
 หน้า   ๑๙ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๕๕/๒๕๖๐ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และพิธีการสําหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร 
สําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่น 

 
 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  (Agreement  between  the  Kingdom  of  Thailand  and  Japan  for  
an  Economic  Partnership)  มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  (Sub–Committee  on  
Rules  of  Origin  under  the  Agreement  between  the  Kingdom  of  Thailand  and  
Japan  for  an  Economic  Partnership)  คร้ังที่  ๒  เม่ือวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๑  ณ  กระทรวง
การต่างประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากร
และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่น  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

ข้อ  ๑ หลักการทั่วไป 
(๑) ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสําหรับของในภาค  ๒  แห่งพิกัดอัตราศุลกากร

ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่มีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่น  ตามบัญชีอัตราอากร  ๑  บัญชีอัตราอากร  
๒  และบัญชีอัตราอากร  ๓  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่น  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๒) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ  ๒  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) ของตามบัญชีอัตราอากร  ๑  และของตามบัญชีอัตราอากร  ๒ 
(ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความตก

ลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

(ข) ของตามประเภทย่อย  ๘๓๐๒.๓๐.๑๐   ประเภทย่อย     ๘๓๐๒.๓๐.๙๐   
ประเภทย่อย  ๘๓๐๒.๖๐.๐๐  ประเภทย่อย  ๘๔๐๗.๓๓.๙๐  ประเภทย่อย   ๘๔๐๗ .๓๔ .๗๑  
ประเภทย่อย  ๘๔๐๗.๓๔.๗๒  ประเภทย่อย  ๘๔๐๗.๓๔.๗๓  ประเภทย่อย   ๘๔๐๗ .๓๔ .๙๔  
ประเภทย่อย  ๘๔๐๗.๓๔.๙๕  ประเภทย่อย  ๘๔๐๗.๓๔.๙๙   ประเภทย่อย   ๘๔๐๘ .๒๐ .๒๑  
ประเภทย่อย  ๘๔๐๘.๒๐.๒๒  ประเภทย่อย  ๘๔๐๘.๒๐.๒๓  ประเภทย่อย   ๘๔๐๘ .๒๐ .๙๔  
ประเภทย่อย  ๘๔๐๘.๒๐.๙๕    ประเภทย่อย  ๘๔๐๘.๒๐.๙๖   ประเภทย่อย   ๘๔๐๙ .๙๑ .๔๑  



 หน้า   ๒๐ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๑.๔๒    ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๑.๔๓  ประเภทย่อย   ๘๔๐๙ .๙๑ .๔๔  
ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๑.๔๕    ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๑.๔๖  ประเภทย่อย   ๘๔๐๙ .๙๑ .๔๗  
ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๑.๔๘    ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๑.๔๙   ประเภทย่อย   ๘๔๐๙ .๙๙ .๔๑  
ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๙.๔๒    ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๙.๔๓  ประเภทย่อย   ๘๔๐๙ .๙๙ .๔๔  
ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๙.๔๕    ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๙.๔๖   ประเภทย่อย   ๘๔๐๙ .๙๙ .๔๗  
ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๙.๔๘    ประเภทย่อย  ๘๔๐๙.๙๙.๔๙  ประเภทย่อย   ๘๔๑๓ .๓๐ .๓๐  
ประเภทย่อย  ๘๔๑๓.๓๐.๔๐    ประเภทย่อย  ๘๔๑๓.๓๐.๕๑   ประเภทย่อย   ๘๔๑๓ .๓๐ .๕๒ 
ประเภทย่อย  ๘๔๑๓.๓๐.๙๐  ประเภทย่อย  ๘๔๘๓.๑๐.๒๕   ประเภทย่อย   ๘๔๘๓ .๑๐ .๒๖ 
ประเภทย่อย  ๘๔๘๓.๑๐.๒๗    ประเภทย่อย  ๘๔๘๓.๔๐.๔๐  ประเภทย่อย   ๘๔๘๓ .๔๐ .๙๐   
ประเภทย่อย  ๘๕๑๑.๔๐.๒๑    ประเภทย่อย  ๘๕๑๑.๔๐.๓๒   ประเภทย่อย   ๘๕๑๑ .๔๐ .๓๓  
ประเภทย่อย  ๘๕๑๑.๔๐.๙๑    ประเภทย่อย  ๘๕๑๑.๕๐.๒๑   ประเภทย่อย   ๘๕๑๑ .๕๐ .๓๒  
ประเภทย่อย  ๘๕๑๑.๕๐.๓๓    ประเภทย่อย  ๘๕๑๑.๕๐.๙๑  ประเภทย่อย   ๘๕๓๗ .๑๐ .๑๑  
ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๑๐.๑๒    ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๑๐.๑๓  ประเภทย่อย   ๘๕๓๗ .๑๐ .๑๙  
ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๑๐.๒๐    ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๑๐.๓๐   ประเภทย่อย   ๘๕๓๗ .๑๐ .๙๑
ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๑๐.๙๒    ประเภทยอ่ย  ๘๕๓๗.๑๐.๙๙   ประเภทย่อย   ๘๕๓๗ .๒๐ .๑๑  
ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๒๐.๑๙    ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๒๐.๒๑  ประเภทย่อย   ๘๕๓๗ .๒๐ .๒๙  
ประเภทย่อย  ๘๕๓๗.๒๐.๙๐    ประเภทย่อย  ๘๕๓๘.๑๐.๑๑  ประเภทย่อย   ๘๕๓๘ .๑๐ .๑๒  
ประเภทย่อย  ๘๕๓๘.๑๐.๑๙    ประเภทย่อย  ๘๕๓๘.๑๐.๒๑   ประเภทย่อย   ๘๕๓๘ .๑๐ .๒๒  
ประเภทย่อย  ๘๕๓๘.๑๐.๒๙    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๑๐.๙๐   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๒๑ .๐๐  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๙.๑๕  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๙.๑๖   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๒๙ .๑๗  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๙.๑๘    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๙.๑๙   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๒๙ .๒๐ 
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๙.๙๓  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๙.๙๔   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๒๙ .๙๕ 
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๙.๙๖  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๙.๙๗   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๒๙ .๙๘  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๒๙.๙๙    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๓๐.๒๑   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๓๐ .๒๙  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๓๐.๓๐  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๓๐.๙๐   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๔๐ .๑๑  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๔๐.๑๓  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๔๐.๑๙   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๔๐ .๒๖  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๔๐.๒๗  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๔๐.๒๙   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๔๐ .๙๒  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๔๐.๙๙  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๕๐.๑๑   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๕๐ .๑๓  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๕๐.๑๙  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๕๐.๒๖   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๕๐ .๒๗  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๕๐.๒๙    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๕๐.๙๔   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๕๐ .๙๕  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๕๐.๙๖    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๕๐.๙๙  ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๗๐ .๑๖   
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๗๐.๑๗    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๗๐.๑๘   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๗๐ .๑๙  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๗๐.๒๒    ประเภทยอ่ย  ๘๗๐๘.๗๐.๒๓   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๗๐ .๒๙  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๗๐.๓๒    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๗๐.๓๓  ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๗๐ .๓๔  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๗๐.๓๙    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๗๐.๙๖   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๗๐ .๙๗  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๗๐.๙๙    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๘๐.๑๖   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๘๐ .๑๗  



 หน้า   ๒๑ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๘๐.๑๙    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๘๐.๙๒  ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๘๐ .๙๙  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๑.๑๖    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๑.๑๗   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๑ .๑๘
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๑.๑๙    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๑.๙๓   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๑ .๙๔  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๑.๙๕    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๑.๙๙  ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๒ .๒๐  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๒.๕๑  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๒.๕๒  ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๒ .๖๑  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๒.๖๒    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๒.๙๐   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๓ .๖๐  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๓.๗๐    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๓.๙๐   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๔ .๑๙  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๔.๙๕    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๔.๙๙   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๕ .๑๐  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๕.๙๐    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๙.๒๑  ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๙ .๒๔  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๙.๒๕    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๙.๓๐   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๙ .๔๐  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๙.๕๐  ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๙.๖๑   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๙ .๖๒  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๙.๖๓    ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๙.๗๐   ประเภทย่อย   ๘๗๐๘ .๙๙ .๘๐  
ประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๙.๙๑   และประเภทย่อย  ๘๗๐๘.๙๙.๙๙ 
ที่นําเข้ามาโดยผู้ผลิตรถยนต์หรือยานยนต์  เพื่อใช้ในการประกอบเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท  
๘๗.๐๒  ถึงประเภท  ๘๗.๐๕  หรือที่นําเข้ามาโดยผู้ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของรถยนต์
หรือยานยนต์  เพื่อใช้ในการประกอบเป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของรถยนต์หรือยานยนต์ 
ตามประเภท  ๘๗.๐๒  ถึงประเภท  ๘๗.๐๕  เพื่อส่งให้ผู้ผลิตรถยนต์หรือยานยนต์ดังกล่าว   

ให้ผู้นําของเข้าแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ 
๑) หนังสือรับรองถิ่น กําเนิดสินค้าที่ออกตามความตกลงระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
๒) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
 (๒.๒) ของตามบัญชอีัตราอากร  ๓ 
 (ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความ

ตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
 (ข) ของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด

หรือบางส่วนตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
สําหรับภาษีในโควตาที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 

(๒.๓) การนําเข้าของที่ มีราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ   
ไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

(๒.๔) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์  และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 



 หน้า   ๒๒ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ  ๒ หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า   
ต้องเป็นไปตามบทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  ภายใต้ความตกลงระหว่าง

ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๑  
บทที่  ๓  กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า) 

(๑) เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

 (๑.๑) กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิต
ทั้ งหมดในประเทศภาคี  (Wholly  Obtained  or  Produced:  WO)  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วย 
ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจ   

 (๑.๒) กรณี ใช้ เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นมีการผลิตทั้ งหมดในญี่ ปุ่น 
จากวัตถุดิบ  ที่ได้ถิ่นกําเนิดของญ่ีปุ่น  (Produced  Entirely:  PE)  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
ภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ   

 (๑.๓) กรณี ใช้ กฎ เฉพ าะรายสิ น ค้ า   (Product  Specific  Rules:  PSR)   
ให้ปฏิบัติตามกฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับ
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๒  การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎ 
ว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า) 

(๒) กรณีของที่มีเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑) 
 (๒.๑) การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  เง่ือนไขการได้ 

ถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๒   
(HS  2002) 

 (๒.๒) หากของท่ีนําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ  ๒  (๑)  ข้อ  ๒  (๒.๑)  และ  
ข้อ  ๒  (๓)  ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากร  โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตามบัญชีอัตราอากร  ๑  
บัญชีอัตราอากร  ๒  บัญชีอัตราอากร  ๓  ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลด
อัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่ มีถิ่นกําเนิดจากญี่ ปุ่น  โดยใช้ตารางเปรียบเทียบพิ กัดศุลกากร  
(Correlation  Table)  แนบท้ายประกาศน้ี  (เอกสารแนบ  ๒-๑  ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบ
ฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๒  (HS  2002)  เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๗  (HS  2007)  
เอกสารแนบ  ๒-๒  ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๗  (HS  2007)  เป็น
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS  2012)  และเอกสารแนบ  ๒-๓  ตารางเปรียบเทียบ
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS  2012)  เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๗  
(HS  2017) 



 หน้า   ๒๓ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

  (๓) เง่ือนไขและการระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องที่  ๕  ของหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  เป็นไปดังต่อไปนี้ 

เง่ือนไขการได้ถ่ินกําเนิดสินค้า การระบุเกณฑ์ถ่ินกําเนิด
สินค้าในช่อง  ๕ 

ก. ของนั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในญี่ปุ่น  (Wholly  
Obtained)  ตามที่ได้นิยามไว้ในวรรค  ๒  ของข้อ  ๒๘  ของ
ความตกลง 

WO 

ข. ของนั้นมีการผลิตทั้งหมดในญี่ ปุ่นจากวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิด
สินค้าของญี่ปุ่น  (Produced  Entirely) 

PE 

ค. ของนั้นเป็นไปตามกฎเฉพาะรายสินค้า  (Product  Specific  
Rules)  ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๒  ตลอดจนข้อกําหนดที่ใช้
บังคับได้อื่น  ๆ  ทั้งหมดของบทที่  ๓  ของความตกลงฯ  หาก
ของนั้นมีการผลิตทั้งหมดในญี่ปุ่นโดยใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด
ทั้งหมดหรือบางส่วน   

PS 

นอกจากนี้  หากของนั้นได้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ก็ให้ระบุไว้ด้วย 
ของนั้นใช้การสะสม  (Accumulation)  ตามข้อ  ๒๙  ของบทท่ี  ๓  
กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าของความตกลงฯ 

ACU 

ของนั้นใช้เกณฑ์ขั้นต่ํา  (De  Minimis)  ตามข้อ  ๓๐  ของบทท่ี  ๓  
กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าของความตกลงฯ 

DMI 

 
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า   
ต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง

ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญ่ีปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  แนบท้ายประกาศนี้   
(เอกสารแนบ  ๒  ขั้นตอนการดําเนินการที่กล่าวถึงใน  บทที่  ๒  (การค้าสินค้า)  และ  บทที่  ๓   
(กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า))   

(๑) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๑  เอ  
Appendix  1-A  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  และ  ภาคผนวก  ๑  บี  Appendix  1-B  ด้านหลังของ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า)  จะต้องออกโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้า  และอุตสาหกรรม 
ขอ งญี่ ปุ่ น   (The  Ministry  of  Economic,  Trade  and  Industry)  ห รือหน่ วย งานที่ ได้ รั บ 
มอบอํานาจจากกระทรวงดังกล่าว  และต้องมีตราประทับพร้อมกับลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือมี 
ตราประทับและลายมือชื่ออยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้มีอํานาจของหน่วยงานดังกล่าว  ซึ่งได้มีการ
แจ้งบัญชีรายชื่อและที่อยู่  และบัญชีของตัวอย่างลายมือชื่อและตัวอย่างตราประทับไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว 



 หน้า   ๒๔ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ในกรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ที่ไม่มีลายมือชื่อซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีที่อ้างถึง
ในวรรคหน่ึงจะไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากร 

(๒) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ต้องใช้กระดาษเอส่ี  ขนาดมาตรฐาน  ไอ  เอส  โอ   
และต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและต้องมีข้อมูลขั้นต่ําปรากฏอย่างน้อยตามแนบท้ายประกาศนี้  
(ภาคผนวก  3  Annex  3   referred  to  in  Chapter  3  Minimum  Data  requirement  for  
Certificate  of  Origin) 
 

(๓) กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  ผู้ส่งออกจะร้องขอให้ออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่  ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐผู้ มีอํานาจหรือหน่วยงานที่ ได้ รับ 
มอบอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  อาจจะดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้ 

 (๓.๑) ทําการแก้ไขหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้น   
โดยการขีดฆ่าข้อความที่ไม่ถูกต้องออกและเพิ่มเติมข้อความที่ต้องการใหม่  และต้องมีการรับรองโดย 
ลงลายมือชื่อของผู้ มีอํานาจ  พร้อมประทับตราหน่วยงานของรัฐผู้ มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีได้ รับ 
มอบอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า   

 (๓.๒) ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่แทนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าฉบับที่มีขอ้มูลที่ไม่ถูกต้องนั้น 

(๔) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ออกให้ภายในวันที่รับบรรทุก  หรือย้อนหลัง 
เม่ือสามารถยืนยันถิ่นกําเนิดสินค้าก็ได้ 

กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าย้อนหลัง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่ 
วันที่รับบรรทุก  โดยต้องมีข้อความในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าว่า  “ISSUED  RETROACTIVELY”  ในช่อง  ๘ 
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  พร้อมทั้งระบุวันที่มีการรับบรรทุกด้วย 

(๕) กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ถูกโจรกรรม  สูญหาย  หรือถูกทําลาย   
ก่อนวันที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหมดอายุ  ผู้ส่งออกอาจร้องขอให้หน่วยงานของรัฐผู้มีอํานาจของภาคี 
ผู้ส่งออกหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ให้ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่  โดยที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่จะต้องระบุเลขที่อ้างอิงใหม่   
พร้อมทั้งระบุวันที่และเลขที่อ้างอิงของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิมไว้ในช่องที่  ๘  ของหนังสือ
รับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับใหม่ด้วย  ทั้งนี้วันที่ออกใหม่ต้องไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิม  และอายุของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับใหม่มีผลนับตั้งแต่วันที่ 
ออกหนงัสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดิม 

(๖) อายุของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ให้ใช้ได้ภายในกําหนด  ๑๒  เดือน  นับแต่ 
วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 



 หน้า   ๒๕ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๗) ให้ใช้้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง  และหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้นอาจระบุบัญชีราคาสินค้าตั้งแต่สองฉบับขึ้นไปที่ออกให้สําหรับการขนส่งของ 
คร้ังเดียวได้ 

(๘) พิกัดศุลกากรที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ต้องเป็นพิกัดศุลกากร 
ในระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๒  (HS  2002)  ในระดับ  ๖  หลัก  และรายละเอียดของของควรตรง
กับรายละเอียดที่ระบุในบัญชีราคาสินค้า  และหากเป็นไปได้ควรตรงกับรายละเอียดภายใต้ประเภทพิกัด
ศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ของของนั้น 

(๙) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวอาจสําแดงรายการของหลายรายการได้ 
และของแต่ละรายการจะได้คุณสมบัติถิ่นกําเนิดสินค้าโดยสิทธิของตนเองแยกจากกัน 

(๑๐) ในกรณีที่มีของที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบุรวมอยู่กับของที่ได้รับ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  ให้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้านั้นยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(๑๑) กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย  เช่น  ความไม่สอดคล้องเล็กน้อยหรือการละไว้   
การพิมพ์ผิดหรือการใช้พื้นที่ช่องเกินขอบที่กําหนด  โดยที่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  หรือความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลที่อยู่ในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ให้ยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้นได้ 

(๑๒) การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องที่  ๕  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
ตามข้อ  ๒  (๓)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒ 

ข้อ  ๔ วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า 
(๑) ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความตกลง

ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  โดยย่ืนต้นฉบับ  (Original)  
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๑  เอ  
Appendix  1-A  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิด  และภาคผนวก  ๑  บี  Appendix  1-B  ด้านหลังหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิด)  ที่ผู้นําของเข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ก่อนนําของออกจาก
อารักขาของศุลกากร 

ในกรณีที่ผู้นําของเข้าต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตาม 
ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  ที่ออกโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม  สําหรับการนําของเข้าตามข้อ  ๑  (๒)  (๒.๑)  (ข)  หรือหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญ่ีปุ่นสําหรับ 
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  สําหรับการนําเข้าตามข้อ  ๑  (๒)  (๒.๒)  (ข)  ให้ย่ืนหนังสือรับรองแสดง



 หน้า   ๒๖ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

การได้รับสิทธิดังกล่าว  ที่ผู้นําของเข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวา
ของหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

(๒) กรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และ/หรือ
หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรท่ีนําของเข้า  แต่ประสงค์จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และ
ชําระค่าอากรในอัตราปกติก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร  โดยให้ระบุรหัสเหตุผล  ในช่อง  
Argumentative  Reason  Code  เป็น  “P14”  และระบุรหัสสิทธิพิ เศษในช่อง  Argumentative  
Privilege  Code  เป็น  “TJ1”  หรือ  “TJ2”  หรือ  “TJ3”  หรือ  “TJ6”  แล้วแต่กรณีตามข้อ  ๔  (๓)  
(๓.๒)  ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว  แต่ไม่ได้
บันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตรา
อากรศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผันโดยคําร้อง
นั้นต้องมีคําชี้แจงเหตุผลประกอบ  ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 

(๓) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด  
ดังนี้ 

 (๓.๑) ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
ของที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่น  ตามข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 

 (๓.๒) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import  Declaration  
Detail)  ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege  Code)  ให้ระบุ 

 (๓.๒.๑) เป็น  “TJ1”  สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร  ๑  ท้ายประกาศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร  สําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่น  
ยกเว้นสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อการประกอบเป็นรถยนต์  (Original  Equipment  Manufacturer:  
OEM)  ประเภทย่อยตามข้อ  ๓  (๑)  (ข)  ตามบัญชีหน้าประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้น
อากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่น   

 (๓.๒.๒) เป็น  “TJ2”  สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร  ๒  แนบท้าย
ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจาก
ญี่ปุ่น 

 (๓.๒.๓) เป็น  “TJ3”  สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร  ๓  แนบท้าย
ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจาก
ญี่ปุ่น   

(๓.๒.๔) เป็น  “TJ6”  สําหรับของตามบัญชีอัตราอากร  ๑  แนบท้าย
ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจาก



 หน้า   ๒๗ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ญี่ ปุ่ น   เฉพ าะสิน ค้ าชิ้ น ส่ วนยานยนต์ เพื่ อ การประกอบ เป็ น รถยนต์   (Original  Equipment  
Manufacturer:  OEM)  ตามข้อ   ๓   (๑ )  (ข )  ของบัญชีหน้าประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง   
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่น 

(๓.๓) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสิน ค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต   
(Import  Declaration  Detail  Permit) 

 (๓ .๓ .๑ )  ให้ ระบุ เลขที่หนั งสือ รับรองถิ่น กําเนิดสิน ค้าในช่องเลข 
ที่ใบอนุญาต  (Permit  No) 

 (๓.๓.๒)  ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องวันที่ 
ออกใบอนุญาต  (Issue  Date) 

 (๓.๓.๓)  ให้ระบุรหัสประเทศญี่ปุ่น  ที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  
ในช่องเลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority) 

(๓.๔) กรณีต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  ที่ออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม  หรือที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์มอบหมาย  ให้ระบุเลขที่หนังสือดังกล่าวในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วน
ใบอนุญาต  (Import  Declaration  Detail  Permit)  ดังนี้   

 (๓.๔.๑)   ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองแสดงการได้ รับสิทธิชําระภาษี 
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ออกโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม  หรือที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์มอบหมายในช่องเลขที่ใบอนุญาต  (Permit  No) 

 (๓.๔.๒)   ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี 
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญ่ีปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  ที่ออกโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม  หรือที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  (Issue  Date) 

 (๓.๔.๓)   ให้ ระบุรหั ส   กระทรวงอุตสาหกรรม   ห รือกรมการค้า
ต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  ในช่องเลขประจําตัว
ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit  Issue  Authority) 

(๔) การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบ
รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า  พร้อมย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และ/หรือหนังสือรับรอง
แสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจโดยสําแดงเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ชื่อหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
และการใช้สิทธิตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร



 หน้า   ๒๘ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่น  ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า  และประทับตราหรือเขียนด้วยหมึก 
สีแดงไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า  “TJ” 

(๕) กรณีของที่ได้รับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยไม่ต้องย่ืนหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้   

 (๕.๑) ของที่นําเข้ามีราคา  ซี  ไอ  เอฟ  ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ 
 (๕.๒) ผู้นําของเข้าต้องย่ืนคําร้องขอรับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร

ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 
 (๕.๓) ผู้นําเข้าต้องย่ืนเอกสารรับรองของผู้ส่งออกซึ่งรับรองว่าของดังกล่าว 

มีถิ่นกําเนิดในญี่ปุ่นตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น
สําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

(๖) ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับ
เดียวกัน  ปัญหาที่พบในรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการนั้น  จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้การให้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญ่ีปุ่นสําหรับความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของของรายการอื่น  ๆ  ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดนั้นเสียไปหรือล่าช้า 

(๗) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในระหว่างการตรวจสอบ
ไว้เป็นการชั่วคราว  ให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (๗.๑) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า  เอกสารประกอบ  และต้นฉบับ  
(Original)  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ไม่ถูกต้องตรงกัน  และมีเหตุที่สงสัยหรือจําเป็นต้องสอบถามไป
ยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  และหากของน้ันมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัด
ในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมาย
จะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกัน 
ให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ   

 (๗.๒) กรณีพบปัญหาในของรายการหน่ึงรายการใดในหลายรายการท่ีสําแดง
ภายใต้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  จะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  เฉพาะรายการ 
ที่มีปัญหา  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับ
การฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรท่ีมีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและ
อาจให้ชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

 (๗.๓) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถ่ินกําเนิดสินค้าว่า  ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่าย
ได้รับการยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร  หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้า  หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  สํานักพิกัดอัตรา
ศุลกากร  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับ



 หน้า   ๒๙ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

การฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อน  
และให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

(๘) การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ในกรณีที่ข้อเท็จจริงสอดคล้อง
ถูกต้องตรงกับของที่นําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถ่ินกําเนิดของสินค้า  ให้ผ่อนผันได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๘.๑) กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  เช่น  ความคลาดเคลื่อนหรือ
การตกหล่นเพียงเล็กน้อย  การพิมพ์ผิด  หรือการใช้พื้นที่ช่องเกินขอบที่กําหนด  เป็นต้น  ของข้อความที่
ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ากับข้อความในเอกสารต่าง  ๆ  ที่ย่ืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือ 
ด่านศุลกากร 

 (๘.๒) กรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าน้อยกว่าในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า
ให้ผ่อนผันใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้เท่ากับปริมาณที่นําเข้าจริง  ในกรณีที่ปริมาณของของนําเข้า
จริงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ปริมาณท่ีเกินให้ชําระค่าอากรในอัตราปกติ 

 (๘.๓) กรณีมีปัญหาการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของที่นําเข้าไม่ตรงกับ
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหรือหน่วยงานท่ีได้รับแต่งตั้ง
จากหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าของประเทศภาคีที่ส่งออก  และ/หรือใน
ใบขนสินค้าขาเข้า  หากข้อเท็จจริงของของนั้นสอดคล้องถูกต้องกับเอกสารที่นําเข้า  และเป็นที่แน่ชัดว่า
ของนั้นมีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่นตามเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่กําหนดในข้อ  ๒  หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิด
สินค้า  ให้ชําระในอัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลด
อัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่นที่ได้รับสิทธิตามพิกัดศุลกากรที่ถูกต้องของของที่
นําเข้านั้น  เว้นแต่กรณีที่ผู้นําเข้าประสงค์จะวางประกันและโต้แย้งการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของ
ของให้ดําเนินการตามข้อ  ๔  (๙) 

(๙) กรณีที่ผู้นําของเข้าประสงค์จะวางประกันและโต้แย้งการจําแนกประเภทพิกัด
ศุลกากรของของตามหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ให้ผู้นําของเข้าวางประกันในพิกัดอัตราศุลกากร 
ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มี
ถิ่นกําเนิดจากญี่ปุ่นตามประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบ  และดําเนินการเช่นเดียวกับใบขนสินค้า
ที่มีปัญหาพิกัดศุลกากร 

(๑๐) กรณีการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม  นอกจากจะต้องปฏิบัติติตามข้อ  ๔  (๑)  
หรือ  ข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต้นฉบับ  และบัญชีราคาสินค้า  
(Sale  Invoice)  ที่ออกโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่่ในประเทศที่สาม  หรือโดยผู้ส่งออกในญี่ปุ่น
ที่รับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว  หากของน้ันมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด
สินค้าภายใต้ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ  และ



 หน้า   ๓๐ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ต้องระบุชื่อเต็มและที่อยู่ของ  ผู้ออกบัญชีราคาสินค้าในประเทศที่สามในช่องที่  ๘  ของหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้า 

(๑๑) กรณีของจากประเทศภาคีผู้ส่งออก  นําเข้าประเทศไทยเป็นไปตามข้อ  ๒๙   
การสะสม(Accumulation)  ของบทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๑  
บทที่  ๓  กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า)  นอกจากต้องสําแดงเงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ  ๒  (๓)  
แล้วจะต้องระบุ  “ACU”  ในช่องที่  ๕  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น 

(๑๒) กรณีของจากประเทศภาคีผู้ส่งออก  นําเข้าประเทศไทยเป็นไปตามข้อ  ๓๐  
เกณฑ์ขั้นต่ํา  (De  Minimis)  ของบทที่  ๓  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๑  
บทที่  ๓  กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้า)  นอกจากต้องสําแดงเงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ  ๒  (๓)  
แล้วจะต้องระบุ  “DMI”  ในช่องที่  ๕  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น 

(๑๓) กรณีของที่นําเข้าโดยส่งผ่านประเทศอื่น  นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  
หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนใบตราส่งสินค้าชนิดส่งผ่านประเทศอ่ืน  (Through  Bill  of  
Lading)  หรือหนังสือรับรองหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งหน่วยงานศุลกากรของประเทศที่มิใช่คู่ภาคีหรือองค์กรอื่น
ที่เก่ียวข้องให้ไว้เป็นหลักฐานซึ่งแสดงว่าของนั้นไม่ได้ผ่านการดําเนินการอื่นนอกจากการขนถ่ายสินค้าลง  
การขนถ่ายสินค้าขึ้น  หรือกระบวนการอื่นใดเพื่อถนอมรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดีในประเทศที่ไม่ใช่คู่ภาคี
เหล่านั้น   

(๑๔) กรณีที่ผู้นําของเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  และประสงค์จะขอคืนอากร
โดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนําเข้า  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าและ/หรือย่ืนหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิดังกล่าวในข้อ  ๔  (๑)  พร้อมได้เขียนหรือ
ประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและ/หรือของ
หนงัสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า 

ข้อ  ๕ กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ ย่ืนเพื่อขอใช้สิทธิ
ยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร  หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 

ข้อ  ๖ ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าของที่ขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร  สําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  สําเนาหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ออกโดย
กระทรวงอุตสาหกรรมและสําเนาหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ออกโดย



 หน้า   ๓๑ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย  ในสื่อรูปแบบใด   ๆ  
หรือเอกสารไว้เพื่อให้ตรวจสอบ  เป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันนําของเข้า 

ข้อ  ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

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

อธิบดีกรมศุลกากร 



Chapter 3 
Rules of Origin 

บทท่ี 3 

กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา 

Article 27 
Definitions 

 
For the purposes of this Chapter: 
 
 (a) the term “competent 

governmental authority” 
means the authority 
that, according to the 
legislation of each 
Party, is responsible 
for the issuing of the 
certificate of origin 
or for the designation 
of the certification 
entities or bodies. In 
the case of Japan, the 
Ministry of Economy, 
Trade and Industry or 
an authority succeeding 
this Ministry, and in 
the case of Thailand, 
the Ministry of 
Commerce or an 
authority succeeding 
this Ministry; 

 
 (b) the term “customs 

authority” means the 
authority that, 
according to the 
legislation of each 
Party or non-Parties, 
is responsible for the 
administration and 
enforcement of its 
customs laws and 
regulations. In the 
case of Japan, the 
Ministry of Finance, 
and in the case of 
Thailand, the Customs 
Department; 

 
 (c) the term “exporter” 

means a person located 

ขอ 27 

คํานิยาม 

 

เพื่อความมุงประสงคของบทนี้ 

      (เอ) คําวา “หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจ” หมายถึง 

หนวยงานผูมีอํานาจซึ่งตามกฎหมายของภาคี

แตละฝายเปนผูรับผิดชอบการออกหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคาหรือการแตงต้ัง

องคกรหรือหนวยงานรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

ในกรณีญ่ีปุน ไดแก กระทรวงเศรษฐกิจ 

การคาและอุตสาหกรรม (METI) หรือ

หนวยงานที่รับชวงตอจากกระทรวงนี้ ใน

กรณีประเทศไทย ไดแก กระทรวงพาณิชย 

หรือหนวยงานผูมีอํานาจที่รับชวงตอจาก

กระทรวงน้ี 

 

      (บี) คําวา “หนวยงานศลุกากร” หมายถึง หนวยงาน

ผูมีอํานาจซึ่งตามกฎหมายของภาคีแตละฝาย

หรือประเทศที่มิใชคูภาคีเปนผูรับผิดชอบการ

บริหารและการบังคับใชกฎหมายและ

ขอบังคับเกี่ยวกับศุลกากร ในกรณีญ่ีปุน ไดแก 

กระทรวงการคลัง และในกรณีประเทศไทย 

ไดแก กรมศุลกากร 

 

 

      (ซี) คําวา “ผูสงออก” หมายถึง บุคคลที่มีถิ่นที่อยู

เอกสารแนบ ๑ 



in an exporting Party 
who exports a good from 
the exporting Party; 

 
 (d) the terms “factory 

ships of the Party” and 
“vessels of the Party” 
respectively mean 
factory ships and 
vessels: 

 
(i) which are 

registered in the 
Party; 

 
(ii) which sail under 

the flag of the 
Party; 

 
(iii) which are owned to 

an extent of at 
least 50 per cent 
by nationals of 
the Party, or by a 
juridical person 
with its head 
office in the 
Party, of which 
the 
representatives, 
chairman of the 
board of 
directors, and the 
majority of the 
members of such 
board are 
nationals of the 
Party, and of 
which at least 50 
per cent of the 
equity interest is 
owned by nationals 
or juridical 
persons of the 
Party; and 

 
  (iv) of which at least 

75 per cent of the 
total of the 
master,  officers 
and crew are 

ในภาคีผูสงออกซึ่งเปนผูสงออกสินคาจากภาคี

ผูสงออก 

      (ดี) คําวา “เรือโรงงานของภาคี” และ “เรือของ

ภาคี” หมายถึงเรือโรงงานและเรือดังตอไปน้ี

ตามลําดับ  

(1)  ซึ่งจดทะเบียนในภาคี 

 

 

(2)           ซึ่งแลนโดยชักธงของภาคี 

 

(3)     ซึ่งอยางนอยรอยละ 50 เปนของคนชาติของภาคี

หรือของนิติบุคคลซึ่งมีสํานักงานใหญต้ังอยูในภาคี

โดยมีผูแทน ประธานคณะกรรมการบริหารและ  

สมาชิกสวนใหญของคณะกรรมการดังกลาวเปนคน

ชาติของภาคีและอยางนอยรอยละ 50 ของทุนเปนของ

คนชาติหรือนิติบุคคลของภาคี 

 

 

 

 

 

 

 

            

  (4)  ซึ่งจํานวนรวมของผูบังคับการเรือ เจาหนาที่

ประจําเรือและลูกเรือ อยางนอยรอยละ 

75 เปนคนชาติของคูภาคี หรือประเทศที่



nationals of the 
Parties or non-
Parties which are 
member countries 
of the Association 
of Southeast Asian 
Nations 
(hereinafter 
referred to in 
this Agreement as 
“ASEAN”); 

 
 (e) the term “fungible 

goods” or “fungible 
materials” respectively 
means goods or 
materials that are 
interchangeable for 
commercial purposes, 
whose properties are 
essentially identical; 

 
 
 
 (f) the term “Generally 

Accepted Accounting 
Principles” means the 
recognised consensus or 
substantial 
authoritative support 
within a Party at a 
particular time as to 
which economic 
resources and 
obligations should be 
recorded as assets and 
liabilities, which 
changes in assets and 
liabilities should be 
recorded, how the 
assets and liabilities 
and changes in them 
should be measured, 
what information should 
be disclosed and how it 
should be disclosed, 
and which financial 
statements should be 
prepared.  These 
standards may be broad 
guidelines of general 

มิใชคูภาคีซึ่งเปนสมาชิกสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(ซึ่งตอไปในความตกลงฉบับนี้จะเรียกวา 

“อาเซยีน") 

 

 

         

       (อี) คําวา “สนิคาซึง่ทดแทนกนัได” หรือ “วัตถุดิบ

ซึง่ทดแทนกนัได” หมายความตามลําดับวา 

สินคาหรือวัตถุดิบซึ่งสามารถใชแทนกันได

เพื่อจุดประสงคในเชิงพาณิชย โดยคุณสมบัติ

ของสินคาหรือวัตถุดิบดังกลาวเหมือนกันใน

สาระสําคัญ 

(เอฟ) คําวา “หลักการทางบัญชีอันเปนที่ยอมรับ

ทั่วไป” หมายถึง ฉันทามติหรือการ

สนับสนุนจากผูที่เชื่อถือไดอยางมีนัยสําคัญ

ภายในภาคีที่ไดรับการยอมรับ ณ เวลาใด

เวลาหน่ึง เกี่ยวกับวาทรัพยากรและภาระ

ผูกพันทางเศรษฐกิจใดที่ควรจะบันทึกเปน

สินทรัพยและหน้ีสิน การเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหน้ีสินใดที่ควรจะบันทึกไว 

สินทรัพย หน้ีสินและการเปลี่ยนแปลงของ

สนิทรัพยและหน้ีสนิควรจะวัดอยางไร 

ขอมูลใดที่ควรจะเปดเผยและควรจะเปดเผย

ดวยวิธกีารใด และงบการเงินใดที่ควรจะ

จัดทําขึ้น มาตรฐานเหลานี้อาจเปนแนวทาง

กวางๆ สําหรับการใชโดยทั่วไป ตลอดจน

ทางปฏิบัติและขั้นตอนอยางละเอียด 



application as well as 
detailed practices and 
procedures; 

 
 (g) the term “importer” 

means a person who 
imports a good into the 
importing Party in 
accordance with its 
laws and regulations; 

 
 (h) the term “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 another 
good, including: 

 
(i) fuel and energy; 

 
(ii) tools, dies and 

molds; 
 

(iii) spare parts and 
goods used in the 
maintenance of 
equipment and 
buildings; 

 
(iv) lubricants, 

greases, 
compounding 
materials and 
other goods used 
in production or 
used to operate 
equipment and 
buildings; 

 
(v) gloves, glasses, 

footwear, 
clothing, safety 
equipment and 

   

(จี) คําวา “ผูนําเขา” หมายถึง บุคคลที่นําสินคาเขา

มาในภาคีผูนําเขาโดยเปนไปตามกฎหมาย

และขอบังคับของภาคีน้ัน 

 

(เอช) คําวา “วัตถุดิบทางออม” หมายถึง สินคาที่ใช

ในการผลิต การทดสอบ หรือ การ

ตรวจสอบสินคาอ่ืนแตไมรวมอยูในตัว

สินคาน้ัน หรือสินคาที่ใชในการบํารุงรักษา

อาคารหรือการใชอุปกรณที่เกี่ยวกับการผลิต

สินคาอ่ืน รวมถงึ 

 

 

 

(1)         เชื้อเพลิงและพลังงาน 

(2)         เคร่ืองมือ แมพิมพ แบบหลอ 

 

(3)         ชิ้นสวนสํารองและสินคาที่ใชในการ   

บํารุงรักษาอุปกรณและอาคาร 

 

(4)              สารหลอลื่น ไข สารประกอบและสนิคา

อ่ืนซึ่งใชในการผลิตหรือใชในการใชอุปกรณและ

อาคาร 

 

 

(5)            ถุงมือ แกว รองเทา เสื้อผา อุปกรณและ

พัสดุเพื่อความปลอดภัย 

 



supplies; 
 

(vi) equipment, devices 
and supplies used 
for testing or 
inspecting the 
goods; 

 
(vii) catalysts and 

solvents; and 
 

(viii) any other goods 
that 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; 

 
 (i) the term “material” 

means a good that is 
used in the production 
of another good; 

 
 (j) the term “non-

originating material” 
means a good which is 
used in the production 
of another good and 
does not qualify as an 
originating material of 
a Party referred to in 
paragraph (k) below; 

 

 (k) the term “originating 
material of a Party” 
means an originating 
good of a Party which 
is used in the 
production of another 
good in the Party, 
including that which is 
considered as an 
originating material of 
the Party pursuant to  
Article 29; 

 

(6)            อุปกรณ เคร่ืองประดิษฐ และ พัสดุที่ใช

สําหรับทดสอบหรือตรวจสอบสินคา 

 

(7)            คะตะไลสและตัวทําละลาย และ 

 

(8)           สินคาอ่ืนใดที่ไมรวมอยูในตัวสินคาแตใช

ในการผลติสนิคาโดยสามารถแสดงใหเห็นอยาง

สมเหตุสมผลไดวาการใชดังกลาวเปนสวนหน่ึงของ

การผลิตน้ันดวย 

 

               

              (ไอ) คําวา “วัตถุดิบ” หมายถึง สินคาที่

ใชในการผลิตสินคาอ่ืน 

              (เจ) คําวา “วัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิด” 

หมายถึง สินคาที่ใชในการผลิต

สินคาอ่ืนและไมมีคุณสมบัติของ

การเปนวัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดของ

ภาคีที่กลาวถึงในวรรค (เค) ขางลาง 

 

              (เค) คําวา “วัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดของ

ภาคี” หมายถึง สินคาที่ไดถิ่นกําเนิด

ของภาคีที่ใชในการผลิตสินคาอ่ืน

ในภาคี รวมถึงที่ไดรับการพิจารณา

วาเปนวัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดของ

ภาคีตามขอ 303 

 



 
 (l) the term “packing 

materials and 
containers for 
shipment” means goods 
that are used to 
protect a good during 
transportation, other 
than packaging 
materials and 
containers for retail 
sale referred to in 
Article 37; 

 
 
 (m) the term “preferential 

tariff treatment” means 
the rate of customs 
duties applicable to an 
originating good of the 
exporting Party in 
accordance with 
paragraph 1 of Article 
18; and 

 
 (n) the term “production” 

means methods of 
obtaining goods 
including but not 
limited to 
manufacturing, 
assembling, processing, 
raising, growing, 
breeding, mining, 
extracting, harvesting, 
fishing, trapping, 
gathering, collecting, 
hunting and capturing. 

 

 

 

 (แอล) คําวา “วัตถุดิบที่ใชในการบรรจุหีบหอและ

ภาชนะที่ใชบรรจุสินคาเพื่อการสงสินคา” หมายถึง 

สินคาที่ใชในการปองกันสินคาระหวางการขนสง 

นอกเหนือจากวัตถุดิบที่เปนบรรจุภัณฑและภาชนะที่

ใชบรรจุสินคาเพื่อการขายปลีกที่กลาวถึงในขอ 311 

           

 

  (เอ็ม) คําวา “การปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร” 

หมายถึง อัตราอากรศุลกากรที่ใช

บังคับกับสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของ

ภาคีผูสงออกโดยเปนไปตามวรรค 

1 ของขอ 204 และ 

            (เอ็น) คําวา “การผลิต” หมายถึงวิธีการ

ไดมาซึ่งสินคา ที่รวมถึงแตไมจํากัด

เฉพาะ การผลิตในโรงงาน การ

ประกอบ การผานกระบวนการ 

การเลี้ยง การปลูก การเพาะพันธุ 

การทําเหมือง การสกัด การเก็บ

เกี่ยว การประมง การดัก การ

รวบรวม การเก็บ การลาและการ

จับ 

 

Article 28 
Originating Goods 

 
1. Except as otherwise 
provided for in this Chapter, a 
good shall qualify as an 
originating good of a Party 
where: 

ขอ 28 

สินคาท่ีไดถิ่นกําเนิด 

 

1. ยกเวนวาจะกาํหนดไวเปนอยางอ่ืนในบทน้ี สินคา

จะมีคุณสมบัติของการเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของ

ภาคี ในกรณีที่ 



 
 (a) the good is wholly 

obtained or produced 
entirely in the 
Party, as defined in 
paragraph 2 below; 

 
 (b) the good is produced 

entirely in the Party 
exclusively from 
originating materials 
of the Party; or 

 
 (c) the good satisfies 

the product specific 
rules set out in 
Annex 2, as well as 
all other applicable 
requirements of this 
Chapter, when the 
good is produced 
entirely in the Party 
using non-originating 
materials in whole or 
in part. 

 

2. For the purposes of 
subparagraph 1(a) above, the 
following goods shall be 
considered as being wholly 
obtained or produced entirely 
in a Party: 
 
 (a) live animals born and 

raised in the Party; 
 
 (b) animals obtained by 

hunting, trapping, 
fishing, gathering or 
capturing in the 
Party; 

 
 (c) goods obtained from 

live animals in the 
Party; 

 
 (d) plants and plant 

     (เอ) สินคาไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดใน

ภาคี ตามที่นิยามไวในวรรค 2 ขางลาง 

        

      (บี) สินคาที่มีการผลิตทั้งหมดในภาคีจากวัตถุดิบที่

ไดถิ่นกําเนิดของภาคี หรือ 

 

      (ซี) สินคาที่เปนไปตามกฎเฉพาะผลิตภัณฑที่ระบุ

ไวในภาคผนวก 2 ตลอดจนขอกาํหนดอ่ืนๆที่

ใชบังคับของบทนี้ เมื่อสินคามีการผลิต

ทั้งหมดในภาคีโดยใชวัตถุดิบที่ไมไดถิ่น

กําเนิดทั้งหมดหรือบางสวน 

 

 

2. เพื่อความมุงประสงคของอนุวรรค 1(เอ) ขางตน 

สินคาตอไปน้ีจะตองไดรับการพิจารณาวาเปนสินคาที่

ไดมาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในภาคี 

       

(เอ) สัตวมีชีวิตที่เกิดและเลี้ยงเติบโตในภาคี 

 

     (บี) สัตวตางๆที่ไดมาโดยการลา การดัก การ

ประมง การรวบรวมหรือการจับในภาคี 

       

(ซี) สินคาที่ไดมาจากสัตวมีชีวิตในภาคี 

      



products harvested, 
picked or gathered in 
the Party; 

 
 (e) minerals and other 

naturally occurring 
substances, not 
included in 
subparagraphs (a) 
through (d) above, 
extracted or taken in 
the Party; 

 
 (f) goods of sea-fishing 

and other goods taken 
by vessels of the 
Party from the sea 
outside the 
territorial seas of 
the Parties; 

 
 (g) goods produced on 

board factory ships 
of the Party from the 
goods referred to in 
subparagraph (f) 
above; 

 
 (h) goods taken from the 

seabed or subsoil 
beneath the seabed 
outside the 
territorial sea of 
the Party, provided 
that the Party has 
rights to exploit 
such seabed or 
subsoil; 

 
 (i) articles collected in 

the Party which can 
no longer perform 
their original 
purpose in the Party 
nor are capable of 
being restored or 
repaired and which 

 (ดี) พืชและผลิตภัณฑจากพืชที่เก็บเกี่ยว เกบ็ หรือ

รวบรวมในภาคี 

 

      (อี) แรธาตุและสารอ่ืนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

ซึ่งไมรวมอยูในอนุวรรค (เอ) ถึง (ดี) ขางตน

ที่สกัดหรือไดในภาคี 

 

 

   (เอฟ) สินคาประมงทะเลและสินคาอ่ืนที่ไดจาก

เรือของภาคีจากทะเลนอกทะเลอาณาเขต

ของคูภาคี 

 

 

      (จี) สินคาที่ผลิตบนเรือโรงงานของภาคี จาก 

สินคาที่กลาวถึงในอนุวรรค(เอฟ)ขางตน 

 

 

   (เอช) สินคาที่ไดจากพื้นดินทองทะเลหรือดินใต

ผิวดินที่อยูใตพื้นดินทองทะเลนอกทะเล

อาณาเขตของภาคี หากภาคีมีสิทธิในการ

ใชประโยชนจากพื้นดินทองทะเลหรือดิน

ใตผิวดินดังกลาว 

 

      (ไอ) ของที่รวบรวมไดในภาคีซึ่งไมสามารถใช

ตอไปไดตามจุดประสงคด้ังเดิมในภาคี 

หรือไมสามารถทําใหคืนสูสภาพเดิมหรือ

ซอมแซมไดและเหมาะสําหรับการกําจัด



are fit only for 
disposal or for the 
recovery of parts or 
raw materials; 

 
 (j) scrap and waste 

derived from 
manufacturing or 
processing operations 
or from consumption 
in the Party and fit 
only for disposal or 
for the recovery of 
raw materials; 

 
 (k) parts or raw 

materials recovered 
in the Party from 
articles which can no 
longer perform their 
original purpose nor 
are capable of being 
restored or repaired; 
and 

 
 (l) goods obtained or 

produced in the Party 
exclusively from the 
goods referred to in 
subparagraphs (a) 
through (k) above. 

 
3. For the purposes of 
subparagraph 1(c) above, the 
product specific rules set out 
in Annex 2 requiring that the 
materials used undergo a change 
in tariff classification or a 
specific manufacturing or 
processing operation shall 
apply only to non-originating 
materials.  
 
4. (a) For the purposes of 

subparagraph 1(c) 
above, the product 
specific rules set 

หรือการนําชิ้นสวนหรือวัตถุดิบกลับมาใช

ใหมเทาน้ัน 

 

 

       (เจ) ของที่ใชไมไดและเศษที่ไดจากการ

ดําเนินการผลติหรือการผานกระบวนการ 

หรือจากการบริโภคในภาคี และเหมาะ

สําหรับการกําจัดหรือการนําวัตถุดิบ

กลับมาใชใหมเทานั้น 

 

      (เค) ชิ้นสวนหรือวัตถุดิบที่นํากลับมาใชใหมใน

ภาคีจากของที่ไมสามารถใชตอไปไดตาม

จุดประสงคด้ังเดิม หรือไมสามารถทําให

คืนสูสภาพเดิมหรือซอมแซมได และ 

 

 

    (แอล) สินคาที่ไดมาหรือมีการผลิตในภาคี จาก

สินคาที่กลาวถึงในอนุวรรค(เอ) ถึง (เค) 

ขางตนเทาน้ัน 

 

3. เพื่อความมุงประสงคของอนุวรรค 1(ซี) ขางตน 

กฎเฉพาะผลิตภัณฑที่ระบุไวในภาคผนวก 2  ที่

กําหนดใหวัตถุดิบที่ใชตองผานการเปลี่ยนพิกัดอัตรา

ศุลกากร หรือการดําเนินการผลิตหรือการผาน

กระบวนการที่เฉพาะเจาะจง จะตองใชกับวัตถุดิบที่

ไมไดถิ่นกําเนิดในภาคีเทาน้ัน 

4.    (เอ) เพื่อความมุงประสงคของอนุวรรค 1(ซี) 



out in Annex 2 using 
the value-added 
method require that 
the qualifying value 
content of a good, 
calculated in 
accordance with 
subparagraph (b) 
below, is not less 
than the percentage 
specified by the rule 
for the good. 

 
 (b) For the purposes of 

calculating the 
qualifying value 
content of a good, 
the following formula 
shall be applied: 

 
 F.O.B. – V.N.M. 

Q.V.C.  =   -----------------   
x 100 

 F.O.B. 
 
  Where: 
 
   Q.V.C. is the 

qualifying value 
content of a good, 
expressed as a 
percentage; 

 
   F.O.B. is, 

except as provided 
for in paragraph 5 
below, the free-on-
board value of a good 
payable by the buyer 
of the good to the 
seller of the good, 
regardless of the 
mode of shipment, not 
including any 
internal taxes 
reduced, exempted, or 
repaid when the good 

ขางตน กฎเฉพาะผลิตภัณฑที่ระบุใน

ภาคผนวก 2 ที่ใชวิธีการคํานวณมูลคาเพิ่ม

กําหนดใหสัดสวนมูลคาที่ไดคุณสมบัติ

ของสินคาที่คํานวณตามอนุวรรค (บี) 

ขางลางตองไมนอยกวาคารอยละที่ระบุไว

โดยกฎสําหรับสินคาน้ัน 

 

 

 

    (บี) เพื่อความมุงประสงคในการคํานวณ 

“สัดสวนมูลคาที่ไดคุณสมบัติ” 

จะตองใชสูตรตอไปน้ี 

 

 

คิว.วี.ซี. = เอฟ.โอ.บี . - วี. เอ็น. เอ็ม. 

  __________________ x 100 

   เอฟ.โอ.บี . 

โดยที่ 

         คิว.วี.ซ.ี ไดแก สัดสวนมูลคาที่ไดคุณสมบัติ

ของสินคาซึ่งแสดงเปนคารอยละ 

ยกเวนทีก่าํหนดไวในอนุวรรค 5 ขางลาง  

         เอฟ.โอ.บี. ไดแก มูลคาเอฟ.โอ.บี.ของสินคาซึ่ง

ผูซื้อสินคาตองชําระใหแกผูขายสินคา โดยไมคํานึงถึง

วิธีการขนสง ทั้งน้ี ไมรวมถึงภาษีภายในใดๆ ที่ไดรับ

การลด ยกเวน หรือชําระคืนเมื่อสินคาไดสงออกแลว  

และ 

 



is exported; and 
 
   V.N.M. is the 

value of non-
originating materials 
used in the 
production of a good. 

 
5. F.O.B. referred to in 
subparagraph 4(b) above shall 
be the value: 
 
 (a) adjusted to the first 

ascertainable price 
paid for the good 
from the buyer to the 
producer of the good, 
if there is free-on-
board value of a 
good, but it is 
unknown and cannot be 
ascertained; or 

 
 (b) determined in 

accordance with 
Articles 1 through 8 
of the Agreement on 
Customs Valuation, if 
there is no free-on-
board value of the 
good. 

 
6. For the purposes of 
calculating the qualifying 
value content of a good under 
subparagraph 4(b) above, the 
value of a non-originating 
material used in the production 
of the good in a Party: 
 
 (a) shall be determined 

in accordance with 
the Agreement on 
Customs Valuation, 
and shall include 
freight, insurance 
where appropriate, 

 

 

 

 

         วี. เอ็น. เอ็ม. ไดแก มูลคาของวัตถุดิบที่ไมได

ถิ่นกําเนิดที่ใชในการผลิตสินคา 

5. เอฟ.โอ.บี. ที่กลาวถึงในอนุวรรค 4(บี) ขางตน

จะตองเปนมูลคา 

     (เอ) ที่ไดปรับใหเปนราคาที่ใกลเคียงที่สุดกับ

ราคาที่ถูกตองของสินคาที่ผูซื้อจายใหกับ

ผูผลิตสินคาน้ัน ในกรณีที่มีราคาเอฟ โอ บี 

แตไมทราบหรือไมสามารถทราบแนชัดได 

หรือ 

        

            (บี) ที่กําหนดตามขอ 1 ถึงขอ 8 ของความตก

ลงวาดวยการประเมินราคาศุลกากร ใน

กรณีที่ไมมีมูลคา เอฟ.โอ.บี ของสินคา 

 

 

6. เพื่อความมุงประสงคในการคํานวณสัดสวนมูลคา

ที่ไดคุณสมบัติของสินคาภายใตอนุวรรค 4(บี) ขางตน 

มูลคาของวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิดซึ่งใชในการผลิต

สินคาในภาค ี

 

        (เอ) จะตองกําหนดตามความตกลงวาดวยการ

ประเมินราคาศุลกากร และจะตองรวมถงึ



packing and all the 
other costs incurred 
in transporting the 
material to the 
importation port in 
the Party where the 
producer of the good 
is located; or 

 
 (b) if such value is 

unknown and cannot be 
ascertained, shall be 
the first 
ascertainable price 
paid for the material 
in the Party, but may 
exclude all the costs 
incurred in the Party 
in transporting the 
material from the 
warehouse of the 
supplier of the 
material to the place 
where the producer is 
located such as 
freight, insurance 
and packing as well 
as any other known 
and ascertainable 
cost incurred in the 
Party. 

 
7. For the purposes of 
calculating the qualifying 
value content of a good under 
subparagraph 4(b) above in 
determining whether the good 
qualifies as an originating 
good of a Party, V.N.M. of the 
good shall not include the 
value of non-originating 
materials used in the 
production of originating 
materials of the Party which 
are used in the production of 
the good. 
 

คาระวาง คาประกันภัยหากเหมาะสม คา

หีบหอและคาใชจายอ่ืนทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน

การขนสงวัตถุดิบไปยังทาที่นําเขาในภาคี

ซึ่งเปนที่ต้ังของผูผลิตสินคา หรือ 

 

 

 

        

       (บี)  จะตองเปนราคาที่ใกลเคียงที่สุดกับราคาที่

ถูกตองซึ่งไดชําระสําหรับวัตถุดิบในภาคี 

แตอาจไมรวมถึงคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ในภาคีในการขนสงวัตถุดิบจากคลังสินคา

ของผูจัดสงวัตถุดิบไปยังที่ต้ังของผูผลิต 

เชน คาระวาง คาประกันภัยและคาหีบหอ 

ตลอดจนคาใชจายอ่ืนใดที่รู และที่หาคาที่

ถูกตองไดที่เกิดขึ้นในภาคี  

 

 

 

 

 

 

7. เพื่อความมุงประสงคในการคํานวณสัดสวนมูลคา

ที่ไดคุณสมบัติของสินคาภายใตอนุวรรค 4(บี) ขางตน 

ในการกําหนดวาสินคามีคุณสมบัติของการเปนสินคา

ที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีหรือไมน้ัน วี. เอ็น. เอ็ม.ของ

สินคาจะตองไมรวมมูลคาของวัตถุดิบที่ไมไดถิ่น

กําเนิดที่ใชในการผลิตวัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคี



8. For the purposes of 
subparagraph 5(b) or 6(a) 
above, in applying the 
Agreement on Customs Valuation 
to determine the value of a 
good or non-originating 
material, the Agreement on 
Customs Valuation shall apply 
mutatis mutandis to domestic 
transactions or to the cases 
where there is no transaction 
of the good or non-originating 
material. 

