร CTH
3701.91 - - ส าหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม) CTH
3701.99 - - อืน่ๆ CTH

37.02 3702.10 - ส าหรับเอกซเรย์ CTH
3702.20 - ฟิล์มชนดิถายแลวใหภาพทนัที CTH
3702.31 - - ส าหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม) CTH
3702.32 - - อืน่ๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อิมัลชัน CTH
3702.39 - - อืน่ๆ CTH
3702.41 - - มีความกวางเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร CTH

      ส าหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม)
3702.42 - - มีความกวางเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร CTH

      นอกจากที่ใชในการถายรูปสี
3702.43 - - มีความกวางเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวไมเกิน 200 เมตร CTH
3702.44 - - มีความกวางเกิน 105 มิลลิเมตร แตไมเกิน 610 มิลลิเมตร CTH
3702.51 - - มีความกวางไมเกิน 16 มิลลิเมตร และมีความยาวไมเกิน 14 เมตร CTH
3702.52 - - มีความกวางไมเกิน 16 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 14 เมตร CTH
3702.53 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร CTH

      และมีความยาวไมเกิน 30 เมตร ส าหรับท าสไลด์
3702.54 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร CTH

      และมีความยาวไมเกิน 30 เมตร นอกจากส าหรับท าสไลด์
3702.55 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร CTH

      และมีความยาวเกิน 30 เมตร
3702.56 - - มีความกวางเกิน 35 มิลลิเมตร CTH
3702.91 - - มีความกวางไมเกิน 16 มิลลิเมตร CTH

3702.93 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร CTH
      และมีความยาวไมเกิน 30 เมตร

3702.94 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร CTH
      และมีความยาวเกิน 30 เมตร

3702.95 - - มีความกวางเกิน 35 มิลลิเมตร CTH
37.03 3703.10 - เปน็มวนและมีความกวางเกิน 610 มิลลิเมตร CTH

3703.20 - อืน่ๆ ส าหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม) CTH
3703.90 - อืน่ๆ CTH

37.04 3704.00 แผน ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและส่ิงทอ ใชในการถายรูป CTH
ที่ถายหรืออัดแลว แตยังไมไดลาง

37.05 3705.10 - ส าหรับใชในการถายท าออฟเซ็ต CTH
3705.20 - ไมโครฟิล์ม CTH
3705.90 - อืน่ๆ CTH

37.06 3706.101 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ซ่ึงพิสูจนใ์หเปน็ที่พอใจอธบิดีกรมศุลกากร    CTH
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
         วาเปน็ฟิล์มภาพยนตร์ที่บนัทกึเหตุการณ์และสถานที่ตามที่เปน็จริง
         โดยมิไดแตงขึน้หรือเปน็ฟิล์มภาพยนตร์ที่แสดงในดานวชิาการ

3706.102 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ที่ไดจากการถายท าในตางประเทศนอกจากที่ระบุ CTH
         ไวตามประเภทยอยที่  3706.101

3706.103 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ที่ไดจากการถายท าในประเทศนอกจากที่ระบุ CTH
         ไวตามประเภทยอยที่ 3706.101

3706.109 - - - อืน่ๆ CTH
3706.901 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ซ่ึงพิสูจนใ์หเปน็ที่พอใจอธบิดีกรมศุลกากร  CTH

         วาเปน็ฟิล์มภาพยนตร์ที่บนัทกึเหตุการณ์และสถานที่ตามที่เปน็จริง
         โดยมิไดแตงขึน้หรือเปน็ฟิล์มภาพยนตร์ที่แสดงในดานวชิาการ

3706.902 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ที่บนัทกึแตเสียงเทานัน้ CTH
3706.909 - - - อืน่ๆ CTH

37.07 3707.10 - อิมัลชันไวแสง CTSH
3707.90 - อืน่ๆ CTSH

38.01 3801.10 - กราไฟต์เทยีม CTSH
3801.20 - กราไฟต์ชนดิคอลลอยด์หรือกึง่คอลลอยด์ CTSH
3801.30 - คาร์บอเนเซียสเพสต์ส าหรับท าอิเล็กโทรด และเพสต์ที่คลายกันส าหรับบผุนงัเตา CTSH
3801.90 - อืน่ๆ CTSH

38.02 3802.10 - คาร์บอนกัมมันต์ CTH
3802.90 - อืน่ๆ CTH

38.03 3803.00 ทอลล์ออยล์ จะท าใหบริสุทธิ์หรือไมก็ตาม CTH
38.04 3804.00 ดางที่เหลือจากการผลิตเยือ่ไม จะท าใหเขมขน แยกเอาน้ าตาลออก     CTH

หรือจะผานกรรมวธิทีางเคมีหรือไมก็ตาม รวมถึงลิกนนิซัลโฟเนต
แตไมรวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภทที่ 38.03

38.05 3805.10 - น้ ามันกัมเทอร์เพนไทน ์น้ ามันวดูเทอร์เพนไทนห์รือน้ ามันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ CTH
3805.20 - ไพนอ์อยล์ CTH
3805.90 - อืน่ๆ CTH

38.06 3806.10 - โรซินและกรดเรซิน CTSH
3806.20 - เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือของอนพุันธโ์รซิน  CTSH

   หรือเกลือของอนพุันธก์รดเรซิน นอกจากเกลือของโรซินแอดดัก
3806.30 - เอสเทอร์กัม CTSH
3806.90 - อืน่ๆ CTSH

38.07 3807.00 วดูทาร์ น้ ามันวดูทาร์ วดูครีโอโซต วดูแนฟทา พิตซ์ที่ไดจากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์ CTH
และส่ิงปรุงแตงที่คลายกันที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ไดจากพืชผักเปน็หลัก

38.08 3808.10 - สารฆาแมลง CTSH
3808.20 - สารฆารา CTSH
3808.30 - สารฆาวชัพืช ผลิตภณัฑ์ที่ใชปอูงกันการงอกของพืช และผลิตภณัฑ์ CTSH

   ที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3808.401 - - - ชนดิที่มีกรดน้ ามันดินปนกับดางแอลคาไล  และชนดิอืน่ๆ  CTSH

         ตามที่อธบิดีกรมศุลกากรประกาศก าหนด
3808.409 - - - อืน่ๆ CTSH
3808.901 - - - สารเบื่อหนู CTSH
3808.909 - - - อืน่ๆ CTSH

38.09 3809.10 - ที่มีสารจ าพวกอะมิเลเชียสเปน็หลัก CTSH
3809.91 - - ชนดิที่ใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอหรืออุตสาหกรรมที่คลายกัน CTSH
3809.92 - - ชนดิที่ใชในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คลายกัน CTSH
3809.93 - - ชนดิที่ใชในอุตสาหกรรมหนงัหรืออุตสาหกรรมที่คลายกัน CTSH

38.10 3810.10 - ส่ิงปรุงแตงส าหรับกัดลางผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบดวยโลหะ CTH
   และวตัถุอืน่ๆ ส าหรับใชในการบดักรี เปาุแลนหรือการเชือ่ม

3810.90 - อืน่ๆ CTH
38.11 3811.11 - - ที่มีสารประกอบของตะกัว่เปน็หลัก CTH

3811.19 - - อืน่ๆ CTH
3811.21 - - ที่มีน้ ามันปโิตรเลียมหรือน้ ามันที่ไดจากแรบทิมูินสั CTH
3811.29 - - อืน่ๆ CTH
3811.90 - อืน่ๆ CTH

38.12 3812.10 - ส่ิงปรุงแตงที่ใชเปน็ตัวเรงส าหรับยาง CTH
3812.20 - คอมพาวนด์พลาสติไซเซอร์ส าหรับยางหรือพลาสติก CTH
3812.30 - ส่ิงปรุงแตงกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบไิลเซอร์อืน่ๆ CTH

   ส าหรับยางหรือพลาสติก
38.13 3813.00 ส่ิงปรุงแตงและส่ิงดับเพลิง (ชาร์จ) ส าหรับเคร่ืองดับเพลิง CTH

ลูกระเบดิดับเพลิงที่บรรจุส่ิงดับเพลิงแลว 
38.14 3814.00 ตัวท าละลายและทนิเนอร์ที่เปน็สารอินทรีย์ผสม ที่ไมไดระบุ CTH

หรือรวมไวในที่อืน่ ส่ิงปรุงแตงที่ใชลอกสีหรือลอกวาร์นชิ
38.15 3815.11 - - ที่มีนกิเกิลหรือสารประกอบของนกิเกิล เปน็สารกัมมันต์ CTH

3815.12 - - ที่มีโลหะมีคาหรือสารประกอบโลหะมีคา เปน็สารกัมมันต์ CTH
3815.19 - - อืน่ๆ CTH
3815.90 - อืน่ๆ CTH
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38.16 3816.00 ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีต และของที่มีสวนผสมคลายกันที่ทนไฟ CTH

นอกจากผลิตภณัฑ์ตามประเภทที่ 38.01
38.17 3817.00 แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาลีนผสม นอกจากที่ระบไุว CTH

ตามประเภทที่ 27.07 หรือ 29.02
38.18 3818.00 ธาตุเคมีที่โด฿ปแลวส าหรับใชในทางอิเล็กทรอนกิส์ มีลักษณะเปน็แผนกลม เปน็เวเฟอร์ CTH

หรือลักษณะที่คลายกัน สารประกอบเคมีที่โด฿ปแลวส าหรับใชในทางอิเล็กทรอนกิส์
38.19 3819.00 น้ ามันเบรกไฮดรอลิก และของเหลวปรุงแตงอืน่ๆ ที่ใชส าหรับการสงก าลังไฮดรอลิก CTH

ที่ไมมีหรือมีน้ ามันปโิตรเลียมหรือน้ ามันจากแรบทิมูินสันอยกวารอยละ 70 
โดยน้ าหนกั

38.20 3820.00 ส่ิงปรุงแตงกันการเยือกแข็ง และของเหลวปรุงแตงขจัดน้ าแข็ง CTH
38.21 3821.00 อาหารเพาะเชือ้ปรุงแตงส าหรับเล้ียงจุลินทรีย์ CTH
38.22 3822.00 รีเอเจนต์ที่มีวตัถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแตงแลวจะมีวตัถุรองรับ  CTH

หรือไมก็ตามส าหรับใชในการวนิจิฉัยหรือใชตามหองปฏบิติัการ
นอกจากที่ระบไุวตามประเภทที่ 30.02 หรือ 30.06 วตัถุอางอิงที่รับรองแลว

38.23 3823.11 - - สเตียริกแอซิด CTSH
3823.12 - - โอเลอิกแอซิด CTSH
3823.13 - - ทอลออยล์แฟตต้ีแอซิด CTSH
3823.19 - - อืน่ๆ CTSH
3823.70 - แฟตต้ีแอลกอฮอล์ที่ใชในทางอุตสาหกรรม CTSH

38.24 3824.10 - สารยึดปรุงแตงส าหรับท าแบบหลอหรือแกนหลอ CTSH
3824.20 - กรดแนฟทนีกิรวมทั้งเกลือที่ไมละลายน้ าและเอสเทอร์ของกรดแนฟทนีกิ CTSH
3824.30 - เมทลัคาร์ไบด์ที่ผสมเขาดวยกันหรือที่ผสมกับสารยึดที่มีโลหะ CTSH

   ซ่ึงไมไดเกาะหรือติดรวมกัน
3824.40 - สารเติมแตงที่ปรุงแตงแลวส าหรับใชกับซีเมนต์ มอร์ทาร์ หรือคอนกรีต CTSH
3824.50 - มอร์ทาร์และคอนกรีต ชนดิไมทนไฟ CTSH
3824.60 - ซอร์บทิอล นอกจากของตามประเภทยอยที่ 2905.44 CTSH
3824.71 - - ของผสมที่มีอนพุันธช์นดิเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดร CTSH

      คาร์บอนที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเทานัน้
3824.79 - - อืน่ๆ CTSH
3824.90 - อืน่ๆ CTSH

38.25 3825.10 - ขยะเทศบาล CC
3825.20 - ตะกอนจากน้ าเสีย CC
3825.30 - ของเสียจากสถานพยาบาล CC
3825.41 - - ชนดิฮาโลเจเนเต็ด CC
3825.49 - - อืน่ๆ CC
3825.50 - ของเสียที่เปน็ของเหลวกัดลางโลหะ  น้ ามันไฮดรอลิก  น้ ามันเบรค CC

   และของเหลวกันการเยือกแข็ง
3825.61 - - มีองค์ประกอบสวนใหญเปน็สารอินทรีย์ CC
3825.69 - - อืน่ๆ CC
3825.90 - อืน่ๆ CC

39.01 3901.10 - โพลิเอทลีินที่มีความถวงจ าเพาะนอยกวา 0.94 CTH
3901.20 - โพลิเอทลีินที่มีความถวงจ าเพาะต้ังแต 0.94 ขึน้ไป CTH
3901.30 - เอทลีิน-ไวนลิอะซีเทตโคโพลิเมอร์ CTH
3901.90 - อืน่ๆ CTH

39.02 3902.10 - โพลิโพรพิลีน CTH
3902.20 - โพลิไอโซบวิทลีิน CTH
3902.30 - โพรพิลีนโคโพลิเมอร์ CTH
3902.90 - อืน่ๆ CTH

39.03 3903.11 - - ชนดิเอกซแพนซิเบลิ CTH
3903.19 - - อืน่ๆ CTH
3903.20 - สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์ CTH
3903.30 - อะคริโลไนไทรล์-บวิทาไดอีน-สไตรีน (เอบเีอส) โคโพลิเมอร์ CTH
3903.90 - อืน่ๆ CTH

39.04 3904.10 - โพลิ(ไวนลิคลอไรด์) ที่ไมไดผสมกับสารอืน่ใด CTH
3904.21 - - ชนดินอ็นพลาสติไซด์ CTH
3904.22 - - ชนดิพลาสติไซด์ CTH
3904.30 - ไวนลิคลอไรด์-ไวนลิอะซีเทตโคโพลิเมอร์ CTH
3904.40 - ไวนลิคลอไรด์โคโพลิเมอร์อืน่ๆ CTH
3904.50 - ไวนลิิดีนคลอไรด์โพลิเมอร์ CTH
3904.61 - - โพลิเตตระฟลูโอโรเอทลีิน CTH
3904.69 - - อืน่ๆ CTH
3904.90 - อืน่ๆ CTH

39.05 3905.12 - - ที่เปน็ดิสเพอร์ชันในน้ า CTH
3905.19 - - อืน่ๆ CTH
3905.21 - - ที่เปน็ดิสเพอร์ชันในน้ า CTH
3905.29 - - อืน่ๆ CTH
3905.30 - โพลิ(ไวนลิแอลกอฮอล์) จะมีหมูอันไฮโดรไลส์อะซีเทตหรือไมก็ตาม CTH
3905.91 - - โคโพลิเมอร์ CTH
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3905.99 - - อืน่ๆ CTH

39.06 3906.10 - โพลิ(เมทลิเมทาคริเลต) CTH
3906.90 - อืน่ๆ CTH

39.07 3907.10 - โพลิอะซีทลั CTH
3907.20 - โพลิอีเทอร์อืน่ๆ CTH
3907.30 - อีพอกไซด์เรซิน CTH
3907.40 - โพลิคาร์บอเนต CTH
3907.50 - แอลคิดเรซิน CTH
3907.60 - โพลิ(เอทลีินเทเรฟทาเลต) CTH
3907.91 - - ชนดิไมอิม่ตัว CTH
3907.99 - - อืน่ๆ CTH

39.08 3908.10 - โพลิอะไมด์-6  โพลิอะไมด์-11  โพลิอะไมด์-12  โพลิอะไมด์-6, CTH
   6 โพลิอะไมด์-6,9  โพลิอะไมด์-6,10 หรือ โพลิอะไมด์-6,12

3908.90 - อืน่ๆ CTH
39.09 3909.10 - ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน CTH

3909.20 - เมลามีนเรซิน CTH
3909.30 - อะมิโนเรซินอืน่ๆ CTH
3909.40 - ฟีโนลิกเรซิน CTH
3909.50 - โพลิยูรีเทน CTH

39.10 3910.00 ซิลิโคน ในลักษณะขัน้ปฐม CTH
39.11 3911.10 - ปโิตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดีนหรือคิวมาโรน-อินดีนเรซิน และโพลิเทอร์พีน CTH

3911.90 - อืน่ๆ CTH
39.12 3912.11 - - ชนดินอ็นพลาสติไซด์ CTH

3912.12 - - ชนดิพลาสติไซด์ CTH
3912.20 - เซลลูโลสไนเทรต (รวมถึงคอลโลเดียน) CTH
3912.31 - - คาร์บอกซิเมทลิเซลลูโลส และเกลือของคาร์บอกซิเมทลิเซลลูโลส CTH
3912.39 - - อืน่ๆ CTH
3912.90 - อืน่ๆ CTH

39.13 3913.10 - กรดแอลจินกิ เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินกิ CTH
3913.90 - อืน่ๆ CTH

39.14 3914.00 ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 CTH
เปน็หลัก ในลักษณะขัน้ปฐม

39.15 3915.10 - ของโพลิเมอร์ของเอทลีิน CTH
3915.20 - ของโพลิเมอร์ของสไตรีน CTH
3915.30 - ของโพลิเมอร์ของไวนลิคลอไรด์ CTH
3915.90 - ของพลาสติกอืน่ๆ CTH

39.16 3916.10 - ของโพลิเมอร์ของเอทลีิน CTSH
3916.20 - ของโพลิเมอร์ของไวนลิคลอไรด์ CTSH
3916.90 - ของพลาสติกอืน่ๆ CTSH

39.17 3917.10 - ไสเทยีม (ปลอกไสกรอก) ท าดวยโปรตีนแข็งหรือวตัถุจ าพวกเซลลูโลส CTSH
3917.21 - - ท าดวยโพลิเมอร์ของเอทลีิน CTSH
3917.22 - - ท าดวยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน CTSH
3917.23 - - ท าดวยโพลิเมอร์ของไวนลิคลอไรด์ CTSH
3917.29 - - ท าดวยพลาสติกอืน่ๆ CTSH
3917.31 - - หลอดหรือทอและทอออน ที่ออนงอได มีความตานทานแรงดัน  CTSH

      ต่ าสุด 27.6 เมกะปาสกาล    
3917.32 - - อืน่ๆ ที่ไมเสริมใหแข็งแรงหรือไมมีวตัถุอืน่อยูดวย ไมมีอุปกรณ์ติดต้ัง CTSH
3917.33 - - อืน่ๆ ที่ไมเสริมใหแข็งแรงหรือไมมีวตัถุอืน่อยูดวย มีอุปกรณ์ติดต้ัง CTSH
3917.39 - - อืน่ๆ CTSH
3917.40 - อุปกรณ์ติดต้ัง CTSH

39.18 3918.10 - ท าดวยโพลิเมอร์ของไวนลิคลอไรด์ CTSH
3918.90 - ท าดวยพลาสติกอืน่ๆ CTSH

39.19 3919.10 - เปน็มวน มีความกวางไมเกิน 20 เซนติเมตร CTSH ยกเวนมาจากประเภทยอยที่ 391990
3919.90 - เฉพาะเทปส าหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพทห์รือสายไฟฟูา CTSH ยกเวนมาจากประเภทยอยที่ 391910

- อืน่ๆ CTSH ยกเวนมาจากประเภทยอยที่ 391910
39.20 3920.10 - เฉพาะเทปส าหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพทห์รือสายไฟฟูา CTSH

- อืน่ๆ CTSH
3920.20 - ท าดวยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน CTSH
3920.30 - ท าดวยโพลิเมอร์ของสไตรีน CTSH
3920.43 - - มีพลาสติไซเซอร์ไมนอยกวารอยละ 6 โดยน้ าหนกั CTSH
3920.49 - - อืน่ๆ CTSH
3920.51 - - ท าดวยโพลิ (เมทลิเมทาคริเลต) CTSH
3920.59 - - อืน่ๆ CTSH
3920.61 - - ท าดวยโพลิคาร์บอเนต CTSH
3920.62 - - ท าดวยโพลิ (เอทลีินเทเรฟทาเลต) CTSH
3920.63 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ที่ไมอิม่ตัว CTSH
3920.69 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์อืน่ๆ CTSH
3920.71 - - ท าดวยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส CTSH
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3920.72 - - ท าดวยวลัแคไนซ์ไฟเบอร์ CTSH
3920.73 - - ท าดวยเซลลูโลสอะซีเทต CTSH
3920.79 - - ท าดวยอนพุันธอ์ืน่ๆ ของเซลลูโลส CTSH
3920.91 - - ท าดวยโพลิ(ไวนลิบวิทรัิล) CTSH
3920.92 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพทห์รือสายไฟฟูา CTSH
3920.93 - - ท าดวยอะมิโนเรซิน CTSH
3920.94 - - ท าดวยฟีโนลิกเรซิน CTSH
3920.99 - - เฉพาะเทปส าหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพทห์รือสายไฟฟูา CTSH

- - อืน่ๆ CTSH
39.21 3921.11 - - ท าดวยโพลิเมอร์ของสไตรีน CTSH

3921.12 - - ท าดวยโพลิเมอร์ของไวนลิคลอไรด์ CTSH
3921.13 - - ท าดวยโพลิยูนเิทน CTSH
3921.14 - - ท าดวยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส CTSH
3921.19 - - ท าดวยพลาสติกอืน่ ๆ CTSH
3921.90 - เฉพาะที่มีความหนาไมเกิน 10 ไมครอน CTSH

- เฉพาะเทปส าหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพทห์รือสายไฟฟูา CTSH
- อืน่ๆ CTSH

39.22 3922.10 - อางอาบน้ า ที่อาบน้ าชนดิฝักบวั อางลางชาม อางลางหนา CTH
3922.20 - ที่รองนัง่และฝาปดิโถสวม CTH
3922.90 - อืน่ๆ CTH

39.23 3923.10 - กลอง หบี หบีโปรง และของที่คลายกัน CTH
3923.21 - - เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชือ้เคลือบอะลูมิเนยีมและมีฝาปดิ CTH

- - เฉพาะถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนยีม CTH
- - อืน่ๆ CTH

3923.29 - - เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชือ้เคลือบอะลูมิเนยีมและมีฝาปดิ CTH
- - เฉพาะถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนยีม CTH
- - อืน่ๆ CTH

3923.30 - ขวดขนาดใหญ ขวด ขวดคอคอด และของที่คลายกัน CTH
3923.40 - แกนมวน กรวยมวน กระสวยและของรองรับที่คลายกัน CTH
3923.50 - จุก ฝาและที่ปดิครอบอืน่ๆ CTH
3923.90 - เฉพาะถังบรรจุก฿าซธรรมชาติอัดท าจากวสัดุผสม (คอมโพสิท) เปน็หลัก CTH

   ซ่ึงประกอบดวยวสัดุผสมเสริมแรงดวยใยแกว (เรนฟอร์ดไฟเบอร์กลาส)
   และหุมดวยพสาสติกเรซิน (อีพอกซีเรซิน)
- อืน่ๆ CTH

39.24 3924.10 - เคร่ืองใชบนโต฿ะอาหาร และเคร่ืองครัว CTH
3924.90 - อืน่ๆ CTH

39.25 3925.10 - เรเซอร์ววัร์ แทง็ก์ แวต และภาชนะส าหรับบรรจุที่คลายกันมีความจุเกิน 300 ลิตร CTH
3925.20 - ประตู หนาตาง และกรอบของของดังกลาว รวมทั้งธรณีประตู CTH
3925.30 - บานเล่ือน ฉากบงัตาหรือมูล่ี (รวมถึงบานเกล็ดนอน) CTH

   และของที่คลายกัน รวมทั้งสวนประกอบของของดังกลาว
3925.90 - อืน่ๆ CTH

39.26 3926.10 - ของใชส านกังานหรือโรงเรียน CTH
3926.20 - เคร่ืองแตงกายและของที่ใชประกอบกับเคร่ืองแตงกาย (รวมถึงถุงมือทกุชนดิ) CTH
3926.30 - อุปกรณ์ติดต้ังส าหรับเฟอร์นเิจอร์ ส าหรับตัวถังรถยนต์ หรือส่ิงที่คลายกัน CTH
3926.40 - รูปปั้นขนาดเล็กและเคร่ืองประดับอืน่ๆ CTH
3926.90 - เฉพาะเบาะรองรับการกระโดดจากที่สูงเพื่อชวยชีวติ CTH

- เฉพาะแบบพลาสติกที่พิมพ์รอยฟันแลว CTH
- เฉพาะลูกกระสงส าหรับใชในการประมง CTH
- เฉพาะทุนกักน้ ามัน CTH
- เฉพาะครอบหกูันเสียง ส่ิงอุดหลูดเสียง อุปกรณ์วดัไอของสารอินทรีย์ CTH
   หรือวดัไอของปรอทบรรดาที่เปน็อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั
- เฉพาะเอ็นส าหรับใชกับแรกเก็ตที่มีความยาวไมเกิน 15 เมตร CTH
   และบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก
- เฉพาะตาขอ หวงและตัวล็อค ที่น าเขามาเพื่อใชในอุตสาหกรรมผลิตรองเทา CTH
   และของตามประเภทที่ 42.02
- เฉพาะชนดิที่ใชเปน็สวนประกอบในยานยนต์โดยสาร CTH
- อืน่ ๆ CTH

40.01 4001.10 - น้ ายางธรรมชาติ จะผานกรรมวธิพีรีวลัแคไนซ์เซชันหรือไมก็ตาม WO
4001.21 - - ยางแผนรมควนั WO
4001.22 - - ยางธรรมชาติที่ก าหนดไวในทางเทคนคิ (ทเีอสเอ็นอาร์) WO

4001.291 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม WO
4001.292 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ WO
4001.301 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม WO
4001.302 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ WO

40.02 4002.11 - - น้ ายาง CTSH
4002.191 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม CTSH
4002.192 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTSH
4002.201 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม CTSH
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4002.202 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTSH
4002.311 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม CTSH
4002.312 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTSH
4002.391 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม CTSH
4002.392 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTSH
4002.41 - - น้ ายาง CTSH

4002.491 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม CTSH
4002.492 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTSH
4002.51 - - น้ ายาง CTSH

4002.591 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม CTSH
4002.592 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTSH
4002.601 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม CTSH
4002.602 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTSH
4002.701 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม CTSH
4002.702 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTSH
4002.801 - - - ของผสมที่ไดจากน้ ายางธรรมชาติและน้ ายางสังเคราะห์ CTSH
4002.809 - - - อืน่ๆ CTSH
4002.91 - - น้ ายาง CTSH

4002.991 - - - ในลักษณะขัน้ปฐม CTSH
4002.992 - - - เปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTSH

40.03 4003.00 ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะขัน้ปฐมหรือเปน็แผน แผนบางหรือเปน็แถบ CTH
40.04 4004.00 เศษ เศษตัด และของที่ใชไมได ที่เปน็ยาง (นอกจากยางแข็ง) CTH

รวมทั้งผงและเม็ดที่ไดจากส่ิงดังกลาว
40.05 4005.10 - ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา CTH

4005.20 - สารละลาย รวมทั้งดิสเปอร์ชันนอกจากของตามประเภทยอยที่ 4005.10 CTH
4005.91 - - เปน็แผน แผนบาง และเปน็แถบ CTH
4005.99 - - อืน่ๆ CTH

40.06 4006.10 - แถบ "คาเมลแบล็ก" ส าหรับหลอดอกยางนอก CTH
4006.90 - อืน่ๆ CTH

40.07 4007.00 ดายและดายชนดิคอร์ด ท าดวยยางวลัแคไนซ์ CTH
40.08 4008.111 - - - กระเบื้องปพูื้น กระเบื้องติดผนงั CTH

4008.119 - - - อืน่ๆ CTH
4008.191 - - - กระเบื้องปพูื้น กระเบื้องติดผนงั CTH
4008.199 - - - อืน่ๆ CTH
4008.211 - - - กระเบื้องปพูื้น กระเบื้องติดผนงั CTH
4008.219 - - - อืน่ๆ CTH
4008.291 - - - กระเบื้องปพูื้น กระเบื้องติดผนงั CTH
4008.299 - - - อืน่ๆ CTH

40.09 4009.11 - - ไมมีอุปกรณ์ติดต้ัง CTH
4009.12 - - มีอุปกรณ์ติดต้ัง CTH
4009.21 - - ไมมีอุปกรณ์ติดต้ัง CTH
4009.22 - - มีอุปกรณ์ติดต้ัง CTH
4009.31 - - ไมมีอุปกรณ์ติดต้ัง CTH
4009.32 - - มีอุปกรณ์ติดต้ัง CTH
4009.41 - - ไมมีอุปกรณ์ติดต้ัง CTH
4009.42 - - มีอุปกรณ์ติดต้ัง CTH

40.10 4010.11 - - เสริมใหแข็งแรงดวยโลหะเทานัน้ CTH
4010.12 - - เสริมใหแข็งแรงดวยวตัถุทอเทานัน้ CTH
4010.13 - - เสริมใหแข็งแรงดวยพลาสติกเทานัน้ CTH
4010.19 - - อืน่ๆ CTH
4010.31 - - สายพานสงก าลังเปน็วงมีภาคตัดขวางเปน็รูปส่ีเหล่ียมคางหมู   CTH

      (สายพานรูปตัวว)ี สายพานหลายล่ิม (วริีบด์) ที่มีเสนรอบวงภายนอก
      เกิน 60 เซนติเมตร แตไมเกิน 180 เซนติเมตร

4010.32 - - สายพานสงก าลังเปน็วงมีภาคตัดขวางเปน็รูปส่ีเหล่ียมคางหมู    CTH
      (สายพานรูปตัวว)ี นอกจากสายพานหลายล่ิม (วริีบด์) ที่มีเสนรอบวง
      ภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แตไมเกิน 180 เซนติเมตร

4010.33 - - สายพานสงก าลังเปน็วงมีภาคตัดขวางเปน็รูปส่ีเหล่ียมคางหมู CTH
      (สายพานรูปตัวว)ี สายพานหลายล่ิม (วริีบด์) ที่มีเสนรอบวง
      ภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แตไมเกิน 240 เซนติเมตร

4010.34 - - สายพานสงก าลังเปน็วงมีภาคตัดขวางเปน็รูปส่ีเหล่ียมคางหมู      CTH
      (สายพานรูปตัวว)ี นอกจากสายพานหลายล่ิม (วริีบด์) ที่มีเสนรอบวง
      ภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แตไมเกิน 240 เซนติเมตร

4010.35 - - สายพานซินโครนสัเปน็วงมีเสนรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร CTH
      แตไมเกิน 150 เซนติเมตร

4010.36 - - สายพานซินโครนสัเปน็วงมีเสนรอบวงภายนอกเกิน 150 เซนติเมตร CTH
      แตไมเกิน 198 เซนติเมตร

4010.39 - - อืน่ๆ CTH
40.11 4011.101 - - - ยางเรเดียล CTH
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4011.109 - - - อืน่ๆ CTH
4011.201 - - - ยางเรเดียล CTH
4011.209 - - - อืน่ๆ CTH
4011.30 - ชนดิที่ใชกับอากาศยาน CTH
4011.40 - ชนดิที่ใชกับจักรยานยนต์ CTH
4011.50 - ชนดิที่ใชกับรถจักรยาน CTH
4011.61 - - ชนดิที่ใชกับยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการเกษตรหรือการปาุไม CTH
4011.62 - - ชนดิที่ใชกับยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย CTH

      ในทางอุตสาหกรรม  และมีขนาดขอบลอไมเกิน 61  เซนติเมตร
4011.63 - - ชนดิที่ใชกับยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย CTH

      ในทางอุตสาหกรรม  และมีขนาดขอบลอเกิน 61  เซนติเมตร
4011.69 - - อืน่ๆ CTH
4011.92 - - ชนดิที่ใชกับยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการเกษตรหรือการปาุไม CTH
4011.93 - - ชนดิที่ใชกับยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย CTH

      ในทางอุตสาหกรรม  และมีขนาดขอบลอไมเกิน 61  เซนติเมตร
4011.94 - - ชนดิที่ใชกับยานบกและเคร่ืองจักรส าหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย CTH

      ในทางอุตสาหกรรม  และมีขนาดขอบลอเกิน 61  เซนติเมตร
4011.99 - - อืน่ๆ CTH

40.12 4012.11 - - ชนดิที่ใชกับรถยนต์นัง่ (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแขง) CTSH
4012.12 - - ชนดิที่ใชกับรถบรรทกุ CTSH
4012.13 - - ชนดิที่ใชกับอากาศยาน CTSH

4012.191 - - - ชนดิที่ใชกับของตามประเภทที่ 84.25 ถึง 84.30 หรือประเภทที่ 87.01 CTSH
4012.192 - - - ชนดิที่ใชกับรถจักรยาน CTSH
4012.199 - - - อืน่ๆ CTSH
4012.201 - - - ชนดิที่ใชกับของตามประเภทที่ 84.25 ถึง 84.30 หรือประเภทที่ 87.01 ประเทศที่ไดถิน่ก าเนดิคือประเทศที่เปน็ผูเก็บรวบรวม หรือไดมาจากการผลิตหรือจากการ

ผานขบวนการหรือจากการบริโภค
4012.202 - - - ชนดิที่ใชกับรถจักรยาน ประเทศที่ไดถิน่ก าเนดิคือประเทศที่เปน็ผูเก็บรวบรวม หรือไดมาจากการผลิตหรือจากการ

ผานขบวนการหรือจากการบริโภค
4012.209 - - - อืน่ๆ ประเทศที่ไดถิน่ก าเนดิคือประเทศที่เปน็ผูเก็บรวบรวม หรือไดมาจากการผลิตหรือจากการ

ผานขบวนการหรือจากการบริโภค
4012.901 - - - ยางตันหรือยางคูชัน CTH
4012.909 - - - อืน่ๆ CTH

40.13 4013.10 - ชนดิที่ใชกับรถยนต์นัง่ (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแขง) รถบสัหรือรถบรรทกุ CTH
4013.20 - ชนดิที่ใชกับรถจักรยาน CTH
4013.90 - อืน่ๆ CTH

40.14 4014.10 - ถุงยางคุมก าเนดิ CTH
4014.90 - อืน่ๆ CTH

40.15 4015.11 - - ใชในทางศัลยกรรม CTH
4015.19 - - อืน่ๆ CTH
4015.90 - อืน่ๆ CTH

40.16 4016.101 - - - กระเบื้องปพูื้น กระเบื้องติดผนงั CTSH
4016.109 - - - อืน่ๆ CTSH
4016.911 - - - กระเบื้องปพูื้น CTSH
4016.919 - - - อืน่ๆ CTSH
4016.92 - - ยางลบ CTSH
4016.93 - - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอืน่ๆ CTSH
4016.94 - - เคร่ืองปอูงกันการกระแทกของเรือหรืออูเรือ  จะอัดลมไดหรือไมก็ตาม CTSH
4016.95 - - ของอืน่ๆ ที่อัดลมได CTSH

4016.991 - - - กระเบื้องติดผนงั CTSH
4016.999 - - - อืน่ๆ CTSH

40.17 4017.001 - - - กระเบื้องปพูื้น กระเบื้องติดผนงั CTH
4017.009 - - - อืน่ๆ CTH

41.01 4101.20 - หนงัทั้งตัว เมือ่เพียงแตท าใหแหงมีน้ าหนกัตอผืนไมเกิน 8 กิโลกรัม     CC
   เมือ่ใสเกลือแลวท าใหแหงมีน้ าหนกัไมเกิน 10 กิโลกรัม เมือ่สดหรือ
   หมักเกลือหรือท าไวไมใหเสียโดยวธิอีืน่มีน้ าหนกัไมเกิน 16 กิโลกรัม

4101.50 - หนงัทั้งตัว มีน้ าหนกัเกิน 16 กิโลกรัม CC
4101.90 - อืน่ๆ รวมถึงสวนหลัง (บตัต์) คร่ึงของสวนหลัง (เบนด์) และสวนทอง (เบลลีส์) CC

41.02 4102.10 - มีขนติด CC
4102.21 - - หมัก CC
4102.29 - - อืน่ๆ CC

41.03 4103.10 - ของแพะหรือลูกแพะ CC
4103.20 - ของสัตวเ์ล้ือยคลาน CC
4103.30 - ของสุกร CC
4103.90 - อืน่ๆ CC

41.04 4104.11 - - ฟูลเกรน  ไมผา  รวมทั้งเกรนสปลิต CTH
4104.19 - - อืน่ๆ CTH
4104.41 - - ฟูลเกรน  ไมผา  รวมทั้งเกรนสปลิต CTH
4104.49 - - อืน่ๆ CTH
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41.05 4105.10 - ในสภาพเปยีก (รวมถึงเวตบลู) CTH

4105.30 - ในสภาพแหง (ครัสต์) CTH
41.06 4106.21 - - ในสภาพเปยีก (รวมถึงเวตบลู) CTH

4106.22 - - ในสภาพแหง (ครัสต์) CTH
4106.31 - - ในสภาพเปยีก (รวมถึงเวตบลู) CTH
4106.32 - - ในสภาพแหง (ครัสต์) CTH

4106.401 - - - ในสภาพเปยีก (รวมถึงเวตบลู) CTH
4106.402 - - - ในสภาพแหง (ครัสต์) CTH
4106.91 - - ในสภาพเปยีก (รวมถึงเวตบลู) CTH
4106.92 - - ในสภาพแหง (ครัสต์) CTH

41.07 4107.11 - - ฟูลเกรน  ไมผา CTH
4107.12 - - เกรนสปลิต CTH
4107.19 - - อืน่ๆ CTH
4107.91 - - ฟูลเกรน  ไมผา CTH
4107.92 - - เกรนสปลิต CTH
4107.99 - - อืน่ๆ CTH

41.12 4112.00 หนงัฟอกที่จัดท าเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสต้ิง  รวมถึงหนงัฟอก  CTH
ที่ตกแตงแบบพาร์ชเมนต์  ของสัตวจ์ าพวกแกะหรือลูกแกะ ไมมีขนติด
จะผาหรือไมก็ตาม  นอกจากหนงัฟอกตามประเภทที่ 41.14

41.13 4113.10 - ของแพะหรือลูกแพะ CTH
4113.20 - ของสุกร CTH
4113.30 - ของสัตวเ์ล้ือยคลาน CTH
4113.90 - อืน่ๆ CTH

41.14 4114.10 - หนงัฟอกชนดิชามัว (รวมถึงชนดิคอมบเินชันชามัว) CTH
4114.20 - หนงัฟอกชนดิเพเทนต์และชนดิเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนงัฟอก CTH

   ที่เคลือบดวยโลหะ
41.15 4115.10 - หนงัอัดที่มีหนงัฟอกหรือเสนใยหนงัฟอกเปน็หลัก ที่เปน็แผนหนา CTH

   แผนบางหรือเปน็แถบ จะเปน็มวนหรือไมก็ตาม
4115.20 - เศษตัดและเศษอืน่ๆ ของหนงัฟอกหรือของหนงัอัด ที่ไมเหมาะส าหรับ CTH

   การผลิตเคร่ืองหนงั รวมทั้งฝุุนหนงั ผงหนงั และหนงัปนุ
42.01 4201.00 เคร่ืองอานและเคร่ืองเทยีมลาก ส าหรับสัตวท์กุชนดิ (รวมถึงสายโยง    CTH

เชือกจูง สนบัเขา ตะกรอสวมปาก ผารองอาน กระเปาอานมา 
เส้ือส าหรับสุนขั และของที่คลายกัน) ท าดวยวตัถุใดก็ตาม

42.02 4202.11 - - ดานนอกเปน็หนงัฟอก หนงัอัด หรือหนงัฟอกชนดิเพเทนต์ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.12 - - ดานนอกเปน็พลาสติกหรือวตัถุทอ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.191 - - - ดานนอกเปน็วลัแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.199 - - - อืน่ๆ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.21 - - ดานนอกเปน็หนงัฟอก หนงัอัด หรือหนงัฟอกชนดิเพเทนต์ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.22 - - ดานนอกเปน็แผนพลาสติกหรือวตัถุทอ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.29 - - อืน่ๆ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.31 - - ดานนอกเปน็หนงัฟอก หนงัอัด หรือหนงัฟอกชนดิเพเทนต์ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.32 - - ดานนอกเปน็แผนพลาสติกหรือวตัถุทอ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.39 - - อืน่ๆ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.91 - - ดานนอกเปน็หนงัฟอก หนงัอัด หรือหนงัฟอกชนดิเพเทนต์ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.92 - - ดานนอกเปน็แผนพลาสติกหรือวตัถุทอ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.991 - - - ดานนอกเปน็วลัแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

4202.999 - - - อืน่ๆ CTH  และสินคาดังกลาวจะตองประกอบอยางสมบรูณ์ในประเทศใดประเทศหนึง่หรือทั้ง
สองประเทศ

42.03 4203.10 - เคร่ืองแตงกาย CC
4203.21 - - ที่ออกแบบเปน็พิเศษส าหรับใชในการกีฬา CC
4203.29 - - อืน่ๆ CC
4203.30 - เข็มขัดและสายสะพาย CTH
4203.40 - ของที่ใชประกอบกับเคร่ืองแตงกายอืน่ๆ CTH

42.04 4204.00 ของท าดวยหนงัฟอกหรือหนงัอัด ชนดิที่ใชในเคร่ืองจักร หรือในเคร่ืองใชกล CTH
หรือเพื่อใชทางเทคนคิอยางอืน่
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42.05 4205.00 ของอืน่ๆ ท าดวยหนงัฟอกหรือหนงัอัด CTH

42.06 4206.10 - เอ็นเย็บแผล CTH
4206.90 - อืน่ๆ CTH

43.01 4301.10 - หนงัมิงค์ทั้งตัว มีหรือไมมีหวั หางหรืออุงเทา CC
4301.30 - หนงัลูกแกะชนดิตอไปนี ้แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซียน     CC

   และลูกแกะที่คลายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลียหรือธเิบต
   ทั้งตัว มีหรือไมมีหวั หางหรืออุงเทา

4301.60 - หนงัสุนขัจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไมมีหวั หางหรืออุงเทา CC
4301.70 - หนงัแมวน้ าทั้งตัว มีหรือไมมีหวั หางหรืออุงเทา CC
4301.80 - หนงัเฟอร์อืน่ๆ ทั้งตัว มีหรือไมมีหวั หางหรืออุงเทา CC
4301.90 - หวั หาง อุงเทา และชิน้หรือสวนตัดอืน่ๆ ที่เหมาะส าหรับใชประโยชน์ CC

   ในกิจการหนงัเฟอร์
43.02 4302.11 - - หนงัมิงค์ CTH

4302.13 - - หนงัลูกแกะชนดิตอไปนี ้แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัลเปอร์เซียน CTH
      และลูกแกะที่คลายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลีย หรือธเิบต

4302.19 - - อืน่ๆ CTH
4302.20 - หวั หาง อุงเทา และชิน้หรือสวนตัดอืน่ๆ ยังไมประกอบเขาดวยกัน CTH
4302.30 - หนงัทั้งตัว และชิน้หรือสวนตัดของหนงัดังกลาว ที่ประกอบเขาดวยกัน CTH

43.03 4303.10 - เคร่ืองแตงกายและของที่ใชประกอบกับเคร่ืองแตงกาย CTH
4303.90 - อืน่ๆ CTH

43.04 4304.001 - - - เฟอร์เทยีม CTH
4304.009 - - - อืน่ๆ CTH

44.01 4401.10 - ไมฟืน เปน็ทอน ดุน กิง่ มัดหรือมีลักษณะที่คลายกัน CTH
4401.21 - - ไมจ าพวกสน CTH
4401.22 - - ไมใชไมจ าพวกสน CTH
4401.30 - ขีเ้ล่ือย เศษไมและของที่ใชไมไดท าดวยไม จะเกาะหรือติดรวมกัน CTH

   เปน็ทอน กอน เปน็เพลเลตหรือลักษณะที่คลายกันหรือไมก็ตาม
44.02 4402.00 ถานไม (รวมถึงถานที่ท าจากเปลือกแข็งหรือนตั) จะเกาะหรือติดรวมกัน CTH

หรือไมก็ตาม
44.03 4403.10 - ผานกรรมวธิใีชสีทา สียอม ครีโอโซต หรือสารรักษาเนือ้ไมอืน่ๆ CTH

4403.20 - อืน่ๆ ที่เปน็ไมจ าพวกสน CTH
4403.41 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา CTH
4403.49 - - อืน่ๆ CTH
4403.91 - - โอ฿ก (จ าพวกเคอร์คัส) CTH
4403.92 - - บชี (จ าพวกฟากัส) CTH
4403.99 - - อืน่ๆ CTH

44.04 4404.10 - ไมจ าพวกสน CTH
4404.20 - ไมใชไมจ าพวกสน CTH

44.05 4405.00 ฝอยไมและผงไม CTH
44.06 4406.10 - ที่ไมอาบซึมดวยสารใด ๆ CTH

4406.90 - อืน่ๆ CTH
44.07 4407.101 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย CTH

4407.109 - - - อืน่ๆ CTH
4407.241 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย CTH
4407.249 - - - อืน่ๆ CTH
4407.251 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย CTH
4407.259 - - - อืน่ๆ CTH
4407.261 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย CTH
4407.269 - - - อืน่ๆ CTH
4407.291 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย CTH
4407.299 - - - อืน่ๆ CTH
4407.911 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย CTH
4407.919 - - - อืน่ๆ CTH
4407.921 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย CTH
4407.929 - - - อืน่ๆ CTH
4407.991 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย CTH
4407.999 - - - อืน่ๆ CTH

44.08 4408.10 - ไมจ าพวกสน CTH
4408.31 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา CTH
4408.39 - - อืน่ๆ CTH
4408.90 - อืน่ๆ CTH

44.09 4409.10 - ไมจ าพวกสน CTH
4409.20 - ไมใชไมจ าพวกสน CTH

44.10 4410.21 - - ไมไดจัดท าหรือไมไดจัดท ามากไปกวาขัด CTH
4410.29 - - อืน่ๆ CTH
4410.31 - - ไมไดจัดท าหรือไมไดจัดท ามากไปกวาขัด CTH
4410.32 - - หุมผิวดวยกระดาษที่อาบซึมดวยเมลามีน CTH
4410.33 - - หุมผิวดวยพลาสติกอัดเปน็ชัน้ที่ตกแตงแลว CTH
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4410.39 - - อืน่ๆ CTH
4410.90 - อืน่ๆ CTH

44.11 4411.11 - - ที่ไมตกแตง โดยวธิทีางกลหรือไมหุมผิว CTH
4411.19 - - อืน่ๆ CTH
4411.21 - - ที่ไมตกแตงโดยวธิทีางกลหรือไมหุมผิว CTH
4411.29 - - อืน่ๆ CTH
4411.31 - - ที่ไมตกแตงโดยวธิทีางกลหรือไมหุมผิว CTH
4411.39 - - อืน่ๆ CTH
4411.91 - - ที่ไมตกแตงโดยวธิทีางกลหรือไมหุมผิว CTH
4411.99 - - อืน่ๆ CTH

44.12 4412.13 - - อยางนอยชัน้นอกหนึง่ชัน้ตองเปน็ไมเมืองรอนที่ระบไุวตามหมายเหตุ CTH
      ประเภทยอย 1 ในตอนนี ้

4412.14 - - อืน่ๆ ที่อยางนอยชัน้นอกหนึง่ชัน้ตองเปน็ไมที่ไมใชไมจ าพวกสน CTH
4412.19 - - อืน่ๆ CTH
4412.22 - - อยางนอยหนึง่ชัน้ตองเปน็ไมเมืองรอนที่ระบไุวตามหมายเหตุ CTH

      ประเภทยอย 1 ในตอนนี ้
4412.23 - - อืน่ๆ ที่มีแผนชิน้ไมอัดอยางนอยหนึง่ชัน้ CTH
4412.29 - - อืน่ๆ CTH
4412.92 - - อยางนอยหนึง่ชัน้ตองเปน็ไมเมืองรอนที่ระบไุวตามหมายเหตุ CTH