 

ที่ใชในการผลิตสินคา 

 

 

8. เพื่อความมุงประสงคของอนุวรรค 5 (บี) หรือ 6 

(เอ) ขางตน ในการใชบังคับความตกลงวาดวยการ

ประเมินราคาศุลกากรเพื่อกําหนดมูลคาสินคาหรือ

วัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิด ความตกลงวาดวยการ

ประเมินราคาศุลกากรจะตองใชบังคับโดยอนุโลมกับ

การทําธุรกรรมภายในประเทศ หรือกับกรณีที่ไมมี

การทําธุรกรรมของสินคาหรือวัตถุดิบที่ไมไดถิ่น

กําเนิด 

 

Article 29 
Accumulation 

 
 For the purposes of 
determining whether a good 
qualifies as an originating 
good of a Party, an originating 
good of the other Party which 
is used as a material in the 
production of the good in the 
former Party may be considered 
as an originating material of 
the former Party. 

 

ขอ 29 

การสะสม 

 

เพื่อความมุงประสงคในการกําหนดวาสินคามี

คุณสมบัติของการเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคี

หรือไมน้ัน สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีอีกฝายที่ใช

เปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาในภาคีฝายแรก อาจ

ไดรับการพิจารณาวาเปนวัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดของ

ภาคีฝายแรก 

 

Article 30 
De Minimis 

 
 For the application of the 
product specific rules set out 
in Annex [2], non-originating 
materials used in the 
production of a good that do 
not satisfy an applicable rule 
for the good shall be 
disregarded, provided that the 

ขอ 30 

 เกณฑข้ันต่ํา 

 

สําหรับการใชกฎเฉพาะผลิตภัณฑที่ระบุไวใน

ภาคผนวก 2 วัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิดที่ใชในการ

ผลิตสินคาและไมเปนไปตามกฎที่ใชบังคับสําหรับ

สินคาน้ันจะตองไมนํามาพิจารณา หากยอดรวมของ



totality of such materials does 
not exceed specific percentages 
in value, weight or volume of 
the good and such percentages 
are set out in the product 
specific rule for the good. 

วัตถุดิบดังกลาวไมเกินคารอยละเฉพาะโดยมูลคา 

นํ้าหนัก หรือปริมาตรของสินคา และคารอยละ

ดังกลาวมีกําหนดไวในกฎเฉพาะผลิตภัณฑสําหรับ

สินคาน้ัน 

 

Article 31 
Non-qualifying Operations 

 
 A good shall not be 
considered to satisfy the 
requirement of change in tariff 
classification or specific 
manufacturing or processing 
operation set out in Annex 2 
merely by having undergone 
following operations: 
 
 (a) operations to ensure 

the preservation of 
products in good 
condition during 
transport and storage 
(such as drying, 
freezing, keeping in 
brine) and other 
similar operations; 

 
 (b) changes of packaging 

and breaking up and 
assembly of packages; 

 
 (c) disassembly; 
 
 (d) placing in bottles, 

cases, boxes and 
other simple 
packaging operations; 

 
 (e) collection of parts 

and components 
classified as a good 
pursuant to Rule 2(a) 
of the General Rules 
for the 

ขอ 31 

การดําเนินการท่ีไมไดคุณสมบัติ 

สินคาจะตองไมไดรับการพิจารณาวาเปนไปตาม

ขอกําหนดของการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรหรือการ

ดําเนินการผลิตหรือการผานกระบวนการที่

เฉพาะเจาะจงที่ระบุไวในภาคผนวก 2 หากไดผาน

เพยีงการดําเนินการตอไปน้ี 

  (เอ) การดําเนินการเพื่อใหความมั่นใจในเร่ือง

การถนอมรักษาผลิตภัณฑใหอยูในสภาพดี

ระหวางการขนสงและการเก็บรักษา (เชน 

การอบแหง การแชแข็ง การเก็บใน

นํ้าเกลือ) และการดําเนินการอ่ืนที่คลายกัน 

   (บี) การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ และการแบงบรรจ

และการจัดใหเปนชดุ 

   (ซี) การถอดแยกออกจากกัน 

   (ดี  (การบรรจุในขวด ซอง กลอง และ การ

ดําเนินการบรรจุหีบหออยางงายอ่ืนๆ 

 

 

   )อี(  การเก็บรวมชิ้นสวน และสวนประกอบที่

จัดเปนสินคาตาม กฎ 2 (เอ) ของหลกัเกณฑ

การตีความ(พิกัดอัตราศุลกากร)ระบบฮาร



Interpretation of the 
Harmonized System; 

 
 (f) mere making-up of 

sets of articles; or  
 
 (g) any combination of 

operations referred 
to in subparagraphs 
(a) through (f) 
above. 

 

โมไนซ 

 

(เอฟ) การจัดของใหเปนชุดเพียงอยางเดียว 

 

(จี) การดําเนินการทีก่ลาวถงึในอนุวรรค (เอ) 

ถึง (เอฟ) ขางตนประกอบกัน 

Article 32 
Consignment Criteria 

 
1. An originating good of the 
other Party shall be deemed to 
meet the consignment criteria 
when it is: 
 
 (a) transported directly 

from the other Party; 
or 

 
 (b) transported through 

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

 
2. If the originating good of 
the other Party does not meet 
the consignment criteria 
referred to in paragraph 1 
above, that good shall not be 
considered as the originating 
good of the other Party. 

ขอ 32 

เกณฑการสงมอบ 

 

1. สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีอีกฝายจะตองถือวา

เปนไปตามเกณฑการสงมอบเมื่อสินคาน้ัน 

      (เอ) ขนสงโดยตรงมาจากภาคีอีกฝาย หรือ 

 

       (บี) ขนสงผานประเทศที่ Uมิใชภาคีหน่ึงหรือหลาย

ประเทศ Uเพื่อความมุงประสงคในการ

สงผานหรือการเก็บรักษาชั่วคราวใน

คลังสินคาของ Uประเทศท่ีมิใชภาคีดังกลาว 

หากสินคาน้ันไมไดผานการดําเนินการท่ี

นอกเหนือจากการขนถายสินคาลง การขน

ถายสินคาข้ึน หรือการดําเนินการอื่นใดเพื่อ

ถนอมรักษาสินคาน้ันใหอยูในสภาพดี 

 

2.   หากสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีอีกฝาย ไม

เปนไปตามเกณฑการสงมอบที่กลาวถึงในวรรค 1 

ขางตน  สินคาน้ันจะตองไมไดรับการพิจารณาวาเปน

สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีอีกฝาย 

 



 

Article 33 
Unassembled or Disassembled 

Goods 
 

 Where a good satisfies the 
requirements of the relevant 
provisions of Articles 28 
through 31 and is imported into 
a Party from the other Party in 
a disassembled form but is 
classified as an assembled good 
pursuant to Rule 2(a) of the 
General Rules for the 
Interpretation of the 
Harmonized System, such a good 
shall be considered as an 
originating good of the other 
Party. 

 

ขอ 33 

สินคาท่ียังไมไดประกอบเขาดวยกันหรือถอดแยกออก

จากกัน 

ในกรณีที่สินคาเปนไปตามขอกําหนดของบทบัญญัติ

ที่เกี่ยวของของขอ 302 ถึง 305 และไดนําเขามาใน

ภาคีจากภาคีอีกฝาย ในลักษณะที่ถอดแยกออกจากกัน 

แตถูกจัดเปนสินคาที่ประกอบเขาดวยกันตามกฎ 2 

(เอ) ของหลกัเกณฑการตีความ(พิกัดอัตราศุลกากร)

ระบบฮารโมไนซ สินคาที่มีลักษณะดังกลาวจะตอง

ไดรับการพิจารณาวาเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของ

ภาคีอีกฝาย 

 

Article 34 
Fungible Goods and Materials 

 
1. For the purposes of 
determining whether a good 
qualifies as an originating 
good of a Party, where fungible 
materials consisting of 
originating materials of a 
Party and non-originating 
materials that are commingled 
in an inventory are used in the 
production of the good, the 
origin of the materials may be 
determined pursuant to an 
inventory management method 
recognised in the Generally 
Accepted Accounting Principles 
in the Party. 
 
2. Where fungible goods 
consisting of originating goods 
of a Party and non-originating 
goods are commingled in an 

ขอ 34 

สินคาและวัตถุดิบซึ่งทดแทนกันได 

1.เพื่อความมุงประสงคในการกําหนดวาสินคามี

คุณสมบัติของการเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคี

หรือไม ในกรณีที่วัตถุดิบซึ่งทดแทนกันได

ประกอบดวยวัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีและ

วัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิดซึ่งปะปนกันอยูในสินคาคง

คลังถูกใชในการผลิตสินคา ถิ่นกําเนิดของวัตถุดิบน้ัน

อาจกําหนดตามวิธีการจัดการสินคาคงคลังซึ่งไดรับ

การรับรองตามหลักการทางบัญชีอันเปนที่ยอมรับ

ทั่วไปในภาคี 

 

2.   ในกรณีที่สินคาซึ่งทดแทนกันไดประกอบดวย

สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีและสินคาที่ไมไดถิ่น



inventory and, prior to 
exportation do not undergo any 
production process or any 
operation in the Party where 
they were commingled other than 
unloading, reloading or any 
other operation to preserve 
them in good condition, the 
origin of the good may be 
determined pursuant to an 
inventory management method 
recognised in the Generally 
Accepted Accounting Principles 
in the Party. 

กําเนิดปะปนกันอยูในสินคาคงคลัง และไมไดผาน

กระบวนการผลติหรือการดําเนินการใดๆ ที่ 

นอกเหนือจากการขนถายสินคาลง การขนถายสินคา

ขึ้น หรือการดําเนินการอ่ืนใดเพือ่ถนอมรักษาสินคา

ใหอยูในสภาพดีในภาคีที่สินคาดังกลาวถูกนํามา

ปะปนกันกอนการสงออก ถิ่นกําเนิดของสินคาน้ัน

อาจกําหนดตามวิธีการจัดการสินคาคงคลังที่ไดรับ

การยอมรับในหลักการทางบัญชีอันเปนที่ยอมรับ

ทั่วไปในภาคี 

Article 35 
Indirect Materials 

 
 Indirect materials shall 
be, without regard to where 
they are produced, considered 
to be originating materials of 
a Party where a good is 
produced. 

 

ขอ 35 

วัตถุดิบทางออม 

 

วัตถุดิบทางออมจะตองไดรับการพิจารณาวาเปน

วัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีที่สินคาถูกผลิต 

โดยไมคํานึงวาวัตถุดิบทางออมน้ันถูกผลิตที่ใด 

 
Article 36 

Accessories, Spare Parts and 
Tools 

 
1. In determining whether all 
the non-originating materials 
used in the production of a 
good undergo the applicable 
change in tariff classification 
or a specific manufacturing or 
processing operation set out in 
Annex 2, accessories, spare 
parts or tools delivered with 
the good that form part of the 
good’s standard accessories, 
spare parts or tools, shall be 
disregarded, provided that: 
 
 (a) the accessories, 

spare parts or tools 
are not invoiced 

ขอ 36 

ของท่ีใชประกอบ ชิ้นสวนสํารอง และเคร่ืองมือ 

 1. ในการกาํหนดวาวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิด

ทั้งหมดที่ใชในการผลิตสินคาผานการเปลี่ยนพิกัด

อัตราศุลกากรที่ใชกับสินคาน้ันหรือการดําเนินการ

ผลิตหรือการผานกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงที่ระบุ

ไวในภาคผนวก 2  หรือไมน้ัน ของที่ใชประกอบ 
ชิ้นสวนสํารอง หรือเคร่ืองมือที่สงมากับสินคาเละปน

สวนหนึ่งของของที่ใชประกอบ ชิ้นสวนสํารอง หรือ

เคร่ืองมือดังกลาวตามมาตรฐานของสินคาจะตองไม

นํามาพิจารณา หาก 

(เอ) ของที่ใชประกอบ ชิ้นสวนสํารองหรือ



separately from the 
good, without regard 
of whether they are 
separately described 
in the invoice; and 

 
 (b) the quantities and 

value of the 
accessories, spare 
parts or tools are 
customary for the 
good. 

 
2. If the good is subject to 
a qualifying value content 
requirement, the value of the 
accessories, spare parts or 
tools shall be taken into 
account as the value of 
originating materials of a 
Party where the good is 
produced or non-originating 
materials, as the case may be, 
in calculating the qualifying 
value content of the good. 

 

เคร่ืองมือไมไดทําบัญชีราคาสินคาแยก

ตางหากจากตัวสินคา โดยไมคํานึงวาได

ระบุรายละเอียดของของที่ใชประกอบ 
ชิ้นสวนสํารองหรือเคร่ืองมือเหลาน้ันแยก

ตางหากในบัญชีราคาสินคาหรือไม และ 

 (บี) ปริมาณและมูลคาของของที่ใชประกอบ 
ชิ้นสวนสํารอง หรือเคร่ืองมือเปนปริมาณ

และมูลคาตามปกติสําหรับสินคา 

 
2. ในการคํานวณสัดสวนมูลคาที่ไดคุณสมบัติของ

สินคา หากสินคาอยูภายใตบังคับของขอกําหนดเร่ือง

สัดสวนมูลคาที่ไดคุณสมบัติ มูลคาของของที่ใช

ประกอบ ชิ้นสวนสํารอง หรือเคร่ืองมือจะตองนํามา

พิจารณาเปนมูลคาของวัตถุดิบที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคี

ที่สินคาถูกผลิต หรือเปนวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิด 

แลวแตกรณี  

 
Article 37 

Packaging Materials and 
Containers for Retail Sale 

 
 
 

1. In determining whether all 
the non-originating materials 
used in the production of a 
good undergo the applicable 
change in tariff classification 
or a specific manufacturing or 
processing operation set out in 
Annex 2, packaging materials 
and containers for retail sale, 
which are classified with the 
good pursuant to Rule 5 of the 
General Rules for the 
Interpretation of the 
Harmonized System, shall be 

ขอ 37 

วัตถุดิบท่ีเปนบรรจุภัณฑและภาชนะท่ีใชบรรจุสินคา

เพื่อการขายปลีก 

 

1. ในการกาํหนดวาวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิด

ทั้งหมดที่ใชในการผลิตสินคาผานการเปลี่ยน  
 พิกัดอัตราศุลกากรหรือการดําเนินการผลิตหรือการ

ผานกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงที่ระบุไวใน

ภาคผนวก 2  หรือไมน้ัน วัตถุดิบที่เปนบรรจุภัณฑ

และภาชนะที่ใชบรรจุสินคาเพื่อการขายปลีกซึ่ง

จัดเปนสวนหน่ึงของสินคาน้ัน ตามกฎ 5 ของ

หลักเกณฑการตีความ(พิกัดอัตราศุลกากร)ระบบฮาร



disregarded. 
 
2. If the good is subject to 
a qualifying value content 
requirement, the value of such 
packaging materials and 
containers for retail sale 
shall be taken into account as 
the value of originating 
materials of a Party where the 
good is produced or non-
originating materials, as the 
case may be, in calculating the 
qualifying value content of the 
good. 

 

โมไนซจะตองไมนํามาพิจารณา 

2. ในการคํานวณสัดสวนมูลคาที่ไดคุณสมบัติของ

สินคา หากสินคาอยูภายใตบังคับของขอกําหนดเร่ือง

สัดสวนมูลคาที่ไดคุณสมบัติ มูลคาของวัตถุดิบที่เปน

บรรจุภัณฑและภาชนะที่ใชบรรจุสินคาเพื่อการขาย

ปลีกจะตองนํามาพิจารณาเปนมูลคาของวัตถุดิบที่ได

ถิ่นกําเนิดของภาคีที่สินคาถูกผลิต หรือเปนวัตถุดิบที่

ไมไดถิ่นกําเนิด แลวแตกรณี   

Article 38 
Packing Materials and 
Containers for Shipment 

 
Packing materials and 

containers for shipment shall 
be disregarded: 
 
 (a) in determining 

whether all the non-
originating materials 
used in the 
production of a good 
undergo the 
applicable change in 
tariff classification 
or a specific 
manufacturing or 
processing operation 
set out in Annex 2; 
and 

 
 (b) in calculating the 

qualifying value 
content of the good. 

 

ขอ 38 

วัตถุดิบท่ีใชในการบรรจุหีบหอและภาชนะท่ีใชบรรจุ

สินคาเพื่อการสงสินคา 

 

วัตถุดิบที่ใชในการบรรจุหีบหอและภาชนะที่ใชบรรจุ

สินคาเพื่อการสงสินคาจะตองไมนํามาพิจารณา 

(เอ) ในการกาํหนดวาวัตถุดิบที่ไมไดถิ่นกําเนิด

ทั้งหมดที่ใชในการผลิตสินคาผานการ

เปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรที่ใชกับสินคา

น้ันหรือการดําเนินการผลิตหรือการผาน

กระบวนการที่เฉพาะเจาะจงที่ระบุไวใน

ภาคผนวก 2 และ 

 

 

(บี) ในการคํานวณสัดสวนมูลคาที่ได

คุณสมบัติของสินคา 

 

Article 39 
Claim for Preferential Tariff 

Treatment 

ขอ 39 

การขอรับการปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากร 



 
1. The importing Party shall 
require a certificate of origin 
for an originating good of the 
exporting Party from importers 
who claim the preferential 
tariff treatment for the good. 
 
2. Notwithstanding paragraph 
1 above, the importing Party 
shall not require a certificate 
of origin from importers for: 
 
 (a) an importation of a 

consignment of 
originating goods of 
the exporting Party 
whose aggregate 
customs value does 
not exceed 200 United 
States dollars or its 
equivalent amount in 
the Party’s currency, 
or such higher amount 
as it may establish; 
or 

 
 (b) an importation of an 

originating good of 
the exporting Party, 
for which the 
importing Party has 
waived the 
requirement for a 
certificate of 
origin. 

 
3. Where an originating good 
of the exporting Party is 
imported through one or more 
non-Parties, the importing 
Party may require importers, 
who claim the preferential 
tariff treatment for the good, 
to submit: 
 
 (a) a copy of through 

 1. ภาคีผูนําเขาตองเรียกขอหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคาสําหรับสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีผู

สงออกจากผูนําเขาที่จะขอรับการปฏิบัติพิเศษทาง

ภาษีศุลกากรสําหรับสินคา 
2.โดยไมคํานึงถึงวรรค 1 ขางตน ภาคีผูนําเขา

จะตองไมเรียกขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาจาก

ผูนําเขาสําหรับ  

 (เอ) การนําเขาสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคี

ผูสงออกที่การสงมอบมีราคาศุลกากร

รวมไมเกิน 200 ดอลลารสหรัฐ หรือ

มูลคาเทากันเมื่อคิดเปนสกุลเงินของภาคี

น้ัน หรือมูลคาที่สูงกวาตามที่ภาคีน้ัน

อาจกาํหนด หรือ 

 

 
 

(บี) การนําเขาสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคี

ผูสงออกที่ภาคีผูนําเขาไดยกเวน

ขอกําหนดเร่ืองหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา 

 

3. ในกรณีที่สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีผูสงออก

นําเขาผานประเทศที่มิใชภาคีหนึ่งหรือหลายประเทศ 
ภาคีผูนําเขาอาจกําหนดใหผูนําเขาที่จะขอรับการ

ปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากรสําหรับสินคาตองยื่น 

 
(เอ) สําเนาใบตราสงสินคาทั้งฉบับ หรือ 



bill of lading; or  
 
 (b) a certificate or any 

other information 
given by the customs 
authorities of such 
non-Parties or other 
relevant entities, 
which evidences that 
it has not undergone 
operations other than 
unloading, reloading 
or any other 
operation to preserve 
it in good condition 
in those non-Parties. 

 

 

(บี) หนังสือรับรองหรือขอมูลอ่ืนใดซึ่ง

หนวยงานศุลกากรของประเทศที่มิใช

ภาคีดังกลาว หรือองคกรอ่ืนที่เกี่ยวของ

ใหไว ที่เปนหลักฐานแสดงวาสินคาน้ัน

ไมไดผานการดําเนินการที่

นอกเหนือจากการขนสนิคาลง การขน

สินคาขึ้น หรือการดําเนินการอ่ืนใดเพื่อ

ถนอมรักษาสินคาใหอยูในสภาพดีใน

ประเทศที่มิใชภาคีเหลาน้ัน 

Article 40 
Certificate of Origin 

 
1. The certificate of origin 
referred to in paragraph 1 of 
Article 39 shall be issued by 
the competent governmental 
authority of the exporting 
Party on request having been 
made in writing by the exporter 
or its authorised agent.  Such 
certificate of origin shall 
include minimum data specified 
in Annex 3. 
 
2. For the purposes of this 
Article, the competent 
governmental authority of the 
exporting Party may designate 
other entities or bodies to be 
responsible for the issuance of 
the certificate of origin, 
under the authorisation given 
in accordance with the 
applicable laws and regulations 
of the exporting Party. 
 
3. Where the competent 
governmental authority of the 
exporting Party designates 

ขอ 40 
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

1. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่กลาวถึงในวรรค 

1 ของขอ 313 จะตองออกใหโดยหนวยงานของรัฐผูมี

อํานาจของภาคีผูสงออกเมื่อมีการรองขอเปนหนังสือ

จากผูสงออกหรือตัวแทนผูมีอํานาจของผูสงออก 
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดังกลาว จะตองมี

ขอมูลขั้นตํ่าที่ระบุไวในภาคผนวก 3     
 
2. เพื่อความมุงประสงคของขอนี้ หนวยงานของรัฐผู

มีอํานาจของภาคีผูสงออกอาจแตงต้ังองคกรหรือ

หนวยงานอ่ืนใหรับผิดชอบการออกหนังสือรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาภายใตอํานาจตามกฎหมายและ

ขอบังคับของภาคีผูสงออกที่ใชบังคับ 

 
3. ในกรณีที่หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผู

สงออกแตงต้ังองคกรหรือหนวยงานอ่ืนใหดําเนินการ



other entities or bodies to 
carry out the issuance of the 
certificate of origin, the 
exporting Party shall notify in 
writing the other Party of its 
designees. 
 
4. For the purposes of this 
Chapter, upon the entry into 
force of this Agreement, the 
Parties shall establish each 
Party’s format of the 
certificate of origin in 
English in the Operational 
Procedures referred to in 
Article 25. 
 
5. The certificate of origin 
shall be completed in English. 
 
6. The issued certificate of 
origin shall be applicable to a 
single importation of an 
originating good of the 
exporting Party into the 
importing Party and be valid 
for 12 months from the date of 
issuance. 
 
7. Where the exporter is not 
the producer of a good, the 
exporter may request a 
certificate of origin on the 
basis of: 
 
 (a) a declaration 

provided by the 
exporter to the 
competent 
governmental 
authority or its 
designees based on 
the information 
provided by the 
producer of the good 
to that exporter; or 

 

ในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา  ภาคีผู

สงออกจะตองแจงเปนหนังสือแกภาคีอีกฝายหน่ึง

เกี่ยวกับหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ัง 

 
4. เพื่อความมุงประสงคของบทนี้ เมื่อความตกลง

ฉบับน้ีเร่ิมมีผลบังคับใช คูภาคีจะตองกําหนดรูปแบบ

ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาของภาคีแตละฝาย

เปนภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนการดําเนินการที่กลาวถึง

ในขอ  

[211] 
5. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ออกจะตองทํา

เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 
6. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ออกจะตองใชได

กับการนําเขาสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีผูสงออก

เขามาในภาคีผูนําเขา 1 คร้ัง และจะมีผล 12 เดือนนับ

แตวันที่ออก 

 

 

7.  ในกรณีที่ผูสงออกไมใชผูผลิตสินคา ผูสงออกอาจ

รองขอหนังสอืรับรองแหลงกําเนิดสินคาโดยอยูบน

พืน้ฐานของ 

(เอ) ใบแจงรายละเอียดที่ผูสงออกแจงแก

หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจหรือ

หนวยงานที่ไดรับการแตงต้ังซึ่งอยูบน

พื้นฐานของขอมูลที่ผูผลิตสินคาใหแกผู

สงออกน้ัน  หรือ 
 

 



 (b) a declaration 
voluntarily provided 
by the producer of 
the good directly to 
the competent 
governmental 
authority or its 
designees by the 
request of the 
exporter. 

 
8. The certificate of origin 
shall be issued only after the 
exporter who requests a 
certificate of origin, or the 
producer of a good in the 
exporting Party referred to in 
subparagraph 7(b) above, proves 
to the competent governmental 
authority or its designees that 
the good to be exported 
qualifies as an originating 
good of the exporting Party. 
 
9. The competent governmental 
authority of the exporting 
Party shall provide the other 
Party with specimen signatures 
and impressions of stamps used 
in the offices of the competent 
governmental authority of the 
exporting Party or its 
designees. 
 
10. Each Party shall ensure 
that the competent governmental 
authority or its designees 
shall keep a record of the 
certificates of origin issued 
for a period of 5 years after 
the date on which the 
certificate was issued.  Such 
record will include all 
antecedents, which were 
presented to prove the 
qualification as an originating 
good of the exporting Party. 

(บี)  ใบแจงรายละเอียดที่ผูผลิตสมัครใจแจง

แกหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจโดยตรง

หรือหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ัง โดย

การรองขอของผูสงออก 

 

 

8. หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดจะตองออกหลังจากผู

สงออกที่รองขอหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือ

ผูผลิตสินคาในภาคีผูสงออกที่กลาวถึงในอนุวรรค 7 

(บี) ขางตน ไดพิสูจนใหหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจ

หรือหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ังเห็นวาสินคาที่จะ

สงออกมีคุณสมบัติของการเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิด

ของภาคีผูสงออกแลวเทาน้ัน 

9. หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออก

จะตองใหตัวอยางลายมือชื่อและตราประทับที่ใชใน

สํานักงานของหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของผู

สงออกหรือหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ังแกภาคีอีก

ฝาย 

 

 

10. ภาคีแตละฝายจะตองใหความมั่นใจวาหนวยงาน

ของรัฐผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ัง

จะตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลของหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดที่ออกไวเปนเวลา 5 ปหลังจากวันที่ออก

หนังสือรับรองดังกลาว บันทึกขอมูลดังกลาวจะ

รวมถงึหลกัฐานอ่ืนกอนหนาน้ันทัง้หมดที่ใชในการ

พิสูจนคุณสมบัติของการเปนสินคาไดถิ่นกําเนิดของ

ภาคีผูสงออก  



  
Article 41 

Response to Inquiries 
 
 The customs authority of 
the importing Party shall 
endeavour to, prior to the 
importation of a good, provide 
a response to inquiries in 
accordance with its laws and 
regulations as to whether the 
good to be imported qualifies 
as an originating good of the 
exporting Party to importers of 
the good of the exporting Party 
or their authorised agents, 
where a written application is 
made with all the necessary 
information. 

 

ขอ 41 
การตอบขอซักถาม 

  

 กอนการนําเขาสินคา หนวยงานศุลกากรของภาคีผู

นําเขาจะตองพยายามที่จะตอบขอซักถามตาม

กฎหมายและขอบังคับของภาคีแตละฝายแกผูนําเขา

สินคาของภาคีผูสงออกหรือตัวแทนผูมีอํานาจของผู

นําเขาน้ันเกี่ยวกับวาสินคาที่จะนําเขามีคุณสมบัติเปน

สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีผูสงออกหรือไม ใน

กรณีที่ไดรับคําขอเปนหนังสือพรอมขอมูลที่จําเปน 

 

Article 42 
Obligations Regarding 

Exportations 
 
 Each Party shall, in 
accordance with its laws and 
regulations, ensure that the 
exporter to whom a certificate 
of origin has been issued, or 
the producer of a good in the 
exporting Party referred to in 
subparagraph 7(b) of Article 
40: 
 
 (a) shall notify in 

writing the competent 
governmental 
authority of the 
exporting Party or 
its designees without 
delay when he knows 
that such good does 
not qualify as an 
originating good of 
the exporting Party; 
and 

 

ขอ 42 
พันธกรณีเกี่ยวกับการสงออก 

 

ภาคีแตละฝายจะตองใหความมั่นใจตามกฎหมายและ

ขอบังคับของตนวาผูสงออกที่ไดรับการออกหนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือผูผลิตสินคาในภาคีผู

สงออกที่กลาวถึงในอนุวรรค 7(บี) ของขอ 314 

 

 (เอ) จะตองแจงเปนหนังสอืแกหนวยงานของ

รัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกหรือ

หนวยงานที่ไดรับการแตงต้ังโดยไมลาชา 
เมื่อรูวาสินคาดังกลาวไมมีคุณสมบัติของ

การเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีผู

สงออก และ 
 

 



 (b) shall keep the 
records relating to 
the origin of a good 
for 5 years after the 
date on which the 
certificate of origin 
was issued. 

 

(บี) จะตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลเกี่ยวกับถิ่น

กาํเนิดของสนิคาไวเปนเวลา 5 ป หลังจาก

วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
 

Article 43 
Request for Checking of 
Certificate of Origin 

 
1. For the purposes of 
determining whether a good 
imported from the other Party 
under preferential tariff 
treatment qualifies as an 
originating good of the other 
Party, the customs authority of 
the importing Party may request 
information relating to the 
origin of the good from the 
competent governmental 
authority of the exporting 
Party on the basis of a 
certificate of origin. 
 
2. For the purposes of 
paragraph 1 above, the 
competent governmental 
authority of the exporting 
Party shall, in accordance with 
its laws and regulations, 
provide the information 
requested within a period of 3 
months from the date of receipt 
of the request.  
 
 If the customs authority 
of the importing Party 
considers necessary, it may 
require additional information 
relating to the origin of the 
good.  If additional 
information is requested by the 
customs authority of the 
importing Party, the competent 

ขอ 43 
การรองขอเพื่อตรวจหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

 
1. เพื่อความมุงประสงคในการกาํหนดวาสินคาที่

นําเขาจากภาคีอีกฝายภายใตการปฏิบัติพิเศษทางภาษี

ศุลกากรมีคุณสมบัติของการเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิด

ของภาคีอีกฝายหรือไมน้ัน หนวยงานศุลกากรของ

ภาคีผูนําเขาอาจรองขอขอมูลเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของ

สินคาจากหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผู

สงออก โดยอยูบนพื้นฐานของหนังสือรับรองถิ่น

กําเนิดสินคา 
 

2.เพื่อความมุงประสงคของวรรค 1 ขางตน 
หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกจะตองให

ขอมูลที่ไดรับการรองขอตามกฎหมายและขอบังคับ

ของตน ภายในระยะเวลา 3 เดือนจากวันที่ไดรับการ

รองขอ 
     

หากหนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาพิจารณาวา

จําเปน หนวยงานน้ันอาจเรียกขอขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของสินคา หากมีการรองขอขอมูล

เพิ่มเติมโดยหนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขา 
หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกจะตอง

ใหขอมูลที่ไดรับการรองขอตามกฎหมายและ



governmental authority of the 
exporting Party shall, in 
accordance with its laws and 
regulations, provide the 
information requested within a 
period of 2 months from the 
date of receipt of the request. 
 
3. For the purposes of 
paragraph 2 above, the 
competent governmental 
authority of the exporting 
Party may request the exporter 
to whom a certificate of origin 
has been issued, or the 
producer of the good in the 
exporting Party referred to in 
subparagraph 7(b) of Article 40 
to provide the former with the 
information requested. 
 
4. The requesting of the 
information in accordance with 
paragraph 1 above shall not 
preclude the use of a 
verification method provided 
for in Article 44. 

 

ขอบังคับของตน ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 เดือนจาก

วันที่ไดรับการรองขอ 
 

 

3. เพื่อความมุงประสงคของวรรค 2 ขางตน 

หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกอาจรอง

ขอผูสงออกที่ไดรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา หรือผูผลิตสินคาในภาคีผูสงออกที่กลาวถึงใน

อนุวรรค 7 (บี) ของขอ 314 ใหใหขอมูลที่ไดรับการ

รองขอแกตน 
 

 

4. การรองขอขอมูลตามวรรค 1 ขางตน จะตองไม

ปดกั้นการใชวิธีการตรวจพิสูจนที่กําหนดไวในขอ 
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Article 44 
Verification Visit 

 
1. The customs authority of 
the importing Party may request 
the exporting Party to: 
 
 (a) collect and provide 

information relating 
to the origin of the 
good and check, for 
that purpose, the 
facilities used in 
the production of the 
good, through a visit 
by its competent 
governmental 
authority along with 
the customs authority 

ขอ 44 
การเย่ียมชมเพื่อการตรวจพิสูจน 

 
1. หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาอาจรองขอภาคี

ผูสงออกให 
(เอ) รวบรวมและใหขอมูลเกี่ยวกับถิ่นกําเนิด

ของสินคา และตรวจสอบสิง่อํานวยความ

สะดวกที่ใชในการผลิตสินคาเพื่อ

จุดประสงคดังกลาว โดยผานการเยี่ยมชม

สถานที่ของผูสงออกซึ่งไดรับการออก

หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา หรือ

สถานที่ของผูผลิตสินคาในภาคีผูสงออกที่



of the importing 
Party to the premises 
of the exporter to 
whom a certificate of 
origin has been 
issued, or the 
producer of the good 
in the exporting 
Party referred to in 
subparagraph 7(b) of 
Article 40; and 

 
 (b) provide information 

relating to the 
origin of the good in 
the possession of the 
competent 
governmental 
authority or its 
designee during the 
visit pursuant to 
subparagraph (a) 
above. 

 
2. When requesting the 
exporting Party to conduct a 
visit pursuant to paragraph 1 
above, the importing Party 
shall deliver a written 
communication with such request 
to the exporting Party at least 
40 days in advance of the 
proposed date of the visit, the 
receipt of which is to be 
confirmed by the latter Party.  
The competent governmental 
authority of the exporting 
Party shall request the written 
consent of the exporter, or the 
producer of the good in the 
exporting Party whose premises 
are to be visited. 
 
3. The communication referred 
to in paragraph 2 above shall 
include: 
 

กลาวถงึในอนุวรรค 7 (บี) ของขอ 314 

โดยหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจรวมกับ

หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขา และ 
 

 

 

(บี) ใหขอมูลเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของสินคาที่อยู

ในการครอบครองของหนวยงานของรัฐผู

มีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ัง

ระหวางการเยี่ยมชมตามอนุวรรค (เอ) 
ขางตน 

 

 

 

2. เมื่อภาคีผูนําเขารองขอใหภาคีผูสงออกนําเยี่ยมชม

ตามวรรค 1 ขางตน ภาคีผูนําเขาจะตองสงหนังสือ

ติดตอสื่อสารพรอมกับการรองขอดังกลาวไปยังภาคีผู

สงออกอยางนอย 40 วันลวงหนากอนวันเยีย่มชมที่

เสนอ ทั้งน้ี การไดรับการรองขอจะไดรับยืนยันจาก

ภาคีฝายหลัง หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผู

สงออกจะตองรองขอหนังสอืยนิยอมจากผูสงออก

หรือผูผลิตสินคาในภาคีผูสงออกซึ่งเปนเจาของ

สถานที่ซึ่งมีการเยี่ยมชม 
 

 

3.การติดตอสื่อสารที่กลาวถึงในวรรค 2 ขางตน

จะตองรวมถงึ 

(เอ) หนวยงานศลุกากรทีอ่อกหนังสอื



 (a) the identity of the 
customs authority 
issuing the 
communication; 

 
 (b) the name of the 

exporter, or the 
producer of the good 
in the exporting 
Party whose premises 
are requested to be 
visited; 

 
 (c) the proposed date and 

place of the visit; 
 
 (d) the object and scope 

of the proposed 
visit, including 
specific reference to 
the good subject of 
the verification 
referred to in the 
certificate of 
origin; and 

 
 (e) the names and titles 

of the officials of 
the customs authority 
of the importing 
Party to be present 
during the visit. 

 
4. The exporting Party shall 
respond in writing to the 
importing Party, within 30 days 
of the receipt of the 
communication referred to in 
paragraph 2 above, if it 
accepts or refuses to conduct a 
visit requested pursuant to 
paragraph 1 above. 
 
5. The competent governmental 
authority of the exporting 
Party shall, in accordance with 
its laws and regulations, 

ติดตอสื่อสาร 
 

(บี) ชื่อผูสงออก หรือผูผลิตสินคาในภาคีผู

สงออกซึ่งเปนเจาของสถานที่ซึ่งมีการรอง

ขอการเยี่ยมชม 
 

 

(ซี) วันและสถานที่ที่เสนอจะเยี่ยมชม 
 

(ดี) เปาหมายและขอบเขตของการเยี่ยมชมที่

เสนอ รวมถึงการอางอิงที่เฉพาะเจาะจง

ของสินคาที่จะมีการตรวจพิสูจนที่กลาวถึง

ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาและ 
 

 

(อี) ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ของ

หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาที่จะเขา

รวมในการเยี่ยมชม 
 

4. ภาคีผูสงออกจะตองตอบเปนหนังสือไปยังภาคีผู

นําเขา ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการ

ติดตอสื่อสารที่กลาวถึงในวรรค 2 ขางตน วาตนรับ

หรือปฏิเสธการนําการเยี่ยมชมที่ไดรับการรองขอตาม

วรรค 1 ขางตน 
 

 

5. หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออก

จะตองใหขอมูลที่ไดรับตามวรรค 1 ขางตนแก

หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขา ตามกฎหมายและ



provide within 45 days or any 
other mutually agreed period 
from the last day of the visit, 
to the customs authority of the 
importing Party the information 
obtained pursuant to paragraph 
1 above. 

 

ขอบังคับของตน ภายใน 45 วันหรือระยะเวลาอ่ืนใด

นับจากวันสุดทายของการเยี่ยมชมตามที่คูภาคีไดตก

ลงกัน 
 

Article 45 
Determination of Origin 
and Preferential Tariff 

Treatment 
 
1. The customs authority of 
the importing Party may deny 
preferential tariff treatment 
to a good for which an importer 
claims preferential tariff 
treatment where the good does 
not qualify as an originating 
good of the exporting Party or 
where the importer fails to 
comply with any of the relevant 
requirements of this Chapter. 
 
2. The competent governmental 
authority of the exporting 
Party shall, when it cancels 
the decision to issue the 
certificate of origin, promptly 
notify the cancellation to the 
exporter to whom the 
certificate of origin has been 
issued, and to the customs 
authority of the importing 
Party except where the 
certificate has been returned 
to the competent governmental 
authority.  The customs 
authority of the importing 
Party may determine that the 
good does not qualify as an 
originating good of the 
exporting Party and may deny 
preferential tariff treatment 
where it receives the 
notification. 

ขอ 45 
การกําหนดถิ่นกําเนิดและการปฏิบัติพิเศษทางภาษี

ศุลกากร 
 

1. หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาอาจปฏิเสธการ

ปฏิบัติพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคาซึ่งผูนําเขา

ขอรับ ในกรณีที่สินคาไมมีคุณสมบัติของการเปน

สินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีผูสงออก หรือในกรณีที่

ผูนําเขาลมเหลวในการปฏิบัติตามขอกําหนดที่

เกี่ยวของใดๆ ของบทนี้ 
 

2. เมื่อหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออก

ยกเลิกการตัดสินใจที่จะออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด

สินคา หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออก

จะตองแจงการยกเลิกแกผูสงออกที่ไดรับการออก

หนังสอืรับรองถิน่กาํเนิดและหนวยงานศลุกากรของ

ภาคีผูนําเขาโดยพลนั ยกเวนในกรณีที่หนังสือ

ดังกลาวไดถูกสงคืนมายังหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจ

แลว หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาอาจวินิจฉัยวา

สินคาน้ันไมมีคุณสมบัติของการเปนสินคาที่ไดถิ่น

กําเนิดของภาคีผูสงออกและอาจปฏิเสธการปฏิบัติ

พิเศษทางภาษีศุลกากรหากไดรับการแจงดังกลาว 
 



 
3. The customs authority of 
the importing Party may 
determine that a good does not 
qualify as an originating good 
of the exporting Party and may 
deny preferential tariff 
treatment, and a written 
determination thereof shall be 
sent to the competent 
governmental authority of the 
exporting Party: 
 
 (a) where the competent 

governmental 
authority of the 
exporting Party fails 
to respond to the 
request within the 
period referred to in 
paragraph 2 of 
Article 43 or 
paragraph 5 of 
Article 44; 

 
 (b) where the exporting 

Party refuses to 
conduct a visit, or 
that Party fails to 
respond to the 
communication 
referred to in 
paragraph 2 of 
Article 44 within the 
period referred to in 
paragraph 4 of 
Article 44; or 

 
 (c) where the information 

provided to the 
customs authority of 
the importing Party 
pursuant to Article 
43 or 44, is not 
sufficient to prove 
that the good 
qualifies as an 

 

3. หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาอาจวินิจฉัยวา

สินคาไมมีคุณสมบัติของการเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิด

ของภาคีผูสงออก และอาจปฏิเสธการปฏิบัติพิเศษ

ทางภาษีศุลกากร และจะตองมีการสงคําวินิจฉัย

ดังกลาวเปนหนังสือไปยังหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจ

ของภาคีผูสงออก 
 

(เอ) ในกรณีที่หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของ

ภาคีผูสงออกลมเหลวในการตอบสนองตอ

การรองขอ ภายในระยะเวลาที่กลาวถึงใน

วรรค 2 ของขอ 317 หรือวรรค 5 ของขอ 

318 
 

 

   (บี) ในกรณีที่ภาคีผูสงออกปฏิเสธที่จะนําเยี่ยม

ชม หรือภาคีน้ันลมเหลวในการตอบสนอง

ตอหนังสือติดตอสื่อสารที่กลาวถึงในวรรค 

2 ของขอ 318 ภายในระยะเวลาที่กลาวถึง

ในวรรค 4 ของขอ 318 หรือ 
 

 

 

(ซี) ในกรณีที่ขอมูลซึ่งไดใหแกหนวยงาน

ศุลกากรของภาคีผูนําเขาตามขอ 317 หรือ 
318 ไมเพียงพอในการพิสูจนวาสินคามี

คุณสมบัติของการเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิด

ของภาคีผูสงออก 



originating good of 
the exporting Party. 

 
4. After carrying out the 
procedures outlined in Article 
43 or 44 as the case may be, 
the customs authority of the 
importing Party shall provide 
the competent governmental 
authority of the exporting 
Party with a written 
determination of whether or not 
the good qualifies as an 
originating good of the 
exporting Party, including 
findings of fact and the legal 
basis for the determination.  
The competent governmental 
authority of the exporting 
Party shall inform such 
determination by the customs 
authority of the importing 
Party to the exporter, or the 
producer of the good in the 
exporting Party, whose premises 
were subject to the visit 
referred to in Article 44. 

 

 

 

(4) ภายหลงัการดําเนินขัน้ตอนทีก่าํหนดคราวๆไวใน

ขอ 317 หรือ 318 แลวแตกรณ ีหนวยงานศลุกากร

ของภาคีผูนําเขาจะตองใหคําวินิจฉัยเปนหนังสือแจง

วาสินคามีคุณสมบัติของการเปนสินคาที่มีคุณสมบัติ

เปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดหรือไมใหแกหนวยงานของ

รัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออก รวมถึงผลการพิจารณา

ขอเท็จจริงและพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการ

วินิจฉัยดังกลาว หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผู

สงออกจะตองแจงการวินิจฉัยดังกลาวของภาคีผู

นําเขาไปยังผูสงออก หรือผูผลิตสินคาในภาคีผู

สงออกซึ่งเปนเจาของสถานที่ที่จะมีการเยี่ยมชมที่

กลาวถึงในขอ  

Article 46 
Confidentiality 

 
1. Each Party shall maintain, 
in accordance with its laws and 
regulations, the 
confidentiality of information 
provided to it as confidential 
pursuant to this Chapter, and 
shall protect that information 
from disclosure that could 
prejudice the competitive 
position of the persons 
providing the information. 
 
2. Information obtained by 
the customs authority of the 
importing Party pursuant to 
this Chapter: 

ขอ 46 
การรักษาความลับ 

 
1.  ภาคีแตละฝายจะตองรักษาความลับของขอมูลที่

ตนไดรับมาในฐานะขอมูลลับตามบทนี้ ตามกฎหมาย

และขอบังคับของตน และจะตองคุมครองขอมูล

ดังกลาวจากการเปดเผยที่อาจมีผลเสียหายตอ

สถานภาพในการแขงขันของบุคคลที่ใหขอมูล 

 
2. ขอมูลที่ไดรับโดยหนวยงานศุลกากรของภาคีผู

นําเขาตามบทนี้ 
 



 
 (a) may only be used by 

such authority for 
the purposes of this 
Chapter; and 

 
 (b) shall not be used by 

the importing Party 
in any criminal 
proceedings carried 
out by a court or a 
judge, unless the 
information is 
requested to the 
other Party and 
provided to the 
former Party, through 
the diplomatic 
channels or other 
channels established 
in accordance with 
the applicable laws 
of the requested 
Party. 

 

(เอ) สามารถใชไดโดยหนวยงานผูมีอํานาจ

ดังกลาวเพื่อความมุงประสงคของบทนี้

เทาน้ัน 
(บี) จะตองไมถูกใชโดยภาคีผูนําเขาใน

กระบวนพิจารณาทางอาญาใดๆ ที่

ดําเนินการโดยศาลหรือผูพิพากษา เวนแต

ขอมูลน้ันจะไดรับการรองขอไปยังภาคีอีก

ฝายและไดใหแกภาคีฝายแรกผานชองทาง

ทางการทูตหรือชองทางอ่ืนที่จัดต้ังขึ้นตาม

กฎหมายที่ใชบังคับของภาคีที่ไดรับการรอง

ขอ 
 

Article 47 
Penalties and Measures against 

False Declaration 
 
1. Each Party shall establish 
or maintain, in accordance with 
its laws and regulations, 
appropriate penalties or other 
sanctions against its exporters 
to whom a certificate of origin 
has been issued and its 
producers of the goods in the 
exporting Party referred to in 
subparagraph 7(b) of Article 
40, for providing false 
declaration or documents to its 
competent governmental 
authority or its designees 
prior to the issuance of 
certificate of origin. 
 
2. Each Party shall, in 

ขอ 47 
บทลงโทษและมาตรการตอตานการแจงเท็จ 

1. โดยเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของภาคีแต

ละฝาย ภาคีแตละฝายจะตองจัดใหมีหรือคงไวซึ่ง

บทลงโทษหรือการลงโทษอ่ืนๆที่เหมาะสมตอผู

สงออกของตนที่ไดรับการออกใบรับรองถิ่นกําเนิด

สินคาและผูผลิตสินคาในภาคีผูสงออกที่กลาวถงึในอนุ

วรรค 7 (บี) ของขอ 314 ของตน สําหรับการให

หนังสือแจงหรือเอกสารที่เปนเท็จแกหนวยงานของรัฐ

ผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับการแตงต้ังกอนการ

ออกใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
 



accordance with its laws and 
regulations, take measures 
which it considers appropriate 
against its exporters to whom a 
certificate of origin has been 
issued and its producers of the 
goods in the exporting Party 
referred to in subparagraph 
7(b) of Article 40, for failing 
to notify in writing to the 
competent governmental 
authority of the exporting 
Party or its designees without 
delay after having known, after 
the issuance of certificate of 
origin, that such good does not 
qualify as an originating good 
of the exporting Party.  

 

2. โดยเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของภาคีแต

ละฝาย ภาคีแตละฝายจะตองดําเนินมาตรการซึง่ตน

พิจารณาวาเหมาะสมตอผูสงออกของตนที่ไดรับการ

ออกใบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาหรือผูผลิตสินคาในภาคี

ผูสงออกที่กลาวถึงในอนุวรรค 7 (บี) ของขอ 314 

ของตนสําหรับการลมเหลวในการแจงเปนหนังสือตอ

หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจหรือหนวยงานที่ไดรับการ

แตงต้ังโดยไมลาชาหลังจากที่ไดรูวาสินคาดังกลาวไม

มีคุณสมบัติของการเปนสินคาที่ไดถิ่นกําเนิดของภาคีผู

สงออก 
 

Article 48 
Miscellaneous Provisions 

 
 For the application of the 
relevant product specific rules 
set out in Annex 2 and the 
determination of origin, the 
Generally Accepted Accounting 
Principles in the exporting 
Party shall be applied. 
 

 

ขอ 48 
เบ็ดเตล็ด 

สําหรับการใชกฎเฉพาะผลิตภัณฑที่เกี่ยวของที่ระบุ

ในภาคผนวก 2 และการวินิจฉัยถิ่นกําเนิดสินคา 
หลักการทางบัญชีอันเปนที่ยอมรับทั่วไปจะตอง

นํามาใชบังคับ 

 

Article 49 
Sub-Committee on Rules of 

Origin 
 
1. For the purposes of the 
effective implementation and 
operation of this Chapter, a 
Sub-Committee on Rules of 
Origin (hereinafter referred to 
in this Article as “Sub-
Committee”) shall be 
established pursuant to Article 
13. 
 
2. The functions of the Sub-
Committee shall be: 

ขอ 49 
คณะอนุกรรมการวาดวยกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา 

 
1.เพื่อความมุงประสงคของการปฏิบัติตามและการ

ดําเนินการตามบทนี้อยางมีประสิทธิผล ใหจัดต้ัง

คณะอนุกรรมการวาดวยกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา 

(ซึ่งตอไปในความตกลงฉบับนี้จะเรียกวา 

“คณะอนุกรรมการ”)  
 

2. ใหคณะอนุกรรมการดังกลาวมีหนาที่ดังตอไปน้ี 



 
 (a) reviewing and making 

appropriate 
recommendations, as 
needed, to the Joint 
Committee on: 

 
(i) the 

implementation 
and operation of 
this Chapter; 

 
(ii) any amendments 

to Annexes 2 and 
3, proposed by 
either Party; 
and 

 
(iii) the Operational 

Procedures 
referred to in 
Article 24; 

 
 (b) considering any other 

matter as the Parties 
may agree related to 
this Chapter;  

 
 (c) reporting the 

findings of the Sub-
Committee to the 
Joint Committee; and 

 
 (d) carrying out other 

functions as may be 
delegated by the 
Joint Committee 
pursuant to Article 
13. 

 
3.  The Sub-committee shall be 
composed of representatives of 
the Governments of the Parties, 
and may invite representatives 
of relevant entities other than 
the Governments of the Parties 
with necessary expertise 

(เอ) พิจารณาทบทวนและใหขอเสนอแนะที่

เหมาะสมตามที่จําเปนใหแกคณะกรรมการ

รวมเกี่ยวกับ 

 (1) การปฏิบัติตามและการดําเนินการ

ตามบทนี้ 

 (2) การแกไขเพิ่มเติมใดๆ ตอภาคผนวก 2 และ 3 ที่

ภาคีฝายใดฝายหน่ึงเสนอ และ 

 

 

  (3) ขั้นตอนการดําเนินการที่กลาวถึงในขอ 211 
 

(บี) พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับบทน้ี 
ตามที่คูภาคีตกลงกัน 

 

(ซี) รายงานผลการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการรวม และ 
 

(ดี) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่อาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการรวม ตามขอ

113 
 

3. คณะอนุกรรมการจะตองประกอบดวยผูแทนของ

รัฐบาลของคูภาคี และอาจเชิญผูแทนขององคกรที่

เกี่ยวของที่นอกเหนือจากรัฐบาลของคูภาคีที่มีความ

เชี่ยวชาญที่จําเปนเกี่ยวกับประเด็นที่จะหารือ 



relevant to the issues to be 
discussed. 
 
4. The Sub-Committee shall 
meet at such venues and times 
as may be agreed upon. 

 

 

 

4. คณะอนุกรรมการจะตองประชุมกัน ณ สถานที่และ

เวลาตามที่อาจจะตกลงกัน 
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OPERATIONAL PROCEDURES 
referred to  

in Chapter 2 (Trade in Goods) and 
Chapter 3 (Rules of Origin) 

 

ขั้นตอนการดําเนินการท่ีกลาวถึงใน                                                   

บทท่ี 2 (การคาสินคา) และ บทท่ี 3 (กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา ) 
 

SECTION 2   RULES OF ORIGIN ตอนท่ี 2    กฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคา  
Part 1  Certificate of origin (COO) 
 
URule 1: Document 
 
1. A certificate of origin should be on 
ISO A4 size paper in conformity with 
the specimen shown in Appendix 1-A. 
It should be completed in the English 
language,otherwise it should not be 
valid.  
 
2. Harmonized System (HS), tariff 
classification numbers, as amended 
on 1 January 2002, on a certificate of 
origin should be indicated at the six-
digit level, and the description of the 
good should be substantially identical 
to the description on the invoice and 
to the description under the HS for the 
good. 
 

สวนที่ 1    หนังสือ รับรองถ่ินกําเนิดสินคา 

Uกฎขอท่ี 1 เอกสาร 

1.  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาจะตองออกในกระดาษขนาดเอสี่ตามมาตราฐาน 

ไอ เอส โอ และโดยสอดคลองกับตัวอยางที่แสดงในภาคผนวก 1 – เอ  หนังสือ

รับรองถ่ินกําเนิดสินคาจะตองทําใหสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ มิฉะนั้นจะใชไมได 

 

2. ระบบฮารโมไนซ )เอช เอส ( ตัวเลขการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากร ตามที่ได

แกไขเพิ่มเติมเมื่อวันท่ี 1 มกราคม ค .ศ .2002 )2545 (ที่อยูใน หนังสือรับรองถ่ิน

กําเนิดสินคาควรจะระบุในระดับ 6 หลัก และรายละเอียดของสินคาควรจะกับ

รายละเอียดท่ีระบุในอินวอยซ (invoice) และรายละเอยีดของสินคา ภายใตระบบ

ฮารโมไนซ  

URule 2: Declaration 
 
A declaration for a certificate of origin 
should be completed by the exporter 
or its authorised agent. The exporter 
or its authorised agent’s signature 
may be autographed or electronically 
printed. 
 

Uกฎขอท่ี  2  การสาํแดง 

การสาํแดงรายละเอยีดในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาจะตองทําใหสมบูรณโดยผู

สงออกหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ ผูสงออกหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจอาจ

ลงลายมือช่ือของตัวเองดวยตนเองหรือพิมพแบบอิเล็กทรอนิกส 

 

URule 3: Issuance 
 
1. In principle, a certificate of origin 
should be issued by the time of 
shipment. 
 
 
2. In exceptional cases where the 

Uกฎขอท่ี 3 การออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 

1.  โดยหลกัการ หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาควรออกภายในเวลาที่บรรทุกสินคา  

 

 

2.  ในกรณีที่เปนขอยกเวน กรณีที่หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาไมไดออกภายใน
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certificate of origin has not been 
issued by the time of shipment, at the 
request of the exporter or its 
authorised agent, the certificate of 
origin may be issued retroactively in 
accordance with the laws and 
regulations of the exporting Party 
within 12 months from the date of 
shipment, in which case it is 
necessary to indicate “ISSUED 
RETROACTIVELY” in the field of the 
certificate of origin specified in 
Appendix 1-B. In such cases, the 
importer of the good who claims the 
preferential tariff treatment for the 
good may, subject to the laws and 
regulations of the importing Party, 
provide the customs authority of the 
importing Party with the certificate of 
origin issued retroactively. The 
certificate of origin which is issued 
retroactively should indicate the date 
of shipment. 
 
 
 
 
3. Signatures of the representatives of 
the competent governmental authority 
of the exporting Party or its designees 
may be autographed or electronically 
printed. 
 
4. Each certificate of origin should 
bear a reference number given by the 
competent governmental authority or 
its designees of the exporting Party. 
 
5. In the event of theft, loss or 
destruction of a certificate of origin 
before the expiration of its validity, the 
exporter may request the competent 
governmental authority of the 
exporting Party or its designees to 
issue a new certificate of origin with a 
new reference number on the basis of 

เวลาท่ีบรรทุกสินคา หากผูสงออกหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจรองขอ หนังสือ

รับรองถ่ินกําเนิดสินคาอาจออกยอนหลังไดภายใน 12 เดือนนับแตวันที่บรรทุกสินคา 

ทั้งนี้ โดยเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของภาคีผูสงออกและในกรณีดังกลาว 

จะตองแสดงขอความวา “ISSUED RETROACTIVELY” ในชองในหนังสือรับรองถ่ิน

กําเนิดสินคาที่ระบุในภาคผนวก 1 – บี  ในกรณีเชนวานั้น ผูนําเขาสินคาท่ีขอรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีศุลกากรสําหรับสินคานั้นอาจแสดงหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาท่ี

ออกยอนหลังใหแกหนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาได โดยขึ้นอยูกับกฎหมาย

และขอบังคับของภาคีผูนําเขา  ทั้งนี้ หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาท่ีออกยอนหลัง

ควรแสดงวันท่ีของการบรรทุกสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ผูแทนของหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกหรือหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายอาจลงลายมอืช่ือดวยตนเองหรือพิมพแบบอิเล็กทรอนิกส 

 

 

4.  หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาแตละฉบับควรมีหมายเลขอางอิงที่ไดจาก

หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายของภาคีผูสงออก  

5.  ในกรณีที่หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาถูกขโมย สูญหาย หรือถูกทําลายกอนวัน

หมดอายุ ผูสงออกอาจรองขอใหหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกหรือ

หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับใหม ซ่ึงมี

หมายเลขอางอิงใหม บนพื้นฐานของเอกสารเก่ียวกับการสงออกท่ีอยูในความ

ครอบครอง และในกรณีเชนวานั้น หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับเดิมไมควรจะ

ใชได วันที่ออกและหมายเลขอางอิงของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับเดิมควร
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the export documents in their 
possession, in which case the original 
certificate of origin should be 
invalidated. In the new certificate of 
origin the date of issuance and the 
reference number of the original 
certificate of origin should be 
indicated. The new certificate of origin 
should be valid during the original 
term of the validity of the original 
certificate of origin. 

ถูกแสดงไวในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา ทั้งนี้ หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา

ฉบับใหมควรมีอายุใชไดในชวงกําหนดอายุที่ใชไดเดิมของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด

สินคาฉบับเดิม 
 

 

URule 4: Modification 
 
1.  The exporter should request the 
reissuance of a certificate of origin if a 
certificate of origin contains incorrect 
information, and the invalidation of the 
original certificate.  
 
 
2.  Notwithstanding paragraph1, the 
competent governmental authority of 
the exporting Party or its designees 
may, in response to the request for 
reissuance referred to in paragraph 1 
or at their own initiative, make 
modification on the certificate of origin 
by striking out errors and making any 
addition required. Such modification 
should be certified by authorised 
signature and seal of the competent 
governmental authority of the 
exporting Party or its designees. 
 
3.  Erasures, superimpositions and 
modifications other than those 
referred to in paragraph 2 should not 
be allowed on the issued certificate of 
origin.  
 
 

Uกฎขอท่ี 4 การแกไข 

1. ผูสงออกควรรองขอใหออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา หากหนังสือ

รับรองถ่ินกําเนิดสินคามีขอมูลที่ไมถูกตอง และรองขอใหยกเลิกการมีผล

ใชไดของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาฉบับเดิม 

 

2 . โดยไมคํานึงถึงวรรค 1 หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกหรือ

หนวยงานที่ไดรับมอบหมายอาจแกไขหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาโดยขีดฆา

ขอผิดพลาดและเพิ่มเติมสิ่งที่จําเปน ตามที่ไดรับการรองขอใหออกหนังสือรับรองถ่ิน

กําเนิดสินคาใหมตามวรรค 1 หรือโดยความริเริ่มของตนเอง การแกไขดังกลาวควร

ไดรับการรับรองโดยลายมือช่ือของผูไดรับมอบอํานาจและประทับตราของหนวยงาน

ของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

3. ในการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา การลบ เขียนทับ หรือการแกไขที่

นอกเหนือจากที่กลาวถึงในวรรค 2 ขางตน ไมควรไดรับอนุญาต 

 

URule 5: Minor error 
 
The customs authority of the 
importing Party should disregard 
minor errors, such as slight 

Uกฎขอท่ี  5  ขอผิดพลาดเล็กนอย 

หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาควรเพิกเฉยตอขอผิดพลาดเล็กนอย เชน ความ

ไมสอดคลองเล็กนอย หรือการละไว การพิมพผิดหรือการใชพื้นท่ีชองเกินขอบที่
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discrepancies or omissions, typing 
errors or overrunning the margin of 
the designated field, provided that 
these minor errors may not affect the 
authenticity of the certificate of origin 
or the accuracy of the information 
included in the certificate of origin. 
 

กําหนด  โดยมีเง่ือนไขวาขอผิดพลาดเล็กนอยเหลานี้ ไมสงผลกระทบตอความ

ถูกตองแทจริงของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา หรือความถูกตองแมนยําของ

ขอมูลที่อยูในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 

 

URule 6: Two or more invoices 
 
For the purposes of paragraph 6 of 
Article 40, a certificate of origin, in 
which numbers and dates of two or 
mores invoices issued for a single 
shipment are indicated, should be 
accepted by the customs authority of 
the importing Party. 
 

Uกฎขอท่ี 6 อินวอยซจํานวน 2 ฉบับหรือมากกวา 

เพื่อความมุงประสงคของวรรค 6 ของขอ 40 หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาควร

ยอมรับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาซ่ึงแสดงหมายเลขและวันที่ของอินวอยซ 2 

ฉบับหรือมากกวาที่ออกสําหรับการบรรทุกสินคา 1 ครั้ง  

 

URule 7: Invoice of a non-Party 
 
The customs authority of the 
importing Party may accept a 
certificate of origin in cases where the 
invoice is issued by either a natural 
person or a juridical person located in 
a non-Party.  
 

Uกฎขอท่ี  7  อินวอยซของประเทศท่ีไมใชคูภาคี 

หนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาอาจรับหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา กรณีท่ีอิน

วอยซออกโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้ังถ่ินฐานในประเทศท่ีไมใชคูภาคี 

 

URule 8: A certificate of origin 
containing description of goods 
which are not subject to 
preferential tariff treatment 
 
 
In case some goods not subject to 
preferential tariff treatment are 
described in a certificate of origin 
together with other goods subject to 
preferential tariff treatment, the 
certificate of origin is valid only for the 
goods subject to preferential tariff 
treatment. 
 
 

Uกฎขอท่ี 8 หนังสอืรับรองถ่ินกําเนิดสินคาท่ีมีรายละเอียดของสินคาซึ่งไมอยู

ภายใตการใหสิทธิพเิศษทางภาษศีลุกากร 

 

 

ในกรณีที่มสีินคาบางประเภทไมอยูภายใตการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบุใน

หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคารวมกับสินคาอื่นที่อยูภายใตการใหสิทธิพเิศษทาง

ภาษีศุลกากร หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาจะมีผลใชไดเฉพาะกับสินคาท่ีอยู

ภายใตการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
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Part 2 Administration  and 
Enforcement 

 

Rule 9: Focal points of 
Administrative offices  

1. The focal point of the competent 
governmental authority of the 
exporting Party referred to in 
subparagraph (a) of Article 27 is: 
 

-in the case of Japan, the 
Origin Certification Policy 
Office of the Trade 
Administration Division of 
the Trade and Economic 
Cooperation Bureau of the 
Ministry of Economy, Trade 
and Industry; and  

- in the case of Thailand, the 
Department of Foreign Trade 
of the Ministry of Commerce. 

 
2. The focal point of the customs 
authority referred to in 
subparagraph(b) of Article 27 is: 

-in the case of Japan, the 
Customs and Tariff Bureau of 
the Ministry of Finance; and  
-in the case of Thailand, the 
Customs Department of the 
Ministry of Finance. 

 
3. Both Parties should provide each 
other with the address, phone 
number, facsimile number and e-mail 
address of the focal points referred to 
in paragraphs 1 and 2 upon adoption 
of this Operational Procedures, and 
should notify any modification 
regarding such information within 30 
days after such modification. 
 
4. If the competent governmental 
authority of the exporting Party 

สวนท่ี 2 การบริหารและการบังคับใช  

 

Uกฎขอท่ี 9 จุดประสานงานของสํานักงานบริหาร 

1 . จุดประสานงานของหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกท่ีกลาวถึงในอนุ

วรรค เอ ของขอ 27 ไดแก 

- กรณีของญี่ปุน สํานักงานนโยบายการรับรองถ่ินกําเนิดสินคา กอง

การบริหารการคา กรมความรวมมอืทางเศรษฐกิจ กระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม และ 

- กรณีของประเทศไทย กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  

 

 

 

 

 

2. จุดประสานงานของหนวยงานศุลกากรท่ีกลาวถึงในอนุวรรค บี ของขอ 27 ไดแก  

- กรณีของญี่ปุน กรมศุลกากรและภาษีศุลกากร กระทรวงการคลัง 

และ 

- กรณีของประเทศไทย กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  

 

 

3. ภาคีทั้งสองฝายควรใหที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร และอีเมล

แอดเดรสของจุดศูนยกลางที่กลาวถึงในวรรค 1 และวรรค 2 แกกันและกันเมื่อมีการ

รับรองขั้นตอนการดําเนินการ และควรแจงการแกไขขอมูลดังกลาวภายใน 30 วัน

หลังการแกไข 

 

 

4. หากหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกมอบหมายองคกรหรือหนวย
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designates entities or bodies to carry 
out the issuance of the certificate of 
origin, or makes modification or 
revocation with respect to designees, 
it should immediately notify the 
importing Party of such designation or 
modification.  
 
 

สําหรับการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา หรือแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจนั้นควรแจงภาคีผูนําเขา

ทันทีหลังการมอบหมายหรือแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 

URule 10: Procedure to exchange 
the sample of a certificate of origin, 
specimen signatures and 
impressions of stamps 
 
The Parties should provide each other 
with the sample of a certificate of 
origin, specimen signatures and 
impressions of stamps used for the 
issuance of a certificate of origin upon 
the date of adoption of this 
Operational Procedures, as well as 
upon their modification thereafter. 
 

Uกฎขอท่ี 10 ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนตัวอยางหนังสอืรับรองถ่ินกําเนิดสินคา 

ตัวอยางลายมือชื่อและตราประทับ 

 

ภาคีผูนําเขาควรใหตัวอยางหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา ตัวอยางลายมือช่ือและ

ตราประทับที่ใชสําหรับการออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาแกกันและกัน เมื่อมี

การรับรองขั้นตอนการดําเนินการนี้ ตลอดจนเมื่อมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหลัง

จากนั้น 

 

URule 11: Communications 
 
1. For the purposes of Articles 43 
through 45, any communications 
between the competent governmental 
authority of the exporting Party and 
the customs authority of the importing 
Party should be made through the 
Embassy of Japan in Thailand or the 
Royal Thai Embassy in Japan. Such 
communications should be made by 
any method with a confirmation of 
receipt. 
 
2. The direct communications 
between the competent governmental 
authority of the exporting Party and 
the customs authority of the importing 
Party may be made by facsimile or 
electronic mail in parallel with the 
communications set out in paragraph 
1. 
3. The period for providing the 

Uกฎขอท่ี 11 การติดตอสื่อสาร 

1. เพื่อความมุงประสงคของขอ 43 ถึงขอ 45 การติดตอสื่อสารใดๆ ระหวาง

หนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผูสงออกและหนวยงานศุลกากรของ

ภาคีผูนําเขาควรทําผานสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย หรือ

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศญี่ปุน การติดตอสื่อสารดังกลาว

ควรทําโดยวิธีใดๆ ที่มีการยืนยันการไดรับการติดตอสื่อสาร 

 

 

2. การติดตอสื่อสารโดยตรงระหวางหนวยงานของรัฐผูมีอํานาจของภาคีผู

สงออกและหนวยงานศุลกากรของภาคีผูนําเขาอาจทําโดยโทรสารหรือ

อีเมลโดยควบคูไปกับการติดตอสื่อสารที่ระบุในวรรค 1 ขางตน 

 

3 . ระยะเวลาของการตอบสนองตามวรรค 2 ของขอ 43 และวรรค 4 และวรรค 5 ของ
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response pursuant to paragraph 2 of 
Article 43 and paragraphs 4 and 5 of 
Article 44 should commence from the 
date of the confirmation of receipt of 
the request by the competent 
governmental authority of the 
exporting Party. 
 

ขอ 44 ควรเริ่มต้ังแตวันที่ยืนยันการไดรับการรองขอจากหนวยงานขแงรัฐผูมีอํานาจ

ของภาคีผูสงออก 

 

URule 12: Goods in Transit or 
Storage 
 
Preferential tariff treatment for the 
originating goods, which are in transit 
from the exporting Party to the 
importing Party or in temporary 
storage in bonded area in the 
importing Party on the date of entry 
into force of this Agreement, should 
be accorded subject to the 
submission of a certificate of origin 
issued retroactively to the customs 
authority of the importing Party in 
accordance with its laws and 
regulations. 
 

Uกฎขอท่ี  12  สินคาท่ีอยูระหวางการสงผานหรือการเก็บรักษา 

 

สินคาที่ไดถ่ินกําเนิดซ่ึงอยูระหวางการสงผานจากภาคีผูสงออกมายังภาคีผูนําเขา  

หรืออยูระหวางเก็บรกัษาช่ัวคราวในพื้นที่ทัณฑบน (bonded  area) ในภาคีผูนําเขา

ในวันที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับ ควรไดรับสิทธิพเิศษทางภาษีศุลกากร ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับการย่ืนหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาที่ออกยอนหลังตอหนวยงานศุลกากร

ของภาคีผูนําเขา โดยเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของภาคีผูนําเขา  

 

 
Appendix 1-A (Japan) Format of Certificate of Origin (Japan) 
Appendix 1-B (Japan) Instructions for Certificate of Origin (Japan) 
Appendix 5 Examples of Rules of Origin (unassembled or disassembled goods, and  

information technology goods) 
Appendix 6 Examples of Applications of Required Documents when using a 
material taken by authorised fishing vessels on the IOTC Record or a material of a 
non-Party whish is a member country of  the ASEAN or when using material 
pursuant to subparagraph 1(b) of Article 28 and Article 29 
Appendix 7 Explanations for Section XI of Product Specific Rules of Annex 2 
Appendix 8 Description of Operations for Dyeing or Printing Process 
 
 



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 

106830
Typewriter
เอกสารแนบ 2-1

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter



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 

 

106830
Typewriter
เอกสารแนบ 2-2

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter

106830
Typewriter



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 
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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 
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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 
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ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
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CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
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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 
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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 
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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 
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TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
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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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HS 2012 HS 2017 

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
Typewriter
เอกสารแนบ 2-3
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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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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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  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 

  



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/7. 

HS 2012 HS 2017 

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 



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/10. 

HS 2012 HS 2017 

  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 



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/11. 

HS 2012 HS 2017 

 
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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HS 2012 HS 2017 

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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HS 2012 HS 2017 

  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 
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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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HS 2012 HS 2017 

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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HS 2012 HS 2017 

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). 
 



1. Exporter’s Name, Address and Country: 
 

Reference No. 
 

Number of page    
/ 

 
 
AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE KINGDOM OF 
THAILAND 
 

FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP  

CERTIFICATE OF ORIGIN 
 

 
Issued in Japan 

 

2. Importer’s or Consignee’s Name, Address and Country: 
 
 
 

3. Means of transport and route 
 
 

4. Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of 
good(s); HS tariff classification number 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Preference 
criterion 

 

6.Quantity
or gross 
weight 

7. Invoice 
number 
and date 

 

8. Remarks: 
 
 

9.Declaration by the exporter: 
I, the undersigned, declare that: 
- the above details and statement are true and accurate.  
- the good(s) described above meet the condition(s) required for the 
issuance of this certificate; 
- the country of origin of the good(s) described above is Japan. 
 
Place and Date:                                             
 
 
Signature:                                                  
 
Name (printed):                                             
 
Company:                                                  

10.Certification 
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration 
by exporter is correct. 
 
 
Competent governmental authority or Designee office: 
 
                                                       
Stamp 
 
Place and Date:                                             
 
 
Signature:                                                  

JCCI Internal Use Only : 01179804-C0002500W 
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This form is used for originating goods of Japan for the purpose of preferential treatment under the Agreement 
between Japan and the Kingdom of Thailand for an Economic Partnership (hereinafter referred to as “the 
Agreement”). 
 
General Conditions
The conditions for the preferential tariff treatment under the Agreement is that the goods exported to Thailand should: 

: 

 
i. fall within description of products eligible for concession in Thailand; 
ii. comply with one of the requirements set out in Preference Criteria ; and 
iii. comply with the consignment criteria of Article 32 of the Agreement .   

 
Preference Criteria

WO The good is wholly obtained or produced entirely in Japan, as defined in paragraph 2 of Article 28. 
: 

PE    The good is produced entirely in Japan exclusively from originating materials of Japan. 
PS   The good satisfies the product specific rules set out in Annex 2, as well as all other applicable 

requirements of Chapter 3, when the good is produced entirely in Japan using non-originating materials in 
whole or part. 

 

 
Instructions for Certificate of Origin: 

For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the document should be completed legibly and in full by the exporter 
or its authorised agent.  Any item of the form should be completed in the English language.  The certificate of origin should 
be no longer valid, if it is completed in any languages other than English or modified after the issuance. 
 
If the space on the certificate is insufficient to specify the necessary particulars for identifying the goods and other related 
information, the exporter or its authorised agent may provide the information using additional form of Appendix 1-A (JAPAN). 
In that case, every additional Appendix 1-A (JAPAN) should be completed legibly and in full by the exporter or its authorised 
agent and by the competent governmental authority or its designee. 
 
Field 1: State the full name, address and country of the exporter.  
Field 2: State the full name, address and country of the importer or consignee.  
Field 3: Provide the name of loading port, transit port and discharging port and, the name of vessel / flight number, as far as 

known. In case of retroactive issuance, the date of shipment (i.e. bill of lading or airway bill date)   
Field 4: Provide item number (as necessary), marks and numbers, number and kind of packages, Harmonized System 

(hereinafter referred to as “HS”) tariff classification number as amended on 1 January 2002 and description of each 
good consigned.  

       For each good, indicate the HS tariff classification number at the six-digit level. 
In principle, the description should be substantially identical to the description of the invoice and to the description 
under the HS for the good. 
With respect to each good of Chapter 16 of the HS, the materials taken by the authorised fishing vessels on the IOTC 
Record, and names, registered numbers and nationalities of such vessels should be indicated (if such materials were 
used in the production of the good(s)). 
With respect to each good of Chapter 7,16,18,19 or 20 of the HS, the materials of non-Parties which are member 
countries of the ASEAN and the names of such non-Parties should be indicated (if such materials were used in the 
production of the good(s)). 
With respect to each good of Chapter 61 or 62 of the HS, the materials of the other Party or non-Parties which are 
member countries of the ASEAN, the processes or operations conducted in such Party or non-Parties, and the names 
of such Party or non-Parties should be indicated (if such materials were used in the production of the good). 

Field 5: For each good, state which preference criterion (WO, PE or PS under Preference Criteria above) is applicable.  The 
rules of origin are contained in Chapter 3 and Annex 2.  
Note: In order to be entitled to preferential tariff treatment, each good of a Party must meet at least one of the criteria 

given. 
Indicate “ACU” for accumulation, and “DMI” for De Minimis, if applicable.  

Field 6: For each good, indicate the quantity or gross weight. 
Field 7: Indicate the invoice number and date for each good.  The invoice should be the one issued for the importation of the 

good into Thailand. 
If the invoice is issued by a person different from the exporter or its authorised agent to whom the certificate of origin is 
issued and the person who issues the invoice is located in a non-Party, it should be indicated in field 8 that the goods 
are invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and address of the person that issues the invoice.   
In an exceptional case where the invoice number of an invoice issued in a non-Party is not known at the time of 
issuance of the certificate of origin, field 7 should indicate the invoice number and the date of the invoice issued by the 
exporter to whom the certificate of origin is issued and it should be indicated in field 8 that the goods will be invoiced in 
a non-Party, identifying the full legal name and address of the person that will issue the invoice. 
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Field 8: If the certificate of origin was issued retroactively, the issuing authority should indicate “ISSUED RETROACTIVELY” .  
If the certificate of origin is reissued in accordance with Rule 3 (5) of Section 2, the issuing authority should indicate the 
date of issuance and the reference number of the original certificate of origin. Other remarks as necessary. 

Field 9: This field should be completed, signed and dated by the exporter or its authorised agents.  The “Date” should be the 
date on which the certificate of origin is applied for. 
Note: The exporter’s or its authorised agent’s signature may be autographed or electronically printed. 

Field 10: This field should be completed, dated, signed and stamped by the competent governmental authority or its designee 
of Japan. 
 Note: The competent governmental authority’s or its designee’s signature may be autographed or electronically 

printed. 
Notice 1. Any items entered in this form should be true and correct.  False declaration or documents relating to the 

certificateof origin should be subject to penalty in accordance with the laws and regulations of Japan. 
Notice 2. The certificate of origin should be a basis of determination of origin at the customs authority of Thailand. 
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Examples of Applications of Rules of Origin 

 
1. Unassembled or Disassembled Goods 

 

Example of a good imported to a Party in a disassembled form but classified as an 
assembled good (Article 33) 

Company A produces Gas Turbine (HS8411.82) in Japan, which is an extremely 
large machine obtaining originating status, and plans to export it to Thailand under 
the Agreement.  Company A exports it in a disassembled form (a group of lots) by 
reason of transportation.  In this case, the Thai customs classifies the group of lots 
as an assembled good, “the article complete, presented disassembled”, i.e., an 
assembled gas turbine by virtue of Rule 2(a) of the General Rules for the 
Interpretation of the Harmonized System1

 

 (hereinafter referred to as “GRI 2(a)”).  
Its originating status is not lost and it is classified as Gas Turbine (HS8411.82).  

 

2. Information Technology Goods 
Information technology goods which are covered by attachment A or B of the 
Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products adopted in the 
Ministerial Conference of the WTO on 13 December 19962

 

 (hereinafter referred to 
as “the attachment”) and which are exported without a certificate of origin under the 
Agreement, are provided duty-free treatment by each Party.  When such 
information technology goods are used in the production of another good as 
materials, producers of the information technology materials are requested by a 
producer of that good to provide cost data to prove the origin of those materials. 
Since the producers of those materials are not requested to prove the origin of those 
materials as long as they export them as final goods and have difficulties in 
providing the data of those materials, the producer of the good may not be able to 
obtain the data of origin.  The example shows that cost data to prove the origin of 
information technology materials used in the production of another good is not 
required and the burden of producers of both the good and materials is reduced. 

                                                 
1 General Rules for the Interpretations of the Harmonized System 2 (a) 
2(a) Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete 
or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character 
of the complete or finished article. It shall also be taken to include a reference to that article complete or 
finished (or falling to be classified as complete or finished by virtue of this Rule), presented unassembled  
or disassembled. 
2 Subparagraph (g) of Section 1 of Annex II (Product Specific Rules)  
 a good which is covered by Attachment A or B of the Ministerial Declaration on Trade in Information 
Technology Products adopted in the Ministerial Conference of the World Trade Organization on 13 
December 1996 and is used as a material in the production of another good in a Party may be considered 
as an originating material of the Party, regardless of the applicable PSRs for the former good, provided that 
the former good is assembled in either Party, except where the former good is classified in subheading 
8541.10 through 8542.90. 
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Example when using a material covered by the attachment except for HS 85.41 through 
85.42 (subparagraph (g) of Section 1 of Annex 2) 

Company A produces washing machines in Japan and plans to export them to 
Thailand under the Agreement.  
 
The PSRs for washing machines (HS8450.11) under the Agreement are: 
 
A change to subheading 8450.11 through 8450.20 from any other subheading; or  
No required change in tariff classification to subheading 8450.11 through 8450.20, 
provided that there is a qualifying value content of not less than 40 per cent. 

 
Company A decided to choose the 40% value-added rule in this case. 
 
Company A’s manufacturing costs of the washing machine 
 

Material/Parts Sources Originating 
Status 

Value  
US$ 

Parts a Japan originating 100 
Parts b 
(switch) 

Thailand considered as originating 
(information technology good) 

40 

Parts c China non-originating 50 
Parts d India non-originating 120 
Parts e S. Korea non-originating 100 

Other Costs N/A N/A 90 
F.O.B. Price -- -- 500 

 
Company A obtains Parts b (switch, HS8536.50) covered by the attachment from 
Company B in Thailand. If Company A obtains information which proves that Parts b 
(switch) was assembled in Thailand, Parts b is considered as an originating material 
pursuant to subparagraph (g) of Section 1 of Annex 2, and the calculation of Q.V.C. 
is: 
 

   $500－$270 (Parts c, d and e) 
     Q.V.C.=                               × 100＝46%≧40% 
                      $500 
 
The above calculation shows that the washing machine qualifies as an originating 
good. 
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Examples of Required Documents when using a material taken by 
authorised fishing vessels on the IOTC Record or a material of a non-Party 

which is a member country of the ASEAN or when using a material 
pursuant to subparagraph 1 (b) of Article 28 and Article 29  

 
1. (1) With respect to each good of Chapter 16 of the Harmonized System, in the 
case where a material taken by the authorised fishing vessels on the IOTC 
Record is used in the production of the good, the following documents may be 
used to prove so:  
- a copy of contracts of sale and purchase of the material between the exporter 

or the producer of the good and the exporter or the producer of the material 
(e.g. contracts indicating that the material for sale and purchase is taken by 
the authorised fishing vessels on the IOTC Record); 

- a copy of shipping documents, including but not limited to the invoice, 
regarding the sale of the material; or 

- any other relevant document. 
 
(2) With respect to each good of Chapter 7,16,18,19 or 20 of the Harmonized 
System, in the case where a material of a non-Party which is a member country 
of the ASEAN is used in the production of the good, the following documents 
may be used to prove that the material is harvested, picked, gathered, obtained 
or produced in that non-Party: 
- a copy of contracts of sale and purchase of the material between the exporter 

or the producer of the good and the exporter or the producer of the material 
(e.g. contracts indicating that the material for sale and purchase is harvested, 
picked, gathered or produced in that non-Party) ; 

- a copy of shipping documents, including but not limited to the invoice, 
regarding the sale of the material;  

- a copy of Form D issued for the material in accordance with the CEPT 
Scheme(the ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme for the 
ASEAN Free Trade Area) if information in the copy of Form D is useful for 
verification); or 

- any other relevant document. 
 
(3) With respect to each good of Chapter 61 through 62 of the Harmonized 
System, in the case where a material of the other Party or a non-Party which is a 
member country of the ASEAN is used in the production of the good, the 
following documents may be used to prove that the material has undergone a 
process or operation specified in the product specific rules set out in Annex 2 in 
that Party or that non-Party; 
- a copy of contracts of sale and purchase of the material between the exporter 

or the producer of the good and the exporter or the producer of the material 
(e.g. contracts indicating that the material for sale and purchase undergoes 
the specified process or operation in the other Party or that non-Party); 

Appendix 6 



 
 

 2 

- a copy of shipping documents, including but not limited to the invoice, 
regarding the sale of the material;  

- a copy of Form D issued for the material (if information in the copy of Form D 
is useful for verifying) ; or 

- any other relevant document. 
 
 
2. (1) With respect to each good of Chapter 16 of the Harmonized System, in the 
case where a material taken by the authorised fishing vessels on the IOTC 
Record is used in the production of the good, a copy of bills of lading or airway 
bills for transportation or any other relevant document may be used to prove that 
the material is transported directly to the exporting Party of the material. 
 
(2) With respect to each good of 16 of the Harmonized System, in the case 
where a material taken by the authorised fishing vessels on the IOTC Record is 
used in the production of the good and the material is transported through 
non-Parties to the exporting Party of the good, the following documents may be 
used to prove that it does not undergo operations other than unloading, 
reloading or any other operations to preserve it in good condition in those 
non-Parties: 
- a copy of through bills of lading or airway bills for transportation from that 

non-Party to the exporting Party of the good;  
- a format or handwritten declaration issued by the customs authorities of those 

other non-Parties for the material being transshipped or temporarily stored ; or 
- any other relevant  document. 
 
3. (1) With respect to each good of Chapter 7,16,18,19 or 20 of the Harmonized 
System, in the case where a material of a non-Party which is a member country 
of the ASEAN is used in the production of the good, a copy of bills of lading or 
airway bills for transportation or any other relevant document may be used to 
prove that the material is transported directly from that non-Party to the exporting 
Party of the material. 
 
(2) With respect to each good of 7,16,18,19 or 20 of the Harmonized System, in 
the case where a material of a non-Party which is a member country of the 
ASEAN is used in the production of the good and the material is transported 
through other non-Parties to the exporting Party of the good, the following 
documents may be used to prove that it has not undergone operations other 
than unloading, reloading or any other operations to preserve it in good condition 
in those other non-Parties: 
- a copy of through bills of lading or airway bills for transportation from that 

non-Party to the exporting Party of the good;  
- a format or handwritten declaration issued by the customs authorities of those 

other non-Parties for the material being transshipped or temporarily stored: or 
- any other relevant document.   
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4. (1) With respect to each good of Chapter 61 through 62 of the Harmonized 
System, in the case where a material of the other Party or a non-Party which is a 
member country of the ASEAN is used in the production of the good, a copy of 
bills of lading or airway bills for transportation or any other relevant document 
may be used to prove that the material is transported directly from the other 
Party or that non-Party to the exporting Party of the material. 
 
(2) With respect to each good of Chapter 61 through 62 of the Harmonized 
System, in the case where a material of the other Party or a non-Party which is a 
member country of the ASEAN is used in the production of the good and the 
material is transported through other non-Parties to the exporting Party of the 
good, the following documents may be used to prove that it has not undergone 
operations other than unloading, reloading or any other operations to preserve it 
in good condition in those other non-Parties: 
- a copy of through bills of lading or airway bills for transportation from that 

non-Party to the exporting Party of the material;  
- a format or handwritten declaration issued by the customs authorities of those 

other non-Parties for the material being transshipped or temporarily stored : or 
- any other relevant documents. 
 
5. With respect to subparagraph 1 (b) of Article 28 and Article 29, for the 
purposes of determining whether a good qualifies as an originating good of a 
Party, the following documents may be used to prove that a material used in the 
production of the good is an originating material of the Party or an originating 
good of the other Party: 
- a declaration by the producer of the material 
- a copy of a certificate of origin for the material issued by the competent 

governmental authority of the other Party or its designees, if any; or; 
- any other relevant document.  
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  Appendix 7 
 

Explanations for Section XI of Product Specific Rules of Annex 2 
(This Appendix clarifies concrete processes to satisfy the Product Specific Rules 
set out in Annex 2 of the Agreement, for the purposes of facilitating 
understanding of the Product Specific Rules to promote trade between the 
Parties (Chapter 50- 63)) 

HS Code 

A. Yarn 
Necessary processes to obtain originating status in a Party 

Carding/Combing process Spinning process 

50.05-50.06 

51.06-51.10 

 

 

 

 

52.04-52.07 Required Required 

53.06-53.08 

54.01-54.06 

  

 

55.08-55.11 Required Required 

 

HS Code 

B. Woven Fabrics 
Necessary processes to obtain originating status in a Party 

Spinning process 

 

Dyeing/Printing 

process to yarn＊ 

Weaving process Dyeing/Printing 

process to fabrics＊ 

50.07  

51.11-51.13 

52.08-52.12 

53.09-53.11  

54.07-54.08 

55.12-55.16 

 

 

   

 

 

   

  

 

  

       ＊  "Dyeing/Printing" process should be accompanied by two or more of the operations which are described in Note of 

Section XI of Annex 2 of the Agreement and Appendix 8 of Operational Procedures. 

 

 

 

 

 

( N / A )  

 

( N / A )  

 

Required  

 

Required  

 

Required  

 

Required  

 

Required  

 

Required  

 
Required  

 

Required  
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C. Textile Articles for Industrial Use, etc. (HS56 - 59
HS Code 

) 
Necessary processes to obtain originating status in a Party  

 Spinning process Knitting/Crocheting/Weaving/Making 

up process 

56.01-56.03 ( N / A )＊ Required 

56.04-56.09  Required Required 

57.01-57.02  Required Required 

57.03-57.05 ( N / A )＊ Required 

58.01-58.11  Required Required 

59.01 ( N / A ) Required 

59.02 Required Required 

59.03-59.09 ( N / A ) Required 

59.10 Required Required 

59.11 ( N / A ) Required 

    ＊ As for the good of HS 56.01-56.03 and 57.03-57.05, “Spinning process” is not required, because the process is not 

actually conducted in the practice of its production process. 

 

HS Code 

D. Knitted or Crocheted Fabrics (HS60) 

 

Necessary processes to obtain originating status in a Party  

Spinning process Dyeing/Printing 

process to yarn＊ 

Knitting/Crocheting 

process 

Dyeing/Printing 

process to fabrics＊ 

60.01-60.06 Required  Required  

 Required Required  

  Required Required 
      ＊  "Dyeing/Printing" process should be accompanied by two or more of the operation which are described in Note of 

Section XI of Annex 2 of the Agreement and Appendix 8 of Operational Procedures. 
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HS Code 

E. Apparels, Clothing Accessories, and Other Textile Articles (HS61, 62, 63) 

 

Necessary processes to obtain originating status in a Party  

Knitting/Crocheting/ Weaving process Making up process 

61.01-61.17 

62.01-62.17 

 

 

 

 

63.01-63.10 Required Required 

     ＊ "Knitting/Crocheting/ Weaving" process is not required to be conducted in a Party from which the good is originated 

when the process is conducted in the other Party or a non-Party which is a member country of the ASEAN. 

Required＊  

 

Required  

 



No. Operation Description

(1) antibacterial finish The finishing by which the multiplication of bacteria on fibre is restrained and the deodorizing effect is 
given.

(2) antimelt finish
The finishing carried out for the addition of the property in which woven and knitted fabric is prevented from 
melting by heat. It is carried out for preventing the phenomenon in which a hole is made in synthetic fibre 
product by the fire of cigarette and the friction heat at the time of sliding.

(3) antimosquito finish The finishing by which human body is prevented from approaching of mosquitoes by sticking of the 
mosquito inhibiting agent to woven and knitted fabric.

(4) anti-pilling finish
The finishing carried out for the purpose of preventing from the producing of pill caused by the friction on 
the surface of woven and knitted fabric. There are the fixation of fibre by resin treatment, gas singeing, the 
removal of long fluff by shearing, the degradation of fluff by chemical treatment, etc.

(5) antistatic finish
The finishing carried out for the purpose of decreasing the static electricity generating on fibre. The 
hygroscopic agent such as higher alcohol, surface active agent and the antistatic agent such as quaternary 
ammonium salt, polymer having oxyethylene radical, etc. are used. 

(6) artificial creasing The finishing by which the durable creases are added to cloth. In synthetic fibre, its thermoplastic property 
is utilized, and in cellulose sorios of fibre, the cross-linkage reaction by resin finishing agent is utilized. 

(7) bleaching The treatment which is carried out for decomposing and removing the pigment and coloured impurities 
contained in fibre by the action of oxidization or reduction and whitening the fibre.

(8) brushing The treatment in which the fluff and dust adhering on the surface of fabric are wiped down and the lie of 
fibre is arranged by using brush-roller, etc.

(9) buff finish The raising processing carried out by using the emery paper wound on roll. It is used in various fields such 
as synthetic fibre woven and knitted fabric, cotton fabric, etc.

(10) burn-out finish
The finishing in which only one side of fibre is dissolved to remove by utilizing the difference of chemical 
resistance of the fibre constituting blended yarn fabric and union cloth and the water marked pattern 
appears.

(11) calendering The finishing by which fabric is passed through between various rotating rolls, the surface is smoothened 
by pressurizing and luster and various feelings are given. 

(12) compressive 
shrinkage

The finishing in which the density is raised by carrying out of steam pressing mainly cotton fabric, etc. as 
over-feeding and the shrink resistance is given to it.

(13) crease resistant 
finish

The finishing by which wrinkle is made to be difficult to generate on woven and knitted fabric by resin 
finish, etc.

(14) decatizing

The finish in which the stability, luster and feeling of cloth are improved by winding up of cloth or wrapping 
cloth on a porous cylinder and carrying out the heating by steam and cooling by air. The full decatizing 
(autoclave decatizing machine), semidecatizing (ordinary pressure decatizing machine), continuous 
decatizing machine, etc. are used. It is the process at about final stage for the finishing of wool fabric.

(15) deodorant finish
The finishing showing the effect in which uncomfortable odour is reduced by touching of odour component 
to fibre. The uncomfortable odour means perspiration odour, ageing odour, excretion odour, cigarette 
odour, trash odour.

(16) easy-care finish The finishing carried out for the purpose of being capable of wearing without ironing after washing and 
drying cotton and its blended yarn fabric.

(17) embossing The processing in which fabric, etc. are passed through between an uneven metallic roller heated and an 
elastic roller, and the uneven patterns are added. 

(18) emerising The raising processing carried out by using the emery paper wound on roll. It is used in various fields such 
as synthetic fibre woven and knitted fabric, cotton fabric, etc.

(19) flame resistant 
finish

The finishing carried out for the purpose of making fibre to be difficult to ignite and fire-spread. It is applied 
to working wear, curtain, upholstery fabrics, aged person nursing clothes, bed clothes, etc. which are in 
danger of catching fire.

(20) flock finish The finishing in which fine and short fibres are planted on the surface of cloth, plastic products, etc. in fluff-
shaped by using static electricity and adhesive.

(21) foam printing The printing in which the printed part is bulged. The printed part is bulged by printing the microcapsule 
particle enclosing foaming agent with binder together and heat-treating

(22) liquid ammonia 
process

The modification finishing of cotton carried out by using liquid ammonia. The effect of much similar to 
mercerization is obtained, however the improvement of luster and dying property is smaller as compared 
with mercerization. On the other hand, the strength, shrink resistance property (dimensional stability), 
crease resistance property, setting property, etc. are greatly improved.

The following interpretation of Note 1 of Section XI Textile and Textile Articles (chapter 50-63) of Annex 2, is based on the Japanese 
Industrial Standard established by the Ministry of Economy, Trade and Industry.

Description of Operations for Dyeing or Printing Process Appendix 8



No. Operation Description

(23) mercerization
The finishing which is carried out for giving the improvement of dyeingness, increase of wet strength, silk-
like luster, etc. by carrying out the tensional treatment of cotton yarn or cotton woven and knitted fabric in 
concentrated aqueous solution of sodium hydroxide. 

(24) microbial control 
finish

The finishing carried out restraining of multiplication of bacteria on fibre. In general use, golden staph, 
pneumobacillus coliform bacilli, pseudomonas aeruginosa, etc. are made to be the object.

(25) milling The felting treatment by which wool fabric is wetted with the solution containing alkali, soap, etc., and 
struck and rubbed mechanically for making the objective feeling. 

(26) moare finish
One of calendering finish by which woodgrain glossy pattern is given on fabric. The finishing in which the 
difference is produced in reflection of light between the part of warp pressured and the part without being 
pressured and woodgrain patterns are made. 

(27)
moisture 
permeable 
waterproofing

The finishing carried out so as to adding the water resistance property as well as the permeability of water 
vapour to woven and knitted fabric. It is utilized for sports wear.

(28) oil-repellent finish The finishing carried out so as to add the oil-repellent property to textile goods.

(29) organdie finish The finishing for obtaining thin, transparent, rigid feeling. In the case of cotton, concentrated sulfuric acid, 
etc. is reacted at ordinary temperature.

(30) peeling treatment
The processing for the improvement of texture of woven fabric or sewing products by reducing fibre. There 
are the alkali peeling treatment for polyester textile and the enzyme peeling treatment for cellulose textile , 
etc.

(31) perfumed finish The finishing carried out for addition of perfume to fibre. There are the method in which perfuming material 
is enclosed in microcapsule and added to textile product, etc.

(32) relaxation The treatment for revealing texturization and crepe in woven and knitted fabric by the heat energy such as 
dry heat, wet heat, hot water, etc. and the effect of physical rubbing. 

(33) ripple finish

The finishing in which cotton fabric is printed with the paste containing high concentration of sodium 
hydroxide and three dimensional patterns are made appear by shrinking the part, and after resist style 
paste is printed, the print part is embossed by applying the concentrated solution of sodium hydroxide and 
the ripple-like seersucker or crepe like emboss appears.

(34) schreiner finish The finish in which woven fabric is passed through the schreiner calender equipped with metallic rolls 
indented with countless and parallel fine lines, the weave is smoothened and the silky luster is given. 

(35) shearing The operation by which, after the fluff or the surface of woven and knitted fabric is arranged with brush, it is 
made run on a edge and cut to arrange in a definite length by using a rotary cutter.

(36) shrink resistant 
finish The finishing by which woven and knitted fabric is not made shrink by washing, hot water treatment.

(37) soil guard finish The finishing by which dirt is made difficult to adhere to fibre mainly by using the fluorine series of resin. 

(38) soil release finish The finishing by which hydrophilic compound is added to hydrophobic synthetic fibre and the dirt is 
facilitated to remove by washing.

(39) stretch finish The finishing in which, after the yarn constituting fabric is bent, then fixed and the stretch property mainly in 
traverse direction is added. 

(40) tick-proofing The finishing by which tick is made so as not to approach the human body by sticking the tick inhibiting 
agent to woven and knitted fabric or by reducing the air permeability of fabric.

(41) UV cut finish The finishing carried out for protecting skin by shielding UV so that woven and knitted fabric is impregnated 
with or stuck to UV absorber.

(42) wash and wear 
finish

The finishing carried out for the purpose of being capable of wearing without ironing after washing and 
drying cotton and its blended yarn fabric.

(43) water absorbent 
finish

The finishing in which the hydrophobic surface of synthetic fibre is made hydrophilic and the water 
absorbing property is raised. 

(44) waterproofing The finishing by which water is made difficult to pass through woven and knitted fabric.

(45) water-repellent 
finish The finishing carried out so as to add the water-repellent property to fibre.

(46) wet decatizing The wet type set in the scouring process of wool fabric. It is also called smoothing with stream or crabbing.

(47) windbreak finish The finishing in which wind is made difficult to pass by reducing air permeability by improving the weave of 
woven and knitted fabric and finishing of resin.

(48) wire raising The raising carried out so as to scratch the surface of woven and knitted fabric by using the roll wound with 
card clothing (wire raising machine).



      (หน่ึง) ในกรณีของสินคา้ท่ีก าหนดไวใ้นตอนท่ี 19 ถึง 24 ของระบบฮาร์โมไนซ์ ไดแ้ก่ร้อยละ 7 ของมูลค่าสินคา้
     (สอง) ในกรณีของสินคา้ท่ีก าหนดไวใ้นตอนท่ี 28 ถึง 49 และตอนท่ี 64 ถึง 97 ของระบบ ฮาร์โมไนซ์ ไดแ้ก่ ร้อยละ 10 ของมูลค่าสินคา้ และ
     (สาม) ในกรณีของสินคา้ท่ีก าหนดไวใ้นตอนท่ี 50 ถึง 63 ของระบบฮาร์โมไนซ์ ไดแ้ก่ร้อยละ 10 ของน ้าหนกัสินคา้
      หมายเหตุ 1 ค าวา่ “มูลค่าของวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิด” หมายถึง มูลค่าท่ีก  าหนดตามวรรค 6 ของขอ้ 28
      หมายเหตุ 2 ค าวา่ “มูลค่าสินคา้” หมายถึง มูลค่า เอฟ โอ บี ของสินคา้ท่ีกล่าวถึงในวรรค 4 (บี) ของขอ้ 28 หรือมูลค่าท่ีระบุไวใ้นวรรค 5 ของขอ้นั้น
(จี) สินคา้ท่ีครอบคลุมโดยภาคผนวก เอ หรือ บี ของปฏิญญารัฐมนตรีวา่ดว้ยการคา้ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไดรั้บการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีขององคก์ารการคา้โลก เม่ือ

     ค  าวา่ “หมวด” หมายถึง หมวดของระบบฮาร์โมไนซ์
     ค  าวา่ “ตอน” หมายถึง ตอนของระบบฮาร์โมไนซ์
     ค  าวา่ “ประเภท” หมายถึง ตวัเลขส่ีหลกัแรกของตวัเลขในการจ าแนกพิกดัอตัราศุลกากรภายใตร้ะบบฮาร์โมไนซ์ และ
     ค  าวา่ “ประเภทยอ่ย” หมายถึง ตวัเลขหกหลกัแรกของตวัเลขในการจ าแนกประเภทพิกดัอตัราศุลกากรภายใตร้ะบบฮาร์โมไนซ์
(อี) ภาคผนวกน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานของระบบฮาร์โมไนซ์ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  ค.ศ. 2002
(เอฟ) ค่าร้อยละเฉพาะท่ีกล่าวถึงในขอ้ 30 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัมูลค่ารวมหรือน ้าหนกัรวมของวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ท่ีไม่ผา่นการเปล่ียนการจ าแนกพิกดัอตัราศุลกากรท่ี

การได้ถิ่นก าเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า

ตามบัญชีอัตราอากร 1-5 ท้ายประกาศกระทรวงการคลังเร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของทีม่ีถิ่นก าเนิดจากญีปุ่่น

หมายเหตุทัว่ไป เพ่ือความมุ่งประสงคข์องกฎเฉพาะรายสินคา้ท่ีระบุในบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี
(เอ) กฎเฉพาะรายสินคา้ หรือกลุ่มเฉพาะของกฎท่ีใชบ้งัคบักบัประเภทหรือประเภทยอ่ยท่ีเฉพาะเจาะจงระบุไวติ้ดกบัประเภทหรือประเภทยอ่ยนั้น
(บี) ขอ้ก าหนดเร่ืองการเปล่ียนการจ าแนกพิกดัอตัราศุลกากร หรือการผา่นการด าเนินการผลิตหรือการผา่นกระบวนการท่ีเฉพาะเจาะจงใชบ้งัคบักบัวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดเท่านั้น
(ซี) การอา้งอิงถึงน ้าหนกัในภาคผนวกน้ีหมายถึงน ้าหนกัในสภาพแหง้ เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในระบบฮาร์โมไนซ์
(ดี) ค านิยามต่อไปน้ีใชบ้งัคบั
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

ตอนที ่1

สัตว์มีชีวติ

01.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

มา้ ลาและล่อมีชีวิต สินคา้ภายใตป้ระเภท 01.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

01.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สัตวจ์  าพวกโคกระบือ มีชีวิต สินคา้ภายใตป้ระเภท 01.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

01.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สุกรมีชีวิต สินคา้ภายใตป้ระเภท 01.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

01.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แกะและแพะ มีชีวิต สินคา้ภายใตป้ระเภท 01.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

01.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สัตวปี์กเล้ียงมีชีวิต ไดแ้ก่ ไก่ชนิดแกลลสัโดเมสติกสั 
เป็ด ห่าน ไก่งวง และ ไก่ตอ๊ก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 01.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

01.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สัตวมี์ชีวิตอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภท 01.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

ตอนที ่2

เนือ้สัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ทีบ่ริโภคได้

02.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือสัตวจ์  าพวกโคกระบือ สดหรือแช่เยน็ สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01

02.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือสัตวจ์  าพวกโคกระบือ แช่เยน็จนแขง็ สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01

02.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือสุกร สด แช่เยน็ หรือแช่เยน็จนแขง็ สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01

02.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือแกะหรือเน้ือแพะ สด แช่เยน็ หรือแช่เยน็จนแขง็ สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01

02.05 0205.00 เน้ือมา้ เน้ือลาหรือเน้ือล่อ สด แช่เยน็ หรือแช่เยน็จน
แขง็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01

02.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ส่วนอ่ืนท่ีบริโภคไดข้องสัตวจ์  าพวกโคกระบือ สุกร 
แกะ แพะ มา้ ลาหรือล่อ สด แช่เยน็ หรือแช่เยน็จนแขง็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01

02.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือและส่วนอ่ืนท่ีบริโภคไดข้องสัตวปี์กเล้ียงตาม
ประเภทท่ี 01.05 สด แช่เยน็หรือแช่เยน็จนแขง็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

02.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือและส่วนอ่ืนท่ีบริโภคไดข้องสัตวอ่ื์นๆ สด แช่
เยน็หรือแช่เยน็จนแขง็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01

02.09 0209.00 มนัหมูไม่มีเน้ือติดและมนัสัตวปี์ก ยงัไม่เจียวหรือ
สกดัโดยวิธีอ่ืน สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ ใส่เกลือ 
แช่น ้าเกลือ ท าใหแ้หง้หรือรมควนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01

02.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือและส่วนอ่ืนของสัตวท่ี์บริโภคได ้ใส่เกลือ แช่
น ้าเกลือ แหง้ หรือรมควนั รวมทั้งเน้ือหรือส่วนอ่ืน
ของสัตวท่ี์ป่นซ่ึงบริโภคได้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 02.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01

ตอนที ่3

ปลา สัตว์น า้พวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ และสัตว์น า้ที่

ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ

03.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ปลามีชีวิต สินคา้ภายใตป้ระเภท 03.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

03.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ปลา สดหรือแช่เยน็ ไม่รวมถึงเน้ือปลาแบบฟิลเล และ
เน้ือปลาแบบอ่ืน ตามประเภทท่ี 03.04

สินคา้ภายใตป้ระเภท 03.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

03.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ปลา แช่เยน็จนแขง็ ไม่รวมถึงเน้ือปลาแบบฟิลเล และ
เน้ือปลาแบบอ่ืน ตามประเภทท่ี 03.04

สินคา้ภายใตป้ระเภท 03.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

03.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือปลาแบบฟิลเล และเน้ือปลาแบบอ่ืน (จะบด
หรือไม่ก็ตาม) สด แช่เยน็ หรือแช่เยน็จนแขง็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 03.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

03.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ปลา แหง้ ใส่เกลือ หรือแช่น ้าเกลือ ปลารมควนั จะท า
ใหสุ้กก่อนรมควนัหรือในขณะรมควนัหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งปลาท่ีป่นและท่ีท าเป็นเพลเลตซ่ึงเหมาะ
ส าหรับมนุษยบ์ริโภค

สินคา้ภายใตป้ระเภท 03.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

03.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สัตวน์ ้าจ  าพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็
ตาม มีชีวิต สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ แหง้ ใส่เกลือ 
หรือแช่น ้าเกลือ และสัตวน์ ้าจ  าพวกครัสตาเซียท่ียงัไม่
เอาเปลือกออกซ่ึงท าใหสุ้กโดยการน่ึงหรือตม้ จะแช่
เยน็ แช่เยน็จนแขง็ แหง้ ใส่เกลือ หรือแช่น ้าเกลือ
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตวน์ ้าจ  าพวกครัสตาเซียท่ีป่น
และท่ีท าเป็นเพลเลตซ่ึงเหมาะส าหรับมนุษยบ์ริโภค

สินคา้ภายใตป้ระเภท 03.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

03.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สัตวน์ ้าจ  าพวกโมลลุสก ์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็
ตาม มีชีวิต สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ แหง้ ใส่เกลือ 
หรือแช่น ้าเกลือ และสัตวน์ ้าท่ีไม่มีกระดูกสันหลงั
นอกจากสัตวน์ ้าจ  าพวกครัสตาเซียและโมลลุสก ์มี
ชีวิต สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ แหง้ ใส่เกลือ หรือแช่
น ้าเกลือ รวมทั้งสัตวน์ ้าท่ีไม่มีกระดูกสันหลงั
นอกจากสัตวน์ ้าจ  าพวกครัสตาเซีย ท่ีป่นและท่ีท าเป็น
เพลเลตซ่ึงเหมาะส าหรับมนุษยบ์ริโภค

สินคา้ภายใตป้ระเภท 03.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่4

ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น า้ผึง้ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์

จากสัตว์ทีบ่ริโภคได้

ซ่ึงไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในทีอ่ื่น

- 5 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

04.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

นมและครีม ท่ีไม่ท าใหเ้ขม้ขน้ และไม่เติมน ้าตาล 
หรือสารท าใหห้วานอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

04.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

นมและครีม ท่ีท  าใหเ้ขม้ขน้ หรือเติมน ้าตาล หรือ
สารท าใหห้วานอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

04.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

บตัเตอร์มิลค ์นมและครีมชนิดเคอร์เดิล โยเกิร์ต เค
เฟอร์ รวมทั้งนมและครีมท่ีหมกัหรือท าใหเ้ปร้ียว
อยา่งอ่ืน จะท าใหเ้ขม้ขน้ เติมน ้าตาลหรือสารท าให้
หวานอ่ืนๆ ปรุงกล่ินรส เติมผลไม ้ลูกนตั หรือโกโก ้
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

04.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หางนม (เวย)์ จะท าใหเ้ขม้ขน้ หรือเติมน ้าตาลหรือ
สารท าใหห้วานอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภณัฑท่ี์มี
องคป์ระกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน ้าตาลหรือ
สารท าใหห้วานอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือ
รวมไวใ้นท่ีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

04.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เนย ไขมนัและน ้ามนัอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากนม รวมทั้ง
เดรีสเปรด

สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

04.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เนยแขง็และเคิร์ด สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

04.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไข่สัตวปี์ก ทั้งเปลือก สด ท าไวไ้ม่ใหเ้สียหรือท าใหสุ้ก สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

04.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไข่สัตวปี์กท่ีเอาเปลือกออกแลว้และไข่แดง สด แหง้ 
ท าใหสุ้กโดยการน่ึง หรือตม้ หล่อหรืออดัเป็นรูป แช่
เยน็จนแขง็ หรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียโดยวิธีอ่ืน จะเติม
น ้าตาลหรือสารท าใหห้วานอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

04.09 0409.00 น ้าผ้ึงธรรมชาติ สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
04.10 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

ผลิตภณัฑจ์ากสัตวท่ี์บริโภคได ้ซ่ึงไม่ไดร้ะบุหรือ
รวมไวใ้นท่ีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 04.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่5

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทีไ่ม่ได้ระบุ

หรือรวมไว้ในทีอ่ื่น

05.01 0501.00 ผมคนท่ียงัไม่ไดจ้ดัท า จะลา้งหรือแปรงแลว้หรือไม่
ก็ตาม  รวมทั้งเศษผมคน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

05.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตวอ่ื์นๆ ท่ีใชท้  าแปรง 
รวมทั้งเศษของขนดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

05.03 0503.00 ขนมา้และเศษขนมา้ จะท าเป็นแผงโดยมีหรือไม่มี
วตัถุรองรับหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

05.04 0504.00 ไส้ ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหาร
ของสัตว ์(นอกจากของปลา) ทั้งอนัหรือแบ่งเป็นช้ิน 
สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ ใส่เกลือ แช่น ้าเกลือ แหง้
หรือรมควนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

05.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัและส่วนอ่ืนของสัตวปี์ก ท่ีมีขนแขง็หรือขน
อ่อนติด ขนแขง็และส่วนของขนแขง็ (จะแต่งริม
หรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนท่ีไม่ไดจ้ดัท ามากไปกวา่
ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค หรือท าไวไ้ม่ไหเ้สีย 
รวมทั้งผงและเศษของขนแขง็หรือส่วนของขนแขง็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

05.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดูกและแก่นเขาสัตว ์ท่ียงัไม่ไดจ้ดัท า เอาไขมนั
ออก จดัท าอยา่งง่ายๆ (แต่ไม่ไดต้ดัเป็นรูปทรง) ผา่น
กรรมวิธีโดยใชก้รด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผง
และเศษของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

05.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เข้ียวงา กระดองสัตวจ์  าพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแฮร์
 เขา กีบ เล็บ กงเล็บ และจงอยปาก ท่ียงัไม่ไดจ้ดัท า
หรือจดัท าอยา่งง่ายๆ แต่ไม่ไดต้ดัเป็นรูปทรง รวมทั้ง
ผงและเศษของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

05.08 0508.00 หินปะการังและส่ิงท่ีคลา้ยกนั ท่ียงัไม่ไดจ้ดัท าหรือ
จดัท าอยา่งง่ายๆ แต่ตอ้งไม่จดัท ามากไปกวา่น้ี 
เปลือกของสัตวน์ ้าจ  าพวกโมลลุสก ์ครัสตาเซีย หรือ
เอคไคโนเดิร์ม และล้ินทะเล ท่ียงัไม่ไดจ้ดัท าหรือ
จดัท าอยา่งง่ายๆ แต่ไม่ไดต้ดัเป็นรูปทรง รวมทั้งผง
และเศษของส่ิงดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

05.09 0509.00 ฟองน ้าธรรมชาติท่ีไดจ้ากสัตว์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
05.10 0510.00 อ าพนัข้ีปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ด ชะมดเชียง 

แมลงวนัสเปน ดีสัตวจ์ะแหง้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
ต่อมและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของสัตวท่ี์ใชใ้นการท า
ผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรม สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ 
หรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียชัว่คราวโดยวิธีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

05.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลิตภณัฑส์ัตวท่ี์ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน 
รวมทั้งสัตวใ์นตอนท่ี 1 หรือ 3 ท่ีไม่มีชีวิตและไม่
เหมาะส าหรับมนุษยบ์ริโภค

สินคา้ภายใตป้ระเภท 05.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่6

ต้นไม้และพชือื่นๆ ทีม่ีชีวติ หัว ราก

และส่ิงทีค่ล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ทีใ่ช้ประดับ

06.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หวั หน่อ แขนง เหงา้ ตุ่มตา และแง่ง ท่ียงัไม่งอก ท่ี
งอก หรือมีดอก ตน้และรากชิโคร่ีนอกจากรากตาม
ประเภทท่ี 12.12