      ประเภทยอย 1 ในตอนนี้
4412.93 - - อืน่ๆ ที่มีแผนชิน้ไมอัดอยางนอยหนึง่ชัน้ CTH
4412.99 - - อืน่ๆ CTH

44.13 4413.00 ไมเพิ่มความแนน ที่เปน็กอนเหล่ียม แผน แถบหรือเปน็รูปทรงโพรไฟล์ CTH
44.14 4414.00 กรอบไมส าหรับรูปวาด รูปถาย กระจกเงาหรือส าหรับของที่คลายกัน CTH
44.15 4415.10 - หบี กลอง หบีโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภณัฑ์ที่คลายกัน CTH

   รวมทั้งแกนมวนสายเคเบลิ
4415.20 - พัลเลต บ฿อกซ์พัลเลตและแผนอยางอืน่ที่ใชขนยายของ  รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ CTH

44.16 4416.00 ถังไมแบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทบัและผลิตภณัฑ์อืน่ๆ ของชางท าถังไม CTH
และสวนประกอบของของดังกลาวท าดวยไม รวมถึงไมท าถัง

44.17 4417.00 เคร่ืองมือ ตัวเคร่ืองมือ ดามเคร่ืองมือ ตัวและดามของไมกวาดหรือ CTH
แปรง หุนท ารองเทาและหุนอัดรองเทาท าดวยไม

44.18 4418.10 - หนาตาง หนาตางฝร่ังเศส และกรอบหนาตาง CTH
4418.20 - ประตู กรอบประตู และธรณีประตู CTH
4418.30 - แผงไมปาร์เกต์ CTH
4418.40 - ไมแบบที่จัดท าแลวส าหรับงานกอสรางคอนกรีต CTH
4418.50 - กระเบื้องไมแบบชิงเกิลและแบบเชก CTH
4418.90 - อืน่ๆ CTH

44.19 4419.00 เคร่ืองใชบนโต฿ะอาหารและเคร่ืองใชในครัวท าดวยไม CTH
44.20 4420.10 - รูปแกะสลักและเคร่ืองประดับอืน่ๆ ท าดวยไม CTH

4420.901 - - - ไมที่ฝังหรือประดับดวยมุก ดวยงาชางหรือวตัถุอืน่ๆ CTH
4420.909 - - - อืน่ๆ CTH

44.21 4421.10 - ไมแขวนเส้ือ CTH
4421.901 - - - ไมจิ้มฟัน CTH
4421.909 - - - อืน่ๆ CTH

45.01 4501.10 - ไมก฿อกธรรมชาติยังไมไดจัดท าหรือจัดท าอยางงาย ๆ CTH
4501.90 - อืน่ๆ CTH

45.02 4502.00 ไมก฿อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือท าเปน็รูปส่ีเหล่ียมอยางหยาบๆ      CTH
เปน็กอน แผน แผนบางหรือแถบที่เปน็รูปส่ีเหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส
(รวมถึงไมก฿อกที่เพียงแตขึน้รูปโดยยังไมลบเหล่ียมส าหรับท าจุกหรือที่อุด)

45.03 4503.10 - จุกและที่อุด CTH
4503.90 - อืน่ๆ CTH

45.04 4504.10 - กอน แผน แผนบางและแถบ กระเบื้องรูปทรงใดก็ตาม และแทง CTH
   ทรงกระบอกตัน รวมถึงแผนกลม

4504.901 - - - ปะเก็น CTH
4504.909 - - - อืน่ๆ CTH

46.01 4601.20 - เส่ือ ส่ิงปลูาดและฉาก ท าดวยวตัถุจากพืช CC
4601.911 - - - ส่ิงถักตามยาวและผลิตภณัฑ์ที่คลายกันท าดวยวตัถุถักสาน CC

         จะประกอบกันเขาเปน็แถบหรือไมก็ตาม
4601.919 - - - อืน่ๆ CC
4601.991 - - - ส่ิงถักตามยาวและผลิตภณัฑ์ที่คลายกันท าดวยวตัถุถักสาน CC

         จะประกอบกันเขาเปน็แถบหรือไมก็ตาม
4601.999 - - - อืน่ๆ CC

46.02 4602.101 - - - กระสอบ CTH
4602.109 - - - อืน่ๆ CTH
4602.901 - - - กระสอบ CTH
4602.909 - - - อืน่ๆ CTH

47.01 4701.00 เยือ่ไมบด CTH
47.02 4702.00 เยือ่ไมเคมีชนดิละลายได CTH
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47.03 4703.11 - - ไมจ าพวกสน CTH

4703.19 - - ไมใชไมจ าพวกสน CTH
4703.21 - - ไมจ าพวกสน CTH
4703.29 - - ไมใชไมจ าพวกสน CTH

47.04 4704.11 - - ไมจ าพวกสน CTH
4704.19 - - ไมใชไมจ าพวกสน CTH
4704.21 - - ไมจ าพวกสน CTSH
4704.29 - - ไมใชไมจ าพวกสน CTSH

47.05 4705.00 เยือ่ไมที่ไดจากกรรมวธิที าเยือ่ไมเชิงกลรวมกับกรรมวธิที าเยือ่ไมเคมี CTH
47.06 4706.10 - เยือ่ที่ไดจากใยฝูาย CTH

4706.20 - เยือ่จากเสนใยที่ไดจากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่น ากลับคืนมาใชไดอีก CTH
   (เศษและของที่ใชไมได)

4706.91 - - เยือ่บดเชิงกล CTH
4706.92 - - เยือ่เคมี CTH
4706.93 - - เยือ่กึง่เคมี CTH

47.07 4707.10 - ที่เปน็กระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนดิกระดาษคราฟต์ ที่ไมไดฟอก CTH
   หรือชนดิลูกฟูก

4707.20 - ที่เปน็กระดาษหรือกระดาษแข็งชนดิอืน่ๆ ซ่ึงสวนใหญท าจากเยือ่เคมี CTH
   ที่ฟอกแลว และไมไดใสสีในเนือ้ทั่วทั้งแผน

4707.30 - ที่เปน็กระดาษหรือกระดาษแข็งซ่ึงสวนใหญท าจากเยือ่บดเชิงกล CTH
   (เชน หนงัสือพิมพ์ วารสาร และส่ิงตีพิมพ์ที่คลายกัน)

4707.90 - อืน่ๆ รวมถึงเศษและของที่ใชไมได ซ่ึงไมไดคัดแยก CTH
48.01 4801.001 - - - น้ าหนกัไมเกินหาสิบหากรัมตอหนึง่ตารางเมตร CTH

4801.002 - - - น้ าหนกัเกินหาสิบหากรัมตอหนึง่ตารางเมตร CTH

48.02 4802.10 - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนดิท าดวยมือ CTH
4802.20 - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนดิที่ใชส าหรับท ากระดาษไวแสง CTH

   ไวความรอนหรือไวตอไฟฟูา
4802.30 - ที่ใชส าหรับท ากระดาษคาร์บอน CTH
4802.40 - ที่ใชส าหรับท ากระดาษปดิผนงั CTH
4802.54 - - หนกันอยกวา 40 กรัมตอตารางเมตร CTH

4802.55 - - หนกัต้ังแต 40 กรัมตอตารางเมตรขึน้ไป แตไมเกิน 150 กรัม CTH

      ตอตารางเมตร  เปน็มวน
4802.56 - - หนกัต้ังแต 40 กรัมตอตารางเมตรขึน้ไป แตไมเกิน 150 กรัม      CTH

      ตอตารางเมตร  เปน็แผนที่มีดานหนึง่ยาวไมเกิน 435 มิลลิเมตร

      และอีกดานหนึง่ยาวไมเกิน  297  มิลลิเมตร  เมือ่คล่ีออก
4802.57 - - อืน่ๆ  หนกัต้ังแต 40 กรัมตอตารางเมตรขึน้ไป CTH

      แตไมเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
4802.58 - - หนกัเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร CTH

4802.611 - - - กระดาษพิมพ์หนงัสือพิมพ์  มีความกวางไมเกิน 36 เซนติเมตร CTH

         หนกัไมเกินหาสิบหากรัมตอตารางเมตร
4802.612 - - - กระดาษพิมพ์หนงัสือพิมพ์  มีความกวางไมเกิน 36 เซนติเมตร CTH

         หนกัเกินหาสิบหากรัมตอตารางเมตร
4802.619 - - - อืน่ๆ CTH
4802.62 - - เปน็แผนที่มีดานหนึง่ยาวไมเกิน 435 มิลลิเมตร  และอีกดานหนึง่ CTH

      ยาวไมเกิน  297  มิลลิเมตร  เมือ่คล่ีออก
4802.69 - - อืน่ๆ CTH

48.03 4803.001 - - - เซลลูโลสแวดด้ิงที่ไมท ามากไปกวาแตงสีหรือท าเปน็ลายหนิออนทั่วทั้งแผน CTH
4803.009 - - - อืน่ๆ CTH

48.04 4804.11 - - ไมไดฟอก CTH
4804.19 - - อืน่ๆ CTH
4804.21 - - ไมไดฟอก CTH
4804.29 - - อืน่ๆ CTH
4804.31 - - ไมไดฟอก CTH
4804.39 - - อืน่ๆ CTH
4804.41 - - ไมไดฟอก CTH
4804.42 - - ฟอกทั่วเนือ้อยางสม่ าเสมอและมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวธิทีางเคมี CTH

      มากกวารอยละ 95 โดยน้ าหนกัของปริมาณเสนใยทั้งหมด
4804.49 - - อืน่ๆ CTH
4804.51 - - ไมไดฟอก CTH
4804.52 - - ฟอกทั่วเนือ้อยางสม่ าเสมอและมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวธิทีางเคมี CTH

      มากกวารอยละ 95 โดยน้ าหนกัของปริมาณเสนใยทั้งหมด
4804.59 - - อืน่ๆ CTH

48.05 4805.11 - - กระดาษฟลูต้ิงกึง่เคมี CTH
4805.12 - - กระดาษฟลูต้ิงท าดวยฟาง CTH
4805.19 - - อืน่ๆ CTH
4805.24 - - หนกั  150  กรัมตอตารางเมตรหรือนอยกวา CTH
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4805.25 - - หนกัเกิน  150  กรัมตอตารางเมตร CTH

4805.30 - ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์ CTH
4805.40 - กระดาษและกระดาษแข็งที่เปน็กระดาษกรอง CTH
4805.50 - กระดาษและกระดาษแข็งที่เปน็กระดาษสักหลาด CTH
4805.91 - - หนกั  150  กรัมตอตารางเมตรหรือนอยกวา CTH

4805.92 - - หนกัเกิน  150  กรัมตอตารางเมตร  แตนอยกวา 225  กรัมตอตารางเมตร CTH

4805.93 - - หนกัต้ังแต 225 กรัมตอตารางเมตรขึน้ไป CTH

48.06 4806.10 - พาร์ชเมนต์ที่ท าจากพืช CTH
4806.20 - กระดาษชนดิกันน้ ามัน CTH
4806.30 - กระดาษลอกลาย CTH
4806.40 - กระดาษแกว และกระดาษมันอืน่ๆ ชนดิโปรงใสหรือโปรงแสง CTH

48.07 4807.00 กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ท าโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็ง    CTH
ที่เปน็แผนเรียบเขาดวยกันเปน็ชัน้ดวยสารยึดติด) ไมเคลือบผิวหรือ
อาบซึม จะเสริมขางในใหแข็งแรงหรือไมก็ตาม เปน็มวนหรือเปน็แผน

48.08 4808.10 - กระดาษและกระดาษแข็งท าเปน็ลูกฟูก จะปรุรูหรือไมก็ตาม CTH
4808.20 - กระดาษแซคคราฟต์ ท าใหยนหรือท าใหเปน็ลอนหรือเปน็จีบ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 4804

   จะท าลายดุนหรือปรุรูหรือไมก็ตาม
4808.30 - กระดาษคราฟต์อืน่ๆ ท าใหยนหรือท าใหเปน็ลอนหรือเปน็จีบ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 4804

   จะท าลายดุนหรือปรุรูหรือไมก็ตาม
4808.90 - อืน่ๆ CC

48.09 4809.10 - กระดาษคาร์บอน หรือกระดาษท าส าเนาที่คลายกัน CTH
4809.20 - กระดาษท าส าเนาในตัว CTH
4809.90 - อืน่ๆ CTH
4810.13 - - เปน็มวน CTH
4810.14 - - เปน็แผนที่มีดานหนึง่ยาวไมเกิน 435 มิลลิเมตร  และอีกดานหนึง่ CTH

      ยาวไมเกิน  297  มิลลิเมตร  เมือ่คล่ีออก
4810.19 - - เฉพาะที่หนกัเกิน 150 กรัมตอตารางเมตรและน าเขามาใชในอุตสาหกรรม CTH

      ผลิตบรรจุภณัฑ์อาหารหรือเคร่ืองด่ืมในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- - อืน่ๆ CTH

4810.22 - - กระดาษเคลือบน้ าหนกัเบา CTH
4810.29 - - อืน่ๆ CTH
4810.31 - - ฟอกทั่วเนือ้อยางสม่ าเสมอ และมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวธิทีางเคมี CTH

      เกินรอยละ 95 โดยน้ าหนกัของปริมาณเสนใยทั้งหมด

      และหนกั 150 กรัมตอตารางเมตรหรือนอยกวา
4810.32 - - ฟอกทั่วเนือ้อยางสม่ าเสมอ และมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวธิทีางเคมี   CTH

      เกินรอยละ 95 โดยน้ าหนกัของปริมาณเสนใยทั้งหมด

      และหนกัเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
4810.39 - - อืน่ๆ CTH
4810.92 - - ชนดิหลายชัน้ CTH
4810.99 - - อืน่ๆ CTH

48.11 4811.10 - กระดาษและกระดาษแข็งที่มีทาร์ มีบทิเูมนหรือแอสฟัลต์ CTH
4811.41 - - ชนดิยึดติดไดในตัว CTH
4811.49 - - อืน่ๆ CTH
4811.51 - - ที่ฟอกแลว มีน้ าหนกัเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร CTH

4811.59 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 4804
4811.60 - กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึมหรือหุมดวยไข ไขพาราฟิน  CTH

   สเตียรีน น้ ามันหรือดวยกลีเซอรอล
4811.90 - กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดด้ิงและแผนเยือ่ของเสนใยเซลลูโลสอืน่ๆ CTH

48.12 4812.00 แทงกรองและแผนกรอง ท าดวยเยือ่กระดาษ CTH
48.13 4813.10 - เปน็เลมเล็กหรือเปน็หลอด CTH

4813.20 - เปน็มวน มีความกวางไมเกิน 5 เซนติเมตร CTH
4813.90 - อืน่ๆ CTH

48.14 4814.10 - กระดาษ "อินเกรน" CTH
4814.20 - กระดาษปดิผนงัและส่ิงปดิผนงัที่คลายกัน ประกอบดวยกระดาษ      CTH

   ที่เคลือบหรือหุมผิวดานหนาดวยชัน้ของพลาสติกที่ท าเปน็เม็ด
   ลายดุน แตงสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแตงดวยวธิอีืน่

4814.30 - กระดาษปดิผนงัและส่ิงปดิผนงัที่คลายกัน ประกอบดวยกระดาษ    CTH
   ที่หุมผิวดานหนาดวยวตัถุถักสานที่ยึดติดเขาดวยกันตามแนวขนาน
   หรือทอหรือไมก็ตาม

4814.90 - อืน่ๆ CTH
48.15 4815.00 ส่ิงปพูื้นที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเปน็ฐาน จะตัดตามขนาดหรือไมก็ตาม CTH
48.16 4816.10 - กระดาษคาร์บอน หรือกระดาษท าส าเนาที่คลายกัน CTH ยกเวนมาจากพิกัด 4809

4816.20 - กระดาษท าส าเนาในตัว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 4809
4816.30 - กระดาษไข CTH ยกเวนมาจากพิกัด 4809
4816.90 - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 4809

48.17 4817.10 - ซองจดหมาย CTH
4817.20 - ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบตัร และบตัรเขียนจดหมาย CTH
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4817.30 - กลอง กระเปา ซอง และแฟูม ท าดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง CTH

   มีกระดาษจ าพวกเคร่ืองเขียนบรรจุอยูดวย
48.18 4818.10 - กระดาษช าระ CTH

4818.20 - กระดาษเช็ดหนา กระดาษท าความสะอาดและกระดาษเช็ดมือ CTH
4818.30 - กระดาษปโูต฿ะ และกระดาษเช็ดปาก CTH

4818.401 - - - กระดาษอนามัยและกระดาษแทมปอน CTH
4818.409 - - - อืน่ๆ CTH
4818.50 - เคร่ืองแตงกาย และของที่ใชประกอบกับเคร่ืองแตงกาย CTH
4818.90 - อืน่ๆ CTH

48.19 4819.10 - หบี กลองและซอง ท าดวยกระดาษและกระดาษแข็งชนดิลูกฟูก CTH
4819.20 - หบี กลอง และซอง ที่พับได ท าดวยกระดาษและกระดาษแข็งที่ไมใชชนดิลูกฟูก CTH
4819.30 - กระสอบและถุง ที่มีฐานกวางต้ังแต 40 เซนติเมตรขึน้ไป CTH
4819.40 - กระสอบและถุงอืน่ๆ รวมถึงกรวย CTH
4819.50 - ภาชนะบรรจุอืน่ๆ รวมถึงซองใสแผนเสียง CTH
4819.60 - แฟูมชนดิกลอง ถาดจดหมาย กลองเก็บของและของที่คลายกัน   CTH

   ชนดิที่ใชในส านกังาน รานคาและสถานที่ที่คลายกัน
48.20 4820.10 - สมุดทะเบยีน สมุดบญัชี สมุดบนัทกึ สมุดส่ังของ สมุดใบเสร็จรับเงิน  CTH

   สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบนัทกึความจ า ไดอาร่ีและของที่คลายกัน
4820.20 - สมุดแบบฝึกหดั CTH
4820.30 - ปกชนดิไบนเ์ดอร์  (นอกจากปกหนงัสือ)  ปกพับและแฟูม CTH
4820.40 - แบบพิมพ์ทางธรุกิจที่พับหลายทบและชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก CTH
4820.50 - อัลบั้มส าหรับของตัวอยางหรือการสะสม CTH
4820.90 - อืน่ๆ CTH

48.21 4821.10 - พิมพ์แลว CTH
4821.90 - อืน่ๆ CTH

48.22 4822.10 - ชนดิที่ใชส าหรับมวนดายส่ิงทอ CTH
4822.90 - อืน่ๆ CTH

48.23 4823.12 - - ชนดิยึดติดไดในตัว CTSH
4823.19 - - อืน่ๆ CTSH

4823.201 - - - เปน็แถบหรือมวน  มีความกวางไมเกิน  36  เซนติเมตร CC
4823.209 - - - อืน่ๆ CC
4823.40 - มวน แผนบางและแผนกลม ที่พิมพ์ขึน้ส าหรับใชกับเคร่ืองอุปกรณ์ CC

   ที่บนัทกึไดในตัว
4823.60 - ถาด ชาม จาน ถวยและของที่คลายกัน ท าดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง CTSH
4823.70 - ของที่ไดจากการหลอหรือการอัด ท าดวยเยือ่กระดาษ CTSH

4823.901 - - - เคร่ืองไหวเจา CTSH
4823.902 - - - เซลลูโลสแวดด้ิงและแผนเยือ่ของเสนใยเซลลูโลสที่เพียงแตแตงสี CTSH

         หรือท าลายหนิออนทั่วเนือ้
4823.909 - - - เฉพาะของท าดวยกระดาษที่เหมาะเฉพาะใชในการเพาะพันธุ์พืช CTSH

- - - เฉพาะกระดาษขึน้รูปเปน็รังผ้ึงท าจากเยือ่กระดาษที่ไดจาก CTSH
        เซลลูโลสเคลือบสารฟีโนลิกเรซิน มีขนาด 4"x12"x72" หรือ
        ขนาด 6"x12"x72"
- - - อืน่ๆ CTSH

49.01 4901.101 - - - มีอักษรไทยลวนหรือเปน็สาระส าคัญ CTH
4901.109 - - - อืน่ๆ CTH
4901.911 - - - มีอักษรไทยลวนหรือเปน็สาระส าคัญ CTH
4901.919 - - - อืน่ๆ CTH
4901.991 - - - มีอักษรไทยลวนหรือเปน็สาระส าคัญ CTH
4901.999 - - - อืน่ๆ CTH

49.02 4902.10 - ออกอยางนอยส่ีคร้ังตอสัปดาห์ CTH
4902.90 - อืน่ๆ CTH

49.03 4903.00 หนงัสือภาพ สมุดวาดเขียนหรือสมุดระบายสีส าหรับเด็ก CTH
49.04 4904.00 บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน  จะรวมเขาเปน็เลมหรือมีภาพประกอบหรือไมก็ตาม CTH
49.05 4905.10 - ลูกโลก CTH

4905.91 - - ท าเปน็เลม CTH
4905.99 - - อืน่ๆ CTH

49.06 4906.00 แปลนและภาพลายเสน ที่เปน็ตนฉบบัเขียนดวยมือ เพื่อวตัถุประสงค์    CTH
ทางสถาปตัยกรรม   วศิวกรรม   อุตสาหกรรม   พาณิชยกรรม  
ทางภมูิประเทศหรือวตัถุประสงค์ที่คลายกัน หนงัสือที่เขียนดวยมือ 
ส าเนาของส่ิงดังกลาวที่ไดจากการถายดวยกระดาษไวแสงและ
ที่ไดจากการใชกระดาษคาร์บอน

49.07 4907.001 - - - ใบสต็อก ใบหุน พันธบตัร ใบเอกสารสิทธทิี่คลายกันและสมุดเช็ค CTH
4907.009 - - - อืน่ๆ CTH

49.08 4908.10 - รูปลอกชนดิวทิริฟิเอเบลิ CTH
4908.90 - อืน่ๆ CTH

49.09 4909.001 - - - ไมมีภาพประกอบ CTH
4909.009 - - - อืน่ๆ CTH

49.10 4910.001 - - - ปฏทินิที่พิมพ์บนกระดาษหรือกระดาษแข็ง CTH
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4910.009 - - - อืน่ๆ CTH

49.11 4911.10 - ส่ิงพิมพ์โฆษณาทางการคา แคตตาลอกทางการคา และของที่คลายกัน CTH
4911.91 - - รูปภาพ ภาพดีไซน ์และภาพถาย CTH
4911.99 - - อืน่ๆ CTH

50.01 5001.00 รังไหมที่เหมาะส าหรับการสาวไหม เปล่ียนไปเปน็พิกัด5001จากรังไหมที่ไดมาตามธรรมชาติเทานัน้
50.02 5002.00 ไหมดิบ (ยังไมเขาเกลียว) เปล่ียนไปเปน็พิกัด5002จากรังไหมที่ไดมาตามธรรมชาติเทานัน้
50.03 5003.10 - ไมไดสางหรือหวี เปล่ียนไปเปน็พิกัด5003จากรังไหมที่ไดมาตามธรรมชาติเทานัน้

5003.90 - อืน่ๆ เปล่ียนไปเปน็พิกัด5003จากรังไหมที่ไดมาตามธรรมชาติเทานัน้
50.04 5004.00 ดายไหม (นอกจากดายที่ปั่นจากเศษไหม) ไมไดจัดท าขึน้เพื่อการขายปลีก เปล่ียนไปเปน็พิกัด5004จากรังไหมที่ไดมาตามธรรมชาติเทานัน้
50.05 5005.00 ดายที่ปั่นจากเศษไหม ไมไดจัดท าขึน้เพื่อการขายปลีก CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5004 หรือ 5006  และมีสัดสวนวตัถุดิบ ในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
50.06 5006.001 - - - ไสตัวไหม CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5004 หรือ 5005  และมีสัดสวนวตัถุดิบ ในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
5006.009 - - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5004 หรือ 5005  และมีสัดสวนวตัถุดิบ ในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
50.07 5007.10 - ผาทอ ท าดวยขีไ้หม CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5007.20 - ผาอืน่ๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากขีไ้หม) ต้ังแตรอยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5007.90 - ผาอืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

51.01 5101.11 - - ขนแกะที่ไดจากการตัด CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5101.19 - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5101.21 - - ขนแกะที่ไดจากการตัด CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5101.29 - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5101.30 - ที่ผานกรรมวธิคีาร์โบไนซ์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

51.02 5102.11 - - ของแพะแคชเมียร์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5102.19 - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5102.20 - ขนหยาบของสัตว์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

51.03 5103.10 - เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตวท์ี่ไดจากการหวี CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5103.20 - เศษอืน่ๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5103.30 - เศษขนหยาบของสัตว์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

51.04 5104.00 กลุมใยที่สางจากเศษวตัถุที่ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียด หรือขนหยาบของสัตว์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
51.05 5105.10 - ขนแกะที่สางแลว CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5105.21 - - ขนแกะที่หวแีลวท าเปน็เสนส้ัน CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5105.29 - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5105.31 - - ของแพะแคชเมียร์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5105.39 - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5105.40 - ขนหยาบของสัตวท์ี่สางหรือหวแีลว CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

51.06 5106.10 - ที่มีขนแกะต้ังแตรอยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5107, 5108, 5109 หรือ 5110  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5106.20 - ที่มีขนแกะนอยกวารอยละ 85 โดยน้ าหนกั CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5107, 5108, 5109 หรือ 5110  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

51.07 5107.10 - ที่มีขนแกะต้ังแตรอยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5106, 5108 ,5109 หรือ 5110  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5107.20 - ที่มีขนแกะนอยกวารอยละ 85 โดยน้ าหนกั CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5106, 5108 ,5109 หรือ 5110  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

51.08 5108.10 - ที่สางแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5106, 5107 ,5109 หรือ 5110  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5108.20 - ที่หวแีลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5106, 5107 ,5109 หรือ 5110  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

51.09 5109.10 - ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวต้ั์งแตรอยละ  85  ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5106, 5107 ,5108 หรือ 5110  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5109.90 - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5106, 5107 ,5108 หรือ 5110  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

51.10 5110.00 ดายท าดวยขนหยาบของสัตวห์รือขนมา  (รวมถึงดายกิมพ์ที่ท าดวยขนมา) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5106, 5107 ,5108 หรือ 5109  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

จะจัดท าขึน้เพื่อการขายปลีกหรือไมก็ตาม
51.11 5111.11 - - น้ าหนกัไมเกิน 300 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5112 หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
5111.19 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5112 หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
5111.20 - อืน่ๆ ผสมดวยใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5112 หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
5111.30 - อืน่ๆ ผสมดวยเสนใยส้ันประดิษฐ์ลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5112 หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
5111.90 - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5112 หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
51.12 5112.11 - - น้ าหนกัไมเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5111หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
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5112.19 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5111หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
5112.20 - อืน่ๆ ผสมดวยใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5111หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
5112.30 - อืน่ๆ ผสมดวยเสนใยส้ันประดิษฐ์ลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5111หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
5112.90 - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5111หรือ 5113  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
51.13 5113.00 ผาทอท าดวยขนหยาบของสัตวห์รือขนมา CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5111 หรือ 5112  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย

รอยละ 50
52.01 5201.00 ฝูาย ไมไดสางหรือหวี CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
52.02 5202.10 - เศษดาย (รวมถึงเศษเสนดาย) CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5202.91 - - กลุมใยที่สางจากเศษวตัถุที่ท าดวยฝูาย CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5202.99 - - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

52.03 5203.00 ฝูาย สางหรือหวแีลว CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
52.04 5204.11 - - ที่มีฝูายต้ังแตรอยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5205 5206 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5204.19 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5205 5206 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5204.20 - จัดท าขึน้เพื่อการขายปลีก CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5205 5206 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
52.05 5205.11 - - วดัไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึน้ไป (ไมเกิน14 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5205.12 - - วดัไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนมั

เบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์)
CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.13 - - วดัไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์   (เกิน 43 เมตริกนมั
เบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.14 - - วดัไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

      (เกิน 52 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์)
5205.15 - - วดัไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5205.21 - - วดัไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึน้ไป (ไมเกิน 14 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5205.22 - - วดัไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์  (เกิน 14 เมตริกนมั

เบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์)
CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.23 - - วดัไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนมั
เบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.24 - - วดัไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์   (เกิน 52 เมตริกนมัเบอร์
 แตไมเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.26 - - วดัไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์  (เกิน 80 เมตริกนมัเบอร์
 แตไมเกิน 94 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.27 - - วดัไดนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ์    (เกิน 94 เมตริกนมั
เบอร์ แตไมเกิน 120 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.28 - - วดัไดนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 120 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.31 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึน้ไป (แตละเสนไมเกิน 14 เมตริกนมั
เบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.32 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา  232.56 เดซิเทกซ์ 
(แตละเสนเกิน 14 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน  43 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.33 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา192.31 เดซิเทกซ์ (แต
ละเสนเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.34 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (แตละ
เสนเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.35 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.41 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ ขึน้ไป(แตละเสนไมเกิน 14 เมตริกนมั
เบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.42 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา  232.56 เดซิเทกซ์ 
(แตละเสนเกิน 14 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.43 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ 
(แตละเสนเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.44 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (แตละ
เสนเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน  80 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.46 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์ (ดาย
เด่ียวแตละเสนเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 94 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
5205.47 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา  83.33 เดซิเทกซ์ 

(ดายเด่ียวแตละเสนเกิน 94 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 120 เมตริกนมัเบอร์)
CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5205.48 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ์ (ดายเด่ียวแตละเสนเกิน 120 เมตริกนมั
เบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5206 หรือ 5207  ถามีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

52.06 5206.11 - - วดัไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึน้ไป (ไมเกิน 14 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.12 - - วดัไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนมั
เบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.13 - - วดัไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนมั
เบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.14 - - วดัไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์  (เกิน 52 เมตริกนมัเบอร์
 แตไมเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.15 - - วดัไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.21 - - วดัไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึน้ไป (ไมเกิน 14 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.22 - - วดัไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนมั
เบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.23 - - วดัไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์  (เกิน 43 เมตริกนมั
เบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.24 - - วดัไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์  (เกิน 52 เมตริกนมัเบอร์
 แตไมเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.25 - - วดัไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.31 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึน้ไป  (แตละเสนไมเกิน 14 เมตริกนมั
เบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.32 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา232.56 เดซิเทกซ์ (แต
ละเสนเกิน 14 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน  43 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.33 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา  192.31 เดซิเทกซ์ 
(แตละเสนเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.34 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (แตละ
เสนเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.35 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.41 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดต้ังแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึน้ไป (แตละเสนไมเกิน 14 เมตริกนมั
เบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.42 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ 
(แตละเสนเกิน 14 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.43 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ 
(แตละเสนเกิน 43 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.44 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (แตละ
เสนเกิน 52 เมตริกนมัเบอร์ แตไมเกิน  80 เมตริกนมัเบอร์)

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5206.45 - - ดายเด่ียวแตละเสนวดัไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 80 เมตริกนมัเบอร์) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5207  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

52.07 5207.10 - ที่มีฝูายต้ังแตรอยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5206  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

5207.90 - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5204, 5205 หรือ 5206  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ
อยางนอยรอยละ 50

52.08 5208.11 - - ทอลายขัด หนกัไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5208.12 - - ทอลายขัด หนกัเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5208.13 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน  รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5208.19 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5208.21 - - ทอลายขัด หนกัไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5208.22 - - ทอลายขัด หนกัเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5208.23 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5208.29 - - ผาอืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5208.31 - - ทอลายขัด หนกัไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50
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5208.32 - - ทอลายขัด หนกัเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.33 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.39 - - ผาอืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.41 - - ทอลายขัด หนกัไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.42 - - ทอลายขัด หนกัเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.43 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.49 - - ผาอืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.51 - - ทอลายขัด หนกัไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.52 - - ทอลายขัด หนกัเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.53 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5208.59 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด  5209 ,5210 ,5211 หรือ 5212 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
52.09 5209.11 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.19 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.21 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.29 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.31 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.39 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.41 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.42 - - เดนมิ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.43 - - ผาอืน่ๆ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.49 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.51 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5209.59 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5210, 5211  หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
52.10 5210.11 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.19 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.21 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.29 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
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5210.31 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.39 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.41 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.42 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.49 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.51 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5210.59 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5211 หรือ 5212  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
52.11 5211.11 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.19 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.21 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.29 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.31 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.39 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.41 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.42 - - เดนมิ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.43 - - ผาอืน่ๆ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.49 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.51 - - ทอลายขัด CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5211.59 - - ผาอืน่ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208, 5209, 5210 หรือ 5212  ถามีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
52.12 5212.11 - - ไมไดฟอก CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5212.12 - - ฟอกแลว CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5212.13 - - ยอมสี CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5212.14 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5212.15 - - พิมพ์ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5212.21 - - ไมไดฟอก CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5212.22 - - ฟอกแลว CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5212.23 - - ยอมสี CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
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5212.24 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5212.25 - - พิมพ์ CTC ยกเวนมาจากพิกัด 5208,  5209, 5210 หรือ 5211  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
53.01 5301.10 - ปาุนลินนิ ดิบหรือผานกรรมวธิเีรตต้ิง CC

5301.21 - - ท าใหแตกหรือแยกเนือ้ไมออก CC
5301.29 - - อืน่ๆ CC
5301.30 - เสนใยที่ไมไดขนาดและเศษของปาุนลินนิ CC

53.02 5302.10 - ปาุนแท ดิบหรือผานกรรมวธิเีรตต้ิง CC
5302.90 - อืน่ๆ CC

53.03 5303.10 - ปอกระเจาและเสนใยส่ิงทอจากเปลือกในของตนไมอืน่ๆ CC
   ดิบหรือผานกรรมวธิเีรตต้ิง

5303.90 - อืน่ๆ CC
53.04 5304.10 - ปาุนศรนารายณ์และเสนใยส่ิงทอของพืชอืน่ๆ ในตระกูลอะกาเว ดิบ CC

5304.90 - อืน่ๆ CC
53.05 5305.11 - - ดิบ CC

5305.19 - - อืน่ๆ CC
5305.21 - - ดิบ CC
5305.29 - - อืน่ๆ CC
5305.90 - อืน่ๆ CC

53.06 5306.10 - เสนเด่ียว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5307 หรือ 5308  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

5306.20 - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือเคเบลิ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5307 หรือ 5308  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

53.07 5307.10 - เสนเด่ียว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5306 หรือ 5308  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

5307.20 - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือเคเบลิ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5306 หรือ 5308  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

53.08 5308.10 - ดายใยมะพราว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5306 หรือ 5307  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

5308.20 - ดายปาุนแท CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5306 หรือ 5307  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

5308.90 - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5306 หรือ 5307  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

53.09 5309.11 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5310 หรือ 5311  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

5309.19 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5310 หรือ 5311  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

5309.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5310 หรือ 5311  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

5309.29 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5310 หรือ 5311  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

53.10 5310.10 - ไมไดฟอก CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5309 หรือ 5311  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

5310.90 - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5309 หรือ 5311  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

53.11 5311.00 ผาทอท าดวยเสนใยส่ิงทอ ที่ไดจากพืชอืน่ๆ ผาทอท าดวยดายกระดาษ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5309 หรือ 5310  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอย
รอยละ 50

54.01 5401.10 - ท าดวยใยยาวสังเคราะห์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5401.20 - ท าดวยใยยาวเทยีม CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

54.02 5402.10 - ดายทนแรงดึงสูงท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.20 - ดายทนแรงดึงสูงท าดวยโพลิเอสเทอร์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.31 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ และดายเด่ียวแตละเสนวดัได CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

      ไมเกิน 50 เทกซ์
5402.32 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ และดายเด่ียวแตละเสนวดัได CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

      เกิน 50 เทกซ์
5402.33 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.39 - - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.41 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.42 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ชนดิ "พาร์เชียลลีโอเรียนเต็ด" CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.43 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.49 - - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.51 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.52 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.59 - - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.61 - - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5402.62 - - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
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5402.69 - - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

54.03 5403.10 - ดายทนแรงดึงสูงท าดวยวสิโคสเรยอน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5403.20 - ดายเพื่อผิวสัมผัส CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5403.31 - - ท าดวยวสิโคสเรยอน ไมตีเกลียวหรือตีเกลียวไมเกิน 120 รอบตอเมตร CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5403.32 - - ท าดวยวสิโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบตอเมตร CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5403.33 - - ท าดวยเซลลูโลสอะซิเทต CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5403.39 - - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5403.41 - - ท าดวยวสิโคสเรยอน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5403.42 - - ท าดวยเซลลูโลสอะซิเทต CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5403.49 - - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

54.04 5404.10 - ใยยาวเด่ียว CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5404.90 - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

54.05 5405.00 ใยยาวเด่ียวเทยีมที่มีขนาดต้ังแต 67 เดซิเทกซ์ขึน้ไป และไมมีขนาดภาค  CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
ตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คลายกัน (เชน ฟางเทยีม) 
ท าดวยวตัถุทอเทยีมที่มีความกวางปรากฏไมเกิน  5 มิลลิเมตร

54.06 5406.10 - ดายใยยาวสังเคราะห์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5406.20 - ดายใยยาวเทยีม CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

54.07 5407.10 - ผาทอไดจากดายทนแรงดึงสูงที่ท าดวยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ หรือโพลิเอสเทอร์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.20 - ผาทอไดจากแถบหรือของที่คลายกัน CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.30 - ผาตามที่ระบไุวในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11 CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.42 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.43 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.44 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.51 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.52 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.53 - - ทอจากดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.54 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.61 - - ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไมใชชนดิเพื่อผิวสัมผัส ต้ังแตรอยละ 85  CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

      ขึน้ไปโดยน้ าหนกั
5407.69 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.71 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.72 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.73 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.74 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.81 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.82 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.83 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.84 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.91 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.92 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5407.93 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
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5407.94 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5408 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

54.08 5408.10 - ผาทอไดจากดายทนแรงดึงสูงที่ท าดวยวสิโคสเรยอน CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5407 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5408.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5407 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5408.22 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5407 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5408.23 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5407 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5408.24 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5407 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5408.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5407 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5408.32 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5407 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5408.33 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5407 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5408.34 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5407 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

55.01 5501.10 - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5501.20 - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5501.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5501.90 - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

55.02 5502.00 กลุมใยยาวเทยีม CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
55.03 5503.10 - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5503.20 - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5503.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5503.40 - ท าดวยโพลิโพรพิลีน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5503.90 - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

55.04 5504.10 - ท าดวยวสิโคสเรยอน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5504.90 - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

55.05 5505.10 - ของเสนใยสังเคราะห์ ประเทศที่ไดถิน่ก าเนดิคือประเทศซ่ึงไดเศษซ่ึงอยูภายใตประเทศดังกลาวมาจากการผลิต
หรือขบวนการผลิต

5505.20 - ของเสนใยเทยีม ประเทศที่ไดถิน่ก าเนดิคือประเทศซ่ึงไดเศษซ่ึงอยูภายใตประเทศดังกลาวมาจากการผลิต
หรือขบวนการผลิต

55.06 5506.10 - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5506.20 - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5506.30 - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5506.90 - อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

55.07 5507.00 เสนใยส้ันเทยีมที่สาง หว ีหรือผานกรรมวธิอียางอืน่ ส าหรับการปั่นดาย CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
55.08 5508.10 - ท าดวยเสนใยส้ันสังเคราะห์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5509, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5508.20 - ท าดวยเสนใยส้ันเทยีม CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5509, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
55.09 5509.11 - - ดายเด่ียว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.12 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบลิ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.21 - - ดายเด่ียว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.22 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบลิ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.31 - - ดายเด่ียว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.32 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบลิ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.41 - - ดายเด่ียว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.42 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบลิ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.51 - - ผสมกับเสนใยส้ันเทยีมลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.52 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวล์วนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.53 - - ผสมกับฝูายลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
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5509.59 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.61 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวล์วนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.62 - - ผสมกับฝูายลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.69 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.91 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวล์วนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.92 - - ผสมกับฝูายลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5509.99 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5510 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
55.10 5510.11 - - ดายเด่ียว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5509 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5510.12 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบลิ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5509 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5510.20 - ดายอืน่ๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวล์วนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5509 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5510.30 - ดายอืน่ๆ ผสมกับฝูายลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5509 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5510.90 - ดายอืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5509 หรือ 5511 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
55.11 5511.10 - ท าดวยเสนใยส้ันสังเคราะหท์ี่มีเสนใยดังกลาว ต้ังแตรอยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5509 หรือ 5510 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5511.20 - ท าดวยเสนใยส้ันสังเคราะหท์ี่มีเสนใยดังกลาว นอยกวารอยละ 85 โดยน้ าหนกั CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5509 หรือ 5510 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
5511.30 - ท าดวยเสนใยส้ันเทยีม CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5508, 5509 หรือ 5510 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศ

อยางนอยรอยละ 50
55.12 5512.11 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5513, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5512.19 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5513, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5512.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5513, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5512.29 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5513, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5512.91 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5513, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5512.99 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5513, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
55.13 5513.11 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5513.12 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสอง

แบบครอส
CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.13 - - ผาทออืน่ๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.19 - - ผาทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.21 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.22 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสอง
แบบครอส

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.23 - - ผาทออืน่ๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.29 - - ผาทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.31 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.32 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสอง
แบบครอส

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.33 - - ผาทออืน่ๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.39 - - ผาทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50
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5513.41 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5513.42 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสอง

แบบครอส
CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.43 - - ผาทออืน่ๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5513.49 - - ผาทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5514, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

55.14 5514.11 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.12 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสอง
แบบครอส

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.13 - - ผาทออืน่ๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.19 - - ผาทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.21 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.22 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสอง
แบบครอส

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.23 - - ผาทออืน่ๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.29 - - ผาทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.31 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.32 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสอง
แบบครอส

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.33 - - ผาทออืน่ๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.39 - - ผาทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.41 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.42 - - ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสอง
แบบครอส

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.43 - - ผาทออืน่ๆ ท าดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5514.49 - - ผาทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5515 หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

55.15 5515.11 - - ผสมกับเสนใยส้ันวสิโคสเรยอนลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5515.12 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5515.13 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวล์วนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5515.19 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5515.21 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5515.22 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวล์วนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5515.29 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5515.91 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5515.92 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวล์วนหรือเปน็สวนใหญ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5515.99 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514  หรือ 5516 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

55.16 5516.11 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5516.12 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50

5516.13 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศอยางนอยรอยละ 50
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5516.14 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.22 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.23 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.24 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.32 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.33 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.34 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.42 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.43 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.44 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.91 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.92 - - ยอมสี CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.93 - - ทอดวยดายสีตาง ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
5516.94 - - พิมพ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5512, 5513, 5514 หรือ 5515 และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
56.01 5601.10 - ผาอนามัยและแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์ส าหรับเด็กออน และของใชเพื่อการ

อนามัยที่คลายกัน ท าดวยแวดด้ิง
CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5601.211 - - - แวดด้ิง CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5601.212 - - - ของท าดวยแวดด้ิง CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5601.221 - - - แวดด้ิง CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5601.222 - - - ของท าดวยแวดด้ิง CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5601.291 - - - แวดด้ิง CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5601.292 - - - ของท าดวยแวดด้ิง CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5601.30 - ฟล็อก ผงส่ิงทอ และมิลเนป็ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

56.02 5602.10 - สักหลาดที่ไดจากเคร่ืองจักรติดเข็มและผาที่ไดจากการยึดเสนใย โดยกรรมวธิสีติชบอนด่ิงดวย
เสนใยจากแผนเยือ่เอง

CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5602.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5602.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5602.90 - อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

56.03 5603.11 - - หนกัไมเกิน 25 กรัมตอตารางเมตร CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5603.12 - - หนกัเกิน 25 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกิน 70 กรัมตอตารางเมตร CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5603.13 - - หนกัเกิน 70 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5603.14 - - หนกัเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5603.91 - - หนกัไมเกิน 25 กรัมตอตารางเมตร CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5603.92 - - หนกัเกิน 25 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกิน70 กรัมตอตารางเมตร CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5603.93 - - หนกัเกิน 70 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกิน150 กรัมตอตารางเมตร CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5603.94 - - หนกัเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

56.04 5604.10 - ดายยางและดายยางชนดิคอร์ด ที่หุมดวยส่ิงทอ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5604.20 - ดายทนแรงดึงสูง ท าดวยโพลิเอสเทอร์ ไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

   หรือท าดวยวสิโคสเรยอน ที่อาบซึม หรือเคลือบ
5604.90 - อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

56.05 5605.00 ดายที่มีโลหะอยูดวย จะท าแบบกิมพ์หรือไมก็ตาม ที่เปน็ดายส่ิงทอ  CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
หรือแถบหรือของที่คลายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05
ประกอบเขากับโลหะที่มีลักษณะ เปน็เสน แถบ หรือเปน็ผง หรือหุมดวยโลหะ

56.06 5606.00 ดายกิมพ์ แถบและของที่คลายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05      CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
ที่ท าแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 56.05 และดายกิมพ์
ที่ท าดวยขนมา) ดายเชนลิล์ (รวมถึงดายฟล็อกเชนลิล์) และลูปเวลยาร์น
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56.07 5607.10 - ท าดวยปอกระเจาหรือเสนใยส่ิงทอจากเปลือกในของตนไมอืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

   ตามประเภทที่ 53.03
5607.21 - - เชือกชนดิทไวนท์ี่ใชผูกหรือมัดของ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5607.29 - - อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5607.41 - - เชือกชนดิทไวนท์ี่ใชผูกหรือมัดของ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5607.49 - - อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5607.50 - ท าดวยเสนใยสังเคราะหอ์ืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5607.90 - อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

56.08 5608.11 - - ตาขายจับปลาที่จัดท าแลว CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5608.191 - - - ตาขายที่เปน็ผืน เปน็มวน ท าดวยเชือกชนดิทไวน ์ชนดิคอร์เดจหรือโรป CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5608.199 - - - อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5608.901 - - - ตาขายที่เปน็ผืน เปน็มวน ท าดวยเชือกชนดิทไวน ์ชนดิคอร์เดจหรือโรป CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5608.909 - - - อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

56.09 5609.00 ของท าดวยดาย แถบหรือของที่คลายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
และของท าดวยเชือกชนดิทไวน ์ชนดิคอร์เดจ ชนดิโรป หรือเคเบลิ ที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อืน่ๆ

57.01 5701.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5701.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

57.02 5702.10 - "เคเลม" "ชูแม็ก" "คารามาน"ี และพรมผืนทอดวยมือที่คลายกัน CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.20 - ส่ิงปพูื้นท าจากเสนใยมะพราว (กาบมะพราว) CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.32 - - ท าดวยวตัถุทอประดิษฐ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.42 - - ท าดวยวตัถุทอประดิษฐ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.49 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.51 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.52 - - ท าดวยวตัถุทอประดิษฐ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.59 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.91 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.92 - - ท าดวยวตัถุทอประดิษฐ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5702.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

57.03 5703.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5703.20 - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5703.30 - ท าดวยวตัถุทอประดิษฐ์ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5703.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

57.04 5704.10 - เปน็แผนที่มีพื้นที่ผิวไมเกิน 0.3 ตารางเมตร CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5704.90 - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

57.05 5705.00 พรมอืน่ๆ และส่ิงทอปพูื้นอืน่ๆ จะจัดท าแลวหรือไมก็ตาม CTH ยกเวนมาจากพิกัด 5602 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

58.01 5801.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.21 - - ผาทอชนดิที่ไมไดตัดดายพุงสวนที่ลอยพนผืนผาใหเปน็ขน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.22 - - ผาคอร์ดูรอยที่ตัดดายพุงแลว CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.23 - - ผาทออืน่ๆ ชนดิที่ตัดดายพุงสวนที่ลอยพนผืนผาใหเปน็ขน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.24 - - ผาทอชนดิที่ไมไดตัดดายยืนสวนที่ลอยพนผาใหเปน็ขน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
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5801.25 - - ผาทอชนดิที่ตัดดายยืนสวนที่ลอยพนผืนผาใหเปน็ขน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.26 - - ผาทอแบบเชนลิล์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.31 - - ผาทอชนดิที่ไมไดตัดดายพุงสวนที่ลอยพนผืนผาใหเปน็ขน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.32 - - ผาคอร์ดูรอยที่ตัดดายพุงแลว CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.33 - - ผาทออืน่ๆ ชนดิที่ตัดดายพุงสวนที่ลอยพนผืนผาใหเปน็ขน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.34 - - ผาทอชนดิที่ไมไดตัดดายยืนสวนที่ลอยพนผืนผาใหเปน็ขน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.35 - - ผาทอชนดิที่ตัดดายยืนสวนที่ลอยพนผืนผาใหเปน็ขน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.36 - - ผาทอแบบเชนลิล์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5801.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