สินคา้ภายใตป้ระเภท 06.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

06.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พืชมีชีวิตอ่ืนๆ (รวมถึงราก) ก่ิงช า ก่ิงตอนและส่าเห็ด สินคา้ภายใตป้ระเภท 06.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

06.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดอกไมช้นิดท่ีเหมาะส าหรับจดัท าเป็นช่อดอกไมห้รือ
เพ่ือการประดบั สด แหง้ ยอ้มสี ฟอก อาบซึมหรือ
จดัท าโดยวิธีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 06.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

06.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ใบไม ้ก่ิงไม ้และส่วนอ่ืนๆ ของพืช ท่ีไม่มีดอกติด 
หญา้ มอสและไลเคน ท่ีเหมาะส าหรับจดัท าเป็นช่อ
ดอกไมห้รือเพ่ือการประดบั สด แหง้ ยอ้มสี ฟอก 
อาบซึมหรือจดัท าโดยวิธีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 06.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

ตอนที ่7

 พชืผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดทีบ่ริโภคได้

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องประเภทยอ่ย 0710.22 ถึง 
0710.29 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดท่ีเก็บเก่ียว เก็บ 
หรือรวบรวมไดใ้นประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็น
ประเทศสมาชิกของอาเซียน จะตอ้งขนส่งมาภาคีท่ี
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดถูกใชใ้นการผลิตสินคา้

(เอ) โดยตรงจากประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น หรือ
(บี) ผา่นประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีประเทศหน่ึงหรือ
หลายประเทศ เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการส่งผา่น
แดน หรือการจดัเก็บชัว่คราวในคลงัสินคา้ใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขวา่
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดดงักล่าวไม่ผา่นการ
ด าเนินการท่ีนอกเหนือจากการขนสินคา้ลง การขน
สินคา้ข้ึน หรือการด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือถนอมรักษา
สินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพดี

07.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

มนัฝร่ัง สดหรือแช่เยน็ สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.02 0702.00 มะเขือเทศ สดหรือแช่เยน็ สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

หมายเหตุ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

07.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หอมหวัใหญ่ หอมหวัเล็ก กระเทียม ลีกและพืชผกั
จ าพวกหอมกระเทียมอ่ืนๆ สดหรือแช่เยน็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก กะหล ่าปม เคลและพืชท่ี
คลา้ยกนั ในตระกูลบราสซิกาซ่ึงบริโภคได ้สดหรือ
แช่เยน็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผกักาดหอม (แล็กตูกาซาติวา) และชิโคร่ี (ชนิดชิโค
เร่ียม) สดหรือแช่เยน็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แคร์รอต เทอร์นิป หวับีตท่ีใชท้  าสลดั ซลัซิฟาย เซเล
ริแอก หวัผกักาดขาวและหวัของพืชท่ีคลา้ยกนั ซ่ึง
บริโภคได ้สดหรือแช่เยน็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.07 0707.00 แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เยน็ สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
07.08 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

พืชผกัตระกูลถัว่ เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สด
หรือแช่เยน็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พืชผกัอ่ืนๆ สดหรือแช่เยน็ สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.10 พืชผกั (ดิบหรือท าใหสุ้กโดยการน่ึงหรือตม้) แช่เยน็
จนแขง็

0710.10 - มนัฝร่ัง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
- พืชผกัตระกูลถัว่ เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม

0710.21 - - ถัว่ลนัเตา (พิซุมซาติวมุ) สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

0710.22 - - ถัว่บีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลสั) สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในประเภท 07.08  วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ หรือรวบรวมได ้
ภายในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

0710.29 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในประเภท 07.08  วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ หรือรวบรวมได ้
ภายในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

0710.30 - สปิแนช นิวซีแลนดส์ปิแนช และโอราเชสปิแนช 
(การ์เดนสปิแนช)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

0710.40 - ขา้วโพดหวาน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
0710.80 - พืชผกัอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
0710.90 - พืชผกัต่าง ๆ ผสมกนั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พืชผกัท่ีท  าไวไ้ม่ใหเ้สียชัว่คราว (เช่น รมดว้ยก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์แช่น ้าเกลือ แช่น ้าก  ามะถนั หรือ
แช่น ้ายากนัเสียอ่ืนๆ) ในสภาพท่ีไม่เหมาะส าหรับ
บริโภคทนัที

สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.12 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พืชผกัแหง้ ทั้งตน้หรือทั้งหวั ตดั ฝาน ท าใหแ้ตก หรือ
เป็นผง แต่ตอ้งไม่จดัท ามากไปกวา่น้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

07.13 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พืชผกัตระกูลถัว่ แหง้และเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อ
หรือท าใหแ้ยกจากกนัหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

07.14 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

มนัส าปะหลงั รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติ
โชก มนัเทศ และรากหรือหวัท่ีคลา้ยกนั ซ่ึงมีปริมาณ
ของสตาร์ชหรืออินูลินสูง สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ 
หรือแหง้ จะฝานหรือท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งเน้ือในของตน้สาคู

สินคา้ภายใตป้ระเภท 07.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่8

ผลไม้และลูกนัตทีบ่ริโภคได้ เปลือกผลไม้จ าพวกส้ม

หรือเปลือกแตง

08.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

มะพร้าว บราซิลนตัและเมล็ดมะม่วงหิมพานต ์สด
หรือแหง้ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ลูกนตัอ่ืนๆ สดหรือแหง้ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็
ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.03 0803.00 กลว้ยรวมถึงกลา้ย  สดหรือแหง้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
08.04 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

อินทผลมั มะเด่ือ สับปะรด อโวกาโด ฝร่ัง มะม่วง
และมงัคุด

สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลไมจ้  าพวกส้ม สดหรือแหง้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

08.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

องุ่น สดหรือแหง้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แอปเป้ิล แพร์และควินซ์ สด สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แอปริคอต เชอร์ร่ี ทอ้ (รวมทั้ง เนกทารีน) พลมั
และสโล สด

สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลไมอ่ื้นๆ สด สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลไมแ้ละลูกนตั ดิบหรือท าใหสุ้กโดยการน่ึงหรือตม้
 แช่เยน็จนแขง็ จะเติมน ้าตาลหรือสารท าใหห้วาน
อ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.12 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลไมแ้ละลูกนตัท่ีท าไวไ้ม่ใหเ้สียชัว่คราว (เช่น รม
ดว้ยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์แช่น ้าเกลือ แช่น ้า
ก  ามะถนั หรือน ้ายากนัเสียอ่ืนๆ) ในสภาพท่ีไม่
เหมาะส าหรับบริโภคทนัที

สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

08.13 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลไมแ้หง้ นอกจากผลไมต้ามประเภทท่ี 08.01 ถึง 
08.06 รวมทั้งลูกนตัหรือผลไมแ้หง้ในตอนน้ีผสมกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

08.14 0814.00 เปลือกผลไมจ้  าพวกส้มหรือเปลือกแตง (รวมถึง
แตงโม) สด แช่เยน็จนแขง็ แหง้ หรือท าไวไ้ม่ใหเ้สีย
ชัว่คราวโดยแช่น ้าเกลือ แช่น ้าก  ามะถนัหรือน ้ายากนั
เสียอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 08.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่9

กาแฟ ชา ชามาเต้ และเคร่ืองเทศ

09.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กาแฟ จะคัว่หรือแยกกาเฟอีนออกแลว้หรือไม่ก็ตาม 
เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของท่ีใชแ้ทนกาแฟ
ท่ีมีกาแฟผสมอยูใ่นอตัราส่วนเท่าใดก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 09.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

09.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ชา จะปรุงกล่ินรสหรือไม่ก็ตาม สินคา้ภายใตป้ระเภท 09.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

09.03 0903.00 ชามาเต้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 09.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
09.04 พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคป

ซิกมั หรือตระกูลพิเมนตาท่ีแหง้หรือบดหรือป่น

- พริกในตระกูลไปเปอร์
0904.11 - - ไม่บดและไม่ป่น สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0904.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
0904.12 - - บดหรือป่น สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0904.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
0904.20 - พริกในตระกูลแคปซิกมัหรือตระกูลพิเมนตาท่ีแหง้

หรือบดหรือป่น
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0904.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

09.05 0905.00 วานิลา สินคา้ภายใตป้ระเภท 09.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

09.06 อบเชยและดอกอบเชย
0906.10 - ไม่บดและไม่ป่น สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0906.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
0906.20 - บดหรือป่น สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0906.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

09.07 0907.00 กานพลู (ผล ดอกและกา้นดอก) สินคา้ภายใตป้ระเภท 09.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
09.08 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

ลูกจนัทน์เทศ ดอกจนัทน์เทศ และกระวาน สินคา้ภายใตป้ระเภท 09.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

09.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยกัก๊ เมล็ดเทียนขา้วเปลือก เมล็ด
ผกัชี เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย ์และจูนิเปอร์
เบอร์ร่ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 09.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

09.10 ขิง หญา้ฝร่ัน ขม้ิน ไทม ์ใบเบย ์หอมแขกและ
เคร่ืองเทศอ่ืนๆ

0910.10 - ขิง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
0910.20 - หญา้ฝร่ัน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
0910.30 - ขม้ิน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
0910.40 - ไทมแ์ละใบเบย์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
0910.50 - หอมแขก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- เคร่ืองเทศอ่ืนๆ
0910.91 - - ของผสมท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนน้ี สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

0910.99 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่10

ธัญพชื
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

10.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ขา้วสาลีและเมสลิน สินคา้ภายใตป้ระเภท 10.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

10.02 1002.00 ขา้วไรย์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 10.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
10.03 1003.00 ขา้วบาร์เลย์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 10.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
10.04 1004.00 ขา้วโอต สินคา้ภายใตป้ระเภท 10.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
10.05 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

ขา้วโพด สินคา้ภายใตป้ระเภท 10.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

10.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ขา้ว สินคา้ภายใตป้ระเภท 10.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

10.07 1007.00 ขา้วซอร์กมั สินคา้ภายใตป้ระเภท 10.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
10.08 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

บกักวี์ต ขา้วฟ่างนกเขาและขา้วนก รวมทั้งเมล็ด
ธญัพืชอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 10.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่11

ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพชื

มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี

11.01 1101.00 แป้งขา้วสาลีหรือแป้งเมสลิน สินคา้ภายใตป้ระเภท 11.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
11.02 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

แป้งธญัพืชอ่ืนๆ นอกจากแป้งขา้วสาลีหรือแป้งเมสลิน สินคา้ภายใตป้ระเภท 11.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

11.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เมล็ดหกั แป้งหยาบ และเพลเลตของธญัพืช สินคา้ภายใตป้ระเภท 11.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

11.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เมล็ดธญัพืชท่ีจดัท าโดยวิธีอ่ืนๆ (เช่น เอาเปลือกออก
 ท าใหแ้บน ท าเป็นเกล็ด ท าใหเ้ป็นเม็ดกลม ฝาน 
หรือบดแตก) เวน้แต่เมล็ดขา้วตามประเภทท่ี 10.06 
นอกจากน้ีใหร้วมถึงเยร์ิมของธญัพืช ทั้งอนัหรือท่ีท า
ใหแ้บน ท าเป็นเกล็ด หรือบด

สินคา้ภายใตป้ระเภท 11.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

11.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลต ท่ีท  าจาก
มนัฝร่ัง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 11.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 07

11.06 แป้ง แป้งหยาบและผง ท่ีท  าจากพืชผกัตระกูลถัว่ท่ี
แหง้ตามประเภทท่ี 07.13 ท าจากสาคูหรือจากราก
หรือหวัของพืชตามประเภทท่ี 07.14 หรือท าจาก
ผลิตภณัฑใ์นตอนท่ี 8

1106.10 - ท่ีท  าจากพืชผกัตระกูลถัว่ท่ีแหง้ตามประเภทท่ี 07.13 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1106.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

1106.20 - ท่ีท  าจากสาคูหรือจากรากหรือหวัของพืชตาม
ประเภทท่ี 07.14

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1106.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 07

1106.30 - ท่ีท  าจากผลิตภณัฑใ์นตอนท่ี 8 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1106.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
11.07 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

มอลต ์จะคัว่หรือไม่ก็ตาม สินคา้ภายใตป้ระเภท 11.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

11.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สตาร์ช และอินูลิน สินคา้ภายใตป้ระเภท 11.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

11.09 1109.00 กลูเทนจากขา้วสาลี จะแหง้หรือไม่ก็ตาม สินคา้ภายใตป้ระเภท 11.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่12

เมล็ดพชืและผลไม้ ทีม่ีน า้มัน เมล็ดธัญพชื

เมล็ดพชืและผลไม้เบ็ดเตล็ด พชืทีใ่ช้ในอุตสาหกรรม

หรือใช้เป็นยา ฟางและ

หญ้าแห้งทีใ่ช้เป็นอาหารสัตว์

12.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ถัว่เหลือง จะท าใหแ้ตกหรือไม่ก็ตาม สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

12.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ถัว่ลิสง ท่ีไม่ไดค้ ัว่หรือท าใหสุ้กโดยวิธีอ่ืน จะเอา
เปลือกออกหรือท าใหแ้ตกหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

12.03 1203.00 เน้ือมะพร้าวแหง้ (โคปรา) สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
12.04 1204.00 ลินสีด จะท าใหแ้ตกหรือไม่ก็ตาม สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
12.05 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะท าใหแ้ตกหรือไม่ก็ตาม สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

12.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เมล็ดดอกทานตะวนั จะท าใหแ้ตกหรือไม่ก็ตาม สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

12.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เมล็ดพืชและผลไมอ่ื้นๆ ท่ีมีน ้ามนั จะท าใหแ้ตก
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

12.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แป้งและแป้งหยาบ ท่ีท  าจากเมล็ดพืชและผลไม ้ท่ีมี
น ้ามนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

12.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดท่ีใชส้ าหรับการเพาะปลูก สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

12.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดอกฮอ้ป สดหรือแหง้ จะบด ท าเป็นผง หรือท าเป็น
เพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งผงยางดอกฮอ้ป (ลูปูลิน)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

12.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พรรณไมแ้ละส่วนของพรรณไม ้(รวมถึงเมล็ดและ
ผล) ชนิดท่ีใชป้ระโยชน์หลกัในการท าเคร่ืองหอม 
ในทางเภสัชกรรมหรือส าหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือ
วตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกนั สดหรือแหง้ จะตดั บด หรือ
ท าเป็นผงหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

12.12 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

โลคสัตบี์น สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอ่ืนๆ ชูการ์บีต
และออ้ย สด แช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็หรือแหง้ จะบด
หรือไม่ก็ตาม เมล็ดแขง็และเน้ือในของเมล็ดผลไม้
และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จากพืชผกั (รวมถึงรากชิโคร่ี
พนัธุ์ชิโคเร่ียมอินไทบสัซาติวมัท่ีไม่ไดค้ ัว่) ชนิดท่ีใช้
ประโยชน์หลกัส าหรับมนุษยบ์ริโภคและไม่ไดร้ะบุ
หรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

12.13 1213.00 ฟางและแกลบของธญัพืชท่ีไม่ไดจ้ดัท า จะสับ บด อดั
 หรือท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

12.14 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สวีด แมงโกลด ์รากพืชท่ีใชเ้ป็นอาหารสัตว ์เฮย ์ลู
เซอร์น (แอลฟาลฟา) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลท่ีใช้
เป็นอาหารสัตว ์ลูพีน เวตช์ และผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั
ท่ีใชเ้ป็นอาหารสัตว ์จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 12.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่13

คร่ัง รวมทั้งกัม เรซิน น า้เลีย้ง (แซป) และส่ิงสกัดอื่นๆ

 จากพชื

13.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

คร่ัง กมัธรรมชาติ เรซิน กมัเรซิน และออลีโอเรซิน 
(เช่น ชนัหอม)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 13.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

13.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้าเล้ียง (แซป) และส่ิงสกดัจากพืช สารจ าพวกเพกติน
 เกลือของกรดเพกตินิก (เพกติเนต) และเกลือของกรด
เพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุน้ท่ีไดจ้ากสาหร่ายทะเล
และวุน้และยางขน้อ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑจ์ากพืช 
จะดดัแปลงหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 13.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่14

วตัถุจากพชืทีใ่ช้ถักสาน ผลิตผลจากพชืทีไ่ม่ได้ระบุ

หรือรวมไว้ในทีอ่ื่น

14.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

วตัถุจากพืชชนิดท่ีใชป้ระโยชน์หลกัส าหรับถกัสาน 
(เช่น ไม่ไผ ่หวาย ออ้ กก ปาลม์ ฟางของธญัพืชท่ีท า
ใหส้ะอาด ฟอก หรือยอ้มสี และเปลือกตน้ไลม)์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 14.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

14.02 1402.00 วตัถุจากพืชชนิดท่ีใชป้ระโยชน์หลกัส าหรับยดัหรือ
อดัไส้ใน (เช่น นุ่น ปุยพืช และพืชจ าพวกสาหร่าย
ทะเล) จะจดัท าข้ึนเป็นชั้นท่ีมีหรือไม่มีวตัถุรองรับ
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 14.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

14.03 1403.00 วตัถุจากพืชชนิดท่ีใชป้ระโยชน์หลกัส าหรับท าไม้
กวาดหรือแปรง (เช่น ซงัขา้วฟ่าง ใยใบปาลม์ ราก
หญา้แคะและใยท่ีไดจ้ากตน้ป่าน) จะเป็นเขด็หรือ
เป็นมดัหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 14.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

14.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลิตผลจากพืช ซ่ึงไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน สินคา้ภายใตป้ระเภท 14.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่15
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

ไขมันและน า้มันทีไ่ด้จากสัตว์หรือพชื และ

ผลิตภัณฑ์ทีแ่ยกได้จากไขมันและน า้มันดังกล่าว

 ไขมันทีบ่ริโภคได้ซ่ึงจัดท าแล้ว 

ไขทีไ่ด้จากสัตว์หรือพชื

15.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไขมนัหมู (รวมถึง น ้ามนัหมู (ลาร์ด)) และไขมนัสัตว์
ปีกเล้ียง นอกจากไขมนัตามประเภทท่ี 02.09 หรือ 
15.03

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไขมนัของสัตวจ์  าพวกโคกระบือ แกะ หรือแพะ 
นอกจากไขมนัตามประเภทท่ี 15.03

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไขมนั (สเตียริน) และไขมนัเหลว (ออยล)์ ของน ้ามนั
หมู (ลาร์ด) และของไขมนัสัตวอ่ื์นๆ น ้ามนัไขสัตว ์
(แทลโลออยล)์ ท่ีไม่ท าใหก้ระจายตวั (อิมลัซิไฟด)์ 
หรือไม่ผสมหรือจดัท าโดยวิธีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไขมนัและน ้ามนั และแฟรกชนัของของดงักล่าว ท่ีได้
จากปลาหรือสัตวท์ะเลจ าพวกเล้ียงลูกดว้ยนม จะท า
ใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่ดดัแปลงทางเคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.05 1505.00 ไขขนสัตว ์และสารจ าพวกไขมนัท่ีไดจ้ากไขขนสัตว ์
(รวมถึงลาโนลิน)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไขมนัและน ้ามนัอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากสัตวแ์ละแฟรกชนั
ของของดงักล่าว จะท าใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่
ตอ้งไม่ดดัแปลงทางเคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

15.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้ามนัถัว่เหลืองและแฟรกชนัของน ้ามนัถัว่เหลือง 
จะท าใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่ดดัแปลงทาง
เคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้ามนัถัว่ลิสงและแฟรกชนัของน ้ามนัถัว่ลิสง จะท า
ใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่ดดัแปลงทางเคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้ามนัมะกอก (โอลีฟออยล)์ และแฟรกชนัของ
น ้ามนัมะกอก จะท าใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้ง
ไม่ดดัแปลงทางเคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.10 1510.00 น ้ามนัอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากมะกอกและแฟรกชนัของน ้ามนั
ดงักล่าว จะท าใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่
ดดัแปลงทางเคมี รวมถึงน ้ามนัหรือแฟรกชนัของ
น ้ามนัดงักล่าวผสมกบัน ้ามนัหรือแฟรกชนัของน ้ามนั
 ตามประเภทท่ี 15.09

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้ามนัปาลม์และแฟรกชนัของน ้ามนัปาลม์ จะท าให้
บริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่ดดัแปลงทางเคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.12 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้ามนัท่ีไดจ้ากเมล็ดทานตะวนั จากเมล็ดดอกค าฝอย
หรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชนัของน ้ามนัดงักล่าว จะท า
ใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่ดดัแปลงทางเคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.13 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้ามนัมะพร้าว น ้ามนัเน้ือในเมล็ดปาลม์ น ้ามนับา
บาสสุ และแฟรกชนัของน ้ามนัดงักล่าว จะท าให้
บริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่ดดัแปลงทางเคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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15.14 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้ามนัเรป น ้ามนัโคลซา น ้ามนัมสัตาร์ด และแฟรก
ชนัของน ้ามนัดงักล่าว จะท าใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม
 แต่ตอ้งไม่ดดัแปลงทางเคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.15 ไขมนัและน ้ามนัชนิดระเหยยากอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากพืช 
(รวมถึงน ้ามนัโจโจบา) และแฟรกชนัของของ
ดงักล่าว จะท าใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่
ดดัแปลงทางเคมี

- น ้ามนัลินสีด และแฟรกชนัของน ้ามนัลินสีด
1515.11 - - น ้ามนัดิบ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1515.19 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- น ้ามนัขา้วโพดและแฟรกชนัของน ้ามนัขา้วโพด

1515.21 - - น ้ามนัดิบ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
- - อ่ืนๆ

1515.291 - - - ท่ีบริโภคได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.291 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1515.299 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.299 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- น ้ามนัละหุ่งและแฟรกชนัของน ้ามนัละหุ่ง
1515.301 - - - ท่ีบริโภคได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.301 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1515.309 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.309 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1515.40 - น ้ามนัตงัและแฟรกชนัของน ้ามนัตงั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- น ้ามนังาและแฟรกชนัของน ้ามนังา
1515.501 - - - ท่ีบริโภคได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.501 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1515.509 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.509 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- อ่ืนๆ
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1515.901 - - - เฉพาะน ้ามนัร าขา้วและแฟรกชนัของน ้ามนัร า
ขา้วท่ีบริโภคได้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 10   11  หรือ  23

- - - อ่ืนๆ ท่ีบริโภคได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1515.902 - - - น ้ามนัโจโจบาและแฟรกชนัของน ้ามนัโจโจบา สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.902 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1515.909 - - - เฉพาะน ้ามนัร าขา้วและแฟรกชนัของน ้ามนัร าขา้ว สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 10  11  หรือ  23

- - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
15.16 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

ไขมนัหรือน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และแฟรกชนั
ของของดงักล่าวท่ีผา่นกรรมวิธีไฮโดรจีเนชนัเพียง
บางส่วนหรือทั้งหมด  ท่ีผา่นกรรมวิธีอินเตอร์เอ
สเทอริฟิเคชนั รีเอสเตอริฟิเคชนัหรือกรรมวิธีอิเลดิไน
เซชนั จะท าใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตามแต่ตอ้งไม่จดัท า
มากไปกวา่น้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.17 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งท่ีบริโภคไดท่ี้ได้
จากไขมนัหรือน ้ามนัของสัตวห์รือของพืชหรือ
จากแฟรกชนัของไขมนัหรือน ้ามนัต่างชนิดกนั
ในตอนน้ี นอกจากไขมนั น ้ามนัหรือแฟรกชนัของ
ของดงักล่าวท่ีบริโภคไดต้ามประเภทท่ี 15.16

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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15.18 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไขมนัและน ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืช และแฟรกชนั
ของของดงักล่าวท่ีผา่นกรรมวิธีเค่ียว ออกซิเดชนั แยก
เอาน ้าออก ซลัเฟอร์ไรเซชนั เป่าลม โพลิเมอไรเซชนั
 โดยใชค้วามร้อนในสูญญากาศหรือในก๊าซเฉ่ือย 
หรือผา่นกรรมวิธีดดัแปลงทางเคมีโดยวิธีอ่ืน ยกเวน้
ของตามประเภทท่ี 15.16 ของผสมหรือของปรุงแต่ง
ท่ีบริโภคไม่ไดซ่ึ้งไดจ้ากไขมนัหรือน ้ามนัของสัตว์
หรือของพืช หรือจากแฟรกชนัของไขมนัหรือน ้ามนั
ต่างชนิดกนัในตอนน้ี ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.20 1520.00 กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน ้ากลีเซอรอลและด่าง
กลีเซอรอล

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

15.21 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไขท่ีไดจ้ากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด)์ ข้ีผ้ึง ไขท่ี
ไดจ้ากแมลงอ่ืนๆ และไขปลาวาฬ จะท าใหบ้ริสุทธ์ิ
หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

15.22 1522.00 ไขเด็กกราส กากท่ีเหลือจากการน าสารไขมนัหรือไข
ท่ีไดจ้ากสัตวห์รือพืชไปผา่นกรรมวิธี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 15.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่16

ของปรุงแต่งจากเนือ้สัตว์ ปลา หรือสัตว์น า้จ าพวก 

ครัสตาเซีย โมลลุสก์

หรือจากสัตว์น า้ทีไ่ม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ
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เพ่ือความมุ่งประสงคข์องประเภทยอ่ย 1604.14 
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดท่ีไดม้าโดยเรือประมงท่ี
ไดรั้บอนุญาตตามบนัทึกคณะกรรมาธิการปลาทูน่า
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (ซ่ึงในความตกลงฉบบัน้ีจะ
เรียกวา่ "บนัทึก ไอ โอ ที ซี") จะตอ้งขนส่งไปยงัภาคี
ท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดถูกใชใ้นการผลิตสินคา้ 
โดยปราศจากการด าเนินการอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจาก
การถนอมรักษาสินคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพดี

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องประเภทยอ่ย 1604.13 
ประเภทยอ่ย 1604.15 ประเภทยอ่ย 1604.20 และ
ประเภทยอ่ย 1605.20 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดท่ี
ไดม้าโดยการท าประมงในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึง
เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน หรือไดม้าโดยเรือท่ี
จดทะเบียนและแล่นภายใตธ้งของประเทศท่ีไม่ใช่คู่
ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน จากทะเล
นอกทะเลอาณาเขตของประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น 
จะตอ้งขนส่งไปยงัภาคีท่ีซ่ึงวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิด
นั้นถูกใชใ้นการผลิตสินคา้

  (เอ) โดยตรงจากประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น หรือ

หมายเหตุ2

หมายเหตุ1
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  (บี) ผา่นประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีประเทศหน่ึงหรือ
หลายประเทศ เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการส่งผา่น 
หรือการจดัเก็บชัว่คราวในคลงัสินคา้ซ่ึงอยูใ่น
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขวา่
วตัถุดิบดงักล่าวไม่ผา่นการด าเนินการท่ี
นอกเหนือจากการขนสินคา้ลง การขนสินคา้ข้ึน 
หรือการด าเนินการอ่ืนเพ่ือถนอมรักษาสินคา้ใหอ้ยู่
ในสภาพดี

16.01 1601.00 ไส้กรอกและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั ท าดว้ยเน้ือสัตว ์
ส่วนอ่ืนของสัตว ์หรือเลือดสัตว ์รวมทั้งอาหารปรุง
แต่งท่ีมีส่วนผสมของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีเป็นหลกั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 16.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01 หรือ 02

16.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือสัตว ์ส่วนอ่ืนของสัตวห์รือเลือดสัตวท่ี์ปรุงแต่ง
หรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 16.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 01 หรือ 02

16.03 1603.00 ส่ิงสกดัและน ้าคั้น ท่ีไดจ้ากเน้ือสัตว ์ปลา สัตวน์ ้า
จ  าพวกครัสตาเซีย โมลลุสก ์หรือจากสัตวน์ ้าท่ีไม่มี
กระดูกสันหลงัอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 16.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

16.04 ปลาท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ไหเ้สีย คาร์เวียร์และของ
ท่ีใชแ้ทนคาร์เวียร์ท่ีท  าจากไข่ปลา

- ปลา ทั้งตวัหรือเป็นช้ิน แต่ไม่บด
1604.11 - - ปลาแซลมอน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 03
1604.12 - - ปลาเฮอร์ริง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 03
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1604.13 - - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนเนลล่าและปลาบริสลิง 
หรือปลาสแปรต

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 03 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น ตอ้งไดม้าโดยการท าประมงในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึง
เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน หรือไดม้าโดยเรือประมงท่ีจดทะเบียนและแล่นภายใตธ้งของประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน จากทะเลนอกทะเลอาณาเขตของประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น

1604.14 - - ปลาทูนา ปลาสคิปแจก็ และปลาโบนิโต (ชนิด
ซาร์ดา)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 3 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น ตอ้งไดม้าโดยเรือประมงในบนัทึก ไอ โอ ที ซี

1604.15 - - ปลาแมกเคอเรล สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 03 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น ตอ้งไดม้าโดยการท าประมงในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึง
เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน หรือไดม้าโดยเรือประมงท่ีจดทะเบียนและแล่นภายใตธ้งของประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน จากทะเลนอกทะเลอาณาเขตของประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น

1604.16 - - ปลาองัโชวี สินคา้ภายใตป้ระเภท 1604.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 03
1604.19 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภท 1604.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 03
1604.20 - ปลาท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้

วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 03 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น ตอ้งไดม้าโดยการท าประมงในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึง
เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน หรือไดม้าโดยเรือประมงท่ีจดทะเบียนและแล่นภายใตธ้งของประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน จากทะเลนอกทะเลอาณาเขตของประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น

1604.30 - คาร์เวียร์และของท่ีใชแ้ทนคาร์เวียร์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 1604.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 03
16.05 สัตวน์ ้าจ  าพวกครัสตาเซีย โมลลุสกแ์ละสัตวน์ ้าท่ีไม่

มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ใหเ้สีย

1605.10 - ปู สินคา้ภายใตป้ระเภท 1605.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 03
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1605.20 - กุง้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1605.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 03 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น ตอ้งไดม้าโดยการท าประมงในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึง
เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน หรือไดม้าโดยเรือประมงท่ีจดทะเบียนและแล่นภายใตธ้งของประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน จากทะเลนอกทะเลอาณาเขตของประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น

1605.30 - ลอบสเตอร์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1605.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 03
1605.40 - สัตวน์ ้าจ  าพวกครัสตาเซียอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1605.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 03
1605.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1605.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 03

ตอนที ่17

น า้ตาลและขนมท าจากน า้ตาล 

(ชูการ์คอนเฟกชันเนอรี)

17.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้าตาลท่ีไดจ้ากออ้ยหรือหวับีต และซูโครสท่ีบริสุทธ์ิ
ในทางเคมี ในลกัษณะของแขง็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 17.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 12

17.02 น ้าตาลอ่ืนๆ รวมถึงแลกโทส มอลโทส กลูโคสและ
ฟรักโทส ท่ีบริสุทธ์ิในทางเคมี ในลกัษณะของแขง็ 
น ้าเช่ือมท่ีไม่เติมสารปรุงกล่ินรสหรือสารแต่งสี น ้าผ้ึง
เทียมจะผสมน ้าผ้ึงธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม คาราเมล

- แล็กโทสและน ้าเช่ือมแล็กโทส
1702.11 - - มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ 99 ข้ึนไปโดยน ้าหนกั ซ่ึง

ค  านวณในสภาพแหง้และในรูปของแอนไฮดรัส
แล็กโทส

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 04

1702.19 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 04
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1702.20 - น ้าตาลเมเปิลและน ้าเช่ือมเมเปิล สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
- กลูโคสและน ้าเช่ือมกลูโคสท่ีไม่มีฟรักโทส หรือมี
ฟรักโทสในสภาพแหง้นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 โดยน ้าหนกั

1702.301 - - - ท่ีบริสุทธ์ิในทางเคมี สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.301 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1702.309 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.309 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1702.40 - กลูโคสและน ้าเช่ือมกลูโคส ท่ีมีฟรักโทสในสภาพ

แหง้ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน ้าหนกั
  ไม่รวมถึงน ้าตาลอินเวิร์ต

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

1702.50 - ฟรักโทสท่ีบริสุทธ์ิในทางเคมี สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 11
1702.60 - ฟรักโทสและน ้าเช่ือมฟรักโทสอ่ืนๆ ท่ีมีฟรักโทส

ในสภาพแหง้เกินร้อยละ 50 โดยน ้าหนกั  ไม่รวมถึง
น ้าตาลอินเวิร์ต

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- อ่ืนๆ รวมถึงน ้าตาลอินเวิร์ตและน ้าตาลอ่ืนๆ และ
น ้าเช่ือมผสมท่ีมีฟรักโทสในสภาพแหง้ร้อยละ 50 
โดยน ้าหนกั

1702.901 - - - มอลโทสและน ้าเช่ือมมอลโทส ท่ีบริสุทธ์ิในทาง
เคมี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

1702.902 - - - น ้าเช่ือมอ่ืนๆ และน ้าผ้ึงเทียม สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.902 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1702.909 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

17.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กากน ้าตาลท่ีเหลือจากการสกดัหรือการท าน ้าตาลให้
บริสุทธ์ิ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 17.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 12
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17.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ขนมท่ีท าจากน ้าตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ท่ีไม่มี
โกโกผ้สม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 17.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่18

โกโก้และของปรุงแต่งทีท่ าจากโกโก้

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องประเภทยอ่ย 1803.20 และ
ประเภท 18.05 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดท่ีเก็บเก่ียว 
เก็บ หรือรวบรวมในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็น
ประเทศสมาชิกของอาเซียน จะตอ้งขนส่งไปยงัภาคี
ท่ีซ่ึงวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดนั้นถูกใชใ้นการผลิต
สินคา้

(เอ) โดยตรงจากประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น หรือ
(บี) ผา่นประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีประเทศหน่ึงหรือ
หลายประเทศ เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการส่งผา่น 
หรือการจดัเก็บชัว่คราวในคลงัสินคา้ซ่ึงอยูใ่น
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขวา่
วตัถุดิบดงักล่าวไม่ผา่นการด าเนินการท่ี
นอกเหนือจากการขนสินคา้ลง การขนสินคา้ข้ึน 
หรือการด าเนินการอ่ืนเพ่ือถนอมรักษาสินคา้ใหอ้ยู่
ในสภาพดี

18.01 1801.00 เมล็ดโกโก ้ทั้งเมล็ดหรือท่ีแตก ดิบหรือคัว่ สินคา้ภายใตป้ระเภท 18.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
18.02 1802.00 เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อและส่วนอ่ืนท่ีใชไ้ม่ไดข้อง

เมล็ดโกโก้
สินคา้ภายใตป้ระเภท 18.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

18.03 โกโกเ้พสต ์จะเอาไขมนัออกหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ
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1803.10 - ไม่เอาไขมนัออก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1803.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่เมล็ดโกโกท่ี้ไม่ได้
ถ่ินก าเนิดในประเภทท่ี 18.01 ตอ้งเป็นส่วนผสมอยูใ่นสินคา้ไม่เกินร้อยละหา้สิบของสินคา้นั้นโดยน ้าหนกั

1803.20 - เอาไขมนัออกทั้งหมดหรือบางส่วน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1803.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
เมล็ดโกโกท่ี้ไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในประเภทท่ี 18.01 เมล็ดโกโกท่ี้ไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดนั้นตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ หรือรวบรวมไดภ้ายในประเทศท่ี
ไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน และเป็นส่วนผสมอยา่งนอ้ยร้อยละหา้สิบของสินคา้นั้นโดยน ้าหนกั

18.04 1804.00 โกโกบ้ตัเตอร์ ไขมนัและน ้ามนัของโกโก้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 18.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
18.05 1805.00 ผงโกโก ้ท่ีไม่เติมน ้าตาลหรือสารท าใหห้วานอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภท 18.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใชเ้มล็ด

โกโกท่ี้ไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในประเภทท่ี 18.01 เมล็ดโกโกท่ี้ไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดนั้นตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ หรือรวบรวมไดภ้ายในประเทศท่ีไม่ใช่
คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน และเป็นส่วนผสมอยา่งนอ้ยร้อยละหา้สิบของสินคา้นั้นโดยน ้าหนกั

18.06 ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอ่ืนๆ ท่ีมีโกโก้

1806.10 - ผงโกโกท่ี้เติมน ้าตาลหรือสารท าใหห้วานอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1806.20 - ของปรุงแต่งอ่ืนๆ เป็นกอ้น เป็นแผน่ หรือเป็นแท่ง 

ท่ีหนกัเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต ์ผง 
เม็ด หรือลกัษณะเป็นของกองอ่ืนๆ บรรจุภาชนะ
หรือหีบห่อ น ้าหนกัสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- อ่ืนๆ ท่ีเป็นกอ้น เป็นแผน่ หรือเป็นแท่ง
1806.31 - - มีไส้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
1806.32 - - ไม่มีไส้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1806.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

ตอนที ่19
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ของปรุงแต่งจากธัญพชื แป้ง สตาร์ช หรือนม 

ผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกเพสทรี

เพ่ือประโยชน์ส าหรับสินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 
1905.90

เอ) วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดท่ีผลิตข้ึนทั้งหมด
ภายในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิก
ของอาเซียนจะตอ้งขนส่งไปยงัภาคีท่ีซ่ึงวตัถุดิบท่ี
ไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดนั้นถูกใชใ้นการสินคา้

  (หน่ึง) โดยตรงจากประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น หรือ

  (สอง) ผา่นประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีประเทศหน่ึงหรือ
หลายประเทศ เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการส่งผา่น 
หรือการจดัเก็บชัว่คราวในคลงัสินคา้ซ่ึงอยูใ่น
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขวา่
วตัถุดิบดงักล่าวไม่ผา่นการด าเนินการท่ี
นอกเหนือจากการขนสินคา้ลง การขนสินคา้ข้ึน 
หรือการด าเนินการอ่ืนเพ่ือถนอมรักษาสินคา้ใหอ้ยู่
ในสภาพดี

หมายเหตุ
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(บี) วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดท่ีผลิตข้ึนทั้งหมด
ภายในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิก
ของอาเซียน และถูกใชใ้นการผลิตเป็นสินคา้ จะตอ้ง
จ ากดัเฉพาะท่ีผลิตจากวตัถุดิบท่ีเก็บเก่ียว เก็บ หรือ
รวบรวมไดใ้นภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือประเทศท่ี
ไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

19.01 ส่ิงสกดัจากมอลต ์รวมทั้งอาหารปรุงแต่งท่ีท าจากแป้ง
 เมล็ดหกั แป้งหยาบ จากสตาร์ชหรือส่ิงสกดัจาก
มอลต ์ไม่มีโกโกห้รือมีโกโกน้อ้ยกวา่ร้อยละ 40 โดย
น ้าหนกัซ่ึงค  านวณโดยเอาไขมนัออกทั้งหมดแลว้ ท่ี
ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน และอาหารปรุงแต่งท่ี
ท าจากของตามประเภทท่ี 04.01 ถึง 04.04 ไม่มีโกโก้
หรือมีโกโกน้อ้ยกวา่ร้อยละ 5 โดยน ้าหนกัซ่ึงค  านวณ
โดยเอาไขมนัออกทั้งหมดแลว้ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวม
ไวใ้นท่ีอ่ืน

- อาหารปรุงแต่งส าหรับใชเ้ล้ียงทารก จดัท าข้ึนเพ่ือ
การขายปลีก

1901.101 - - - ท่ีปนนม สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1901.101 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1901.109 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1901.109 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1901.20 - ของผสมและแป้งท่ีจดัท าไวส้ าหรับท าขนม

จ าพวกเบเกอร่ีตามประเภทท่ี 19.05
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1901.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

- อ่ืนๆ
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1901.901 - - - ส่ิงสกดัจากมอลต์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1901.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1901.902 - - - อาหารปรุงแต่งท่ีปนนมส าหรับใชเ้ล้ียงทารก 

ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1901.902 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

1901.909 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1901.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
19.02 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

พาสตา้ จะท าใหสุ้กหรือยดัไส้ (ดว้ยเน้ือหรือส่ิงอ่ืนๆ)
 หรือปรุงแต่งโดยวิธีอ่ืนหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตต้ี 
มกักะโรนี ก๋วยเต๋ียว ลาซานยา น็อกคิ ราวิโอลิ คาเนล
โลนี รวมทั้งคสัคสัท่ีปรุงแต่งแลว้หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 19.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

19.03 1903.00 ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัและของท่ีใชแ้ทนผลิตภณัฑ์
มนัส าปะหลงั ท าจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือ
ลกัษณะท่ีคลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 19.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 11

19.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

อาหารปรุงแต่งท่ีท าจากธญัพืชหรือผลิตภณัฑธ์ญัพืช
ท่ีท าใหพ้องฟ ูคัว่ อบ หรือป้ิง (เช่น คอร์นเฟล็ก) 
รวมทั้งธญัพืช (นอกจากขา้วโพด) ในลกัษณะเป็นเม็ด
 เป็นเกล็ดหรือเม็ดท่ีท าเป็นลกัษณะอ่ืนๆ (เวน้แต่แป้ง
เมล็ดหกั และแป้งหยาบ) ซ่ึงท าใหสุ้กมาก่อนแลว้
หรือปรุงแต่งโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ี
อ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 19.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

19.05 ขนมปัง เพสทรี เคก้ บิสกิตและขนมท่ีท าจากพวกเบ
เกอร่ีอ่ืนๆ จะมีโกโกห้รือไม่ก็ตาม คอมมิวเนียนเว
เฟอร์ แคปซูลชนิดท่ีเหมาะส าหรับบรรจุยา ซีลล่ิงเว
เฟอร์ ไรซ์เปเปอร์ และผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั
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1905.10 - ขนมปังกรอบ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1905.20 - ขนมปังขิงและขนมปังท่ีคลา้ยกนั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- บิสกิตหวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร์
1905.31 - - บิสกิตหวาน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1905.32 - - แวฟเฟิลและเวเฟอร์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1905.40 - รัสค ์ขนมปังป้ิงและผลิตภณัฑป้ิ์งท่ีคลา้ยกนั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
1905.90 - เฉพาะผลิตภณัฑอ์าหารกรอบปรุงรสท่ีท ามาจาก

แป้งซ่ึงมีส่วนผสมของผงมนัฝร่ังเป็นหลกั
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในประเภทท่ี 11.05  วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้น ตอ้งมีการผลิตทั้งหมดภายในประเทศท่ีไม่ใช่คู่
ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

- อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่20

ของปรุงแต่งท าจากพชืผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจาก

ส่วนอื่นของพชื

เพ่ือความมุ่งประสงคข์อง
ประเภทยอ่ย 2001.10 ถึง 2005.60 
ประเภทยอ่ย 2005.80 ถึง 2007.10
 ประเภทยอ่ย 2008.11 ถึง 2008.19 
ประเภทยอ่ย 2008.40 ถึง 2008.91 
ประเภทยอ่ย 2009.61 ถึง 2009.69 
และประเภทยอ่ย 2009.80

หมายเหตุ
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(เอ) วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดท่ีเก็บเก่ียว เก็บ หรือ 
รวบรวมไดใ้นประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน จะตอ้งขนส่งไปยงัภาคีท่ีซ่ึง
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดนั้นถูกใชใ้นการผลิตสินคา้

  (หน่ึง) โดยตรงจากประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีนั้น หรือ

  (สอง) ผา่นประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีประเทศหน่ึงหรือ
หลายประเทศ เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการส่งผา่น 
หรือการจดัเก็บชัว่คราวในคลงัสินคา้ซ่ึงอยูใ่น
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขวา่
วตัถุดิบดงักล่าวไม่ผา่นการด าเนินการท่ี
นอกเหนือจากการขนสินคา้ลง การขนสินคา้ข้ึน 
หรือการด าเนินการอ่ืนเพ่ือถนอมรักษาสินคา้ใหอ้ยู่
ในสภาพดี

บี) วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดท่ีผลิตข้ึนทั้งหมด
ภายในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิก
ของอาเซียน และถูกใชใ้นการผลิตสินคา้ จะตอ้งจ ากดั
เฉพาะสินคา้ท่ีผลิตจากวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดซ่ึง
เก็บเก่ียว เก็บ หรือรวบรวมไดใ้นภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
หรือประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิก
ของอาเซียน
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20.01 พืชผกั ผลไม ้ลูกนตั และส่วนอ่ืนท่ีบริโภคไดข้องพืช
 ท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียโดยใชน้ ้าส้มสายชู 
หรือกรดอะซิติก

2001.10 - แตงร้านและแตงกวา สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2001.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2001.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2001.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 หรือ 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมด
ในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

20.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

มะเขือเทศท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียโดยวิธีอ่ืน 
นอกจากใชน้ ้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 20.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใชว้ตัถุดิบท่ี
ไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดในประเทศท่ีไม่ใช่
คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

20.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เห็ดชนิดมชัรูมและชนิดทรัฟเฟิล ท่ีปรุงแต่งหรือท า
ไวไ้ม่ใหเ้สียโดยวิธีอ่ืน นอกจากใชน้ ้าส้มสายชูหรือ
กรดอะซิติก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 20.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใชว้ตัถุดิบท่ี
ไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดในประเทศท่ีไม่ใช่
คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

20.04 พืชผกัอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียโดยวิธีอ่ืน
นอกจากใชน้ ้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แช่เยน็จน
แขง็ นอกจากผลิตภณัฑต์ามประเภทท่ี 20.06

2004.10 - มนัฝร่ัง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2004.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน
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2004.90 - พืชผกัอ่ืนๆ และพืชผกัต่าง ๆ ผสมกนั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2004.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 หรือ 11 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมด
ในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

20.05 พืชผกัอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่งหรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียโดยวิธีอ่ืน
นอกจากใชน้ ้าส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ไดแ้ช่เยน็
จนแขง็ นอกจากผลิตภณัฑต์ามประเภทท่ี 20.06

2005.10 - พืชผกัท่ีผสมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2005.20 - มนัฝร่ัง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2005.40 - ถัว่ลนัเตา (พิซุมซาติวมุ) สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 หรือ 11 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมด
ในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

- ถัว่บีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลสั)
2005.51 - - เอาเปลือกออก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้

วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2005.59 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน
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2005.60 - หน่อไมฝ้ร่ัง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2005.70 - มะกอก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 07
2005.80 - ขา้วโพดหวาน (ซีเมยพ์นัธุ์แซกคาราตา) สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้

วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2005.90 - พืชผกัอ่ืนๆ และพืชผกัต่าง ๆ ผสมกนั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

20.06 2006.00 พืชผกั ผลไม ้ลูกนตั เปลือกผลไมแ้ละส่วนอ่ืนของ
พืชท่ีท าไวไ้ม่ใหเ้สียโดยใชน้ ้าตาล (แช่อ่ิม เช่ือมหรือ
ฉาบ)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 20.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใชว้ตัถุดิบท่ี
ไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 หรือ 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

20.07 แยม เยลล่ีผลไม ้แยมผิวส้ม ฟรุ้ตพิวเรหรือนตัพิวเร 
และผลไมก้วนหรือลูกนตักวน ซ่ึงเป็นของท่ีไดโ้ดย
การท าใหสุ้ก จะเติมน ้าตาลหรือสารท าใหห้วานอ่ืนๆ
 หรือไม่ก็ตาม

2007.10 - ของปรุงแต่งท่ีผสมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2007.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

- อ่ืนๆ
2007.91 - - ผลไมจ้  าพวกส้ม สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2007.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2007.99 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2007.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 07 หรือ 08
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20.08 ผลไม ้ลูกนตั และส่วนอ่ืนท่ีบริโภคไดข้องพืชท่ีปรุง
แต่งหรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียโดยวิธีอ่ืน จะเติมน ้าตาล
หรือสารท าใหห้วานอ่ืนๆ หรือสุราหรือไม่ก็ตาม ท่ี
ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

2008.11 - - ถัว่ลิสง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 12 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2008.19 - - อ่ืนๆ รวมถึงของผสม สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2008.20 - สับปะรด สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2008.30 - ผลไมจ้  าพวกส้ม สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2008.40 - แพร์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้

วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2008.50 - แอปริคอต สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2008.60 - เชอร์ร่ี สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2008.70 - ทอ้รวมทั้งเนกทารีน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน
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2008.80 - สตรอเบอร์ร่ี สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

- อ่ืนๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภท
ยอ่ยท่ี 2008.19

2008.91 - - ยอดอ่อนตน้ปาลม์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2008.92 - - ของผสม สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
2008.99 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

20.09 น ้าผลไม ้(รวมถึงเกรปมสัต)์ และน ้าพืชผกัท่ีไม่ได้
หมกัและไม่เติมสุรา จะเติมน ้าตาลหรือสารท าให้
หวานอ่ืนๆ หรือไม่ก็ตาม

- น ้าส้มชนิดออร์เรนจ์
2009.11 - - แช่เยน็จนแขง็ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2009.12 - - ไม่แช่เยน็จนแขง็ท่ีมีค่าบริกซ์ไม่เกิน  20 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2009.19 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08

- น ้าเกรปฟรุ้ต
2009.21 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน  20 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2009.29 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08

- น ้าผลไมจ้  าพวกส้มอ่ืนๆ ชนิดใดชนิดหน่ึง
2009.31 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน  20 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2009.39 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08

- น ้าสับปะรด

- 44 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

2009.41 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน  20 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2009.49 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2009.50 - น ้ามะเขือเทศ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 07.02

- น ้าองุ่น (รวมถึงเกรปมสัต)์
2009.61 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน  30 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้

วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2009.69 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมดใน
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

- น ้าแอปเป้ิล
2009.71 - - มีค่าบริกซ์ไม่เกิน  20 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2009.79 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08
2009.80 - น ้าผลไมห้รือน ้าพืชผกัอ่ืนๆ ชนิดใดชนิดหน่ึง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีมีการใช้

วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดในตอนท่ี 07 หรือ 08 วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดจะตอ้งเก็บเก่ียว เก็บ รวบรวมหรือผลิตไดท้ั้งหมด
ในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

2009.90 - น ้าผลไมห้รือน ้าพืชผกัต่าง ๆ ผสมกนั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 07 หรือ 08

ตอนที ่21

ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดทีบ่ริโภคได้

21.01 ส่ิงสกดั หวัเช้ือและส่ิงเขม้ขน้ของกาแฟ ของชาหรือ
ชามาเต ้และของปรุงแต่งท่ีมีผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีเป็น
หลกัหรือท่ีมีกาแฟ ชาหรือชามาเตเ้ป็นหลกั รวมทั้งชิ
โคร่ีคัว่และของอ่ืนๆ คัว่ท่ีใชแ้ทนกาแฟ และส่ิงสกดั
หวัเช้ือและส่ิงเขม้ขน้ของของดงักล่าว
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- ส่ิงสกดั หวัเช้ือและส่ิงเขม้ขน้ของกาแฟ และของ
ปรุงแต่งท่ีมีส่ิงสกดัหวัเช้ือหรือส่ิงเขม้ขน้เหล่าน้ีเป็น
หลกั หรือท่ีมีกาแฟเป็นหลกั

2101.11 - - ส่ิงสกดั หวัเช้ือและส่ิงเขม้ขน้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2101.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2101.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2101.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2101.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2101.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

2101.30 - เฉพาะชาบรรจุถุงเพ่ือการขายปลีกท่ีท ามาจากขา้ว
บาเลยค์ ัว่

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2101.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 10 หรือ 19

- ชิโคร่ีคัว่ และของอ่ืนๆ คัว่ท่ีใชแ้ทนกาแฟ และส่ิง
สกดั หวัเช้ือและส่ิงเขม้ขน้ของของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2101.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

21.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ยสีต ์(ชนิดทวีตวัไดห้รือทวีตวัไม่ได)้ จุลินทรียเ์ซล
เดียวอ่ืนๆ ท่ีตายแลว้ (แต่ไม่รวมถึงวคัซีน ตาม
ประเภทท่ี 30.02) ผงฟปูรุงแต่ง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 21.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

21.03 ซอสและของปรุงแต่งส าหรับท าซอส ของผสมท่ีใช้
ปรุงรส และของผสมท่ีใชชู้รส ผงละเอียดและผง
หยาบของมสัตาร์ด และมสัตาร์ดปรุงแต่ง

2103.10 - ซอสถัว่เหลือง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2103.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
2103.20 - ซอสมะเขือเทศชนิดขน้และซอสมะเขือเทศอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2103.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 07 หรือ 20
2103.30 - ผงละเอียดและผงหยาบของมสัตาร์ดและมสัตาร์ด

ปรุงแต่ง
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2103.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- - ของปรุงแต่งท่ีมีส่ิงสกดั หวัเช้ือหรือส่ิงเขม้ขน้
เป็นหลกั หรือท่ีมีกาแฟเป็นหลกั

2101.12

- ส่ิงสกดั หวัเช้ือและส่ิงเขม้ขน้ของชาหรือของชามา
เต ้และของปรุงแต่งท่ีมีส่ิงสกดั หวัเช้ือ หรือส่ิงเขม้ขน้
เหล่าน้ีเป็นหลกั หรือท่ีมีชา หรือชามาเตเ้ป็นหลกั

2101.20
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- อ่ืนๆ
2103.901 - - - ผงปรุงรส สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2103.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
2103.909 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2103.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

21.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ซุป ซุปขน้ และของปรุงแต่งส าหรับท าซุปดงักล่าว 
อาหารปรุงแต่งท่ีมีส่วนผสมรวมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 21.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

21.05 2105.00 ไอศกรีมและน ้าแขง็อ่ืนๆ ท่ีบริโภคได ้จะมีโกโก้
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 21.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

21.06 อาหารปรุงแต่งท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน
2106.10 - โปรตีนเขม้ขน้และสารเทกซ์เจอร์โปรตีน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2106.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
2106.90 - อ่ืน ๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2106.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่22

เคร่ืองดื่ม สุรา น า้ส้มสายชู

22.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

น ้า รวมถึงน ้าแร่ธรรมชาติหรือน ้าแร่เทียม และ
น ้าอดัลม ท่ีไม่เติมน ้าตาล หรือสารท าใหห้วานอ่ืนๆ 
และไม่ปรุงกล่ินรส รวมทั้งน ้าแขง็และหิมะ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 22.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดบัตอนอ่ืนๆ

22.02 น ้า รวมถึงน ้าแร่และน ้าอดัลม ท่ีเติมน ้าตาลหรือสาร
ท าใหห้วานอ่ืนๆ หรือท่ีปรุงกล่ินรส และเคร่ืองด่ืม
อ่ืนๆ ท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์แต่ไม่รวมถึงน ้าผลไมห้รือ
น ้าพืชผกัตามประเภทท่ี 20.09

2202.10 - น ้า รวมถึงน ้าแร่และน ้าอดัลม ท่ีเติมน ้าตาลหรือ
สารท าใหห้วานอ่ืนๆ หรือท่ีปรุงกล่ินรส

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2202.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

2202.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2202.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- 47 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

22.03 2203.00 เบียร์ท่ีท  าจากมอลต์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 22.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
22.04 ไวน์ท่ีท  าจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ท่ีเติมแอลกอฮอล ์

เกรปมสัตน์อกจากเกรปมสัตต์ามประเภทท่ี 20.09

2204.10 - สปาร์กล้ิงไวน์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2204.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
- ไวน์อ่ืนๆ รวมทั้งเกรปมสัตท่ี์ป้องกนัหรือหยดุย ั้ง
เฟอร์เมนเทชนัโดยการเติมแอลกอฮอล์

2204.21 - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือนอ้ยกวา่ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2204.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
2204.29 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2204.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
2204.30 - เกรปมสัตอ่ื์นๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2204.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08 หรือ 20

22.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เวอร์มุทและไวน์อ่ืนๆ ท่ีท  าจากองุ่นสด ปรุงกล่ินรส
ดว้ยพืชหรือสารหอม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 22.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08 หรือ 20

22.06 2206.00 เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการหมกั (เช่น ไซเดอร์ เพอร์
ร่ีและม้ีด) รวมทั้งของผสมของเคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้ากการ
หมกั และของผสมของเคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้ากการหมกั
ผสมกบัเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลท่ี์ไม่ไดร้ะบุหรือ
รวมไวใ้นท่ีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 22.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08 หรือ 20

22.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เอทิลแอลกอฮอลท่ี์ไม่ไดแ้ปลงสภาพ มีความแรง
แอลกอฮอลโ์ดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
รวมทั้งเอทิลแอลกอฮอลแ์ละสุราอ่ืนๆ ท่ีแปลงสภาพ
แลว้ จะมีความแรงแอลกอฮอลเ์ท่าใดก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 22.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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22.08 เอทิลแอลกอฮอลท่ี์ไม่ไดแ้ปลงสภาพ มีความแรง
แอลกอฮอลโ์ดยปริมาตรนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 สุรา ลิ
เคียวร์และเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีเป็นสุรา