58.02 5802.11 - - ไมไดฟอก CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5802.19 - - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5802.20 - ผาทอแบบผาขนหน ูและผาทอที่คลายกัน ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5802.30 - ผาส่ิงทอที่ท าปยุแบบทฟัต์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

58.03 5803.10 - ท าดวยฝูาย CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5803.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

58.04 5804.10 - ผาโปรงชนดิทลูล์และผาตาขายอืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5804.21 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5804.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5804.30 - ผาลูกไมที่ท าดวยมือ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

58.05 5805.00 เทเพสทรีทอดวยมือชนดิโกบลิีน ฟลานเดอร์ ออบสัซัน บวิเวยีส    CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
และชนดิที่คลายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปกัลวดลาย (เชน แบบเพทติพอยต์
แบบครอสสติตซ์) จะจัดท าแลวหรือไมก็ตาม

58.06 5806.10 - ผาทอแบบมีขน (รวมถึงผาทอแบบผาขนหนแูละผาทอที่คลายกัน) CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
   และผาทอแบบเชนลิล์

5806.20 - ผาทออืน่ๆ ที่มีดายยืดหรือดายยาง ต้ังแตรอยละ 5 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5806.31 - - ท าดวยฝูาย CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5806.32 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5806.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5806.40 - ผาที่มีดายยืนโดยไมมีดายพุงประกอบเขาดวยกัน โดยใชสารยึดติด (บอลดัก) CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

58.07 5807.10 - ทอ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5807.90 - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

58.08 5808.10 - แถบถักแบบเปยีเปน็ผืน CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5808.90 - อืน่ๆ CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

58.09 5809.00 ผาทอท าดวยดายโลหะและผาทอท าดวยดายที่มีโลหะอยูดวย     CC  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
ตามประเภทที่ 56.05 ชนดิที่ใชกับเคร่ืองแตงกาย ใชเปน็ผาตกแตง
หรือเพื่อวตัถุประสงค์ที่คลายกัน ที่ไมไดระบหุรือรวมไวในที่อืน่

58.10 5810.10 - ผาปกัที่ไมเหน็พื้นเนือ้ผา CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5810.91 - - ท าดวยฝูาย CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5810.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5810.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

58.11 5811.00 ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอที่บนุวม เปน็ผืน มีวตัถุทอต้ังแตหนึง่ชัน้ขึน้ไป CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
ประกอบเขากับแผนนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวธิอีืน่ นอกจาก
ผาปกัตามประเภทที่ 58.10

59.01 5901.10 - ผาส่ิงทอที่เคลือบดวยกัมหรือสารจ าพวกอะมิเลเซียส CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
   ชนดิที่ใชหุมปกหนงัสือหรือที่คลายกัน

5901.90 - อืน่ๆ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
59.02 5902.10 - ท าดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อืน่ๆ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5902.20 - ท าดวยโพลิเอสเทอร์ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5902.90 - อืน่ๆ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

59.03 5903.10 - ดวยโพลิ (ไวนลิคลอไรด์) CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5903.20 - ดวยโพลิยูรีเทน CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5903.90 - อืน่ๆ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

59.04 5904.10 - พรมน้ ามัน CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5904.90 - อืน่ๆ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

59.05 5905.00 ส่ิงปดิผนงัท าดวยส่ิงทอ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
59.06 5906.10 - แถบยึดติดที่มีความกวางไมเกิน 20 เซนติเมตร CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5906.91 - - ถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5906.99 - - อืน่ๆ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

59.07 5907.00 ผาส่ิงทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุมดวยของอืน่ๆ ผาใบที่ระบายสี CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
เปน็ฉากละคร ฉากในหองศิลปหรือที่คลายกัน

59.08 5908.00 ไสที่เปน็ส่ิงทอ ไดจากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนติ ส าหรับใชกับ    CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
ตะเกียง เตา เคร่ืองขีดไฟ เทยีน หรือที่คลายกัน รวมทั้งไสตะเกียงเจาพายุ
และผาที่ถักแบบนติเปน็ทรงกระบอกส าหรับไสตะเกียง  จะอาบซึมหรือไมก็ตาม

59.09 5909.00 ทอออนและทอที่คลายกัน ท าดวยส่ิงทอ จะบดุานในหรือหุมใหแข็งแรง CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
ดวยวตัถุอืน่ หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เปน็วตัถุอืน่ดวยหรือไมก็ตาม

59.10 5910.00 สายพานสงก าลัง สายพานล าเลียง หรือของที่ใชเปน็สายพาน ท าดวยวตัถุทอ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
จะอาบซึม เคลือบ หุมหรืออัดเปน็ชัน้ดวยพลาสติกหรือจะเสริมใหแข็งแรง
ดวยโลหะหรือวตัถุอืน่หรือไมก็ตาม
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
59.11 5911.10 - ผาส่ิงทอ สักหลาดและผาทอบดุวยสักหลาด ที่เคลือบ หุมหรืออัดเปน็ชัน้ ดวยยาง CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

   ดวยหนงัฟอกหรือวตัถุอืน่ๆ ชนดิที่ใชกับเคร่ืองสางใยวตัถุทอ และผาที่คลายกัน
   ชนดิที่ใชเพื่อวตัถุประสงค์ทางเทคนคิอืน่ๆ รวมถึงผาหนาแคบท าจากก ามะหยี ่ 
   ที่อาบซึมดวยยางส าหรับหุมแกนมวนเสนดายยืน (วฟีวงิบมี)

5911.20 - ผารอน จะจัดท าแลวหรือไมก็ตาม CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5911.31 - - หนกันอยกวา 650 กรัมตอตารางเมตร CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5911.32 - - หนกัต้ังแต 650 กรัมตอตารางเมตรขึน้ไป CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

5911.40 - ผากรองชนดิที่ใชกับเคร่ืองอัดน้ ามันหรือที่คลายกัน  รวมถึงที่ท าดวยผมคน CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
5911.90 - อืน่ๆ CC    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

60.01 6001.101 - - - ที่มีดายยืดหรือดายยาง CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.109 - - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.211 - - - ที่มีดายยืดหรือดายยาง CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.219 - - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.221 - - - ที่มีดายยืดหรือดายยาง CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.229 - - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.291 - - - ที่มีดายยืดหรือดายยาง CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.299 - - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.911 - - - ที่มีดายยืดหรือดายยาง CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.919 - - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.921 - - - ที่มีดายยืดหรือดายยาง CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.929 - - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.991 - - - ที่มีดายยืดหรือดายยาง CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6001.999 - - - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

60.02 6002.40 - ที่มีดายยืดต้ังแตรอยละ 5 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั  แตไมมีดายยาง CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6002.90 - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

60.03 6003.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6003.20 - ท าดวยฝูาย CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6003.30 - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6003.40 - ท าดวยเสนใยเทยีม CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6003.90 - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

60.04 6004.10 - ที่มีดายยืดต้ังแตรอยละ  5  ขึน้ไปโดยน้ าหนกั  แตไมมีดายยาง CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6004.90 - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

60.05 6005.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.22 - - ยอมสี CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.23 - - ถักดวยดายสีตางๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.24 - - พิมพ์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.32 - - ยอมสี CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.33 - - ถักดวยดายสีตางๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.34 - - พิมพ์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.42 - - ยอมสี CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.43 - - ถักดวยดายสีตางๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.44 - - พิมพ์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6005.90 - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

60.06 6006.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.22 - - ยอมสี CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.23 - - ถักดวยดายสีตางๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.24 - - พิมพ์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.32 - - ยอมสี CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.33 - - ถักดวยดายสีตางๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.34 - - พิมพ์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.42 - - ยอมสี CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.43 - - ถักดวยดายสีตางๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.44 - - พิมพ์ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6006.90 - อืน่ๆ CC   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

61.01 6101.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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6101.20 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่

ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6101.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6101.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.02 6102.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6102.20 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6102.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6102.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.03 6103.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.22 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.23 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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6103.32 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่

ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.33 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.42 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.43 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6103.49 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.04 6104.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.12 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.13 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.22 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.23 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
6104.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่

ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.32 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.33 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.42 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.43 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.44 - - ท าดวยเสนใยเทยีม CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.49 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.51 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.52 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.53 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.59 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.61 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.62 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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6104.63 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่

ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6104.69 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.05 6105.10 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6105.20 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6105.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.06 6106.10 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6106.20 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6106.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.07 6107.11 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6107.12 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6107.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6107.21 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6107.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6107.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6107.91 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
6107.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่

ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6107.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.08 6108.11 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.21 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.31 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.32 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.91 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6108.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.09 6109.10 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6109.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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61.10 6110.11 - - ท าดวยขนแกะ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่

ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6110.12 - - ท าดวยขนแพะแคชเมียร์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6110.19 - - อืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6110.20 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6110.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6110.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.11 6111.101 - - - ถุงเทาและของที่คลายกัน CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6111.109 - - - อืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6111.201 - - - ถุงเทาและของที่คลายกัน CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6111.209 - - - อืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6111.301 - - - ถุงเทาและของที่คลายกัน CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6111.302 - - - ถุงมือทกุชนดิและเส้ือผาชัน้นอก CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6111.309 - - - อืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6111.901 - - - ถุงเทาและของที่คลายกัน CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6111.909 - - - อืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
61.12 6112.11 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่

ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6112.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6112.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6112.20 - ชุดสกี CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6112.31 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6112.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6112.41 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6112.49 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.13 6113.00 เส้ือผาที่ท าดวยผาถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ ตามประเภทที่ 59.03 59.06 หรือ 59.07 CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.14 6114.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6114.20 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6114.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6114.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.15 6115.11 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห ์ที่วดัขนาดดายเด่ียวแตละเสน ไดนอยกวา 67 เดซิเทกซ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6115.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห ์ที่วดัขนาดดายเด่ียวแตละเสนไดต้ังแต 67 เดซิเทกซ์ขึน้ไป CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6115.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
6115.20 - ถุงเทาส าหรับสตรีชนดิยาวถึงตนขาหรือยาวถึงเขา ที่วดัขนาดดายเด่ียวแตละเสนไดนอยกวา 

67 เดซิเทกซ์
CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6115.91 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6115.92 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6115.93 - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6115.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.16 6116.10 - ที่อาบซึม เคลือบหรือหุม ดวยพลาสติกหรือยาง CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6116.91 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6116.92 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6116.93 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6116.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

61.17 6117.10 - ผาคลุมไหล ผาพันคอส่ีเหล่ียม ผาพันคอ ผาโปรงคลุมศีรษะ  ผาคลุมหนาและของที่คลายกัน CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6117.20 - ผาผูกคอ ผาผูกคอหกูระตาย และผาผูกคอแบบกราวตั CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6117.80 - ของที่ใชประกอบกับเคร่ืองแตงกายอืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6117.90 - สวนประกอบ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัด(หรือถักเปน็รูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่
ใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบใน
ประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

62.01 6201.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

67 บญัชีอัตราอากร 1



เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
6201.12 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต

ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6201.13 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6201.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6201.91 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6201.92 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6201.93 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6201.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.02 6202.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6202.12 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6202.13 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6202.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6202.91 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6202.92 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6202.93 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6202.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.03 6203.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.22 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.23 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
6203.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต

ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.32 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.33 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.42 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.43 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6203.49 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.04 6204.11 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.12 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.13 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.21 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.22 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.23 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.32 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.33 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.42 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
6204.43 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต

ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.44 - - ท าดวยเสนใยเทยีม CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.49 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.51 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.52 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.53 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.59 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.61 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.62 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.63 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6204.69 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.05 6205.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6205.20 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6205.30 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6205.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.06 6206.10 - ท าดวยไหมหรือเศษไหม CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6206.20 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6206.30 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6206.40 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6206.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.07 6207.11 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6207.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

70 บญัชีอัตราอากร 1



เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
6207.21 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต

ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6207.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6207.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6207.91 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6207.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6207.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.08 6208.11 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6208.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6208.21 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6208.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6208.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6208.91 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6208.92 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6208.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.09 6209.10 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6209.20 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6209.30 - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6209.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.10 6210.10 - ท าดวยผาตามประเภท 56.02 หรือ 56.03 CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6210.20 - เส้ือผาอืน่ๆ ชนดิที่ระบไุวตามประเภทยอยที่ 6201.11 ถึง 6201.19 CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6210.30 - เส้ือผาอืน่ๆ ชนดิที่ระบไุวตามประเภทยอยที่ 6202.11 ถึง 6202.19 CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6210.40 - เส้ือผาอืน่ๆ ของบรุุษหรือเด็กชาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
6210.50 - เส้ือผาอืน่ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต

ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.11 6211.11 - - ของบรุุษหรือเด็กชาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.12 - - ของสตรีหรือเด็กหญิง CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.20 - ชุดสกี CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.31 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.32 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.33 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.41 - - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.42 - - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.43 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6211.49 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.12 6212.10 - เคร่ืองยกทรง CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6212.20 - เคร่ืองรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6212.30 - คอร์ซีเลตต์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6212.90 - อืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.13 6213.10 - ท าดวยไหมหรือเศษไหม CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6213.20 - ท าดวยฝูาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6213.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.14 6214.10 - ท าดวยไหมหรือเศษไหม CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6214.20 - ท าดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6214.30 - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50
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6214.40 - ท าดวยเสนใยเทยีม CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต

ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6214.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.15 6215.10 - ท าดวยไหมหรือเศษไหม CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6215.20 - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6215.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.16 6216.00 ถุงมือทกุชนดิ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

62.17 6217.10 - ของที่ใชประกอบกับเคร่ืองแตงกาย CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

6217.90 - สวนประกอบ CCโดยสินคานัน้จะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึน้ดวยวธิอีืน่ใดในอาณาเขต
ประเทศคูสัญญาประเทศหนึง่หรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญา
อยางนอยรอยละ 50

63.01 6301.10 - ผาหมไฟฟูา CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6301.20 - ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟูา) และผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทาง ท าดวยขนแกะหรือขน
ละเอียดของสัตว์

CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6301.30 - ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟูา) และผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทางท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6301.40 - ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟูา) และผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทาง  ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6301.90 - ผาหมและผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทางอืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

63.02 6302.10 - ผาที่ใชกับเตียง ถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.21 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.22 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.31 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.32 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.40 - ผาที่ใชกับโต฿ะ ถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.51 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.52 - - ท าดวยปาุนลินนิ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.53 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.59 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.60 - ผาที่ใชกับหองน้ าและหองครัว ท าดวยผาทอแบบขนหน ูหรือผาทอที่คลายกัน ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.91 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.92 - - ท าดวยปาุนลินนิ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6302.93 - - ท าดวยเสนใยประดิษฐ์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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6302.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
63.03 6303.11 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6303.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6303.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6303.91 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6303.92 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6303.99 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
63.04 6304.11 - - ถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6304.19 - - อืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6304.91 - - ถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6304.92 - - ไมถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6304.93 - - ไมถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
6304.99 - - ไมถักแบบนติหรือแบบโครเชต์ ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
63.05 6305.10 - ท าดวยปอกระเจาหรือเสนใยส่ิงทอที่ไดจากเปลือกในของตนไมอืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
   ตามประเภทที่ 53.03

6305.20 - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6305.32 - - ถุงคอนเทนเนอร์ส าหรับใชบรรจุของกอง (เฟล็กซิเบลิอินเตอร์-มีเดียตบลัก์คอนเทนเนอร์) CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6305.33 - - อืน่ๆ ท าดวยแถบโพลิเอทลีินหรือแถบโพลิโพรพิลีน หรือที่คลายกัน CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6305.39 - - อืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6305.90 - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

63.06 6306.11 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.12 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.19 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.21 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.22 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.29 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.31 - - ท าดวยเสนใยสังเคราะห์ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.39 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.41 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.49 - - ท าดวยวตัถุทออืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.91 - - ท าดวยฝูาย CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6306.99 - - อืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

63.07 6307.10 - ผาเช็ดพื้น ผาเช็ดถวยชาม ผาปดัฝุุน และผาส าหรับท าความสะอาดที่คลายกัน CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

6307.20 - เส้ือชูชีพและเข็มขัดชูชีพ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
6307.90 - อืน่ๆ CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 

unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50
63.08 6308.00 ของเปน็ชุดที่ประกอบดวยผาทอและดาย จะมีอุปกรณ์ประกอบ หรือไมก็ตามส าหรับจัดท าเปน็

พรมผืน เทเพสทรี ผาปกัที่ท าเปน็ผาปโูต฿ะหรือผาเช็ดมือ หรือจัดท าเปน็ของท าดวยส่ิงทอที่
คลายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก

CC โดยใหเร่ิมจากวตัถุดิบที่เปน็ผา และผานัน้จะตองเปน็ชนดิ pre-bleached หรือ 
unbleached และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศคูสัญญาอยางนอยรอยละ 50

63.09 6309.00 เส้ือผาที่ใชแลวและของอืน่ๆ ที่ใชแลว มาจากสินคาที่ไดถิน่ก าเนดิสินคาจากพิกัด 50 ถึง 63
63.10 6310.10 - คัดแยกแลว มาจากสินคาที่ไดถิน่ก าเนดิสินคาจากพิกัด 50 ถึง 63

6310.90 - อืน่ๆ มาจากสินคาที่ไดถิน่ก าเนดิสินคาจากพิกัด 50 ถึง 63
64.01 6401.10 - รองเทาที่มีโลหะปอูงกันหวัรองเทาประกอบอยูดวย CTH ยกเวนมาจากพิกัด 6402 ถึง 6405 หรือ 640610  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
6401.91 - - หุมเขา CTH ยกเวนมาจากพิกัด 6402 ถึง 6405 หรือ 640610  และมีสัดสวนวตัถุดิบใน

ประเทศอยางนอยรอยละ 50
6401.92 - - หุมขอเทาแตไมหุมเขา CTH ยกเวนมาจากพิกัด 6402 ถึง 6405 หรือ 640610 หรือจากสวนบนของรองเทา

ในพิกัด 640610  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6401.99 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 6402 ถึง 6405 หรือ 640610 หรือมาจากลางของพิกัด 

640610 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
64.02 6402.12 - - รองเทาสกี รองเทาส าหรับสกีแบบครอสคันทรีและรองเทาส าหรับสโนวบ์อร์ด CTH    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

6402.19 - - อืน่ๆ CTH    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6402.20 - รองเทาที่มีสายคาดหรือสายรัดดานบนประกอบเขากับพื้นรองเทา CTH    และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

   โดยวธิสีวมเขาดวยกัน
6402.30 - รองเทาอืน่ๆ ที่มีโลหะปอูงกันหวัรองเทาประกอบอยูดวย CTH ยกเวนมาจากพิกัด 6401, 6403 ถึง 6405 หรือ 640610 หรือจากสวนบนของ

รองเทาในพิกัด 640610  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

6402.91 - - หุมขอเทา CTH ยกเวนมาจากพิกัด 6401, 6403 ถึง 6405 หรือ 640610 หรือจากสวนบนของ
รองเทาในพิกัด 640610  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

6402.99 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 6401, 6403 ถึง 6405 หรือ 640610 หรือจากสวนบนของ
รองเทาในพิกัด 640610  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

64.03 6403.12 - - รองเทาสกี รองเทาส าหรับสกีแบบครอสคันทรีและรองเทาส าหรับสโนวบ์อร์ด CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6403.19 - - อืน่ๆ CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6403.20 - รองเทาที่มีพื้นรองเทาดานนอกท าดวยหนงัฟอกและสวนบนของรองเทา CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

   ประกอบดวยสายคาดขามหลังเทาและหวัแมเทา ที่ท าดวยหนงัฟอก
6403.30 - รองเทาที่มีพื้นหรือฐานรองท าดวยไม ไมมีพื้นดานในหรือโลหะปอูงกันหวัรองเทา CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6403.40 - รองเทาอืน่ๆ ที่มีโลหะปอูงกันหวัรองเทาประกอบอยูดวย CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6403.51 - - หุมขอเทา CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6403.59 - - อืน่ๆ CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6403.91 - - หุมขอเทา CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6403.99 - - อืน่ๆ CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

64.04 6404.11 - - รองเทากีฬา รวมทั้งรองเทาเทนนสิ รองเทาบาสเกตบอล รองเทายิม รองเทาส าหรับฝึกและ
รองเทาที่คลายกัน

CTH ยกเวนมาจากพิกัด 640610 และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

6404.19 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากพิกัด 6401ถึง 6403, 6405 หรือ 640610 และมีสัดสวนวตัถุดิบ
ในประเทศอยางนอยรอยละ 50

6404.20 - รองเทาที่มีพื้นรองเทาดานนอกท าดวยหนงัฟอกหรือหนงัอัด CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
64.05 6405.10 - มีสวนบนของรองเทาท าดวยหนงัฟอกหรือหนงัอัด CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

6405.20 - มีสวนบนของรองเทาท าดวยวตัถุทอ CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6405.90 - อืน่ๆ CTH  และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

64.06 6406.10 - สวนบนของรองเทาและสวนประกอบของของดังกลาว CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6406.20 - พื้นรองเทาดานนอกและสนรองเทา ท าดวยยางหรือพลาสติก CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6406.91 - - ท าดวยไม CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

6406.991 - - - สนบัแขง เคร่ืองหุมขาและของที่คลายกัน และสวนประกอบของของดังกลาว CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50
6406.999 - - - อืน่ๆ CTH   และมีสัดสวนวตัถุดิบในประเทศอยางนอยรอยละ 50

65.01 6501.00 ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู฿ด ท าดวยสักหลาด ไมไดอัดเปน็รูปทรง CC
หรือไมไดท าปกี รวมทั้งพลาโตและมังชอง (รวมถึงสลิตมังชอง) ท าดวยสักหลาด

65.02 6502.00 ทรงหมวก ที่สานหรือท าโดยการประกอบแถบเขาดวยกันท าดวยวตัถุใดก็ตาม CC
ไมไดอัดเปน็รูปทรงหรือไมไดท าปกี ไมไดบภุายในหรือไมไดตกแตง

65.03 6503.00 หมวกและเคร่ืองสวมศีรษะอืน่ๆ ที่ท าดวยสักหลาด ท าจากตัวหมวก  CTH
จากฮู฿ดหรือพลาโตตามประเภทที่ 65.01 จะบภุายในหรือตกแตงหรือไมก็ตาม

65.04 6504.00 หมวกและเคร่ืองสวมศีรษะอืน่ๆ ที่สานหรือท าโดยการประกอบแถบ CTH
เขาดวยกัน ท าดวยวตัถุใดก็ตาม จะบภุายในหรือตกแตงหรือไมก็ตาม

65.05 6505.10 - รางแหคลุมผม CTH
6505.90 - อืน่ๆ CTH

65.06 6506.10 - เคร่ืองสวมศีรษะเพื่อความปลอดภยั CTH
6506.91 - - ท าดวยยางหรือพลาสติก CTH
6506.92 - - ท าดวยหนงัเฟอร์ CTH
6506.99 - - ท าดวยวตัถุอืน่ CTH

65.07 6507.00 แถบรองขอบใน ซับใน ส่ิงหุม พื้นทรงหมวก โครงหมวก กระบงัหนา CTH
และแถบรัดคาง ส าหรับเคร่ืองสวมศีรษะ
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66.01 6601.10 - รมปกัในสวน และรมที่คลายกัน CTH

6601.91 - - ที่มีดามปรับความยาวได CTH
6601.99 - - อืน่ๆ CTH

66.02 6602.00 ไมเทา ไมเทาที่เปน็ที่นัง่ แส (วปิ) แสขีม่าและของที่คลายกัน CTH
66.03 6603.10 - ดามจับและปุุม CC

6603.20 - โครงรม รวมถึงโครงรมที่มีดามติดอยู CC
6603.90 - อืน่ๆ CC

67.01 6701.00 หนงัและสวนอืน่ของสัตวป์กีที่มีขนแข็งหรือขนออนติด ขนแข็ง      CTH
สวนของขนแข็ง ขนออน และของท าดวยของดังกลาว 
(นอกจากของตามประเภทที่ 05.05 และกานขนนกที่จัดท าแลว)

67.02 6702.10 - ท าดวยพลาสติก CTH
6702.90 - ท าดวยวตัถุอืน่ CTH

67.03 6703.00 ผมคนที่ตกแตง สาง ฟอก หรือจัดท าอยางอืน่ รวมทั้งขนแกะ ขนสัตวอ์ืน่ๆ CTH
หรือวตัถุทออืน่ๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใชท าผมปลอมหรือของที่คลายกัน

67.04 6704.11 - - ผมปลอมสวมทั้งหวั CTH
6704.19 - - อืน่ๆ CTH
6704.20 - ท าดวยผมคน CTH
6704.90 - ท าดวยวตัถุอืน่ CTH

68.01 6801.00 หนิปถูนน หนิขอบถนนและหนิปพูื้น ท าดวยหนิธรรมชาติ (ยกเวนหนิชนวน) CTH
68.02 6802.10 - กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คลายกัน จะเปน็ส่ีเหล่ียมผืนผา            CTH

   (รวมถึงส่ีเหล่ียมจัตุรัส) หรือไมก็ตาม ซ่ึงดานที่มีพื้นที่ผิวใหญที่สุด
   ตองสามารถวางในกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่มีดานยาวนอยกวา
   7 เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด ชิน้ และผงที่แตงสีแลว

6802.21 - - หนิออน ทราเวอร์ทนี และอะลาบาสเตอร์ CTH
6802.22 - - หนิอืน่ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต CTH
6802.23 - - หนิแกรนติ CTH
6802.29 - - หนิอืน่ๆ CTH
6802.91 - - หนิออน ทราเวอร์ทนี และอะลาบาสเตอร์ CTH
6802.92 - - หนิอืน่ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต CTH
6802.93 - - หนิแกรนติ CTH
6802.99 - - หนิอืน่ๆ CTH

68.03 6803.00 หนิชนวนที่จัดท าแลว และของท าดวยหนิชนวนหรือท าดวยหนิชนวนอัด CTH
68.04 6804.10 - หนิโมและหนิบด ใชส าหรับโม สี บด หรือบดละเอียด CTH

6804.21 - - ท าดวยเพชรสังเคราะหอ์ัดหรือเพชรธรรมชาติอัด CTH
6804.22 - - ท าดวยวตัถุขัดถูอยางอืน่อัดหรือท าดวยเซรามิก CTH
6804.23 - - ท าดวยหนิธรรมชาติ CTH
6804.30 - หนิลับหรือหนิขัด ที่ใชดวยมือ CTH

68.05 6805.10 - ติดบนแผนรองรับที่ท าดวยผาส่ิงทอเทานัน้ CTH
6805.20 - ติดบนแผนรองรับที่ท าดวยกระดาษหรือกระดาษแข็งเทานัน้ CTH
6805.30 - ติดบนแผนรองรับที่ท าดวยวตัถุอืน่ CTH

68.06 6806.10 - ใยขีแ้ร ใยหนิและใยแรที่คลายกัน (รวมถึงของผสมระหวางของดังกลาว) CTH
    เปน็ของกอง แผนบางหรือเปน็มวน

6806.20 - เอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แปนเด็ดเคลย์ โฟมสแลก และวตัถุจ าพวก CTH
   แรชนดิเอกซ์แปนเต็ดที่คลายกัน (รวมถึงของผสมระหวางของดังกลาว)

6806.90 - อืน่ๆ CTH
68.07 6807.10 - เปน็มวน CTH

6807.90 - อืน่ๆ CTH
68.08 6808.00 แผง แผน กระเบื้อง กอนเหล่ียมและของที่คลายกัน ที่ท าดวยเสนใยพืช ฟาง CTH

หรือท าดวยขีก้บ ชิน้ไม สะเก็ดไม ขีเ้ล่ือยหรือเศษไมอืน่ๆ เกาะหรือ
ติดรวมกัน ดวยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจ าพวกแรอืน่ๆ 

68.09 6809.11 - - ติดดานหนาหรือเสริมใหแข็งแรงดวยกระดาษหรือกระดาษแข็งเทานัน้ CTH
6809.19 - - อืน่ๆ CTH
6809.90 - ของอืน่ ๆ CTH

68.10 6810.11 - - บล็อกและอิฐส าหรับกอสราง CTH
6810.19 - - อืน่ๆ CTH
6810.91 - - องค์ประกอบของส่ิงกอสรางส าเร็จรูปใชในการกอสรางหรือวศิวกรรมโยธา CTH
6810.99 - - อืน่ๆ CTH

68.11 6811.10 - แผนบางลูกฟูก CTH
6811.20 - แผนบาง แผง กระเบื้องแบบอืน่ๆ และของที่คลายกัน CTH
6811.30 - หลอดหรือทอ และอุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ CTH
6811.90 - ของอืน่ๆ CTH

68.12 6812.50 - เส้ือผา ของที่ใชประกอบเคร่ืองแตงกาย รองเทาและเคร่ืองสวมศีรษะ CTSH
6812.60 - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด CTSH
6812.70 - ของที่ใชในการตอเชือ่มท าดวยเสนใยแอสเบสทอสอัดเปน็แผนบางหรือมวน CTSH

6812.901 - - - กระเบื้องปพูื้น  กระเบื้องติดผนงั CTSH
6812.909 - - - อืน่ๆ CTSH

68.13 6813.10 - ผาเบรก CTH
6813.90 - อืน่ๆ CTH
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
68.14 6814.10 - แผน แผนบาง และแถบ ท าดวยไมกาที่เกาะหรือติดรวมกันหรือที่ท าขึน้ใหม CTH

6814.90 - อืน่ๆ CTH
68.15 6815.10 - ของท าดวยกราไฟต์หรือคาร์บอนอืน่ๆ ที่ไมใชงานทางไฟฟูา CTSH

6815.20 - ของท าดวยถานพีต CTSH
6815.91 - - ที่มีแมกนไีซด์ โดโลไมด์ และโครไมต์ CTSH
6815.99 - - อืน่ ๆ CTSH

69.01 6901.00 อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภณัฑ์เซรามิกอืน่ๆ ท าดวยดินซากหอย CC
(เชน คีเซลกูหร์ ทริโพไลต์ หรือไดอะทอไมต์) หรือท าดวยดินทรายที่คลายกัน)

69.02 6902.10 - มีธาตุแมกนเีซียม แคลเซียม หรือโครเมียม ในรูปของแมกนเีซียมออกไซด์  CC
   แคลเซียมออกไซด์  หรือโครมิกออกไซด์ อยางเดียวหรือ
   รวมกันมากกวารอยละ 50 โดยน้ าหนกั

6902.20 - มีอะลูมินาหรือมีซิลิกาหรือมีของผสมหรือสารประกอบของผลิตภณัฑ์ CC

    เหลานีม้ากกวารอยละ 50 โดยน้ าหนกั
6902.90 - อืน่ๆ CC

69.03 6903.10 - ที่มีกราไฟต์หรือมีคาร์บอนอืน่ๆ หรือมีของผสมของผลิตภณัฑ์เหลานี ้ CC
   มากกวารอยละ 50 โดยน้ าหนกั

6903.20 - ที่มีอะลูมินาหรือมีของผสมหรือสารประกอบของอะลูมินา และที่มีซิลิกา CC

   มากกวารอยละ 50 โดยน้ าหนกั
6903.90 - อืน่ๆ CC

69.04 6904.10 - อิฐกอสราง CC
6904.90 - อืน่ๆ CC

69.05 6905.10 - กระเบื้องมุงหลังคา CC
6905.90 - อืน่ๆ CC

69.06 6906.00 หลอดหรือทอ ทอน า ราง และอุปกรณ์ติดต้ังส าหรับหลอดหรือทอหรือที่เปน็เซรามิก CC
69.07 6907.10 - กระเบื้อง ลูกบาศก์และของที่คลายกัน จะเปน็ส่ีเหล่ียมผืนผาหรือไมก็ตาม CC

   ซ่ึงดานที่มีพื้นที่ผิวใหญที่สุดตองสามารถวางในกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส
   ที่มีดานยาวนอยกวา 7 เซนติเมตร

6907.90 - อืน่ๆ CC
69.08 6908.10 - กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คลายกัน จะเปน็ส่ีเหล่ียมผืนผาหรือไมก็ตาม CTH

   ซ่ึงดานที่มีพื้นที่ผิวใหญที่สุดตองสามารถวางในกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส
   ที่มีดานยาวนอยกวา 7 เซนติเมตร

6908.90 - อืน่ๆ CTH
69.09 6909.11 - - ชนดิพอร์ซเลนหรือชนดิเนือ้ละเอียด (ไชนา) CC

6909.12 - - ของที่มีความแข็งเทยีบเทา 9 หรือมากกวาตามสเกลของโมส์ CC
6909.19 - - อืน่ๆ CC
6909.90 - อืน่ๆ CC

69.10 6910.10 - ชนดิพอร์ซเลนหรือชนดิเนือ้ละเอียด (ไชนา) CC
6910.90 - อืน่ๆ CC

69.11 6911.10 - เคร่ืองใชบนโต฿ะอาหารและเคร่ืองครัว CC
6911.90 - อืน่ๆ CC

69.12 6912.00 เคร่ืองใชบนโต฿ะอาหาร เคร่ืองครัว ของใชในบานเรือนอืน่ๆ และของใช CC
ในหองน้ า ที่เปน็เซรามิก นอกจากชนดิพอร์ซเลนหรือชนดิเนือ้ละเอียด (ไชนา)

69.13 6913.10 - ชนดิพอร์ซเลนหรือชนดิเนือ้ละเอียด (ไชนา) CC
6913.90 - อืน่ๆ CC

69.14 6914.10 - ชนดิพอร์ซเลนหรือชนดิเนือ้ละเอียด (ไชนา) CC
6914.90 - อืน่ๆ CC

70.01 7001.00 คูลเลต เศษแกวอืน่ๆ และของที่ใชไมไดอืน่ๆ ท าดวยแกว รวมทั้งแกว CTH
ที่เปน็กอน

70.02 7002.10 - ลูกกลม CTH
7002.20 - เสน CTH
7002.31 - - ท าดวยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอืน่ๆ CTH
7002.32 - - ท าดวยแกวอืน่ๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนไมเกิน 5 x 10-6 CTH

      ตอองศาเคลวนิที่อุณหภมูิระหวาง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส
7002.39 - - อืน่ๆ CTH

70.03 7003.12 - - แตงสีทั่วเนือ้ (บอด้ีทนิเต็ด) ท าใหทบึแสง ท าใหสะทอนแสง CTH
      หรือมีชัน้ผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะทอนแสงหรือไมสะทอนแสง

7003.19 - - อืน่ๆ CTH
7003.20 - แผนแกวที่เสริมดวยลวด CTH
7003.30 - โพรไฟล์ CTH

70.04 7004.20 - แตงสีทั่วเนือ้ (บอด้ีทนิเต็ด) ท าใหทบึแสง ท าใหสะทอนแสง CTH
   หรือมีชัน้ผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะทอนแสงหรือไมสะทอนแสง

7004.90 - แกวอืน่ๆ CTH
70.05 7005.101 - - - แกวเชิงทศันศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) CTH

7005.109 - - - อืน่ๆ CTH
7005.211 - - - แกวเชิงทศันศาสตร์ CTH
7005.219 - - - อืน่ๆ CTH
7005.291 - - - แกวเชิงทศันศาสตร์ CTH
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7005.299 - - - อืน่ๆ CTH
7005.30 - แกวที่เสริมดวยลวด CTH

70.06 7006.001 - - - แกวเชิงทศันศาสตร์ (ออปติคัลกลาส) CTH
7006.009 - - - อืน่ๆ CTH

70.07 7007.11 - - มีขนาดและรูปทรงเหมาะส าหรับใชกับยานบก อากาศยาน  CTH
      ยานอวกาศหรือยานน้ า

7007.19 - - อืน่ๆ CTH
7007.21 - - มีขนาดและรูปทรงเหมาะส าหรับใชกับยานบก อากาศยาน  CTH

      ยานอวกาศหรือยานน้ า   
7007.29 - - อืน่ๆ CTH

70.08 7008.00 ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ท าดวยแกว CTH
70.09 7009.10 - กระจกมองหลังส าหรับยานบก CTH

7009.91 - - ไมมีกรอบ CTH
7009.92 - - มีกรอบ CTH

70.10 7010.10 - แอมพูล CTH
7010.20 - จุก ฝาและที่ปดิอืน่ๆ CTH
7010.90 - อืน่ ๆ CTH

70.11 7011.10 - ส าหรับท าหลอดไฟฟูา CTH
7011.20 - ส าหรับท าหลอดแคโทดเรย์ CTH
7011.90 - อืน่ๆ CTH

70.12 7012.00 แกวไสในส าหรับกระติกสูญญากาศหรือส าหรับภาชนะสูญญากาศอืน่ๆ CTH
70.13 7013.10 - ท าดวยแกวเซรามิก CTH

7013.21 - - ท าดวยเลดคริสตัล CTH
7013.29 - - อืน่ๆ CTH
7013.31 - - ท าดวยเลดคริสตัล CTH
7013.32 - - ท าดวยแกวที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสน ไมเกิน 5 x 10-6 CTH

      ตอองศาเคลวนิที่อุณหภมูิระหวาง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส
7013.39 - - อืน่ๆ CTH
7013.91 - - ท าดวยเลดคริสตัล CTH
7013.99 - - อืน่ๆ CTH

70.14 7014.00 เคร่ืองแกวที่ใชใหสัญญาณและวตัถุเชิงทศันศาสตร์ท าดวยแกว (นอกจาก CTH
ของตามประเภทที่ 70.15) ที่ไมไดตกแตงเพื่อใชงานทางทศันศาสตร์

70.15 7015.10 - กระจกแวนตาชนดิปรับสายตา CTH
7015.90 - อืน่ๆ CTH

70.16 7016.10 - ลูกบาศก์แกว และแกวท าเปน็ของขนาดเล็กอืน่ๆ จะมีส่ิงรองรับ CTH
   หรือไมก็ตาม ส าหรับใชเปน็โมเสกหรือเพื่อการประดับที่คลายกัน

7016.90 - อืน่ๆ CTH
70.17 7017.10 - ท าดวยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอืน่ๆ CTH

7017.20 - ท าดวยแกวอืน่ๆ ที่สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเสนไมเกิน 5 X 10-6 CTH

   ตอองศาเคลวนิที่อุณหภมูิระหวาง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส
7017.90 - อืน่ๆ CTH

70.18 7018.10 - ลูกปดั ไขมุกเทยีม รัตนชาติเทยีมหรือกึง่รัตนชาติเทยีมและ CTH
   แกวท าเปน็ของขนาดเล็กที่คลายกัน

7018.20 - ลูกกลมแกวขนาดเล็กที่มีเสนผาศูนย์กลางไมเกิน 1 มิลลิเมตร CTH
7018.90 -  อืน่ๆ CTH

70.19 7019.11 - - ดายที่ตัดเปน็เสนส้ัน มีความยาวไมเกิน 50 มิลลิเมตร CTH
7019.12 - - สายใย CTH
7019.19 - - อืน่ๆ CTH
7019.31 - - เส่ือ CTH
7019.32 - - แผนบาง (วอยล์) CTH
7019.39 - - อืน่ๆ CTH
7019.40 - ผาทอท าดวยสายใย CTH
7019.51 - - มีความกวางไมเกิน 30 เซนติเมตร CTH
7019.52 - - ผาทอลายขัด มีความกวางเกิน 30 เซนติเมตร หนกันอยกวา 250 กรัม CTH

      ตอตารางเมตร ท าดวยใยยาวที่วดัขนาดดายเด่ียวแตละเสนไมเกิน 136 เทกซ์ 

7019.59 - - อืน่ๆ CTH
7019.901 - - - ใยแกว (รวมถึงปยุแกว) CTH
7019.909 - - - อืน่ๆ CTH

70.20 7020.00 ของอืน่ๆ ท าดวยแกว CTH
71.01 7101.10 - ไขมุกธรรมชาติ ไขมุกในพิกัด 7101 จะไดถิน่ก าเนดิตอเมือ่เปน็ไขมุกที่ไดมาจากธรรมชาติหรือโดยการ

เล้ียงในอาณาเขตของสมาชิกคูสัญญา
7101.21 - - ไมไดตกแตง ไขมุกในพิกัด 7101 จะไดถิน่ก าเนดิตอเมือ่เปน็ไขมุกที่ไดมาจากธรรมชาติหรือโดยการ

เล้ียงในอาณาเขตของสมาชิกคูสัญญา
7101.22 - - ตกแตงแลว ไขมุกในพิกัด 7101 จะไดถิน่ก าเนดิตอเมือ่เปน็ไขมุกที่ไดมาจากธรรมชาติหรือโดยการ

เล้ียงในอาณาเขตของสมาชิกคูสัญญา
71.02 7102.10 - ไมไดคัด สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ เมือ่ท ามาจากเพชรในสภาพตามธรรมชาติในประเทศคูสัญญา

78 บญัชีอัตราอากร 1



เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
7102.21 - - ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเล่ือย หรือท าใหแยก สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ เมือ่ท ามาจากเพชรในสภาพตามธรรมชาติในประเทศคูสัญญา

7102.29 - - อืน่ๆ CTSH โดยเพชรนัน้จะตองผานการเจียระไนหรือตกแตงกอนเปน็เพชรส าเร็จรูป
7102.31 - - ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเล่ือย หรือท าใหแยก สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ เมือ่ท ามาจากเพชรธรรมชาติในประเทศคูสัญญา
7102.39 - - อืน่ๆ CTSH โดยเพชรนัน้จะตองผานการเจียระไนหรือตกแตงกอนเปน็เพชรส าเร็จรูป

71.03 7103.10 - ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเล่ือยหรือท าเปน็รูปทรงอยางหยาบ ๆ CC
7103.91 - - ทบัทมิ แซปไฟร์และมรกต CC
7103.99 - - อืน่ๆ CC

71.04 7104.10 - พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์ CTH
7104.20 - อืน่ๆ ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเล่ือยหรือท าเปน็รูปทรงอยางหยาบๆ CTH
7104.90 - อืน่ๆ CTH

71.05 7105.10 - ของเพชร CTH
7105.90 - อืน่ๆ CTH

71.06 7106.10 - เปน็ผง CC
7106.91 - - ยังไมไดขึน้รูป CC

7106.921 - - - เงินแทง CC
7106.929 - - - อืน่ๆ CC

71.07 7107.00 โลหะสามัญที่หุมติดดวยเงิน ที่ไมไดจัดท ามากไปกวาขัน้กึง่ส าเร็จรูป CC
71.08 7108.11 - - เปน็ผง CC

7108.12 - - อืน่ๆ ในลักษณะที่ยังไมไดขึน้รูป CC
7108.13 - - อืน่ๆ ในลักษณะกึง่ส าเร็จรูป CC
7108.20 - เงินตรา CC

71.09 7109.00 โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุมติดดวยทองค า ไมไดท ามากไปกวาขัน้กึง่ส าเร็จรูป CC
71.10 7110.11 - - ยังไมไดขึน้รูป หรือเปน็ผง CC

7110.19 - - อืน่ๆ CC
7110.21 - - ยังไมไดขึน้รูป หรือเปน็ผง CC
7110.29 - - อืน่ๆ CC
7110.31 - - ยังไมไดขึน้รูป หรือเปน็ผง CC
7110.39 - - อืน่ๆ CC
7110.41 - - ยังไมไดขึน้รูป หรือเปน็ผง CC
7110.49 - - อืน่ๆ CC

71.11 7111.00 โลหะสามัญ เงินหรือทองค า ที่หุมติดดวยแพลทนิมั ที่ไมไดท ามากไปกวาขัน้กึง่ส าเร็จรูป CC
71.12 7112.30 - เถาที่มีโลหะมีคาหรือสารประกอบโลหะมีคา CTH

7112.91 - - ของทองค า รวมถึงโลหะที่หุมติดดวยทองค า แตไมรวมถึงเศษผง CTH
      ของทองค าที่มีโลหะมีคาอืน่ๆ ปนอยู   

7112.92 - - ของแพลทนิมั รวมถึงโลหะที่หุมติดดวยแพลทนิมั แตไมรวมถึง CTH
      เศษผงของแพลทนิมัที่มีโลหะมีคาอืน่ๆ ปนอยู

7112.99 - - อืน่ๆ CTH
71.13 7113.11 - - ท าดวยเงิน จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาอืน่ๆ หรือไมก็ตาม CTSH

7113.19 - - ท าดวยโลหะมีคาอืน่ๆ จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาหรือไมก็ตาม CTSH
7113.20 - ท าดวยโลหะสามัญที่หุมติดดวยโลหะมีคา CTSH

71.14 7114.11 - - ท าดวยเงิน จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาอืน่ๆ หรือไมก็ตาม CTSH
7114.19 - - ท าดวยโลหะมีคาอืน่ๆ จะชุบหรือหุมติดดวยโลหะมีคาหรือไมก็ตาม CTSH
7114.20 - ท าดวยโลหะสามัญ ที่หุมติดดวยโลหะมีคา CTSH

71.15 7115.10 - ตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผาหรือตะแกรงท าดวยแพลทนิมั CTH
7115.90 - อืน่ๆ CTH

71.16 7116.10 - ท าดวยไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเล้ียง CTH
7116.20 - ท าดวยรัตนชาติหรือกึง่รัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห ์หรือท าขึน้ใหม) CTH

71.17 7117.11 - - กระดุมขอมือเชิต้ และสตัด CTH
7117.19 - - อืน่ๆ CTH
7117.90 - อืน่ๆ CTH

71.18 7118.10 - เหรียญกษาปน ์(นอกจากเหรียญทองค า) ที่ใชช าระหนีต้ามกฎหมายไมได CTH
7118.90 - อืน่ๆ CTH

72.01 7201.10 - เหล็กถลุงไมเจือที่มีฟอสฟอรัสรอยละ 0.5 หรือนอยกวาโดยน้ าหนกั CTH
7201.20 - เหล็กถลุงไมเจือที่มีฟอสฟอรัสมากกวารอยละ 0.5 CTH
7201.50 - เหล็กถลุงเจือ  รวมทั้งเหล็กสปเิกล CTH

72.02 7202.11 - - มีคาร์บอนมากกวารอยละ 2 โดยน้ าหนกั CTH
7202.19 - - อืน่ๆ CTH
7202.21 - - มีซิลิคอนมากกวารอยละ 55 โดยน้ าหนกั CTH
7202.29 - -  อืน่ๆ CTH
7202.30 - เฟอโรซิลิโคแมงกานสี CTH
7202.41 - - มีคาร์บอนมากกวารอยละ 4 โดยน้ าหนกั CTH
7202.49 - - อืน่ๆ CTH
7202.50 - เฟอโรซิลิโคโครเมียม CTH
7202.60 - เฟอโรนกิเกิล CTH
7202.70 - เฟอโรโมลิบดีนมั CTH
7202.80 - เฟอโรทงัสเตน และเฟอโรซิลิโคทงัสเตน CTH
7202.91 - - เฟอโรไทเทเนยีม และเฟอโรซิลิโคไทเทเนยีม CTH
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7202.92 - - เฟอโรวาเนเดียม CTH
7202.93 - - เฟอโรไนโอเบยีม CTH
7202.99 - - อืน่ๆ CTH

72.03 7203.10 - ผลิตภณัฑ์จ าพวกเหล็กที่ไดจากสินแรเหล็กโดยวธิไีดเร็กรีดักชัน CTH
7203.90 - อืน่ๆ CTH

72.04 7204.10 - เศษและของที่ใชไมได ที่เปน็เหล็กหลอ CTH
7204.21 - - เศษและของที่ใชไมได ที่เปน็เหล็กกลาไมเปน็สนมิ CTH
7204.29 - - อืน่ๆ CTH
7204.30 - เศษและของที่ใชไมได ที่เปน็เหล็กหรือเหล็กกลา ที่ชุบหรือเคลือบดวยดีบกุ CTH
7204.41 - - เศษที่ไดจากการกลึง เศษที่ไดจากการไส ชิน้เล็กชิน้นอย      CTH