2208.20 - สุราไดจ้ากการกลัน่ไวน์องุ่นหรือเกรปมสัต์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 22.07

2208.30 - วิสก้ี สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 22.07

2208.40 - รัมและทาเฟีย สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 22.07

2208.50 - จินและเจนีวา สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 22.07

2208.60 - วอดกา้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 22.07

2208.70 - ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 22.07   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
2208.90 - เฉพาะเหลา้สาเกหรือเหลา้สาเกท่ีใชท้  ากบัขา้ว (มิริน) สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งมีสัดส่วน

มูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เฉพาะเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้าผลไมเ้ป็นหลกัซ่ึงมีความแรง
ของแอลกอฮอลโ์ดยปริมาตรนอ้ยกวา่ร้อยละ 1

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 08 หรือ 20

- อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 22.07

22.09 2209.00 น ้าส้มสายชูและของท่ีใชแ้ทนน ้าส้มสายชูท่ีไดจ้าก
กรดอะซิติก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 22.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
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ตอนที ่23

กากและเศษทีเ่หลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

อาหารทีจ่ัดท าไว้ส าหรับเลีย้งสัตว์

23.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เน้ือสัตว ์ส่วนอ่ืนของสัตว ์ปลา สัตวน์ ้าจ  าพวก ครัส
ตาเซีย โมลลุสก ์หรือสัตวน์ ้าท่ีไม่มีกระดูกสันหลงั
อ่ืนๆ ท่ีป่นและท่ีท าเป็นเพลเลตซ่ึงไม่เหมาะส าหรับ
มนุษยบ์ริโภค กากมนัสัตวท่ี์เจียวน ้ามนัออกแลว้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 23.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

23.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ร า เศษหกัหรือเศษอ่ืนๆ ของธญัพืชและพืชผกั
ตระกูลถัว่ ท่ีไดจ้ากการร่อน สี หรือโดยวิธีอ่ืน จะท า
เป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 23.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

23.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากท่ีคลา้ยกนั 
กากหวับีต ชานออ้ยและเศษอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการผลิต
น ้าตาล ข้ีตะกอนและเศษจากการตม้กลัน่ จะท าเป็น
เพลเลตหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 23.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

23.04 2304.00 กากน ้ามนั (ออยลเ์คก้) และกากแขง็อ่ืนๆ ท่ีไดจ้าก
การสกดัน ้ามนัถัว่เหลือง จะบดหรือท าเป็นเพลเลต
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 23.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

23.05 2305.00 กากน ้ามนั (ออยลเ์คก้) และกากแขง็อ่ืนๆ ท่ีไดจ้าก
การสกดัน ้ามนัถัว่ลิสง จะบดหรือท าเป็นเพลเลต
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 23.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
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23.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กากน ้ามนั (ออยลเ์คก้) และกากแขง็อ่ืนๆ ท่ีไดจ้าก
การสกดัไขมนัหรือน ้ามนัพืช จะบดหรือท าเป็นเพล
เลตหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภทท่ี 23.04 
หรือ 23.05

สินคา้ภายใตป้ระเภท 23.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

23.07 2307.00 ตะกอนท่ีไดจ้ากการหมกัและบ่มไวน์ รวมทั้งอาร์กอล สินคา้ภายใตป้ระเภท 23.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

23.08 2308.00 วตัถุท่ีไดจ้ากพืช เศษพืช กากและผลพลอยไดจ้ากพืช 
จะท าเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดท่ีใชใ้นการเล้ียง
สัตว ์ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 23.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

23.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของปรุงแต่งชนิดท่ีใชใ้นการเล้ียงสัตว์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 23.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่24

ยาสูบและผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้แทนยาสูบ

24.01 ยาสูบท่ียงัไม่เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป เศษของยาสูบ

2401.10 - ใบยาสูบท่ีไม่เอากา้นใบออก ยาสูบภายใตป้ระเภทยอ่ย 2401.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
2401.20 - ใบยาสูบท่ีเอากา้นใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ยาสูบภายใตป้ระเภทยอ่ย 2401.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

2401.30 - เศษของยาสูบ ยาสูบภายใตป้ระเภทยอ่ย 2401.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
24.02 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

ซิการ์ เชอรูต ซิการิลโลและบุหร่ี ท่ีท  าจากยาสูบ 
หรือท าจากของท่ีใชแ้ทนยาสูบ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 24.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
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24.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลิตภณัฑย์าสูบและผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ทนยาสูบอ่ืนๆ 
ยาสูบชนิด "โฮโมจีไนส์" หรือชนิด
"รีคอนสติติวเตด" รวมทั้งส่ิงสกดัและหวัเช้ือท่ีได้
จากยาสูบ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 24.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่25

เกลือ ก ามะถัน ดิน และหิน วตัถุจ าพวกปลาสเตอร์ 

ปูนขาว และซีเมนต์

25.01 2501.00 เกลือ (รวมถึงเกลือป่นส าหรับรับประทานและเกลือ
แปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรดบ์ริสุทธ์ิ จะเป็น
สารละลายในน ้าหรือเติมสารกนัการจบัตวัหรือสาร
ท าใหว้ตัถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน ้าทะเล

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.02 2502.00 ไอออนไพไรต ์ท่ีไม่ไดย้า่งหรืออบ สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
25.03 2503.00 ก ามะถนัทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิด

ตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์
สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กราไฟตธ์รรมชาติ สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม 
นอกจากทรายท่ีมีโลหะปนในตอนท่ี 26

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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25.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซตจ์ะ
แต่งอยา่งหยาบๆ หรือเพียงแต่เล่ือยหรือตดัโดยวิธีอ่ืน
 ใหเ้ป็นกอ้นส่ีเหล่ียมหรือเป็นแผน่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
(รวมถึงส่ีเหล่ียมจตุัรัส) หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.07 2507.00 เคโอลินและดินอ่ืนท่ีมีเคโอลินปนอยู ่จะผา่นการเผา
โดยวิธีคาลซีเนชนัหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดินอ่ืนๆ (ไม่รวมถึง เอ็กซแพนเด็ดเคลยต์ามประเภทท่ี
 68.06) แอนดาลูไซต ์ไคยาไนตแ์ละซิลลิมาไนต ์จะ
ผา่นการเผาโดยวิธีคาลซีเนชนัหรือไม่ก็ตาม มุลไลต ์ 
ซามอตตเ์อิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.09 2509.00 ชอลก์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
25.10 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียม
ฟอสเฟตธรรมชาติและฟอสเฟติกชอลก์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แบเรียมซลัเฟตธรรมชาติ (แบไรต)์ แบเรียม
คาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต)์ จะผา่นการเผาโดย
วิธีคาลซีเนชนัหรือไม่ก็ตาม นอกจากแบเรียม
ออกไซดต์ามประเภทท่ี 28.16

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.12 2512.00 ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต ์และ ไดอะ
โตไมต)์ และดินทรายท่ีคลา้ยกนั จะผา่นการเผาโดย
วิธีคาลซีเนชนัหรือไม่ก็ตาม ท่ีมีความถ่วงจ าเพาะ
ปรากฏไม่เกิน 1

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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25.13 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หินพมัมิส เอเมอรี รวมทั้งคอรันดมัธรรมชาติ การ์
เนตธรรมชาติ และวตัถุขดัถูธรรมชาติอ่ืนๆ จะผา่น
กรรมวิธีใชค้วามร้อนหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.14 2514.00 หินชนวน จะแต่งอยา่งหยาบๆ หรือเพียงแต่เล่ือย
หรือตดัโดยวิธีอ่ืน ใหเ้ป็นกอ้นเหล่ียมหรือเป็นแผน่
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ (รวมถึงส่ีเหล่ียมจตุัรัส) หรือไม่ก็
ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.15 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หินอ่อน ทราเวอร์ทิน อีคอสซิน และหินอ่ืนๆ ท่ีมี
แคลเซียมคาร์บอเนตส าหรับใชท้  าอนุสาวรียห์รือใช้
ในการก่อสร้าง ท่ีมีความถ่วงจ าเพาะปรากฏตั้งแต่ 2.5
 ข้ึนไปและหินอะลาบาสเตอร์จะแต่งอยา่งหยาบๆ 
หรือเพียงแต่เล่ือยหรือตดัโดยวิธีอ่ืน ใหเ้ป็นกอ้น
เหล่ียมหรือเป็นแผน่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ (รวมถึง
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส) หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.16 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หินแกรนิต พอร์ฟิรี บาซอลต ์หินทราย และหินอ่ืนๆ
 ส าหรับใชท้  าอนุสาวรียห์รือใชใ้นการก่อสร้าง จะ
แต่งอยา่งหยาบๆ หรือเพียงแต่เล่ือยหรือตดัโดยวิธีอ่ืน
ใหเ้ป็นกอ้นเหล่ียมหรือเป็นแผน่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
(รวมถึงส่ีเหล่ียมจตุัรัส) หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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25.17 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กรวด หินท่ียอ่ยหรือโม่แลว้ ชนิดท่ีโดยปกติใชผ้สม
คอนกรีต ใชโ้รยถนนทางรถไฟ หรือโรยทางอยา่งอ่ืน
 กรวดหินจากชายฝ่ังและหินฟลินต ์จะผา่นกรรมวิธี
ใชค้วามร้อนหรือไม่ก็ตาม แมกคาดมัท่ีไดจ้ากข้ีแร่ 
จากข้ีตะกอนหรือเศษท่ีคลา้ยกนัจากอุตสาหกรรม จะ
มีวตัถุดงักล่าวขา้งตน้ในประเภทน้ีรวมอยูด่ว้ย
หรือไม่ก็ตาม แมกคาดมัคลุกน ้ามนัดิน หินตาม
ประเภทท่ี 25.15 และ 25.16 ท่ีเป็นเม็ด เป็นสะเก็ด
และเป็นผง จะผา่นกรรมวิธ่ีใชค้วามร้อนหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.18 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

โดโลไมตจ์ะผา่นการเผาโดยวิธีคาลซิเนชนัหรือผา่น
การเผาแบบซินเตอร์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงโดโลไมต์
ท่ีแต่งอยา่งหยาบๆ หรือเพียงแต่เล่ือยหรือตดัโดยวิธี
อ่ืน ใหเ้ป็นกอ้นเหล่ียมหรือเป็นแผน่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้
 (รวมถึงส่ีเหล่ียมจตุัรัส) โดโลไมตแ์รมมิงมิกซ์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.19 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต)์ ฟิวส์
แมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซียซ่ึงจะมี
ออกไซดอ่ื์นท่ีเติมก่อนการเผาอยูจ่  านวนเล็กนอ้ย
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแมกนีเซียออกไซดอ่ื์นๆ จะ
บริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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25.20 ยปิซมั แอนไฮไดรต ์รวมทั้งปลาสเตอร์ (ซ่ึง
ประกอบดว้ยยปิซมัท่ีผา่นการเผาโดยวิธีคาลซีเนชนั 
หรือแคลเซียมซลัเฟต) จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ไม่มี
หรือมีตวัเร่งหรือตวัหน่วงในปริมาณเล็กนอ้ย

2520.10 - ยปิซมั แอนไฮไดรต์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2520.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
- ปลาสเตอร์

2520.201 - - - ปลาสเตอร์ท่ีใชใ้นการท าฟัน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2520.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
2520.209 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2520.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

25.21 2521.00 ไลมส์โตนฟลกัซ์ หินปูนและหินอ่ืนๆ ท่ีมีแคลเซียม
คาร์บอเนต ชนิดท่ีใชส้ าหรับการผลิตปูนขาวหรือ
ซีเมนต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.22 ควิกไลม ์สเลกไลมแ์ละไฮดรอลิกไลม ์นอกจาก
แคลเซียมออกไซดแ์ละแคลเซียมไฮดรอกไซด ์ตาม
ประเภทท่ี 28.25

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2522.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2522.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2522.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2522.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2522.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2522.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

25.23 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พอร์ตแลนดซี์เมนต ์อะลูมินสัซีเมนต ์สแลกซีเมนต ์
ซูเปอร์ซลัเฟตซีเมนตแ์ละไฮดรอลิกซีเมนตท่ี์คลา้ยกนั
 จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนตเ์ม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็
ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

2522.10 - ควิกไลม์

- สเลกไลม์2522.20

- ไฮดรอลิกไลม์2522.30
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25.24 2524.00 แอสเบสทอส สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
25.25 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

ไมกา รวมถึงไมกาท่ีแตก เศษไมกา สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.26 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สตีไทตธ์รรมชาติ จะแต่งอยา่งหยาบๆ หรือเพียงแต่
เล่ือยหรือตดัโดยวิธีอ่ืน ใหเ้ป็นกอ้นเหล่ียมหรือเป็น
แผน่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ (รวมถึงส่ีเหล่ียมจตุัรัส) 
หรือไม่ก็ตามรวมทั้งทลัก์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.28 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

โบเรตธรรมชาติและหวัแร่โบเรต (จะผา่นการเผาโดย
วิธีคาลซีเนชนัหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงโบเรตท่ี
แยกไดจ้ากน ้าเกลือธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติท่ี
มีกรดโบริกไม่เกินร้อยละ 85 โดยน ้าหนกั เม่ือ
ค  านวณในสภาพแหง้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.29 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เฟลสปาร์ ลูไซต ์เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต ์รวม
ทั้งฟลูออร์สปาร์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

25.30 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สารแร่ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน สินคา้ภายใตป้ระเภท 25.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่26

สินแร่ ตะกรันและเถ้า

26.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สินแร่และหวัแร่เหล็ก รวมถึงแร่เหล็กไพไรตท่ี์ยา่ง
แลว้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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26.02 2602.00 สินแร่และหวัแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และหวัแร่
เฟอร์รูจินสัแมงกานีสท่ีมีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 20 
ข้ึนไปโดยน ้าหนกัเม่ือค  านวณในสภาพแหง้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

26.03 2603.00 สินแร่และหวัแร่ทองแดง สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.04 2604.00 สินแร่และหวัแร่นิกเกิล สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.05 2605.00 สินแร่และหวัแร่โคบอลต์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.06 2606.00 สินแร่และหวัแร่อะลูมิเนียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.07 2607.00 สินแร่และหวัแร่ตะกัว่ สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.08 2608.00 สินแร่และหวัแร่สังกะสี สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.09 2609.00 สินแร่และหวัแร่ดีบุก สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.10 2610.00 สินแร่และหวัแร่โครเมียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.11 2611.00 สินแร่และหวัแร่ทงัสเตน สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.12 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

สินแร่และหวัแร่ยเูรเนียมหรือทอเรียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

26.13 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สินแร่และหวัแร่โมลิบดีนมั สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

26.14 2614.00 สินแร่และหวัแร่ไทเทเนียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
26.15 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

สินแร่และหวัแร่ไนโอเบียม แทนทาลมั วาเนเดียม 
หรือเซอร์โคเนียม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- 58 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

26.16 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สินแร่และหวัแร่ของโลหะมีค่า สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

26.17 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สินแร่และหวัแร่อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

26.18 2618.00 เม็ดข้ีแร่ (สแลกแซนด)์ ซ่ึงไดจ้ากการผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกลา้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

26.19 2619.00 ข้ีแร่ ข้ีตะกอน (นอกจากเม็ดข้ีแร่) สเกลลิงและเศษ
อ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

26.20 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เถา้และกาก (นอกจากท่ีไดจ้ากการผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกลา้) ท่ีมีอาร์เซนิก โลหะหรือสารประกอบของ
ของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

26.21 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ข้ีแร่และเถา้อ่ืนๆ รวมถึงเถา้สาหร่ายทะเล (เคลป์) เถา้
และกากท่ีไดจ้ากการเผาขยะเทศบาล

สินคา้ภายใตป้ระเภท 26.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

ตอนที ่27

เช้ือเพลิงทีไ่ด้จากแร่ น า้มันแร่และผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จาก

การกลั่นส่ิงดังกล่าว สารบิทูมินัส

ไขทีไ่ด้จากแร่
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เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนน้ี ค  าวา่ "ปฏิกิริยาเคมี"
 หมายถึง กระบวนการ รวมถึงกระบวนการทาง
ชีวเคมี ซ่ึงท าใหไ้ดโ้มเลกุลท่ีมีโครงสร้างใหม่ โดย
การแตกพนัธะภายในโมเลกุล และโดยการท าใหเ้กิด
พนัธะภายในโมเลกุลใหม่ หรือโดยการเปล่ียนแปลง
การจดัตวัของอะตอมภายในช่องวา่งของโมเลกุล แต่
ไม่รวมถึง

(เอ) การละลายในน ้าหรือในตวัท าละลาย
(บี) การก าจดัตวัท าละลายรวมถึงตวัท าละลายท่ีเป็น
น ้า หรือ

(ซี) การเพ่ิมหรือก าจดัน ้าออกในกระบวนการตกผลึก

27.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ถ่านหิน ผงถ่านหินอดัเป็นกอ้นรูปเหล่ียม รูปไข และ
เช้ือเพลิงแขง็ท่ีคลา้ยกนัซ่ึงผลิตจากถ่านหิน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

27.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ลิกไนตจ์ะท าใหเ้กาะหรือติดรวมกนัหรือไม่ก็ตาม ไม่
รวมถึงเจต็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

27.03 2703.00 พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะท าใหเ้กาะหรือติด
รวมกนัหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

หมายเหตุ

โคก้และเซมิโคก้ท่ีไดจ้ากถ่านหิน จากลิกไนตห์รือพีต
 จะท าใหเ้กาะหรือติดรวมกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรี
ทอร์ตคาร์บอน

2704.0027.04
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

27.09 2709.00 น ้ามนัปิโตรเลียมดิบและน ้ามนัดิบท่ีไดจ้ากแร่บิทูมินสั สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

27.10 น ้ามนัปิโตรเลียมและน ้ามนัท่ีไดจ้ากแร่บิทูมินสั 
นอกจากท่ีเป็นน ้ามนัดิบ รวมทั้งส่ิงปรุงแต่งท่ีไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ซ่ึงมีน ้ามนัปิโตรเลียมหรือ
น ้ามนัท่ีไดจ้ากแร่บิทูมินสัตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป
โดยน ้าหนกั ซ่ึงน ้ามนัเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบหลกั
ของส่ิงปรุงแต่งนั้น เศษน ้ามนั

ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซ
ท่ีคลา้ยกนั นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ

2705.0027.05

ทาร์ท่ีกลัน่จากถ่านหิน จากลิกไนตห์รือพีต และทาร์
อ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากแร่จะแยกเอาน ้าออกหรือกลัน่เพียง
บางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอนสติติวเตดทาร์

2706.0027.06

น ้ามนัและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีไดจ้ากการกลัน่ทาร์ชนิด
ท่ีกลัน่จากถ่านหินท่ีอุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภณัฑท่ี์
คลา้ยกนัซ่ึงมีน ้าหนกัของส่วนท่ีเป็นอะโรมาติก
มากกวา่ส่วนท่ีไม่เป็นอะโรมาติก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

27.07

พิตช์และพิตช์โคก้ ท่ีไดจ้ากทาร์ท่ีกลัน่จากถ่านหิน 
หรือจากทาร์อ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากแร่

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

27.08
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- น ้ามนัปิโตรเลียมและน ้ามนัท่ีไดจ้ากแร่บิทูมินสั 
นอกจากท่ีเป็นน ้ามนัดิบ รวมทั้งส่ิงปรุงแต่งท่ีไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ซ่ึงมีน ้ามนัปิโตรเลียมหรือ
น ้ามนัท่ีไดจ้ากแร่บิทูมินสัตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป
โดยน ้าหนกั ซ่ึงน ้ามนัเหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบหลกั
ของส่ิงปรุงแต่งนั้น นอกจากเศษน ้ามนั

- - น ้ามนัเบาและส่ิงปรุงแต่ง
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.111 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.111 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.119 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.119 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.192 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.192 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.193 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.193 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.194 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.194 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

- - - น ้ามนัเบนซินและน ้ามนัท่ีคลา้ยกนัส าหรับ
เคร่ืองยนต์

2710.111

- - - อ่ืนๆ2710.119

- - - น ้ามนัก๊าด (เคโรซีน) และน ้ามนัท่ีจุดใหแ้สง
สวา่งท่ีคลา้ยกนั

2710.191

- - - น ้ามนัดีเซลและน ้ามนัอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนัส าหรับ
เคร่ืองยนต์

2710.192

- - - น ้ามนัเช้ือเพลิงหนกัส าหรับใชก้บัเตาบอยเลอร์2710.193

- - - น ้ามนัอ่ืนๆ ท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั
ไดพิ้สูจน์แลว้วา่น าเขา้มาเพ่ือใชก้ลัน่เป็นผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม

2710.194

- - - อ่ืนๆ2710.199
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- เศษน ้ามนั
2710.91 - - ท่ีมีโพลิคลอริเนเตด็ไบฟีนิล (พีซีบีเอส)  โพลิคลอ

ริเนเตด็เทอร์ฟีนิล (พีซีทีเอส)  หรือโพลิโบรมิเนเตด็
ไบฟีนิล (พีบีบีเอส)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

2710.99 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

27.11 ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ
- ท าใหเ้ป็นของเหลว

2711.11 - - ก๊าซธรรมชาติ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.14  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

- ในสภาพเป็นก๊าซ
2711.21 - - ก๊าซธรรมชาติ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - โพรเพน2711.12

- - บิวเทน2711.13

- - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน2711.14

- - อ่ืนๆ2711.19

- - อ่ืนๆ2711.29

ปิโตรเลียมเยลลี รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริส
แตลไลน์ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอโซเคไรต ์ไขลิกไนต์
 ไขพีต ไขแร่อ่ืนๆ และผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั ซ่ึงได้
จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอ่ืนจะแต่งสี
หรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

27.12
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 27.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีในภาคี

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนท่ี 28 ถึง 38
เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนน้ี ค  าวา่ "ปฏิกิริยาเคมี"
 หมายถึง กระบวนการ รวมถึงกระบวนการทาง
ชีวเคมี ซ่ึงท าใหไ้ดโ้มเลกุลท่ีมีโครงสร้างใหม่ โดย
การแตกพนัธะภายในโมเลกุล และโดยการท าใหเ้กิด
พนัธะภายในโมเลกุลใหม่ หรือโดยการเปล่ียนแปลง
การจดัตวัของอะตอมภายในช่องวา่งของโมเลกุล แต่
ไม่รวมถึง

  (หน่ึง) การละลายในน ้าหรือในตวัท าละลาย

หมายเหตุ

ปิโตรเลียมเยลลี รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริส
แตลไลน์ปิโตรเลียม ไขแสล็ก โอโซเคไรต ์ไขลิกไนต์
 ไขพีต ไขแร่อ่ืนๆ และผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั ซ่ึงได้
จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอ่ืนจะแต่งสี
หรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

27.12

ปิโตรเลียมโคก้ ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอ่ืนๆ ท่ีได้
จากน ้ามนัปิโตรเลียมหรือจากน ้ามนัท่ีไดจ้ากแร่บิทู
มินสั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

27.13

บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลตธ์รรมชาติ 
หินดินดานบิทูมินสัหรือหินน ้ามนั และทาร์แซนด ์
แอสฟัลไตต ์และหินแอสฟัลต์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

27.14

ของผสมบิทูมินสั ซ่ึงมีแอสฟัลตธ์รรมชาติ บิทูเมน
ธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ท่ีไดจ้ากแร่ หรือมี
ทาร์พิตช์ท่ีไดจ้ากแร่ (เช่น บิทูมินสัแมสติก คตัแบก) 
เป็นหลกั

2715.0027.15
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  (สอง) การก าจดัตวัท าละลายรวมถึงตวัท าละลายท่ี
เป็นน ้า หรือ

  (สาม) การเพ่ิมหรือก าจดัน ้าออกในกระบวนการตก
ผลึก

(บี) ค าวา่ "การท าใหบ้ริสุทธ์ิ" หมายถึง กระบวนการ
ในการลดหรือ 
ก าจดัส่ิงเจือปนท่ีเป็นผลใหเ้กิด
  (หน่ึง)  การก าจดัส่ิงเจือปนออกไปไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 ของส่ิงเจือปนท่ีมีอยู ่หรือ

  (สอง) สินคา้ท่ีเหมาะสมโดยตรงส าหรับจ าพวก
ต่อไปน้ี หน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงอยา่ง
      (เอเอ) ผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรม ยา เคร่ืองส าอาง
 สารท่ีเหมาะส าหรับใชใ้นการสัตวแพทย ์หรือการ
บริโภค

      (บีบี) เคมีภณัฑแ์ละสารเคมีท่ีใชส้ าหรับการ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรค หรือใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ

      (ซีซี) ธาตุและสารประกอบส าหรับใชใ้นไม
โครอิเล็กโทรนิกส์

      (ดีดี) ของท่ีใชเ้ฉพาะทางทศันศาสตร์
      (อีอี) ของท่ีใชใ้นไบโอเทคนิคอล
      (เอฟเอฟ) แครีเออร์ท่ีใชใ้นกระบวนการคดัแยก 
หรือ

      (จีจี) การใชเ้ก่ียวกบัปรมาณู
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(ซี) ค าวา่ "การแยกไอโซเมอร์" หมายถึง 
กระบวนการการแยกตวัหรือการคดัแยกไอโซเมอร์
ออกจากไอโซเมอร์ท่ีรวมกนัอยู ่หรือ

(ดี) ค าวา่ “กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ” 
หมายถึง

  (หน่ึง) การเพาะเล้ียงเช้ือทางชีววิทยาหรือทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ การท าใหเ้กิดพนัธุ์ผสม หรือการ
ดดัแปลงพนัธุกรรมของเช้ือจุลินทรียห์รือเซลลม์นุษย์
 สัตวห์รือพืช หรือ

  (สอง) การสร้าง การแยกตวัหรือการท าให้
องคป์ระกอบของเซลลห์รือส่ิงท่ีอยูร่ะหวา่งเซลลมี์
ความบริสุทธ์ิ

ตอนที ่28

เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือ

สารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของโลหะ

จ าพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสี

หรือของไอโซโทป

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีนทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.01

ก ามะถนัชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน ก ามะถนั
ชนิดคอลลอยด์

2802.0028.02
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

28.04 ไฮโดรเจน แรร์ก๊าซและอโลหะอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- แรร์ก๊าซ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ก ามะถนัชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน ก ามะถนั
ชนิดคอลลอยด์

2802.0028.02

คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอ่ืนท่ี
ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน)

2803.0028.03

- ไฮโดรเจน2804.10

- - อาร์กอน2804.21

- - อ่ืนๆ2804.29

- ไนโตรเจน2804.30
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- ซิลิคอน
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

- ออกซิเจน2804.40

- โบรอน และเทลลูเรียม2804.50

- - ท่ีมีซิลิคอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 99.99 โดยน ้าหนกั2804.61

- - อ่ืนๆ2804.69

- ฟอสฟอรัส2804.70

- อาร์เซนิก2804.80
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- อาร์เซนิก2804.80

- ซีลีเนียม2804.90

โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสม
ระหวา่งกนัหรือระหวา่งโลหะเจือของโลหะดงักล่าว
หรือไม่ก็ตาม โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์
เอิร์ท รวมทั้งปรอท

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.05

ไฮโดรเจนคลอไรด ์(กรดเกลือ) กรดคลอโรซลัฟิวริกทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.06

กรดซลัฟิวริก และโอเล่ียม2807.0028.07

กรดไนตริก กรดซลัโฟไนตริก2808.0028.08
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28.09 ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด ์กรดฟอสฟอริก 
รวมทั้งกรดโพลิฟอสฟอริก จะน ายามไวใ้นทางเคมี
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2809.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2809.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2809.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2809.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2809.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2809.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์2809.10

- กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก2809.20

ออกไซดข์องโบรอน กรดโบริก2810.0028.10

กรดอนินทรียอ่ื์นๆ และสารประกอบออกซิเจนอนิ
นทรียอ่ื์นๆ ของอโลหะ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.11

ฮาไลดแ์ละฮาไลดอ์อกไซดข์องอโลหะทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.12
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28.13 ซลัไฟดข์องอโลหะ รวมทั้งฟอสฟอรัสไตรซลัไฟด์
ชนิดท่ีใชใ้นทางการคา้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2813.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2813.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2813.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2813.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2813.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2813.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

- คาร์บอนไดซลัไฟด์2813.10

- อ่ืนๆ2813.90

แอมโมเนียชนิดท่ีปราศจากน ้า หรือชนิดท่ีเป็น
สารละลายในน ้า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.14

โซเดียมไฮดรอกไซด ์(คอสติกโซดา) 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์(คอสติกโพแทซ) เพอร์
ออกไซดข์องโซเดียมหรือของโพแทสเซียม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.15

ไฮดรอกไซดแ์ละเพอร์ออกไซดข์องแมกนีเซียม 
รวมทั้งออกไซด ์ไฮดรอกไซดแ์ละเพอร์ออกไซด์
ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.16

สังกะสีออกไซด ์และสังกะสีเพอร์ออกไซด์2817.0028.17
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สังกะสีออกไซด ์และสังกะสีเพอร์ออกไซด์2817.0028.17

คอรันดมัประดิษฐ์ จะนิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็
ตาม อะลูมิเนียมออกไซด ์อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.18

โครเมียมออกไซดแ์ละโครเมียมไฮดรอกไซด์ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.19

เหล็กออกไซดแ์ละเหล็กไฮดรอกไซด ์รวมทั้งดินสีท่ี
มีธาตุเหล็กเม่ือค  านวณเป็นค่าของเฟอร์ริกออกไซด์
แลว้มีน ้าหนกัตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.21

แมงกานีสออกไซด์ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.20

โคบอลตอ์อกไซดแ์ละโคบอลตไ์ฮดรอกไซด ์รวมทั้ง
โคบอลตอ์อกไซดช์นิดท่ีใชใ้นทางการคา้

2822.0028.22

ไทเทเนียมออกไซด์2823.0028.23
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

ไทเทเนียมออกไซด์2823.0028.23

ตะกัว่ออกไซด ์รวมทั้งตะกัว่แดงและตะกัว่ส้มทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.24

ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์
ของของดงักล่าว เบสอนินทรียอ่ื์นๆ รวมทั้งออกไซด์
 ไฮดรอกไซดแ์ละเพอร์ออกไซดข์องโลหะอ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.25

ฟลูออไรด ์ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมิเนต และ
เกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.26

คลอไรด ์คลอไรดอ์อกไซด ์และคลอไรดไ์ฮดรอก
ไซด ์โบรไมดแ์ละโบรไมดอ์อกไซด ์ไอโอไดดแ์ละ
ไอโอไดดอ์อกไซด์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.27

ไฮโพคลอไรต ์แคลเซียมไฮโพคลอไรตช์นิดท่ีใช้
ในทางการคา้ คลอไรต ์ไฮโพโบรไมต์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.28

คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต 
ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.29
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต 
ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.29

ซลัไฟด ์โพลิซลัไฟดจ์ะนิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็
ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.30

ไดไทโอไนดแ์ละซลัโฟซิเลตทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.31

ซลัไฟต ์ไทโอซลัเฟตทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.32

ซลัเฟต อะลมั เพอร์ออกโซซลัเฟต (เพอร์ซลัเฟต)ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.33

ไนไตรต ์ไนเตรตทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.34

ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต)์ ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต)์
 และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟตจะนิยามไวใ้นทาง
เคมีหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.35
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.36 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.36 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.36 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.37 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.37 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.37 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.38 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.38 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.38 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต)์ ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต)์
 และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟตจะนิยามไวใ้นทาง
เคมีหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.35

คาร์บอเนต เพอร์ออกโซคาร์บอเนต (เพอร์
คาร์บอเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดท่ีใช้
ในทางการคา้ ซ่ึงมีแอมโมเนียมคาร์บาเมต

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.36

ไซยาไนด ์ไซยาไนดอ์อกไซดแ์ละไซยาไนดเ์ชิงซ้อนทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.37

ฟลูมิเนต ไซยาเนตและไทโอไซยาเนต2838.0028.38

ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดท่ีใชใ้นทาง
การคา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.39

บอเรต เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.40

เกลือของกรดออกโซเมทลัลิกหรือของกรดเพอร์ออก
โซเมทลัลิก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.41
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.43 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.43 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.43 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

28.44 ธาตุเคมีกมัมนัตรังสีและไอโซโทปกมัมนัตรังสี 
(รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซลห์รือ
เฟอร์ไทล)์ และสารประกอบของของดงักล่าว 
รวมทั้งของผสมและกากท่ีมีผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี

- ยเูรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยเูรเนียม
ธรรมชาติ โลหะเจือ ดิสเพอร์ชนั (รวมถึงเซอร์เมต) 
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกและของผสมท่ีมียเูรเนียม
ธรรมชาติหรือสารประกอบของยเูรเนียมธรรมชาติ

2844.101 - - - ยเูรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของ
ยเูรเนียมธรรมชาติ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.101 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

2844.109 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.109 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

เกลือของกรดออกโซเมทลัลิกหรือของกรดเพอร์ออก
โซเมทลัลิก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.41

เกลืออ่ืนๆ ของกรดอนินทรียห์รือของเพอร์ออกโซ
แอซิดอนินทรีย ์(รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกตจะนิยามไว้
ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.42

โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด ์รวมทั้งสารประกอบอนิ
นทรียห์รือสารประกอบอินทรียข์องโลหะมีค่า จะ
นิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.43
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- ยเูรเนียมท่ีท าให ้U 235 เขม้ข้ึน และสารประกอบ
ของยเูรเนียมดงักล่าว พลูโตเนียมและสารประกอบ
ของพลูโตเนียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชนั 
(รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภณัฑเ์ซรามิกและของผสม 
ซ่ึงมียเูรเนียมท่ีท าให ้U 235 เขม้ข้ึนหรือมีพลูโตเนียม
 หรือสารประกอบของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี

2844.201 - - - ยเูรเนียมและสารประกอบของยเูรเนียม พลูโต
เนียมและสารประกอบของพลูโตเนียม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

2844.209 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
- ยเูรเนียมท่ีท าให ้U 235 จางลง และสารประกอบ
ของยเูรเนียมดงักล่าว ทอเรียมและสารประกอบของ
ทอเรียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชนั (รวมทั้งเซอร์
เมต) ผลิตภณัฑเ์ซรามิกและของผสมซ่ึงมียเูรเนียมท่ี
ท าให ้U 235 จางลงหรือมีทอเรียมหรือสารประกอบ
ของผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี

2844.301 - - - ยเูรเนียมและสารประกอบของยเูรเนียม ทอเรียม
และสารประกอบของทอเรียม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.301 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

2844.309 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.309 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
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- ธาตุกมัมนัตรังสี ไอโซโทปกมัมนัตรังสี และ
สารประกอบกมัมนัตรังสี นอกจากของตามประเภท
ยอ่ยท่ี 2844.101 2844.109 2844.201 2844.209 หรือ 
2844.301 2844.309 รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชนั 
(รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภณัฑเ์ซรามิกและของผสมซ่ึง
มีธาตุ ไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่าน้ี กาก
กมัมนัตรังสี

2844.401 - - - ธาตุกมัมนัตรังสี ไอโซโทปกมัมนัตรังสี และ
สารประกอบกมัมนัตรังสี รวมทั้งกากกมัมนัตรังสี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.401 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

2844.409 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.409 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
2844.50 - แท่งเช้ือเพลิง (คาร์ทริดจ)์ ท่ีใชแ้ลว้ (แผรั่งสีแลว้) 

ของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.45 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.45 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.45 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.46 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.46 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.46 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.47 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.47 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

ไอโซโทปนอกจากของตามประเภทท่ี 28.44 
สารประกอบอนินทรียห์รือสารประกอบอินทรียข์อง
ไอโซโทปดงักล่าวจะนิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.45

สารประกอบอนินทรียห์รือสารประกอบอินทรียข์อง
โลหะแรร์เอิร์ท ของอิตเทรียม ของสแกนเดียมหรือ
ของของผสมของโลหะเหล่าน้ี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.46

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซดจ์ะท าใหแ้ขง็ดว้ยยเูรีย
หรือไม่ก็ตาม

2847.0028.47
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.47 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.48 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.48 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.48 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 28.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่29

เคมีภัณฑ์อินทรีย์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซดจ์ะท าใหแ้ขง็ดว้ยยเูรีย
หรือไม่ก็ตาม

2847.0028.47

ฟอสไฟด ์จะนิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่
รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส

2848.0028.48

คาร์ไบด ์จะนิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็ตามทุก
ประเภท
ยอ่ย

28.49

ไฮไดรด ์ไนไตรด ์อะไซด ์ซิลิไซด ์และบอไรด ์จะ
นิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจาก
สารประกอบดงักล่าวท่ีจดัเป็นทั้งคาร์ไบดต์าม
ประเภทท่ี 28.49 ไดด้ว้ย

2850.0028.50

สารประกอบอนินทรียอ่ื์นๆ (รวมถึงน ้ากลัน่หรือน ้าท่ี
เป็นส่ือกระแสไฟฟ้าและน ้าท่ีมีความบริสุทธ์ิ
คลา้ยกนั) อากาศเหลว (จะเอาแรร์ก๊าซออกแลว้
หรือไม่ก็ตาม) อากาศอดั โลหะเจือปรอท นอกจาก
โลหะมีค่าเจือปรอท

2851.0028.51

อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.01
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

29.05 อะไซคลิกแอลกอฮอล ์และอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเน
เตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของอะไซคลิก
แอลกอฮอล์

- โมโนไฮดริกแอลกอฮอลท่ี์อ่ิมตวั
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ไซคลิกไฮโดรคาร์บอนทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.02

อนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ของไฮโดรคาร์บอนทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.03

อนุพนัธ์ชนิดซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตร
เซเตด็ของไฮโดรคาร์บอน จะเป็นชนิดฮาโลเจเนเตด็
ดว้ยหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.04

- - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล)์2905.11

- - โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล)์ และ โพ
รแพน-2-ออล  (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล)์

2905.12
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- - บิวแทน-1-ออล (นอร์มลั-บิวทิลแอลกอฮอล)์2905.13

- - บิวทานอลอ่ืนๆ2905.14

- - เพนทานอล (อะมิลแอลกอฮอล)์ และไอโซเมอร์
ของเพนทานอล

2905.15

- - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล)์ และไอโซ
เมอร์ของออกทานอล

2905.16

- - โดเดแคน-1-ออล (ลอริลแอลกอฮอล)์ เฮกซะเด
แคน-1-ออล  (ซีทิลแอลกอฮอล)์ และออกตะเดแคน-
1-ออล (สเตียริลแอลกอฮอล)์

2905.17

- - อ่ืนๆ2905.19

- 81 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

- โมโนไฮดริกแอลกอฮอลท่ี์ไม่อ่ิมตวั
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- ไดออล
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- โพลิไฮดริกแอลกอฮอลอ่ื์นๆ

- - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์2905.22

- - อ่ืนๆ2905.29

- - เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)2905.31

- - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล)2905.32

- - อ่ืนๆ2905.39
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

2905.43 - - แมนนิทอล สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.43 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
2905.44 - - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล) สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.44 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
2905.45 - - กลีเซอรอล สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.45 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

2905.59 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- - เพนตะอีริทริทอล2905.42

- - 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซิเมทิล) โพรเพน-1,3-ไดออล 
(ไตรเมทิลออลโพรเพน)

2905.41

- - อ่ืนๆ2905.49

- - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น)2905.51
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29.06 ไซคลิกแอลกอฮอล ์และอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ 
ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของ
ไซคลิกแอลกอฮอล์

- ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก
2906.11 - - เมนทอล สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  ยกเวน้จากประเภทท่ี 33.01

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- อะโรมาติก
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

- - ไซโคลเฮกซานอล  เมทิลไซโคลเฮกซานอลและ
ไดเมทิลไซโคลเฮกซานอล

2906.12

- - สเตอรอล และไอโนซิทอล2906.13

- - เทอร์พินีออล2906.14

- - อ่ืนๆ2906.19

- - เบนซิลแอลกอฮอล์2906.21
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- - เบนซิลแอลกอฮอล์2906.21

- - อ่ืนๆ2906.29

ฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.07

อนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็ 
หรือชนิดไนโตรเซเตด็ ของฟีนอลหรือฟีนอล-
แอลกอฮอล์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.08

อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล ์อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-
แอลกอฮอล-์ฟีนอล แอลกอฮอลเ์พอร์ออกไซด ์อีเทอร์
เพอร์ออกไซด ์คีโทนเพอร์ออกไซด ์(จะนิยามไว้
ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเน
เตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็
ของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.09

อีพอกไซด ์อีพอกซิแอลกอฮอล ์อีพอกซิฟีนอล และ
อีพอกซิอีเทอร์ ท่ีมีโครงสร้างเป็นทรี-เมมเบอร์ริง 
และอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ซลัโฟเนเตด็ ไนเตร
เตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

อะซีทลัและเฮมิอะซีทลั จะมีออกซิเจนฟังกช์นัอ่ืน
ดว้ยหรือไม่ก็ตาม และอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ 
ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของ
ของดงักล่าว

2911.0029.11

แอลดีไฮด ์จะมีออกซิเจนฟังกช์นัอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็
ตาม ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด ์พาราฟอร์มลัดี
ไฮด์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.12

อนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็
หรือชนิดไนโตรเซเตด็ ของผลิตภณัฑต์ามประเภทท่ี 
29.12

2913.0029.13

คีโทนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังกช์นัอ่ืนดว้ย
หรือไม่ก็ตาม และอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ ซลัโฟ
เนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของของ
ดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.14

กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอ่ิมตวั และ
แอนไฮไดรด ์ฮาไลดเ์พอร์ออกไซดแ์ละเพอร์ออกซิ
แอซิด ของกรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิด
อ่ิมตวั รวมทั้งอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ ซลัโฟเนเตด็
 ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.15

กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อ่ิมตวั กรด
ไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด ์ฮาไลด ์
เพอร์ออกไซดแ์ละเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดอะไซ
คลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อ่ิมตวัหรือของกรด
ไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพนัธ์ชนิดฮาโล
เจเนเตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซ
เตด็ของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.16
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

29.18 กรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีออกซิเจนฟังกช์นัอ่ืนอยูด่ว้ย 
และแอนไฮไดรด ์ฮาไลด ์เพอร์ออกไซด ์และเพอร์
ออกซิแอซิดของกรดดงักล่าว รวมทั้งอนุพนัธ์ชนิด
ฮาโลเจเนเตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็ หรือชนิดไน
โตรเซเตด็ของของดงักล่าว

- กรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีแอลกอฮอลฟั์งกช์นัแต่ไม่มี
ออกซิเจนฟังกช์นัอ่ืน และแอนไฮไดรด ์ฮาไลด ์เพอร์
ออกไซดแ์ละเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดงักล่าว 
รวมทั้งอนุพนัธ์ของของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อ่ิมตวั กรด
ไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด ์ฮาไลด ์
เพอร์ออกไซดแ์ละเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดอะไซ
คลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อ่ิมตวัหรือของกรด
ไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพนัธ์ชนิดฮาโล
เจเนเตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซ
เตด็ของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.16

กรดโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด ์ฮาไลด ์
เพอร์ออกไซด ์และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดโพลิ
คาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ 
ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็ของ
ของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.17

- - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก2918.11
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

2918.13 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

2918.14 - - กรดซิทริก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
2918.15 - - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- กรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีฟีนอลฟังกช์นัแต่ไม่มี
ออกซิเจนฟังกช์นัอ่ืน และแอนไดรด ์ฮาไลด ์เพอร์
ออกไซด ์เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดงักล่าว รวมทั้ง
อนุพนัธ์ของของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

- - กรดทาร์ทาริก2918.12

- - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก2918.16

- - อ่ืนๆ2918.19

- - กรดซาลิซิลิก และเกลือของกรดซาลิซิลิก2918.21
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

- - กรดซาลิซิลิก และเกลือของกรดซาลิซิลิก2918.21

- - กรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของ
กรดดงักล่าว

2918.22

- - เอสเทอร์อ่ืนๆ ของกรดซาลิซิลิก และเกลือของ
ของดงักล่าว

2918.23

- - อ่ืนๆ2918.29

- กรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีแอลดีไฮดห์รือคีโทนฟังกช์นั
แต่ไม่มีออกซิเจนฟังกช์นัอ่ืน และแอนไฮไดรด ์
ฮาไลด ์เพอร์ออกไซด ์เพอร์ออกซิแอซิดของกรด
ดงักล่าว  รวมทั้งอนุพนัธ์ของของดงักล่าว

2918.30

- อ่ืนๆ2918.90

ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ 
และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเน
เตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็
ของของดงักล่าว

2919.0029.19
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

29.22 สารประกอบอะมิโนท่ีมีออกซิเจนฟังกช์นั
- อะมิโน-แอลกอฮอล ์(นอกจากท่ีมีออกซิเจน
ฟังกช์นัมากกวา่หน่ึงชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์
ของอะมิโน-แอลกอฮอลเ์หล่าน้ี รวมทั้งเกลือของ
ของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ

ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ 
และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเน
เตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไนเตรเตด็หรือชนิดไนโตรเซเตด็
ของของดงักล่าว

2919.0029.19

เอสเทอร์ของกรดอนินทรียอ่ื์นๆ ของอโลหะ (ไม่
รวมถึงเอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด)์ และเกลือของ
เอสเทอร์ของกรดอนินทรียข์องอโลหะดงักล่าว 
รวมทั้งอนุพนัธ์ชนิดฮาโลเจเนเตด็ ซลัโฟเนเตด็ ไน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.20

สารประกอบอะมีน-ฟังกช์นัทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.21

- - โมโนเอทานอลอะมีน และเกลือของของดงักล่าว2922.11

- - ไดเอทานอลอะมีน และเกลือของของดงักล่าว2922.12

- - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดงักล่าว2922.13
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- อะมิโนแนฟทอล และอะมิโน-ฟีนอลอ่ืนๆ 
(นอกจากท่ีมีออกซิเจนฟังกช์นัมากกวา่หน่ึงชนิด) 
อีเทอร์และเอสเทอร์ของของเหล่าน้ี รวมทั้งเกลือของ
ของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29221 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ

- - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดงักล่าว2922.13

- - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือ
ของเดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน

2922.14

- - - เอแทมบูทอล รวมถึงเกลือ เอสเทอร์และ
อนุพนัธ์อ่ืนๆ ของของดงักล่าว ส าหรับใชท้  ายาบ าบดั
วณัโรค

2922.191

- - - อ่ืนๆ2922.199

- - กรดอะมิโนไฮดรอกซิแนฟทาลีนซลัโฟนิกและ
เกลือของกรดดงักล่าว

2922.21

- - อะนิซิดีน ไดอะนิซิดีน ฟีเนทิดีน และเกลือของ
ของดงักล่าว

2922.22
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- อะมิโน-แอลดีไฮด ์อะมิโน-คีโทนและอะมิโน-ควิ
โนน (นอกจากท่ีมีออกซิเจนฟังกช์นัมากกวา่หน่ึง
ชนิด) รวมทั้งเกลือของของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- กรดอะมิโน (นอกจากท่ีมีออกซิเจนฟังกช์นั
มากกวา่หน่ึงชนิด) และเอสเทอร์ของกรดอะมิโน 
รวมทั้งเกลือของของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

- - อะนิซิดีน ไดอะนิซิดีน ฟีเนทิดีน และเกลือของ
ของดงักล่าว

2922.22

- - อ่ืนๆ2922.29

- - แอมฟีพราโมน (ไอเอ็นเอ็น)  เมทาโดน (ไอเอ็น
เอ็น) และนอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น)  รวมทั้งเกลือ
ของของดงักล่าว

2922.31

- - อ่ืนๆ2922.39

- - ไลซีน และเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของ
ของดงักล่าว

2922.41
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

2922.421 - - - กรดกลูทามิกและโมโนโซเดียมกลูทาเมต สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.421 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

2922.429 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.429 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.43 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.43 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.43 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.44 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.44 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.44 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- อะมิโน-แอลกอฮอล-์ฟีนอล  อะมิโน-แอซิด-ฟีนอล
 และสารประกอบอะมิโนอ่ืนๆ ท่ีมีออกซิเจนฟังกช์นั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.501 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.501 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.501 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- - ไลซีน และเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของ
ของดงักล่าว

2922.41

- - กรดแอนทรานิลิก และเกลือของกรดแอนทรานิลิก2922.43

- - ไทลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดีน2922.44

- - อ่ืนๆ2922.49

- - - กรดพารา-อะมิโน-ซาลิซิลิก รวมถึงเกลือเอส
เทอร์และอนุพนัธ์อ่ืนๆ ของของดงักล่าว ส าหรับใช้
ท  ายาบ าบดัวณัโรค

2922.501
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.509 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.509 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.509 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

29.23 เกลือควอเทอร์นารีแอมโมเนียม และควอเทอร์นารี
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์เลซิทินและฟอสโฟอะมิ
โนไลปิดอ่ืนๆ จะนิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

2923.20 - เลซิทิน และฟอสโฟอะมิโนไลปิดอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2923.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2923.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2923.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2923.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

29.24 สารประกอบคาร์บอกซิอะไมด-์ฟังกช์นั สารประกอบ
 อะไมด-์ฟังกช์นั ของกรดคาร์บอนิก

- อะไซคลิกอะไมด ์(รวมถึงอะไซคลิกคาร์บาเมต) 
และอนุพนัธ์ของอะไซคลิกอะไมด ์รวมทั้งเกลือของ
ของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

- - - อ่ืนๆ2922.509

- โคลีน และเกลือของโคลีน2923.10

- อ่ืนๆ2923.90

- - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น)2924.11
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- ไซคลิกอะไมด ์(รวมถึงไซคลิกคาร์บาเมต) และ
อนุพนัธ์ของไซคลิกอะไมด ์รวมทั้งเกลือของของ
ดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

2924.29 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ

- - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น)2924.11

- - อ่ืนๆ2924.19

- - ยเูรอีนและอนุพนัธ์ของยเูรอีน รวมทั้งเกลือของ
ของดงักล่าว

2924.21

- - 2-กรดอะซีทามิโดเบนโซอิก  (กรดเอ็น-อะซีทิล
แอนทรานิลิก) และเกลือของของดงักล่าว

2924.23

- - อีทินาเมต (ไอเอ็นเอ็น)2924.24

สารประกอบคาร์บอกซิอิไมด-์ฟังกช์นั (รวมถึงแซ
กคาริน และเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิ
มีน-ฟังกช์นั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.25
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการ
ทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการ
ทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 29.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการ
ทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สารประกอบคาร์บอกซิอิไมด-์ฟังกช์นั (รวมถึงแซ
กคาริน และเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิ
มีน-ฟังกช์นั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.25

สารประกอบไนไทรล-์ฟังกช์นัทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.26

สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรือ
สารประกอบอะซอกซิ

2927.0029.27

อนุพนัธ์อินทรียข์องไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลา
มีน

2928.0029.28

สารประกอบท่ีมีในโตรเจนฟังกช์นัอ่ืนทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.29

สารประกอบออร์แกโน-ซลัเฟอร์ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.30
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.36 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.36 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ

สารประกอบออร์แกโน-ซลัเฟอร์ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.30

สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอ่ืนๆ2931.0029.31

สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกท่ีมีออกซิเจนเฮตเทอ
โรอะตอมเท่านั้น

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.32

สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกท่ีมีไนโตรเจนเฮตเทอ
โรอะตอมเท่านั้น

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.33

กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะนิยามไว้
ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสารประกอบเฮตเทอ
โรไซคลิกอ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.34

ซลัโฟนาไมด์2935.0029.35

โพรไวตามินและไวตามิน ท่ีไดจ้ากธรรมชาติหรือ
จากการสังเคราะห์ (รวมถึงไวตามินธรรมชาติท่ี
เขม้ขน้) และอนุพนัธ์ของของดงักล่าวท่ีใช้
ประโยชน์หลกัเป็นไวตามิน รวมทั้งส่ิงผสมระหวา่ง
ของดงักล่าวซ่ึงจะอยูใ่นตวัท าละลายใดหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.36
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.36 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.37 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.37 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.37 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

29.38 กลีโคไซดท่ี์ไดจ้ากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ 
รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพนัธ์อ่ืนๆ ของ
ของดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2938.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2938.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

2938.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2938.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

โพรไวตามินและไวตามิน ท่ีไดจ้ากธรรมชาติหรือ
จากการสังเคราะห์ (รวมถึงไวตามินธรรมชาติท่ี
เขม้ขน้) และอนุพนัธ์ของของดงักล่าวท่ีใช้
ประโยชน์หลกัเป็นไวตามิน รวมทั้งส่ิงผสมระหวา่ง
ของดงักล่าวซ่ึงจะอยูใ่นตวัท าละลายใดหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.36

ฮอร์โมน พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบเซน และลิว
โคทรีน ท่ีไดจ้ากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ 
อนุพนัธ์และของท่ีมีโครงสร้างคลา้ยกนัของของ
ดงักล่าว รวมถึงเชนโมดิไฟดโ์พลิเปปไทด ์ท่ีใช้
ประโยชน์หลกัเป็นฮอร์โมน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.37

- รูโทไซด ์(รูทิน) และอนุพนัธ์ของรูโทไซด์2938.10

แอลคาลอยดจ์ากพืชท่ีไดจ้ากธรรมชาติหรือจากการ
สังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และ
อนุพนัธ์อ่ืนๆ ของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.39
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29.40 2940.00 น ้าตาลท่ีบริสุทธ์ิในทางเคมี (นอกจากซูโครส 
แล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส)  ชูการ์
อีเทอร์  ชูการ์อะซีทลั  และชูการ์เอสเทอร์ และเกลือ
ของชูการ์อีเทอร์  ชูการ์อะซีทลั  และชูการ์เอสเทอร์ 
นอกจากผลิตภณัฑต์ามประเภทท่ี  29.37  29.38  หรือ 
 29.39

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 2941 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 29.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 2942 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่30

ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ปฏิชีวนะทุก
ประเภท
ยอ่ย

29.41

เลือดมนุษย ์เลือดสัตวท่ี์จดัท าส าหรับใชรั้กษาโรค 
ป้องกนัโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีราและแฟรกชนั
อ่ืนๆ ของเลือด และผลิตภณัฑภู์มิคุม้กนัวิทยา
ดดัแปลงท่ีไดโ้ดยกระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ
 หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวคัซีน ทอกซิน จุลินทรียท่ี์ได้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

30.02

สารประกอบอินทรียอ่ื์นๆ2942.0029.42

ต่อมและอวยัวะอ่ืน ท่ีแหง้ จะท าเป็นผงหรือไม่ก็ตาม
ส าหรับใชรั้กษาโรค ส่ิงสกดัท่ีไดจ้ากต่อมหรือ
อวยัวะอ่ืน หรือท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีขบัออกจากต่อมหรือ
จากอวยัวะดงักล่าว ส าหรับใชรั้กษาโรค เฮพารินและ
เกลือของเฮพาริน สารอ่ืนท่ีไดจ้ากมนุษยห์รือจากสัตว์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

30.01
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

30.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ยารักษาหรือป้องกนัโรค (ไม่รวมถึงของตาม
ประเภทท่ี 30.02  30.05 หรือ 30.06) ท่ีประกอบดว้ย
ผลิตภณัฑผ์สมหรือผลิตภณัฑไ์ม่ผสม ส าหรับใช้
รักษาหรือป้องกนัโรค ท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือใชต้ามขนาดท่ี
ก าหนด (รวมถึงของท่ีจดัท าข้ึนในลกัษณะเพ่ือให้
ผา่นทางผิวหนงั) หรือในลกัษณะหรือบรรจุภาชนะ
เพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 30.03 หรือยกเวน้วา่การ
เปล่ียนพิกดัฯ น้ีเป็นผลมาจากการจดัท าข้ึนเพ่ือใชต้ามขนาดท่ีก าหนด

สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 30.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

30.06 ผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรมท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุ 4 
ในตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

3006.10

ยารักษาหรือป้องกนัโรค (ไม่รวมถึงของตาม
ประเภทท่ี 30.02  30.05 หรือ 30.06) ท่ีประกอบดว้ย
องคป์ระกอบตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปผสมเขา้ดว้ยกนั
ส าหรับใชรั้กษาหรือป้องกนัโรคท่ีไม่ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือ
ใชต้ามขนาดท่ีก าหนดหรือในลกัษณะบรรจุภาชนะ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