      เศษขูดผิวขีเ้ล่ือย ขีต้ะไบ เศษที่ไดจากการแตงขอบ
      เศษที่ไดจากการตอกพิมพ์ จะมัดหรือหอหรือไมก็ตาม

7204.49 - - อืน่ๆ CTH
7204.50 - อินกอตที่หลอมจากของที่ใชไมได CTH

72.05 7205.10 - เม็ด CTH
7205.21 - - ของเหล็กกลาเจือ CTH
7205.29 - - อืน่ๆ CTH

72.06 7206.10 - อินกอต CTH
7206.90 - อืน่ๆ CTH

72.07 7207.11 - - มีภาคตัดขวางเปน็รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (รวมถึงส่ีเหล่ียมจัตุรัส) CTH
      และมีความกวางวดัไดนอยกวา 2 เทาของความหนา

7207.12 - - อืน่ๆ ที่มีภาคตัดขวางเปน็รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (นอกจากส่ีเหล่ียมจัตุรัส) CTH
7207.19 - - อืน่ๆ CTH
7207.20 - มีคาร์บอนต้ังแตรอยละ 0.25 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTH

72.08 7208.10 - เปน็มวน ไมไดท ามากไปกวารีดรอน มีลวดลาย CTH
7208.25 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึน้ไป CTH
7208.26 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึน้ไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร CTH
7208.27 - - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร CTH
7208.36 - - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร CTH
7208.37 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึน้ไป แตไมเกิน 10 มิลลิเมตร CTH
7208.38 - - เฉพาะชนดิทเีอ็มบพีี CTH

- - อืน่ ๆ CTH
7208.39 - - เฉพาะชนดิทเีอ็มบพีี CTH

- - อืน่ๆ CTH
7208.40 - ไมเปน็มวน ไมไดท ามากไปกวารีดรอน มีลวดลาย CTH
7208.51 - - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร CTH
7208.52 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึน้ไป แตไมเกิน 10 มิลลิเมตร CTH
7208.53 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึน้ไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร CTH
7208.54 - - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร CTH
7208.90 - อืน่ๆ CTH

72.09 7209.15 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึน้ไป CTH
7209.16 - - มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แตนอยกวา 3 มิลลิเมตร CTH
7209.17 - - มีความหนาต้ังแต 0.5 มิลลิเมตรขึน้ไป แตไมเกิน 1 มิลลิเมตร CTH
7209.18 - - มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร CTH
7209.25 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึน้ไป CTH
7209.26 - - มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แตนอยกวา 3 มิลลิเมตร CTH
7209.27 - - มีความหนาต้ังแต 0.5 มิลลิเมตรขึน้ไป แตไมเกิน 1 มิลลิเมตร CTH
7209.28 - - มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร CTH
7209.90 - อืน่ๆ CTH

72.10 7210.11 - - ที่มีความหนาต้ังแต 0.5 มิลลิเมตรขึน้ไป CTH
7210.12 - - ที่มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร CTH
7210.20 - ชุบหรือเคลือบดวยตะกัว่ รวมถึงเทอร์นเพลต CTH
7210.30 - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวธิใีชไฟฟูา CTH
7210.41 - - เปน็ลูกฟูก CTH
7210.49 - - อืน่ๆ CTH
7210.50 - ชุบหรือเคลือบดวยโครเมียมออกไซด์ หรือดวยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์ CTH
7210.61 - - ชุบหรือเคลือบดวยโลหะเจือของอะลูมิเนยีมและสังกะสี CTH
7210.69 - - อืน่ๆ CTH
7210.70 - ทาสี ทาวาร์นชิ หรือเคลือบดวยพลาสติก CTH
7210.90 - อืน่ๆ CTH

72.11 7211.13 - - รีดทั้งส่ีดานหรือรีดผานโคลสบอ็กซ์ มีความกวางเกิน 150 มิลลิเมตร CTH
       และมีความหนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร ไมเปน็มวน และไมมีลวดลาย

7211.14 - - อืน่ๆ มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึน้ไป CTH
7211.19 - - อืน่ๆ CTH
7211.23 - - มีคาร์บอนนอยกวารอยละ 0.25 โดยน้ าหนกั CTH
7211.29 - - อืน่ๆ CTH
7211.90 - อืน่ๆ CTH

72.12 7212.10 - ชุบหรือเคลือบดวยดีบกุ CTH
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7212.20 - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี  โดยวธิใีชไฟฟูา CTH
7212.30 - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวธิอีืน่ CTH
7212.40 - ทาสี ทาวาร์นชิ หรือเคลือบดวยพลาสติก CTH
7212.50 - ชุบหรือเคลือบอยางอืน่ CTH
7212.60 - หุมติด CTH

72.13 7213.10 - มีรอยเวา ซ่ี รอง หรือมีลักษณะอืน่ๆ ที่ท าขึน้ในระหวางกรรมวธิรีีด CTH
7213.20 - อืน่ๆ ท าดวยเหล็กกลาตัดงาย CTH
7213.91 - - มีภาคตัดขวางเปน็วงกลม วดัเสนผาศูนย์กลางไดนอยกวา 14 มิลลิเมตร CTH
7213.99 - - อืน่ๆ CTH

72.14 7214.10 - ตี CTH
7214.20 - มีรอยเวา ซ่ี รอง หรือมีลักษณะอืน่ที่ท าขึน้ในระหวางกรรมวธิรีีด CTH

   หรือบดิตัวหลังจากการรีด
7214.30 - อืน่ๆ ท าดวยเหล็กกลาตัดงาย CTH
7214.91 - - มีภาคตัดขวางเปน็รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (นอกจากส่ีเหล่ียมจัตุรัส) CTH
7214.99 - - อืน่ๆ CTH

72.15 7215.10 - ท าดวยเหล็กกลาตัดงาย ไมไดท ามากไปกวาขึน้รูปขณะเย็น CTH
   หรือตกแตงขณะเย็น

7215.50 - อืน่ๆ ไมไดท ามากไปกวาขึน้รูปขณะเย็นหรือตกแตงขณะเย็น CTH
7215.90 - อืน่ๆ CTH

72.16 7216.10 - หนาตัดรูป U I หรือ H ไมไดท ามากไปกวา รีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด CTH
   ที่มีความสูงนอยกวา 80 มิลลิเมตร

7216.21 - - หนาตัดรูป L CTH
7216.22 - - หนาตัดรูป T CTH
7216.31 - - หนาตัดรูป U CTH
7216.32 - - หนาตัดรูป I CTH
7216.33 - - หนาตัดรูป H CTH
7216.40 - หนาตัดรูป L หรือ T ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด CTH

   ที่มีความสูงต้ังแต 80 มิลลิเมตรขึน้ไป
7216.50 - มุม รูปทรง และหนาตัดรูปตาง ๆ อยางอืน่ ไมไดท ามากไปกวารีดรอน CTH

   ดึงรอน หรืออัดรีด
7216.61 - - ไดจากผลิตภณัฑ์แผนรีด CTH
7216.69 - - อืน่ๆ CTH
7216.91 - - ขึน้รูปขณะเย็นหรือตกแตงขณะเย็น ไดจากผลิตภณัฑ์แผนรีด CTH
7216.99 - - อืน่ๆ CTH

72.17 7217.10 - ไมไดชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไมก็ตาม CTH
7217.20 - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี CTH

7217.301 - - - ดวยดีบกุ CTH
7217.309 - - - อืน่ๆ CTH
7217.90 - อืน่ๆ CTH

72.18 7218.10 - อินกอตและลักษณะขัน้ปฐมอืน่ๆ CTH
7218.91 - - มีภาคตัดขวางเปน็รูปส่ีเหล่ียมผืนผา (นอกจากส่ีเหล่ียมจัตุรัส) CTH
7218.99 - - อืน่ๆ CTH

72.19 7219.11 - - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร CTSH
7219.12 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึน้ไป แตไมเกิน 10 มิลลิเมตร CTSH
7219.13 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึน้ไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร CTSH
7219.14 - - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร CTSH
7219.21 - - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร CTSH
7219.22 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึน้ไป แตไมเกิน 10 มิลลิเมตร CTSH
7219.23 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึน้ไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร CTSH
7219.24 - - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร CTSH
7219.31 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึน้ไป CTSH
7219.32 - - มีความหนาต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึน้ไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร CTSH
7219.33 - - มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แตนอยกวา 3 มิลลิเมตร CTSH
7219.34 - - มีความหนาต้ังแต 0.5 มิลลิเมตรขึน้ไป แตไมเกิน 1 มิลลิเมตร CTSH
7219.35 - - มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร CTSH
7219.90 - อืน่ๆ CTSH

72.20 7220.11 - - มีความหนาต้ังแต 4.75 มิลลิเมตรขึน้ไป CTSH
7220.12 - - มีความหนานอยกวา 4.75 มิลลิเมตร CTSH
7220.20 - ไมไดท ามากไปกวารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) CTSH
7220.90 - อืน่ๆ CTSH

72.21 7221.00 ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเปน็มวนอยางไมเปน็ระเบยีบ CTH
ท าดวยเหล็กกลาไมเปน็สนมิ

72.22 7222.11 - - มีภาคตัดขวางเปน็วงกลม CTH
7222.19 - - อืน่ๆ CTH
7222.20 - ทอนและเสน ไมไดท ามากไปกวาขึน้รูปขณะเย็นหรือตกแตงขณะเย็น CTH
7222.30 - ทอนและเสนอืน่ๆ CTH

7222.401 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอนหรืออัดรีด CTH
7222.409 - - - อืน่ๆ CTH
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72.23 7223.00 ลวดท าดวยเหล็กกลาไมเปน็สนมิ CTH
72.24 7224.10 - อินกอตและลักษณะขัน้ปฐมอืน่ๆ CTH

7224.90 - อืน่ๆ CTH
72.25 7225.111 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน CTH

7225.119 - - - อืน่ๆ CTH
7225.191 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน CTH
7225.199 - - - อืน่ๆ CTH
7225.201 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน CTH
7225.209 - - - อืน่ๆ CTH
7225.30 - อืน่ๆ ไมไดท ามากไปกวารีดรอน เปน็มวน CTH
7225.40 - อืน่ๆ ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ไมเปน็มวน CTH
7225.50 - อืน่ๆ ไมไดท ามากไปกวารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) CTH
7225.91 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวธิใีชไฟฟูา CTH
7225.92 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวธิอีืน่ CTH
7225.99 - - อืน่ๆ CTH

72.26 7226.111 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน CTH
7226.119 - - - อืน่ๆ CTH
7226.191 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน CTH
7226.199 - - - อืน่ๆ CTH
7226.201 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน CTH
7226.209 - - - อืน่ๆ CTH
7226.91 - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน CTH
7226.92 - - ไมไดท ามากไปกวารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) CTH
7226.93 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวธิใีชไฟฟูา CTH
7226.94 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวธิอีืน่ CTH
7226.99 - - อืน่ๆ CTH

72.27 7227.10 - ท าดวยเหล็กกลารอบสูง CTH
7227.20 - ท าดวยเหล็กกลาซิลิโคแมงกานสี CTH
7227.90 - อืน่ๆ CTH

72.28 7228.101 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด CTH
7228.109 - - - อืน่ๆ CTH
7228.201 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด CTH
7228.209 - - - อืน่ๆ CTH
7228.30 - ทอนและเสนอืน่ๆ ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด CTH
7228.40 - ทอนและเสนอืน่ๆ ไมไดท ามากไปกวาการตี CTH
7228.50 - ทอนและเสนอืน่ๆ ไมไดท ามากไปกวาขึน้รูปขณะเย็นหรือตกแตงขณะเย็น CTH
7228.60 - ทอนและเสนอืน่ๆ CTH

7228.701 - - - ไมไดท ามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด CTH
7228.709 - - - อืน่ๆ CTH
7228.80 - ทอนกลวงและเสนกลวงที่ใชในการเจาะ CTH

72.29 7229.10 - ท าดวยเหล็กกลารอบสูง CTH
7229.20 - ท าดวยเหล็กกลาซิลิโคแมงกานสี CTH
7229.90 - อืน่ๆ CTH

73.01 7301.10 - ชีตไพลิง CTH
7301.20 - มุม รูปทรงและหนาตัดรูปตาง ๆ CTH

73.02 7302.10 - ราง CTH
7302.30 - ล้ินประแจหลีก หวัตะเข คันยึดเคร่ืองประแจและเคร่ืองสับรางอืน่ๆ CTH
7302.40 - เหล็กประกับราง และแผนรองราง CTH
7302.90 - อืน่ๆ CTH

73.03 7303.00 หลอดหรือทอ และโพรไฟล์กลวง ท าดวยเหล็กหลอ CTH
73.04 7304.10 - ทอชนดิที่ใชเปน็ทอสงน้ ามันหรือก฿าซ CTH

7304.21 - - ทอเจาะ CTH
7304.29 - - อืน่ๆ CTH
7304.31 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) CTH
7304.39 - - อืน่ๆ CTH
7304.41 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) CTH
7304.49 - - อืน่ๆ CTH
7304.51 - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) CTH
7304.59 - - อืน่ๆ CTH
7304.90 - อืน่ๆ CTH

73.05 7305.11 - - เชือ่มตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตามแนวยาว CTH
7305.12 - - อืน่ๆ เชือ่มตะเข็บตามแนวยาว CTH
7305.19 - - อืน่ๆ CTH
7305.20 - ทอผนงับอ (เคสซิง) ชนดิที่ใชในการเจาะน้ ามัน หรือก฿าซ CTH
7305.31 - - เชือ่มตะเข็บตามแนวยาว CTH
7305.39 - - อืน่ๆ CTH
7305.90 - อืน่ๆ CTH

73.06 7306.10 - ทอชนดิที่ใชเปน็ทอสงน้ ามันหรือก฿าซ CTH
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7306.20 - ทอผนงับอ (เคสซิง) และหลอด ชนดิที่ใชในการเจาะน้ ามันหรือก฿าซ CTH
7306.30 - อืน่ๆ ชนดิเชือ่มตะเข็บ มีภาคตัดขวางเปน็วงกลม  ท าดวยเหล็ก CTH

   หรือเหล็กกลาไมเจือ
7306.40 - อืน่ๆ ชนดิเชือ่มตะเข็บ มีภาคตัดขวางเปน็วงกลม ท าดวยเหล็กกลา CTH

   ไมเปน็สนมิ
7306.50 - อืน่ๆ ชนดิเชือ่มตะเข็บ มีภาคตัดขวางเปน็วงกลม ท าดวย CTH

   เหล็กกลาเจืออืน่ๆ
7306.60 - อืน่ๆ ชนดิเชือ่มตะเข็บ มีภาคตัดขวางไมเปน็วงกลม CTH
7306.90 - อืน่ๆ CTH

73.07 7307.11 - - ท าดวยเหล็กหลอที่ตีแผไมได CTH
7307.19 - - อืน่ๆ CTH
7307.21 - - หนาแปลน CTH
7307.22 - - ของอและปลอกเล่ือน ที่มีเกลียวนอก CTH
7307.23 - - อุปกรณ์ติดต้ังส าหรับการเชือ่มชน CTH
7307.29 - - อืน่ๆ CTH
7307.91 - - หนาแปลน CTH
7307.92 - - ของอและปลอกเล่ือน ที่มีเกลียวนอก CTH
7307.93 - - อุปกรณ์ติดต้ังส าหรับการเชือ่มชน CTH
7307.99 - - อืน่ๆ CTH

73.08 7308.10 - สะพาน และสวนของสะพาน CTH
7308.20 - หอคอย และเสาที่มีโครงประสานกัน CTH
7308.30 - ประตูหนาตาง กรอบของประตูหนาตางและธรณีประตู CTH
7308.40 - อุปกรณ์ส าหรับนัง่ราน เหล็กแบบ เสาค้ าหรือส่ิงค้ ายันในการกอสราง CTH
7308.90 - อืน่ๆ CTH

73.09 7309.001 - - - บดุานในหรือหุมฉนวนความรอน CTH
7309.009 - - - อืน่ๆ CTH

73.10 7310.10 - มีความจุต้ังแต 50 ลิตรขึน้ไป CTH
7310.21 - - กระปองที่ตองปดิโดยวธิบีดักรีหรือเมมขอบ CTH
7310.29 - - อืน่ๆ CTH

73.11 7311.00 ภาชนะส าหรับบรรจุก฿าซอัดหรือก฿าซเหลว ท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา CTH
73.12 7312.10 - ลวดเกลียว โรป และเคเบลิ CTH

7312.90 - อืน่ๆ CTH
73.13 7313.00 ลวดหนามท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา แถบหรือลวดเด่ียวที่บดิเปน็เกลียว CTH

มีหรือไมมีหนามและลวดคูตีเกลียวหลวมๆ ชนดิที่ใชท าร้ัว
ท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา

73.14 7314.12 - - แถบที่เปน็วงส าหรับใชกับเคร่ืองจักร ท าดวยเหล็กกลาไมเปน็สนมิ CTH
7314.13 - - แถบที่เปน็วงอืน่ๆ ส าหรับใชกับเคร่ืองจักร CTH
7314.14 - - ของอืน่ๆ ที่มีลักษณะแบบผาที่ไดจากการทอ ท าดวยเหล็กกลา CTH

      ไมเปน็สนมิ
7314.19 - - อืน่ๆ CTH
7314.20 - ตะแกรง ตาขาย และร้ัว ที่เชือ่มตรงจุดตัด ท าดวยลวดที่มีขนาดภาคตัดขวาง CTH

   ใหญที่สุดต้ังแต 3 มิลลิเมตรขึน้ไป และแตละชองมีขนาดต้ังแต

   100 ตารางเซนติเมตรขึน้ไป
7314.31 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี CTH
7314.39 - - อืน่ๆ CTH
7314.41 - - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี CTH
7314.42 - - เคลือบดวยพลาสติก CTH
7314.49 - - อืน่ๆ CTH
7314.50 - เอกซ์แพนเด็ดเมทลั CTH

73.15 7315.11 - - โซแบบโรลเลอร์ CTH
7315.12 - - โซอืน่ๆ CTH
7315.19 - - สวนประกอบ CTH
7315.20 - โซชนดิสคิด CTH
7315.81 - - แบบสตัดลิงก์ CTH
7315.82 - - อืน่ๆ แบบเวลเด็ดลิงก์ CTH
7315.89 - - อืน่ๆ CTH
7315.90 - สวนประกอบอืน่ๆ CTH

73.16 7316.00 สมอ สมอเกา และสวนประกอบของของดังกลาว ท าดวยเหล็ก CTH
หรือเหล็กกลา

73.17 7317.00 ตะป ูตะปส้ัูนหวัใหญ หมุดกด ตะปชูนดิคอร์รูเกต ตะปสูองขา          CTH
(นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คลายกัน
ท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา จะมีหวัท าดวยวตัถุอืน่หรือไมก็ตาม
แตไมรวมถึงของดังกลาวที่มีหวัท าดวยทองแดง      

73.18 7318.11 - - ตะปเูกลียวหวัเหล่ียม CTH
7318.12 - - ตะปคูวงอืน่ๆ ส าหรับใชกับไม CTH
7318.13 - - ตะปเูกลียวหวัตะขอและตะปเูกลียวหวัวงแหวน CTH
7318.14 - - ตะปคูวงชนดิท าเกลียวในไดในตัว CTH
7318.15 - - ตะปคูวงและสลักเกลียวอืน่ๆ จะมีแปนูเกลียว CTH
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      หรือแหวนรองหรือไมก็ตาม

7318.16 - - แปนูเกลียว CTH
7318.19 - - อืน่ๆ CTH
7318.21 - - แหวนสปริง และแหวนล็อกอืน่ๆ CTH
7318.22 - - แหวนรองอืน่ๆ CTH
7318.23 - - หมุดย้ า CTH
7318.24 - - สลักและสลักผา CTH
7318.29 - - อืน่ๆ CTH

73.19 7319.10 - เข็มเย็บ เข็มชุน หรือเข็มปกั CTH
7319.20 - เข็มซอนปลาย CTH
7319.30 - เข็มหมุดอืน่ๆ CTH
7319.90 - อืน่ๆ CTH

73.20 7320.10 - แหนบรถยนต์ และแผนที่ใชเปน็แหนบดังกลาว CTH
7320.20 - สปริงขดแบบกนหอย CTH
7320.90 - อืน่ๆ CTH

73.21 7321.11 - - ที่ใชก฿าซเชือ้เพลิง หรือที่ใชไดทั้งก฿าซเชือ้เพลิงและเชือ้เพลิงอืน่ๆ CTH
7321.12 - - ที่ใชเชือ้เพลิงเหลว CTH
7321.13 - - ที่ใชเชือ้เพลิงแข็ง CTH
7321.81 - - ที่ใชก฿าซเชือ้เพลิง หรือที่ใชไดทั้งก฿าซเชือ้เพลิง และเชือ้เพลิงอืน่ๆ CTH
7321.82 - - ที่ใชเชือ้เพลิงเหลว CTH
7321.83 - - ที่ใชเชือ้เพลิงแข็ง CTH
7321.90 - สวนประกอบ CTH

73.22 7322.11 - - ท าดวยเหล็กหลอ CTH
7322.19 - - อืน่ๆ CTH
7322.90 - อืน่ๆ CTH

73.23 7323.10 - ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกลา รวมทั้งของที่ใชขัดหมอ แผน ถุงมือ CTH
   และของที่คลายกันส าหรับขัดหรือขัดถู

7323.91 - - ท าดวยเหล็กหลอ ไมเคลือบหรือท าใหผิวมันดวยเอนาเมล CTH
7323.92 - - ท าดวยเหล็กหลอ เคลือบหรือท าใหผิวมันดวยเอนาเมล CTH
7323.93 - - ท าดวยเหล็กกลาไมเปน็สนมิ CTH
7323.94 - - ท าดวยเหล็ก (นอกจากเหล็กหลอ) หรือเหล็กกลา เคลือบ CTH

      หรือท าใหผิวมันดวยเอนาเมล
7323.99 - - อืน่ๆ CTH

73.24 7324.10 - อางลางชาม และอางลางหนา ท าดวยเหล็กกลาไมเปน็สนมิ CTSH
7324.21 - - ท าดวยเหล็กหลอ จะเคลือบหรือท าใหผิวมันดวยเอนาเมลหรือไมก็ตาม CTSH
7324.29 - - อืน่ๆ CTSH
7324.90 - อืน่ๆ รวมถึงสวนประกอบ CTH

73.25 7325.10 - ท าดวยเหล็กหลอ ที่ตีแผไมได CTH
7325.91 - - ลูกกลมส าหรับบดและของที่คลายกันใชกับเคร่ืองจักรส าหรับบด CTH
7325.99 - - อืน่ๆ CTH

73.26 7326.11 - - ลูกกลมส าหรับบดและของที่คลายกันใชกับเคร่ืองจักรส าหรับบด CTH
7326.19 - - อืน่ๆ CTH

7326.201 - - - ตะกรา ตะแกรงหรือส่ิงที่คลายกัน หุมหรือ เคลือบดวยพลาสติก CTH
7326.209 - - - อืน่ๆ CTH
7326.90 - อืน่ๆ CTH

74.01 7401.10 - คอปเปอร์แมตต์ CTH
7401.20 - ซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์) CTH

74.02 7402.00 ทองแดงไมบริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงส าหรับการท าใหบริสุทธิ์โดยวธิทีางไฟฟูา CTH
74.03 7403.11 - - แคโทด และสวนของแคโทด CTH

7403.12 - - ทอนที่ใชท าลวด CTH
7403.13 - - บลิเล็ต CTH
7403.19 - - อืน่ๆ CTH
7403.21 - - โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเปน็หลัก (ทองเหลือง) CTH
7403.22 - - โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบกุเปน็หลัก (ทองบรอนซ์) CTH
7403.23 - - โลหะเจือที่มีทองแดงและนกิเกิลเปน็หลัก (คิวโพรนกิเกิล) CTH

      หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นกิเกิลและสังกะสีเปน็หลัก (เงินนกิเกิล)
7403.29 - - ทองแดงเจืออืน่ๆ (นอกจากมาสเตอร์แอลลอย ตามประเภทที่ 74.05) CTH

74.04 7404.00 เศษและของที่ใชไมได ที่เปน็ทองแดง สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

74.05 7405.00 มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง CTH
74.06 7406.10 - ผงที่มีโครงสรางแบบนอ็นลาเมลลา CTH

7406.20 - ผงที่มีโครงสรางแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด CTH
74.07 7407.10 - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ CTH

7407.21 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเปน็หลัก (ทองเหลือง) CTH
7407.22 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนกิเกิลเปน็หลัก (คิวโพรนกิเกิล) CTH

      หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและ นกิเกิลและสังกะสีเปน็หลัก (เงินนกิเกิล) 
7407.29 - - อืน่ๆ CTH

74.08 7408.11 - - มีขนาดของภาคตัดขวางสวนที่ใหญที่สุดเกิน 6 มิลลิเมตร CTH
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7408.19 - - อืน่ๆ CTH
7408.21 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเปน็หลัก (ทองเหลือง) CTH
7408.22 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนกิเกิลเปน็หลัก (คิวโพรนกิเกิล) CTH

      หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นกิเกิลและสังกะสีเปน็หลัก (เงินนกิเกิล)
7408.29 - - อืน่ๆ CTH

74.09 7409.11 - - เปน็มวน CTH
7409.19 - - อืน่ๆ CTH
7409.21 - - เปน็มวน CTH
7409.29 - - อืน่ๆ CTH
7409.31 - - เปน็มวน CTH
7409.39 - - อืน่ๆ CTH
7409.40 - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนกิเกิลเปน็หลัก (คิวโพรนกิเกิล) CTH

   หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและ นกิเกิลและสังกะสีเปน็หลัก (เงินนกิเกิล)
7409.90 - ท าดวยทองแดงเจืออืน่ๆ CTH

74.10 7410.11 - - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ CTH
7410.12 - - ท าดวยทองแดงเจือ CTH
7410.21 - - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ CTH
7410.22 - - ท าดวยทองแดงเจือ CTH

74.11 7411.10 - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ CTH
7411.21 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเปน็หลัก (ทองเหลือง) CTH
7411.22 - - ท าดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนกิเกิลเปน็หลัก (คิวโพรนกิเกิล) CTH

      หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและ นกิเกิลและสังกะสีเปน็หลัก (เงินนกิเกิล)
7411.29 - - อืน่ๆ CTH

74.12 7412.10 - ท าดวยทองแดงบริสุทธิ์ CTH
7412.20 - ท าดวยทองแดงเจือ CTH

74.13 7413.00 ลวดเกลียว เคเบลิ แถบถัก และของที่คลายกัน ท าดวยทองแดงไมมีฉนวนไฟฟูา CTH
74.14 7414.20 - ของที่มีลักษณะแบบผา CTH

7414.90 - อืน่ๆ CTH
74.15 7415.10 - ตะป ูตะปส้ัูนหวัใหญ หมุดกด ตะปสูองขาและของที่คลายกัน CTH

7415.21 - - แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) CTH
7415.29 - - อืน่ๆ CTH
7415.33 - - ตะปคูวง  สลักเกลียวและแปนูเกลียว CTH
7415.39 - - อืน่ๆ CTH

74.16 7416.00 สปริงทองแดง CTH
74.17 7417.00 ชุดอุปกรณ์หงุตมหรือท าความรอนชนดิที่ใชตามครอบครัว ไมใชไฟฟูา CTH

และสวนประกอบของของดังกลาว ท าดวยทองแดง
74.18 7418.11 - - ของที่ใชขัดหมอ แผน ถุงมือและของที่คลายกันส าหรับขัดหรือขัดถู CTH

7418.19 - - อืน่ๆ CTH
7418.20 - เคร่ืองสุขภณัฑ์และสวนประกอบของของดังกลาว CTH

74.19 7419.10 - โซและสวนประกอบของโซ CTSH
7419.91 - - ที่ไดจากการหลอ "หลอแบบ" ตอกพิมพ์หรือตี แตไมไดท ามากไปกวานี้ CTSH
7419.99 - - อืน่ๆ CTSH

75.01 7501.10 - นกิเกิลแมตต์ CTH
7501.20 - นกิเกิลออกไซด์ซินเตอร์และผลิตภณัฑ์ขัน้กลางอืน่ๆ ของโลหะกรรมทางนกิเกิล CTH

75.02 7502.10 - นกิเกิลไมเจือ CTH
7502.20 - นกิเกิลเจือ CTSH

75.03 7503.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เปน็นกิเกิล สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

75.04 7504.00 ผงนกิเกิลและเกล็ดนกิเกิล CTH
75.05 7505.11 - - ท าดวยนกิเกิลไมเจือ

7505.12 - - ท าดวยนกิเกิลเจือ
7505.21 - - ท าดวยนกิเกิลไมเจือ
7505.22 - - ท าดวยนกิเกิลเจือ

75.06 7506.101 - - - ฟอยล์ที่มีวตัถุรองรับ CTH
7506.109 - - - อืน่ๆ CTH
7506.201 - - - ฟอยล์ที่มีวตัถุรองรับ CTH
7506.209 - - - อืน่ๆ CTH

75.07 7507.11 - - ท าดวยนกิเกิลไมเจือ CTSH
7507.12 - - ท าดวยนกิเกิลเจือ CTSH
7507.20 - อุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ CTSH

75.08 7508.101 - - - ของชนดิที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน CTSH
7508.109 - - - อืน่ๆ CTSH
7508.901 - - - ของชนดิที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน CTSH
7508.909 - - - อืน่ๆ CTSH

76.01 7601.10 - อะลูมิเนยีมไมเจือ CC
7601.20 - อะลูมิเนยีมเจือ CC

76.02 7602.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เปน็อะลูมิเนยีม สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

CTH (เฉพาะ โพรไฟด์ และ ลวด ใช CTH หรือ CTHS)
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
76.03 7603.10 - ผงที่มีโครงสรางแบบนอ็นลาเมลลา CTH

7603.20 - ผงที่มีโครงสรางแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด CTH
76.04 7604.10 - ท าดวยอะลูมิเนยีมไมเจือ CTH

7604.21 - - โพรไฟล์กลวง CTH
7604.29 - - อืน่ๆ CTH

76.05 7605.11 - - มีขนาดภาคตัดขวางสวนที่ใหญที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร CTH ยกเวนมาจากประเภท 7604
7605.19 - - อืน่ ๆ CTH ยกเวนมาจากประเภท 7604
7605.21 - - มีขนาดภาคตัดขวางสวนที่ใหญที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร CTH ยกเวนมาจากประเภท 7604
7605.29 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากประเภท 7604

76.06 7606.11 - - ท าดวยอะลูมิเนยีมไมเจือ CTH
7606.12 - - ท าดวยอะลูมิเนยีมเจือ CTH
7606.91 - - ท าดวยอะลูมิเนยีมไมเจือ CTH
7606.92 - - ท าดวยอะลูมิเนยีมเจือ CTH

76.07 7607.11 - - รีด แตไมไดท ามากไปกวานี้ CTH ยกเวนมาจากประเภท 7606
7607.19 - - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากประเภท 7606
7607.20 - มีวตัถุรองรับ CTH ยกเวนมาจากประเภท 7606

76.08 7608.10 - ท าดวยอะลูมิเนยีมไมเจือ CTH
7608.20 - ท าดวยอะลูมิเนยีมเจือ CTH

76.09 7609.00 อุปกรณ์ติดต้ังท าดวยอะลูมิเนยีม ของหลอดหรือทอ(เชน ขอตอ ของอ ปลอกเล่ือน) CTH
76.10 7610.10 - ประตู หนาตาง กรอบของประตูหนาตางและธรณีประตู CTH

7610.90 - อืน่ๆ CTH
76.11 7611.00 เรเซอววัร์ แทงก์ แวต และภาชนะที่คลายกัน ส าหรับใชบรรจุวตัถุใดก็ตาม CTH

(นอกจากก฿าซอัดหรือก฿าซเหลว) ท าดวยอะลูมิเนยีม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร 
จะบดุานในหรือหุมฉนวนความรอนหรือไมก็ตาม แตตองไมมีเคร่ืองอุปกรณ์กล
หรือเคร่ืองอุปกรณ์ความรอนประกอบติดอยูดวย

76.12 7612.101 - - - หลอดที่ใชบรรจุยาสีฟันหรือที่คลายกัน CTH
7612.109 - - - อืน่ๆ CTH
7612.90 - อืน่ๆ CTH

76.13 7613.00 ภาชนะอะลูมิเนยีม ส าหรับบรรจุก฿าซอัดหรือก฿าซเหลว CTH
76.14 7614.10 - ที่มีแกนท าดวยเหล็กกลา CTH

7614.90 - อืน่ๆ CTH ยกเวนมาจากประเภท 7605
76.15 7615.11 - - ของที่ใชขัดหมอ แผน ถุงมือและของที่คลายกันส าหรับขัดหรือขัดถู CTH

7615.19 - - อืน่ๆ CTH
7615.20 - เคร่ืองสุขภณัฑ์ และสวนประกอบของของดังกลาว CTH

76.16 7616.10 - ตะป ูตะปไูมมีหวั ตะปสูองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05)  CTH
   ตะปคูวง สลักเกลียว แปนูเกลียว ตะปเูกลียวหวัตะขอ หมุดย้ า สลัก 
   สลักผา แหวนรอง และของที่คลายกัน

7616.91 - - ของที่มีลักษณะแบบผา ตะแกรง ตาขายและร้ัว ท าดวยลวดอะลูมิเนยีม CTH
7616.991 - - - เอ็กซ์แพนเด็ดเมทลั CTH
7616.999 - - - อืน่ๆ CTH

78.01 7801.10 - ตะกัว่บริสุทธิ์ CC
7801.91 - - ที่มีธาตุอืน่อยูดวยโดยมีพลวงเปน็สวนใหญโดยน้ าหนกั CC
7801.99 - - อืน่ๆ CC

78.02 7802.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เปน็ตะกัว่ สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

78.03 7803.00 ทอน เสน โพรไฟล์และลวด ท าดวยตะกัว่ CTH
78.04 7804.111 - - - ฟอยล์ที่มีวตัถุรองรับ CTH

7804.119 - - - อืน่ๆ CTH
7804.19 - - อืน่ๆ CTH
7804.20 - ผงและเกล็ด CTH

78.05 7805.00 หลอดหรือทอ และอุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ CTH
ปลอกเล่ือน) ท าดวยตะกัว่

78.06 7806.001 - - - ของชนดิที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน CTH
7806.009 - - - อืน่ๆ CTH

79.01 7901.11 - - ที่มีสังกะสีต้ังแตรอยละ 99.99 ขึน้ไปโดยน้ าหนกั CTH
7901.12 - - ที่มีสังกะสีนอยกวารอยละ 99.99 โดยน้ าหนกั CTH
7901.20 - สังกะสีเจือ CTH

79.02 7902.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เปน็สังกะสี สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

79.03 7903.10 - ฝุุนสังกะสี CTH
7903.90 - อืน่ๆ CTH

79.04 7904.001 - - - สายโทรเลข หรือสายโทรศัพท์ CTH
7904.009 - - - อืน่ๆ CTH

79.05 7905.001 - - - ฟอยล์ที่มีวตัถุรองรับ CTH
7905.009 - - - อืน่ๆ CTH

79.06 7906.00 หลอดหรือทอ และอุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ CTH
ปลอกเล่ือน) ท าดวยสังกะสี

79.07 7907.001 - - - ของชนดิที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน CTH
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
7907.009 - - - อืน่ๆ CTH

80.01 8001.10 - ดีบกุไมเจือ CC
8001.20 - ดีบกุเจือ CC

80.02 8002.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เปน็ดีบกุ สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

80.03 8003.00 ทอน เสน โพรไฟล์และลวด ท าดวยดีบกุ CTH
80.04 8004.00 แผน แผนบางและแถบ ท าดวยดีบกุ มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร CTH
80.05 8005.001 - - - ฟอยล์ที่มีวตัถุรองรับ CTH

8005.002 - - - ฟอยล์อืน่ๆ CTH
8005.009 - - - ผงและเกล็ด CTH

80.06 8006.00 หลอดหรือทอ และอุปกรณ์ติดต้ังของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ CTH
ปลอกเล่ือน) ท าดวยดีบกุ

80.07 8007.001 - - - ของชนดิที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน CTH
8007.009 - - - อืน่ๆ CTH

81.01 8101.10 - ผง CC
8101.94 - - ทงัสเตนที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) รวมถึงทอนและเสนที่ไดโดยวธิซิีนเตอริง CC
8101.95 - - ทอนและเสนนอกจากที่ไดโดยวธิซิีนเตอริง โพรไฟล์ แผน แผนบาง CTSH

      แถบและฟอยล์
8101.96 - - ลวด CTSH
8101.97 - - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ

บริโภคในประเทศคูสัญญา
8101.99 - - อืน่ๆ CTH

81.02 8102.10 - ผง CC
8102.94 - - โมลิบดีนมัที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) รวมถึงทอนและเสนที่ไดโดยวธิซิีนเตอริง CTSH
8102.95 - - ทอนและเสนนอกจากของที่ไดโดยวธิซิีนเตอริง โพรไฟล์ แผน  CTSH

      แผนบาง แถบและฟอยล์
8102.96 - - ลวด CTSH
8102.97 - - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ

บริโภคในประเทศคูสัญญา
8102.99 - - อืน่ๆ CTSH

81.03 8103.20 - แทนทาลัมที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) รวมถึงทอนและเสนที่ได CTSH
   โดยวธิซิีนเตอริง รวมทั้งผง

8103.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

8103.90 - อืน่ๆ CTSH
81.04 8104.11 - - ที่มีแมกนเีซียมอยางนอยรอยละ 99.8 โดยน้ าหนกั CC

8104.19 - - อืน่ๆ CC
8104.20 - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ

บริโภคในประเทศคูสัญญา
8104.30 - ขีต้ะไบ เศษที่ไดจากการกลึงและเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง CTSH
8104.90 - อืน่ๆ CTSH

81.05 8105.20 - โคบอลต์แมตต์ และผลิตภณัฑ์ขัน้กลางอืน่ๆ ของโลหกรรมทางโคบอลต์ CTSH
   โคบอลต์ที่ยังไมไดขึน้รูป(อันรอต) รวมทั้งผง

8105.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

8105.90 - อืน่ๆ CTSH
81.06 8106.001 - - - บสิมัทที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง CTH

8106.009 - - - อืน่ๆ CTH
81.07 8107.20 - แคดเมียมที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) รวมทั้งผง CTSH

8107.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

8107.90 - อืน่ๆ CTSH
81.08 8108.20 - ไทเทเนยีมที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต)  รวมทั้งผง CC

8108.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

8108.90 - อืน่ๆ CTSH
81.09 8109.20 - เซอร์โคเนยีมที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต)  รวมทั้งผง CTSH

8109.30 - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

8109.90 - อืน่ๆ CTSH
81.10 8110.10 - พลวงที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) รวมทั้งผง CTSH

8110.20 - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ
บริโภคในประเทศคูสัญญา

8110.90 - อืน่ๆ CTSH
81.11 8111.001 - - - แมงกานสีที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได CC

         รวมทั้งผง
8111.009 - - - อืน่ๆ CC

81.12 8112.12 - - ที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) รวมทั้งผง CC
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8112.13 - - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ

บริโภคในประเทศคูสัญญา
8112.19 - - อืน่ๆ CC
8112.21 - - ที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) รวมทั้งผง CTSH
8112.22 - - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ

บริโภคในประเทศคูสัญญา
8112.29 - - อืน่ๆ CTSH

8112.301 - - - เจอร์เมเนยีมที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง CTSH
8112.309 - - - อืน่ๆ CTSH
8112.401 - - - วาเนเดียมที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง CTSH
8112.409 - - - อืน่ๆ CTSH
8112.51 - - ที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) รวมทั้งผง CTSH
8112.52 - - เศษและของที่ใชไมได สินคานัน้จะไดถิน่ก าเนดิ ถา waste และ scrap นัน้มาจากการบวนการผลิต หรือจากการ

บริโภคในประเทศคูสัญญา
8112.59 - - อืน่ๆ CTSH
8112.92 - - ที่ยังไมไดขึน้รูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง CTSH
8112.99 - - อืน่ๆ CTSH

81.13 8113.001 - - - ที่ยังไมไดขึน้รูป(อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง CTH
8113.009 - - - อืน่ๆ CTH

82.01 8201.10 - เสียมและพล่ัว CC
8201.20 - สามงาม CC
8201.30 - แมตทอก อีเตอ จอบและคราด CC
8201.40 - ขวาน มีดขอ และเคร่ืองมือส าหรับตัดที่คลายกัน CC
8201.50 - กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คลายกัน ชนดิใชมือเดียว CC

   (รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตวป์กีเล้ียง)
8201.60 - กรรไกรแตงพุมไม กรรไกรตัดแตงตนไมชนดิใชสองมือ และกรรไกร CC

   ชนดิใชสองมือที่คลายกัน
8201.90 - เคร่ืองมือที่ใชงานดวยมืออืน่ๆ ชนดิที่ใชในการเกษตร การท าสวน หรือการปาุไม CC

82.02 8202.10 - เล่ือยมือ CC
8202.20 - ใบเล่ือยสายพาน CC
8202.31 - - ที่มีสวนใชงานท าดวยเหล็กกลา CC
8202.39 - - อืน่ๆ รวมถึงสวนประกอบ CC
8202.40 - ใบเล่ือยสายโซ CC
8202.91 - - ใบเล่ือยชนดิตรงส าหรับใชงานกับโลหะ CC
8202.99 - - อืน่ๆ CC

82.03 8203.10 - ตะไบ บุง และเคร่ืองมือที่คลายกัน CC
8203.20 - คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแกว ปากคีบ และเคร่ืองมือที่คลายกัน CC
8203.30 - กรรไกรตัดโลหะและเคร่ืองมือที่คลายกัน CC
8203.40 - เคร่ืองมือตัดทอ เคร่ืองมือตัดสลัก เคร่ืองมือตอกรู และเคร่ืองมือ CC

   ที่คลายกัน
82.04 8204.11 - - ปรับไมได CC

8204.12 - - ปรับได CC
8204.20 - ประแจบ฿อกซ์ชนดิถอดสับเปล่ียนได มีหรือไมมีดามจับ CC

82.05 8205.10 - เคร่ืองมือส าหรับเจาะ ท าเกลียวนอกหรือท าเกลียวใน CC
8205.20 - ฆอน และฆอนหวัใหญ (สเลดจ์แฮมเมอร์) CC
8205.30 - กบไสไม ส่ิว ส่ิวเล็บมือ และเคร่ืองมือส าหรับตัดที่คลายกัน ส าหรับใชงานกับไม CC
8205.40 - ไขควง CC
8205.51 - - เคร่ืองมือที่ใชตามบานเรือน CC
8205.59 - - อืน่ๆ CC
8205.60 - ตะเกียงฟูุ CC
8205.70 - ปากกาจับเหล็ก ที่จับยึด และของที่คลายกัน CC
8205.80 - ทั่ง เตาเผาโลหะชนดิหิ้วได จานเจียระไนที่ประกอบกับโครงที่ใชงานดวยมือหรือเทา CC
8205.90 - ของเปน็ชุดที่ประกอบดวยของตามประเภทยอยขางตนต้ังแตสองประเภทขึน้ไป CC

82.06 8206.00 เคร่ืองมือตามประเภทที่ 82.02 ถึง 82.05 ต้ังแตสองประเภทพิกัดขึน้ไป CC
ที่จัดท าขึน้เปน็ชุดเพื่อการขายปลีก

82.07 8207.13 - - ที่มีสวนใชงานท าดวยเซอร์เมต CC
8207.19 - - อืน่ๆ รวมถึงสวนประกอบ CC
8207.20 - แมพิมพ์ (ดาย) ส าหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ CC
8207.30 - เคร่ืองมือส าหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู CC
8207.40 - เคร่ืองมือส าหรับท าเกลียวในหรือท าเกลียวนอก CC
8207.50 - เคร่ืองมือส าหรับเจาะ นอกจากที่ใชเจาะหนิ CC
8207.60 - เคร่ืองมือส าหรับควานหรือตกแตงรูเจาะ CC
8207.70 - เคร่ืองมือส าหรับขูดผิว CC
8207.80 - เคร่ืองมือส าหรับกลึง CC
8207.90 - เคร่ืองมือชนดิถอดสับเปล่ียนไดอืน่ๆ CC

82.08 8208.10 - ส าหรับงานโลหะ CC
8208.20 - ส าหรับงานไม CC
8208.30 - ส าหรับใชกับเคร่ืองใชในครัวหรือใชกับเคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร CC
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
8208.40 - ส าหรับใชกับเคร่ืองจักรทางการเกษตร การท าสวนหรือการปาุไม CC
8208.90 - อืน่ๆ CC

82.09 8209.00 แผน แทง ปลาย และของที่คลายกัน ท าดวยเซอร์เมต ที่ใชกับเคร่ืองมือ CC
แตยังไมไดประกอบติดกับเคร่ืองมือ

82.10 8210.00 เคร่ืองใชกลที่ใชแรงคน มีน้ าหนกั 10 กิโลกรัมหรือนอยกวาใชใน CC
การเตรียมหรือท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืม

82.11 8211.10 - ชุดที่ประกอบดวยของหลายชนดิ CC
8211.91 - - มีดใชบนโต฿ะอาหาร ที่มีใบมีดติดถาวร CC
8211.92 - - มีดอืน่ๆ ที่มีใบมีดติดถาวร CC
8211.93 - - มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร CC
8211.94 - - ใบมีด CC
8211.95 - - ดามจับท าดวยโลหะสามัญ CC

82.12 8212.10 - มีดโกน CC
8212.20 - ใบมีดโกนนริภยั รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแตขึน้รูป CC
8212.90 - สวนประกอบอืน่ๆ CC

82.13 8213.00 กรรไกร กรรไกรส าหรับชางตัดเส้ือ และกรรไกรที่คลายกัน รวมทั้งใบกรรไกร CC
82.14 8214.10 - มีดตัดกระดาษ ที่เปดิจดหมาย มีดขูด กบเหลาดินสอ CC

   และใบมีดของของดังกลาว
8214.20 - ชุดเคร่ืองตกแตงและเคร่ืองมือใชส าหรับตกแตงเล็บมือและเล็บเทา CC

   (รวมถึงตะไบแตงเล็บ)
8214.90 - อืน่ๆ CC

82.15 8215.10 - ชุดที่ประกอบดวยของหลายชนดิ มีของอยางนอยหนึง่อยางที่ชุบดวยโลหะมีคา CC
8215.20 - ชุดที่ประกอบดวยของหลายชนดิอืน่ๆ CC
8215.91 - - ชุบดวยโลหะมีคา CC
8215.99 - - อืน่ๆ CC

83.01 8301.10 - กุญแจสายยู CC หรือ CTSH ถาสินคานัน้ประกอบมาจากสวนประกอบ( parts)
8301.20 - กุญแจชนดิที่ใชกับรถยนต์ CC หรือ CTSH ถาสินคานัน้ประกอบมาจากสวนประกอบ( parts)
8301.30 - กุญแจชนดิที่ใชกับเฟอร์นเิจอร์ CC หรือ CTSH ถาสินคานัน้ประกอบมาจากสวนประกอบ( parts)
8301.40 - กุญแจชนดิอืน่ ๆ CC หรือ CTSH ถาสินคานัน้ประกอบมาจากสวนประกอบ( parts)
8301.50 - แคลส์ปและโครงพรอมแคลส์ป ซ่ึงมีกุญแจอยูดวย CC หรือ CTSH ถาสินคานัน้ประกอบมาจากสวนประกอบ( parts)
8301.60 - สวนประกอบ CTH
8301.70 - ลูกกุญแจที่แยกน าเขาตางหาก CC

83.02 8302.10 - บานพับ CTSH
8302.20 - ลูกลอ CTSH
8302.30 - อุปกรณ์ส าหรับยึด อุปกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) และของที่คลายกันอืน่ๆ CTSH