30.03

แวดด้ิง ผา้กอซ ผา้พนัแผลและของท่ีคลา้ยกนั (เช่น 
ของท่ีใช่แต่งแผล ปลาสเตอร์ปิดแผล ผา้ติดยาพอก) 
ท่ีอาบซึมหรือเคลือบดว้ยสารท่ีเป็นเภสัชภณัฑ ์หรือ
ท่ีจดัท าข้ึนในลกัษณะหรือบรรจุภาชนะเพ่ือการขาย
ปลีก ส าหรับใชใ้นทางเวชกรรม ศลัยกรรม 
ทนัตกรรม หรือสัตวแพทย์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

30.05

- เอ็นเยบ็แผล วตัถุใชเ้ยบ็แผลท่ีคลา้ยกนั และกาว
เน้ือเยื่อส าหรับปิดแผลในทางศลัยกรรม ท่ีผา่นการฆ่า
เช้ือแลว้ แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเตน็ตท่ี์ผา่นการฆ่า
เช้ือแลว้ รวมทั้งของใชห้า้มและซบัเลือดซ่ึงใชใ้นทาง
ศลัยกรรมหรือทนัตกรรมท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- ของปรุงแต่งทึบแสงส าหรับใชใ้นการตรวจโรคดว้ย
เอกซเรย ์และรีเอเจนตท่ี์ใชใ้นการวินิจฉัยโรคท่ีท าข้ึน
เพ่ือใชก้บัผูป่้วย

3006.301 - - - รีเอเจนตท่ี์ใชใ้นการวินิจฉัยโรคท่ีท าจากจุลินทรีย์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.301 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้วา่การเปล่ียนพิกดัฯ น้ีเป็นผลมา
จากการจดัท าข้ึนเพ่ือใชต้ามขนาดท่ีก าหนด

3006.309 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.309 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้วา่การเปล่ียนพิกดัฯ น้ีเป็นผลมา
จากการจดัท าข้ึนเพ่ือใชต้ามขนาดท่ีก าหนด

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

3006.50 - หีบและชุดส าหรับการปฐมพยาบาล สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัในระดบัประเภทอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

3006.10

- ซีเมนตอุ์ดฟันและของอ่ืนท่ีใชอุ้ดฟัน รวมทั้ง
ซีเมนตท่ี์ใชเ้สริมกระดูก

3006.40

- รีเอเจนตท่ี์ใชใ้นการตรวจกลุ่มเลือด3006.20

- เอ็นเยบ็แผล วตัถุใชเ้ยบ็แผลท่ีคลา้ยกนั และกาว
เน้ือเยื่อส าหรับปิดแผลในทางศลัยกรรม ท่ีผา่นการฆ่า
เช้ือแลว้ แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเตน็ตท่ี์ผา่นการฆ่า
เช้ือแลว้ รวมทั้งของใชห้า้มและซบัเลือดซ่ึงใชใ้นทาง
ศลัยกรรมหรือทนัตกรรมท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้

- เคมีปรุงแต่งท่ีใชคุ้มก าเนิดซ่ึงมีฮอร์โมนหรือมี
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ตามประเภทท่ี  29.37  หรือมีสเปอร์มิ
ไซดเ์ป็นหลกั

3006.60
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

3006.80 - ของเสียทางเภสัชกรรม สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

ตอนที ่31

ปุ๋ย

สินคา้ภายใตป้ระเภท 3101 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 3101 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ จ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 3101 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

- เยลปรุงแต่งท่ีท าข้ึนใชใ้นทางการแพทยห์รือสัตว
แพทยเ์ป็นสารหล่อล่ืนส าหรับส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เพ่ือการผา่ตดัทางศลัยกรรมหรือเพ่ือการตรวจ
ร่างกายทางกายภาพ หรือเป็นสารเช่ือมต่อ (คบัปลิงเอ
เจนต)์ ระหวา่งร่างกายกบัเคร่ืองมือแพทย์

3006.70

ปุ๋ ยจากสัตวห์รือปุ๋ ยจากพืช จะผสมกนัหรือจะผา่น
กรรมวิธีทางเคมี หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ ยท่ีผลิตโดย
การผสมผลิตภณัฑจ์ากสัตวห์รือพืช หรือโดยการ
ผา่นกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภณัฑจ์ากสัตวห์รือพืช

3101.0031.01

ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากแร่หรือปุ๋ ยเคมี ท่ีมีธาตุไนโตรเจนทุก
ประเภท
ยอ่ย

31.02

ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากแร่หรือปุ๋ ยเคมี ท่ีมีธาตุฟอสฟอรัสทุก
ประเภท
ยอ่ย

31.03

ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากแร่หรือปุ๋ ยเคมี ท่ีมีธาตุโพแทสเซียมทุก
ประเภท
ยอ่ย

31.04
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 31.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่32

ส่ิงสกัดทีใ่ช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและ

อนุพนัธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี (พกิเมนต์) และ

วตัถุแต่งสีอื่นๆ สีทาและวาร์นิช 

พตัตีแ้ละมาสติกอื่นๆ รวมทั้งหมึก

32.01 ส่ิงสกดัท่ีใชฟ้อกหนงัซ่ึงไดจ้ากพืช รวมทั้งแทนนิน 
เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพนัธ์อ่ืนๆ ของแทนนิน

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3201.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3201.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3201.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3201.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3201.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3201.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 3201.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากแร่หรือปุ๋ ยเคมี ท่ีมีธาตุโพแทสเซียมทุก
ประเภท
ยอ่ย

31.04

ปุ๋ ยท่ีไดจ้ากแร่หรือปุ๋ ยเคมี ท่ีมีธาตุปุ๋ ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซ่ียม สองหรือสามชนิดผสม
กนั ปุ๋ ยอ่ืนๆ รวมทั้งของในตอนน้ีท่ีท าเป็นเม็ดหรือ
ลกัษณะท่ีคลา้ยกนั หรือท่ีบรรจุภาชนะซ่ึงมีน ้าหนกั
รวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

31.05

- ส่ิงสกดัท่ีไดจ้ากควีบราโซ3201.10

- ส่ิงสกดัท่ีไดจ้ากแวตเทิล3201.20

- อ่ืนๆ3201.90
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 3201.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
32.02 สารอินทรียส์ังเคราะห์ท่ีใชฟ้อกหนงั สารอนินทรียท่ี์

ใชฟ้อกหนงั ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชฟ้อกหนงัจะมีสารธรรม
ขาติท่ีใชฟ้อกหนงัอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม ส่ิงปรุงแต่ง
จ าพวกเอนไซมส์ าหรับใชแ้ช่หรือหมกัหนงัก่อนฟอก

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3202.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3202.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3202.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3202.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3202.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3202.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- อ่ืนๆ3201.90

- สารอินทรียส์ังเคราะห์ท่ีใชฟ้อกหนงั3202.10

- อ่ืนๆ3202.90

วตัถุแต่งสีท่ีไดจ้ากพืชหรือสัตว ์(รวมถึงส่ิงสกดัท่ีใช้
ยอ้มสี  แต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไว้
ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่ิงปรุงแต่งท่ีระบุไว้
ในหมายเหตุ 3  ของตอนน้ีท่ีมีวตัถุแต่งสีซ่ึงไดจ้าก
พืชหรือสัตวเ์ป็นหลกั

3203.0032.03
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32.04 วตัถุแต่งสีท่ีเป็นอินทรียส์ังเคราะห์ จะนิยามไวใ้นทาง
เคมีหรือไม่ก็ตาม ส่ิงปรุงแต่งท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุ 3
 ของตอนน้ีท่ีมีวตัถุแต่งสีอินทรียส์ังเคราะห์เป็นหลกั 
รวมทั้งผลิตภณัฑอิ์นทรียส์ังเคราะห์ชนิดท่ีใขเ้ป็นตวั
ใหค้วามขาวสวา่งชนิดฟลูออเรสเซนตห์รือใชเ้ป็นลูมิ
โนฟอร์ จะนิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็ตาม

- วตัถุแต่งสีอินทรียส์ังเคราะห์ และส่ิงปรุงแต่งท่ีมี
วตัถุดงักล่าวเป็นหลกั ตามท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุ 3 
ของตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - สียอ้มชนิดดิสเพอร์สและส่ิงปรุงแต่งท่ีมีสียอ้ม
ดงักล่าวเป็นหลกั

3204.11

- - สียอ้มชนิดแอซิดจะพรีเมทลัไลส์หรือไม่ก็ตาม
และส่ิงปรุงแต่งท่ีมีสียอ้มดงักล่าวเป็นหลกั รวมทั้งสี
ยอ้มชนิดมอร์แดนตแ์ละส่ิงปรุงแต่งท่ีมีสียอ้มชนิด
มอร์แดนตเ์ป็นหลกั

3204.12

- - สียอ้มชนิดเบสิกและส่ิงปรุงแต่งท่ีมีสียอ้มดงักล่าว
เป็นหลกั

3204.13

- - สียอ้มชนิดไดเร็กและส่ิงปรุงแต่งท่ีมีสียอ้มดงักล่าว
เป็นหลกั

3204.14
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- ผลิตภณัฑอิ์นทรียส์ังเคราะห์ชนิดท่ีใชเ้ป็นตวัให้
ความขาวสวา่งชนิดฟลูออเรสเซนต์

3204.20

- - สียอ้มชนิดไดเร็กและส่ิงปรุงแต่งท่ีมีสียอ้มดงักล่าว
เป็นหลกั

3204.14

- - สียอ้มชนิดแวต (รวมถึงท่ีใชป้ระโยชน์เป็นสารสี) 
และส่ิงปรุงแต่งท่ีมีสียอ้มดงักล่าวเป็นหลกั

3204.15

- - อ่ืนๆ รวมถึงของผสมของวตัถุแต่งสีตามประเภท
ยอ่ยท่ี 3204.11 ถึง 3204.19 ตั้งแต่สองประเภทข้ึนไป

3204.19

- - สียอ้มชนิดรีแอกทีฟและส่ิงปรุงแต่งท่ีมีสียอ้ม
ดงักล่าวเป็นหลกั

3204.16

- - สารสีและส่ิงปรุงแต่งท่ีมีสารสีเป็นหลกั3204.17
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สารสีปรุงแต่ง ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชท้  าใหทึ้บแสง และสี
ปรุงแต่ง เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) น ้ายาชกั
เงา และส่ิงปรุงแต่งท่ีคลา้ยกนั ชนิดท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบ 
หรืออุตสาหกรรมแกว้ รวมทั้งกลาสฟริตและแกว้
อ่ืนๆ ในลกัษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.07

สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลกเกอร์) ท่ีมี
โพลิเมอร์สังเคราะห์หรือ
โพลิเมอร์ธรรมชาติท่ีดดัแปลงโครงสร้างทางเคมี
เป็นส่วนผสมหลกัซ่ึงกระจายหรือละลายอยูใ่น
ตวักลางท่ีไม่ใช่น ้า รวมทั้งสารละลายท่ีนิยามไวใ้น
หมายเหตุ 4 ของตอนน้ี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.08

คลัเลอร์เลก ส่ิงปรุงแต่งท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุ 3 ของ
ตอนน้ีท่ีมีคลัเลอร์เลกเป็นหลกั

3205.0032.05

วตัถุแต่งสีอ่ืนๆ ส่ิงปรุงแต่งตามท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุ
 3 ของตอนน้ี นอกจากของตามประเภทท่ี 32.03  
32.04 หรือ 32.05 รวมทั้งผลิตภณัฑอ์นินทรียช์นิดท่ี
ใชเ้ป็นลูมิโนฟอร์จะนิยามไวใ้นทางเคมีหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.06

- อ่ืนๆ3204.90
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สีท่ีจิตรกรหรือนกัเรียนหรือช่างเขียนป้ายใช ้สีแตม้ 
สีท่ีใชร้ะบายและสีท่ีคลา้ยกนั ท่ีเป็นเม็ด บรรจุหลอด
 กระปุก ขวด กล่องแบน หรือในลกัษณะหรือบรรจุ
ภาชนะท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.13

ไดรเออร์ปรุงแต่ง3211.0032.11

สารสี (รวมถึงโลหะท่ีเป็นผงและเกล็ด) ท่ีกระจายอยู่
ในตวักลางทีไม่ใช่น ้า ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต ์
ชนิดท่ีใชผ้ลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมป้ิงฟอยล์
 สียอ้มและวตัถุแต่งสีอ่ืนๆ ท่ีจดัท าข้ึนในลกัษณะ
หรือบรรจุภาชนะเพ่ือการขายปลีก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.12

สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลกเกอร์) ท่ีมี
โพลิเมอร์สังเคราะห์หรือ
โพลิเมอร์ธรรมชาติท่ีดดัแปลงโครงสร้างทางเคมี
เป็นส่วนผสมหลกัซ่ึงกระจายหรือละลายอยูใ่น
ตวักลางท่ีเป็นน ้า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.09

สีทาอ่ืนๆ และวาร์นิชอ่ืนๆ (รวมถึงเอนาเมล แลกเกอร์
 และดิสเทมเปอร์) สารสีน ้าปรุงแต่งชนิดท่ีใชต้กแต่ง
หนงัฟอก

3210.0032.10

สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแลกเกอร์) ท่ีมี
โพลิเมอร์สังเคราะห์หรือ
โพลิเมอร์ธรรมชาติท่ีดดัแปลงโครงสร้างทางเคมี
เป็นส่วนผสมหลกัซ่ึงกระจายหรือละลายอยูใ่น
ตวักลางท่ีไม่ใช่น ้า รวมทั้งสารละลายท่ีนิยามไวใ้น
หมายเหตุ 4 ของตอนน้ี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.08
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ คี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 32.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่33

เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เคร่ืองหอม

เคร่ืองส าอางหรือส่ิงปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย

หรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)

หมึกพิมพ ์หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอ่ืนๆ
 จะเขม้ขน้หรือเป็นของแขง็หรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.15

สีท่ีจิตรกรหรือนกัเรียนหรือช่างเขียนป้ายใช ้สีแตม้ 
สีท่ีใชร้ะบายและสีท่ีคลา้ยกนั ท่ีเป็นเม็ด บรรจุหลอด
 กระปุก ขวด กล่องแบน หรือในลกัษณะหรือบรรจุ
ภาชนะท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.13

พตัต้ีส าหรับยากระจก พตัต้ีส าหรับยาแนวต่อ เรซิน
ซีเมนต ์สารประกอบท่ีใชใ้นการตอกหมนัและ
มาสติกอ่ืนๆ สีโป๊ ส่ิงปรุงแต่งชนิดท่ีไม่ทนไฟท่ีใช้
ฉาบพ้ืนผิวดา้นนอกอาคาร ผนงัดา้นใน พ้ืน เพดาน 
หรือพ้ืนผิวอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

32.14
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33.01 เอสเซนเชียลออยล ์(จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตาม) 
รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด ์ออลีโอเร
ซินท่ีสกดัแลว้ ส่ิงเขม้ขน้ของเอสเซนเชียลออยลใ์น
ลกัษณะเป็นไขมนั เป็นน ้ามนัระเหยยาก เป็นไขหรือ
ของท่ีคลา้ยกนั ซ่ึงไดจ้ากกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมา
เซอเรชนั ผลพลอยไดท่ี้มีเทอร์พีนซ่ึงไดจ้ากกรรมวิธี
แยกเทอร์พีนออกจากเอสเซนเชียล ออยล ์ น ้าท่ีได้
จากการกลัน่ในกรรมวิธีสกดัเอสเซนเชียลออยลด์ว้ย
ไอน ้า และสารละลายของเอสเซนเชียลออยลใ์นน ้า

- เอสเซนเชียลออยลข์องผลไมจ้  าพวกส้ม
3301.11 - - ของเบอร์กามอต สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.12 - - ของส้มชนิดออเรนจ์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.13 - - ของมะนาวฝร่ัง (เลมอน) สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.14 - - ของมะนาว (ไลม)์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.19 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

- เอสเซนเชียลออยลข์องส่ิงอ่ืนนอกจากของผลไม้
จ  าพวกส้ม

3301.21 - - ของเจอราเนียม สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.22 - - ของมะลิ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.23 - - ของลาเวนเดอร์ หรือของลาแวนดิน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.24 - - ของเพปเพอร์มินต ์(เมนทาไพเพอร์ริทา) สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.25 - - ของมินตอ่ื์นๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
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3301.26 - - ของเวทิเวอร์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.29 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
3301.30 - เรซินอยด์ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

- อ่ืนๆ
3301.901 - - - ออลีโอเรซินท่ีสกดัแลว้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
3301.909 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

ของผสมของสารท่ีมีกล่ินหอม และของผสม 
(รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล)์ ท่ีมีสารดงักล่าว
ตั้งแต่หน่ึงชนิดข้ึนไปเป็นหลกั ชนิดท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในอุตสาหกรรม รวมทั้งของปรุงแต่งอ่ืนๆ ท่ีมีสารท่ี
มีกล่ินหอมเป็นหลกัชนิดท่ีใชส้ าหรับผลิตเคร่ืองด่ืม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

33.02

หวัน ้าหอมและน ้าหอม3303.0033.03

ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชแ้ต่งเสริมความงามหรือแต่งหนา้และ
ส่ิงปรุงแต่งส าหรับบ ารุงรักษาผิว (นอกจากยารักษา
หรือป้องกนัโรค) รวมถึงส่ิงปรุงแต่งท่ีใชท้ากนัแดด
หรือท าใหผิ้วคล ้า ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชแ้ต่งเล็บมือหรือเล็บ
เทา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

33.04

ส่ิงปรุงแต่งส าหรับใชก้บัผมทุก
ประเภท
ยอ่ย

33.05
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รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

33.06 ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชเ้พ่ืออนามยัของช่องปากหรือฟัน 
รวมถึงเพสตแ์ละผงส าหรับยดึฟันปลอม รวมทั้งดา้ย
ใชท้  าความสะอาดซอกฟัน (เดนทลัฟลอส) ท่ีบรรจุ
ภาชนะเพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3306.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3306.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3306.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

3306.20 - ดา้ยใชท้  าความสะอาดซอกฟัน (เดนทลัฟลอส) สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3306.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 54
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3306.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3306.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3306.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 33.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่34

ส่ิงปรุงแต่งส าหรับใชก้บัผมทุก
ประเภท
ยอ่ย

33.05

- ยาสีฟัน3306.10

- อ่ืนๆ3306.90

ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชก่้อน ระหวา่งหรือหลงัการโกนหนวด
 ส่ิงท่ีใชด้บักล่ินตวั ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชอ้าบน ้า ส่ิงท่ีใช้
ท  าใหข้นร่วง และเคร่ืองหอมอ่ืนๆ เคร่ืองส าอางหรือ
ส่ิงปรุงแต่งส าหรับประทินกายหรือประเทืองโฉม ท่ี
ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชด้บั
กล่ินหอ้งจะมีกล่ินหอมหรือมีคุณสมบติัในการฆ่า
เช้ือหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

33.07
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สบู่ สารอินทรีย์ทีเ่ป็นตัวลดแรงตึงผิว 

ส่ิงปรุงแต่งทีใ่ช้ซักล้าง ส่ิงปรุงแต่งทีใ่ช้หล่อลื่น

ไขเทียม ไขปรุงแต่ง ส่ิงปรุงแต่งทีใ่ช้ขัดเงาหรือขัดถู 

เทียนไขและของทีค่ล้ายกัน เพสต์ส าหรับ ท าแบบ 

"ไขทีใ่ช้ทางทันตกรรม" ส่ิงปรุงแต่งทางทันตกรรม

ซ่ึงมีปลาสเตอร์เป็นหลัก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.02  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สบู ่ผลิตภณัฑอิ์นทรียแ์ละสารอินทรียป์รุงแต่งท่ีมี
คุณสมบติัลดแรงตึงผิวส าหรับใชเ้ป็นสบูซ่ึ่งมีลกัษณะ
เป็นแท่ง เป็นกอ้น หล่อหรืออดัเป็นช้ินหรือเป็น
รูปทรง จะมีสบูห่รือไม่ตาม ผลิตภณัฑอิ์นทรียแ์ละ
สารอินทรียป์รุงแต่งท่ีมีคุณสมบติัลดแรงตึงผิว
ส าหรับท าความสะอาดผิวซ่ึงมีลกัษณะเป็นของเหลว
หรือครีมและจดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก จะมีสบู่
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกระดาษ แวดด้ิง สักหลาดและ
ผา้ไม่ทอ ท่ีอาบซึม เคลือบ หรือหุม้ดว้ยสบูห่รือสาร
ซกัฟอก (ดีเทอร์เจนต)์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

34.01

สารอินทรียท่ี์เป็นตวัลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู)่ 
รวมทั้งส่ิงปรุงแต่งท่ีมีคุณสมบติัลดแรงตึงผิว ส่ิงปรุง
แต่งท่ีใชซ้กัลา้ง (รวมถึงส่ิงปรุงแต่งส าหรับช่วยใน
การซกัลา้ง) และส่ิงปรุงแต่งท่ีใชท้  าความสะอาด จะ
มีสบูห่รือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภทท่ี 34.01

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

34.02

ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชห้ล่อล่ืน (รวมถึงส่ิงปรุงแต่งท่ีเป็น
น ้ามนัซ่ึงใชใ้นการตดัวตัถุ ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชใ้นการ
คลายสลกัเกลียวหรือแป้นเกลียว ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชก้นั
สนิมหรือกนัการผกุร่อน และส่ิงปรุงแต่งท่ีใชส้ าหรับ
ถอดแม่แบบซ่ึงมีสารหล่อล่ืนเป็นหลกั) และส่ิงปรุง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

34.03
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 34.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่35

สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์

35.01 เคซีอิน เคซีอิเนต และอนุพนัธ์อ่ืนๆ ของเคซีอิน 
กาวเคซีอิน

3501.10 - เคซีอิน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3501.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชห้ล่อล่ืน (รวมถึงส่ิงปรุงแต่งท่ีเป็น
น ้ามนัซ่ึงใชใ้นการตดัวตัถุ ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชใ้นการ
คลายสลกัเกลียวหรือแป้นเกลียว ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชก้นั
สนิมหรือกนัการผกุร่อน และส่ิงปรุงแต่งท่ีใชส้ าหรับ
ถอดแม่แบบซ่ึงมีสารหล่อล่ืนเป็นหลกั) และส่ิงปรุง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

34.03

ไขเทียมและไขปรุงแต่งทุก
ประเภท
ยอ่ย

34.04

ยาขดัเงาและครีมขดัเงา ส าหรับใชก้บัรองเทา้ 
เฟอร์นิเจอร์ พ้ืน ตวัถงัรถ แกว้หรือโลหะ เพสตห์รือ
ผงส าหรับขดัถูและส่ิงปรุงแต่งท่ีคลา้ยกนั (จะมี
ลกัษณะเป็นกระดาษ แวดด้ิง สักหลาด ผา้ไม่ทอ 
เป็นพลาสติดชนิดเซลลูลาร์หรือยางชนิดเซลลูลาร์ ท่ี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

34.05

เทียนไข เทเพอร์ และส่ิงท่ีคลา้ยกนั3406.0034.06

เพสตส์ าหรับท าแบบ รวมถึงเพสตท่ี์จดัท าข้ึนเพ่ือ
ความเพลิดเพลินของเด็ก ส่ิงปรุงแต่งท่ีเรียกวา่ "ไขท่ี
ใชท้างทนัตกรรม" หรือ "สารประกอบส าหรับพิมพ์
แบบท่ีใชท้างทนัต กรรม" ท่ีจดัท าข้ึนเป็นชุด ท่ีบรรจุ
ภาชนะเพ่ือการขายปลีก หรือท่ีเป็นแผน่ เป็นรูปเกือก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

34.07
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3501.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3501.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
35.02 แอลบูมิน (รวมถึงส่ิงเขม้ขน้ท่ีไดจ้ากโปรตีนของหาง

นม (เวย)์ ตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป โดยมีโปรตีนของ
หางนม (เวย)์ เกินร้อยละ 80 โดยน ้าหนกัซ่ึงค  านวณ
ในสภาพแหง้) แอลบูมิเนตและอนุพนัธ์อ่ืนๆ ของ
แอลบูมิน

- แอลบูมินท่ีไดจ้ากไข่

3502.11 - - แหง้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3502.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 04
3502.19 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3502.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 04
3502.20 - แอลบูมินท่ีไดจ้ากนม รวมถึงส่ิงเขม้ขน้ท่ีไดจ้าก

โปรตีนของหางนม (เวย)์ ตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3502.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

3502.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3502.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
35.03 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

เยลาติน (รวมถึงเยลาตินท่ีเป็นแผน่ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
และส่ีเหล่ียมจตุัรัส จะแต่งผิวหรือแต่งสีผิวหรือไม่ก็
ตาม) และอนุพนัธ์ของเยลาติน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 35.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

35.04 3504.00 เพปโทนและอนุพนัธ์ของเพปโทน สารโปรตีนอ่ืนๆ 
และอนุพนัธ์ของสารโปรตีนเหล่านั้นท่ีไม่ไดร้ะบุ
หรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ผงหนงัดิบจะใส่โครมอลมัดว้ย
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 35.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

35.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เดกซ์ทริน และโมดิไฟดส์ตาร์ชอ่ืนๆ (เช่น พรีเย
ลาตินไนส์สตาร์ชหรือเอสเตอริไฟดส์ตาร์ช) กาวท่ีมี
สตาร์ช เดกซ์ทริน หรือมีโมดิไฟดส์ตาร์ชอ่ืนๆ เป็น
หลกั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 35.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 35.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือกาวปรุงแต่งและสารยดึติดอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่ง ซ่ึงไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ือ่ืน รวมทั้งผลิตภณัฑท่ี์เหมาะ
ส าหรับใชเ้ป็นกาวหรือเป็นสารยดึติดซ่ึงจดัท าข้ึน
เพ่ือการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยดึติดโดยมี
น ้าหนกัสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

35.06
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 35.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 35.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 35.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 35.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 35.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่36

วตัถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จ าพวกดอกไม้เพลิง 

ไม้ขีดไฟ แอลลอยทีท่ าให้เกิดประกายไฟ

ส่ิงปรุงแต่งทีสั่นดาปได้บางชนิด

สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊ปกน้กระสุนปืน
 หรือแก๊ปหวัชนวนระเบิด เช้ือจุดระเบิด เช้ือปะทุ
ไฟฟ้า ส าหรับจุดระเบิด

3603.0036.03

ดินขบั3601.0036.01

วตัถุระเบิด นอกจากดินขบั3602.0036.02

กาวปรุงแต่งและสารยดึติดอ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่ง ซ่ึงไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ือ่ืน รวมทั้งผลิตภณัฑท่ี์เหมาะ
ส าหรับใชเ้ป็นกาวหรือเป็นสารยดึติดซ่ึงจดัท าข้ึน
เพ่ือการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยดึติดโดยมี
น ้าหนกัสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

35.06

เอนไซม ์เอนไซมป์รุงแต่งท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้น
ท่ีอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

35.07
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 36.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่37

ของทีใ่ช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์

37.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แผน่ไวแสงและฟิลม์แผน่ไวแสง ใชใ้นการถ่ายรูป ท่ี
ยงัไม่ไดถ่้าย ท าดว้ยวตัถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ 
กระดาษแขง็หรือส่ิงทอ รวมทั้งฟิลม์แผน่ไวแสงชนิด
ถ่ายแลว้ใหภ้าพทนัที ท่ียงัไม่ไดถ่้าย จะบรรจุเป็น
แพก็หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

ฟิลม์มว้นไวแสง ใชใ้นการถ่ายรูป ท่ียงัไม่ไดถ่้าย ท า
ดว้ยวตัถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแขง็
หรือส่ิงทอ รวมทั้งฟิลม์มว้นไวแสงชนิดถ่ายแลว้ให้
ภาพทนัที ยงัไม่ไดถ่้าย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษไวแสง กระดาษแขง็ไวแสงและส่ิงทอไวแสง
 ใชใ้นการถ่ายรูป ท่ียงัไม่ไดถ่้ายหรืออดั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไมขี้ดไฟ นอกจากของจ าพวกดอกไมเ้พลิงตาม
ประเภทท่ี 36.04

3605.0036.05

เฟอร์โรซีเรียมและแอลลอยท่ีท าใหเ้กิดประกายไฟ
อ่ืนๆ ในลกัษณะต่างๆ รวมทั้งของท าจากวตัถุท่ี
สันดาปไดต้ามท่ีระบุในหมายเหตุ 2 ของตอนน้ี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

36.06

ดอกไมเ้พลิง พลุสัญญาณ พลุสัญญาณตดัฝน พลุ
สัญญาณตดัหมอก และของจ าพวกดอกไมเ้พลิงอ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

36.04

37.02

37.03
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ คี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 37.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่38

เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

38.01

37.06

37.07

แผน่ ฟิลม์ กระดาษ กระดาษแขง็และส่ิงทอ ใชใ้น
การถ่ายรูป ท่ีถ่ายหรืออดัแลว้ แต่ยงัไม่ไดล้า้ง

กราไฟตเ์ทียม กราไฟตช์นิดคอลลอยดห์รือก่ึง
คอลลอยด ์ส่ิงปรุงแต่งท่ีมีกราไฟตห์รือคาร์บอนอ่ืนๆ 
เป็นหลกั ในลกัษณะเป็นเพสต ์เป็นกอ้น

ฟิลม์ภาพยนตร์ท่ีถ่ายและลา้งแลว้ จะบนัทึกเสียงดว้ย
หรือไม่ก็ตาม หรือท่ีบนัทึกแต่เสียงเท่านั้น

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เคมีปรุงแต่งส าหรับใชใ้นการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช
 กาว สารยดึติด และส่ิงปรุงแต่งท่ีคลา้ยกนั) รวมทั้ง
ผลิตภณัฑไ์ม่ผสมส าหรับใชใ้นการถ่ายรูปท่ีจดัท าข้ึน
เพ่ือใชต้ามสัดส่วนท่ีก าหนดหรือจดัท าข้ึนเพ่ือการ
ขายปลีกในลกัษณะท่ีใชไ้ดใ้นทนัที

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แผน่และฟิลม์ ใชใ้นการถ่ายรูป ท่ีถ่ายและลา้งแลว้ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษไวแสง กระดาษแขง็ไวแสงและส่ิงทอไวแสง
 ใชใ้นการถ่ายรูป ท่ียงัไม่ไดถ่้ายหรืออดั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

3704.0037.04

37.03

37.05
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ส่ีเหล่ียม เป็นแผน่หรือลกัษณะก่ึงส าเร็จรูปอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคีคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

38.05 น ้ามนักมัเทอร์เพนไทน์ น ้ามนัวดูเทอร์เพนไทน์หรือ
น ้ามนัซลัเฟตเทอร์เพนไทน์ และน ้ามนัเทอร์พีนอ่ืนๆ
 ท่ีไดจ้ากการกลัน่ไมจ้  าพวกสนหรือจากการน าไม้
จ  าพวกสนไปผา่นกรรมวิธีอยา่งอ่ืน ไดเพนทีนดิบ 
ซลัไฟตเ์ทอร์เพนไทน์ และพาราไซมีนดิบอ่ืนๆ ไพน์
ออยลท่ี์มีแอลฟาเทอร์พินีออลเป็นองคป์ระกอบหลกั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

- ไพน์ออยล์3805.20

38.01

ด่างท่ีเหลือจากการผลิตเยื่อไม ้จะท าใหเ้ขม้ขน้ แยก
เอาน ้าตาลออกหรือจะผา่นกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็
ตาม รวมถึงลิกนินซลัโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์

3804.0038.04

- น ้ามนักมัเทอร์เพนไทน์ น ้ามนัวดูเทอร์เพนไทน์
หรือน ้ามนัซลัเฟตเทอร์เพนไทน์

3805.10

คาร์บอนกมัมนัต ์ผลิตภณัฑแ์ร่ธรรมชาติกมัมนัต ์แอ
นิมอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็กท่ีใชแ้ลว้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

38.02

ทอลลอ์อยล ์จะท าใหบ้ริสุทธ์ิหรือไม่ก็ตาม3803.0038.03
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

38.06 โรซินและกรดเรซิน และอนุพนัธ์ของส่ิงดงักล่าว โร
ซินสปิริตและน ้ามนัโรซิน รันกมั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ   หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

3806.30 - เอสเทอร์กมั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตวแ์ทะ สารฆ่ารา สารฆ่าวชัพืช
 ผลิตภณัฑท่ี์ใชป้้องกนัการงอกของพืช และ
ผลิตภณัฑท่ี์ใชค้วบคุมการเจริญเติบโตของพืช สาร
ท าลายเช้ือและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั จดัท าข้ึนใน
ลกัษณะหรือบรรจุเพ่ือการขายปลีก หรือท าเป็นส่ิง
ปรุงแต่งหรือเป็นของส าเร็จรูป (เช่น ไส้ตะเกียง ไส้
เทียน และเทียน ท่ีผา่นกรรมวิธีใชก้  ามะถนั รวมทั้ง
กระดาษดกัแมลง)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

38.08

- อ่ืนๆ3806.90

วดูทาร์ น ้ามนัวดูทาร์ วดูครีโอโซต วดูแนฟทา พิตซ์
ท่ีไดจ้ากพืชผกั บริวเวอร์พิตซ์และส่ิงปรุงแต่งท่ี
คลา้ยกนัท่ีมีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ท่ีไดจ้ากพืชผกั
เป็นหลกั

3807.0038.07

- โรซินและกรดเรซิน3806.10

- เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือของ
อนุพนัธ์โรซินหรือเกลือของอนุพนัธ์กรดเรซิน 
นอกจากเกลือของโรซินแอดดกั

3806.20

- อ่ืนๆ3805.90
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รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

38.09 ฟินิชช่ิงเอเจนต ์ไดยแ์คร์ริเออร์ท่ีใชเ้ร่งการยอ้มสีหรือ
เร่งการติดของสี รวมทั้งผลิตภณัฑแ์ละส่ิงปรุงแต่ง
อ่ืนๆ (เช่น สารตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดท่ีใช้
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ กระดาษ หนงั หรือใน
อุตสาหกรรมท่ีคลา้ยกนั ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ี
อ่ืน

3809.10 - ท่ีมีสารจ าพวกอะมิเลเชียสเป็นหลกั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
- อ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.93 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.93 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

- - ชนิดท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมกระดาษหรือ
อุตสาหกรรมท่ีคลา้ยกนั

3809.92

3809.93 - - ชนิดท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมหนงัหรืออุตสาหกรรม
ท่ีคลา้ยกนั

สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตวแ์ทะ สารฆ่ารา สารฆ่าวชัพืช
 ผลิตภณัฑท่ี์ใชป้้องกนัการงอกของพืช และ
ผลิตภณัฑท่ี์ใชค้วบคุมการเจริญเติบโตของพืช สาร
ท าลายเช้ือและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั จดัท าข้ึนใน
ลกัษณะหรือบรรจุเพ่ือการขายปลีก หรือท าเป็นส่ิง
ปรุงแต่งหรือเป็นของส าเร็จรูป (เช่น ไส้ตะเกียง ไส้
เทียน และเทียน ท่ีผา่นกรรมวิธีใชก้  ามะถนั รวมทั้ง
กระดาษดกัแมลง)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

38.08

- - ชนิดท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอหรืออุตสาหกรรม
ท่ีคลา้ยกนั

3809.91
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.93  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.11  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือตวัท าละลายและทินเนอร์ท่ีเป็นสารอินทรียผ์สม ท่ี
ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชล้อกสี
หรือลอกวาร์นิช

3814.0038.14

ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชเ้ป็นตวัเร่งส าหรับยาง คอมพาวนด์
พลาสติไซเซอร์ ส าหรับยางหรือพลาสติก ท่ีไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ือ่ืน ส่ิงปรุงแต่งกนัออกซิไดส์
และคอมพาวนดส์เตบิไลเซอร์อ่ืนๆ ส าหรับยางหรือ
พลาสติก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

38.12

3813.0038.13 ส่ิงปรุงแต่งและส่ิงดบัเพลิง (ชาร์จ) ส าหรับเคร่ือง
ดบัเพลิง ลูกระเบิดดบัเพลิงท่ีบรรจุส่ิงดบัเพลิงแลว้

ส่ิงปรุงแต่งส าหรับกดัลา้งผิวโลหะ ฟลกัซ์และส่ิง
ปรุงแต่งอ่ืนๆ ท่ีใชช่้วยในการบดักรี เป่าแล่นหรือการ
เช่ือม ผงและเพสตท่ี์ประกอบดว้ยโลหะและวตัถุอ่ืนๆ
 ส าหรับใชใ้นการบดักรี เป่าแล่นหรือการเช่ือม ส่ิง
ปรุงแต่งชนิดท่ีใชเ้ป็นไส้หรือใชเ้คลือบลวดเช่ือม
หรือลวดเช่ือมไฟฟ้า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

38.10

ส่ิงปรุงแต่งกนัเคร่ืองยนตเ์คาะ ตวัยบัย ั้งออกซิเดชนั 
ตวัยบัย ั้งกมั ตวัปรับความหนืด ส่ิงปรุงแต่งกนัการกดั
กร่อน และสารเติมแต่ง (แอดดิทิฟ) อ่ืนๆ ท่ีปรุงแต่ง
แลว้ ส าหรับใชเ้ติมน ้ามนัแร่ (รวมถึงแกสโซลิน) 
หรือใชเ้ติมของเหลวอ่ืนๆ ท่ีใชเ้พ่ือวตัถุประสงค ์อยา่ง
เดียวกนักบัน ้ามนัแร่

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

38.11

3809.93
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือส่ิงปรุงแต่งกนัการเยอืกแขง็ และของเหลวปรุงแต่ง

ขจดัน ้าแขง็
3820.0038.20

ธาตุเคมีท่ีโด๊ปแลว้ส าหรับใชใ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
ลกัษณะเป็นแผน่กลม เป็นเวเฟอร์หรือลกัษณะท่ี
คลา้ยกนั สารประกอบเคมีท่ีโด๊ปแลว้ส าหรับใช้
ในทางอิเล็กทรอนิกส์

3818.0038.18

น ้ามนัเบรกไฮดรอลิก และของเหลวปรุงแต่งอ่ืนๆ ท่ี
ใชส้ าหรับการส่งก าลงัไฮดรอลิก ท่ีไม่มีหรือมีน ้ามนั
ปิโตรเลียมหรือน ้ามนัจากแร่บิทูมินสันอ้ยกวา่ร้อยละ
 70 โดยน ้าหนกั

3819.0038.19

ซีเมนต ์มอร์ทาร์ คอนกรีต และของท่ีมีส่วนผสม
คลา้ยกนัท่ีทนไฟ นอกจากผลิตภณัฑต์ามประเภทท่ี 
38.01

3816.0038.16

แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาลีนผสม 
นอกจากท่ีระบุไวต้ามประเภทท่ี 27.07 หรือ 29.02

3817.0038.17

ตวัท าละลายและทินเนอร์ท่ีเป็นสารอินทรียผ์สม ท่ี
ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ส่ิงปรุงแต่งท่ีใชล้อกสี
หรือลอกวาร์นิช

3814.0038.14

ตวัก่อปฏิกิริยา ตวัเร่งปฏิกิริยาและส่ิงปรุงแต่งคะ
ตะไลส์ ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

38.15
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

วินิจฉัยหรือใชต้ามหอ้งปฏิบติัการ นอกจากท่ีระบุไว้
ตามประเภทท่ี 30.02 หรือ 30.06 วตัถุอา้งอิงท่ีรับรอง
แลว้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

38.23 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

โมโนคาร์บอกซิลิกแฟตต้ีแอซิดท่ีใชใ้นทาง
อุตสาหกรรม แอซิดออยลท่ี์ไดจ้ากการกลัน่น ้ามนั 
รวมทั้งแฟตต้ีแอลกอฮอลท่ี์ใชใ้นทางอุสาหกรรม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

38.24 สารยดึปรุงแต่งส าหรับท าแบบหล่อหรือแกนหล่อ 
เคมีภณัฑแ์ละส่ิงปรุงแต่งท่ีไดจ้ากอุตสาหกรรมเคมี
หรือจากอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั (รวมถึง
เคมีภณัฑแ์ละส่ิงปรุงแต่งท่ีประกอบดว้ยของผสม
ของผลิตภณัฑธ์รรมชาติ) ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้น
ท่ีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

รีเอเจนตท่ี์มีวตัถุรองรับหรือรีเอเจนตป์รุงแต่งแลว้จะ
มีวตัถุรองรับหรือไม่ก็ตาม ส าหรับใชใ้นการ

- สารยดึปรุงแต่งส าหรับท าแบบหล่อหรือแกนหล่อ3824.10

3822.0038.22

ส่ิงปรุงแต่งกนัการเยอืกแขง็ และของเหลวปรุงแต่ง
ขจดัน ้าแขง็

3820.0038.20

อาหารเพาะเช้ือปรุงแต่งส าหรับเล้ียงจุลินทรีย์3821.0038.21
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.20  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.40  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

3824.60 - ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทยอ่ยท่ี 2905.44 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

- ของผสมท่ีมีอนุพนัธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเตด็ของอะ
ไซคลิกไฮโดรคาร์บอนท่ีมีฮาโลเจนชนิดต่างๆ ตั้งแต่
สองชนิดข้ึนไป

3824.71 - - ของผสมท่ีมีอนุพนัธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเตด็ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- มอร์ทาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ3824.50

- เมทลัคาร์ไบดท่ี์ผสมเขา้ดว้ยกนัหรือท่ีผสมกบัสาร
ยดึท่ีมีโลหะ ซ่ึงไม่ไดเ้กาะหรือติดรวมกนั

3824.30

- สารเติมแต่งท่ีปรุงแต่งแลว้ส าหรับใชก้บัซีเมนต ์
มอร์ทาร์ หรือคอนกรีต

3824.40

- สารยดึปรุงแต่งส าหรับท าแบบหล่อหรือแกนหล่อ3824.10

- กรดแนฟทีนิกรวมทั้งเกลือท่ีไม่ละลายน ้าและเอส
เทอร์ของกรดแนฟทีนิก

3824.20
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

38.25 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลิตภณัฑท่ี์เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจาก
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไว้
ในท่ีอ่ืน ขยะเทศบาล ตะกอนจากน ้าเสีย ของเสียอ่ืนๆ
 ตามท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุ (6) ของตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 38.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนท่ี 39 ถึง 40
(เอ) ค าวา่ "ปฏิกิริยาเคมี" หมายถึง กระบวนการ 
รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี ซ่ึงท าใหไ้ดโ้มเลกุลท่ี
มีโครงสร้างใหม่ โดยการแตกพนัธะภายในโมเลกุล 
และโดยการท าใหเ้กิดพนัธะภายในโมเลกุลใหม่ 
หรือโดยการเปล่ียนแปลงการจดัตวัของอะตอม
ภายในช่องวา่งของโมเลกุล แต่ไม่รวมถึง

  (หน่ึง) การละลายในน ้าหรือในตวัท าละลาย

- - อ่ืนๆ3824.79

- อ่ืนๆ3824.90

ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนท่ีมีฟลูออรีนและ
คลอรีนเท่านั้น

หมายเหตุ
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  (สอง) การก าจดัตวัท าละลายรวมถึงตวัท าละลายท่ี
เป็นน ้า หรือ

  (สาม) การเพ่ิมหรือก าจดัน ้าออกในกระบวนการตก
ผลึก

(บี)  ค าวา่ "การท าใหบ้ริสุทธ์ิ" หมายถึง กระบวนการ
ในการลดหรือ 
ก าจดัส่ิงเจือปนท่ีเป็นผลใหเ้กิด

  (หน่ึง)  การก าจดัส่ิงเจือปนออกไปไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 80 ของส่ิงเจือปนท่ีมีอยู ่หรือ  

  (สอง) สินคา้ท่ีเหมาะสมโดยตรงส าหรับจ าพวก
ต่อไปน้ี หน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงอยา่ง
      (เอเอ) ผลิตภณัฑท์างเภสัชกรรม ยา เคร่ืองส าอาง
 สารท่ีเหมาะส าหรับใชใ้นการสัตวแพทยห์รือการ
บริโภค

      (บีบี) เคมีภณัฑแ์ละสารเคมีท่ีใชส้ าหรับการ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรค หรือใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ
      (ซีซี) ธาตุและสารประกอบส าหรับใชใ้นไม
โครอิเล็กโทรนิกส์

      (ดีดี) ของท่ีใชเ้ฉพาะทางทศันศาสตร์
      (อีอี) ของท่ีใชใ้นไบโอเทคนิคอล
      (เอฟเอฟ) แครีเออร์ท่ีใชใ้นกระบวนการคดัแยก 
หรือ

      (จีจี) การใชเ้ก่ียวกบัปรมาณู
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(ซี) ค าวา่ "การแยกไอโซเมอร์" หมายถึง 
กระบวนการการแยกตวัหรือการคดัแยกไอโซเมอร์
ออกจากไอโซเมอร์ท่ีรวมกนัอยู ่หรือ

(ดี) ค าวา่ “กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพ” 
หมายถึง

   (หน่ึง) การเพาะเล้ียงเช้ือทางชีววิทยาหรือทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ การท าใหเ้กิดพนัธุ์ผสม หรือการ
ดดัแปลงพนัธุกรรมของเช้ือจุลินทรียห์รือเซลลม์นุษย์
 สัตวห์รือพืช หรือ

   (สอง) การสร้าง การแยกตวั หรือการท าให้
องคป์ระกอบของเซลลห์รือส่ิงท่ีอยูร่ะหวา่งเซลลมี์
ความบริสุทธ์ิ

ตอนที ่39

พลาสติกและของทีท่ าด้วยพลาสติก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

โพลิเมอร์ของสไตรีน ในลกัษณะขั้นปฐมทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.03

โพลิเมอร์ของเอทิลีน ในลกัษณะขั้นปฐมทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.01

โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลีฟินอ่ืนๆ ใน
ลกัษณะขั้นปฐม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.02

- 128 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.03  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

โพลิอะซีทลั โพลิอีเทอร์อ่ืนๆ และอีพอกไซดเ์รซิน 
ในลกัษณะขั้นปฐม โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพ
ลิแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อ่ืนๆ ใน
ลกัษณะขั้นปฐม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.07

อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซิน และโพลิยรีูเทน ใน
ลกัษณะขั้นปฐม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.09

โพลิเมอร์ของไวนิลอะซิเทตหรือของไวนิลเอสเทอร์
อ่ืนๆ ในลกัษณะขั้นปฐม รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อ่ืนๆ
 ในลกัษณะขั้นปฐม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.05

อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลกัษณะขั้นปฐมทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.06

โพลิเมอร์ของสไตรีน ในลกัษณะขั้นปฐมทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.03

โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรดห์รือของฮาโลเจนเนเตด็
โอลีฟินอ่ืนๆ ในลกัษณะขั้นปฐม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.04

โพลิอะไมด ์ในลกัษณะขั้นปฐมทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.08
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ

หรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ในลกัษณะขั้นปฐม สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

39.12

โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก) และโพลิเม
อร์ธรรมชาติท่ีดดัแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแขง็ 
อนุพนัธ์เคมีของยางธรรมชาติ) ท่ีไม่ไดร้ะบุ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.13

ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ ท่ีมีโพลิเมอร์ตามประเภทท่ี 
39.01 ถึง 39.13 เป็นหลกั ในลกัษณะขั้นปฐม

3914.0039.14

เซลลูโลสและอนุพนัธ์เคมีของเซลลูโลส ท่ีไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ในลกัษณะขั้นปฐม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ซิลิโคน ในลกัษณะขั้นปฐม3910.0039.10

ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรนอินดีนเรซิน โพลิเทอร์พีน
 โพลิซลัไฟด ์โพลิซลัโฟน และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ี
ระบุไวใ้นหมายเหตุ 3 ของตอนน้ี ซ่ึงไม่ไดร้ะบุหรือ
รวมไวใ้นท่ีอ่ืน ในลกัษณะขั้นปฐม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.11
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39.15 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เศษ เศษตดั และของท่ีไม่ไดใ้ช ้ท่ีเป็นพลาสติก สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ39.21

แผน่ แผน่บาง ฟิลม์ ฟอยล ์เทป แถบ และรูปทรง
แบบอ่ืนๆ ชนิดยดึติดไดใ้นตวั ท าดว้ยพลาสติก จะ
เป็นมว้นหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.19

แผน่ แผน่บาง ฟิลม์ ฟอยลแ์ละแถบ ชนิดอ่ืน ท าดว้ย
พลาสติกท่ีไม่ท าเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้
แขง็แรง ไม่อดัเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบ
โดยวิธีท่ีคลา้ยกนั ดว้ยวตัถุอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.20

แผน่ แผน่บาง ฟิลม์ ฟอยลแ์ละแถบ ชนิดอ่ืน ท าดว้ย
พลาสติก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ใยยาวเด่ียวท าดว้ยพลาสติก ท่ีมีขนาดภาคตดัขวางใด
เกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟลท์  า
ดว้ยพลาสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่ท า
มากไปกวา่น้ี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.16

พลาสติกปูพ้ืนจะเป็นชนิดยดึติดไดใ้นตวัหรือไม่ก็
ตาม เป็นมว้นหรือมีลกัษณะเป็นแผน่กระเบ้ือง 
รวมทั้งพลาสติกปิดผนงัหรือเพดาน ตามท่ีนิยามไว้
ในหมายเหตุ 9 ของตอนน้ี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.18

หลอดหรือท่อและท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของ
ของดงักล่าว (เช่น ขอ้ต่อ ขอ้งอ แป้นขอ้ต่อ) ท าดว้ย
พลาสติก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.17
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ าคี
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 39.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่40

เคร่ืองประกอบของอาคาร ท าดว้ยพลาสติก ท่ีไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.25

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยพลาสติก และของท่ีท าดว้ยวตัถุอ่ืนๆ
 ตามประเภทท่ี 39.01 ถึง 39.14

39.21

อ่างอาบน ้า ท่ีอาบน ้าชนิดฝักบวั อ่างลา้งชาม อ่างลา้ง
หนา้ บิเด โถส้วม ท่ีรองนัง่และฝาปิดโถส้วม ถงัน ้า
ชกัโครกและเคร่ืองสุขภณัฑท่ี์คลา้ยกนั ท าดว้ย
พลาสติก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.22

เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหาร เคร่ืองครัว ของใชใ้นบาน
เรือนอ่ืนๆ และของใชใ้นหอ้งน ้า ท  าดว้ยพลาสติก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.24

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.23

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

39.26

แผน่ แผน่บาง ฟิลม์ ฟอยลแ์ละแถบ ชนิดอ่ืน ท าดว้ย
พลาสติก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของท่ีใชล้  าเลียงสินคา้หรือบรรจุสินคา้ รวมทั้งจุก ฝา
 และท่ีปิดครอบอ่ืนๆ ท าดว้ยพลาสติก
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ยางและของท าด้วยยาง

40.01 ยางธรรมชาติ บาลาตา กตัตาเปอร์ชา กวายลู ซิเคิล 
และกมัธรรมชาติท่ีคลา้ยกนั ในลกัษณะขั้นปฐม หรือ
เป็นแผน่ แผน่บางหรือเป็นแถบ

4001.10 - น ้ายางธรรมชาติ จะผา่นกรรมวิธีพรีวลัแคไนซ์เซ
ชนัหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- ยางธรรมชาติในลกัษณะอ่ืน
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.291 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.291 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.291 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.292 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.292 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.292 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- - ยางแผน่รมควนั4001.21

- - ยางธรรมชาติท่ีก าหนดไวใ้นทางเทคนิค (ทีเอส
เอ็นอาร์)

4001.22

- - - ในลกัษณะขั้นปฐม4001.291

- - - เป็นแผน่ แผน่บางหรือเป็นแถบ4001.292
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- บาลาตา กตัตาเปอร์ชา กวายลู ชิเคิล และกมั
ธรรมชาติท่ีคลา้ยกนั

4001.301 - - - ในลกัษณะขั้นปฐม สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.301 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
4001.302 - - - เป็นแผน่ แผน่บางหรือเป็นแถบ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.302 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

40.04 4004.00 เศษ เศษตดั และของท่ีใชไ้ม่ได ้ท่ีเป็นยาง (นอกจาก
ยางแขง็) รวมทั้งผงและเม็ดท่ีไดจ้ากส่ิงดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือดา้ยและดา้ยชนิดคอร์ด ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์4007.0040.07

ยางผสม (คอมพาวนด)์ ชนิดอนัวลัแคไนซ์ใน
ลกัษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผน่ แผน่บางหรือเป็นแถบ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.05

ยางอนัวลัแคไนซ์ในลกัษณะอ่ืน (เช่น เส้น หลอด
หรือท่อและรูปทรงโพรไฟล)์ และท่ีเป็นของส าเร็จรูป
 (เช่นแผน่กลม และวงแหวน)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.06

ยางสังเคราะห์ และแฟกติชท่ีไดจ้ากน ้ามนั ใน
ลกัษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผน่ แผน่บางหรือเป็นแถบ
 รวมทั้งของผสมท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑใ์ดๆ ตาม
ประเภทท่ี 40.01 ผสมกบัผลิตภณัฑใ์ดๆ ตาม
ประเภทน้ี ในลกัษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผน่ แผน่

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.02

ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลกัษณะขั้นปฐมหรือเป็น
แผน่ แผน่บางหรือเป็นแถบ

4003.0040.03
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

40.12 ยางนอกชนิดอดัลม ท่ีหล่อดอกใหม่หรือท่ีใชแ้ลว้ 
ยางตนั หรือยางคูชนั ดอกยางและยางรองยางใน

- ยางท่ีหล่อดอกใหม่
4012.11 สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- - ชนิดท่ีใชก้บัรถยนตน์ัง่ (รวมถึงสเตชนัแวกอน   

และรถแข่ง)

ยางนอกชนิดอดัลม ท่ีเป็นของไหม่ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.11

ดา้ยและดา้ยชนิดคอร์ด ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์4007.0040.07

สายพานล าเลียง สายพานส่งก าลงั หรือของท่ีใชเ้ป็น
สายพาน ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.10

หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์
นอกจากยางแขง็ มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ขอ้
ต่อ ขอ้งอ แป้นขอ้ต่อ)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.09

แผน่ แผน่บาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล ์ท าดว้ย
ยางวลัแคไนซ์ นอกจากยางแขง็

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.08
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.192 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.192 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.192 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

- - ชนิดท่ีใชก้บัรถยนตน์ัง่ (รวมถึงสเตชนัแวกอน   
และรถแข่ง)

4012.192

- - - อ่ืนๆ4012.199

- - - ชนิดท่ีใชก้บัรถจกัรยาน

- - ชนิดท่ีใชก้บัอากาศยาน4012.13

- - - ชนิดท่ีใชก้บัของตามประเภทท่ี 84.25 ถึง 84.30 
หรือประเภทท่ี 87.01

4012.191

- - ชนิดท่ีใชก้บัรถบสัหรือรถบรรทุก4012.12
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- ยางนอกชนิดอดัลมท่ีใชแ้ลว้
4012.201 - - - ชนิดท่ีใชก้บัของตามประเภทท่ี 84.25 ถึง 84.30 

หรือประเภทท่ี 87.01
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

4012.202 - - - ชนิดท่ีใชก้บัรถจกัรยาน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.202 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
4012.209 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือ
กระบวนการทางเทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

ของใชเ้พ่ือการอนามยัหรือใชใ้นทางเภสัชกรรม 
(รวมถึงหวันม) ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์นอกจากยางแขง็
 มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งท่ีท  าดว้ยยางแขง็

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.14

เคร่ืองแต่งกายและของท่ีใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่ง
กาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์ดก็
ตาม ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์ นอกจากยางแขง็

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.15

- - - อ่ืนๆ4012.909

ยางในทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.13

- - - ยางตนัหรือยางคูชนั4012.901
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 40.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือผา่นการเกิดปฏิกิริยาเคมี การท าใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกไอโซเมอร์ หรือกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีีวภาพในภาคี

ตอนที ่41

หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก

41.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัดิบของสัตวจ์  าพวกโคกระบือ หรือจ าพวกมา้ 
(สด ใส่เกลือ แหง้ ใส่ปูนขาว หมกัหรือท าไวไ้ม่ให้
เสียโดยวิธีอ่ืน แต่ตอ้งไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ช
เมนต ์หรือไม่จดัท ามากไปกวา่น้ี) จะเอาขนออกหรือ
ผา่หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

41.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัดิบของสัตวจ์  าพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือ
 แหง้ ใส่ปูนขาว หมกัหรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียโดยวิธีอ่ืน 
แต่ตอ้งไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนตห์รือไม่
จดัท ามากไปกวา่น้ี) จะมีขนติดหรือผา่หรือไม่ก็ตาม 
นอกจากหนงัดิบท่ียกเวน้ไวต้ามหมายเหตุ 1 (ค) ของ
ตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์นอกจากยางแขง็ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.16