   ที่เหมาะส าหรับใชกับรถยนต์
8302.41 - - เหมาะส าหรับใชกับอาคาร CTSH
8302.42 - - อืน่ๆ เหมาะส าหรับใชกับเฟอร์นเิจอร์ CTSH
8302.49 - - อืน่ๆ CTSH
8302.50 - ที่วางหรือที่แขวนหมวก เทาแขน และส่ิงติดต้ังถาวรที่คลายกัน CTSH
8302.60 - อุปกรณ์ปดิเปดิประตูอัตโนมัติ CTSH

83.03 8303.00 ตูนริภยั ก าปั่น ประตูหองมัน่คง และล็อคเกอร์นริภยัใชเก็บของ    CTH
ในหองมัน่คง ที่หุมเกราะหรือเสริมใหแข็งแรง หบีใสเงิน
หรือหบีใสเอกสารสิทธิ์และของที่คลายกัน ท าดวยโลหะสามัญ

83.04 8304.00 ตูเอกสาร ตูบตัรดัชน ีถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใสปากกา    CTH
ขาต้ังส าหรับแขวนตราประทบั และเคร่ืองอุปกรณ์ที่คลายกันที่ใชใน
ส านกังานหรือโต฿ะท างาน ท าดวยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นเิจอร์
ที่ใชใน ตามประเภทที่ 94.03

83.05 8305.10 - อุปกรณ์ติดต้ัง (ฟิตต้ิง) ส าหรับแฟูมเอกสาร CTSH
8305.20 - แถบลวดเย็บ CTSH
8305.90 - อืน่ๆ รวมถึงสวนประกอบ CTSH

83.06 8306.10 - ระฆัง ฆอง และของที่คลายกัน CTH
8306.21 - - ที่ชุบดวยโลหะมีคา CTH
8306.29 - - อืน่ๆ CTH
8306.30 - กรอบรูปถาย กรอบรูปภาพ หรือกรอบที่คลายกัน รวมทั้งกระจกเงา CTH

83.07 8307.10 - ท าดวยเหล็กหรือเหล็กกลา CTH
8307.90 - ท าดวยโลหะสามัญอืน่ๆ CTH

83.08 8308.10 - ตาขอ หวง และตาไก CTSH
8308.20 - หมุดย้ าที่เปน็รูปทรงกระบอก หรือสองขา CTSH
8308.90 - อืน่ ๆ รวมถึงสวนประกอบ CTSH

83.09 8309.10 - จุกจีบ CTH
8309.90 - อืน่ๆ CTH

83.10 8310.00 ปาูยเคร่ืองหมาย ปาูยชือ่ ปาูยที่อยู และปาูยที่คลายกัน ตัวเลข ตัวอักษร CTH
และสัญญลักษณ์อืน่ ๆ ท าดวยโลหะสามัญแตไมรวมถึงของตามประเภทที่ 94.05

83.11 8311.10 - อิเล็กโทรดท าดวยโลหะสามัญ ที่เคลือบ ส าหรับใชในการเชือ่มไฟฟูา CTSH
   แบบอาร์กเวลดิง

8311.20 - ลวดท าดวยโลหะสามัญ มีแกนกลาง ส าหรับใชในการเชือ่มไฟฟูาแบบอาร์กเวลดิง CTSH
8311.30 - เสนที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ท าดวยโลหะสามัญ ส าหรับใชใน CTSH
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
   การบดักรี เปาุแลน หรือการเชือ่มดวยเปลวไฟ

8311.90 - อืน่ๆ รวมถึงสวนประกอบ CTSH
84.01 8401.10 - เคร่ืองปฏกิรณ์นวิเคลียร์ CTSH

8401.20 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใชในการแยกไอโซโทป  CTSH
   และสวนประกอบของของดังกลาว

8401.30 - แทงเชือ้เพลิง (คาร์ทริดจ)์ ที่ยังไมไดใช CTSH
8401.40 - สวนประกอบของเคร่ืองปฏกิรณ์นวิเคลียร์ CTH

84.02 8402.11 - - บอยเลอร์หลอดน้ า ที่ผลิตไอน้ าเกิน 45 ตันตอชัว่โมง CTSH
8402.12 - - บอยเลอร์หลอดน้ าที่ผลิตไอน้ าไมเกิน 45 ตันตอชัว่โมง CTSH
8402.19 - - บอยเลอร์ก าเนดิไออืน่ๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม CTSH
8402.20 - บอยเลอร์น้ ารอนยิง่ยวด CTSH
8402.90 - สวนประกอบ CTH

84.03 8403.10 - บอยเลอร์ CTSH
8403.90 - สวนประกอบ CTH

84.04 8404.10 - เคร่ืองจักรโรงงานที่เปน็เคร่ืองชวยส าหรับใชงานรวมกับบอยเลอร์ CTSH
   ตามประเภทที่ 84.02 หรือ 84.03

8404.20 - เคร่ืองควบแนนส าหรับหนวยจายก าลังไอน้ าหรือไออืน่ๆ CTSH
8404.90 - สวนประกอบ CTH

84.05 8405.10 - เคร่ืองก าเนดิโพรดิวเซอร์ก฿าซหรือวอเตอร์ก฿าซ มีหรือไมมีเคร่ืองท าให  CTSH
   ก฿าซบริสุทธิ์ เคร่ืองก าเนดิก฿าซอะเซทลีินและเคร่ืองก าเนดิก฿าซ
   ชนดิใชน้ าที่คลายกัน มีหรือไมมีเคร่ืองท าใหก฿าซบริสุทธิ์

8405.90 - สวนประกอบ CTH
84.06 8406.10 - เคร่ืองกังหนัส าหรับขับเคล่ือนเรือ CTSH

8406.81 - - ใหก าลังเกิน 40 เม็กกะวตัต์ CTSH
8406.82 - - ใหก าลังไมเกิน 40 เม็กกะวตัต์ CTSH
8406.90 - สวนประกอบ CTH

84.07 8407.10 - เคร่ืองยนต์ที่ใชส าหรับอากาศยาน CTH
8407.21 - - เคร่ืองยนต์ติดทายเรือ CTH
8407.29 - - อืน่ๆ CTH
8407.31 - - มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร CTH
8407.32 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร CTH

      แตไมเกิน  250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
8407.33 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร CTH

      แตไมเกิน  1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
8407.34 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร CTH
8407.90  - เคร่ืองยนต์อืน่ ๆ CTH

84.08 8408.10 - เคร่ืองยนต์ที่ใชขับเคล่ือนเรือ CTH
8408.20 - เคร่ืองยนต์ชนดิที่ใชขับเคล่ือนยานบกในตอนที่ 87 CTH
8408.90 - เคร่ืองยนต์อืน่ๆ CTH

84.09 8409.10 - ส าหรับเคร่ืองยนต์ที่ใชกับอากาศยาน CTH
8409.91 - - เหมาะส าหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ CTH

     ที่จุดระเบดิดวยประกายไฟ
8409.99 - - อืน่ๆ CTH

84.10 8410.11 - - มีก าลังไมเกิน 1,000 กิโลวตัต์ CTSH
8410.12 - - มีก าลังเกิน 1,000 กิโลวตัต์แตไมเกิน 10,000 กิโลวตัต์ CTSH
8410.13 - - มีก าลังเกิน 10,000 กิโลวตัต์ CTSH
8410.90 - สวนประกอบ รวมถึงเคร่ืองควบคุม (เรกูเลเตอร์) CTH

84.11 8411.11 - - มีแรงผลักดันไมเกิน 25 กิโลนวิตัน CTSH
8411.12 - - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนวิตัน CTSH
8411.21 - - มีก าลังไมเกิน 1,100 กิโลวตัต์ CTSH
8411.22 - - มีก าลังเกิน 1,100 กิโลวตัต์ CTSH
8411.81 - - มีก าลังไมเกิน 5,000 กิโลวตัต์ CTSH
8411.82 - - มีก าลังเกิน 5,000 กิโลวตัต์ CTSH
8411.91 - - ของเคร่ืองกังหนัไอพนหรือเคร่ืองกังหนัใบพัด CTH
8411.99 - - อืน่ๆ CTH

84.12 8412.10 - เคร่ืองยนต์ที่ขับเคล่ือนดวยแรงปฏกิิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน)  CTSH
   นอกจากเคร่ืองกังหนัไอพน

8412.21 - - เคล่ือนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) CTSH
8412.29 - - อืน่ๆ CTSH
8412.31 - - เคล่ือนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) CTSH
8412.39 - - อืน่ๆ CTSH
8412.80 - อืน่ๆ CTSH
8412.90 - สวนประกอบ CTH

84.13 8413.11 - - เคร่ืองสูบส าหรับจายเชือ้เพลิงหรือสารหลอล่ืนชนดิที่ใชในปั้มน้ ามันหรืออูซอมรถ CTSH
8413.19 - - อืน่ๆ CTSH
8413.20 - เคร่ืองสูบที่ใชงานดวยมือ นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8413.11  CTSH

   หรือ 8413.19
8413.30 - เคร่ืองสูบเชือ้เพลิง สารหลอล่ืนหรือตัวกลางท าความเย็นส าหรับเคร่ืองยนต์สันดาป CTSH
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   ภายในแบบลูกสูบ

8413.40 - เคร่ืองสูบคอนกรีต CTSH
8413.50 - เคร่ืองสูบแบบลูกสูบเคล่ือนตรงอืน่ๆ CTSH
8413.60 - เคร่ืองสูบแบบลูกสูบหมุนอืน่ๆ CTSH
8413.70 - เคร่ืองสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อืน่ๆ CTSH
8413.81 - - เคร่ืองสูบ CTSH
8413.82 - - เคร่ืองตักยกของเหลว CTSH
8413.91 - - ของเคร่ืองสูบ CTH
8413.92 - - ของเคร่ืองตักยกของเหลว CTH

84.14 8414.10 - เคร่ืองสูบสูญญากาศ CTSH
8414.20 - เคร่ืองสูบลมท างานโดยใชมือหรือเทา CTSH
8414.30 - เคร่ืองอัดชนดิที่ใชในเคร่ืองท าความเย็น CTSH
8414.40 - เคร่ืองอัดลมที่ติดต้ังบนแชสซีส์ที่มีลอ ใชส าหรับลากจูง CTSH
8414.51 - - พัดลมแบบต้ังโต฿ะ ต้ังพื้น ติดผนงั ติดหนาตาง ติดเพดานหรือ CTSH

      ติดหลังคาที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัวซ่ึงใหก าลังไมเกิน 125 วตัต์
8414.59 - - อืน่ๆ CTSH
8414.60 - เคร่ืองระบายหรือเคร่ืองหมุนเวยีนอากาศที่มีดานตามแนวนอน CTSH

   ยาวที่สุดไมเกิน 120 เซนติเมตร
8414.80 - อืน่ๆ CTSH
8414.90 - สวนประกอบ CTH

84.15 8415.10 - แบบติดหนาตางหรือติดผนงั ที่มีสวนประกอบสมบรูณ์ในตัวหรือเปน็ CTSH
   "ระบบแยกสวน"

8415.20 - ชนดิที่ใชส าหรับบคุคลในยานยนต์ CTSH
8415.81 - - มีหนวยท าความเย็นและมีวาล์วส าหรับเปล่ียนระหวางวงจรความเย็นและ CTSH

     วงจรความรอนประกอบรวมอยูดวย (รีเวอร์ซิเบลิฮีตปั๊ม)
8415.82 - - อืน่ ๆ มีหนวยท าความเย็นประกอบรวมอยูดวย CTSH
8415.83 - - ไมมีหนวยท าความเย็นประกอบรวมอยูดวย CTSH
8415.90 - สวนประกอบ CTH

84.16 8416.10 - เคร่ืองพนหรือฉีดเชือ้เพลิงของเตาเผาส าหรับใชกับเชือ้เพลิงเหลว CTSH
8416.20 - เคร่ืองพนหรือฉีดเชือ้เพลิงอืน่ๆ ของเตาเผา รวมถึงเคร่ืองพน CTSH

   หรือฉีดเชือ้เพลิงแบบผสม
8416.30 - เคร่ืองเติมเชือ้เพลิงที่เปน็เคร่ืองกล รวมถึงตะกรับ เคร่ืองขับขีเ้ถา CTSH

   ที่เปน็เคร่ืองกล และเคร่ืองใชที่คลายกันของเคร่ืองเติมเชือ้เพลิงดังกลาว
8416.90 - สวนประกอบ CTH

84.17 8417.10 - เตาเผาและเตาอบส าหรับยาง หลอม หรือกรรมวธิใีหความรอนอืน่ๆ CTSH
   แกสินแร แกไพไรต์หรือโลหะ

8417.20 - เตาอบเบเกอร่ี รวมถึงเตาอบบสิกิต CTSH
8417.80 - อืน่ๆ CTSH
8417.90 - สวนประกอบ CTH

84.18 8418.10 - ตูเย็นที่มีตูแชแข็งประกอบอยูดวยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน CTSH
8418.21 - - แบบคอมเพรสชัน CTSH
8418.22 - - แบบแอบซอบชัน ใชไฟฟูา CTSH
8418.29 - - อืน่ๆ CTSH
8418.30 - ตูแชแข็งแบบเปดิดานหนา ความจุไมเกิน 800 ลิตร CTSH
8418.40 - ตูแชแข็งแบบเปดิดานบน ความจุไมเกิน 900 ลิตร CTSH
8418.50 - ตู เคานเ์ตอร์แสดงสินคา ตูโชวอ์ืน่ๆ  ที่มีเคร่ืองท าความเย็นหรือ CTSH

   ท าใหเย็นจนแข็ง และเฟอร์นเิจอร์ที่คลายกันที่มีเคร่ืองท าความเย็น  
   หรือท าใหเย็นจนแข็ง

8418.61 - - แบบคอมเพรสชันที่มีคอนเดนเซอร์เปน็ตัวแลกเปล่ียนความรอน CTSH
8418.69 - - อืน่ ๆ CTSH
8418.91 - - เฟอร์นเิจอร์ที่ออกแบบส าหรับติดต้ังเคร่ืองอุปกรณ์ท าความเย็น CTH

      หรือท าใหเย็นจนแข็ง
8418.99 - - เฉพาะเคร่ืองท าความเย็นขนาดเกิน 72,000 บ.ีท.ีย.ู CTH

      ตอชัว่โมงขึน้ไป ที่ใชเปน็สวนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ
- - เฉพาะอีแวโพเรเตอร์ ชนดิมีครีบที่มีระยะหางระหวางครีบ CTH
      ไมต่ ากวา 4 มิลลิเมตร
- - เฉพาะคอนเดนเซอร์ชนดิอีแวโพเรทฟีคอนเดนเซอร์ ที่ระบายความรอนได CTH
      ไมต่ ากวา 30,000 กิโลแคลอรีตอชัว่โมง ที่ใชกับเคร่ืองท าความเย็น
- - อืน่ ๆ CTH

84.19 8419.11 - - เคร่ืองท าน้ ารอนแบบท าน้ ารอนชัว่ขณะที่ใชก฿าซ CTSH
8419.19 - - อืน่ๆ CTSH
8419.20 - เคร่ืองสเตอร์รีไลส์ที่ใชในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใชตามหองปฏบิติัการ CTSH
8419.31 - - ส าหรับผลิตภณัฑ์เกษตร CTSH
8419.32 - - ส าหรับไม เยือ่กระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง CTSH

8419.391 - - - เคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว CTSH
8419.399 - - - อืน่ๆ CTSH
8419.40 - เคร่ืองจักรโรงงานที่ใชในการกล่ันหรือการกล่ันล าดับสวน CTSH
8419.50 - เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน CTSH
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8419.60 - เคร่ืองจักรส าหรับท าอากาศหรือก฿าซใหเปน็ของเหลว CTSH
8419.81 - - ส าหรับท าเคร่ืองด่ืมรอนหรือส าหรับหงุตมหรืออุนอาหาร CTSH

8419.891 - - - เคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว CTSH
8419.899 - - - อืน่ๆ CTSH
8419.901 - - - ของเคร่ืองมือกลไฟฟูาส าหรับใชงานดวยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว CTH
8419.909 - - - อืน่ๆ CTH

84.20 8420.10 - เคร่ืองรีดชนดิคาเลนเดอริงหรือเคร่ืองรีดอืน่ๆ ที่ใชลูกกล้ิง CTSH
8420.91 - - ลูกกล้ิง CTH
8420.99 - - อืน่ๆ CTH

84.21 8421.11 - - เคร่ืองแยกครีม CTSH
8421.12 - - เคร่ืองท าใหเส้ือผาแหง CTSH
8421.19 - - อืน่ๆ CTSH
8421.21 - - ส าหรับกรองน้ าหรือท าใหน้ าบริสุทธิ์ CTSH
8421.22 - - ส าหรับกรองเคร่ืองด่ืมหรือท าใหเคร่ืองด่ืมบริสุทธิ์นอกจากน้ า CTSH
8421.23 - - เคร่ืองกรองน้ ามันส าหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน CTSH
8421.29 - - อืน่ๆ CTSH
8421.31 - - เคร่ืองกรองอากาศของทอไอดีส าหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน CTSH
8421.39 - - อืน่ๆ CTSH
8421.91 - - ของเคร่ืองเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเคร่ืองท าใหแหงโดยวธิหีมุนเหวี่ยง CTH
8421.99 - - อืน่ๆ CTH

84.22 8422.11 - - ชนดิใชตามบานเรือน CTSH
8422.19 - - อืน่ๆ CTSH
8422.20 - เคร่ืองจักรส าหรับท าใหขวดหรือภาชนะบรรจุอืน่ๆ สะอาดหรือแหง CTSH
8422.30 - เคร่ืองจักรส าหรับบรรจุ ปดิ ผนกึ หรือปดิปาูยสลากขวด กระปอง กลอง ถุง CTSH

   หรือภาชนะบรรจุอืน่ ๆ เคร่ืองจักรส าหรับหุมปลอกขวด กระปกุ หลอดและ
   ภาชนะบรรจุที่คลายกัน รวมถึงเคร่ืองจักรส าหรับบรรจุเคร่ืองด่ืมอัดลม

8422.40 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ ที่ใชในการบรรจุหรือหอหุม (รวมถึงเคร่ืองหอหุมแบบฮีตชริงก)์ CTSH
8422.90 - สวนประกอบ CTH

84.23 8423.10 - เคร่ืองชัง่น้ าหนกัตัว เคร่ืองชัง่ทารก รวมทั้งเคร่ืองชัง่ที่ใชตามบานเรือน CTSH
8423.20 - เคร่ืองชัง่ส าหรับชัง่ของบนเคร่ืองล าเลียงอยางตอเนือ่ง CTSH
8423.30 - เคร่ืองชัง่แบบต้ังคาน้ าหนกัคงที่ และเคร่ืองชัง่ส าหรับถายเทของตาม CTSH

   น้ าหนกัที่ก าหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึงเคร่ืองชัง่แบบฮอปเปอร์
8423.81 - - ชัง่น้ าหนกัไดสูงสุดไมเกิน 30 กิโลกรัม CTSH
8423.82 - - ชัง่น้ าหนกัไดสูงสุดเกิน 30 กิโลกรัมแตไมเกิน 5,000 กิโลกรัม CTSH
8423.89 - - อืน่ๆ CTSH
8423.90 - ตุมน้ าหนกัทกุชนดิของเคร่ืองชัง่ รวมทั้งสวนประกอบของเคร่ืองชัง่ CTH

84.24 8424.10 - เคร่ืองดับเพลิง จะบรรจุส่ิงดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไมก็ตาม CTSH
8424.20 - หวัฉีดและเคร่ืองใชที่คลายกัน CTSH
8424.30 - เคร่ืองพนไอน้ าหรือพนทรายและเคร่ืองจักรที่คลายกันส าหรับฉีดพุงใหเปน็ล า CTSH
8424.81 - - ใชในการเกษตรหรือการท าสวน CTSH
8424.89 - - อืน่ ๆ CTSH
8424.90 - สวนประกอบ CTH

84.25 8425.11 - - ที่ไดก าลังจากมอเตอร์ไฟฟูา CTH
8425.19 - - อืน่ๆ CTH
8425.20 - เคร่ืองกวานปากบอเหมืองแร รวมทั้งเคร่ืองกวานแบบนอน CTH

   ที่ออกแบบเปน็พิเศษส าหรับใชใตดิน
8425.31 - - ที่ไดก าลังจากมอเตอร์ไฟฟูา CTH
8425.39 - - อืน่ๆ CTH
8425.41 - - ระบบแมแรงชนดิติดต้ังถาวรในอูซอมรถ CTH
8425.42 - - แมแรงและเคร่ืองชักรอกอืน่ๆ ที่ใชระบบไฮดรอลิก CTH
8425.49 - - อืน่ๆ CTH

84.26 8426.11 - - ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดต้ังบนฐานรองที่อยูกับที่ CTH
8426.12 - - โครงยกของชนดิเคล่ือนที่ไดแบบมีลอและเคร่ืองขนยายแบบสแตรดเด้ิล CTH
8426.19 - - อืน่ๆ CTH
8426.20 - ปั้นจั่นแบบทาวเวอร์ CTH
8426.30 - ปั้นจั่นแบบจิบชนดิพอร์ทลัหรือชนดิพีเดสทลั CTH

8426.411 - - - รถใชงานที่มีปั้นจั่นติดอยูดวย CTH
8426.419 - - - อืน่ๆ CTH
8426.49 - - อืน่ๆ CTH
8426.91 - - ออกแบบส าหรับติดต้ังบนยานบกที่วิ่งบนถนน CTH
8426.99 - - อืน่ๆ CTH

84.27 8427.10 - รถใชงานชนดิขับเคล่ือนไดในตัว ที่ไดก าลังจากมอเตอร์ไฟฟูา CTH
8427.20 - รถใชงานชนดิขับเคล่ือนไดในตัวอืน่ๆ CTH
8427.90 - รถใชงานอืน่ๆ CTH

84.28 8428.10 -  ลิฟท ์และเคร่ืองชักรอกแบบสกิป CTH
8428.20 - เคร่ืองยกและเคร่ืองล าเลียงแบบนวิเมติก CTH
8428.31 - - ออกแบบเปน็พิเศษส าหรับใชใตดิน CTH
8428.32 - - อืน่ๆ แบบบกัเกต CTH
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8428.33 - - อืน่ๆ แบบสายพาน CTH
8428.39 - - อืน่ๆ CTH
8428.40 - บนัไดเล่ือนและทางเล่ือน CTH
8428.50 - วากอนพุชเชอร์ที่ใชในเหมืองแร เคร่ืองยายสับเปล่ียนราง      CTH

   (ทราเวอร์เซอร์) ส าหรับหวัรถจักรหรือรถตู แทนยกถายรถตู
   (วากอนทปิเปอร์) และเคร่ืองอุปกรณ์ที่คลายกันส าหรับขนยายตูรถไฟ

8428.60 - เคร่ืองเทเลเฟอริก แชร์ลิฟต์ สกีแดรกไลน ์รวมทั้งเคร่ืองกลไก CTH
   ฉุดลากส าหรับเคร่ืองฟิวนคิิวลาร์

8428.90 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTH
84.29 8429.11 - - แบบตีนตะขาบ CTH

8429.19 - - อืน่ๆ CTH
8429.20 - เคร่ืองเกรดและเคร่ืองเกล่ีย CTH
8429.30 - เคร่ืองขูด CTH
8429.40 - เคร่ืองกระทุงและเคร่ืองบดถนน CTH
8429.51 - - เคร่ืองตักยายแบบฟรอนต์เอนด์ CTH
8429.52 - - เคร่ืองจักรที่โครงสรางสวนบนหมุนได 360 องศา CTH

8429.59 - - อืน่ๆ CTH
84.30 8430.10 - เคร่ืองตอกเสาเข็มและเคร่ืองถอนเสาเข็ม CTH

8430.20 - เคร่ืองกวาดหมิะและเคร่ืองเปาุหมิะ CTH
8430.31 - - ชนดิขับเคล่ือนไดในตัว CTH
8430.39 - - อืน่ๆ CTH
8430.41 - - ชนดิขับเคล่ือนไดในตัว CTH
8430.49 - - อืน่ๆ CTH
8430.50 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ ชนดิขับเคล่ือนไดในตัว CTH
8430.61 - - เคร่ืองจักรส าหรับกระทุงหรืออัดแนน CTH
8430.69 - - อืน่ๆ CTH

84.31 8431.10 - ของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.25 CTH
8431.20 - ของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.27 CTH
8431.31 - - ของลิฟต์ ของเคร่ืองชักรอกแบบสกิปหรือบนัไดเล่ือน CTH
8431.39 - - อืน่ๆ CTH
8431.41 - - บกัเกต ที่ตัก ที่ตักแบบกามปแูละแบบกรงเล็บ CTH
8431.42 - - ใบมีดส าหรับบลูโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์ CTH
8431.43 - - สวนประกอบของเคร่ืองจักรส าหรับเจาะควานหรือขุดเจาะ CTH

      ตามประเภทยอยที่ 8430.41 หรือ  8430.49
8431.49 - - อืน่ๆ CTH

84.32 8432.10 - เคร่ืองไถ CTSH
8432.21 - - เคร่ืองคราดแบบจาน CTSH
8432.29 - - อืน่ๆ CTSH
8432.30 - เคร่ืองหวานเมล็ด เคร่ืองปลูกและเคร่ืองยายตนกลา CTSH
8432.40 - เคร่ืองหวานปุย CTSH
8432.80 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTSH
8432.90 - สวนประกอบ CTH

84.33 8433.11 - - ขับดวยมอเตอร์ มีอุปกรณ์ส าหรับตัดซ่ึงหมุนตามแนวนอน CTSH
8433.19 - - อืน่ๆ CTSH
8433.20 - เคร่ืองตัดหญาอืน่ๆ รวมถึงแผนตัด (คัตเตอร์บาร์) ส าหรับติดต้ังกับแทรกเตอร์ CTSH
8433.30 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ ส าหรับจัดท าหญาแหง CTSH
8433.40 - เคร่ืองท าฟุอนฟางหรือฟุอนหญา รวมถึงเคร่ืองดังกลาวที่มีเคร่ืองเก็บ CTSH
8433.51 - - เคร่ืองจักรที่มีทั้งเคร่ืองเก็บเกีย่วและเคร่ืองนวด CTSH
8433.52 - - เคร่ืองจักรอืน่ๆ ส าหรับนวด CTSH
8433.53 - - เคร่ืองจักรส าหรับเก็บเกีย่วรากหรือหวัพืช CTSH
8433.59 - - อืน่ๆ CTSH
8433.60 - เคร่ืองจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข ผลไม CTSH

   หรือผลิตผลอืน่ๆ ทางการเกษตร
8433.90 - สวนประกอบ CTH

84.34 8434.10 - เคร่ืองรีดนม CTSH
8434.20 - เคร่ืองจักรท าผลิตภณัฑ์นม CTSH
8434.90 - สวนประกอบ CTH

84.35 8435.10 - เคร่ืองจักร CTSH
8435.90 - สวนประกอบ CTH

84.36 8436.10 - เคร่ืองจักรส าหรับเตรียมอาหารสัตว์ CTSH
8436.21 - - เคร่ืองฟักไขและเคร่ืองกกลูกสัตวป์กีเล้ียง CTSH
8436.29 - - อืน่ๆ CTSH
8436.80 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTSH
8436.91 - - ของเคร่ืองจักรส าหรับเล้ียงสัตวป์กีเล้ียงหรือเคร่ืองฟักไข CTH

      และเคร่ืองกกลูกสัตวป์กีเล้ียง
8436.99 - - อืน่ๆ CTH

84.37 8437.10 - เคร่ืองจักรส าหรับท าความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช CTSH
   เมล็ดธญัญพืช หรือเมล็ดแหงของพืชผักตระกูลถัว่
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8437.80 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTSH
8437.90 - สวนประกอบ CTH

84.38 8438.10 - เคร่ืองจักรท าเบเกอร่ี และเคร่ืองจักรส าหรับการผลิตมักกะโรน ี CTSH
   สปาเก็ตตี หรือผลิตภณัฑ์ที่คลายกัน

8438.20 - เคร่ืองจักรส าหรับการผลิตลูกกวาด โกโกหรือช็อกโกแลต CTSH
8438.30 - เคร่ืองจักรส าหรับการผลิตน้ าตาล CTSH
8438.40 - เคร่ืองจักรท าเบยีร์ CTSH
8438.50 - เคร่ืองจักรส าหรับการปรุงแตงเนือ้สัตวห์รือสัตวป์กีเล้ียง CTSH
8438.60 - เคร่ืองจักรส าหรับการปรุงแตงผลไม ลูกนตัหรือพืชผัก CTSH
8438.80 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTSH
8438.90 - สวนประกอบ CTH

84.39 8439.10 - เคร่ืองจักรส าหรับท าเยือ่จากวตัถุจ าพวกเสนใยเซลลูโลส CTSH
8439.20 - เคร่ืองจักรส าหรับท ากระดาษหรือกระดาษแข็ง CTSH
8439.30 - เคร่ืองจักรส าหรับตกแตงกระดาษหรือกระดาษแข็ง CTSH
8439.91 - - ของเคร่ืองจักรส าหรับท าเยือ่จากวตัถุจ าพวกเสนใยเซลลูโลส CTH
8439.99 - - อืน่ๆ CTH

84.40 8440.10 - เคร่ืองจักร CTSH
8440.90 - สวนประกอบ CTH

84.41 8441.10 - เคร่ืองตัด CTSH
8441.20 - เคร่ืองจักรส าหรับท าถุงหรือซอง CTSH
8441.30 - เคร่ืองจักรส าหรับท ากลองรูปทรงตาง ๆ หลอด ดรัม หรือภาชนะ CTSH

   บรรจุที่คลายกัน นอกจากที่ท าโดยการอัดแบบ
8441.40 - เคร่ืองจักรส าหรับการอัดแบบเยือ่กระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งใหเปน็ของ  CTSH
8441.80 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTSH
8441.90 - สวนประกอบ CTH

84.42 8442.10 - เคร่ืองจักรส าหรับเรียงพิมพ์โดยวธิใีชแสง CTSH
8442.20 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับเรียงพิมพ์โดยกรรมวธิอีืน่ๆ CTSH

   มีหรือไมมีอุปกรณ์ส าหรับหลอตัวพิมพ์
8442.30 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
8442.40 - สวนประกอบของเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองอุปกรณ์ดังกลาวขางตน CTH
8442.50 - ตัวพิมพ์ บล็อก เพลต ลูกกล้ิงและองค์ประกอบอืน่ๆ ที่ท ารอยพิมพ์แลว CTH

   รวมทั้งบล็อก เพลต ลูกกล้ิง และหนิพิมพ์ภาพ ที่ไดเตรียมไว
   เพื่อการพิมพ์ (เชน ท าใหเรียบ ท าเปน็ลายเม็ดหรือขัดมัน)

84.43 8443.11 - - ปอูนกระดาษเปน็มวน CTSH
8443.12 - - ปอูนกระดาษเปน็แผน ชนดิที่ใชในส านกังาน  (ขนาดของแผน CTSH

      ไมเกิน 22 x 36 เซนติเมตร)
8443.19 - - อืน่ๆ CTSH
8443.21 - - ปอูนกระดาษเปน็มวน CTSH
8443.29 - - อืน่ๆ CTSH
8443.30 - เคร่ืองพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก CTSH
8443.40 - เคร่ืองพิมพ์แบบกราเวยี CTSH
8443.51 - - เคร่ืองพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต CTSH
8443.59 - - อืน่ๆ CTSH
8443.60 - เคร่ืองจักรที่ใชประกอบการพิมพ์ CTSH
8443.90 - สวนประกอบ CTH

84.44 8444.00 เคร่ืองจักรส าหรับอัดรีด ดึง ท าใหเกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง) CTH
หรือตัดวตัถุทอประดิษฐ์

84.45 8445.11 - - เคร่ืองสาง CTH
8445.12 - - เคร่ืองหวี CTH
8445.13 - - เคร่ืองรีดเสนใย หรือเคร่ืองรีดเพื่อจัดขนาด CTH
8445.19 - - อืน่ๆ CTH
8445.20 - เคร่ืองปั่นส่ิงทอ CTH
8445.30 - เคร่ืองตีเกลียวคูหรือเคร่ืองตีเกลียวส่ิงทอ CTH
8445.40 - เคร่ืองกรอส่ิงทอ (รวมถึงเคร่ืองกรอดายพุง) หรือเคร่ืองท าเข็ดส่ิงทอ CTH
8445.90 - อืน่ๆ CTH

84.46 8446.10 - ส าหรับทอผาที่มีความกวางไมเกิน 30 เซนติเมตร CTH
8446.21 - - ที่ใชก าลังจากเคร่ืองยนต์ CTH
8446.29 - - อืน่ๆ CTH
8446.30 - ส าหรับทอผาที่มีความกวางเกิน 30 เซนติเมตร แบบไมมีกระสวยพุง CTH

84.47 8447.11 - - มีเสนผาศูนย์กลางของทรงกระบอกไมเกิน 165 มิลลิเมตร CTH
8447.12 - - มีเสนผาศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน 165 มิลลิเมตร CTH
8447.20 - เคร่ืองถักนติแบบผืน รวมทั้งเคร่ืองสติตช์บอนด้ิง CTH
8447.90 - อืน่ๆ CTH

84.48 8448.11 - - เคร่ืองดอบบี้และเคร่ืองแจ็กการ์ด รวมทั้งเคร่ืองคาร์ดรีดิวซิง CTSH
      เคร่ืองลอกลาย เคร่ืองเจาะ หรือเคร่ืองประกอบส าหรับ
      ใชรวมกับเคร่ืองดอบบี้และเคร่ืองแจ็กการ์ด

8448.19 - - อืน่ๆ CTSH
8448.20 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.44 CTH
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   หรือของเคร่ืองจักรที่เปน็เคร่ืองชวยของเคร่ืองดังกลาว

8448.31 - - ผาติดลวดสาง CTH
8448.32 - - ของเคร่ืองจักรส าหรับเตรียมเสนใยส่ิงทอนอกจากผาติดลวดสาง CTH
8448.33 - - แกนปั่นดาย สปนิเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นดาย และแหวนสงดาย CTH
8448.39 - - อืน่ๆ CTH
8448.41 - - กระสวยพุง CTH
8448.42 - - ฟันหวทีี่ใชกับหกู ตะกอและกรอบตะกอ CTH
8448.49 - - อืน่ๆ CTH
8448.51 - - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอืน่ๆ ที่ใชในการท าหวงถัก CTH
8448.59 - - อืน่ๆ CTH

84.49 8449.00 เคร่ืองจักรส าหรับผลิตหรือตกแตงสักหลาดหรือผาไมทอเปน็ผืนหรือ CTH
เปน็รูปทรง รวมถึงเคร่ืองจักรส าหรับท าหมวกสักหลาด บล็อกท าหมวก

84.50 8450.11 - - เคร่ืองจักรอัตโนมัติ CTSH
8450.12 - - เคร่ืองจักรอืน่ๆ ที่มีเคร่ืองท าใหแหงโดยวธิหีมุนเหวี่ยง CTSH
8450.19 - - อืน่ๆ CTSH
8450.20 - เคร่ืองจักรซ่ึงจุผาแหงเกิน 10 กิโลกรัม CTSH

8450.901 - - - ของเคร่ืองจักรซ่ึงจุผาแหงไมเกิน 10 กิโลกรัม CTH
8450.902 - - - ของเคร่ืองจักรซ่ึงจุผาแหงเกิน 10 กิโลกรัม CTH

84.51 8451.10 - เคร่ืองซักแหง CTSH
8451.21 - - ซ่ึงจุผาแหงไมเกิน 10 กิโลกรัม CTSH
8451.29 - - อืน่ๆ CTSH
8451.30 - เคร่ืองรีดและเคร่ืองอัดผา (รวมถึงเคร่ืองอัดแบบฟิวซ่ิง) CTSH
8451.40 - เคร่ืองซัก เคร่ืองฟอกหรือเคร่ืองยอม CTSH
8451.50 - เคร่ืองจักรส าหรับมวน คล่ี พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใชกับผาส่ิงทอ CTSH
8451.80 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTSH

8451.901 - - - ของเคร่ืองท าใหแหงซ่ึงจุผาแหงไมเกิน 10 กิโลกรัม CTH
8451.909 - - - อืน่ๆ CTH

84.52 8452.10 - เคร่ืองจักรส าหรับเย็บชนดิที่ใชตามบานเรือน CTSH
8452.21 - - แบบอัตโนมัติ CTSH
8452.29 - - อืน่ๆ CTSH
8452.30 - เข็มจักร CTSH
8452.40 - เฟอร์นเิจอร์ ฐาน และฝาครอบ ส าหรับเคร่ืองจักรส าหรับเย็บ CTSH

   และสวนประกอบของของดังกลาว
8452.90 - สวนประกอบอืน่ ๆ ของเคร่ืองจักรส าหรับเย็บ CTH

84.53 8453.10 - เคร่ืองจักรส าหรับเตรียม ฟอกหรือตกแตงหนงัดิบหรือหนงัฟอก CTSH
8453.20 - เคร่ืองจักรส าหรับท าหรือซอมรองเทา CTSH
8453.80 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTSH
8453.90 - สวนประกอบ CTH

84.54 8454.10 - เตาแปรสภาพ CTSH
8454.20 - แบบหลออินกอตและเบา CTSH
8454.30 - เคร่ืองหลอ CTSH
8454.90 - สวนประกอบ CTH

84.55 8455.10 - เคร่ืองรีดทอ CTSH
8455.21 - - รีดรอนหรือทั้งรีดรอนและรีดเย็น CTSH
8455.22 - - รีดเย็น CTSH
8455.30 - ลูกกล้ิงส าหรับเคร่ืองรีด CTSH
8455.90 - สวนประกอบอืน่ๆ CTH

84.56 8456.10 - ท าดวยกรรมวธิใีชล าแสงเลเซอร์หรือแสงอืน่ๆ หรือใชโฟตอนบมี CTH
8456.20 - ท าดวยกรรมวธิใีชอัลตราโซนกิ CTH
8456.30 - ท าดวยกรรมวธิอีิเล็กโทรดิสชาร์จ CTH
8456.91 - - ส าหรับขึน้รูปแมพิมพ์แบบแหงบนวตัถุกึง่ตัวน า CTH
8456.99 - - อืน่ๆ CTH

84.57 8457.10 - เคร่ืองจักรแบบศูนย์รวม CTH
8457.20 - เคร่ืองจักรแบบโครงสรางเด่ียว (ฐานเด่ียว) CTH
8457.30 - เคร่ืองจักรแบบหลายฐาน CTH

84.58 8458.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8458.19 - - อืน่ๆ CTH
8458.91 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8458.99 - - อืน่ๆ CTH

84.59 8459.10 - เคร่ืองจักรชนดิเวย์ไทปยูนติเฮด CTH
8459.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8459.29 - - อืน่ๆ CTH
8459.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8459.39 - - อืน่ๆ CTH
8459.40 - เคร่ืองควานอืน่ๆ CTH
8459.51 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8459.59 - - อืน่ๆ CTH
8459.61 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
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8459.69 - - อืน่ๆ CTH
8459.70 - เคร่ืองจักรส าหรับท าเกลียวนอกหรือท าเกลียวในอืน่ๆ CTH

84.60 8460.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8460.19 - - อืน่ๆ CTH
8460.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8460.29 - - อืน่ๆ CTH
8460.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8460.39 - - อืน่ๆ CTH
8460.40 - เคร่ืองลับหรือเคร่ืองขัด CTH
8460.90 - อืน่ๆ CTH

84.61 8461.20 - เคร่ืองขึน้รูปหรือเคร่ืองท ารอง CTH
8461.30 - เคร่ืองแตงรู CTH
8461.40 - เคร่ืองกัดเฟือง เคร่ืองเจียระไนเฟืองหรือตกแตงเฟือง CTH
8461.50 - เคร่ืองเล่ือยหรือเคร่ืองตัด CTH
8461.90 - อืน่ๆ CTH

84.62 8462.10 - เคร่ืองตีหรือเคร่ืองตอกแบบ (รวมถึงเคร่ืองอัด) และเคร่ืองทบุ CTH
8462.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8462.29 - - อืน่ๆ CTH
8462.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8462.39 - - อืน่ๆ CTH
8462.41 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข CTH
8462.49 - - อืน่ๆ CTH
8462.91 - - เคร่ืองอัดไฮดรอลิก CTH
8462.99 - - อืน่ๆ CTH

84.63 8463.10 - เคร่ืองดึงเย็นส าหรับท าทอน หลอดหรือทอ โพรไฟล์ ลวดหรือของที่คลายกัน CTH
8463.20 - เคร่ืองท าเกลียวโดยการรีด CTH
8463.30 - เคร่ืองจักรส าหรับใชงานกับลวด CTH
8463.90 - อืน่ๆ CTH

84.64 8464.10 - เคร่ืองเล่ือย CTH
8464.20 - เคร่ืองเจียระไนหรือเคร่ืองขัดมัน CTH
8464.90 - อืน่ๆ CTH

84.65 8465.10 - เคร่ืองจักรซ่ึงสามารถท างานไดหลายอยางโดยไมมีการถอดสับเปล่ียน CTH
   เคร่ืองมือในระหวางการท างาน

8465.91 - - เคร่ืองเล่ือย CTH
8465.92 - - เคร่ืองไส เคร่ืองเซาะ หรือเคร่ืองท าแบบ (โดยการตัด) CTH
8465.93 - - เคร่ืองเจียระไน เคร่ืองขัดหรือเคร่ืองขัดมัน CTH
8465.94 - - เคร่ืองดัดโคงหรือเคร่ืองส าหรับประกอบ CTH
8465.95 - - เคร่ืองเจาะหรือเซาะรู CTH
8465.96 - - เคร่ืองผา เคร่ืองฝานหรือเคร่ืองเจียน CTH
8465.99 - - อืน่ๆ CTH

84.66 8466.10 - หวัจับเคร่ืองมือ และหวัจับดายชนดิเปดิไดเอง CTH
8466.20 - หวัจับชิน้งาน CTH
8466.30 - ดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอืน่ๆ ที่ใชกับเคร่ืองมือกล CTH
8466.91 - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.64 CTH
8466.92 - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.65 CTH
8466.93 - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.56 ถึง 84.61 CTH
8466.94 - - ส าหรับเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.62 หรือ 84.63 CTH

84.67 8467.11 - - ชนดิโรตาร่ี (รวมถึงชนดิคอมไบนโ์รตาร่ีเพอร์คัสชัน) CTSH
8467.19 - - อืน่ๆ CTSH
8467.21 - - เคร่ืองเจาะทกุชนดิ CTSH
8467.22 - - เล่ือย CTSH
8467.29 - - อืน่ๆ CTSH
8467.81 - - เล่ือยแบบโซ CTSH
8467.89 - - อืน่ๆ CTSH
8467.91 - - ของเล่ือยแบบโซ CTH
8467.92 - - ของเคร่ืองมือแบบนวิเมติก CTH
8467.99 - - อืน่ๆ CTH

84.68 8468.10 - เคร่ืองเปาุแลนที่ใชมือถือ CTSH
8468.20 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ ที่ใชก฿าซ CTSH
8468.80 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
8468.90 - สวนประกอบ CTH

84.69 8469.11 - - เคร่ืองประมวลค า CTSH
8469.12 - - เคร่ืองพิมพ์ดีดอัตโนมัติ CTSH
8469.20 - เคร่ืองพิมพ์ดีดอืน่ๆ ใชไฟฟูา CTSH
8469.30 - เคร่ืองพิมพ์ดีดอืน่ๆ ไมใชไฟฟูา CTSH

84.70 8470.10 - เคร่ืองค านวณอิเล็กทรอนกิส์ที่ท างานไดโดยไมใชพลังงานไฟฟูา    CTSH
   จากถิน่ภายนอก รวมทั้งเคร่ืองบนัทกึ ถอดและแสดงขอมูลพรอม 
   ท าหนาที่ค านวณขนาดกระเปา
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8470.21 - - ที่มีอุปกรณ์การพิมพ์ประกอบรวมอยูดวย CTSH
8470.29 - - อืน่ๆ CTSH
8470.30 - เคร่ืองค านวณอืน่ๆ CTSH
8470.40 - เคร่ืองท าบญัชี CTSH
8470.50 - เคร่ืองบนัทกึการรับเงิน CTSH
8470.90 - อืน่ๆ CTSH

84.71 8471.10 - เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติแบบอนาลอกหรือแบบไฮบริด CTSH
8471.30 - เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติแบบดิจิตัลที่พกพาได มีน้ าหนกั CTSH

   ไมเกิน 10 กิโลกรัม อยางนอยประกอบดวยหนวยประมวลผลกลาง
   แปนูพิมพ์ และหนวยแสดงผล

8471.41 - - อยางนอยตองมีหนวยประมวลผลกลาง หนวยรับเขาและหนวยสงออก CTSH
      รวมอยูในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไมก็ตาม

8471.49 - - อืน่ๆ น าเขาในลักษณะเปน็ระบบ CTSH
8471.50 - หนวยประมวลผลแบบดิจิตัล (นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8471.41 CTSH

   หรือ 8471.49) จะมีหนวยดังตอไปนีห้นึง่หรือสองหนวยอยูในเรือนเดียวกัน
   หรือไมก็ตาม คือ หนวยเก็บ หนวยรับเขา  หนวยสงออก

8471.60 - หนวยรับเขาหรือหนวยสงออกจะมีหนวยเก็บอยูในเรือนเดียวกันหรือไมก็ตาม CTSH
8471.70 - หนวยเก็บ CTSH
8471.80 - หนวยอืน่ๆ ของเคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ CTSH
8471.90 - อืน่ๆ CTSH

84.72 8472.10 - เคร่ืองอัดส าเนา CTSH
8472.20 - เคร่ืองพิมพ์ที่อยู และเคร่ืองท าปาูยที่อยูลายนนู CTSH
8472.30 - เคร่ืองจักรส าหรับคัดหรือพับไปรษณีย์ภณัฑ์หรือส าหรับบรรจุซอง        CTSH

   หรือหอไปรษณียภณัฑ์ เคร่ืองจักรส าหรับเปดิ ปดิ หรือผนกึ
   ไปรษณียภณัฑ์ และเคร่ืองจักรส าหรับประทบัตราหรือขีดฆาไปรษณียากร

8472.90 - อืน่ๆ CTSH
84.73 8473.10 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.69 CTH

8473.21 - - ของเคร่ืองค านวณอิเล็กทรอนกิส์ตามประเภทยอยที่ 8470.10 CTH
      8470.21 หรือ 8470.29

8473.29 - - อืน่ๆ CTH
8473.30 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.71 CTH
8473.40 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจักรตามประเภทที่ 84.72 CTH
8473.50 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะส าหรับใชกับเคร่ืองจักร CTH

   ตามประเภทที่ 84.69 ถึง 84.72 ต้ังแตสองประเภทขึน้ไปไดเทาเทยีมกัน
84.74 8474.10 - เคร่ืองคัด รอน แยกหรือลาง CTSH

8474.20 - เคร่ืองยอยหรือเคร่ืองบด CTSH
8474.31 - - เคร่ืองผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์ CTSH
8474.32 - - เคร่ืองจักรส าหรับผสมสารจ าพวกแรกับบทิเูมน CTSH
8474.39 - - อืน่ๆ CTSH
8474.80 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTSH
8474.90 - สวนประกอบ CTH

84.75 8475.10 - เคร่ืองจักรส าหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟ CTSH
   แฟลช ที่เปน็หลอดแกว ซ่ึงใชในทางไฟฟูาหรือทางอิเล็กทรอนกิส์

8475.21 - - เคร่ืองจักรส าหรับท าเสนใยน าแสง และขึน้รูปเสนใยน าแสง CTSH
8475.29 - - อืน่ๆ CTSH
8475.90 - สวนประกอบ CTH

84.76 8476.21 - - ที่มีอุปกรณ์ท าความรอนหรือความเย็นประกอบรวมอยูดวย CTSH
8476.29 - - อืน่ๆ CTSH
8476.81 - - ที่มีอุปกรณ์ท าความรอนหรือความเย็นประกอบรวมอยูดวย CTSH
8476.89 - - อืน่ๆ CTSH
8476.90 - สวนประกอบ CTH

84.77 8477.10 - เคร่ืองหลอแบบชนดิใชหวัฉีด CTH
8477.20 - เคร่ืองอัดรีด CTH
8477.30 - เคร่ืองหลอแบบชนดิเปาุพน CTH
8477.40 - เคร่ืองหลอแบบชนดิสูญญากาศ และเคร่ืองจักรอืน่ๆ CTH

   ส าหรับขึน้รูปโดยใชความรอน
8477.51 - - ส าหรับหลอแบบหรือหลอดอกใหมของยางนอกชนดิอัดลม CTH

      หรือส าหรับหลอแบบยางในหรือขึน้รูปยางในโดยวธิอีืน่
8477.59 - - อืน่ๆ CTH
8477.80 - เคร่ืองจักรอืน่ๆ CTH
8477.90 - สวนประกอบ CTH

84.78 8478.10 - เคร่ืองจักร CTSH
8478.90 - สวนประกอบ CTH

84.79 8479.10 - เคร่ืองจักรส าหรับงานโยธา งานกอสราง หรืองานที่คลายกัน CTSH
8479.20 - เคร่ืองจักรส าหรับสกัดหรือปรุงแตงไขมันหรือน้ ามันที่ไดจากสัตว ์ CTSH

   หรือไขมันหรือน้ ามันชนดิระเหยยากที่ไดจากพืช
8479.30 - เคร่ืองอัดส าหรับใชในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ด หรือไฟเบอร์บลิดิงบอร์ด CTSH

   ที่ท าดวยไมหรือวตัถุจ าพวกลิกนนิอืน่ๆ และเคร่ืองจักรอืน่ๆ 
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   ส าหรับใชในงานไมหรือไมก฿อก

8479.40 - เคร่ืองท าเชือกชนดิโรปหรือชนดิเคเบลิ CTSH
8479.50 - หุนยนต์ที่ใชในอุตสาหกรรม ที่ไมไดระบหุรือรวมไวในที่อืน่ CTSH
8479.60 - เคร่ืองลดอุณหภมูิอากาศชนดิอีแวโพเรทฟี  (อีแวโพเรทฟีแอร์คูลเลอร์) CTSH
8479.81 - - ส าหรับใชในงานโลหะ รวมถึงเคร่ืองพันขดลวดไฟฟูา CTSH
8479.82 - - เคร่ืองผสม นวด ยอย บด รอน ท าใหเปน็เนือ้เดียวกัน อิมัลซิไฟย์หรือกวน CTSH
8479.89 - - อืน่ๆ CTSH
8479.90 - สวนประกอบ CTH

84.80 8480.10 - หบีแบบหลอส าหรับใชในงานหลอโลหะ CTH
8480.20 - ฐานแบบหลอ CTH
8480.30 - หุนแบบหลอ CTH
8480.41 - - ชนดิฉีดหรืออัด CTH
8480.49 - - อืน่ๆ CTH
8480.50 - แบบหลอส าหรับใชกับแกว CTH
8480.60 - แบบหลอส าหรับใชกับวตัถุจ าพวกแร CTH
8480.71 - - ชนดิฉีดหรืออัด CTH
8480.79 - - อืน่ๆ CTH

84.81 8481.10 - วาล์วลดความดัน CTSH
8481.20 - วาล์วส าหรับใชในระบบสงก าลังแบบโอลิโอไฮดรอลิกหรือนวิเมติก CTSH
8481.30 - เช็ควาล์ว (นอ็นรีเทร์ินวาล์ว) CTSH
8481.40 - วาล์วนริภยัหรือรีลีฟวาล์ว CTSH
8481.80 - เคร่ืองใชอืน่ ๆ CTSH
8481.90 - สวนประกอบ CTH

84.82 8482.10 - บอลล์แบร่ิง CTSH
8482.20 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปเรียว รวมถึงชุดที่ประกอบดวยโรลเลอร์รูปกรวยและรูปเรียว CTSH
8482.30 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปทรงกลม CTSH
8482.40 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปเข็ม CTSH
8482.50 - โรลเลอร์แบร่ิงรูปทรงกระบอกอืน่ๆ CTSH
8482.80 - อืน่ๆ รวมถึงแบร่ิงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยูดวยกัน CTSH
8482.91 - - บอลล์ เข็ม และโรลเลอร์ CTH
8482.99 - - อืน่ ๆ CTH

84.83 8483.10 - เพลาสงก าลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาขอเหวี่ยง) และขอเหวี่ยง CTSH
8483.20 - ตุ฿กตาที่มีบอลล์แบร่ิงหรือโรลเลอร์แบร่ิงประกอบรวมอยูดวย CTSH
8483.30 - ตุ฿กตาที่ไมมีบอลล์แบร่ิงหรือโรลเลอร์แบร่ิงประกอบรวมอยูดวย รวมทั้ง CTSH

   เพลนชาฟต์แบร่ิง
8483.40 - เกียร์และเคร่ืองเกียร์ นอกจากลอเฟือง ลอเฟืองขับโซ และสวนอืน่ ๆ ของระบบ CTSH

   สงก าลังที่แยกน าเขามา บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปกุเกียร์และเคร่ือง
   เปล่ียนความเร็วอืน่ ๆ  รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์

8483.50 - ลอตุนแรงและพลูเลย์ รวมถึงพลูเลย์บล็อก CTSH
8483.60 - ครัตช์และประกับเพลา (รวมถึงขอตอยูนเิวอร์แซล) CTSH
8483.90 - สวนประกอบ รวมทั้งลอเฟือง ลอเฟืองขับโซ และสวนอืน่ ๆ ของระบบสงก าลัง CTH

   ที่แยกน าเขามา
84.84 8484.10 - ปะเก็นและแผนกันร่ัวที่คลายกัน ท าดวยแผนโลหะประกอบรวมกับวตัถุอืน่ CTSH

  หรือท าดวยโลหะต้ังแตสองชัน้ขึน้ไป
8484.20 - ตัวผนกึเชิงกล CTSH
8484.90 - อืน่ๆ CTSH

84.85 8485.10 - ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ CTH
8485.90 - อืน่ ๆ CTH

85.01 8501.10 - มอเตอร์ที่ใหก าลังไมเกิน 37.5 วตัต์ CTH
8501.20 - มอเตอร์ยูนเิวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ใหก าลังเกิน 37.5 วตัต์ CTH
8501.31 - - ใหก าลังไมเกิน 750 วตัต์ CTH
8501.32 - - ใหก าลังเกิน 750 วตัต์ แตไมเกิน 75 กิโลวตัต์ CTH
8501.33 - - ใหก าลังเกิน 75 กิโลวตัต์ แตไมเกิน 375 กิโลวตัต์ CTH
8501.34 - - ใหก าลังเกิน 375 กิโลวตัต์ CTH
8501.40 - มอเตอร์กระแสสลับอืน่ๆ ชนดิเฟสเดียว CTH
8501.51 - - ใหก าลังไมเกิน 750 วตัต์ CTH
8501.52 - - ใหก าลังเกิน 750 วตัต์ แตไมเกิน 75 กิโลวตัต์ CTH
8501.53 - - ใหก าลังเกิน 75 กิโลวตัต์ CTH
8501.61 - - ใหก าลังไมเกิน 75 เควเีอ CTH
8501.62 - - ใหก าลังเกิน 75 เควเีอ แตไมเกิน 375 เควเีอ CTH
8501.63 - - ใหก าลังเกิน 375 เควเีอ แตไมเกิน 750 เควเีอ CTH
8501.64 - - ใหก าลังเกิน 750 เควเีอ CTH

85.02 8502.11 - - ใหก าลังไมเกิน 75 เควเีอ CTH
8502.12 - - ใหก าลังเกิน 75 เควเีอ แตไมเกิน 375 เควเีอ CTH
8502.13 - - ใหก าลังเกิน 357 เควเีอ CTH
8502.20 - ชุดเคร่ืองก าเนดิไฟฟูาที่มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนดิจุดระเบดิ CTH

   ดวยประกายไฟ
8502.31 - - ขับดวยก าลังลม CTH
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8502.39 - - อืน่ ๆ CTH
8502.40 - เคร่ืองเปล่ียนไฟฟูาชนดิหมุน CTH

85.03 8503.00 สวนประกอบที่เหมาะส าหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับเคร่ืองจักร CTH
ตามประเภทที่ 85.01 หรือ 85.02

85.04 8504.10 - บลัลาสต์ ส าหรับหลอดไฟฟูาแบบดิสชาร์จ CTSH
8504.21 - - ขนาดก าลังจายไมเกิน 650 เควเีอ CTSH
8504.22 - - ขนาดก าลังจายเกิน 650 เควเีอ แตไมเกิน10,000 เควเีอ CTSH
8504.23 - - ขนาดก าลังจายเกิน 10,000 เควเีอ CTSH
8504.31 - - ขนาดก าลังจายไมเกิน 1 เควเีอ CTH
8504.32 - - ขนาดก าลังจายเกิน 1 เควเีอ แตไมเกิน 16 เควเีอ CTSH
8504.33 - - ขนาดก าลังจายเกิน 16 เควเีอ แตไมเกิน 500 เควเีอ CTSH
8504.34 - - ขนาดก าลังจายเกิน 500 เควเีอ CTSH
8504.40 - เคร่ืองเปล่ียนไฟฟูาชนดิอยูคงที่ CTSH
8504.50 - ตัวเหนีย่วน าอืน่ๆ CTSH
8504.90 - สวนประกอบ CTH

85.05 8505.11 - - ท าดวยโลหะ CTSH
8505.19 - - อืน่ๆ CTSH
8505.20 - ประกับ คลัตช์และเบรก ที่เปน็แมเหล็กไฟฟูา CTSH
8505.30 - หวัยกที่เปน็แมเหล็กไฟฟูา CTSH
8505.90 - อืน่ๆ รวมถึงสวนประกอบ CTH

85.06 8506.10 - แมงกานสีไดออกไซด์ CTSH
8506.30 - ปรอทออกไซด์ CTSH
8506.40 - เงินออกไซด์ CTSH
8506.50 - ลิเทยีม CTSH
8506.60 - อากาศ-สังกะสี CTSH
8506.80 - เซลล์ปฐมภมูิและแบตเตอร่ีปฐมภมูิอืน่ๆ CTSH
8506.90 - สวนประกอบ CTH

85.07 8507.10 - เลดแอซิด ชนดิที่ใชส าหรับสตาร์ตเคร่ืองยนต์แบบลูกสูบ CTSH
8507.20 - หมอสะสมไฟฟูาเลดแอซิดอืน่ๆ CTSH
8507.30 - นกิเกิลแคดเมียม CTSH
8507.40 - นกิเกิลเหล็ก CTSH
8507.80 - หมอสะสมไฟฟูาอืน่ๆ CTSH
8507.90 - สวนประกอบ CTH

85.09 8509.10 - เคร่ืองดูดฝุุน  รวมถึงเคร่ืองดูดฝุุนแหงและเปยีก CTSH
8509.20 - เคร่ืองขัดพื้น CTSH
8509.30 - เคร่ืองก าจัดเศษอาหารในครัว CTSH
8509.40 - เคร่ืองบดและเคร่ืองผสมอาหาร รวมถึงเคร่ืองค้ันน้ าผักหรือน้ าผลไม CTSH
8509.80 - เคร่ืองใชอืน่ๆ CTSH
8509.90 - สวนประกอบ CTH

85.10 8510.10 - เคร่ืองโกนหนวด CTSH
8510.20 - ปตัตาเล่ียน CTSH
8510.30 - เคร่ืองขจัดขน CTSH
8510.90 - สวนประกอบ CTH

85.11 8511.10 - หวัเทยีน CTSH
8511.20 - แมกนโีตจุดระเบดิ แมกนโีตไดนาโม รวมทั้งแมกนติีกฟลายวลี CTSH
8511.30 - จานจายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบดิ CTSH
8511.40 - สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เปน็ทั้งสตาร์ตเตอร์และเคร่ืองก าเนดิไฟฟูา CTSH
8511.50 - เคร่ืองก าเนดิไฟฟูาอืน่ๆ CTSH
8511.80 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
8511.90 - สวนประกอบ CTH

85.12 8512.10 - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใหแสงสวางหรือใหสัญญาณที่มองเหน็ได CTSH
   ชนดิที่ใชกับรถจักรยานสองลอ

8512.20 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ ส าหรับใหแสงสวางหรือใหสัญญาณที่มองเหน็ได CTSH
8512.30 - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใหสัญญาณเสียง CTSH
8512.40 - เคร่ืองปดัน้ าฝน เคร่ืองละลายน้ าแข็ง และเคร่ืองก าจัดฝูา CTSH
8512.90 - สวนประกอบ CTH

85.13 8513.10 - โคม CTSH
8513.90 - สวนประกอบ CTH

85.14 8514.10 - เตาเผาและเตาอบ แบบท าความรอนโดยใชความตานทาน CTSH
8514.20 - เตาเผาและเตาอบที่ท างานโดยการเหนีย่วน าหรือโดยการสูยเสียไดอิเล็กทริก CTSH
8514.30 - เตาเผาและเตาอบอืน่ ๆ CTSH
8514.40 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ ส าหรับใหความรอนกับวตัถุโดยการเหนีย่วน า CTSH

   หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก
8514.90 - สวนประกอบ CTH

85.15 8515.11 - - หวัแรงบดักรีและปนืบดักรี CTSH
8515.19 - - อืน่ๆ CTSH
8515.21 - - อัตโนมัติหรือกึง่อัตโนมัติ CTSH
8515.29 - - อืน่ๆ CTSH
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8515.31 - - อัตโนมัติหรือกึง่อัตโนมัติ CTSH
8515.39 - - อืน่ๆ CTSH
8515.80 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
8515.90 - สวนประกอบ CTH

85.16 8516.10 - เคร่ืองท าน้ ารอนดวยไฟฟูาแบบท าน้ ารอนชัว่ขณะที่ใชหรือแบบท าน้ ารอน CTSH
   เก็บสะสม และเคร่ืองท าความรอนดวยไฟฟูาแบบจุม

8516.21 - - เคร่ืองกระจายความรอนแบบจายความรอนจากถิน่สะสม CTSH
8516.29 - - อืน่ๆ CTSH
8516.31 - - เคร่ืองเปาุผม CTSH
8516.32 - - เคร่ืองอุปกรณ์แตงผมอืน่ๆ CTSH
8516.33 - - เคร่ืองอุปกรณ์เปาุมือใหแหง CTSH
8516.40 - เตารีดไฟฟูา CTSH
8516.50 - เตาอบไมโครเวฟ CTSH
8516.60 - เตาอบอืน่ๆ รวมทั้งเตาที่มีหมอหงุตมในตัว แผนส าหรับหงุตมบอยลิงริง CTSH

   เตายางและเตาอบยาง
8516.71 - - เคร่ืองตมกาแฟหรือชา CTSH
8516.72 - - เคร่ืองปิ้งขนมปงั CTSH
8516.79 - - อืน่ๆ CTSH
8516.80 - ตัวตานทานส าหรับท าความรอนดวยไฟฟูา CTSH
8516.90 - สวนประกอบ CTH

85.17 8517.11 - - เคร่ืองโทรศัพทแ์บบใชสายพรอมดวยปากพูดหฟูัง (แฮนด์เซต) ไรสาย CTSH
8517.19 - - อืน่ๆ CTSH
8517.21 - - เคร่ืองโทรสาร CTSH
8517.22 - - เคร่ืองโทรพิมพ์ CTSH
8517.30 - เคร่ืองอุปกรณ์ตัดตอสัญญาณส าหรับโทรศัพทห์รือโทรเลข CTSH
8517.50 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ ส าหรับใชกับระบบแคร์ริเออร์เคอร์เรนต์ไลน ์ CTSH

   หรือส าหรับใชกับระบบดิจิตัลไลน์
8517.80 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
8517.90 - สวนประกอบ CTH

85.18 8518.10 - ไมโครโฟนและขาต้ังไมโครโฟน CTSH
8518.21 - - ล าโพงเด่ียวติดต้ังในตูล าโพง CTSH
8518.22 - - ล าโพงหลายตัวติดต้ังในตูล าโพงเดียวกัน CTSH
8518.29 - - อืน่ๆ CTSH
8518.30 - หฟูังชนดิครอบหวัและหฟูังชนดิเสียบหจูะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไมก็ตาม CTSH

   และชุดที่ประกอบดวยไมโครโฟนหนึง่ตัวและล าโพงต้ังแตหนึง่ตัวขึน้ไป
8518.40 - เคร่ืองขยายสัญญาณไฟฟูาในชวงความถีสั่ญญาณเสียง CTSH
8518.50 - ชุดเคร่ืองขยายเสียงดวยไฟฟูา CTSH
8518.90 - สวนประกอบ CTH

85.19 8519.10 - เคร่ืองเลนแผนเสียงแบบหยอดเหรียญ CTH
8519.21 - - ไมมีล าโพง CTH
8519.29 - - อืน่ๆ CTH
8519.31 - - ที่มีเคร่ืองกลไกเปล่ียนแผนเสียงโดยอัตโนมัติ CTH
8519.39 - - อืน่ๆ CTH
8519.40 - เคร่ืองทรานสไครบงิ CTH
8519.92 - - เคร่ืองเลนเทปคาสเซ็ต ขนาดกระเปา CTH
8519.93 - - อืน่ๆ แบบคาสเซ็ต CTH
8519.99 - - อืน่ๆ CTH

85.20 8520.10 - เคร่ืองส่ังงานที่ไมสามารถท างานไดโดยไมมีพลังงานจากถิน่ภายนอก CTH
8520.20 - เคร่ืองตอบรับโทรศัพท์ CTH
8520.32 - - แบบออดิโอดิจิตัล CTH
8520.33 - - อืน่ๆ แบบคาสเซ็ต CTH
8520.39 - - อืน่ๆ CTH
8520.90 - อืน่ๆ CTH

85.21 8521.10 - แบบเทปแมเหล็ก CTH
8521.90 - อืน่ๆ CTH

85.22 8522.10 - หวัเคร่ืองเลนแผนเสียง (พิกอัปคาร์ทริดจ)์ CTH
8522.90 - อืน่ๆ CTH

85.23 8523.11 - - มีความกวางไมเกิน 4 มิลลิเมตร CTH
8523.12 - - มีความกวางไมเกิน 4 มิลลิเมตร แตไมเกิน 6.5 มิลลิเมตร CTH
8523.13 - - มีความกวางไมเกิน 6.5 มิลลิเมตร CTH
8523.20 - จานแมเหล็ก CTH
8523.30 - เฉพาะชนดิที่ใชบนัทกึขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหสัของ CTH

   เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
- เฉพาะที่ใชบนัทกึเสียงส าหรับใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์ CTH
- อืน่ๆ CTH

8523.90 - เฉพาะชนดิที่ใชบนัทกึขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหสัของ CTH
   เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
- อืน่ๆ CTH
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85.24 8524.10 - แผนเสียง CTH

8524.31 - - ส าหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ CTH
8524.32 - - ส าหรับถอดเสียงเทานัน้ CTH
8524.39 - - เฉพาะชนดิที่ใชบนัทกึขอมูลหรือค าส่ังระบบงานในรูปรหสัของ CTH

      เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
- - เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์ CTH
- - เฉพาะส าหรับใชในการสรางชุดค าส่ัง ขอมูล เสียง และภาพขึน้ใหม CTH
      ที่ถูกบนัทกึในเคร่ืองที่สามารถอานไดในรูปของไบนารี 
      และสามารถน าไปจัดการหรือสรางการติดตอกับผูใช 
      โดยทางเคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
- - อืน่ ๆ CTH

8524.40 - เทปแมเหล็กส าหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ CTH
8524.51 - - มีความกวางไมเกิน 4 มิลลิเมตร CTH
8524.52 - - มีความกวางเกิน 4 มิลลิเมตร แตไมเกิน 6.5 มิลลิเมตร CTH
8524.53 - - มีความกวางไมเกิน 6.5 มิลลิเมตร CTH
8524.60 - เฉพาะชนดิที่ใชบนัทกึขอมูลหรือค าส่ังระบบงาน CTH

   ในรูปรหสัของเคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
- เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์ CTH
- อืน่ๆ CTH

8524.91 - - ส าหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ CTH
8524.99 - - อืน่ๆ CTH

85.25 8525.10 - เคร่ืองสง CTH
8525.20 - เคร่ืองสงที่มีเคร่ืองรับประกอบรวมอยูดวย CTH
8525.30 - กลองถายโทรทศัน์ CTH
8525.40 - กลองถายบนัทกึวดีิโอภาพนิง่และกลองถายบนัทกึวดีิโออืน่ๆ CTH

   รวมทั้งกลองถายบนัทกึภาพดิจิตัล
85.26 8526.10 - เคร่ืองเรดาร์ CTH

8526.91 - - เคร่ืองวทิยุชวยการเดินเรือหรือเดินอากาศ CTH
8526.92 - - เคร่ืองวทิยุควบคุมระยะไกล CTH

85.27 8527.12 - - เคร่ืองรับวทิยุและเลนเทปคาสเซ็ตขนาดกระเปา CTH
8527.13 - - เคร่ืองรับอืน่ๆ ที่มีเคร่ืองบนัทกึเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยูดวย CTH
8527.19 - - อืน่ๆ CTH
8527.21 - - มีเคร่ืองบนัทกึเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดวย CTH
8527.29 - - อืน่ๆ CTH
8527.31 - - มีเคร่ืองบนัทกึเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดวย CTH
8527.32 - - ไมมีเคร่ืองบนัทกึเสียงหรือถอดเสียง แตมีนาฬิกาประกอบอยูดวย CTH
8527.39 - - อืน่ๆ CTH
8527.90 - เคร่ืองรับอืน่ๆ CTH

85.28 8528.12 - - สี CTH
8528.13 - - ขาวด าหรือเอกรงค์อืน่ๆ CTH
8528.21 - - สี CTH
8528.22 - - ขาวด าหรือเอกรงค์อืน่ๆ CTH
8528.30 - เคร่ืองฉายวดีิโอ CTH

85.29 8529.101 - - - ส าหรับใชกับเคร่ืองสงหรือเคร่ืองรับวทิยุโทรเลขหรือวทิยุโทรศัพท์ CTH
         เคร่ืองสงวทิยุกระจายเสียงหรือเคร่ืองสงโทรทศัน์

8529.102 - - - ส าหรับใชกับเคร่ืองรับวทิยุกระจายเสียงหรือเคร่ืองรับโทรทศัน์ CTH
8529.109 - - - อืน่ๆ CTH
8529.901 - - - ส าหรับใชกับเคร่ืองสงหรือเคร่ืองรับวทิยุโทรเลขหรือวทิยุโทรศัพท ์ CTH

         เคร่ืองสงวทิยุกระจายเสียงหรือเคร่ืองสงโทรทศัน ์
8529.902 - - - ส าหรับใชกับเคร่ืองรับวทิยุกระจายเสียงหรือเคร่ืองรับโทรทศัน์ CTH
8529.909 - - - อืน่ๆ CTH

85.30 8530.10 - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใชกับทางรถไฟหรือทางรถราง CTSH
8530.80 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
8530.90 - สวนประกอบ CTH

85.31 8531.10 - เคร่ืองสัญญาณแจงโจรกรรมหรืออัคคีภยั  และเคร่ืองอุปกรณ์ที่คลายกัน CTSH
8531.20 - แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซ่ึงท าดวยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอด CTSH

   เปลงแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยูดวย
8531.80 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
8531.90 - สวนประกอบ CTH

85.32 8532.10 - ตัวเก็บประจุชนดิคาคงที่ ซ่ึงออกแบบส าหรับใชกับวงจร 50/60  เฮิร์ตช์ CTSH
   และมีขนาดก าลังจายรีแอกทฟีไมนอยกวา 0.5 เควเีออาร์ 
   (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์)

8532.21 - - แทนทาลัม CTSH
8532.22 - - อะลูมิเนยีมอิเล็กโทรไลติก CTSH
8532.23 - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชัน้เดียว CTSH
8532.24 - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชัน้ CTSH
8532.25 - - ไดอิเล็กทริกที่ท าดวยกระดาษหรือพลาสติก CTSH
8532.29 - - อืน่ๆ CTSH
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8532.30 - ตัวเก็บประจุชนดิเปล่ียนคาไดหรือปรับต้ังคาได (พรีเซต) CTSH
8532.90 - สวนประกอบ CTH

85.33 8533.10 - ตัวตานทานคาร์บอนชนดิคาคงที่ แบบคอมโพซิชันหรือแบบฟิลม์ CTSH
8533.21 - - ใชกับขนาดก าลังจายไมเกิน 20 วตัต์ CTSH
8533.29 - - อืน่ๆ CTSH
8533.31 - - ใชกับขนาดก าลังจายไมเกิน 20 วตัต์ CTSH
8533.39 - - อืน่ๆ CTSH
8533.40 - ตัวตานทานชนดิเปล่ียนคาไดแบบอืน่ๆ รวมถึงรีโอสแตต CTSH

   และโพเทนชิโอมิเตอร์
8533.90 - สวนประกอบ CTH

85.34 8534.00 วงจรพิมพ์ CTH
85.35 8535.10 - ฟิวส์ CTH

8535.21 - - ส าหรับแรงดันไฟฟูานอยกวา 72.5 กิโลโวลต์ CTH
8535.29 - - อืน่ๆ CTH
8535.30 - สวติช์ส าหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวติช)์ และสวติช์ส าหรับตัดและตอ CTH

   (เมกแอนด์เบรกสวติช)์
8535.40 - เคร่ืองปอูงฟูาผา เคร่ืองจ ากัดแรงดันไฟฟูา และเคร่ืองจ ากัดกระแสเซอร์จ CTH
8535.90 - อืน่ๆ CTH

85.36 8536.10 - ฟิวส์ CTH
8536.20 - เคร่ืองตัดวงจรอัตโนมัติ CTH
8536.30 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ ๆ ส าหรับปอูงกันวงจรไฟฟูา CTH
8536.41 - - ส าหรับแรงดันไฟฟูาไมเกิน 60 โวลต์ CTH
8536.49 - - อืน่ๆ CTH
8536.50 - สวติช์อืน่ ๆ CTH
8536.61 - - กระจุ฿บหลอดไฟฟูา CTH
8536.69 - - อืน่ ๆ CTH
8536.90 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTH

85.37 8537.10 - ส าหรับแรงดันไฟฟูาไมเกิน 1,000 โวลต์ CTH
8537.20 - ส าหรับแรงดันไฟฟูาเกิน 1,000 โวลต์ CTH

85.38 8538.10 - แปนู แผง คอนโซล โต฿ะ ตู และฐานรองอืน่ๆ ส าหรับของตาม CTH
   ประเภทที่ 85.37 ที่ไมติดต้ังกับเคร่ืองอุปกรณ์

8538.90 - อืน่ๆ CTH
85.39 8539.10 - หลอดไฟฟูาแบบซีลบมี CTSH

8539.21 - - ทงัสเตนฮาโลเจน CTSH
8539.221 - - - ไมเกิน 100 วตัต์ CTSH
8539.222 - - - เกิน 100 วตัต์ CTSH
8539.291 - - - ไมเกิน 100 วตัต์ CTSH
8539.292 - - - เกิน 100 วตัต์แตไมเกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.293 - - - เกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.31 - - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนดิฮอตแคโทด CTSH

8539.321 - - - ไมเกิน 100 วตัต์ CTSH
8539.322 - - - เกิน 100 วตัต์แตไมเกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.323 - - - เกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.391 - - - ไมเกิน 100 วตัต์ CTSH
8539.392 - - - เกิน 100 วตัต์แตไมเกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.393 - - - เกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.411 - - - ไมเกิน 100 วตัต์ CTSH
8539.412 - - - เกิน 100 วตัต์ แตไมเกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.413 - - - เกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.491 - - - ไมเกิน 100 วตัต์ CTSH
8539.492 - - - เกิน 100 วตัต์ แตไมเกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.493 - - - เกิน 200 วตัต์ CTSH
8539.901 - - - ของหลอดไฟฟูาแบบซีลบมี CTH
8539.909 - - - อืน่ๆ CTH

85.40 8540.11 - - สี CTSH
8540.12 - - ขาวด าหรือเอกรงค์อืน่ๆ CTSH
8540.20 - หลอดของกลองถายโทรทศัน ์อิเมจคอนเวอร์เตอร์ และอิเมจ CTSH

   อินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอืน่ๆ
8540.40 - หลอดภาพแสดงผลขอมูล/ภาพกราฟฟิก สี ซ่ึงมีจอภาพประกอบดวย CTSH

   จุดสารเรืองแสงที่อยูหางเปน็ระยะส้ันกวา 0.4 มิลลิเมตร
8540.50 - หลอดภาพแสดงผลขอมูล/ภาพกราฟฟิก ขาวด า หรือเอกรงค์อืน่ ๆ CTSH
8540.60 - หลอดแคโทดเรย์อืน่ ๆ CTSH
8540.71 - - แมกนตีรอน CTSH
8540.72 - - ไคลสตรอน CTSH
8540.79 - - อืน่ๆ CTSH
8540.81 - - หลอดของเคร่ืองรับหรือเคร่ืองขยาย CTSH
8540.89 - - อืน่ๆ CTSH
8540.91 - - ของหลอดแคโทดเรย์ CTH
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8540.99 - - อืน่ๆ CTH

85.41 8541.10 - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปลงแสง CTSH
8541.21 - - มีอัตราการสูญเสียนอยกวา 1 วตัต์ CTSH
8541.29 - - อืน่ๆ CTSH
8541.30 - ไทริสเตอร์ ไดแอกและไทรแอก นอกจากแบบไวแสง CTSH
8541.40 - กลอุปกรณ์กึง่ตัวน าแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล จะประกอบขึน้ CTSH

   เปน็โมดูลหรือท าเปน็แผงหรือไมก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปลงแสง
8541.50 - กลอุปกรณ์กึง่ตัวน าอืน่ๆ CTSH
8541.60 - ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแลว CTSH
8541.90 - สวนประกอบ CTH

85.42 8542.10 - บตัรที่มีวงจรรวมอิเล็กทรอนกิส์ประกอบรวมอยูดวย ("สมาร์ท"การ์ด) CTSH
8542.21 - - ดิจิตัล CTSH
8542.29 - - อืน่ๆ CTSH
8542.60 - วงจรรวมไฮบริด CTSH
8542.70 - ไมโครแอสเซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนกิส์ CTSH
8542.90 - สวนประกอบ CTH

85.43 8543.11 - - ไอออนอิมแพลนเตอร์ส าหรับการโดปวตัถุกึง่ตัวน า CTSH
8543.19 - - อืน่ๆ CTSH
8543.20 - เคร่ืองก าเนดิสัญญาณ CTSH
8543.30 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการชุบดวยไฟฟูา CTSH

   การแยกสารดวยไฟฟูาหรืออิเล็กโทรโฟริซิส
8543.40 - เคร่ืองสรางแรงดันสูงส าหรับร้ัวไฟฟูา CTSH
8543.81 - - บตัรและแผนปาูยที่ตรวจรูไดในระยะใกล (พรอกซิมิทกีาร์ดและแทค) CTSH
8543.89 - - เฉพาะพจนานกุรมอิเล็กทรอนกิส์ CTSH

- - เฉพาะเคร่ืองจักรไฟฟูาที่มีหนาที่ในการแปลภาษาหรือพจนานกุรม CTSH
- - อืน่ ๆ CTSH

8543.90 - สวนประกอบ CTH
85.44 8544.11 - - ท าดวยทองแดง CTH

8544.19 - - อืน่ๆ CTH
8544.20 - เคเบลิรวมแกน และตัวน าไฟฟูารวมแกนอืน่ๆ CTH
8544.30 - ชุดสายไฟจุดระเบดิและชุดสายไฟอืน่ๆ ชนดิที่ใชกับยานบก อากาศยานหรือเรือ CTH
8544.41 - - ติดกับขัว้ตอ CTH
8544.49 - - อืน่ๆ CTH
8544.51 - - ติดกับขัว้ตอ CTH
8544.59 - - อืน่ๆ CTH
8544.60 - ตัวน าไฟฟูาอืน่ๆ ส าหรับใชกับแรงดันไฟฟูาเกิน 1,000 โวลต์ CTH
8544.70 - เคเบลิใยน าแสง CTH

85.45 8545.11 - - ชนดิที่ใชส าหรับเตาเผา CTH
8545.19 - - อืน่ๆ CTH
8545.20 - แปรง CTH
8545.90 - อืน่ๆ CTH

85.46 8546.10 - ท าดวยแกว CTH
8546.20 - ท าดวยเซรามิก CTH
8546.90 - อืน่ๆ CTH

85.47 8547.10 - อุปกรณ์ติดต้ังที่เปน็ฉนวน ท าดวยเซรามิก CTH
8547.20 - อุปกรณ์ติดต้ังที่เปน็ฉนวน ท าดวยพลาสติก CTH
8547.90 - อืน่ๆ CTH

85.48 8548.101 - - - เศษและของที่ใชไมไดที่เปน็โลหะ CTH
8548.109 - - - อืน่ๆ CTH
8548.90 - อืน่ๆ CTH

86.01 8601.10 - ใชก าลังจากถิน่จายไฟฟูาภายนอก CTH
8601.20 - ใชก าลังจากหมอสะสมไฟฟูา CTH

86.02 8602.10 - หวัรถจักรดีเซลไฟฟูา CTH
8602.90 - อืน่ๆ CTH

86.03 8603.10 - ใชก าลังจากถิน่จายไฟฟูาภายนอก CTH
8603.90 - อืน่ๆ CTH

86.04 8604.00 ยานซอมบ ารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคล่ือนไดในตัวหรือไมก็ตาม  CTH
(เชน โรงซอมเคล่ือนที่ รถปั่นจั่น รถอัดหนิโรยทาง รถส าหรับวางราง
รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)

86.05 8605.00 รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไมใชชนดิขับเคล่ือนไดในตัว   CTH
รวมทั้งรถบรรทกุสัมภาระ รถที่ท าการไปรษณีย์ และรถที่ใชใน
กิจการพิเศษอืน่ๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถรางไมใชชนดิ
ขับเคล่ือนไดในตัว (ไมรวมถึงรถตามประเภทที่ 86.04)

86.06 8606.10 - แทงค์แวกอนและที่คลายกัน CTH
8606.20 - รถสินคาชนดิตูทบึและตูโปรงที่หุมฉนวนหรือท าเปน็หองเย็น  CTH

   นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8606.10
8606.30 - รถสินคาชนดิตูทบึและตูโปรงที่ถายสินคาไดในตัว นอกจากของตาม CTH

   ประเภทยอยที่ 8606.10 หรือ 8606. 20
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8606.91 - - ชนดิมีหลังคาและชนดิปดิทบึ CTH
8606.92 - - ชนดิเปดิที่เปดิดานขางไมได และมีความสูงเกิน 60 เซนติเมตร CTH
8606.99 - - อืน่ๆ CTH

86.07 8607.11 - - โบกีข้ับเคล่ือนและบสิเซลโบกีข้ับเคล่ือน CTH
8607.12 - - โบกีแ้ละบสิเซลโบกีอ้ืน่ๆ CTH
8607.19 - - อืน่ๆ รวมถึงสวนประกอบ CTH
8607.21 - - เบรกลม และสวนประกอบของเบรกลม CTH
8607.29 - - อืน่ๆ CTH
8607.30 - ตาขอและอุปกรณ์ตอพวงอืน่ๆ กันชนและสวนประกอบของของดังกลาว CTH
8607.91 - - ของหวัรถจักร CTH
8607.99 - - อืน่ๆ CTH

86.08 8608.001 - - - เคร่ืองอุปกรณ์ที่เปน็เคร่ืองกลไฟฟูา CTH
8608.009 - - - อืน่ๆ CTH

86.09 8609.00 คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์ส าหรับขนสงของไหล) ที่ออกแบบ CTH
และติดต้ังเปน็พิเศษส าหรับการขนสงต้ังแตหนึง่วธิขีึน้ไป

87.01 8701.10 - แทรกเตอร์ชนดิคนเดินตาม (พิเดสเตรียนคอนโทรลแทรกเตอร์) CTH
8701.20 - แทรกเตอร์เดินบนถนนส าหรับลากรถกึง่รถพวง CTH
8701.30 - แทรกเตอร์ตีนตะขาบ CTH
8701.90 - อืน่ๆ CTH

87.02 8702.101 - - - มีที่นัง่ต้ังแตสามสิบที่นัง่ขึน้ไป CTH
8702.109 - - - อืน่ๆ CTH
8702.901 - - - มีที่นัง่ต้ังแตสามสิบที่นัง่ขึน้ไป CTH
8702.909 - - - อืน่ๆ CTH

87.03 8703.10 - ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหมิะ รวมทั้งรถ CTH
   ที่ใชในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คลายกัน

8703.21 - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,000  ลูกบาศก์เซนติเมตร CTH
8703.221 - - - รถบรรทกุคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ  CTH

         สาธารณกุศลซ่ึงพิสูจนใ์หเปน็ที่พอใจอธบิดีกรมศุลกากรและ
         จ านวนพอสมควรแกกิจการนัน้ๆ

8703.222 - - - รถนัง่แบบจิ๊ปทั้งชนดิหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนดิ CTH
         สเตชัน่แวกอนและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว

8703.229 - - - อืน่ๆ CTH
8703.231 - - - รถบรรทกุคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ CTH

         สาธารณกุศลซ่ึงพิสูจนใ์หเปน็ที่พอใจอธบิดีกรมศุลกากรและ
         จ านวนพอสมควรแกกิจการนัน้ๆ

8703.232 - - - รถนัง่แบบจิ๊ปทั้งชนดิหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนดิ CTH
         สเตชัน่แวกอนและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว

8703.239 - - - อืน่ๆ CTH
8703.241 - - - รถบรรทกุคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ  CTH

          สาธารณกุศลซ่ึงพิสูจนใ์หเปน็ที่พอใจอธบิดีกรมศุลกากรและ
          จ านวนพอสมควรแกกิจการนัน้ๆ

8703.242 - - - รถนัง่แบบจิ๊ปทั้งชนดิหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนดิ CTH
         สเตชัน่แวกอนและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว

8703.249 - - - อืน่ๆ CTH
8703.311 - - - รถบรรทกุคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ CTH

         สาธารณกุศลซ่ึงพิสูจนใ์หเปน็ที่พอใจอธบิดีกรมศุลกากรและ
         จ านวนพอสมควรแกกิจการนัน้ๆ

8703.312 - - - รถนัง่แบบจิ๊ปทั้งชนดิหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนดิ CTH
         สเตชัน่แวกอนและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว

8703.319 - อืน่ ๆ CTH
8703.321 - - - รถบรรทกุคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ  CTH

          สาธารณกุศลซ่ึงพิสูจนใ์หเปน็ที่พอใจอธบิดีกรมศุลกากรและ
          จ านวนพอสมควรแกกิจการนัน้ ๆ

8703.322 - - - รถนัง่แบบจิ๊ปทั้งชนดิหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนดิ CTH
         สเตชัน่แวกอนและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว

8703.329 - - - อืน่ๆ CTH
8703.331 - - - รถบรรทกุคนไขที่ใชส าหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ   CTH

         สาธารณกุศลซ่ึงพิสูจนใ์หเปน็ที่พอใจอธบิดีกรมศุลกากรและ
         จ านวนพอสมควรแกกิจการนัน้ๆ

8703.332 - - - รถนัง่แบบจิ๊ปทั้งชนดิหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนดิ CTH
         สเตชัน่แวกอนและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว

8703.339 - - - อืน่ๆ CTH
8703.90 - อืน่ๆ CTH

87.04 8704.10 - รถด้ัมพ์ (ด้ัมเพอร์) ที่ออกแบบเพื่อใชงานนอกทางหลวง CTH
8704.211 - - - รถบรรทกุชนดิแวนและชนดิปกิอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว CTH
8704.219 - - - อืน่ๆ CTH
8704.22 - - น้ าหนกัรถรวมน้ าหนกับรรทกุ (จี.ว.ีดับบลิว) เกิน 5 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน CTH
8704.23 - - น้ าหนกัรถรวมน้ าหนกับรรทกุ (จี.ว.ีดับบลิว) เกิน 20 ตัน CTH
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
8704.311 - - - รถบรรทกุชนดิแวนและชนดิปกิอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว   CTH
8704.319 - - - อืน่ๆ CTH
8704.32 - - น้ าหนกัรถรวมน้ าหนกับรรทกุ (จี.ว.ีดับบลิว) เกิน 5 ตัน CTH

8704.901 - - - รถบรรทกุชนดิแวนและชนดิปกิอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว CTH
8704.909 - - - อืน่ๆ CTH

87.05 8705.10 - รถปั้นจั่น CTH
8705.20 - เดอร์ริกที่เคล่ือนที่ไดส าหรับใชในการเจาะ CTH
8705.30 - รถดับเพลิง CTH
8705.40 - รถผสมคอนกรีต CTH
8705.90 - อืน่ๆ CTH

87.06 8706.00 แชสซีส์ที่มีเคร่ืองยนต์ติดต้ัง ส าหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 CTH
87.07 8707.10 - ส าหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.03 CTH

8707.90 - อืน่ๆ CTH
87.08 8708.10 - กันชน และสวนประกอบของกันชน CTH

8708.21 - - เข็มขัดนริภยั CTH
8708.29 - - อืน่ๆ CTH
8708.31 - - ผาเบรกที่ติดต้ังแลว CTH
8708.39 - - อืน่ๆ CTH
8708.40 - กระปกุเกียร์ CTH
8708.50 - เพลาขับที่มีหมอเพลา (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอืน่ๆ CTH

   ของระบบสงก าลังอยูดวยหรือไมก็ตาม
8708.60 - เพลาที่ไมใชเพลาขับและสวนประกอบของเพลาดังกลาว CTH
8708.70 - ลอและสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของลอ CTH
8708.80 - โชกอับ (ชอกแอบซอร์เบอร์) ของระบบกันสะเทอืน CTH
8708.91 - - หมอน้ า CTH
8708.92 - - หมอพักทอไอเสียและทอไอเสีย CTH
8708.93 - - คลัตช์และสวนประกอบของคลัตช์ CTH
8708.94 - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปกุเกียร์พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์) CTH
8708.99 - - อืน่ๆ CTH

87.09 8709.11 - - ที่ใชไฟฟูา CTH
8709.19 - - อืน่ๆ CTH
8709.90 - สวนประกอบ CTH

87.10 8710.00 รถถังและยานรบหุมเกราะอืน่ๆ ที่ขับดวยมอเตอร์ จะติดต้ังอาวธุ CTH
ดวยหรือไมก็ตาม และสวนประกอบของยานดังกลาว

87.11 8711.10 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของ CTH
   กระบอกสูบไมเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร

8711.20 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ CTH
   เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แตไมเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

8711.30 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ CTH
   เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แตไมเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

8711.40 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ CTH
   เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แตไมเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร

8711.50 - มีเคร่ืองยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงที่มีความจุของ CTH
   กระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร

8711.90 - อืน่ๆ CTH
87.12 8712.00 รถจักรยานสองลอและรถจักรยานอืน่ๆ (รวมถึงรถสามลอสงของ) ที่ไมขับเคล่ือน CTH

ดวยมอเตอร์
87.13 8713.10 - ไมไดขับเคล่ือนทางกล CTH

8713.90 - อืน่ๆ CTH
87.14 8714.11 - - อานรถ CTH

8714.19 - - อืน่ๆ CTH
8714.20 - ของรถส าหรับคนพิการ CTH
8714.91 - - โครง ตะเกียบรถ และสวนประกอบของของดังกลาว CTH
8714.92 - - วงลอและซ่ีลอ CTH
8714.93 - - ดุมลอ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมลอและเบรกดุมลอ) และลอซ่ีเฟืองแบบฟรีวลิ CTH
8714.94 - - เบรกรวมถึงครอบเบรกดุมลอและเบรกดุมลอ และสวนประกอบของของดังกลาว CTH
8714.95 - - อานรถ CTH
8714.96 - - คันเหยียบ เฟืองขอเหวี่ยง และสวนประกอบของของดังกลาว CTH
8714.99 - - อืน่ๆ CTH

87.15 8715.00 รถเข็นเด็ก และสวนประกอบของรถดังกลาว CTH
87.16 8716.10 - รถพวงและรถกึง่รถพวง แบบคาราวานส าหรับใชเปน็ที่อยูอาศัย CTSH

   หรือที่พักแรม
8716.20 - รถพวงและรถกึง่รถพวงที่มีเคร่ืองขนถายของไดในตัว  CTSH

   ส าหรับใชในการเกษตร
8716.31 - - รถพวงและรถกึง่รถพวงส าหรับบรรจุของเหลว หรือก฿าซ (แทงเกอร์) CTSH
8716.39 - - อืน่ๆ CTSH
8716.40 - รถพวงและรถกึง่รถพวงอืน่ๆ CTSH
8716.80 - ยานอืน่ๆ CTSH
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
8716.90 - สวนประกอบ CTH

88.01 8801.10 - เคร่ืองบนิรอนและเคร่ืองรอน CTH
8801.90 - อืน่ๆ CTH

88.02 8802.11 - - มีน้ าหนกัไมรวมน้ าหนกับรรทกุไมเกิน 2,000 กิโลกรัม CTH
8802.12 - - มีน้ าหนกัไมรวมน้ าหนกับรรทกุเกิน 2,000 กิโลกรัม CTH
8802.20 - เคร่ืองบนิและอากาศยานอืน่ๆ ที่มีน้ าหนกัไมรวมน้ าหนกับรรทกุ CTH

   ไมเกิน 2,000 กิโลกรัม
8802.30 - เคร่ืองบนิและอากาศยานอืน่ๆ ที่มีน้ าหนกัไมรวมน้ าหนกับรรทกุเกิน CTH

   2,000 กิโลกรัมแตไมเกิน 15,000 กิโลกรัม
8802.40 - เคร่ืองบนิและอากาศยานอืน่ๆ ที่มีน้ าหนกัไมรวมน้ าหนกับรรทกุ CTH

   เกิน 15,000 กิโลกรัม
8802.60 - ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทยีม) และยานปลอยของในวงโคจรยอย CTH

   และยานปลอยยานอวกาศ
88.03 8803.10 - ใบพัด และโรเตอร์ และสวนประกอบของของดังกลาว CTH

8803.20 - อันเดอร์แคร์ริเอจ และสวนประกอบของของดังกลาว CTH
8803.30 - สวนประกอบอืน่ๆ ของเคร่ืองบนิหรือเฮลิคอปเตอร์ CTH
8803.90 - อืน่ๆ CTH

88.04 8804.00 รมชูชีพ (รวมถึงรมชูชีพที่ใชในโพยมยาน และเคร่ืองรอนรม) และชูชีพ CTH
ปกีหมุน รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกลาว

88.05 8805.10 - เคร่ืองปลอยอากาศยานและสวนประกอบของของดังกลาว รวมถึง    CTH
   อุปกรณ์บนเรือบรรทกุเคร่ืองบนิส าหรับลดความเร็วของอากาศยาน
   หรืออุปกรณ์ที่คลายกัน และสวนประกอบของของดังกลาว

8805.21 - - เคร่ืองฝึกการบนิรบจ าลอง  และสวนประกอบของของดังกลาว CTH
8805.29 - - อืน่ๆ CTH

89.01 8901.10 - เรือโดยสาร เรือทศันาจร และยานน้ าที่คลายกันที่ออกแบบส าหรับ CC
   ขนสงบคุคลเปน็หลัก รวมถึงเรือขามฟากทกุชนดิ

8901.20 - เรือบรรทกุของเหลวหรือก฿าซ (แทงเกอร์) CC
8901.30 - ยานน้ าที่มีหองเย็น นอกจากยานน้ าตามประเภทยอยที่ 8901.20 CC
8901.90 - ยานน้ าอืน่ๆ ส าหรับขนสงของ และยานน้ าอืน่ๆ ส าหรับขนสงทั้งบคุคลและของ CC

89.02 8902.00 เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ าอืน่ ๆ ที่ใชในการแปรรูป หรือถนอม CC
ผลิตภณัฑ์ประมง