ยางแขง็ (เช่น เอโบไนต)์ ทุกลกัษณะ รวมถึงเศษและ
ของท่ีใชไ้ม่ได ้และของท าดว้ยยางแขง็

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.17

เคร่ืองแต่งกายและของท่ีใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่ง
กาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์ดก็
ตาม ท าดว้ยยางวลัแคไนซ์ นอกจากยางแขง็

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

40.15
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41.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัดิบอ่ืนๆ (สด ใส่เกลือ แหง้ ใส่ปูนขาว หมกั 
หรือท าไวไ้ม่ใหเ้สียโดยวิธีอ่ืน แต่ตอ้งไม่ฟอก ไม่
ตกแต่งแบบพาร์ชเมนตห์รือไม่จดัท ามากไปกวา่น้ี) 
จะเอาขนออกหรือผา่หรือไม่ก็ตาม นอกจากหนงัดิบ
ท่ียกเวน้ไวต้ามหมายเหตุ 1 (ข) หรือ 1 (ค) ของตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

41.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัท่ีฟอกแลว้หรือหนงัครัสต ์ของสัตวจ์  าพวกโค
กระบือ หรือจ าพวกมา้ ไม่มีขนติด จะผา่หรือไม่ก็ตาม
 แต่ไม่จดัท ามากไปกวา่น้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 41.01

41.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัท่ีฟอกแลว้หรือหนงัครัสต ์ของสัตวจ์  าพวกแกะ
หรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผา่หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่
จดัท ามากไปกวา่น้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท่ี 41.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 41.02

41.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัท่ีฟอกแลว้หรือหนงัครัสต ์ของสัตวอ่ื์นๆ ไม่มี
ขนติด จะผา่หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จดัท ามากไปกวา่น้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 41.03

41.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัฟอกท่ีจดัท าเพ่ิมเติมภายหลงัการฟอก
หรือครัสต้ิง รวมถึงหนงัฟอกท่ีตกแต่งแบบพาร์ช
เมนต ์ของสัตวจ์  าพวกโคกระบือ หรือจ าพวกมา้ไม่มี
ขนติด จะผา่หรือไม่ก็ตาม นอกจากหนงัฟอกตาม
ประเภทท่ี 41.14

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 41.01 หรือ 41.04
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41.12 4112.00 หนงัฟอกท่ีจดัท าเพ่ิมเติมภายหลงัการฟอก
หรือครัสต้ิง  รวมถึงหนงัฟอกท่ีตกแต่งแบบพาร์ช
เมนต ์ ของสัตวจ์  าพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด 
จะผา่หรือไม่ก็ตาม  นอกจากหนงัฟอกตามประเภทท่ี
 41.14

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 41.02 หรือ 41.05

41.13 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัฟอกท่ีจดัท าเพ่ิมเติมภายหลงัการฟอก
หรือครัสต้ิง รวมถึงหนงัฟอกท่ีตกแต่งแบบพาร์ช
เมนต ์ของสัตวอ่ื์นๆ ไม่มีขนติด จะผา่หรือไม่ก็ตาม 
นอกจากหนงัฟอกตามประเภทท่ี 41.14

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 41.03 หรือ 41.06

41.14 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัฟอกชนิดชามวั (รวมถึงชนิดคอมบิเนชนัชามวั) 
หนงัฟอกชนิดเพเทนตแ์ละขนิดเพเทนตล์ามิเนเตด็ 
รวมทั้งหนงัฟอกท่ีเคลือบดว้ยโลหะ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 41.01 ถึง 41.03

41.15 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัอดัท่ีมีหนงัฟอกหรือเส้นใยหนงัฟอกเป็นหลกั ท่ี
เป็นแผน่หนา แผน่บางหรือเป็นแถบ จะเป็นมว้น
หรือไม่ก็ตาม เศษตดัและเศษอ่ืนๆ ของหนงัฟอก
หรือของหนงัอดั ท่ีไม่เหมาะส าหรับการผลิตเคร่ือง
หนงั รวมทั้งฝุ่ นหนงั ผงหนงั และหนงัป่น

สินคา้ภายใตป้ระเภท 41.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่42

เคร่ืองหนัง เคร่ืองอานและเคร่ืองเทียมลากเคร่ืองใช้

ส าหรับเดินทาง กระเป๋าถือ

 และภาชนะทีค่ล้ายกัน ของทีท่ าด้วยไส้สัตว์ 

(นอกจากไส้ตัวไหม)
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42.01 4201.00 เคร่ืองอานและเคร่ืองเทียมลาก ส าหรับสัตวท์ุกชนิด 
(รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนบัเข่า ตะกร้อสวมปาก 
ผา้รองอาน กระเป๋าอานมา้ เส้ือส าหรับสุนขั และ
ของท่ีคลา้ยกนั) ท าดว้ยวตัถุใดก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 42.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

42.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เส้ือผา้ กระเป๋าใส่
ของกระจุกกระจิก กระเป๋านกับริหาร กระเป๋าเอกสาร
 กระเป๋านกัเรียน ซองแวน่ตา ท่ีใส่กลอ้งส่องทางไกล
 ท่ีใส่กลอ้งถ่ายรูป ท่ีใส่เคร่ืองดนตรี กระเป๋าปืน ซอง
ปืน และภาชนะท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยวตัถุใดก็ตาม 
กระเป๋าติดตวัผูโ้ดยสาร กระเป๋าท่ีบุฉนวนส าหรับ
บรรจุอาหารหรือเคร่ืองด่ืม กระเป๋าใส่เคร่ืองใชใ้น
หอ้งน ้า กระเป๋าสะพายหลงั กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่าย
ตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค ์ซองแผนท่ี กล่อง
บุหร่ี กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเคร่ืองมือ กระเป๋าเคร่ือง
กีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเคร่ืองเพชรพลอยและ
รูปพรรณ กล่องแป้ง กล่องใส่ของมีคม และภาชนะท่ี
คลา้ยกนัท าดว้ยหนงัฟอกหรือหนงัอดั แผน่พลาสติก 
วตัถุทอ ท าดว้ยวลัแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแขง็ 
หรือหุม้ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ดว้ยวตัถุดงักล่าว
หรือกระดาษ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 42.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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42.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เคร่ืองแต่งกายและของท่ีใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่ง
กาย ท าดว้ยหนงัฟอกหรือหนงัอดั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4203.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

42.04 4204.00 ของท าดว้ยหนงัฟอกหรือหนงัอดั ชนิดท่ีใชใ้น
เคร่ืองจกัร หรือในเคร่ืองใชก้ล หรือเพ่ือใชท้าง
เทคนิคอยา่งอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 42.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

42.05 4205.00 ของอ่ืนๆ ท าดว้ยหนงัฟอกหรือหนงัอดั สินคา้ภายใตป้ระเภท 42.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
42.06 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

ของท าดว้ยไส้สัตว ์(นอกจากไส้ตวัไหม) กระพุง้
ล  าไส้ใหญ่ ถุงกระเพาะ หรือท าดว้ยเอ็นสัตว์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 42.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่43

หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว

43.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัเฟอร์ดิบ (รวมถึงหวั หาง อุง้เทา้ และช้ินส่วน
หรือส่วนตดัอ่ืนๆ ท่ีเหมาะส าหรับใชป้ระโยชน์ใน
กิจการหนงัเฟอร์) นอกจากหนงัดิบตามประเภทท่ี 
41.01  41.02 หรือ 41.03

สินคา้ภายใตป้ระเภทท่ี 43.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

43.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัเฟอร์ท่ีฟอกหรือตกแต่งแลว้ (รวมถึงหวั หาง อุง้
เทา้ และช้ินส่วนหรือส่วนตดัอ่ืน )ๆ ท่ียงัไม่ได้
ประกอบ หรือท่ีประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ (โดยไม่มี
วตัถุอ่ืนประกอบร่วมอยูด่ว้ย) นอกจากของตาม
ประเภทท่ี 43.03

สินคา้ภายใตป้ระเภทท่ี 43.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 43.01
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43.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เคร่ืองแต่งกาย ของท่ีใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่งกาย 
และของอ่ืนๆ ท าดว้ยหนงัเฟอร์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 43.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 43.02

43.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เฟอร์เทียมและของท าดว้ยเฟอร์เทียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 43.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่44

ไม้และของท าด้วยไม้ ถ่านไม้

44.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไมฟื้น เป็นท่อน ดุน้ ก่ิง มดั หรือมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั
 ไม่เป็นช้ิน หรือ สะเก็ด รวมทั้งข้ีเล่ือย เศษไม ้และ
ของท่ีใชไ้ม่ไดท้  าดว้ยไม ้จะเกาะหรือติดรวมกนั เป็น
ท่อน กอ้น เป็นเพลเลตหรือลกัษณะท่ีคลา้ยกนั
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.02 4402.00 ถ่านไม ้(รวมถึงถ่านท่ีท าจากเปลือกแขง็หรือนตั) จะ
เกาะหรือติดรวมกนัหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไมท่ี้ยงัไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพ้ีออกแลว้ 
หรือท าเป็นส่ีเหล่ียมอยา่งหยาบๆ หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไมรั้ดถงั ไมซี้ก รวมทั้งไมเ้สาเขม็ ไมเ้สาร้ัวและไม้
เสาหลกัท่ีเส้ียมปลายแต่ไม่ไดเ้ล่ือยตามยาว ไมท้่อน
เล็กท่ีตกแต่งอยา่งหยาบๆ แต่ยงัไม่กลึง ไม่ดดั หรือยงั
ไม่ท าอยา่งอ่ืน เหมาะส าหรับผลิตไมเ้ทา้ ร่ม ดา้ม
เคร่ืองมือ หรือผลิตของท่ีคลา้ยกนั ชิบวดูและของท่ี
คลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
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44.05 4405.00 ฝอยไมแ้ละผงไม้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
44.06 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

ไมห้มอนรถไฟหรือรถราง สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไมท่ี้เล่ือยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขดั
หรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนาเกิน 6 
มิลลิเมตร

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แผน่ไมส้ าหรับท าไมวี้เนียร์ (รวมถึงแผน่ไมท่ี้ไดจ้าก
การฝานลามิเนเตด็วดู) แผน่ไมส้ าหรับท าไมอ้ดัพลาย
วดู หรือแผน่ไมส้ าหรับท าลามิเนเตด็วดูท่ีคลา้ยกนั
อ่ืนๆ และไมอ่ื้นๆ ท่ีเล่ือยตามยาว ฝานหรือลอก จะไส
 ขดั ต่อริมหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม ท่ีมีความหนา
ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไม ้(รวมถึงแถบไมแ้ละไมล้วดลายส าหรับปูพ้ืนแบบ
ปาร์เกต ์ยงัไม่ประกอบเขา้ดว้ยกนั) ท่ีมีขอบ ปลาย
หรือหนา้ไม ้ท าเป็นรูปทรงอยา่งต่อเน่ือง (ท าเป็นล้ิน 
ร่อง บงัใบ มุมเฉลียง ขอ้ต่อรูปตวัวี ตวักรอบ ท าให้
มนหรือลกัษณะท่ีคลา้ยกนั) จะไส ขดัหรือต่อปลาย
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
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44.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แผน่ช้ินไมอ้ดั (พาร์ติเคิลบอร์ด) และแผน่ไมท่ี้
คลา้ยกนั (เช่น แผน่ช้ินไมอ้ดัเรียงแถวและแผน่ข้ีกบ
อดั) ท าดว้ยไมห้รือวตัถุอ่ืนๆ จ าพวกไม ้ จะเกาะหรือ
ติดรวมกนัดว้ยเรซินหรือสารยดืติดอ่ืนๆ ท่ีเป็น
อินทรียว์ตัถุหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไฟเบอร์บอร์ดท่ีท าดว้ยไมห้รือวตัถุอ่ืนๆ จ าพวกไม ้
จะยดึติดกนัดว้ยเรซินหรือสารอินทรียอ่ื์นๆ หรือไม่ก็
ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.12 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไมอ้ดัพลายวดู ไมอ้ดัวีเนียร์และลามิเนเตด็วดูท่ี
คลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งมีสัดส่วนมูลค่าท่ีได้
คุณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

44.13 4413.00 ไมเ้พ่ิมความแน่น ท่ีเป็นกอ้นเหล่ียม แผน่ แถบหรือ
เป็นรูปทรงโพรไฟล์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.14 4414.00 กรอบไมส้ าหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงาหรือ
ส าหรับของท่ีคลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.15 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หีบ กล่อง หีบโปร่ง ถงัทรงกระบอกและบรรจุภณัฑ์
ท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยไม ้แกนมว้นสายเคเบิลท าดว้ยไม ้
พลัเลต บ๊อกซ์พลัเลต และแผน่อยา่งอ่ืนท่ีใชข้นยา้ย
ของท าดว้ยไม ้รวมทั้งพลัเลตคอลลาร์ท าดว้ยไม้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.16 4416.00 ถงัไมแ้บบคาสก ์บาร์เรล แวต ทบัและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ
 ของช่างท าถงัไม ้และส่วนประกอบของของ
ดงักล่าวท าดว้ยไม ้รวมถึงไมท้  าถงั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
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44.17 4417.00 เคร่ืองมือ ตวัเคร่ืองมือ ดา้มเคร่ืองมือ ตวัและดา้มของ
ไมก้วาดหรือแปรง หุ่นท ารองเทา้และหุ่นอดัรองเทา้
ท าดว้ยไม้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.18 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เคร่ืองประกอบอาคารท าดว้ยไม ้และเคร่ืองไมท่ี้ใช้
ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไมเ้ซลลูลาร์ แผงไม้
ปาร์เกต ์ท่ีประกอบแลว้ กระเบ้ืองไมแ้บบซิงเกิลและ
แบบเชก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.19 4419.00 เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหารและเคร่ืองใชใ้นครัวท าดว้ยไม้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.20 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไมท่ี้ฝังหรือประดบัดว้ยมุก ดว้ยงาชา้งหรือวตัถุอ่ืนๆ 
หีบและกล่องส าหรับเคร่ืองเพชรพลอยและ
รูปพรรณหรือของมีคม และของท่ีคลา้ยกนัท าดว้ยไม้
 รูปแกะสลกั เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ ท าดว้ยไม ้รวมทั้ง
เฟอร์นิเจอร์ท าดว้ยไมท่ี้ไม่ไดจ้ดัเขา้ตอนท่ี 94

สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

44.21 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยไม้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 44.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่45

ไม้ก๊อกและของท าด้วยไม้ก๊อก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 45.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 45.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 45.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 45.02  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ไมก้๊อกธรรมชาติ ยงัไม่ไดจ้ดัท าหรือจดัท าอยา่งง่ายๆ 
เศษไมก้๊อก รวมทั้งไมก้๊อกท่ีท าใหแ้ตก ท าเป็นเม็ด
หรือท่ีบดแลว้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

45.01

ไมก้๊อกธรรมชาติ ท่ีเอาเปลือกออกหรือท าเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมอยา่งหยาบๆ เป็นกอ้น แผน่ แผน่บางหรือ
แถบท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

4502.0045.02
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 45.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 45.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 45.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 45.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่46

ผลิตภัณฑ์ท าด้วยฟาง ท าด้วยแอสพาร์โตหรือ

วตัถุถักสานอื่นๆ เคร่ืองจักสานและเคร่ืองสาน

46.01 ส่ิงถกัตามยาวและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั ท าดว้ยวตัถุ
ถกัสาน จะประกอบกนัเขา้เป็นแถบหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งวตัถุถกัสาน ส่ิงถกัตามยาวและผลิตภณัฑท่ี์
คลา้ยกนัท าดว้ยวตัถุถกัสาน ท่ียดึเขา้ดว้ยกนัเป็น
แนวขนาน หรือท่ีทอในลกัษณะเป็นผืน จะเป็นของ
ส าเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม (เช่น เส่ือ ส่ิงปูลาด ฉาก)

4601.20 - เส่ือ ส่ิงปูลาดและฉาก ท าดว้ยวตัถุจากพืช สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4601.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
- เฉพาะเส่ือ ส่ิงปูลาดและฉาก ท าดว้ยอิคุสะ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4601.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 14
- อ่ืนๆ
- - ท าดว้ยวตัถุจากพืช

4601.911 - - - ส่ิงถกัตามยาวและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัท าดว้ย
วตัถุถกัสาน จะประกอบกนัเขา้เป็นแถบหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4601.911 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- - - เฉพาะส่ิงถกัตามยาวและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัท า
ดว้ยวตัถุถกัสานจะประกอบกนัเขา้เป็นแถบหรือไม่ก็
ตาม ท่ีท  าดว้ยอิคุสะ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4601.911 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 14

ของท าดว้ยไมก้๊อกธรรมชาติทุก
ประเภท
ยอ่ย

45.03

ไมก้๊อกอดั (มีหรือไม่มีสารยดึ) และของท าดว้ยไม้
ก๊อกอดั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

45.04
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4601.919 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4601.919 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
- - - เฉพาะอิคุสะ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4601.919 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากตอนท่ี 14
- - อ่ืนๆ

4601.991 - - - ส่ิงถกัตามยาวและผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัท าดว้ย
วตัถุถกัสาน จะประกอบกนัเขา้เป็นแถบหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4601.991 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

4601.999 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4601.999 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
46.02 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองสาน และของอ่ืนๆ ท่ีท  าเป็น
รูปทรงโดยตรงจากวตัถุถกัสาน หรือท่ีท าข้ึนจากของ
ตามประเภทท่ี 46.01 รวมทั้งของท าดว้ยรังบวบ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 46.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่47

เยื่อไม้หรือเยื่อทีไ่ด้จากวตัถุจ าพวกเส้นใยเซลลูโลส

อื่นๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่

น ากลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของทีใ่ช้ไม่ได้)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

เยื่อไมท่ี้ไดจ้ากกรรมวิธีท าเยื่อไมเ้ชิงกลร่วมกบั
กรรมวิธีท าเยื่อไมเ้คมี

4705.0047.05

เยื่อไมเ้คมี ท่ีเป็นเยื่อไมโ้ซดาหรือเยื่อไมซ้ลัเฟต 
นอกจากชนิดท่ีละลายได้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

47.03

เยื่อไมเ้คมีท่ีเป็นเยื่อไมซ้ลัไฟต ์นอกจากชนิดละลายได้ทุก
ประเภท
ยอ่ย

47.04

เยื่อไมบ้ด4701.0047.01

เยื่อไมเ้คมีชนิดละลายได้4702.0047.02
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

47.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษหรือกระดาษแขง็ท่ีน ากลบัคืนมาใชไ้ดอี้ก 
(เศษและของท่ีใชไ้ม่ได)้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 47.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

ตอนที ่48

กระดาษและกระดาษแข็ง ของท าด้วยเยื่อกระดาษ

หรือท าด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง

48.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษพิมพห์นงัสือพิมพ ์เป็นมว้นหรือเป็นแผน่ สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

48.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษและกระดาษแขง็ ท่ีไม่เคลือบ ชนิดท่ีใช้
ส าหรับเขียน พิมพห์รือวตัถุประสงคอ่ื์นทางกราฟิก 
บตัรเจาะและกระดาษท่ีใชท้  าเทปเจาะท่ียงัไม่ปรุรู 
เป็นมว้นหรือเป็นแผน่ส่ีเหล่ียมผืนผา้ (รวมถึง
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษ
ตามประภทท่ี 48.01 หรือ 48.03) กระดาษและ
กระดาษแขง็ชนิดท าดว้ยมือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

เยื่อจากเส้นใยท่ีไดจ้ากกระดาษหรือกระดาษแขง็ท่ี
น ากลบัคืนมาใชไ้ดอี้ก (เศษและของท่ีใชไ้ม่ได)้ หรือ
เยื่อท่ีไดจ้ากวตัถุจ  าพวกเส้นใยเซลลูโลสอ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

47.06
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48.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษชนิดท่ีใชส้ าหรับท ากระดาษช าระหรือ
กระดาษเช็ดหนา้ ท ากระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ด
ปาก และท ากระดาษท่ีคลา้ยกนัชนิดท่ีใชต้าม
บา้นเรือนหรือเพ่ือการอนามยั เซลลูโลสแวดด้ิงและ
แผน่เยื่อของเส้นใยเซลลูโลส จะท าใหย้น่ ท  าเป็น
ลอนหรือเป็นจีบ ท าลายดุน ปรุรู แต่งสีพ้ืนผิว 
ตกแต่งพ้ืนผิวหรือพิมพห์รือไม่ก็ตาม เป็นมว้นหรือ
เป็นแผน่

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

48.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษคราฟต ์ท่ีไม่เคลือบ เป็นมว้นหรือเป็นแผน่ 
นอกจากกระดาษตามประเภทท่ี 48.02 หรือ 48.03

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

48.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษและกระดาษแขง็อ่ืนๆ ท่ีไม่เคลือบ เป็นมว้น
หรือเป็นแผน่ ไม่ไดจ้ดัท าหรือผา่นกรรมวิธีมากไป
กวา่ท่ีระบุไวต้ามหมายเหตุ 3 ในตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

48.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พาร์ชเมนตท่ี์ท าจากพืช กระดาษชนิดกนัน ้ามนั 
กระดาษลอกลาย กระดาษแกว้และกระดาษมนัอ่ืนๆ 
ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นมว้นหรือเป็นแผน่

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

กระดาษอดัและกระดาษแขง็อดั (ท าโดยการติด
กระดาษหรือกระดาษแขง็ท่ีเป็นแผน่เรียบเขา้ดว้ยกนั
เป็นชั้นดว้ยสารยดึติด) ไม่เคลือบผิวหรืออาบซึม จะ
เสริมขา้งในใหแ้ขง็แรงหรือไม่ก็ตาม เป็นมว้นหรือ
เป็นแผน่

4807.0048.07
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48.08 กระดาษและกระดาษแขง็ ท าเป็นลูกฟกู (จะติดกบั
แผน่เรียบดว้ยสารยดึติดหรือไม่ก็ตาม) ท าใหย้น่ ท  า
ใหเ้ป็นลอนหรือเป็นจีบ ท าลายดุนหรือปรุรู เป็น
มว้นหรือเป็นแผน่ นอกจากกระดาษชนิดท่ีระบุไวใ้น
ประเภทท่ี 48.03

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4808.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4808.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

4808.20 - กระดาษแซคคราฟต ์ท าใหย้น่หรือท าใหเ้ป็นลอน
หรือเป็นจีบ จะท าลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4808.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 48.04

4808.30 - กระดาษคราฟตอ่ื์นๆ ท าใหย้น่หรือท าใหเ้ป็นลอน
หรือเป็นจีบ จะท าลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4808.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 48.05

4808.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4808.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 48.06
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

กระดาษคาร์บอน กระดาษท าส าเนาในตวั และ
กระดาษอ่ืนๆ ท่ีใชท้  าส าเนาหรือใชถ่้ายทอดตน้แบบ 
(รวมถึงกระดาษท่ีเคลือบหรืออาบซึมส าหรับใชท้  า
กระดาษไขหรือแผน่พิมพอ์อฟเซ็ต) จะพิมพห์รือไม่
ก็ตาม เป็นมว้นหรือเป็นแผน่

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.09

กระดาษและกระดาษแขง็ เคลือบดา้นเดียวหรือสอง
ดา้นดว้ยดินขาว (ไชน่าเคลย)์ หรือดว้ยสารอนินทรีย์
อยา่งอ่ืน จะมีสารยดึหรือไม่ก็ตาม และไม่ไดเ้คลือบ
ดว้ยส่ิงอ่ืนอีก จะแต่งสีพ้ืนผิว ตกแต่งพ้ืนผิวหรือจะ
พิมพด์ว้ยหรือไม่ก็ตาม เป็นมว้นหรือเป็นแผน่
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ (รวมถึงส่ีเหล่ียมจตุัรัส) ขนาดเท่าใดก็
ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.10

- กระดาษและกระดาษแขง็ท าเป็นลูกฟกู จะปรุรู
หรือไม่ก็ตาม

4808.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 48.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 48.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ส่ิงปูพ้ืนท่ีมีกระดาษหรือกระดาษแขง็เป็นฐาน จะตดั
ตามขนาดหรือไม่ก็ตาม

4815.0048.15

กระดาษมวนบุหร่ี จะตดัตามขนาด หรือท าเป็นเล่ม
เล็ก หรือเป็นหลอดหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.13

กระดาษปิดผนงัและส่ิงปิดผนงัท่ีคลา้ยกนั กระดาษ
โปร่งใสใชติ้ดกระจก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.14

กระดาษ กระดาษแขง็ เซลลูโลสแวดด้ิงและแผน่เยื่อ
ของเส้นใยเซลลูโลสท่ีเคลือบ อาบซึม หุม้ แต่งสี
พ้ืนผิว ตกแต่งพ้ืนผิวหรือพิมพ ์เป็นมว้นหรือเป็น
แผน่ส่ีเหล่ียมผืนผา้ (รวมถึงส่ีเหล่ียมจตุัรัส) ขนาด
เท่าใดก็ตาม นอกจากของชนิดท่ีระบุไวใ้นประเภทท่ี 
48.03  48.09 หรือ 48.10

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.11

แท่งกรองและแผน่กรอง ท าดว้ยเยื่อกระดาษ4812.0048.12

กระดาษและกระดาษแขง็ เคลือบดา้นเดียวหรือสอง
ดา้นดว้ยดินขาว (ไชน่าเคลย)์ หรือดว้ยสารอนินทรีย์
อยา่งอ่ืน จะมีสารยดึหรือไม่ก็ตาม และไม่ไดเ้คลือบ
ดว้ยส่ิงอ่ืนอีก จะแต่งสีพ้ืนผิว ตกแต่งพ้ืนผิวหรือจะ
พิมพด์ว้ยหรือไม่ก็ตาม เป็นมว้นหรือเป็นแผน่
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ (รวมถึงส่ีเหล่ียมจตุัรัส) ขนาดเท่าใดก็
ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.10
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48.16 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษคาร์บอน กระดาษท าส าเนาในตวั และ
กระดาษอ่ืนๆ ท่ีใชท้  าส าเนาหรือใชถ่้ายทอดตน้แบบ 
(นอกจากกระดาษตามประเภทท่ี 48.09) กระดาษไข
และแผน่พิมพอ์อฟเซ็ต ท าดว้ยกระดาษ จะบรรจุ
กล่องหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 48.09

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.17  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

48.18 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระดาษช าระและกระดาษท่ีคลา้ยกนั เซลลูโลสแวด
ด้ิงหรือแผน่เยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดท่ีใชต้าม
บา้นเรือนหรือเพ่ือการอนามยั เป็นมว้นมีความกวา้ง
ไม่เกิน 36 เซนติเมตรหรือตดัตามขนาดหรือตดัเป็น
รูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหนา้ กระดาษท าความ
สะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโตะ๊ กระดาษเช็ด
ปาก กระดาษผา้ออ้ม กระดาษแทมปอน กระดาษปู
เตียง และของใชท่ี้คลา้ยกนัส าหรับใชต้ามบา้นเรือน 
ของใชเ้พ่ือการอนามยัหรือของใชใ้นโรงพยาบาล 
เคร่ืองแต่งกายและของใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่งกาย
ท่ีท าดว้ยเยื่อกระดาษ กระดาษ เซลลูโลสแวดด้ิงหรือ
ท าดว้ยแผน่เยื่อของเส้นใยเซลลูโลส

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 48.03

สินคา้ภายใตป้ระเภท 4819 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือหีบ กล่อง ซอง ถุงและภาชนะบรรจุอ่ืนๆ ท าดว้ย
กระดาษ กระดาษแขง็ เซลลูโลสแวดด้ิง หรือท าดว้ย
แผน่เยื่อของเส้นใยเซลลูโลส แฟ้มชนิดกล่อง ถาดใส่
จดหมายและของท่ีคลา้ยกนั ชนิดท่ีใชใ้นส านกังาน 
ร้านคา้หรือสถานท่ีท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยกระดาษหรือ
กระดาษแขง็

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.19

ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบตัรและบตัร
เขียนจดหมาย ท าดว้ยกระดาษหรือกระดาษแขง็ 
รวมทั้งกล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้มท าดว้ยกระดาษ
หรือกระดาษแขง็ ท่ีมีกระดาษจ าพวกเคร่ืองเขียน
บรรจุอยูด่ว้ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.17
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 4819 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

48.20 4820.10 สมุดทะเบียน สมุดบญัชี สมุดบนัทึก สมุดสัง่ของ สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีก
บนัทึกความจ า ไดอาร่ีและของท่ีคลา้ยกนั สมุด
แบบฝึกหดั กระดาษซบั ปกชนิดไบน์เดอร์ (ส าหรับ
แผน่ปลิวหรืออยา่งอ่ืน) ปกพบั แฟ้ม แบบพิมพท์าง
ธุรกิจท่ีพบัหลายทบ ชุดกระดาษท่ีมีกระดาษ
คาร์บอนแทรก และเคร่ืองเขียนอ่ืนๆ ท าดว้ยกระดาษ
หรือกระดาษแขง็ อลับั้มส าหรับของตวัอยา่งหรือ
การสะสม และปกหนงัสือท าดว้ยกระดาษหรือ
กระดาษแขง็

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 48.23  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่49

กระดาษ กระดาษแขง็ เซลลูโลสแวดด้ิง และแผน่เยื่อ
ท าดว้ยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอ่ืนๆ ท่ีตดัตามขนาด
หรือตดัเป็นรูปทรง ของอ่ืนๆ ท าดว้ยเยื่อกระดาษ 

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.23

หีบ กล่อง ซอง ถุงและภาชนะบรรจุอ่ืนๆ ท าดว้ย
กระดาษ กระดาษแขง็ เซลลูโลสแวดด้ิง หรือท าดว้ย
แผน่เยื่อของเส้นใยเซลลูโลส แฟ้มชนิดกล่อง ถาดใส่
จดหมายและของท่ีคลา้ยกนั ชนิดท่ีใชใ้นส านกังาน 
ร้านคา้หรือสถานท่ีท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยกระดาษหรือ
กระดาษแขง็

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.19

ป้ายทุกชนิดท าดว้ยกระดาษหรือกระดาษแขง็ จะ
พิมพห์รือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.21

กระสวย หลอด กรวย และส่ิงรองรับท่ีคลา้ยกนั
ส าหรับมว้น ท าดว้ยเยื่อกระดาษ กระดาษหรือ
กระดาษแขง็ (จะปรุรูหรือท าใหแ้ขง็หรือไม่ก็ตาม)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

48.22
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หน้งสือทีพ่มิพ์เป็นเล่ม หนังสือพมิพ์ รูปภาพ และ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพมิพ์

 ต้นฉบับทีเ่ขียนหรือดีดพมิพ์ และแปลน

49.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัสือท่ีพิมพเ์ป็นเล่ม โบรชวั แผน่ปลิวและ
ส่ิงพิมพท่ี์คลา้ยกนั จะเป็นแผน่เด่ียวหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

49.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หนงัสือพิมพ ์วารสารและนิตยสาร จะมี
ภาพประกอบหรือมีส่ิงโฆษณาหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

49.03 4903.00 หนงัสือภาพ สมุดวาดเขียนหรือสมุดระบายสีส าหรับ
เด็ก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

49.04 4904.00 บทเพลงท่ีพิมพห์รือเขียน  จะรวมเขา้เป็นเล่มหรือมี
ภาพประกอบหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

49.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แผนท่ี แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนภูมิท่ีคลา้ยกนั
ทุกชนิด รวมถึงแผนท่ีโลก แผนท่ีแขวนผนงั แปลน
แสดงภูมิประเทศ และลูกโลกท่ีไดจ้ากการพิมพ์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

49.06 4906.00 แปลนและภาพลายเส้น ท่ีเป็นตน้ฉบบัเขียนดว้ยมือ 
เพ่ือวตัถุประสงคท์างสถาปัตยกรรม   วิศวกรรม   
อุตสาหกรรม   พาณิชยกรรม  ทางภูมิประเทศหรือ
วตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกนั หนงัสือท่ีเขียนดว้ยมือ 
ส าเนาของส่ิงดงักล่าวท่ีไดจ้ากการถ่ายดว้ยกระดาษ
ไวแสงและท่ีไดจ้ากการใชก้ระดาษคาร์บอน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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49.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ท่ีคลา้ยกนั ท่ี
ยงัไม่ขีดฆ่า ทั้งชนิดท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัหรือท่ีออกใช้
ใหม่ในประเทศ ซ่ึงมีหรือจะมีราคาตามท่ีก าหนดไว้
หนา้แสตมป์ กระดาษท่ีมีตราแสตมป์ ธนบตัร สมุด
เช็ค ใบสตอ็ก ใบหุน้หรือพนัธบตัร และใบเอกสาร
สิทธ์ิท่ีคลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

49.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

รูปลอก สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

49.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไปรษณียบตัรท่ีมีขอ้ความหรือมีภาพประกอบ 
รวมทั้งบตัรพิมพท่ี์มีขอ้ความอวยพร แจง้ข่าวหรือ
ประกาศ จะมีภาพประกอบ มีซองหรือมีส่ิงตกแต่ง
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

49.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ปฏิทินทุกชนิดท่ีไดจ้ากการพิมพ ์รวมถึงปฏิทินชนิด
ฉีกเป็นรายวนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

49.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ รวมถึงภาพพิมพแ์ละภาพถ่าย สินคา้ภายใตป้ระเภท 49.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องสินคา้ในตอนท่ี 50 ถึง 55 
และตอนท่ี 60 กระบวนการยอ้มหรือการพิมพ ์
จะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี สองขั้นตอน
หรือมากกวา่

หมายเหตุ
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(1) การตกแต่งส าเร็จตา้นทานแบคทีเรีย (แอนต้ี
แบคทีเรียล ฟินิช)

(2) การตกแต่งส าเร็จตา้นทานการหลอม (แอนต้ีเมลต์
 ฟินิช)

(3) การตกแต่งส าเร็จตา้นยงุ (แอนต้ีมอสคีโต ้ฟินิช)
(4) การตกแต่งส าเร็จตา้นทานการข้ึนขน (แอนต้ี-พิล
ล่ิง ฟินิช)

(5) การตกแต่งส าเร็จตา้นทานไฟฟ้าสถิต (แอนต้ีสแต
ติก ฟินิช)

(6) การตกแต่งส าเร็จใหผ้า้ยบั (แอนต้ีฟิเชียล ฟินิช)
(7) การฟอกขาว (บลีชช่ิง)
(8) การแปรงขนผา้ (บรัชช่ิง)
(9) การขดูขนผา้ดว้ยกระดาษทราย (บฟั ฟินิชช่ิง)
(10) การตกแต่งส าเร็จดว้ยการกดัลอกลาย (เบิร์น-
เอาท ์ฟินิช)

(11) การขดัเงาดว้ยเคร่ืองรีด (คาเลนเดอร่ิง)
(12) การตกแต่งส าเร็จกนัผา้หดดว้ยการอดัผา้ดว้ยไอ
น ้า (คอมเพรสซีฟ ชริงเกจ)
(13) การตกแต่งส าเร็จตา้นทานการยบั (ครีส รีซิส
แตนท ์ฟินิช)

(14) การตกแต่งส าเร็จผา้ขนสัตวเ์พ่ือใหค้วามคงรูป 
ความเงามนั และความน่าสัมผสั ในกระบวนการช่วง
สุดทา้ย (ดีแคไทซ่ิง)
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(15) การตกแต่งส าเร็จตา้นการเกิดกล่ินเหม็น (ดีโอ
โดแรนท ์ฟินิช)

(16) การตกแต่งส าเร็จเพ่ือใหดู้แลรักษาง่าย (อีซ่ี-แคร์
 ฟินนิช)

(17) การอดัลายผา้ดว้ยลูกกล้ิงร้อน (เอมบรอสซ่ิง)
(18) การขดูขนผา้ดว้ยกระดาษทราย (เอเมอไรซ่ิง)

(19) การตกแต่งส าเร็จใหห้น่วงไฟ (เฟลม รีซิสแตนท์
 ฟินนิช)

(20) การตกแต่งดว้ยเส้นใยสั้นและบาง (ฟล็อก ฟิน
นิช)

(21) การพิมพผ์า้ดว้ยโฟม (โฟม พรินต้ิง)
(22) กระบวนการปรับสภาพผา้ดว้ยแอมโมเนียเหลว 
(ลิควิดแอมโมเนียโพรเซส)
(23) การชุบมนั (เมอซีไรเซชัน่)
(24) การตกแต่งส าเร็จเพ่ือควบคุมจุลชีพ (ไมโครเบียล
 คอนโทรล ฟินนิล)

(25) การท าผา้สักหลาด (มิลล่ิง)
(26) การตกแต่งส าเร็จเป็นลวดลายไม ้(โมอา ฟินิช)
(27) การตกแต่งส าเร็จกนัน ้าท่ีความช้ืนซึมผา่น 
(มอยสเจอร์ เพอร์มีเอเบิลวอเตอร์พรูฟฟ่ิง)
(28) การตกแต่งส าเร็จสะทอ้นน ้ามนั (ออยล-์รีเพล
เลนท ์ฟินิช)
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(29) การตกแต่งส าเร็จใหผ้า้บางใสและกระดา้ง 
(ออร์แกนดี ฟินิช)

(30) การตกแต่งส าเร็จกล่ินหอม (เพอร์ฟมู ฟินิช)
(31) การปรับสภาพผา้เพ่ือลดการข้ึนขน (พิลล่ิง ทรีต
เมนท)์

(32) การคลายตวั (รีแลกเซชัน่)
(33) การตกแต่งส าเร็จใหผ้า้หดตวัตามลายพิมพ ์(ริป
เปิล ฟินิช)

(34) การตกแต่งส าเร็จใหเ้รียบและเงาดว้ยเคร่ืองรีด
แบบชไรเนอร์ (ชไรเนอรฟินิช)
(35) การตดัแต่งขนผา้ (เชียร่ีง)
(36) การตกแต่งส าเร็จตา้นการหดตวั (ชริงค ์รีซิส
แตนท ์ฟินิช)

(37) การตกแต่งส าเร็จกนัส่ิงสกปรก (ซอยล ์การ์ด ฟิ
นิช)

(38) การตกแต่งส าเร็จเพ่ือช่วยลา้งส่ิงสกปรก (ซอยล ์
รีลีส ฟินิช)

(39) การตกแต่งส าเร็จใหย้ดืตวั (สเตร็ช ฟินิช)
(40) การตกแต่งส าเร็จกนัแมลงดูดเลือด (ทิค-พรูฟฟ่ิง)

(41) การตกแต่งส าเร็จป้องกนัรังสียวีู (ยวีู คทั ฟินิช)
(42) การตกแต่งส าเร็จเพ่ือใหง่้ายต่อการซกัและสวม
ใส่(วอช แอนด ์แวร์ฟินิช)
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(43) การตกแต่งส าเร็จใหดู้ดซึมน ้า (วอเตอร์ แอบ
ซอร์แบนท ์ฟินิช)

(44) การกนัน ้า (วอเตอร์พรูฟฟ่ิง)
(45) การตกแต่งส าเร็จใหส้ะทอ้นน ้า (วอเตอร์-รีเพล
เลนท ์ฟินิช)

(46) การตกแต่งส าเร็จผา้ขนสัตวเ์พ่ือใหค้วามคงรูป
ในกระบวนการก าจดัส่ิงสกปรก (เวท ดีแคไทซ่ิง)
 (47) การตกแต่งส าเร็จใหก้นัลม (วินเบรค ฟินนิช) 
หรือ

(48) การขดูขนผา้ดว้ยลวด (ไวร์ ไรซ่ิง)

ตอนที ่50

ไหม

50.01 5001.00 รังไหมท่ีเหมาะส าหรับการสาวไหม สินคา้ภายใตป้ระเภท 50.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
50.02 5002.00 ไหมดิบ (ยงัไม่เขา้เกลียว) สินคา้ภายใตป้ระเภท 50.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
50.03 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

เศษไหม (รวมถึงรังไหมท่ีไม่เหมาะส าหรับการสาว
ไหม เศษดา้ยไหมและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษวตัถุท่ีท  า
ดว้ยไหม)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 50.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

50.04 5004.00 ดา้ยไหม (นอกจากดา้ยท่ีป่ันจากเศษไหม) ไม่ได้
จดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 50.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

50.05 5005.00 ดา้ยท่ีป่ันจากเศษไหม ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก สินคา้ภายใตป้ระเภท 50.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.06

50.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยไหมและดา้ยท่ีป่ันจากเศษไหม จดัท าข้ึนเพ่ือการ
ขายปลีก รวมทั้งไส้ตวัไหม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 50.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.05
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ย่อย
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50.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ทอ ท าดว้ยไหมหรือเศษไหม สินคา้ภายใตป้ระเภท 50.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 50.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 5007 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้มหรือ
พิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

ตอนที ่51

ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า

 และผ้าทอ

51.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ขนแกะ ไม่ไดส้างหรือหวี สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

51.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว ์ไม่ไดส้างหรือหวี สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

51.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์
 รวมถึงเศษดา้ยขนแกะหรือขนสัตว ์แต่ไม่รวมถึง
กลุ่มใยท่ีสางจากเศษวตัถุท่ีท  าดว้ยขนแกะหรือขนสัตว์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

51.04 5104.00 กลุ่มใยท่ีสางจากเศษวตัถุท่ีท  าดว้ยขนแกะหรือขน
ละเอียด หรือขนหยาบของสัตว์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

51.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว ์สาง
หรือหวีแลว้ (รวมถึงขนแกะท่ีหวีแลว้ท าเป็นเส้นสั้น 
(แฟรกเมนต)์)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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51.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยท าดว้ยขนแกะท่ีสางแลว้ ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือการ
ขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 51.06    ถึง   51.10

51.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยท่ีท าดว้ยขนแกะท่ีหวีแลว้ ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือการ
ขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 51.06    ถึง   51.10

51.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยท าดว้ยขนละเอียดของสัตว ์(สางหรือหวีแลว้) 
ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 51.06    ถึง   51.10

51.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยท าดว้ยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว ์จดัท าข้ึน
เพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 51.06    ถึง   51.10

51.10 5110.00 ดา้ยท าดว้ยขนหยาบของสัตวห์รือขนมา้  (รวมถึงดา้ย
กิมพท่ี์ท าดว้ยขนมา้) จะจดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 51.06    ถึง   51.10

51.11 ผา้ทอท าดว้ยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวท่ี์สาง
แลว้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 51.06   ถึง   51.13   
หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

51.12 ผา้ทอท าดว้ยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตวท่ี์หวีแลว้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 51.06   ถึง   51.13   
หรือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

51.13 5113.00 ผา้ทอท าดว้ยขนหยาบของสัตวห์รือขนมา้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 51.06   ถึง   51.13   
หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 51.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

ตอนที ่52

ฝ้าย

52.01 5201.00 ฝ้าย ไม่ไดส้างหรือหวี สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
52.02 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

เศษฝ้าย (รวมถึงเศษดา้ยและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษ
วตัถุท่ีท  าดว้ยฝ้าย)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

52.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ฝ้าย สางหรือหวีแลว้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

52.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยเยบ็ท าดว้ยฝ้าย จะจดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี  52.03  ถึง  52.07

ทุก
ประเภท
ยอ่ย
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52.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยฝ้าย (นอกจากดา้ยเยบ็) ท่ีมีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 
ข้ึนไปโดยน ้าหนกั ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี  52.03  ถึง  52.07

52.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยฝ้าย (นอกจากดา้ยเยบ็) ท่ีมีฝ้ายนอ้ยกวา่ ร้อยละ 85
 โดยน ้าหนกั ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี  52.03  ถึง  52.07

52.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยฝ้าย (นอกจากดา้ยเยบ็) จดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี  52.03  ถึง  52.07

52.08 ผา้ทอท าดว้ยฝ้ายท่ีมีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ข้ึนไปโดย
น ้าหนกั และหนกัไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 52.04  ถึง  52.12  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

52.09 ผา้ทอท าดว้ยฝ้าย ท่ีมีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ข้ึนไป โดย
น ้าหนกั และหนกัเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 52.04  ถึง  52.12  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

52.10 สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 52.04  ถึง  52.12  หรือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ทอท าดว้ยฝ้าย ท่ีมีฝ้ายนอ้ยกวา่ร้อยละ 85 โดย
น ้าหนกั ผสมดว้ยเส้นใยประดิษฐ์ลว้นหรือเป็นส่วน
ใหญ่ และหนกัไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร

ทุก
ประเภท
ยอ่ย
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

52.11 ผา้ทอท าดว้ยฝ้าย ท่ีมีฝ้ายนอ้ยกวา่ร้อยละ 85 โดย
น ้าหนกั ผสมดว้ยเส้นใยประดิษฐ์ลว้นหรือเป็นส่วน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 52.04  ถึง  52.12  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 52.04  ถึง  52.12  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 52.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

ตอนที ่53

เส้นใยส่ิงทอจากพชือื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจาก

ด้ายกระดาษ

53.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ป้านลินิน ดิบหรือผา่นกรรมวิธีแลว้แต่ไม่ไดป่ั้น เส้น
ใยท่ีไม่ไดข้นาดและเศษของป่านลินิน (รวมถึงเศษ
ดา้ยและเส้นใยท่ีสางจากเศษวตัถุท าดว้ยป่านลินิน)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ทอท าดว้ยฝ้าย ท่ีมีฝ้ายนอ้ยกวา่ร้อยละ 85 โดย
น ้าหนกั ผสมดว้ยเส้นใยประดิษฐ์ลว้นหรือเป็นส่วน
ใหญ่ และหนกัไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร

52.12 ผา้ทออ่ืนๆ ท าดว้ยฝ้าย
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53.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ป่านแท ้(แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรือผา่นกรรมวิธีแลว้
 แต่ไม่ไดป่ั้น เส้นใยท่ีไม่ไดข้นาดและเศษของป่านแท้
 (รวมถึงเศษดา้ยและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษวตัถุท าดว้ย
ป่านแท)้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

53.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ปอกระเจาและเส้นใยส่ิงทอจากเปลือกในของตน้ไม้
อ่ืนๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท ้และป่านรามี) ดิบ
หรือผา่นกรรมวิธีแลว้แต่ไม่ไดป่ั้น เส้นใยท่ีไม่ได้
ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่าน้ี (รวมถึงเศษดา้ยและ
กลุ่มใยท่ีสางจากเศษวตัถุท าดว้ยเส้นใยดงักล่าว)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

53.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ป่านศรนารายณ์และเส้นใยส่ิงทอของพืชอ่ืนๆ ใน
ตระกูลอะกาเว ดิบหรือผา่นกรรมวิธีแลว้ แต่ไม่ไดป่ั้น
 เส้นใยท่ีไม่ไดข้นาดและเศษของเส้นใยเหล่าน้ี 
(รวมถึงเศษดา้ยและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษวตัถุท าดว้ย
เส้นใยดงักล่าว)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

53.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่านมนิลาหรือมู
ซาเทกซิไทลิสนี) ป่านรามีและเส้นใยส่ิงทอจากพืช
อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ดิบหรือผา่น
กรรมวิธีแลว้แต่ไม่ไดป่ั้น เส้นใยท่ีไม่ไดข้นาด เศษใย
สางหรือหวีและเศษของเส้นใยเหล่าน้ี (รวมถึงเศษ
ดา้ยและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษวตัถุท าดว้ยเส้นใย
ดงักล่าว)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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53.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยป่านลินิน สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 53.06  ถึง  53.08

53.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยปอกระเจาหรือดา้ยท าดว้ยเส้นใยส่ิงทอจาก
เปลือกในของตน้ไมอ่ื้นๆ ตามประเภทท่ี 53.03

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 53.06  ถึง  53.08

53.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยท าดว้ยเส้นใยส่ิงทอจากพืชอ่ืนๆ รวมทั้งดา้ย
กระดาษ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 53.06  ถึง  53.08

53.09 ผา้ทอท าดว้ยป่านลินิน สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 53.06  ถึง  53.11   
หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 53.06 ถึง 5308 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

53.10 ผา้ทอท าดว้ยปอกระเจาหรือเส้นใยส่ิงทอจากเปลือก
ในของตน้ไมอ่ื้นๆ ตามประเภทท่ี 53.03

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 53.06  ถึง  53.11   
หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

53.11 5311.00 ผา้ทอท าดว้ยเส้นใยส่ิงทอ ท่ีไดจ้ากพืชอ่ืนๆ ผา้ทอท า
ดว้ยดา้ยกระดาษ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี  53.06  ถึง  53.11   
หรือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

- 167 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี    หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 53.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

ตอนที ่54

ใยยาวประดิษฐ์

54.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยเยบ็ท าดว้ยใยยาวประดิษฐ์ จะจดัท าข้ึนเพ่ือการ
ขายปลีกหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

54.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากดา้ยเยบ็) ไม่ไดจ้ดัท า
ข้ึนเพ่ือการขายปลีก รวมถึงใยยาวเด่ียวสังเคราะห์ท่ีมี
ขนาดนอ้ยกวา่ 67 เดซิเทกซ์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

54.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยใยยาวเทียม (นอกจากดา้ยเยบ็) ไม่ไดจ้ดัท าข้ึน
เพ่ือการขายปลีก รวมถึงใยยาวเด่ียวเทียมท่ีมีขนาด
นอ้ยกวา่ 67 เดซิเทกซ์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

54.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ใยยาวเด่ียวสังเคราะห์ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์
ข้ึนไป และไม่มีขนาดภาคตดัขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร
 รวมทั้งแถบและของท่ีคลา้ยกนั (เช่น ฟางเทียม) ท า
ดว้ยวตัถุสังเคราะห์ท่ีมีความกวา้งปรากฏไม่เกิน 5 
มิลลิเมตร

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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54.05 5405.00 ใยยาวเด่ียวเทียมท่ีมีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ข้ึนไป 
และไม่มีขนาดภาคตดัขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร 
รวมทั้งแถบและของท่ีคลา้ยกนั (เช่น ฟางเทียม) ท า
ดว้ยวตัถุทอเทียมท่ีมีความกวา้งปรากฏไม่เกิน  5 
มิลลิเมตร

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

54.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากดา้ยเยบ็) จดัท าข้ึนเพ่ือ
การขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

54.07 ผา้ทอท าดว้ยดา้ยใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผา้ทอท่ีได้
จากวตัถุตามประเภทท่ี 54.04

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 54.01  ถึง  54.08  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

54.08 ผา้ทอท าดว้ยดา้ยใยยาวเทียม รวมถึงผา้ทอท่ีไดจ้าก
วตัถุตามประเภทท่ี 54.05

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 54.01  ถึง  54.08  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 54.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

ตอนที ่55

เส้นใยส้ันประดิษฐ์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย
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55.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กลุ่มใยยาวสังเคราะห์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06

55.02 5502.00 กลุ่มใยยาวเทียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06

55.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้นใยสั้นสังเคราะห์ท่ีไม่ไดส้าง หวี หรือผา่น
กรรมวิธีอยา่งอ่ืน ส าหรับการป่ันดา้ย

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06

55.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้นใยสั้นเทียมท่ีไม่ไดส้าง หวี หรือผา่นกรรมวิธี
อยา่งอ่ืน ส าหรับการป่ันดา้ย

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06

55.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี 
เศษดา้ยและกลุ่มใยท่ีสางจากเศษวตัถุท าดว้ยเส้นใย
ประดิษฐ)์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06

55.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้นใยสั้นสังเคราะห์ท่ีสาง หวี หรือผา่นกรรมวิธี
อยา่งอ่ืน ส าหรับการป่ันดา้ย

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06

55.07 5507.00 เส้นใยสั้นเทียมท่ีสาง หวี หรือผา่นกรรมวิธีอยา่งอ่ืน 
ส าหรับการป่ันดา้ย

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06

55.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยเยบ็ท าดว้ยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจดัท าข้ึนเพ่ือ
การขายปลีกหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 55.06  ถึง  55.11
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55.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ย (นอกจากดา้ยเยบ็) ท าดว้ยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ 
ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 55.06  ถึง  55.11

55.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ย (นอกจากดา้ยเยบ็) ท าดว้ยเส้นใยสั้นเทียมไม่ได้
จดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 55.06  ถึง  55.11

55.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ย (นอกจากดา้ยเยบ็) ท าดว้ยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ 
จดัท าข้ึนเพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 55.06  ถึง  55.11

55.12 ผา้ทอท าดว้ยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ท่ีมีเส้นใยสั้น
สังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ข้ึนไปโดยน ้าหนกั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 55.08  ถึง  55.16  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

55.13 สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 55.08  ถึง  55.16  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯ ในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

55.14 สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 55.08  ถึง  55.16  หรือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ทอท าดว้ยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ท่ีมีเส้นใยดงักล่าว
นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 โดยน ้าหนกั ผสมกบัฝ้ายลว้นหรือ
เป็นส่วนไหญ่ และหนกัเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร

ผา้ทอท าดว้ยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ท่ีมีเส้นใยดงักล่าว 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 โดยน ้าหนกั ผสมดว้ยฝ้ายลว้น
หรือเป็นส่วนใหญ่ และหนกัไม่เกิน 170 กรัมต่อ
ตารางเมตร

ทุก
ประเภท
ยอ่ย
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

55.15 ผา้ทออ่ืนๆ ท าดว้ยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 55.08  ถึง  55.16  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

55.16 ผา้ทอท าดว้ยเส้นใยสั้นเทียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 55.08  ถึง  55.16  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ ผา้ทอนั้นตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคี   หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 55.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ เส้นดา้ยตอ้งยอ้ม
หรือพิมพใ์นภาคีก่อนน ามาทอเป็นผา้ผืน

ตอนที ่56

แวดดิง้ สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพเิศษ เชือก

ชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและ

เคเบิล  และของท าด้วยส่ิงดังกล่าว

56.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แวดด้ิงท าดว้ยวตัถุทอและของท าดว้ยแวดด้ิงดงักล่าว
 รวมทั้งเส้นใยส่ิงทอท่ีมีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 
(ฟล็อก) ผงส่ิงทอและมิลเน็ป

สินคา้ภายใตป้ระเภท 56.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ทอท าดว้ยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ท่ีมีเส้นใยดงักล่าว
นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 โดยน ้าหนกั ผสมกบัฝ้ายลว้นหรือ
เป็นส่วนไหญ่ และหนกัเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย
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56.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุม้หรืออดัเป็นชั้น
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 56.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54

56.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุม้หรืออดัเป็นชั้น
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 56.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54

56.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ดา้ยยางและดา้ยยางชนิดคอร์ด ท่ีหุม้ดว้ยส่ิงทอ 
รวมทั้งดา้ยส่ิงทอและแถบและของท่ีคลา้ยกนัตาม
ประเภทท่ี 54.04 หรือ 54.05 ท่ีอาบซึม เคลือบ หุม้
หรือหุม้ปลอกดว้ยยางหรือพลาสติก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 56.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

56.05 5605.00 ดา้ยท่ีมีโลหะอยูด่ว้ย จะท าแบบกิมพห์รือไม่ก็ตาม ท่ี
เป็นดา้ยส่ิงทอหรือแถบหรือของท่ีคลา้ยกนัตาม
ประเภทท่ี 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเขา้กบัโลหะท่ี
มีลกัษณะ เป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุม้ดว้ย
โลหะ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 56.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

56.06 5606.00 ดา้ยกิมพ ์แถบและของท่ีคลา้ยกนัตามประเภทท่ี 
54.04 หรือ 54.05 ท่ีท  าแบบกิมพ ์(นอกจากของตาม
ประเภทท่ี 56.05 และดา้ยกิมพท่ี์ท าดว้ยขนมา้) ดา้ยเช
นิลล ์(รวมถึงดา้ยฟล็อกเชนิลล)์ และลูปเวลยาร์น

สินคา้ภายใตป้ระเภท 56.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

56.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล จะถกั
ตามยาวหรือถกัแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม 
เคลือบ หุม้หรือหุม้ปลอกดว้ยยางหรือพลาสติก
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 56.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11
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56.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ตายา่ยแบบผกูปมท าดว้ยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์
เดจ หรือโรปรวมทั้งตาข่ายจบัปลาและตาข่ายอ่ืนๆ ท่ี
จดัท าแลว้ ท  าดว้ยวตัถุทอ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 56.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

56.09 5609.00 ของท าดว้ยดา้ย แถบหรือของท่ีคลา้ยกนัตามประเภท
ท่ี 54.04 หรือ 54.05 และของท าดว้ยเชือกชนิดทไวน์ 
ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือ
รวมไวใ้นท่ีอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 56.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

ตอนที ่57

พรมและส่ิงทอปูพืน้อื่นๆ

57.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พรมและส่ิงทอปูพ้ืนอ่ืนๆ ท าโดยวิธีผกูปม จะจดัท า
แลวหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 57.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54

57.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พรมและส้ิงทอปูพ้ืนอ่ืนๆ ท าโดยวิธีทอ ไม่ไดท้  าปุย
แบบทฟัตห์รือฟล็อก จะจดัท าแลว้หรือไม่ก็ตาม 
รวมถึง "เคเลม" "ชูแม็ก" "คารามานี" และพรมผืนทอ
ดว้ยมือท่ีคลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 57.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54

57.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พรมและส่ิงทอปูพ้ืนอ่ืนๆ ท าปุยแบบทฟัต ์จะจดัท า
แลว้หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 57.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54

57.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พรมและส่ิงทอปูพ้ืนอ่ืนๆ ท าดว้ยสักหลาด ไม่ไดท้  า
ปุยแบบทฟัตห์รือแบบฟล็อก จะจดัท าแลว้หรือไม่ก็
ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 57.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54
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57.05 5705.00 พรมอ่ืนๆ และส่ิงทอปูพ้ืนอ่ืนๆ จะจดัท าแลว้หรือไม่
ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 57.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54

ตอนที ่58

ผ้าทอชนิดพเิศษ ผ้าส่ิงทอทีท่ าปุยแบบทัฟต์

ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าทีใ่ช้ตกแต่ง ผ้าปัก

58.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ทอมีขนแบบไพลแ์ละแบบเชนิลล ์นอกจากผา้
ตามประเภทท่ี 58.02 หรือ 58.06

สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

58.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ทอแบบผา้ขนหนูและผา้ทอท่ีคลา้ยกนันอกจากผา้
หนา้แคบตามประเภทท่ี 58.06 ผา้ส่ิงทอท่ีท าปุย
แบบทฟัต ์นอกจากผลิตภณัฑต์ามประเภทท่ี 57.03

สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

58.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้โปร่งนอกจากผา้หนา้แคบตามประเภทท่ี 58.06 สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

58.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้โปร่งชนิดทูลลแ์ละผา้ตาข่ายอ่ืนๆ ไม่รวมถึงผา้ทอ
และผา้ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต ์แต่รวมถึง
ผา้ลูกไมท่ี้เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นลวดลายส าหรับ
ใชป้ระดบั นอกจากผา้ตามประเภทท่ี 60.02 ถึง 60.06

สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

58.05 5805.00 เทเพสทรีทอดว้ยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออ
บสัซนั บิวเวียส และชนิดท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งเทเพสท
รีท่ีปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพอ้ยตแ์บบครอส
สติตซ)์ จะจดัท าแลว้หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11
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58.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ทอหนา้แคบนอกจากของตามประเภทท่ี 58.07 ผา้
หนา้แคบท่ีมีดา้ยยนืโดยไม่มีดา้ยพุง่ประกอบเขา้
ดว้ยกนั โดยใชส้ารยดึติด (บอลดกั)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

58.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ป้าย ตรา และของท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยวตัถุทอเป็นผืน 
เป็นแถบ ตดัเป็นรูปทรงหรือตดัตามขนาด ไม่ไดปั้ก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

58.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แถบถกัแบบเปียเป็นผืน ผา้ท่ีใชต้กแต่งเป็นผืนซ่ึง
ไม่ไดปั้ก และไม่ไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชต ์พู ่
ตุม้ และของท่ีคลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

58.09 5809.00 ผา้ทอท าดว้ยดา้ยโลหะและผา้ทอท าดว้ยดา้ยท่ีมี
โลหะอยูด่ว้ยตามประเภทท่ี 56.05 ชนิดท่ีใชก้บั
เคร่ืองแต่งกาย ใชเ้ป็นผา้ตกแต่งหรือเพ่ือ
วตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกนั ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ี
อ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

58.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ปัก เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นช้ินลวดลาย สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

58.11 5811.00 ผลิตภณัฑส่ิ์งทอท่ีบุนวม เป็นผืน มีวตัถุทอตั้งแต่หน่ึง
ชั้นข้ึนไป ประกอบเขา้กบัแผน่นวมโดยการเยบ็ติด
หรือโดยวิธีอ่ืน นอกจากผา้ปักตามประเภทท่ี 58.10

สินคา้ภายใตป้ระเภท 58.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10  ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

ตอนที ่59

ผ้าส่ิงทอ ทีอ่าบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นช้ัน
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ของท าด้วยส่ิงทอชนิดทีเ่หมาะส าหรับใช้ใน

อุตสาหกรรม

59.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ส่ิงทอท่ีเคลือบดว้ยกมัหรือสารจ าพวกอะมิเลเชียส
 ชนิดท่ีใชหุ้ม้ปกหนงัสือหรือท่ีคลา้ยกนั ผา้ลอกลาย 
ผา้ใบท่ีจดัท าไวส้ าหรับระบายสี รวมทั้งผา้แขง็ซบัใน
 และผา้แขง็ท่ีคลา้ยกนั ชนิดท่ีใชส้ าหรับท าพ้ืนทรง
หมวก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 
ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16

59.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ใบยางรถ (ผา้ไทร์คอร์ด) ท าดว้ยดา้ยทนแรงดึงสูง 
ซ่ึงท าดว้ยไนลอนหรือโพลิอะไมดอ่ื์นๆ ท าดว้ยโพลิ
เอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 
ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54

59.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ส่ิงทอท่ีอาบซึม เคลือบ หุม้หรืออดัเป็นชั้นดว้ย
พลาสติก นอกจากของตามประเภทท่ี 59.02

สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 
ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16

59.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

พรมน ้ามนั จะตดัใหเ้ป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งส่ิงปูพ้ืนท่ีท าโดยการเคลือบหรือหุม้แผน่
รองรับท่ีเป็นส่ิงทอ จะตดัใหเ้ป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 
ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16

59.05 5905.00 ส่ิงปิดผนงัท าดว้ยส่ิงทอ สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 
ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16

59.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ส่ิงทอปนยาง นอกจากของตามประเภทท่ี 59.02 สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 
ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16
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59.07 5907.00 ผา้ส่ิงทอ ท่ีอาบซึม เคลือบหรือหุม้ดว้ยของอ่ืนๆ 
ผา้ใบท่ีระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในหอ้งศิลป์หรือ
ท่ีคลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 
ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16

59.08 5908.00 ไส้ท่ีเป็นส่ิงทอ ไดจ้ากการทอ ถกัตามยาวหรือถกั
แบบนิต ส าหรับใชก้บัตะเกียง เตา เคร่ืองขีดไฟ เทียน
 หรือท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งไส้ตะเกียงเจา้พาย ุและผา้ท่ี
ถกัแบบนิตเป็นทรงกระบอกส าหรับไส้ตะเกียง  จะ
อาบซึมหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 
ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16

59.09 5909.00 ท่ออ่อนและท่อท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยส่ิงทอ จะบุดา้นใน
หรือหุม้ใหแ้ขง็แรงดว้ยวตัถุอ่ืน หรือจะมีอุปกรณ์
ประกอบท่ีเป็นวตัถุอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 
ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16

59.10 5910.00 สายพานส่งก าลงั สายพานล าเลียง หรือของท่ีใชเ้ป็น
สายพาน ท าดว้ยวตัถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุม้หรือ
อดัเป็นชั้นดว้ยพลาสติก หรือจะเสริมใหแ้ขง็แรงดว้ย
โลหะหรือวตัถุอ่ืนหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.07 
ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 54

59.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผลิตภณัฑแ์ละของท่ีท าดว้ยส่ิงทอ เพ่ือใชท้างเทคนิค 
ตามท่ีระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 59.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 
ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16

ตอนที ่60

ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

60.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ท่ีมีขนแบบไพล ์รวมถึงผา้มีขนแบบ "ลองไพล"์ 
และผา้แบบผา้ขนหนู ท่ีถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ผา้ถกันั้น
ตอ้งยอ้มหรือพิมพใ์นภาคี  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่เส้นดา้ยตอ้ง
ยอ้มหรือพิมพใ์นภาคีก่อนการถกัเป็นผา้ผืน

60.02 สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ผา้ถกันั้น
ตอ้งยอ้มหรือพิมพใ์นภาคี หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่เส้นดา้ยตอ้ง
ยอ้มหรือพิมพใ์นภาคีก่อนการถกัเป็นผา้ผืน

60.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต ์มีความกวา้งไม่เกิน 
30 เซนติเมตร นอกจากของตามประเภทท่ี 60.01 หรือ
 60.02

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ผา้ถกันั้น
ตอ้งยอ้มหรือพิมพใ์นภาคี หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่เส้นดา้ยตอ้ง
ยอ้มหรือพิมพใ์นภาคีก่อนการถกัเป็นผา้ผืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต ์มีความกวา้งไม่เกิน 
30 เซนติเมตร และมีดา้ยยดืหรือดา้ยยางตั้งแต่ร้อยละ 
5 ข้ึนไปโดยน ้าหนกั นอกจากของตามประเภทท่ี 
60.01
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60.04 สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ผา้ถกันั้น
ตอ้งยอ้มหรือพิมพใ์นภาคี หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่เส้นดา้ยตอ้ง
ยอ้มหรือพิมพใ์นภาคีก่อนการถกัเป็นผา้ผืน

60.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ถกัแบบวาร์พนิต (รวมถึงผา้ดงักล่าวท่ีท าจาก
เคร่ืองถกันิตแบบแกลลูน) นอกจากของตามประเภท
ท่ี 60.01 ถึง 60.04

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ผา้ถกันั้น
ตอ้งยอ้มหรือพิมพใ์นภาคี หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่เส้นดา้ยตอ้ง
ยอ้มหรือพิมพใ์นภาคีก่อนการถกัเป็นผา้ผืน

60.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้อ่ืนๆ ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภท
ท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภทท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11

สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่ผา้ถกันั้น
ตอ้งยอ้มหรือพิมพใ์นภาคี หรือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต ์มีความกวา้งเกิน 30 
เซนติเมตร และมีดา้ยยดืหรือดา้ยยางตั้งแต่ร้อยละ 5 
ข้ึนไปโดยน ้าหนกั นอกจากของตามประเภทท่ี 60.01
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 60.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในประเภทท่ี 50.04 ถึง 50.06 ประเภทท่ี 51.06 ถึง 51.10 ประเภท
ท่ี 52.04 ถึง 52.07 ประเภทท่ี 53.06 ถึง 53.08 ประเภทท่ี 54.01 ถึง 54.06 หรือ ประเภทท่ี 55.08 ถึง 55.11 โดยมีเง่ือนไขวา่เส้นดา้ยตอ้ง
ยอ้มหรือพิมพใ์นภาคีก่อนการถกัเป็นผา้ผืน

ตอนที ่61

เคร่ืองแต่งกายและของทีใ่ช้ประกอบกับเคร่ืองแต่ง

กาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องการวินิจฉัยถ่ินก าเนิดของ
สินคา้ในตอนน้ี กฎท่ีใชส้ าหรับสินคา้นั้นจะใช้
เฉพาะกบัส่วนประกอบท่ีเป็นตวับ่งช้ีพิกดัอตัรา
ศุลกากรของสินคา้ และส่วนประกอบดงักล่าวตอ้ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดใหต้อ้งมีการเปล่ียนพิกดัอตัรา
ศุลกากรท่ีก าหนดไวใ้นกฎเฉพาะส าหรับสินคา้นั้น

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนน้ี วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดซ่ึงไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตท์ั้งหมดใน
ภาคีอีกฝ่ายหรือประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน จะตอ้งขนส่งมายงัภาคีท่ีซ่ึง
วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดนั้นถูกใชส้ าหรับการผลิต
สินคา้

 (เอ) โดยตรงจากภาคีอีกฝ่ายหรือจากประเทศท่ีไม่ใช่
คู่ภาคีนั้น หรือ

หมายเหตุ 1

หมายเหตุ 2
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 (บี) ผา่นประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีประเทศหน่ึงหรือ
หลายประเทศ เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการส่งผา่น 
หรือการจดัเก็บชัว่คราวในคลงัสินคา้ซ่ึงอยูใ่น
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขวา่
วตัถุดิบดงักล่าวไม่ผา่นการด าเนินการท่ี
นอกเหนือจากการขนสินคา้ลง การขนสินคา้ข้ึน 
หรือการด าเนินการอ่ืนเพ่ือถนอมรักษาสินคา้ใหอ้ยู่
ในสภาพดี

61.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือโอเวอร์โคต้ คาร์โคต้ เคป โคลก้ อาโนรัก (รวม
ถึงแจก็เก็ตท่ีใส่เล่นสกี) เส้ือกนัลม แจก็เก็ตกนัลม 
และเส้ือคลุมท่ีคลา้ยกนัของบุรุษหรือเด็กชาย ถกั
แบบนิต หรือแบบโครเชต ์นอกจากของตามประเภท
ท่ี 61.03

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือโอเวอร์โคต้ คาร์โคต้ เคป โคลก้ อาโนรัก (รวม
ถึงแจก็เก็ตท่ีใส่เล่นสกี) เส้ือกนัลม แจก็เก็ตกนัลม 
และเส้ือคลุมท่ีคลา้ยกนัของสตรีหรือเด็กหญิง ถกั
แบบนิต หรือแบบโครเชต ์นอกจากของตามประเภท
ท่ี 61.04

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สูท เคร่ืองแต่งตวัเป็นชุด แจก็เก็ต เส้ือเบลเซอร์ 
กางเกงขายาว ชุดหมีท่ีมีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขา
สามส่วน กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดวา่ยน ้า) ของ
บุรุษหรือเด็กชาย ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน
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61.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สูท เคร่ืองแต่งตวัเป็นชุด แจก็เกต เส้ือเบลเซอร์ เส้ือ
กระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขา
ยาว ชุดหมีท่ีมีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน 
และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดวา่ยน ้า) ของสตรีหรือ
เด็กหญิง ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เช้ิตของบุรุษหรือเด็กชาย ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือเบลาส์ เช้ิต และเช้ิตเบลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง
 ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนทเ์ช้ิต พิจา
มา เส้ือคลุมอาบน ้า เส้ือคลุมแต่งตวัและของท่ี
คลา้ยกนั ของบุรุษหรือเด็กชาย ถกัแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นใน
ชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เส้ือ
คลุมชนิดเนกลีเซย ์เส้ือคลุมอาบน ้า เส้ือคลุมแต่งตวั
และของท่ีคลา้ยกนั ของสตรีหรือเด็กหญิง ถกัแบบ
นิตหรือแบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน
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61.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ทีเช้ิต เส้ือชั้นในชนิดซิงเกลต และเส้ือชั้นในอยา่งอ่ืน
 ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เจอร์ซี พลูโอเวอร์ เส้ือชนิดคาร์ดิแกน เส้ือกัก๊และ
เส้ือท่ีคลา้ยกนั ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือผา้และของท่ีใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่งกายของ
เด็กเล็ก ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.12 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดวา่ยน ้า ถกัแบบนิตหรือแบบ
โครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.13 6113.00 เส้ือผา้ท่ีท  าดว้ยผา้ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต ์ตาม
ประเภทท่ี 59.03 59.06 หรือ 59.07

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.14 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือผา้อ่ืนๆ ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

- 184 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

61.15 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ถุงน่องกางเกง เส้ือกางเกงยดืแนบเน้ือ ถุงน่อง ถุงเทา้
ชนิดต่างๆ รวมถึงถุงน่องส าหรับช่วยรักษาเส้นเลือด
ขอด และรองเทา้ท่ีไม่มีพ้ืนเสริม ถกัแบบนิตหรือ
แบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.16 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ถุงมือทุกชนิด ท่ีถกัแบบนิตหรือโครเชต์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

61.17 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของท่ีใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่งกายท่ีจดัท าแลว้อ่ืนๆ 
ถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต ์รวมทั้งส่วนประกอบ
ของเส้ือผา้หรือส่วนประกอบของของท่ีใชป้ระกอบ
กบัเคร่ืองแต่งกายถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์

สินคา้ภายใตป้ระเภท 61.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือ ตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดถ้กัแบบนิตหรือแบบโครเชตใ์นภาคีฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง หรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

ตอนที ่62

เคร่ืองแต่งกายและของทีใ่ช้ประกอบกับเคร่ืองแต่ง

กาย ทีไ่ม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องการวินิจฉัยถ่ินก าเนิดของ
สินคา้ในตอนน้ี กฎท่ีใชส้ าหรับสินคา้นั้นจะใช้
เฉพาะกบัส่วนประกอบท่ีเป็นตวับ่งช้ีพิกดัอตัรา
ศุลกากรของสินคา้ และส่วนประกอบดงักล่าวตอ้ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดใหต้อ้งมีการเปล่ียนพิกดัอตัรา
ศุลกากรท่ีก าหนดไวใ้นกฎเฉพาะส าหรับสินคา้นั้น

หมายเหตุ 1
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เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนน้ี วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดซ่ึงไดท้อหรือถกัแบบนิตหรือแบบโครเชต์
ทั้งหมดในภาคีอีกฝ่ายหรือประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึง
เป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน จะตอ้งขนส่งมายงั
ภาคีท่ีซ่ึงวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดนั้นถูกใชส้ าหรับ
การผลิตสินคา้

 (เอ) โดยตรงจากภาคีอีกฝ่ายหรือจากประเทศท่ีไม่ใช่
คู่ภาคีนั้น หรือ

 (บี) ผา่นประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีประเทศหน่ึงหรือ
หลายประเทศ เพ่ือความมุ่งประสงคใ์นการส่งผา่น 
หรือการจดัเก็บชัว่คราวในคลงัสินคา้ซ่ึงอยูใ่น
ประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีดงักล่าว โดยมีเง่ือนไขวา่
วตัถุดิบดงักล่าวไม่ผา่นการด าเนินการท่ี
นอกเหนือจากการขนสินคา้ลง การขนสินคา้ข้ึน 
หรือการด าเนินการอ่ืนเพ่ือถนอมรักษาสินคา้ใหอ้ยู่
ในสภาพดี

62.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือโอเวอร์โคต้ คาร์โคต้ เคป โคลก้ อาโนรัก (รวม
ถึงแจก็เก็ตท่ีใส่เล่นสกี) เส้ือกนัลม แจก็เก็ตกนัลมและ
เส้ือคลุมท่ีคลา้ยกนั ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจาก
ของตามประเภทท่ี 62.03

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือโอเวอร์โคต้ คาร์โคต้ เคป โคลก้ อาโนรัก (รวม
ถึงแจก็เก็ตท่ีใส่เล่นสกี) เส้ือกนัลม แจก็เก็ตกนัลมและ
เส้ือคลุมท่ีคลา้ยกนั ของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจาก
ของตามประเภทท่ี 62.04

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

หมายเหตุ 2
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62.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สูท เคร่ืองแต่งตวัเป็นชุด แจก็เก็ต เส้ือเบลเซอร์ 
กางเกงขายาว ชุดหมีท่ีมีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขา
สามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดวา่ยน ้า) 
ของบุรุษและเด็กชาย

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สูท เคร่ืองแต่งตวัเป็นชุด แจก็เก็ต เส้ือเบลเซอร์ เส้ือ
กระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขา
ยาว ชุดหมีท่ีมีเอ๊ียมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน 
และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดวา่ยน ้า) ของสตรีหรือ
เด็กผูห้ญิง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เช้ิตของบุรุษหรือเด็กชาย สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือเบลาส์ เช้ิต และเช้ิตเบลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอ่ืนๆ กางเกงชั้นใน 
กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนทเ์ช้ิต พิจามา เส้ือคลุม
อาบน ้า เส้ือคลุมแต่งตวัและของท่ีคลา้ยกนั ของบุรุษ
หรือเด็กชาย

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน
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62.08 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอ่ืนๆ ชุดชั้นใน
ชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ 
กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เส้ือคลุมชนิดเนกลี
เซย ์เส้ือคลุมอาบน ้า เส้ือคลุมแต่งตวั และของท่ี
คลา้ยกนั ของสตรีหรือด็กหญิง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.09 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือผา้และของท่ีใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่งกายของ
เด็กเล็ก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เส้ือผา้ท่ีท  าดว้ยผา้ตามประเภทท่ี 56.02 56.03 59.03 
59.06 หรือ 59.07

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.11 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดวา่ยน ้า รวมทั้งเส้ือผา้อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.12 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เคร่ืองยกทรง เคร่ืองรัดเอวและตะโพก เคร่ืองรัดทรง
 สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่องและ
ของท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งส่วนประกอบของของดงักล่าว
 จะถกัแบบนิตหรือแบบโครเชตห์รือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อหรือถกัแบบนิตหรือถกัแบบโครเชต์
ในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน
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62.13 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้เช็ดหนา้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.14 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้คลุมไหล่ ผา้พนัคอชนิดส่ีเหล่ียม ผา้พนัคอ ผา้
โปร่งคลุมศีรษะ ผา้คลุมหนา้และของท่ีคลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.15 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ผกูคอ ผา้ผกูคอหูกระต่างและผา้ผกูคอแบบกราวตั สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.16 6216.00 ถุงมือทุกชนิด สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

62.17 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของท่ีใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่งกายท่ีจดัท าแลว้อ่ืนๆ 
รวมทั้งส่วนประกอบของเส้ือผา้หรือส่วนประกอบ
ของของท่ีใชป้ระกอบกบัเคร่ืองแต่งกาย นอกจาก
ของตามประเภทท่ี 62.12

สินคา้ภายใตป้ระเภท 62.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ โดยมีเง่ือนไขวา่ ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้น
ก าเนิดในประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08
 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 หรือตอนท่ี 60 ถูกใช ้วตัถุดิบท่ีไม่ไดถ่ิ้นก าเนิดแต่ละชนิดนั้นไดท้อในภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือในประเทศ
ท่ีไม่ใช่คู่ภาคีซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน

ตอนที ่63

ของท าด้วยส่ิงทอทีจ่ัดท าแล้วอื่นๆ ของเป็นชุด 

เส้ือผ้าทีใ่ช้แล้วและของทีใ่ช้แล้วท าด้วยส่ิงทอ ผ้าขีริ้้ว
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เพ่ือความมุ่งประสงคข์องการวินิจฉัยถ่ินก าเนิดของ
สินคา้ในตอนน้ี กฎท่ีใชส้ าหรับสินคา้นั้นจะใช้
เฉพาะกบัส่วนประกอบท่ีเป็นตวับ่งช้ีพิกดัอตัรา
ศุลกากรของสินคา้ และส่วนประกอบดงักล่าวตอ้ง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดใหต้อ้งมีการเปล่ียนพิกดัอตัรา
ศุลกากรท่ีก าหนดไวใ้นกฎเฉพาะส าหรับสินคา้นั้น

63.01 6301.10 ผา้ห่มและผา้คลุมตวัท่ีใชใ้นเวลาเดินทาง สินคา้ภายใตป้ระเภท 63.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง
 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 
ถึง 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี

63.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ท่ีใชก้บัเตียง โตะ๊ หอ้งน ้าและหอ้งครัว สินคา้ภายใตป้ระเภท 63.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง
 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 
ถึง 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี

63.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจบัจีบ) และม่านบงัตา รวมทั้ง 
กะบงัม่านหรือกะบงัเตียง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 63.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง
 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 
ถึง 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี

63.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของอ่ืนๆ ท่ีใชต้กแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภทท่ี 
94.04

สินคา้ภายใตป้ระเภท 6304 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง 
51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 ถึง
 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี

หมายเหตุ
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63.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

กระสอบและถุง ชนิดท่ีใชบ้รรจุของ สินคา้ภายใตป้ระเภท 63.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง
 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 
ถึง 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี

63.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ใบคลุมของ ผา้ใบบงัแดดและม่านกนัแดด เตน็ท ์
ใบเรือส าหรับเรือ ใบเรือส าหรับเซลบอร์ด หรือใบ
เรือส าหรับเรือบก รวมทั้งเคร่ืองแคมป้ิง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 63.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง
 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 
ถึง 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี

63.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของท่ีจดัท าแลว้อ่ืนๆ รวมถึงแบบส าหรับตดัเส้ือผา้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 63.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง
 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 
ถึง 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี

63.08 6308.00 ของเป็นชุดท่ีประกอบดว้ยผา้ทอและดา้ย จะมี
อุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตามส าหรับจดัท าเป็นพรม
ผืน เทเพสทรี ผา้ปักท่ีท าเป็นผา้ปูโตะ๊หรือผา้เช็ดมือ 
หรือจดัท าเป็นของท าดว้ยส่ิงทอท่ีคลา้ยกนั บรรจุ
ภาชนะเพ่ือการขายปลีก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 63.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง
 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 
ถึง 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี

63.09 6309.00 เส้ือผา้ท่ีใชแ้ลว้และของอ่ืนๆ ท่ีใชแ้ลว้ สินคา้ภายใตป้ระเภท 63.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง
 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 
ถึง 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี
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63.10 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผา้ข้ีร้ิวหรือเศษผา้ใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ
 ชนิดโรปและเคเบิล ท่ีใชไ้ม่ได ้และของท่ีใชจ้น
หมดสภาพแลว้ท่ีท าดว้ยเชือกดงักล่าว บรรดาท่ีท า
ดว้ยวตัถุทอ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 63.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 51.11 ถึง
 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 ประเภทท่ี 55.12 ถึง 55.16 ประเภทท่ี 58.01 
ถึง 58.02 หรือ ตอนท่ี 60 ถึง 62 โดยมีเง่ือนไขวา่สินคา้นั้นทั้งไดต้ดั(หรือถกัเป็นรูปร่าง) และเยบ็หรือประกอบข้ึนดว้ยวิธีอ่ืนในภาคี

ตอนที ่64

รองเท้า สนับแข้งและของทีค่ล้ายกัน รวมทั้ง

ส่วนประกอบของของดังกล่าว

64.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

รองเทา้กนัน ้าท่ีมีพ้ืนรองเทา้ดา้นนอกและส่วนบน
ของรองเทา้ ท  าดว้ยยางหรือพลาสติก ซ่ึงส่วนบน
ไม่ไดย้ดืติด หรือไม่ไดป้ระกอบเขา้กบัพ้ืนรองเทา้ 
โดยการเยบ็ ย  ้าหมุด ตอกตะปู ขนัเกลียว สวมเขา้
ดว้ยกนั หรือโดยกรรมวิธีท่ีคลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภท 64.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 64.06

64.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

รองเทา้อ่ืนๆ ท่ีมีพ้ืนรองเทา้ดา้นนอกและส่วนบน
ของรองเทา้ท าดว้ยยางหรือพลาสติก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 64.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 64.06

64.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

รองเทา้ท่ีมีพ้ืนรองเทา้ดา้นนอกท าดว้ยยาง พลาสติก 
หนงัฟอกหรือหนงัอดั และส่วนบนของรองเทา้ท า
ดว้ยหนงัฟอก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 64.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 64.06

64.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

รองเทา้ท่ีมีพ้ืนรองเทา้ดา้นนอกท าดว้ยยาง พลาสติก 
หนงัฟอกหรือหนงัอดั และส่วนบนของรองเทา้ท า
ดว้ยวตัถุทอ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 64.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 64.06

64.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

รองเทา้อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภท 64.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 64.06
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64.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ส่วนประกอบของรองเทา้ (รวมถึงส่วนบนของ
รองเทา้จะติดกบัพ้ืนรองเทา้ (นอกจากพ้ืนรองเทา้
ดา้นนอก) ดว้ยหรือไม่ก็ตาม) พ้ืนท่ีดา้นในท่ีถอดออก
ได ้เบาะรองส้นและของท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งสนบัแขง้
เคร่ืองหุม้ขาและของท่ีคลา้ยกนั และส่วนประกอบ
ของของดงักล่ว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 64.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

ตอนที ่65

เคร่ืองสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเคร่ืองสวม

ศีรษะ

65.01 6501.00 ทรงหมวก ตวัหมวก และฮู๊ด ท าดว้ยสักหลาด ไม่ได้
อดัเป็นรูปทรง หรือไม่ไดท้  าปีก รวมทั้งพลาโต
และมงัชอง (รวมถึงสลิตมงัชอง) ท าดว้ยสักหลาด

สินคา้ภายใตป้ระเภท 65.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

65.02 6502.00 ทรงหมวก ท่ีสานหรือท าโดยการประกอบแถบเขา้
ดว้ยกนัท าดว้ยวตัถุใดก็ตาม ไม่ไดอ้ดัเป็นรูปทรงหรือ
ไม่ไดท้  าปีก ไม่ไดบุ้ภายในหรือไม่ไดต้กแต่ง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 65.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

65.03 6503.00 หมวกและเคร่ืองสวมศีรษะอ่ืนๆ ท่ีท  าดว้ยสักหลาด 
ท าจากตวัหมวก จากฮู๊ดหรือพลาโตตามประเภทท่ี 
65.01 จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 65.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 65.03  ถึง  65.05

65.04 6504.00 หมวกและเคร่ืองสวมศีรษะอ่ืนๆ ท่ีสานหรือท าโดย
การประกอบแถบเขา้ดว้ยกนั ท าดว้ยวตัถุใดก็ตาม จะ
บุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 65.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 65.03  ถึง  65.05
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65.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

หมวกและเคร่ืองสวมศีรษะอ่ืนๆ ท่ีถกัแบบนิตหรือ
แบบโครเชต ์หรือท าจากผืนผา้ลูกไม ้ผืนสักหลาด
หรือผา้ส่ิงทออ่ืนๆ ท่ีเป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุ
ภายในหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผม ท าดว้ย
วตัถุใดก็ตามจะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 65.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 65.03  ถึง  65.05

65.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เคร่ืองสวมศีรษะอ่ืนๆ จะบุภายในหรือตกแต่ง
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภท 65.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

65.07 6507.00 แถบรองขอบใน ซบัใน ส่ิงหุม้ พ้ืนทรงหมวก โครง
หมวก กระบงัหนา้ และแถบรัดคาง ส าหรับเคร่ือง
สวมศีรษะ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 65.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่66

ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าทีเ่ป็นทีน่ัง่ แส้ (วปิ)  

แส้ขี่ม้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 66.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 66.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 66.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 66.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 66.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 66.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

6602.00

ร่ม และร่มปักกนัแดด (รวมถึงร่มท่ีเป็นไมเ้ทา้ ร่มปัก
ในสวนและร่มท่ีคลา้ยกนั)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

66.01

66.02

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

66.03

ไมเ้ทา้ ไมเ้ทา้ท่ีเป็นท่ีนัง่ แส้ (วิป) แส้ข่ีมา้และของท่ี
คลา้ยกนั

ส่วนประกอบ ส่ิงท่ีใชต้กแต่ง และอุปกรณ์ประกอบ
ของของตามประเภทท่ี 66.01 หรือ 66.02
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ตอนที ่67

ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกทีจ่ัดเตรียมแล้ว และ

ของท าด้วยขนดังกล่าว  ดอกไม้เทียม

 ของท าด้วยผมคน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 67.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 67.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 67.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 67.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 67.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 67.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 67.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 67.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่68

ของท าด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส 

ไมกาหรือวตัถุทีค่ล้ายกัน

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม 
แผงผมและของท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยผมคน ขนสัตว ์
หรือท าดว้ยวตัถุทอ รวมทั้งของท าดว้ยผมคนท่ีไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

67.04

ผมคนท่ีตกแต่ง สาง ฟอก หรือจดัท าอยา่งอ่ืน รวมทั้ง
ขนแกะ ขนสัตวอ่ื์นๆ หรือวตัถุทออ่ืนๆ ท่ีจดัเตรียม
เพ่ือใชท้  าผมปลอมหรือของท่ีคลา้ยกนั

หินท่ีใชท้  าอนุสาวรียห์รือหินก่อสร้าง ท่ีจดัท าแลว้ 
(ยกเวน้หินชนวน) และของท าดว้ยหินดงักล่าว 
นอกจากของตามประเภทท่ี 68.01 รวมทั้งหินโมเสก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.02

หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพ้ืน ท าดว้ยหิน
ธรรมชาติ (ยกเวน้หินชนวน)

6801.0068.01

67.01

ดอกไมเ้ทียม ใบไมเ้ทียม ผลไมเ้ทียม ส่วนประกอบ
ของของดงักล่าว รวมทั้งของท าดว้ยดอกไมเ้ทียม 
ใบไมเ้ทียมหรือผลไมเ้ทียม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

67.02

หนงัและส่วนอ่ืนของสัตวปี์กท่ีมีขนแขง็หรือขนอ่อน
ติด ขนแขง็ ส่วนของขนแขง็ ขนอ่อน และของท า
ดว้ยของดงักล่าว (นอกจากของตามประเภทท่ี 05.05 
และกา้นขนนกท่ีจดัท าแลว้)

6701.00

6703.0067.03

- 195 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือแผง แผน่ กระเบ้ือง กอ้นเหล่ียมและของท่ีคลา้ยกนั 
ท่ีท  าดว้ยเส้นใยพืช ฟาง หรือท าดว้ยข้ีกบ ช้ินไม ้
สะเก็ดไม ้ข้ีเล่ือยหรือเศษไมอ่ื้นๆ เกาะหรือติดรวมกนั
 ดว้ยซีเมนต ์ปลาสเตอร์หรือสารยดึจ าพวกแร่อ่ืนๆ

6808.0068.08

ใยข้ีแร่ ใยหินและใยแร่ท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งเอกซ์โฟลี
เอตเตด็เวอร์มิคิวไลต ์เอกซ์แปนเด็ดเคลย ์โฟมสแลก
และวตัถุจ  าพวกแร่ชนิดเอกซ์แปนเด็ดท่ีคลา้ยกนั ของ
ผสมและของท่ีท าดว้ยวตัถุจ  าพวกแร่ซ่ึงเป็นฉนวน
กนัความร้อน ฉนวนกนัเสียงหรือเป็นตวัดูดกลืนเสียง
 นอกจากของตามประเภทท่ี 68.11 หรือ 68.12 หรือ
ในตอนท่ี 69

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.06

ของท าดว้ยแอสฟัลดห์รือท าดว้ยวตัถุท่ีคลา้ยกนั (เช่น
 ปิโตรเลียมบิทูเมนหรือโคลทาร์พิตช)์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.07

หินโม่ หินบด จานเจียระไนและของท่ีคลา้ยกนั ไม่มี
โครง ใชส้ าหรับบด ลบั ขดั แต่งใหไ้ดข้นาดหรือตดั 
หินลบัหรือหินขดัท่ีใชด้ว้ยมือ และส่วนประกอบ
ของของดงักล่าวท าดว้ยหินธรรมชาติ วตัถุขดัถู
ธรรมชาติอดั หรือวตัถุขดัถูเทียมอดั หรือท าดว้ยเซรา
มิก มีหรือไม่มี ส่วนประกอบท่ีท าดว้ยวตัถุอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.04

ผงขดัถูหรือเม็ดขดัถู ธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผน่
รองรับท่ีท าดว้ยวตัถุทอ กระดาษ กระดาษแขง็หรือ
วตัถุอ่ืนๆ จะตดัใหเ้ป็นรูปทรง เยบ็หรือจดัท าอยา่ง
อ่ืนหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.05

หินชนวนท่ีจดัท าแลว้ และของท าดว้ยหินชนวนหรือ
ท าดว้ยหินชนวนอดั

6803.0068.03
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.13  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ไมกาท่ีจดัท าแลว้ และของท าดว้ยไมกา รวมถึงไมกา
ท่ี เกาะหรือติดรวมกนัหรือท่ีท าข้ึนใหม่ จะมีส่ิง
รองรับท่ีเป็นกระดาษ กระดาษแขง็หรือวตัถุอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.14

เส้นใยแอสเบสทอสท่ีจดัท าแลว้ ของผสมท่ีมีแอส
เบสทอสเป็นหลกั หรือมีแอสเบสทอสกบั
แมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลกั รวมทั้งของท าดว้ย
ของผสมดงักล่าวหรือท าดว้ยแอสเบสทอส (เช่น ดา้ย
 ผา้ทอ เส้ือผา้ เคร่ืองสวมศีรษะ รองเทา้ ปะเก็น) จะ
เสริมใหแ้ขง็แรงหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตาม
ประเภทท่ี 68.11 หรือ 68.13

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.12

วตัถุเสียดทานและของท าดว้ยวตัถุดงักล่าว (เช่น 
แผน่บาง มว้น แถบ เซกเมนต ์จาน แหวนรอง แพด็) 
ยงัไม่ไดติ้ดตั้ง ส าหรับใชก้บัเบรก คลชั หรือของท่ี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.13

ของท าดว้ยซีเมนต ์คอนกรีต หรือท าดว้ยหินเทียม จะ
เสริมใหแ้ขง็แรงหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.10

ของท าดว้ยแอสเบสทอสซีเมนต ์เซลลูโลสไฟเบอร์ 
ซีเมนต ์หรือท าดว้ยของท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.11

แผง แผน่ กระเบ้ือง กอ้นเหล่ียมและของท่ีคลา้ยกนั 
ท่ีท  าดว้ยเส้นใยพืช ฟาง หรือท าดว้ยข้ีกบ ช้ินไม ้
สะเก็ดไม ้ข้ีเล่ือยหรือเศษไมอ่ื้นๆ เกาะหรือติดรวมกนั
 ดว้ยซีเมนต ์ปลาสเตอร์หรือสารยดึจ าพวกแร่อ่ืนๆ

6808.0068.08

ของท าดว้ยปลาสเตอร์หรือท่ีมีส่วนผสมของ
ปลาสเตอร์เป็นหลกั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.09
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 68.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่69

ผลิตภัณฑ์เซรามิก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

กระเบ้ืองมุงหลงัคา ท่อยอดปล่องไฟ บวัยอดปล่องไฟ
 ส่ิงบุปล่องไฟ ส่ิงประดบัทางสถาปัตยกรรมและ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิกอ่ืนๆ ส าหรับใชใ้นการก่อสร้าง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.05

หลอดหรือท่อ ท่อน า ราง และอุปกรณ์ติดตั้งส าหรับ
หลอดหรือท่อหรือท่ีเป็นเซรามิก

6906.0069.06

ผลิตภณัฑเ์ซรามิกทนไฟอ่ืนๆ (เช่น รีทอร์ต เบา้ เตา
อบ หวัฉีด ปลัก๊ ฐานรอง เบา้หลอมโลหะมีค่า หลอด
หรือท่อ ปลอกและเส้น) นอกจากของท าดว้ยดินซาก
หอยหรือดินทรายท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.03

อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพ้ืน กระเบ้ืองท่ีใชร้องหรือใช้
เสริมท่ีเป็นเซรามิก และของท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.04

อิฐ บล็อก กระเบ้ือง และผลิตภณัฑเ์ซรามิกอ่ืนๆ ท า
ดว้ยดินซากหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ทริโพไลต ์หรือ
ไดอะทอไมต)์ หรือท าดว้ยดินทรายท่ีคลา้ยกนั)

6901.0069.01

อิฐ บล็อก กระเบ้ือง ชนิดทนไฟ และผลิตภณัฑเ์ซรา
มิกทนไฟท่ีคลา้ยกนัส าหรับใชใ้นการก่อสร้าง 
นอกจากของท าดว้ยดินซากหอยหรือดินทรายท่ี
คลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.02

ของท าดว้ยหินหรือสารจ าพวกแร่อ่ืนๆ (รวมถึงใย
คาร์บอน ของท าดว้ยใยคาร์บอน และของท าดว้ย
ถ่านพีต) ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

68.15
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ

เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหาร เคร่ืองครัว ของใชใ้น
บา้นเรือนอ่ืนๆ และของใชใ้นหอ้งน ้า ชนิด
พอร์ซเลนหรือชนิดเน้ือละเอียด (ไชน่า)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.11

เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหาร เคร่ืองครัว ของใชใ้น
บา้นเรือนอ่ืนๆ และของใชใ้นหอ้งน ้า ท่ีเป็นเซรามิก 
นอกจากชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเน้ือละเอียด (ไชน่า)

6912.0069.12

ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส าหรับใชต้ามหอ้งปฏิบติัการ ใช้
ในทางเคมีหรือใชใ้นทางเทคนิคอ่ืนๆ อ่างและ
ภาชนะรองรับท่ีคลา้ยกนั ท่ีเป็นเซรามิกชนิดท่ีใช้
ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหมอ้ กระปุกและของท่ี
คลา้ยกนั ท่ีเป็นเซรามิกชนิดท่ีใชส้ าหรับล าเลียงหรือ
บรรจุของ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.09

อ่างลา้งชาม อ่างลา้งหนา้ ฐานตั้งอ่างลา้งหนา้ อ่าง
อาบน ้า บิเด โถส้วม โถชกัโครก โถปัสสาวะ และ
เคร่ืองสุขภณัฑติ์ดตั้งถาวรท่ีคลา้ยกนั ท่ีเป็นเซรามิก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.10

กระเบ้ืองปูพ้ืนและทางเดิน กระเบ้ืองปูพ้ืนเตาหรือ
ติดผนงั ท่ีเป็นเซรามิกไม่ไดเ้คลือบ รวมทั้งหินโมเสก
และของท่ีคลา้ยกนั ท่ีเป็นเซรามิกไม่ไดเ้คลือบ จะมี
ส่ิงรองรับหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.07

กระเบ้ืองปูพ้ืนและทางเดิน กระเบ้ืองปูพ้ืนเตาหรือ
ติดผนงั ท่ีเป็นเซรามิกเคลือบแลว้ รวมทั้งหินโมเสก
และของท่ีคลา้ยกนัท่ีเป็นเซรามิกเคลือบแลว้ จะมีส่ิง
รองรับหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.08
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รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 69.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่70

แก้วและเคร่ืองแก้ว

70.01 7001.00 คูลเลต เศษแกว้อ่ืนๆ และของท่ีใชไ้ม่ไดอ่ื้นๆ ท าดว้ย
แกว้ รวมทั้งแกว้ท่ีเป็นกอ้น

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

แกว้ท่ีไดจ้ากการดึงหรือเป่า เป็นแผน่ จะมีชั้นผิว
ส าหรับดูดกลืนแสง สะทอ้นแสงหรือไม่สะทอ้น
แสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ไดต้กแต่งอยา่งอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.04

โฟลตกลาสและแกว้ท่ีขดัผิวหรือขดัมนั เป็นแผน่ จะ
มีชั้นผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะทอ้นแสงหรือไม่
สะทอ้นแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ไดต้กแต่งอยา่งอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.05

แกว้ท าเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็กตาม
ประเภทท่ี 70.18) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อ ท่ี
ไม่ไดต้กแต่ง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.02

แกว้ท่ีไดจ้ากการหล่อหรือการรีด เป็นแผน่หรือเป็น
โพรไฟล ์จะมีชั้นผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะทอ้น
แสงหรือไม่สะทอ้นแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้
ตกแต่งอยา่งอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.03

รูปป้ันขนาดเล็กและของประดบัอ่ืนๆ ท่ีเป็นเซรามิกทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.13

ผลิตภณัฑเ์ซรามิกอ่ืนๆทุก
ประเภท
ยอ่ย

69.14

เคร่ืองใชบ้นโตะ๊อาหาร เคร่ืองครัว ของใชใ้น
บา้นเรือนอ่ืนๆ และของใชใ้นหอ้งน ้า ท่ีเป็นเซรามิก 
นอกจากชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเน้ือละเอียด (ไชน่า)

6912.0069.12

- 200 -



ประเภท ประเภท

ย่อย
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

คาร์บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หมอ้ ขวดยา แอ
มพลูและภาชนะอ่ืนๆ ท าดว้ยแกว้ชนิดท่ีใชล้  าเลียง
หรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโหลแกว้ท่ีใชถ้นอมอาหาร
 จุก ฝาและท่ีปิดอ่ืนๆ ท าดว้ยแกว้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.10

กระเปาะแกว้ (รวมถึงท่ีเป็นรูปกลมและเป็นหลอด) 
ท่ีมีปลายเปิด และส่วนประกอบของกระเปาะ
ดงักล่าวท่ีท าดว้ยแกว้ ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตต้ิง) 
ส าหรับใชท้  าหลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย ์หรือ
หลอดท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.11

ฉนวนแบบมลัติเพิลวอลลท่ี์ท าดว้ยแกว้7008.0070.08

กระจกเงา จะมีกรอบหรือไม่ก็ตามรวมถึงกระจก
มองหลงั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.09

แกว้ตามประเภทท่ี 70.03  70.04 หรือ 70.05 ท่ีท  าให้
โคง้ แต่งขอบ สลกั เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือ
ตกแต่งอยา่งอ่ืน แต่ตอ้งไม่มีกรอบหรือติดกบัวตัถุอ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.06

กระจกนิรภยัชนิดแตกแลว้ไม่มีคม (เทมเพอร์) หรือ
ชนิดแตกแลว้ไม่กระจาย (ลามิเนต)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.07

โฟลตกลาสและแกว้ท่ีขดัผิวหรือขดัมนั เป็นแผน่ จะ
มีชั้นผิวส าหรับดูดกลืนแสง สะทอ้นแสงหรือไม่
สะทอ้นแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ไดต้กแต่งอยา่งอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.05
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือเคร่ืองแกว้ท่ีใชต้ามหอ้งปฏิบติัการ ในทางอนามยั
หรือในทางเภสัชกรรม จะท าเคร่ืองหมายแบ่งส่วน
หรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.17

กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดควอตซ์ และ
กระจกท่ีคลา้ยกนั กระจกแวน่ตาชนิดธรรมดาหรือ
ชนิดปรับสายตาท่ีโคง้ งอ กลวงหรือท่ีคลา้ยกนั 
ไม่ไดต้กแต่งเพ่ือใชง้านทางทศันศาสตร์ รวมทั้งแกว้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.15

บล็อกปูพ้ืน แผน่หนา อิฐ แผน่ส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
กระเบ้ืองและของอ่ืนๆ ท าดว้ยแกว้อดัหรือแกว้หล่อ 
จะเสริมดว้ยลวดหรือไม่ก็ตาม ชนิดท่ีใชก้บัอาคาร
หรือเพ่ือการก่อสร้าง ลูกบาศกแ์กว้ และแกว้ท่ีท  าเป็น
ของขนาดเล็กอ่ืนๆ จะมีส่ิงรองรับหรือไม่ก็ตาม 
ส าหรับใชเ้ป็นโมเสกหรือเพ่ือการประดบัท่ีคลา้ยกนั 
แผน่แกว้ท่ีมีตะกัว่เป็นขอบ (เลดเตด็ไลต)์ และของท่ี
คลา้ยกนั รวมทั้งแกว้ชนิดมลัติเซลลูลาร์หรือชนิด
โฟม ท่ีเป็นบล็อก แผง แผน่ เบ้ียหรือลกัษณะคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.16

แกว้ไส้ในส าหรับกระติกสูญญากาศหรือส าหรับ
ภาชนะสูญญากาศอ่ืนๆ

7012.0070.12

เคร่ืองแกว้ท่ีใชใ้หส้ัญญาณและวตัถุเชิงทศันศาสตร์
ท าดว้ยแกว้ (นอกจากของตามประเภทท่ี 70.15) ท่ี
ไม่ไดต้กแต่งเพ่ือใชง้านทางทศันศาสตร์

7014.0070.14

เคร่ืองแกว้ชนิดท่ีใชบ้นโตะ๊อาหาร ในครัว ในหอ้งน ้า
 ในส านกังาน ใชต้กแต่งภายในหรือเพ่ือ
วตัถุประสงคท่ี์คลา้ยกนั (นอกจากของตามประเภทท่ี 
70.10 หรือ 70.18)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.13
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

70.18 ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือก่ึงรัตนชาติ
เทียมและแกว้ท าเป็นของขนาดเล็กท่ีคลา้ยกนั และ
ของท าดว้ยของดงักล่าวนอกจากเคร่ืองเพชรพลอย
และรูปพรรณท่ีเป็นของเทียม ลูกตาแกว้นอกจากท่ี
เป็นอวยัวะเทียม รูปป้ันขนาดเล็กและเคร่ืองประดบั
อ่ืนๆ ท าดว้ยแกว้ท่ีท  าเป็นรูปโดยใชต้ะเกียงฟู่ นอกจาก
เคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณท่ีเป็นของเทียม ลูก
กลมแกว้ขนาดเล็กท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน 1 
มิลลิเมตร

7018.10 - ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือก่ึงรัตนชาติ
เทียมและแกว้ท าเป็นของขนาดเล็กท่ีคลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7018.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7018.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7018.20  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

7018.90 -  อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7018.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 70.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่71

ใยแกว้ (รวมถึงปุยแกว้) และของท าดว้ยใยแกว้ (เช่น 
ดา้ย ผา้ทอ)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.19

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยแกว้7020.0070.20

เคร่ืองแกว้ท่ีใชต้ามหอ้งปฏิบติัการ ในทางอนามยั
หรือในทางเภสัชกรรม จะท าเคร่ืองหมายแบ่งส่วน
หรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

70.17

- ลูกกลมแกว้ขนาดเล็กท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน 1 
มิลลิเมตร

7018.20
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ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลีย้ง รัตนชาติหรือกึ่งรัตน

ชาติ โลหะมีค่า โลหะทีหุ้่มติดด้วยโลหะมีค่า

 และของทีท่ าด้วยของดังกล่าว  เคร่ืองเพชรพลอย

และรูปพรรณทีเ่ป็นของเทียม 

เหรียญกษาปน์

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนน้ี ไข่มุกธรรมชาติหรือ
ไข่มุกเล้ียงซ่ึงเพียงแต่ร้อยเขา้ดว้ยกนัชัว่คราวเพ่ือ
ความสะดวกในการขนส่งและไม่ไดต้กแต่งอยา่งอ่ืน 
ใหถื้อวา่เป็นไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเล้ียงท่ีไม่ได้
ตกแต่งตามประเภทยอ่ย 7101.21

71.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเล้ียง จะตกแต่งหรือตดั
แลว้หรือไม่ก็ตามแต่ไม่ไดร้้อยเขา้ดว้ยกนัหรือ
ประกอบกบัตวัเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือ
ไข่มุกเล้ียง ซ่ึงร้อยเขา้ดว้ยกนัชัว่คราวเพ่ือสะดวกแก่
การขนส่ง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

71.02 เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ไดป้ระกอบกบั
ตวัเรือน

7102.10 - ไม่ไดค้ดั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
- ใชใ้นทางอุตสาหกรรม

7102.21 - - ไม่ไดต้กแต่งหรือเพียงแต่เล่ือย หรือท าใหแ้ยก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- - อ่ืนๆ7102.29

หมายเหตุ
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.29  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
- ไม่ใชใ้นทางอุตสาหกรรม

7102.31 - - ไม่ไดต้กแต่งหรือเพียงแต่เล่ือย หรือท าใหแ้ยก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

71.03 รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และก่ึงรัตนชาติ จะตกแต่ง
 หรือคดัแลว้ หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ไดร้้อยเขา้ดว้ยกนั
หรือประกอบกบัตวัเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจาก
เพชร) และก่ึงรัตนชาติท่ีไม่ไดค้ดั ซ่ึงร้อยเขา้
ดว้ยกนัขัว่คราวเพ่ือสะดวกแก่การขนส่ง

7103.10 - ไม่ไดต้กแต่งหรือเพียงแต่เล่ือยหรือท าเป็นรูปทรง
อยา่งหยาบ ๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7103.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- ตกแต่งอยา่งอ่ืน
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7103.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7103.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7103.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7103.99  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - ทบัทิม แซปไฟร์และมรกต7103.91

- - อ่ืนๆ7103.99

- - อ่ืนๆ7102.29

- - อ่ืนๆ7102.39
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71.04 รัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์หรือ
ท าข้ึนใหม่ จะตกแต่งหรือคดัแลว้หรือไม่ก็ตาม แต่
ไม่ไดร้้อยเขา้ดว้ยกนัหรือประกอบกบัตวัเรือน 
รวมทั้งรัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติท่ีไดจ้ากการ
สังเคราะห์หรือท าข้ึนใหม่ท่ีไม่ไดค้ดั ซ่ึงร้อยเขา้
ดว้ยกนัชัว่คราวเพ่ือสะดวกแก่การขนส่ง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7104.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7104.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7104.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7104.20  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7104.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7104.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือทองค า (รวมถึงทองค าชุบดว้ยแพลทินมั) ยงัไม่ไดข้ึ้น

รูป หรืออยูใ่นลกัษณะก่ึงส าเร็จรูปหรือเป็นผง
ทุก

ประเภท
ยอ่ย

71.08

เงิน (รวมถึงเงินชุบดว้ยทองค าหรือแพลทินมั) ยงั
ไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอด) หรืออยูใ่นลกัษณะก่ึง
ส าเร็จรูปหรือเป็นผง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

71.06

โลหะสามญัท่ีหุม้ติดดว้ยเงิน ท่ีไม่ไดจ้ดัท ามากไป
กวา่ขั้นก่ึงส าเร็จรูป

7107.0071.07

- อ่ืนๆ7104.90

ฝุ่ นและผงของรัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติท่ีไดจ้าก
ธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

71.05

- พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์7104.10

- อ่ืนๆ ไม่ไดต้กแต่งหรือเพียงแต่เล่ือยหรือท าเป็น
รูปทรงอยา่งหยาบๆ

7104.20
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

71.12 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ท  าดว้ยโลหะมีค่าหรือโลหะ
ท่ีหุม้ติดดว้ยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของท่ีใช้
ไม่ไดอ่ื้นๆ ท่ีมีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมี
ค่าชนิดท่ีส่วนใหญ่ใชส้ าหรับสกดัโลหะมีค่า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

71.13 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณและส่วนประกอบ
ของของดงักล่าว ท าดว้ยโลหะมีค่า หรือท าดว้ย
โลหะท่ีหุม้ติดดว้ยโลหะมีค่า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 71.13 ถึง   71.18

71.14 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เคร่ืองทองหรือเคร่ืองเงินและส่วนประกอบของของ
ดงักล่าว ท าดว้ยโลหะมีค่าหรือท าดว้ยโลหะท่ีหุม้ติด
ดว้ยโลหะมีค่า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 71.13 ถึง   71.18

71.15 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยโลหะมีค่าหรือท าดว้ยโลหะท่ีหุม้ติด
ดว้ยโลหะมีค่า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 71.13 ถึง   71.18

แพลทินมั ยงัไม่ไดข้ึ้นรูป หรืออยูใ่นลกัษณะก่ึง
ส าเร็จรูป หรือเป็นผง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

71.10

โลหะสามญั เงินหรือทองค า ท่ีหุม้ติดดว้ยแพลทินมั 
ท่ีไม่ไดท้  ามากไปกวา่ขั้นก่ึงส าเร็จรูป

7111.0071.11

ทองค า (รวมถึงทองค าชุบดว้ยแพลทินมั) ยงัไม่ไดข้ึ้น
รูป หรืออยูใ่นลกัษณะก่ึงส าเร็จรูปหรือเป็นผง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

71.08

โลหะสามญัหรือเงิน ท่ีหุม้ติดดว้ยทองค า ไม่ไดท้  า
มากไปกวา่ขั้นก่ึงส าเร็จรูป

7109.0071.09
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71.16 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของท าดว้ยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเล้ียง ท าดว้ย
รัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือ
ท าข้ึนใหม่)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 71.13 ถึง 71.15 หรือ
 ประเภทท่ี 71.17 ถึง 71.18 หรือ ประเภทยอ่ยท่ี 7101.22   7102.39   7103.91   7103.99   หรือ 7104.90

71.17 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณท่ีเป็นของเทียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 71.13 ถึง 71.16

71.18 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เหรียญกษาปน์ สินคา้ภายใตป้ระเภท 71.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่72

เหล็กและเหล็กกล้า

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนน้ี สินคา้จะไม่ถูก
พิจารณาวา่เป็นไปตามท่ีขอ้ก าหนดใหต้อ้งมีการ
เปล่ียนพิกดัอตัราศุลกากร โดยเพียงไดถู้กตดั รวมถึง
เฉือนหรือตดัตามยาวเพ่ือเปล่ียนรูปร่างหรือ
เส้นผา่ศูนยก์ลาง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.02  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือผลิตภณัฑจ์ าพวกเหล็กท่ีไดจ้ากสินแร่เหล็กโดยวิธีได
เร็กรีดกัชนั และผลิตภณัฑจ์ าพวกเหล็กอ่ืนๆ ท่ีมี เน้ือ
พรุน เป็นกอ้น เป็นเพลเลตหรือลกัษณะท่ีคลา้ยกนั 
รวมทั้งเหล็กท่ีมีความบริสุทธ์ิอยา่งนอ้ยร้อยละ 99.94
 โดยน ้าหนกั เป็นกอ้น เป็นเพลเลตหรือลกัษณะท่ี
คลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.03

เหล็กถลุงและเหล็กสปิเกล เป็นแท่งถลุง กอ้นเหล่