89.03 8903.10 - ชนดิพองลม CC
8903.91 - - เรือใบ มีหรือไมมีมอเตอร์ชวย CC
8903.92 - - เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ติดทาย CC
8903.99 - - อืน่ๆ CC

89.04 8904.00 เรือลากจูง และเรือที่ใชส าหรับดัน CC
89.05 8905.10 - เรือขุด CC

8905.20 - แทนเจาะหรือแทนผลิตแบบลอยน้ าหรือแบบใตน้ า CC
8905.90 - อืน่ๆ CC

89.06 8906.10 - เรือรบ CC
8906.90 - อืน่ๆ CC

89.07 8907.10 - แพชนดิพองลม CC
8907.90 - อืน่ๆ CC

89.08 8908.00 ยานน้ าและส่ิงกอสรางลอยน้ าอืน่ๆ ส าหรับร้ือ CC
90.01 9001.10 - เสนใยน าแสง กลุมเสนใยน าแสง และเคเบลิใยน าแสง CC

9001.20 - แผนบางและแผน ท าดวยวตัถุโพลาไรส์ CTH
9001.30 - คอนแทกเลนส์ CTH
9001.40 - เลนส์แวนตาท าดวยแกว CTH
9001.50 - เลนส์แวนตาท าดวยวตัถุอืน่ๆ CTH
9001.90 - อืน่ๆ CTH

90.02 9002.11 - - ส าหรับกลองถาย เคร่ืองฉาย หรือเคร่ืองขยาย หรือยอภาพถาย CTH
9002.19 - - อืน่ๆ CTH
9002.20 - ฟิลเตอร์ CTH
9002.90 - อืน่ๆ CTH

90.03 9003.11 - - ท าดวยพลาสติก CTSH
9003.19 - - ท าดวยวตัถุอืน่ CTSH
9003.90 - สวนประกอบ CTH

90.04 9004.10 - แวนตากันแดด CTH
9004.90 - อืน่ๆ CTH

90.05 9005.10 - กลองสองตา CTSH
9005.801 - - - ทางดาราศาสตร์ CTSH
9005.809 - - - อืน่ๆ CTSH
9005.901 - - - ของอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ CTH
9005.909 - - - อืน่ๆ CTH

90.06 9006.10 - กลองถายรูปชนดิที่ใชส าหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกล้ิงที่ใชในการพิมพ์ CTSH
9006.20 - กลองถายรูปชนดิที่ใชส าหรับบนัทกึเอกสารบนไมโครฟิล์ม CTSH

   ไมโครฟิชหรือไมโครฟอร์มอืน่ๆ
9006.30 - กลองถายรูปที่ออกแบบเปน็พิเศษส าหรับใชใตน้ า ส าหรับการส ารวจ       CTSH
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
   ทางอากาศ  หรือส าหรับใชในทางการแพทย์หรือศัลยกรรม
   เพื่อตรวจสอบอวยัวะภายใน รวมทั้งกลองถายรูปชนดิที่ใชท าภาพ
   เชิงซอนเพื่อวตัถุประสงค์ในทางนติิวทิยาหรือาชญาวทิยา

9006.40 - กลองถายรูปชนดิที่ถายแลวไดภาพทนัที CTSH
9006.51 - - มีชองมองภาพแบบผานเลนส์ (ซิงเกิลเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) CTSH

      ที่ใชฟิล์มมวนที่มีความกวางไมเกิน 35 มิลลิเมตร
9006.52 - - อืน่ๆ ที่ใชฟิล์มมวนมีความกวางนอยกวา 35 มิลลิเมตร CTSH
9006.53 - - อืน่ๆ ที่ใชฟิล์มมวนมีความกวาง 35 มิลลิเมตร CTSH
9006.59 - - อืน่ๆ CTSH
9006.61 - - เคร่ืองไฟแฟลชชนดิใชหลอดไฟฟูาแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนกิส์) CTSH
9006.62 - - หลอดไฟแฟลช หลอดไฟแฟลชรูปลูกบาศก์และที่คลายกัน CTSH
9006.69 - - อืน่ๆ CTSH
9006.91 - - ส าหรับกลองถายรูป CTH
9006.99 - - อืน่ๆ CTH

90.07 9007.11 - - ใชฟิล์มที่มีความกวางนอยกวา 16 มิลลิเมตร หรือใชฟิล์ม 8 มิลลิเมตรคู CTSH
9007.19 - - อืน่ๆ CTSH
9007.20 - เคร่ืองฉายภาพยนตร์ CTSH
9007.91 - - ส าหรับกลองถายภาพยนตร์ CTH
9007.92 - - ส าหรับเคร่ืองฉายภาพยนตร์ CTH

90.08 9008.10 - เคร่ืองฉายสไลด์ CTSH
9008.20 - เคร่ืองอานไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอืน่ๆ จะท าส าเนา CTSH

   ไดหรือไมก็ตาม
9008.30 - เคร่ืองฉายภาพนิง่อืน่ๆ CTSH
9008.40 - เคร่ืองขยายและเคร่ืองยอภาพถาย (นอกจากที่ใชในการถายท าภาพยนตร์) CTSH
9008.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.09 9009.11 - - ท างานโดยวธิถีายแบบตนฉบบัลงบนส าเนาโดยตรง (กรรมวธิทีางตรง) CTSH
9009.12 - - ท างานโดยวธิถีายแบบตนฉบบัลงบนส าเนาโดยผานตัวกลาง (กรรมวธิทีางออม) CTSH
9009.21 - - มีระบบทางทศันศาสตร์ประกอบรวมอยูดวย CTSH
9009.22 - - แบบทาบติด CTSH
9009.30 - เคร่ืองท าส าเนาโดยใชความรอน CTSH
9009.91 - - เคร่ืองปอูนเอกสารอัตโนมัติ CTH
9009.92 - - เคร่ืองปอูนกระดาษ CTH
9009.93 - - เคร่ืองคัด CTH
9009.99 - - อืน่ๆ CTH

90.10 9010.10 - เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับลางมวนฟิล์มหรือมวนกระดาษซ่ึงใชในการถายรูป CTSH
   (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือส าหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ลางแลว
    ลงบนมวนกระดาษที่ใชในการถายรูปโดยอัตโนมัติ

9010.41 - - เคร่ืองอุปกรณ์ที่ใชเขียนลายวงจรบนแวนผลึกโดยตรง CTSH
9010.42 - - เคร่ืองปรับแนวแบบขยับและท าซ้ า CTSH
9010.49 - - อืน่ๆ CTSH
9010.50 - เคร่ืองอุปกรณ์อืน่ ๆ ที่ใชตามหองปฎบิติัการภาพถาย (รวมถึงภาพยนตร์) CTSH

  และเคร่ืองเนกาโตสโกป
9010.60 - จอฉายภาพ CTSH
9010.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.11 9011.10 - กลองจุลทรรศนแ์บบสองตา (สเตอริโอสโกปกิ) CTSH
9011.20 - กลองจุลทรรศนอ์ืน่ ๆ ส าหรับใชในการถายรูป ถายภาพยนตร์หรือการฉายภาพ CTSH

  ของจุลวตัถุ
9011.80 - กลองจุลทรรศนอ์ืน่ๆ CTSH
9011.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.12 9012.10 - กลองจุลทรรศนน์อกจากกลองจุลทรรศนแ์บบใชเลนส์ รวมทั้งเคร่ืองดิฟแฟรกชัน CTSH
9012.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.13 9013.10 - กลองเล็งส าหรับติดกับปนื กลองเพริสโกป รวมทั้งกลองสองทางไกล CTSH
   ที่ออกแบบเพื่อเปน็สวนประกอบของเคร่ืองจักร เคร่ืองใช 
    หรือเคร่ืองอุปกรณ์ในตอนนีห้รือหมวด 16

9013.20 - เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด CTSH
9013.80 - กลอุปกรณ์ เคร่ืองใชและอุปกรณ์อืน่ ๆ CTSH
9013.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.14 9014.10 - เข็มทศิส าหรับหาทศิทาง CTSH
9014.20 - อุปกรณ์และเคร่ืองใชส าหรับใชในการเดินอากาศ หรืออวกาศ (นอกจากเข็มทศิ) CTSH
9014.80 - อุปกรณ์และเคร่ืองใชอืน่ๆ CTSH
9014.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.15 9015.10 - เคร่ืองหาพิสัย CTSH
9015.20 - เคร่ืองวดัมุมและเคร่ืองวดัระยะ CTSH
9015.30 - เคร่ืองวดัระดับ CTSH
9015.40 - อุปกรณ์และเคร่ืองใชที่ใชในการส ารวจโดยวธิถีายรูป CTSH
9015.80 - อุปกรณ์และเคร่ืองใชอืน่ๆ CTSH
9015.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.16 9016.00 เคร่ืองชัง่ (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกวา มีหรือไมมีตุมน้ าหนกั CTH
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ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
90.17 9017.10 - โต฿ะเขียนแบบ และเคร่ืองเขียนแบบ จะเปน็ชนดิอัตโนมัติหรือไมก็ตาม CTSH

9017.20 - อุปกรณ์อืน่ ๆ ที่ใชในการเขียนแบบ การท าเคร่ืองหมายหรือการค านวณ CTSH
   ทางคณิตศาสตร์

9017.30 - ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ CTSH
9017.80 - อุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
9017.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.18 9018.11 - - เคร่ืองบนัทกึคล่ืนหวัใจไฟฟูา CTH
9018.12 - - เคร่ืองกวาดตรวจดวยอัลตราโซนกิ CTH
9018.13 - - เคร่ืองตรวจสอบอวยัวะโดยใชพลังงานจากสนามแมเหล็ก CTH
9018.14 - - เคร่ืองซินทกิราฟิก CTH
9018.19 - - อืน่ๆ CTH
9018.20 - เคร่ืองรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด CTH
9018.31 - - หลอดฉีดยา มีหรือไมมีเข็มฉีดยา CTH
9018.32 - - เข็มฉีดยาท าดวยโลหะ และเข็มส าหรับเย็บแผล CTH
9018.39 - - อืน่ๆ CTH
9018.41 - - เคร่ืองกรอฟัน จะรวมอยูบนฐานเดียวกันกับเคร่ืองอุปกรณ์ CTH

      ทางทนัตกรรมอืน่ๆ หรือไมก็ตาม
9018.49 - - อืน่ๆ CTH
9018.50 - อุปกรณ์และเคร่ืองใชอืน่ๆ เกีย่วกับนยันต์า CTH
9018.90 - อุปกรณ์และเคร่ืองใชอืน่ๆ CTH

90.19 9019.10 - เคร่ืองใชในการบ าบดัโรคโดยวธิทีางกล เคร่ืองนวด รวมทั้ง CTH
   เคร่ืองทดสอบความถนดัในทางจิตวทิยา

9019.20 - เคร่ืองบ าบดัโรคดวยโอโซน ดวยออกซิเจน ดวยละอองน้ ายา เคร่ืองชวยการหายใจ CTH
   หรือเคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ ที่ใชบ าบดัโรคทางเดินหายใจ

90.20 9020.00 เคร่ืองใชในการหายใจอืน่ๆ และหนากากปอูงกันไอพิษ แตไมรวมถึงหนากากปอูงกัน CTH
ที่ไมมีสวนประกอบเชิงกลและไมมีตัวกรองแบบถอดเปล่ียนได

90.21 9021.10 - เคร่ืองใชทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือใชในการรักษากระดูกหกั CTH
9021.21 - - ฟันปลอม CTH
9021.29 - - อืน่ๆ CTH
9021.31 - - ขอตอเทยีม CTH
9021.39 - - อืน่ๆ CTH
9021.40 - เคร่ืองชวยฟัง ไมรวมถึงสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH
9021.50 - เคร่ืองคุมจังหวะส าหรับกระตุนกลามเนือ้หวัใจ  ไมรวมถึงสวนประกอบ CTH

   และอุปกรณ์ประกอบ  
9021.90 - อืน่ๆ CTH

90.22 9022.12 - - เคร่ืองคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ CTSH
9022.13 - - อืน่ๆ ที่ใชประโยชนท์างทนัตกรรม CTSH
9022.14 - - อืน่ๆ ที่ใชประโยชนท์างการแพทย์ ศัลยกรรมหรือสัตวแพทย์ CTSH
9022.19 - - ใชประโยชนท์างดานอืน่ๆ CTSH
9022.21 - - ใชประโยชนท์างการแพทย์ ศัลยกรรม ทนัตกรรม หรือสัตวแพทย์ CTSH
9022.29 - - ใชประโยชนท์างดานอืน่ๆ CTSH
9022.30 - หลอดเอกซเรย์ CTSH
9022.90 - อืน่ๆ รวมถึงสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.23 9023.00 อุปกรณ์ เคร่ืองอุปกรณ์และแบบจ าลอง ที่ออกแบบเพื่อวตัถุประสงค์   CTH
ในการสาธติ (เชน ในการศึกษาหรือนทิรรศการ) ซ่ึงไมเหมาะ
ส าหรับใชประโยชนท์างดานอืน่ๆ

90.24 9024.10 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองใชส าหรับทดสอบโลหะ CTSH
9024.80 - เคร่ืองจักรและเคร่ืองใชอืน่ๆ CTSH
9024.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.25 9025.11 - - ชนดิบรรจุของเหลว ส าหรับใชอานโดยตรง CTSH
9025.19 - - อืน่ๆ CTSH
9025.80 - อุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
9025.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.26 9026.10 - ส าหรับวดัหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับของของเหลว CTSH
9026.20 - ส าหรับวดัหรือตรวจสอบความดัน CTSH
9026.80 - อุปกรณ์หรือเคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
9026.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.27 9027.10 - เคร่ืองวเิคราะหก์฿าซหรือควนั CTSH
9027.20 - โครมาโตกราฟ และเคร่ืองอิเล็กโทรโฟรีซีส CTSH
9027.30 - สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์และสเปกโทรกราฟที่ใชรังสี CTSH

   ทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลตรังสีที่มองเหน็ได  รังสีอินฟราเรด)
9027.40 - เคร่ืองวดัแสงในการถายรูป CTSH
9027.50 - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ ที่ใชรังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต CTSH

   รังสีที่มองเหน็ได รังสีอินฟราเรด)
9027.80 - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ CTSH
9027.90 - ไมโครตอม สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.28 9028.10 - เคร่ืองวดัก฿าซ CTSH
9028.20 - เคร่ืองวดัของเหลว CTSH
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9028.30 - เคร่ืองวดัไฟฟูา CTSH
9028.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.29 9029.10 - เคร่ืองนบัรอบ เคร่ืองนบัผลผลิต แทก็ซ่ีมิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เคร่ืองนบักาว CTSH
   และที่คลายกัน

9029.20 - เคร่ืองบอกความเร็ว และเคร่ืองวดัรอบ รวมทั้งสตรอโบสโกป CTSH
9029.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.30 9030.10 - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวดัหรือตรวจหาการแผรังสี CTSH
   ที่ท าใหเกิดไอออไนเซชัน

9030.20 - แคโทดเรย์ออสซิลโลสโกป และแคโทดเรย์ออสซิลโลกราฟ CTSH
9030.31 - - มัลติมิเตอร์ CTSH
9030.39 - - อืน่ๆ CTSH
9030.40 - อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อืน่ๆ ที่ออกแบบเปน็พิเศษส าหรับ   CTSH

   โทรคมนาคม (เชน ครอสทอล์กมิเตอร์ เคร่ืองวดัอัตราก าลังขยาย
   เคร่ืองวดัคาความเพี้ยน โซโฟมิเตอร์)

9030.82 - - ส าหรับวดัหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึง่ตัวน าหรืออุปกรณ์กึง่ตัวน า CTSH
9030.83 - - อืน่ๆ ที่มีเคร่ืองบนัทกึ CTSH
9030.89 - - อืน่ๆ CTSH
9030.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.31 9031.10 - เคร่ืองจักรส าหรับวดัหาความสมดุลย์ของสวนประกอบทางกล CTSH
9031.20 - โต฿ะทดสอบ (เทสต์เบนช)์ CTSH
9031.30 - เคร่ืองฉายโพรไฟล์ CTSH
9031.41 - - ส าหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึง่ตัวน าหรืออุปกรณ์กึง่ตัวน า ตรวจสอบ CTSH

      โฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใชในการผลิตอุปกรณ์กึง่ตัวน า
9031.49 - - อืน่ๆ CTSH
9031.80 -  อุปกรณ์ เคร่ืองใชและเคร่ืองจักรอืน่ ๆ CTSH
9031.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ CTH

90.32 9032.10 - เทอร์โมสแตต CTSH
9032.20 - มาโนสแตต CTSH
9032.81 - - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนวิมาติก CTSH
9032.89 - - อืน่ๆ CTSH
9032.90 - เฉพาะเคร่ืองปรับแรงเคล่ือนไฟฟูาโดยอัตโนมัติส าหรับ CTH

   ใชกับความดันไฟฟูาต้ังแต 11,000 โวลต์ขึน้ไป
- อืน่ๆ CTH

90.33 9033.00 สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไมไดระบหุรือรวมไวในที่อืน่ในตอนนี้) CTH
ส าหรับเคร่ืองจักร เคร่ืองใชอุปกรณ์หรือเคร่ืองอุปกรณ์ในตอนที่ 90

91.01 9101.11 - - มีหนาปดัแบบกลไก CTH
9101.12 - - มีหนาปดัแบบออปโตอิเล็กทรอนกิส์ CTH
9101.19 - - อืน่ๆ CTH
9101.21 - - ไขลานโดยอัตโนมัติ CTH
9101.29 - - อืน่ๆ CTH
9101.91 - - เดินดวยไฟฟูา CTH
9101.99 - - อืน่ๆ CTH

91.02 9102.11 - - มีหนาปดัแบบกลไก CTH
9102.12 - - มีหนาปดัแบบออปโตอิเล็กทรอนกิส์ CTH
9102.19 - - อืน่ๆ CTH
9102.21 - - ไขลานโดยอัตโนมัติ CTH
9102.29 - - อืน่ๆ CTH
9102.91 - - เดินดวยไฟฟูา CTH
9102.99 - - อืน่ๆ CTH

91.03 9103.10 - เดินดวยไฟฟูา CTH
9103.90 - อืน่ๆ CTH

91.04 9104.00 นาฬิกาชนดิคล็อกแบบที่ใชกับแผงหนาปดัอุปกรณ์และนาฬิกาชนดิคล็อก CTH
ที่คลายกัน ส าหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ า

91.05 9105.11 - - เดินดวยไฟฟูา CTH
9105.19 - - อืน่ๆ CTH
9105.21 - - เดินดวยไฟฟูา CTH
9105.29 - - อืน่ๆ CTH
9105.91 - - เดินดวยไฟฟูา CTH
9105.99 - - อืน่ๆ CTH

91.06 9106.10 - เคร่ืองลงเวลา เคร่ืองบนัทกึเวลา CTH
9106.20 - มิเตอร์จอดรถ CTH
9106.90 - อืน่ๆ CTH

91.07 9107.00 สวติช์ต้ังเวลาที่มีเคร่ืองนาฬิกาชนดิคล็อกหรือชนดิวอตช์หรือมีซินโครนสัมอเตอร์ CTH
91.08 9108.11 - - มีหนาปดัแบบกลไก หรือมีกลอุปกรณ์ซ่ึงสามารถน าหนาปดั CTH

      แบบกลไกมาประกอบรวมได
9108.12 - - มีหนาปดัแบบออปโตอิเล็กทรอนกิส์ CTH
9108.19 - - อืน่ๆ CTH
9108.20 - ไขลานโดยอัตโนมัติ CTH
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9108.90 - อืน่ๆ CTH

91.09 9109.11 - - ของนาฬิกาปลุก CTH
9109.19 - - อืน่ๆ CTH
9109.90 - อืน่ๆ CTH

91.10 9110.11 - - เคร่ืองนาฬิกาที่สมบรูณ์แลวซ่ึงยังไมประกอบ หรือประกอบ CTH
      เพียงบางสวน (ชุดเคร่ืองนาฬิกา)

9110.12 - - เคร่ืองนาฬิกาที่ยังไมสมบรูณ์ซ่ึงประกอบแลว CTH
9110.19 - - เคร่ืองนาฬิกาที่ท ามาอยางคราว ๆ CTH
9110.90 - อืน่ๆ CTH

91.11 9111.10 - ตัวเรือนท าดวยโลหะมีคาหรือโลหะที่หุมติดดวยโลหะมีคา CTSH
9111.20 - ตัวเรือนท าดวยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไมก็ตาม CTSH
9111.80 - ตัวเรือนอืน่ๆ CTSH
9111.90 - สวนประกอบ CTH

91.12 9112.20 - ตัวเรือน CTSH
9112.90 - สวนประกอบ CTH

91.13 9113.10 - ท าดวยโลหะมีคาหรือโลหะที่หุมติดดวยโลหะมีคา CTH
9113.20 - ท าดวยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไมก็ตาม CTH
9113.90 - อืน่ๆ CTH

91.14 9114.10 - สปริง รวมถึงใยนาฬิกา CTH
9114.20 - อัญมณี CTH
9114.30 - หนาปดั CTH
9114.40 - แผนรอง และแผนเชือ่ม (บริดจ)์ CTH
9114.90 - อืน่ๆ CTH

92.01 9201.10 - เปยีโนแบบสายต้ัง (อัปไรต์เปยีโน) CTH
9201.20 - เปยีโนแบบสายนอน (แกรนด์เปยีโน) CTH
9201.90 - อืน่ๆ CTH

92.02 9202.10 - เลนโดยใชคันชัก CTH
9202.90 - อืน่ๆ CTH

92.03 9203.00 ออร์แกนแบบทอลมที่มีคีย์บอร์ด รวมทั้งฮาร์โมเนยีมและเคร่ืองดนตรี CTH
แบบมีล้ินโลหะและคีย์บอร์ดที่คลายกัน

92.04 9204.10 - หบีเพลงชักและเคร่ืองดนตรีที่คลายกัน CTH
9204.20 - หบีเพลงเปาุ CTH

92.05 9205.10 - เคร่ืองดนตรีชนดิบราสวนิด์ CTH
9205.90 - อืน่ๆ CTH

92.06 9206.00 เคร่ืองดนตรีที่ใชตี (เชน กลอง ระนาด ฉิง่หรือฉาบ กรับ มารากัส) CTH
92.07 9207.10 - เคร่ืองดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจากหบีเพลงชัก CTH

9207.90 - อืน่ๆ CTH
92.08 9208.10 - กลองดนตรี CTH

9208.90 - อืน่ๆ CTH
92.09 9209.10 - เคร่ืองใหจังหวะดนตรี สอมและหลอดเปาุส าหรับเทยีบเสียง CTH

9209.20 - กลไกส าหรับกลองดนตรี CTH
9209.30 - สายของเคร่ืองดนตรี CTH
9209.91 - - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเปยีโน CTH
9209.92 - - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองดนตรี ตามประเภทที่ 92.02 CTH
9209.93 - - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองดนตรี ตามประเภทที่ 92.03 CTH
9209.94 - - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองดนตรี ตามประเภทที่ 92.07 CTH
9209.99 - - อืน่ๆ CTH

93.01 9301.11 - - ชนดิขับเคล่ือนไดในตัว CTH
9301.19 - - อืน่ๆ CTH
9301.20 - เคร่ืองยิงจรวด  เคร่ืองพนไฟ  เคร่ืองยิงลูกระเบดิ รวมทั้งทอยิงตอร์ปโิด CTH

   และเคร่ืองยิงที่คลายกัน 
9301.90 - อืน่ๆ CTH

93.02 9302.00 ปนืลูกโมและปนืพก นอกจากของตามประเภทที่ 93.03 หรือ 93.04 CTH
93.03 9303.10 - ปนืแก฿ป CTH

9303.20 - ปนืลูกซองอืน่ๆ ที่ใชในการกีฬา การลาสัตวห์รือการยิงเปาู รวมถึง CTH
   ปนืที่เปน็ทั้งปนืลูกซองและปนืเล็กยาว

9303.30 - ปนืเล็กยาวอืน่ๆ ที่ใชในการกีฬา การลาสัตวห์รือการยิงเปาู CTH
9303.90 - อืน่ๆ CTH

93.04 9304.00 อาวธุอืน่ๆ (เชน ปนืและปนืพกที่ใชสปริง ใชลมหรือใชก฿าซ กระบองต ารวจ) CTH
ไมรวมถึงของตามประเภทที่ 93.07

93.05 9305.10 - ของปนืลูกโมหรือปนืพก CTH
9305.21 - - ล ากลองปนืลูกซอง CTH
9305.29 - - อืน่ๆ CTH
9305.91 - - ของอาวธุที่ใชทางทหารตามประเภทที่  93.01 CTH
9305.99 - - อืน่ๆ CTH

93.06 9306.10 - ลูกปนืส าหรับย้ าหมุดหรือส าหรับเคร่ืองมือที่คลายกันหรือส าหรับ CTH
   ปนืพกยิงเข็มฉีดยา และสวนประกอบของลูกปนืดังกลาว

9306.21 - - ลูกปนื CTH
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9306.29 - - อืน่ๆ CTH
9306.30 - ลูกปนือืน่ๆ และสวนประกอบของลูกปนืดังกลาว CTH
9306.90 - อืน่ๆ CTH

93.07 9307.00 กระบี่ ดาบ ดาบปลายปนื ทวนและอาวธุที่คลายกัน สวนประกอบของ CTH
ของดังกลาว รวมทั้งปลอกและฝักส าหรับของดังกลาว

94.01 9401.10 - ที่นัง่ชนดิที่ใชักับอากาศยาน CTSH
9401.20 - ที่นัง่ชนดิที่ใชกับยานยนต์ CTSH
9401.30 - ที่นัง่หมุนได ที่ปรับระดับความสูงได CTSH
9401.40 - ที่นัง่ที่ปรับเปน็เตียงไดนอกจากที่นัง่ส าหรับใชในสวนหรือเคร่ืองอุปกรณ์ CTSH

   ที่ใชในการพักแรม
9401.50 - ที่นัง่ท าดวยหวาย กก ไมไผหรือวตัถุที่คลายกัน CTSH
9401.61 - - มีเบาะ CTSH
9401.69 - - อืน่ๆ CTSH
9401.71 - - มีเบาะ CTSH
9401.79 - - อืน่ๆ CTSH
9401.80 - ที่นัง่อืน่ๆ CTSH
9401.90 - สวนประกอบ CTH

94.02 9402.10 - เกาอีท้ าฟัน เกาอีตั้ดผม หรือเกาอีท้ี่คลายกัน และสวนประกอบของเกาอีดั้งกลาว CTH
9402.90 - อืน่ๆ CTH

94.03 9403.10 - เฟอร์นเิจอร์ท าดวยโลหะ ชนดิที่ใชในส านกังาน CTSH
9403.20 - เฟอร์นเิจอร์อืน่ๆ ท าดวยโลหะ CTSH
9403.30 - เฟอร์นเิจอร์ท าดวยไม ชนดิที่ใชในส านกังาน CTSH
9403.40 - เฟอร์นเิจอร์ท าดวยไม ชนดิที่ใชในครัว CTSH
9403.50 - เฟอร์นเิจอร์ท าดวยไม ชนดิที่ใชในหองนอน CTSH
9403.60 - เฟอร์นเิจอร์อืน่ๆ ท าดวยไม CTSH
9403.70 - เฟอร์นเิจอร์ท าดวยพลาสติก CTSH
9403.80 - เฟอร์นเิจอร์ท าดวยวตัถุอืน่ๆ รวมถึงที่ท าดวยหวาย กก ไมไผ หรือวตัถุที่คลายกัน CTSH
9403.90 - สวนประกอบ CTH

94.04 9404.10 - ฐานรองฟูก CTH
9404.21 - - ท าดวยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุมหรือไมก็ตาม CTH
9404.29 - - ท าดวยวตัถุอืน่ๆ CTH
9404.30 - ถุงนอน CTH
9404.90 - อืน่ๆ CTH

94.05 9405.10 - โคมระยาและโคมไฟฟูาอืน่ๆ ส าหรับติดเพดานหรือผนงั ไมรวมถึงของดังกลาว CTSH
   ชนดิที่ใชส าหรับใหแสงสวางแกที่สาธารณะกลางแจงหรือถนนหลวง

9405.20 - ตะเกียงไฟฟูาหรือโคมไฟฟูาชนดิที่ใชกับโต฿ะ โต฿ะเขียนหนงัสือ CTSH
   ตูขางเตียง หรือต้ังบนพื้น

9405.30 - ชุดไฟตกแตงชนดิที่ใชกับตนคริสต์มาส CTSH
9405.40 - เคร่ืองประทปีโคมไฟอืน่ๆ ที่ใชไฟฟูา CTSH
9405.50 - เคร่ืองประทปีโคมไฟอืน่ๆ ที่ไมใชไฟฟูา CTSH
9405.60 - เคร่ืองหมายที่มีแสงสวาง ปาูยชือ่ที่มีแสงสวางและของที่คลายกัน CTSH
9405.91 - - ท าดวยแกว CTH
9405.92 - - ท าดวยพลาสติก CTH
9405.99 - - อืน่ๆ CTH

94.06 9406.00 อาคารส าเร็จรูป CTH
95.01 9501.00 ของเด็กเลนที่มีลอซ่ึงออกแบบเพื่อใหเด็กขับขี ่(เชน รถจักรยานสามลอ CC

สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใชเทาถีบ) รวมทั้งรถเข็นส าหรับตุ฿กตา
95.02 9502.10 - ตุ฿กตา จะแตงตัวหรือไมก็ตาม CTH

9502.91 - - เคร่ืองนุงหมและอุปกรณ์ประกอบของของดังกลาว  รองเทาและเคร่ืองสวมศีรษะ CTH
9502.99 - - อืน่ๆ CTH

95.03 9503.10 - รถไฟไฟฟูา รวมถึงทางรถไฟ สัญญาณและอุปกรณ์ประกอบอืน่ๆ ของของดังกลาว CTSH
9503.20 - ชุดส าหรับน ามาประกอบเปน็หุนจ าลองยอขนาด ("มาตราสวน")    CTSH

   จะเปน็หุนจ าลองที่เคล่ือนไหวไดหรือไมก็ตาม ไมรวมถึงของ
   ตามประเภทยอยที่ 9503.10

9503.30 - ชุดของเลนประกอบ (คอนสตรักชันเซ็ต) และของเลนประกอบ CTSH
   (คอนสตรักชันแนลทอย) อืน่ๆ

9503.41 - - ยัดไส CTH
9503.49 - - อืน่ๆ CTH
9503.50 - เคร่ืองดนตรีที่เปน็ของเลน CTSH
9503.60 - ของเลนส าหรับฝึกสมอง CTSH
9503.70 - ของเลนอืน่ๆ จัดท าขึน้เปน็ชุด CTH
9503.80 - ของเลนและหุนจ าลองอืน่ๆ ที่มีมอเตอร์ประกอบรวมอยูดวย CTH
9503.90 - อืน่ๆ CTH

95.04 9504.10 - วดีิโอเกมชนดิที่ใชกับเคร่ืองรับโทรทศัน์ CTH
9504.201 - - - โต฿ะบลิเลียด CTH
9504.209 - - - อืน่ๆ CTH
9504.30 - ของเลนเกมอืน่ๆ ที่ท างานโดยใชเหรียญ ธนบตัร (เงินตรา) CTH

   หรือของที่คลายกัน  นอกจากเคร่ืองอุปกรณ์โบล่ิง
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
9504.40 - ไพ CTH

9504.901 - - - โต฿ะที่ใชเลนเกม CTH
9504.909 - - - อืน่ๆ CTH

95.05 9505.10 - ของส าหรับใชในเทศกาลคริสต์มาส CTH
9505.90 - อืน่ๆ CTH

95.06 9506.11 - - รองเทาสกี CTH
9506.12 - - เคร่ืองยึดรองเทาสกี CTH
9506.19 - - อืน่ๆ CTH
9506.21 - - กระดานโตคล่ืนชนดิมีใบ CTH
9506.29 - - อืน่ๆ CTH
9506.31 - - ไมตีกอล์ฟครบชุด CTH
9506.32 - - ลูกกอล์ฟ CTH
9506.39 - - อืน่ๆ CTH

9506.401 - - - โต฿ะ CTH
9506.409 - - - อืน่ๆ CTH
9506.51 - - ไมเทนนสิ จะขึงเอ็นหรือไมก็ตาม CTH
9506.59 - - อืน่ๆ CTH
9506.61 - - ลูกเทนนสิ CTH
9506.62 - - ชนดิพองลมได CTH
9506.69 - - อืน่ๆ CTH
9506.70 - สเก็ตน้ าเข็ง และสเก็ตลูกลอ รวมถึงรองเทาสเก็ตที่มีสเก็ตติดอยู CTH
9506.91 - - ของและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใชในการออกก าลังกายทั่วไป CTH

      การเลนยิมนาสติก หรือกรีฑา
9506.99 - - อืน่ๆ CTH

95.07 9507.10 - คันเบด็ CC
9507.20 - เบด็จะผูกกับสายน าหรือไมก็ตาม CC
9507.30 - รอกมวนสายเบด็ CC
9507.90 - อืน่ๆ CC

95.08 9508.10 - ของและสัตวท์ี่ใชในการแสดงละครสัตวเ์ร  และการแสดงสัตวเ์ร CTH
9508.90 - อืน่ๆ CTH

96.01 9601.10 - เขีย้วงาที่จัดท าแลว และของท าดวยเขีย้วงา CTH
9601.90 - อืน่ๆ CTH

96.02 9602.00 วตัถุส าหรับแกะสลักที่ไดจากพืชหรือแร ซ่ึงจัดท าแลวและของที่ท าดวย   CTH
วตัถุเหลานี ้รวมทั้งของที่ไดโดยการหลอแบบหรือการแกะสลัก
ซ่ึงท าดวยไข สเตียริน กัมธรรมชาติหรือเรซินธรรมชาติ หรือท าดวยเพสต์
ท าแบบและของอืน่ๆ ที่ไดจากการหลอแบบหรือการแกะสลัก ที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อืน่ อันฮาร์ดเดนเยลาตินที่จัดท าแลว (เวนแตเยลาติน
ตามประเภทที่ 35.03) และของท าดวยอันฮาร์ดเดนเยลาติน

96.03 9603.10 - ไมกวาดและแปรงที่ประกอบดวยกิง่หรือกานไมหรือวตัถุอืน่ CTH
   ที่ไดจากพืช มัดรวมเขาดวยกัน มีหรือไมมีดาม

9603.21 - - แปรงสีฟัน  รวมถึงแปรงส าหรับแปรงฟันปลอม CTH
9603.29 - - อืน่ๆ CTH
9603.30 - แปรงส าหรับจิตรกร พูกันส าหรับเขียนและแปรงที่คลายกัน CTH

   ส าหรับใชกับเคร่ืองส าอาง
9603.40 - แปรงส าหรับทาสี ทาดิสเทมเปอร์ ทาวานชิหรือแปรงที่คลายกัน   CTH

   (นอกจากแปรงตามประเภทยอยที9่603.30) รวมทั้งแพ็ดและ
   ลูกกล้ิงส าหรับทาสี

9603.50 - แปรงอืน่ๆ ที่เปน็สวนประกอบของเคร่ืองจักร เคร่ืองใชหรือยาน CTH
9603.901 - - - เคร่ืองกลส าหรับกวาดพื้นโดยใชแรงคนที่ไมขับเคล่ือนดวยมอเตอร์ CTH
9603.902 - - - ปมและปยุที่จัดเตรียมส าหรับท าไมกวาดหรือแปรง CTH
9603.909 - - - อืน่ๆ CTH

96.04 9604.00 แรงและตะแกรงใชรอนดวยมือ CTH
96.05 9605.00 ของใชสวนตัวที่ใชัในการประเทอืงโฉม การเย็บหรือใชในการท าความสะอาด CTH

รองเทาหรือเส้ือผาที่จัดท าขึน้เปน็ชุดส าหรับเดินทาง
96.06 9606.10 - กระดุมกดชนดิตาง ๆ และสวนประกอบของของดังกลาว CTH

9606.21 - - ท าดวยพลาสติก ไมหุมดวยวตัถุทอ CTH
9606.22 - - ท าดวยโลหะสามัญ ไมหุมดวยวตัถุทอ CTH
9606.29 - - อืน่ๆ CTH
9606.30 - หุนกระดุม และสวนประกอบอืน่ๆ ของกระดุม รวมถึงกระดุมที่เพียงแตขึน้รูป CTH

96.07 9607.11 - - ที่มีฟันซิปท าดวยโลหะสามัญ CTH
9607.19 - - อืน่ๆ CTH
9607.20 - สวนประกอบ CTH

96.08 9608.10 - ปากกาลูกล่ืน CTH
9608.20 - ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากท าดวยสักหลาดหรือวตัถุพรุนอืน่ๆ CTH
9608.31 - - ปากกาที่ใชอินเดียนอิงก์ CTH
9608.39 - - อืน่ๆ CTH
9608.40 - ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด CTH
9608.50 - ชุดที่ประกอบดวยของตามประเภทยอยขางตนต้ังแตสองประเภทขึน้ไป CTH
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เอกสารแนบ 4

ประเภท ประเภทยอย รายการ เกณฑ์การไดถิ่นก าเนิดสินคา
9608.60 - ไสปากกาลูกล่ืน ที่ประกอบดวยปลายปากกาลูกล่ืนและหลอดหมึก CTH
9608.91 - - ปากปากกา และปลายปาก (นปิพอยต์) CTH
9608.99 - - อืน่ๆ CTH

96.09 9609.10 - ดินสอและเครยอน ที่ไสดินสอหุมดวยเปลือกแข็ง CTH
9609.20 - ไสดินสอสีด าหรือสีอืน่ๆ CTH
9609.90 - อืน่ๆ CTH

96.10 9610.00 กระดานชนวนและกระดาน ที่มีพื้นผิวส าหรับเขียนหรือวาด จะมีกรอบหรือไมก็ตาม CTH
96.11 9611.00 ตราประทบัวนัที่ ตราผนกึหรือตราประทบัเลขที่ และตราที่คลายกัน (รวมถึง CTH

กลอุปกรณ์ส าหรับพิมพ์หรือท าลายนนูบนปาูย) ที่ออกแบบส าหรับใชงานดวยมือ 
รวมทั้งแทงเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกค์) ดวยมือ และชุดเคร่ืองใชในการพิมพ์
ดวยมือที่มีแทงเรียงตัวพิมพ์ดังกลาว ประกอบรวมอยูดวย

96.12 9612.10 - ริบบิ้น CTH
9612.20 - แทนประทบัตรา CTH

96.13 9613.10 - เคร่ืองขีดไฟชนดิพก ใชก฿าซเปน็เชือ้เพลิง ไมสามารถเติมเชือ้เพลิงซ้ าได CTSH
9613.20 - เคร่ืองขีดไฟชนดิพก ใชก฿าซเปน็เชือ้เพลิง เติมเชือ้เพลิงซ้ าได CTSH
9613.80 - เคร่ืองขีดไฟอืน่ๆ CTSH
9613.90 - สวนประกอบ CTH

96.14 9614.20 - กลองยาเสนและหวักลอง CTH
9614.90 - อืน่ๆ CTH

96.15 9615.11 - - ท าดวยยางแข็งหรือพลาสติก CTH
9615.19 - - อืน่ๆ CTH
9615.90 - อืน่ๆ CTH

96.16 9616.10 - ที่ฉีดน้ าหอมและที่ฉีดเคร่ืองประทนิรางกายและประเทอืงโฉม ที่คลายกัน CTH
   คอตอและหวัฉีดของของดังกลาว

9616.20 - พัฟทาแปงูและแพ็ดส าหรับใชกับเคร่ืองส าอางหรือส่ิงปรุงแตง CTH
   ส าหรับประทนิรางกายหรือประเทอืงโฉม

96.17 9617.00 กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอืน่ๆ รวมทั้งสวนประกอบของ CTH
ของดังกลาวนอกจากแกวไสใน

96.18 9618.00 หุนส าหรับชางตัดเส้ือ และหุนรูปคนอืน่ๆ รวมทั้งหุนยนต์และ CTH
หุนต้ังแสดงอืน่ๆ ที่ท าคลายมีชีวติ ใชส าหรับตกแตงหนาราน

97.01 9701.101 - - - ศิลปกรรมซ่ึงองค์การสาธารณะอันไมไดท าเปน็การคาก าไรน าเขามา CTH
         เพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดทั่วไปเปน็การประจ า

9701.109 - - - อืน่ๆ CTH
9701.901 - - - ศิลปกรรมซ่ึงองค์การสาธารณะอันไมไดท าเปน็การคาก าไรน าเขามา CTH

         เพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดทั่วไปเปน็การประจ า
9701.909 - - - อืน่ๆ CTH

97.02 9702.001 - - - ศิลปกรรมซ่ึงองค์การสาธารณะอันไมไดท าเปน็การคาก าไรน าเขามา CTH
         เพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดทั่วไปเปน็การประจ า

9702.009 - - - อืน่ๆ CTH
97.03 9703.001 - - - ศิลปกรรมซ่ึงองค์การสาธารณะอันไมไดท าเปน็การคาก าไรน าเขามา CTH

         เพื่อแสดงในลักษณะที่เปดิใหประชาชนดูไดทั่วไปเปน็การประจ า
9703.009 - - - อืน่ๆ CTH

97.04 9704.00 ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป ส่ิงที่มีตราประทบัแทนไปรษณียากร     CTH
ไปรษณียากรที่ประทบัตราวนัออกใช กระดาษที่มีตราไปรษณีย์และ
ของที่คลายกัน ใชแลวหรือยังไมใช นอกจากของตามประเภทที่ 49.07

97.05 9705.001 - - - องค์การสาธารณะน าเขามาเพื่อวตัถุประสงค์ขององค์การนัน้ CTH
         โดยเฉพาะ

9705.009 - - - อืน่ๆ CTH
97.06 9706.00 โบราณวตัถุที่มีอายุเกิน 100 ปี CTH

หมายเหตุ : WO (Wholly Obtained ) สินคาที่ไดถิน่ก าเนดิหรือผลิตโดยใชวตัถุดิบในประเทศไทย/หรือประเทศนวิซีแลนด์ทั้งหมด CC ( Change of Chapter) สินคาตองมีการเปล่ียนแปลงพิกัดในระดับ 2 หลัก (จากพิกัดอืน่) CTH ( 
Change of Tariff Heading)สินคาตองมีการเปล่ียนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลัก CTSH ( Change of Tariff Sub-Heading)สินคาตองมีการเปล่ียนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก
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Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

TABLE II – CORRELATING THE 2002 VERSION 

TO THE 2007 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 

 

HS 2002 HS 2007 

0105.92 
 

0105.93 
 

ex0105.94 
 

ex0105.94 
 

0208.20 
 

0208.90 
 

ex0208.90 
 

ex0208.90 

0301.99 
 

0301.94 
0301.95 
0301.99 

 
0302.69 

 
0302.67 
0302.68 
0302.69 

 
0303.50 

 
0303.60 

 
0303.79 

 

0303.51 
 

0303.52 
 

0303.61 
0303.62 
0303.79 

 
0304.10 

 
 
 

0304.20 
 
 
 

0304.90 
 

0304.11 
0304.12 
0304.19 

 
0304.21 
0304.22 
0304.29 

 
0304.91 
0304.92 
0304.99 

 
0503.00 ex0511.99 

 
0509.00 ex0511.99 

 
0511.99 ex0511.99 

 
0603.10 0603.11 

0603.12 
0603.13 
0603.14 
0603.19 

 
0709.10 

 
0709.52 

 
0709.59 

ex0709.90 
 

ex0709.59 
 

ex0709.59 

107058
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Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 
0709.90 

 

 
ex0709.90 

 
0711.30 

 
0711.90 

 

ex0711.90 
 

ex0711.90 
 

0802.90 0802.60 
0802.90 

 
0810.30 

 
0810.90 

 

ex0810.90 
 

ex0810.90 
 

0906.10 0906.11 
0906.19 

 
0910.40 
0910.50 
0910.91 
0910.99 

 

ex0910.99 
ex0910.91 
ex0910.91 
ex0910.99 

 
1102.30 

 
1102.90 

ex1102.90 
 

ex1102.90 
 

1207.10 
 

1207.30 
 

1207.60 
 

1207.99 

ex1207.99 
 

ex1207.99 
 

ex1207.99 
 

ex1207.99 
 

1209.26 
 

1209.29 

ex1209.29 
 

ex1209.29 
 

1211.10 
 

1211.90 

ex1211.90 
 

ex1211.90 
 

1212.10 
 

1212.30 
 

1212.99 
 

ex1212.99 
 

ex1212.99 
 

ex1212.99 

1301.10 
 

1301.90 

ex1301.90 
 

ex1301.90 
 

1302.14 
 

1302.19 
 

ex1302.19 
 

ex1302.19 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

1402.00 ex1404.90 
 

1403.00 ex1404.90 
 

1404.10 
 

1404.90 

ex1404.90 
 

ex1404.90 
 

1515.40 
 

1515.90 

ex1515.90 
 

ex1515.90 
 

2005.90 2005.91 
2005.99 

 
2302.20 

 
2302.40 

 

ex2302.40 
 

ex2302.40 

2306.70 
 

2306.90 
 

ex2306.90 
 

ex2306.90 

2506.21 
 

2506.29 
 

ex2506.20 
 

ex2506.20 

2508.20 
 

2508.40 
 

ex2508.40 
 

ex2508.40 
 

2513.11 
 

2513.19 
 

ex2513.10 
 

ex2513.10 

2516.21 
 

2516.22 
 

ex2516.20 
 

ex2516.20 

2524.00 2524.10 
2524.90 

 
 

2707.60 
 

2707.99 
 

ex2707.99 
 

ex2707.99 

2811.23 
 

2811.29 
 

ex2811.29 
 

ex2811.29 

2824.20 
 

2824.90 
 

ex2824.90 
 

ex2824.90 

2825.90 2825.90 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 ex2852.00 
 

2826.11 
 

2826.19 
 

2826.20 
 

2826.90 
 

ex2826.19 
 

ex2826.19 
 

ex2826.90 
 

ex2826.90 

2827.33 
 

2827.34 
 

2827.36 
 

2827.39 
 
 

2827.49 
 
 

2827.60 

ex2827.39 
 

ex2827.39 
 

ex2827.39 
 

ex2827.39 
ex2852.00 

 
2827.49 

ex2852.00 
 

2827.60 
ex2852.00 

 
2830.20 

 
2830.30 

 
2830.90 

ex2830.90 
 

ex2830.90 
 

ex2830.90 
ex2852.00 

 
2833.23 

 
2833.26 

 
 

2833.29 
 

ex2833.29 
 

ex2833.29 
 
 

ex2833.29 
ex2852.00 

 
2834.29 

 
2834.29 

ex2852.00 
 

2835.23 
 

2835.29 
 

ex2835.29 
 

ex2835.29 

2835.39 2835.39 
ex2852.00 

 
2836.10 

 
2836.70 

 
2836.99 

 

ex2836.99 
 

ex2836.99 
 

ex2836.99 
 

2837.19 2837.19 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 
 

2837.20 
 

ex2852.00 
 

2837.20 
ex2852.00 

 
2838.00 

 
ex2842.90 
ex2852.00 

 
2839.20 

 
2839.90 

ex2839.90 
 

ex2839.90 
 

2841.10 
 

2841.20 
 

2841.50 
 
 

2841.90 

ex2841.90 
 

ex2841.50 
 

ex2841.50 
ex2852.00 

 
ex2841.90 

 
2842.10 

 
2842.10 

ex2852.00 
 

2842.90 
 

ex2842.90 
ex2852.00 

 
2843.90 

 
2843.90 

ex2852.00 
 

2848.00 2848.00 
ex2852.00 

 
2849.90 2849.90 

ex2852.00 
 

2850.00 2850.00 
ex2852.00 

 
2851.00 

 
ex2852.00 
2853.00 

 
2903.30 2903.31 

2903.39 
 

2903.59 2903.52 
2903.59 

 
2905.15 

 
2905.19 

ex2905.19 
 

ex2905.19 
 

2906.14 
 

2906.19 

ex2906.19 
 

ex2906.19 
 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

2907.14 
 

2907.19 
 

ex2907.19 
 

ex2907.19 

2908.10 
 
 

2908.20 
 

2908.90 

2908.11 
2908.19 

 
ex2908.99 

 
2908.91 

ex2908.99 
 

2909.42 
 

2909.44 

ex2909.44 
 

ex2909.44 
 

2910.90 
 

2910.40 
2910.90 

 
2912.13 

 
2912.19 

 

ex2912.19 
 

ex2912.19 

2915.22 
 

2915.23 
 

2915.29 
 

2915.34 
 

2915.35 
 

2915.39 
 

ex2915.29 
 

ex2915.29 
 

ex2915.29 
 

ex2915.39 
 

ex2915.39 
 

2915.36 
ex2915.39 

 
2917.31 

 
2917.34 

ex2917.34 
 

ex2917.34 
 

2918.11 
 
 

2918.19 
 
 

2918.90 
 

2918.11 
ex2852.00 

 
2918.18 
2918.19 

 
2918.91 
2918.99 

 
2919.00 2919.10 

2919.90 
 

2920.10 2920.11 
2920.19 

 
2921.12 

 
ex2921.19 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

2921.19 
 

ex2921.19 

2922.22 
 

2922.29 
 

ex2922.29 
 

ex2922.29 

2924.19 2924.12 
2924.19 

 
2925.20 2925.21 

2925.29 
 

2930.10 
 

2930.90 

ex2930.90 
 

2930.50 
ex2930.90 

 
2931.00 

 
2931.00 

ex2852.00 
 

2932.99 2932.99 
ex2852.00 

 
2934.99 

 
2934.99 

ex2852.00 
2936.10 

 
2936.90 

ex2936.90 
 

ex2936.90 
 

2939.21 
 

2939.29 

ex2939.20 
 

ex2939.20 
 

3001.10 
 

3001.90 

ex3001.90 
 

ex3001.90 
 

3006.10 
 

ex3006.10 

3006.80 3006.92 
 

3102.70 
 

3102.90 

ex3102.90 
 

ex3102.90 
 

3103.20 
 

3103.90 

ex3103.90 
 

ex3103.90 
 

3104.10 
 

3104.90 

ex3104.90 
 

ex3104.90 
 

3201.90 
 

3201.90 
ex2852.00 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

3206.30 
 

3206.43 
 

3206.49 
 

3206.50 

ex3206.49 
 

ex3206.49 
 

ex3206.49 
 

3206.50 
ex2852.00 

 
3301.11 

 
3301.14 

 
3301.19 

 
3301.21 

 
3301.22 

 
3301.23 

 
3301.26 

 
3301.29 

ex3301.19 
 

ex3301.19 
 

ex3301.19 
 

ex3301.29 
 

ex3301.29 
 

ex3301.29 
 

ex3301.29 
 

ex3301.29 
 

3404.10 
 

3404.90 
 

ex3404.90 
 

ex3404.90 

3502.90 3502.90 
ex2852.00 

 
3504.00 3504.00 

ex2852.00 
 

3702.20 
 
 
 
 
 
 
 

3702.31 
 

3702.32 
 

3702.39 
 

3702.41 
 

3702.42 
 

3702.43 
 

3702.44 
 

ex3702.31 
ex3702.32 
ex3702.39 
ex3702.41 
ex3702.42 
ex3702.43 
ex3702.44 

 
ex3702.31 

 
ex3702.32 

 
ex3702.39 

 
ex3702.41 

 
ex3702.42 

 
ex3702.43 

 
ex3702.44 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

3705.20 
 

3705.90 
 

ex3705.90 
 

ex3705.90 

3707.90 3707.90 
ex2852.00 

 
3805.20 

 
3805.90 

ex3805.90 
 

ex3805.90 
 

3808.10 
 
 

3808.20 
 
 
 

3808.30 
 
 

3808.40 
 
 

3808.90 
 

ex3808.50 
3808.91 

 
ex3808.50 
3808.92 

 
 

ex3808.50 
3808.93 

 
ex3808.50 
3808.94 

 
ex3808.50 
3808.99 

 
3821.00 

 
ex3821.00 

 
3822.00 

 
3822.00 

ex2852.00 
 

3824.20 ex3824.90 
 

3824.71 
 

ex3824.71 
ex3824.90 

 
3824.79 

 
ex3824.72 
ex3824.73 
ex3824.77 
ex3824.79 
ex3824.90 

 
3824.90 

 
ex3821.00 
ex3824.71 
ex3824.72 
ex3824.73 
ex3824.74 
3824.75 
3824.76 

ex3824.77 
3824.78 

ex3824.79 
3824.81 
3824.82 
3824.83 

ex3824.90 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

3907.99 3907.70 
3907.99 

 
3920.10 

 
ex3006.10 
3920.10 

 
3920.20 

 
ex3006.10 
3920.20 

 
3920.30 

 
ex3006.10 
3920.30 

 
3920.43 

 
ex3006.10 
3920.43 

3920.49 
 

ex3006.10 
3920.49 

 
3920.51 

 
ex3006.10 
3920.51 

 
3920.59 

 
ex3006.10 
3920.59 

 
3920.61 

 
ex3006.10 
3920.61 

 
3920.62 

 
ex3006.10 
3920.62 

 
3920.63 

 
ex3006.10 
3920.63 

 
3920.69 

 
ex3006.10 
3920.69 

 
3920.71 

 
ex3006.10 
3920.71 

 
3920.72 

 
ex3006.10 
ex3920.79 

 
3920.73 

 
ex3006.10 
3920.73 

 
3920.79 

 
ex3006.10 
ex3920.79 

 
3920.91 

 
ex3006.10 
3920.91 

 
3920.92 

 
ex3006.10 
3920.92 

 
3920.93 

 
ex3006.10 
3920.93 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

3920.94 
 

ex3006.10 
3920.94 

 
3920.99 

 
ex3006.10 
3920.99 

 
3921.11 

 
ex3006.10 
3921.11 

 
3921.12 ex3006.10 

3921.12 
 

3921.13 ex3006.10 
3921.13 

 
3921.14 ex3006.10 

3921.14 
 

3921.19 ex3006.10 
3921.19 

 
3926.90 3006.91 

3926.90 
ex8536.70 

 
4010.13 

 
4010.19 

 

ex4010.19 
 

ex4010.19 

4103.10 
 

4103.90 

ex4103.90 
 

ex4103.90 
 

4204.00 ex4205.00 
 

4205.00 ex4205.00 
 

4206.10 
 

4206.90 
 

ex4206.00 
 

ex4206.00 

4301.70 
 

ex4301.80 
 

4301.80 
 

ex4103.90 
ex4301.80 

 
4301.90 ex4103.90 

4301.90 
 

4302.13 
 

4302.19 

ex4302.19 
 

ex4302.19 
 

4402.00 4402.10 
4402.90 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

4407.24 4407.21 
4407.22 

 
 
 

4407.29 4407.27 
4407.28 
4407.29 

 
4407.99 4407.93 

4407.94 
4407.95 
4407.99 

 
4409.20 4409.21 

4409.29 
 

4410.21 ex4410.12 
ex4410.19 

 
4410.29 ex4410.12 

ex4410.19 
 

4410.31 ex4410.11 
ex4410.19 

 
4410.32 ex4410.11 

ex4410.19 
 

4410.33 ex4410.11 
ex4410.19 

 
4410.39 ex4410.11 

ex4410.19 
 

4411.11 
 

ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.92 

 
4411.19 

 
ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.92 

 
4411.21 

 
ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.93 

 
4411.29 

 
ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.93 

 
 
 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

4411.31 
 

ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.94 

 
4411.39 

 
ex4411.12 
ex4411.13 
ex4411.14 
ex4411.94 

 
4411.91 

 
ex4411.94 

 
4411.99 

 
ex4411.94 

4412.13 
 

ex4412.10 
4412.31 

 
4412.14 

 
ex4412.10 
4412.32 

 
4412.19 

 
ex4412.10 
4412.39 

 
4412.22 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.23 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.29 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.92 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.93 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4412.99 ex4412.10 

ex4412.94 
ex4412.99 

 
4418.30 4418.71 

ex4418.72 
ex4418.79 

 
4418.90 4418.60 

ex4418.72 
ex4418.79 
4418.90 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

4601.20 4601.21 
4601.22 
4601.29 

 
4601.91 4601.92 

4601.93 
4601.94 

 
4602.10 4602.11 

4602.12 
4602.19 

 
4706.91 ex4706.30 

4706.91 
 

4706.92 ex4706.30 
4706.92 

 
4706.93 ex4706.30 

4706.93 
 

4802.30 ex4802.54 
ex4802.61 
ex4802.62 
ex4802.69 

 
4802.54 

 
4802.55 

 
4802.56 

 
4802.57 

 
4802.58 

 
4802.61 

 
4802.62 

 
4802.69 

 

ex4802.54 
 

ex4802.55 
 

ex4802.56 
 

ex4802.57 
 

ex4802.58 
 

ex4802.61 
 

ex4802.62 
 

ex4802.69 
 

4809.10 
 

ex4809.90 
 

4809.90 ex4809.90 
 

4811.10 
 

4811.51 
 

4811.59 
 

4811.60 
 

4811.90 
 

ex4811.10 
 

ex4811.51 
 

ex4811.59 
 

ex4811.60 
 

ex4811.90 
 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

4814.30 
 

ex4814.90 

4814.90 ex4814.90 
 

4815.00 
 

ex4811.10 
ex4811.51 
ex4811.59 
ex4811.60 
ex4811.90 
ex4823.90 

 
4816.10 

 
4816.30 

 
4816.90 

ex4816.90 
 

ex4816.90 
 

ex4816.90 
 

4823.60 4823.61 
4823.69 

 
4823.90 ex4823.90 

 
5003.10 

 
5003.90 

 

ex5003.00 
 

ex5003.00 
 

5208.53 
 

5208.59 
 

ex5208.59 
 

ex5208.59 

5210.12 
 

ex5210.19 

5210.19 
 

ex5210.19 

5210.22 
 

ex5210.29 

5210.29 ex5210.29 
 

5210.42 
 

ex5210.49 

5210.49 ex5210.49 
 

5210.52 
 

ex5210.59 

5210.59 ex5210.59 
 

5211.21 
 

5211.22 
 

5211.29 
 

ex5211.20 
 

ex5211.20 
 

ex5211.20 

5304.10 
 

5304.90 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

5305.11 
 

5305.19 
 

5305.21 
 

5305.29 
 

5305.90 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 
 

ex5305.00 

5402.10 5402.11 
5402.19 

 
5402.39 5402.34 

5402.39 
 

5402.41 
 

ex5402.44 
5402.45 

 
5402.42 

 
ex5402.44 
5402.46 

 
5402.43 

 
ex5402.44 
5402.47 

 
5402.49 

 
ex5402.44 
5402.48 
5402.49 

 
5403.20 

 
ex5403.31 
ex5403.32 
ex5403.33 
ex5403.39 
ex5403.41 
ex5403.42 
ex5403.49 

 
5403.31 

 
5403.32 

 
5403.33 

 
5403.39 

 
5403.41 

 
5403.42 

 
5403.49 

ex5403.31 
 

ex5403.32 
 

ex5403.33 
 

ex5403.39 
 

ex5403.41 
 

ex5403.42 
 

ex5403.49 
 

5404.10 5404.11 
5404.12 
5404.19 

 
5406.10 

 
ex5406.00 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

5406.20 
 

ex5406.00 

5501.90 5501.40 
5501.90 

 
5503.10 5503.11 

5503.19 
 

5513.22 
 

5513.23 
 

ex5513.23 
 

ex5513.23 

5513.32 
 

5513.33 
 

ex5513.39 
 

ex5513.39 

5513.39 
 

ex5513.39 

5513.42 
 

5513.43 
 

ex5513.49 
 

ex5513.49 

5513.49 ex5513.49 
 

5514.13 ex5514.19 
 

5514.19 ex5514.19 
 

5514.31 
 

5514.32 
 

5514.33 
 

5514.39 
 

ex5514.30 
 

ex5514.30 
 

ex5514.30 
 

ex5514.30 

5515.92 
 

ex5515.99 

5515.99 ex5515.99 
 

5604.20 ex5604.90 
 

5604.90 ex5604.90 
 

5607.10 ex5607.90 
 

5607.90 ex5607.90 
 

5702.51 
 

5702.52 
 

5702.59 
 

ex5702.50 
 

ex5702.50 
 

ex5702.50 

5803.10 
 

5803.90 

ex5803.00 
 

ex5803.00 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

6002.40 ex3006.10 
6002.40 

 
6002.90 ex3006.10 

6002.90 
 

6003.10 ex3006.10 
ex6003.10 

 
6003.20 ex3006.10 

6003.20 
 

6003.40 ex3006.10 
6003.40 

 
 

6003.90 ex3006.10 
6003.90 

 
6005.10 

 
ex6005.90 

 
6005.90 

 
ex3006.10 
ex6005.90 

 
6101.10 

 
ex6101.90 

6101.90 
 

ex6101.90 

6103.11 
 

6103.12 
 

6103.19 
 

ex6103.10 
 

ex6103.10 
 

ex6103.10 

6103.21 
 

ex6103.29 

6103.29 ex6103.29 
 

6104.11 
 

6104.12 
 

ex6104.19 
 

ex6104.19 

6104.19 
 

ex6104.19 

6104.21 
 

ex6104.29 

6104.29 ex6104.29 
 

6107.92 
 

ex6107.99 

6107.99 ex6107.99 
 

6111.10 
 

ex6111.90 

6111.90 
 

ex6111.90 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

6114.10 
 

ex6114.90 

6114.90 ex6114.90 
 

6115.11 ex6115.10 
6115.21 

6115.12 ex6115.10 
6115.22 

 
6115.19 ex6115.10 

6115.29 
 

6115.20 ex6115.10 
6115.30 

 
6115.91 

 
ex6115.10 
6115.94 

 
6115.92 ex6115.10 

6115.95 
 

6115.93 ex6115.10 
6115.96 

 
6115.99 ex6115.10 

6115.99 
 

6117.20 
 

ex6117.80 

6117.80 ex6117.80 
 

6203.21 ex6203.29 
 

6203.29 ex6203.29 
 

6205.10 
 

ex6205.90 

6205.90 ex6205.90 
 

6207.92 
 

ex6207.99 

6207.99 
 

ex6207.99 

6209.10 
 

ex6209.90 

6209.90 
 

ex6209.90 

6211.31 
 

ex6211.39 

6211.39 
 

ex6211.39 

6213.10 
 

ex6213.90 

6213.90 
 

ex6213.90 

6302.52 
 

ex6302.59 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

6302.59 
 

ex6302.59 

6302.92 
 

ex6302.99 

6302.99 ex6302.99 

6303.11 
 

ex6303.19 

6303.19 
 

ex6303.19 

6306.11 
 

ex6306.19 

6306.19 
 

ex6306.19 

6306.21 
 

ex6306.29 

6306.29 
 

ex6306.29 

6306.31 
 

6306.39 
 

ex6306.30 
 

ex6306.30 

6306.41 
 

6306.49 
 

ex6306.40 
 

ex6306.40 

6401.91 
 

ex6401.99 

6401.99 
 

ex6401.99 

6402.30 ex6402.91 
ex6402.99 

 
6402.91 

 
ex6402.91 

6402.99 
 

ex6402.99 

6403.30 ex6403.91 
ex6403.99 

 
6403.91 

 
ex6403.91 

6403.99 
 

ex6403.99 

6503.00 
 

ex6505.90 

6505.90 
 

ex6505.90 

6506.92 
 

ex6506.99 

6506.99 ex6506.99 

6603.10 
 

ex6603.90 

6603.90 
 

ex6603.90 

6802.22 
 

ex6802.29 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

6802.29 
 

ex6802.29 

6811.10 ex6811.40 
6811.81 

 
6811.20 ex6811.40 

6811.82 
 

6811.30 ex6811.40 
6811.83 

 
6811.90 ex6811.40 

6811.89 
 
 

6812.50 
 

ex6812.80 
6812.91 

 
6812.60 

 
ex6812.80 
6812.92 

 
6812.70 

 
ex6812.80 
6812.93 

 
6812.90 

 
ex6812.80 
6812.99 

 
6813.10 ex6813.20 

6813.81 
 

6813.90 ex6813.20 
6813.89 

 
6909.19 

 
6909.19 

ex8536.70 
 

7012.00 
 

ex7020.00 

7013.21 7013.22 
7013.33 

 
7013.29 7013.28 

7013.37 
 

7013.31 7013.41 
 

7013.32 7013.42 
 

7013.39 7013.49 
 

7020.00 
 

ex7020.00 

7225.20 ex7225.30 
ex7225.40 
ex7225.50 
ex7225.91 
ex7225.92 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex7225.99 
 

7225.30 
 

ex7225.30 

7225.40 
 

ex7225.40 
 

7225.50 
 

ex7225.50 
 

7225.91 
 

ex7225.91 
 

7225.92 
 

ex7225.92 
 

7225.99 
 

ex7225.99 

7226.93 ex7226.99 
 

7226.94 ex7226.99 
 

7226.99 
 

ex7226.99 

7229.10 
 

ex7229.90 

7229.90 ex7229.90 
 

7304.10 7304.11 
7304.19 

 
7304.21 7304.22 

7304.23 
 

7304.29 7304.24 
7304.29 

 
7306.10 7306.11 

7306.19 
 

7306.20 7306.21 
7306.29 

 
7306.60 7306.61 

7306.69 
 

7314.13 
 

ex7314.19 

7314.19 
 

ex7314.19 

7319.10 
 

ex7319.90 

7319.90 
 

ex7319.90 

7321.11 7321.11 
ex7321.19 

 
7321.13 ex7321.19 

 
7321.81 7321.81 

ex7321.89 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

7321.83 ex7321.89 
 

7401.10 
 

7401.20 
 

ex7401.00 
 

ex7401.00 

7403.23 
 

ex7403.29 

7403.29 ex7403.29 
 

7407.22 
 

ex7407.29 

7407.29 
 

ex7407.29 

7414.20 
 

7414.90 
 

ex7419.99 
 

ex7419.99 

7416.00 
 

ex7419.99 

7417.00 ex7418.19 
 

7418.19 
 

ex7418.19 

7419.91 
 
 

7419.99 
 

7419.91 
ex8536.70 

 
ex7419.99 
ex8536.70 

 
7803.00 

 
ex7806.00 

7805.00 
 

ex7806.00 

7806.00 ex7806.00 

7906.00 
 

ex7907.00 

7907.00 
 

ex7907.00 

8004.00 
 

ex8007.00 

8005.00 
 

ex8007.00 

8006.00 
 

ex8007.00 

8007.00 
 

ex8007.00 

8101.95 
 

ex8101.99 

8101.99 
 

ex8101.99 

8112.30 ex8112.92 
ex8112.99 

 
8112.40 ex8112.92 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex8112.99 
 

8112.92 
 

ex8112.92 

8112.99 
 

ex8112.99 

8418.22 
 

ex8418.29 
 

8418.29 
 

ex8418.29 
 

8419.89 8419.89 
ex8486.10 
ex8486.20 

 
8419.90 8419.90 

ex8486.90 
 

8421.19 8421.19 
ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 
8421.91 8421.91 

ex8486.90 
 

8424.89 8424.89 
ex8486.20 
ex8486.30 

 
8424.90 8424.90 

ex8486.90 
 

8425.20 ex8425.31 
ex8425.39 

 
8425.31 ex8425.31 

 
8425.39 ex8425.39 

 
8428.39 8428.39 

ex8486.40 
 

8428.50 
 

ex8428.90 

8428.90 ex8428.90 
ex8486.40 

 
8431.39 8431.39 

ex8486.90 
 

8442.10 
 

ex8442.30 
 

8442.20 
 

ex8442.30 
 

8442.30 ex8442.30 
 

8443.19 8443.13 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

8443.21 8443.14 
 

8443.29 8443.15 
 

8443.30 8443.16 
 

8443.40 8443.17 
 

8443.51 ex8443.31 
ex8443.32 
ex8443.39 

 
8443.59 8443.19 

 
8443.60 ex8443.91 

ex8443.99 
 

8443.90 ex8443.91 
ex8443.99 

8448.41 ex8448.49 
 

8448.49 ex8448.49 
 

8456.10 8456.10 
ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

8456.20 8456.20 
ex8486.30 

 
8456.30 8456.30 

ex8486.30 
 

8456.91 ex8486.20 
 

8456.99 8456.90 
ex8486.10 
ex8486.30 
ex8486.40 

 
8462.21 8462.21 

ex8486.20 
 

8462.29 8462.29 
ex8486.20 

 
8464.10 8464.10 

ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 
8464.20 8464.20 

ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

8464.90 8464.90 
ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 

 
8465.99 8465.99 

ex8486.20 
ex8486.40 

 
8466.10 8466.10 

ex8486.90 
 

8466.20 8466.20 
ex8486.90 

 
8466.30 8466.30 

ex8486.90 
 

8466.91 
 

8466.91 
ex8486.90 

 
8466.92 8466.92 

ex8486.90 
 

8466.93 8466.93 
ex8486.90 

 
8466.94 8466.94 

ex8486.90 
 

8469.11 ex8469.00 
 

8469.12 ex8469.00 
 

8469.20 ex8469.00 
 

8469.30 ex8469.00 
 

8470.40 ex8470.90 
 

8470.90 ex8470.90 
 

8471.10 ex8471.30 
ex8471.41 
ex8471.49 
ex8471.50 

 
8471.30 ex8471.30 

 
8471.41 ex8471.41 

 
8471.49 ex8471.49 

 
8471.50 ex8471.50 

 
8471.60 ex8443.31 

ex8443.32 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

8471.60 
8528.41 
8528.51 
8528.61 

 
8471.80 8471.80 

ex8517.62 
 

8472.20 ex8472.90 
 

8472.90 ex8443.39 
ex8472.90 

 
8473.30 ex8443.99 

8473.30 
ex8517.70 
ex8529.90 

 
8473.40 ex8443.99 

8473.40 
 

8473.50 ex8443.99 
8473.50 

 
8477.10 8477.10 

ex8486.40 
 

8477.20 8477.20 
ex8486.20 

 
8477.30 8477.30 

ex8486.20 
 

8477.40 8477.40 
ex8486.40 

 
8477.59 8477.59 

ex8486.40 
 

8477.80 8477.80 
ex8486.20 

 
8477.90 8477.90 

ex8486.90 
8479.50 8479.50 

ex8486.30 
 

8479.89 
 

ex8486.10 
ex8486.20 
ex8486.30 
ex8486.40 
8479.89 

ex8508.19 
8508.60 

 
8479.90 

 
8479.90 

ex8486.90 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex8508.70 
 

8480.71 8480.71 
ex8486.40 

 
8485.10 

 
8487.10 

 
8485.90 8487.90 

 
8505.30 ex8505.90 

 
8505.90 ex8505.90 

 
8509.10 8508.11 

ex8508.19 
 

8509.20 ex8509.80 
 

8509.30 ex8509.80 
 

8509.80 ex8509.80 
 

8509.90 ex8508.70 
8509.90 

 
8514.10 ex8486.10 

ex8486.20 
8514.10 

 
8514.20 ex8486.10 

ex8486.20 
8514.20 

 
8514.30 ex8486.10 

ex8486.20 
8514.30 

 
8514.90 ex8486.90 

8514.90 
 

8515.19 8515.19 
ex8486.40 

 
8515.21 8515.21 

ex8486.40 
 

8515.29 8515.29 
ex8486.40 

 
8515.80 ex8486.20 

ex8486.40 
8515.80 

 
8515.90 ex8486.90 

8515.90 
 

8517.19 8517.18 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex8517.69 
 

8517.21 ex8443.31 
ex8443.32 

 
8517.22 ex8443.32 

ex8517.62 
 

8517.30 ex8517.62 
 

8517.50 ex8517.61 
ex8517.62 

 
8517.80 ex8517.62 

ex8517.69 
 

8517.90 ex8517.70 
ex8443.99 

 
8519.10 ex8519.20 

 
8519.21 ex8519.89 

 
8519.29 ex8519.89 

 
8519.31 ex8519.30 

 
8519.39 ex8519.30 

 
8519.40 ex8519.81 

ex8519.89 
 

8519.92 ex8519.81 
 

8519.93 ex8519.81 
 

8519.99 ex8519.20 
ex8519.81 
ex8519.89 

 
8520.10 ex8519.81 

 
8520.20 8519.50 

 
8520.32 ex8519.81 

 
8520.33 ex8519.81 

 
8520.39 ex8519.81 

 
8520.90 ex8519.81 

ex8519.89 
 

8523.11 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90./ 
 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

8523.12 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.13 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.20 
 

ex8523.29 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.30 
 

ex8523.21 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8523.90 
 

ex8523.40 
ex8523.51 
ex8523.59 
ex8523.80 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.10 

 
ex8523.80 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.31 
 

ex8523.40 
 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

85 et 90 
8524.32 

 
ex8523.40 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.39 
 

ex8523.40 
 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.40 

 
ex8523.29 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.51 
 

ex8523.29 
 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.52 

 
ex8523.29 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

8524.53 
 

ex8523.29 
 

Applicable subheadings, in particular in 
Chapters 84, 85 and 90. 

 
8524.60 

 
ex8523.21 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.91 
 

ex8523.29 
ex8523.40 
ex8523.51 
ex8523.59 
ex8523.80 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8524.99 ex8523.29 
ex8523.40 
ex8523.51 
ex8523.59 
ex8523.80 

 
Applicable subheadings, in particular in 

Chapters 84, 85 and 90. 
 

8525.10 ex8517.61 
ex8517.62 
8525.50 

 
8525.20 8517.12 

ex8517.61 
ex8517.62 
8525.60 

 
8525.30 ex8525.80 

 
8525.40 ex8525.80 

 
8527.31 8527.91 

 
8527.32 8527.92 

 
8527.39 8527.99 

 
8527.90 8517.69 

 
8528.12 ex8528.71 

8528.72 
 

8528.13 ex8528.71 
8528.73 

 
8528.21 ex8528.49 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

ex8528.59 
 

8528.22 ex8528.49 
ex8528.59 

 
8528.30 8528.69 

 
8529.90 ex8517.70 

ex8529.90 
 

8542.10 ex8523.52 
 

8542.21 ex8542.31 
ex8542.32 
ex8542.33 
ex8542.39 

 
8542.29 ex8542.31 

ex8542.32 
ex8542.33 
ex8542.39 

 
8542.60 ex8542.31 

ex8542.32 
ex8542.33 
ex8542.39 

 
8542.70 ex8543.90 

ex8548.90 
 

8542.90 ex8523.52 
8542.90 

 
8543.11 ex8486.20 

 
8543.19 8543.10 

 
8543.40 ex8543.70 

 
8543.81 ex8523.59 

 
8543.89 ex8486.10 

ex8486.20 
ex8486.30 
ex8486.40 
ex8523.52 
ex8543.70 

8543.90 ex8486.90 
ex8523.52 
ex8543.90 

 
8544.41 ex8544.42 

 
8544.49 ex8544.49 

 
8544.51 ex8544.42 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

8544.59 ex8544.49 
 

8548.90 ex8542.31 
ex8542.32 
ex8542.33 
ex8542.39 
ex8548.90 

 
8606.20 ex8606.91 

 
8606.91 ex8606.91 

 
 

8708.31 
 

ex8708.30 
 

8708.39 
 

ex8708.30 
 

8708.40 
 

ex8708.40 
 

8708.50 
 

ex8708.50 
 

8708.60 
 

ex8708.50 
 

8708.80 
 

ex8708.80 
 

8708.91 
 

ex8708.91 
 

8708.92 
 

ex8708.92 
 

8708.94 
 

ex8708.94 
 

8708.99 
 

ex8708.40 
ex8708.50 
ex8708.80 
ex8708.91 
ex8708.92 
ex8708.94 
8708.95 
8708.99 

 
8801.10 

 
8801.90 

 

ex8801.00 
 

ex8801.00 

9006.20 ex9006.52 
ex9006.53 
ex9006.59 

 
9006.52 ex9006.52 

 
9006.53 ex9006.53 

 
9006.59 ex9006.59 

 
9006.62 ex9006.69 

 
9006.69 ex9006.69 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 

9009.11 ex8443.31 
ex8443.32 
ex8443.39 

 
9009.12 ex8443.31 

ex8443.32 
ex8443.39 

 
9009.21 ex8443.39 

 
9009.22 ex8443.39 

 
9009.30 ex8443.39 

 
9009.91 ex8443.99 

 
9009.92 ex8443.99 

 
9009.93 ex8443.99 

 
9009.99 ex8443.99 

 
9010.41 ex8486.20 

 
9010.42 ex8486.20 

 
9010.49 ex8486.20 

 
9010.50 9010.50 

ex8486.30 
 

9010.90 ex8486.90 
9010.90 

 
9011.10 9011.10 

ex8486.40 
 

9011.20 9011.20 
ex8486.40 

 
9011.90 ex8486.90 

9011.90 
 

9012.10 ex8486.40 
9012.10 

 
9012.90 ex8486.90 

9012.90 
 

9017.20 ex8486.40 
9017.20 

9017.90 ex8486.90 
9017.90 

 
9027.40 ex9027.80 

 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

9027.80 ex9027.80 
 

9030.20 ex9030.20 
 

9030.31 9030.31 
 

9030.39 9030.33 
 

9030.83 
 

ex9030.20 
9030.32 
9030.39 
9030.84 

 
9030.89 ex9030.20 

ex9030.89 
 

9031.30 ex9031.49 
 

9031.49 ex9031.49 
 

9101.12 ex9101.19 
 

9101.19 ex9101.19 
 

9106.20 ex9106.90 
 

9106.90 ex9106.90 
 

9203.00 ex9205.90 
 

9204.10 ex9205.90 
 

9204.20 ex9205.90 
 

9205.90 ex9205.90 
 

9209.10 ex9209.99 
 

9209.20 ex9209.99 
 

9209.93 ex9209.99 
 

9209.99 ex9209.99 
 

9306.10 ex9306.30 
 

9306.30 ex9306.30 
 

9401.50 9401.51 
9401.59 

 
9403.80 9403.81 

9403.89 
 

9501.00 
 

9502.10 

ex9503.00 
 

ex9503.00 



Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009) 

   

HS 2002 HS 2007 

 
9502.91 

 
9502.99 

 

 
ex9503.00 

 
ex9503.00 

 
9503.10 

 
9503.20 

 
9503.30 

 
9503.41 

 
9503.49 

 
9503.50 

 
9503.60 

 
9503.70 

 
9503.80 

 
9503.90 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
 

ex9503.00 
9614.20 ex9614.00 

9614.90 ex9614.00 

 

 

*       *       * 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/1. 

Y compris les corrigenda N° 1 (mars 2011) et N° 2 ( juillet 2011) / 
Including the corrigenda No. 1 (March 2011) and No. 2 (July 2011) 

 
 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0101.10 
 
 

0101.90  
 

0101.21 
ex0101.30 

 
0101.29 

ex0101.30 
0101.90 

 
0102.10 

 
 

0102.90 
 

0102.21 
0102.31 

ex0102.90 
 

0102.29 
0102.39 

ex0102.90 
 

0105.19 
 

0105.13 
0105.14 
0105.15 

 
0106.12 

 
0106.19 

 
 
 
 

0106.39 
 
 

0106.90 
 

ex0106.12 
 

ex0106.12 
0106.13 
0106.14 
0106.19 

 
0106.33 
0106.39 

 
0106.41 
0106.49 
0106.90 

 

107058
Typewriter
เอกสารแนบ ๕-๒



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/2. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0207.32 
 
 
 

0207.33 
 
 
 

0207.34 
 
 
 

0207.35 
 
 
 

0207.36 
 

0207.41 
0207.51 

ex0207.60 
 

0207.42 
0207.52 

ex0207.60 
 

0207.43 
0207.53 

 
0207.44 
0207.54 

ex0207.60 
 

0207.45 
0207.55 

ex0207.60 
 

0208.40 
 

0208.90 
 

ex0208.40 
 

ex0208.40 
0208.60 
0208.90 

 
0209.00 

 
0209.10 
0209.90 

 
0210.92 

 
0210.99 

 

ex0210.92 
 

ex0210.92 
0210.99 

 
0301.10 

 
 

0301.93 
 
 

0301.94 
 

0301.99 
 

0301.11 
0301.19 

 
0301.93 

ex0301.99 
 

ex0301.94 
 

ex0301.94 
ex0301.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/3. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0302.12 
 
 

0302.29 
 
 

0302.35 
 

0302.39 
 
 

0302.40 
 

0302.50 
 

0302.61 
 

0302.62 
 

0302.63 
 

0302.64 
 

0302.65 
 

0302.66 
 

0302.67 
 

0302.68 
 

0302.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0302.70 
 

0302.13 
0302.14 

 
0302.24 
0302.29 

 
ex0302.35 

 
ex0302.35 
0302.39 

 
0302.41 

 
0302.51 

 
0302.43 

 
0302.52 

 
0302.53 

 
0302.44 

 
0302.81 

 
0302.74 

 
0302.47 

 
0302.83 

 
0302.42 
0302.45 
0302.46 
0302.54 
0302.55 
0302.56 
0302.59 
0302.71 
0302.72 
0302.73 
0302.79 
0302.82 
0302.84 
0302.85 
0302.89 

 
0302.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/4. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0303.19 
 

0303.21 
 

0303.22 
 

0303.29 
 

0303.39 
 
 

0303.45 
 

0303.49 
 
 

0303.52 
 

0303.61 
 

0303.62 
 

0303.71 
 

0303.72 
 

0303.73 
 

0303.74 
 

0303.75 
 

0303.76 
 

0303.77 
 

0303.78 
 

0303.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0303.80 
 

0303.12 
 

0303.14 
 

0303.13 
 

0303.19 
 

0303.34 
0303.39 

 
ex0303.45 

 
ex0303.45 
0303.49 

 
0303.63 

 
0303.57 

 
0303.83 

 
0303.53 

 
0303.64 

 
0303.65 

 
0303.54 

 
0303.81 

 
0303.26 

 
ex0303.84 

 
0303.66 

 
0303.23 
0303.24 
0303.25 
0303.29 
0303.55 
0303.56 
0303.67 
0303.68 
0303.69 
0303.82 
0303.89 

 
0303.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/5. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0304.11 
 
 

0304.12 
 
 

0304.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0304.21 
 

0304.22 
 

0304.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0304.99 
 

0304.45 
0304.54 

 
0304.46 
0304.55 

 
0304.31 
0304.32 
0304.33 
0304.39 
0304.41 
0304.42 
0304.43 
0304.44 
0304.49 
0304.51 
0304.52 
0304.53 
0304.59 

 
0304.84 

 
0304.85 

 
0304.61 
0304.62 
0304.63 
0304.69 
0304.71 
0304.72 
0304.73 
0304.74 
0304.75 
0304.79 
0304.81 
0304.82 
0304.83 
0304.86 
0304.87 
0304.89 

 
0304.93 
0304.94 
0304.95 
0304.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/6. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0305.30 
 
 
 

0305.41 
 
 
 

0305.42 
 
 
 

0305.49 
 
 
 
 
 
 

0305.51 
 
 
 

0305.59  
 
 
 
 

0305.61 
 
 
 

0305.62 
 
 
 

0305.63 
 
 
 

0305.69  
 

0305.31 
0305.32 
0305.39 

 
0305.41 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.42 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.43 
0305.44 
0305.49 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.51 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.59 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.61 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.62 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.63 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.64 
0305.69 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/7. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0306.11 
 

0306.12 
 

0306.13 
 
 

0306.14 
 

0306.19 
 
 

0306.21 
 

0306.22 
 

0306.23 
 
 

0306.24 
 

0306.29 
 

ex0306.11 
 

ex0306.12 
 

ex0306.16 
ex0306.17 

 
ex0306.14 

 
ex0306.15 
ex0306.19 

 
ex0306.21 

 
ex0306.22 

 
ex0306.26 
ex0306.27 

 
ex0306.24 

 
ex0306.25 
ex0306.29 

 
0307.10 

 
 

0307.29 
 

0307.39 
 

0307.49 
 

0307.59 
 

0307.60 
 

0307.91 
 
 
 
 
 
 
 

0307.99 
 

0307.11 
ex0307.19 

 
ex0307.29 

 
ex0307.39 

 
ex0307.49 

 
ex0307.59 

 
ex0307.60 

 
0307.71 
0307.81 
0307.91 
0308.11 
0308.21 

ex0308.30 
ex0308.90 

 
ex0307.79 
ex0307.89 
ex0307.99 
ex0308.19 
ex0308.29 
ex0308.30 
ex0308.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/8. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0401.30 
 

0401.40 
0401.50 

 
0407.00 

 
0407.11 
0407.19 
0407.21 
0407.29 
0407.90 

 
0603.19 

 
0603.15 
0603.19 

 
0604.10 

 
 

0604.91 
 

0604.99 
 

ex0604.20 
ex0604.90 

 
ex0604.20 

 
ex0604.90 

 
0709.90 

 
0709.91 
0709.92 
0709.93 
0709.99 

 
0713.39 

 
 
 

0713.90 
 

0713.34 
0713.35 
0713.39 

 
0713.60 
0713.90 

 
0714.90 

 
0714.30 
0714.40 
0714.50 
0714.90 

 
0801.19 

 
0801.12 
0801.19 

 
0802.40 

 
 

0802.50 
 
 

0802.60 
 
 

0802.90 
 

0802.41 
0802.42 

 
0802.51 
0802.52 

 
0802.61 
0802.62 

 
0802.70 
0802.80 
0802.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/9. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0803.00 
 

0803.10 
0803.90 

 
0808.20 

 
0808.30 
0808.40 

 
0809.20 

 
0809.21 
0809.29 

 
0810.90 

 
0810.30 
0810.70 
0810.90 

 
0904.20 

 
0904.21 
0904.22 

 
0905.00 

 
0905.10 
0905.20 

 
0907.00 

 
0907.10 
0907.20 

 
0908.10 

 
 

0908.20 
 
 

0908.30 
 

0908.11 
0908.12 

 
0908.21 
0908.22 

 
0908.31 
0908.32 

 
0909.10 

 
 

0909.20 
 
 

0909.30 
 
 

0909.40 
 
 

0909.50 
 

ex0909.61 
ex0909.62 

 
0909.21 
0909.22 

 
0909.31 
0909.32 

 
ex0909.61 
ex0909.62 

 
ex0909.61 
ex0909.62 

 
0910.10 

 
0910.11 
0910.12 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/10. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1001.10 
 
 

1001.90 
 

1001.11 
1001.19 

 
1001.91 
1001.99 

 
1002.00 

 
1002.10 
1002.90 

 
1003.00 

 
1003.10 
1003.90 

 
1004.00 

 
1004.10 
1004.90 

 
1007.00 

 
1007.10 
1007.90 

 
1008.20 

 
1008.21 
1008.29 

 
1008.90 

 
1008.40 
1008.50 
1008.60  
1008.90 

 
1102.10 

 
1102.90 

 

ex1102.90 
 

ex1102.90 
 

1201.00 
 

1201.10 
1201.90 

 
1202.10 

 
 

1202.20 
 

ex1202.30 
1202.41 

 
ex1202.30 
1202.42 

 
1207.20 

 
 

1207.99 
 

1207.21 
1207.29 

 
1207.10 
1207.30 
1207.60 
1207.70 
1207.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/11. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1212.20 
 
 

1212.99 
 

1212.21 
1212.29 

 
1212.92 
1212.93 
1212.94 
1212.99 

 
1501.00 

 
1501.10 
1501.20 
1501.90 

 
1502.00 

 
1502.10 
1502.90 

 
1604.19 

 
 

1604.30 
 

1604.17 
1604.19 

 
1604.31 
1604.32 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/12. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1605.10 
 
 
 

1605.20 
 
 
 
 
 
 

1605.30 
 
 
 

1605.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

1605.90 
 

ex0306.14 
ex0306.24 
1605.10 

 
ex0306.16 
ex0306.17 
ex0306.26 
ex0306.27 
1605.21 
1605.29 

 
ex0306.12 
ex0306.22 
1605.30 

 
ex0306.11 
ex0306.15 
ex0306.19 
ex0306.21 
ex0306.25 
ex0306.29 
1605.40 

 
ex0307.19 
ex0307.29 
ex0307.39 
ex0307.49 
ex0307.59 
ex0307.60 
ex0307.79 
ex0307.89 
ex0307.99 
ex0308.19 
ex0308.29 
ex0308.30 
ex0308.90 
1605.51 
1605.52 
1605.53 
1605.54 
1605.55 
1605.56 
1605.57 
1605.58 
1605.59 
1605.61 
1605.62 
1605.63 
1605.69 

 
1701.11 

 
1701.13 
1701.14 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/13. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2003.20 
 

2003.90 
 

ex2003.90 
 

ex2003.90 
 

2008.92 
 

2008.99 
 

2008.97 
 

2008.93 
2008.99 

 
2009.80 

 
2009.81 
2009.89 

 
2403.10 

 
2403.11 
2403.19 

 
2528.10 

 
2528.90 

 

ex2528.00 
 

ex2528.00 
 

2710.11 
 
 

2710.19 
 

2710.12 
ex2710.20 

 
2710.19 

ex2710.20 
 

2830.90 
 

2830.90 
ex2852.90 

 
2835.39 

 
2835.39 

ex2852.90 
 

2842.10 
 

2842.10 
ex2852.90 

 
2848.00 

 
2848.00 

ex2852.90 
 

2849.90 
 

2849.90 
ex2852.90 

 
2850.00 

 
2850.00 

ex2852.90 
 

2852.00 
 

2852.10 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/14. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2903.41 
 

2903.42 
 

2903.43 
 

2903.44 
 

2903.45 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

2903.46 
 

2903.76 
 

2903.47 
 

2903.78 
 

2903.49 
 

2903.71 
2903.72 
2903.73 
2903.74 
2903.75 
2903.79 

 
2903.51 

 
2903.52 

 
2903.59 

 
2903.61 

 
2903.62 

 
2903.69 

 

2903.81 
 

2903.82 
 

2903.89 
 

2903.91 
 

2903.92 
 

2903.99 
 

2908.99 
 

2908.92 
2908.99 

 
2912.30 

 
2912.49 

 

ex2912.49 
 

ex2912.49 
 

2914.21 
 

2914.29 
 

ex2914.29 
 

ex2914.29 
 

2916.19 
 

2916.16 
2916.19 

 
2916.35 

 
2916.39 

 

ex2916.39 
 

ex2916.39 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/15. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2925.29 
 

2925.29 
ex3002.10 

 
2931.00 

 
2931.10 
2931.20 
2931.90 

 
2932.21 

 
2932.29 

 

ex2932.20 
 

ex2932.20 
 

2933.29 
 

2933.29 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
2934.99 

 
ex2852.90 
2934.99 

ex3002.10 
 

2937.31 
 

2937.39 
 

2937.40 
 

2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
ex3002.10 

 
2939.49 

 
2939.44 
2939.49 

 
3002.10 

 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
3002.20 

 
ex3002.10 
3002.20 

 
3002.90 

 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
3201.90 

 
ex2852.90 
3201.90 

 
3501.90 

 
ex2852.90 
3501.90 

 
3502.90 

 
ex2852.90 
3502.90 

 
3504.00 

 
ex2852.90 
3504.00 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/16. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

3702.51 
 

3702.52 
 

ex3702.52 
 

ex3702.52 
 

3702.91 
 
 

3702.93 
 

3702.94 
 

3702.95 
 

ex3702.96 
ex3702.97 

 
ex3702.96 

 
ex3702.97 

 
3702.98 

 
3808.50 

 
3808.91 

 
 

3808.92 
 
 

3808.93 
 
 

3808.94 
 
 

3808.99 
 

ex3808.50 
 

ex3808.50 
3808.91 

 
ex3808.50 
3808.92 

 
ex3808.50 
3808.93 

 
ex3808.50 
3808.94 

 
ex3808.50 
3808.99 

 
3824.90 

 
ex2852.90 
3824.90 
3826.00 

 
3907.20 

 
ex3002.10 
3907.20 

 
3926.20 

 
 

3926.90 
 

3926.20 
ex9619.00 

 
3926.90 

ex9619.00 
 

4101.20 
 
 

4101.90 
 

4101.20 
ex4101.90 

 
ex4101.90 

 
4401.30 

 
4401.31 
4401.39 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/17. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

4808.20 
 

4808.30 
 

ex4808.40 
 

ex4808.40 
 

4814.10 
 

4814.90 
 

ex4814.90 
 

ex4814.90 
 

4818.40 
 

ex9619.00 
 

5601.10 
 

ex9619.00 
 

5801.24 
 

5801.25 
 

ex5801.27 
 

ex5801.27 
 

5801.34 
 

5801.35 
 

ex5801.37 
 

ex5801.37 
 

6108.21 
 
 

6108.22 
 
 

6108.29 
 

6108.21  
ex9619.00 

 
6108.22 

ex9619.00 
 

6108.29  
ex9619.00 

 
6111.20 

 
 

6111.30 
 
 

6111.90 
 

6111.20  
ex9619.00 

 
6111.30  

ex9619.00 
 

6111.90  
ex9619.00 

 
6113.00 

 
6113.00  

ex9619.00 
 

6208.91 
 
 

6208.92 
 
 

6208.99 
 

6208.91  
ex9619.00 

 
6208.92  

ex9619.00 
 

6208.99  
ex9619.00 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/18. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

6209.20 
 
 

6209.30 
 
 

6209.90 
 

6209.20  
ex9619.00 

 
6209.30  

ex9619.00 
 

6209.90  
ex9619.00 

 
6210.50 

 
6210.50 

ex9619.00 
 

6211.41 
 

6211.49 
 

ex6211.49 
 

ex6211.49 
 

6306.91 
 

6306.99 
 

ex6306.90 
 

ex6306.90 
 

6307.90 
 

6307.90 
ex9619.00 

 
6406.91 

 
6406.99 

 

ex6406.90 
 

ex6406.90 
 

6505.10 
 

6505.90 
 

ex6505.00 
 

ex6505.00 
 

6811.83 
 

6811.89 
 

ex6811.89 
 

ex6811.89 
 

7319.20 
 

7319.30 
 

ex7319.40 
 

ex7319.40 
 

7418.11 
 

7418.19 
 

ex7418.10 
 

ex7418.10 
 

7615.11 
 

7615.19 
 

ex7615.10 
 

ex7615.10 
 

8201.20 
 

8201.90 
 

ex8201.90 
 

ex8201.90 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/19. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

8205.80 
 

8205.90 
 

ex8205.90 
 

ex8205.90 
 

8452.40 
 

8452.90 
 

ex8452.90 
 

ex8452.90 
 

8456.90 
 

ex8456.90 
 

8466.93 
 

ex8466.93 
 

8479.89 
 

ex8456.90 
8479.71 
8479.79 
8479.89 

 
8479.90 

 
ex8466.93 
8479.90 

 
8507.80 

 
8507.50 
8507.60 
8507.80 

 
8523.40 

 
8523.41 
8523.49 

 
8540.40 

 
8540.50 

 

ex8540.40 
 

ex8540.40 
 

8540.72 
 

8540.79 
 

ex8540.79 
 

ex8540.79 
 

8714.11 
 

8714.19 
 

ex8714.10 
 

ex8714.10 
 

9007.11 
 

9007.19 
 

ex9007.10 
 

ex9007.10 
 

9008.10 
 

9008.20 
 

9008.30 
 

9008.40 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/20. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

9109.11 
 

9109.19 
 

ex9109.10 
 

ex9109.10 
 

9114.20 
 

9114.90 
 

ex9114.90 
 

ex9114.90 
 

9301.11 
 

9301.19 
 

ex9301.10 
 

ex9301.10 
 

9305.21 
 

9305.29 
 

ex9305.20 
 

ex9305.20 
 

9504.10  
 

9504.90 
 

ex9504.50 
 

ex9504.50 
9504.90 

 
9608.31 

 
9608.39 

 

ex9608.30 
 

ex9608.30 
 

 
___________ 
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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 

  

107788
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HS 2012 HS 2017 

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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HS 2012 HS 2017 

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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HS 2012 HS 2017 

  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 
  



TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION 

TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 

October 2016 

 
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/17. 

HS 2012 HS 2017 

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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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 

  

 

*      *      * 
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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). 

 




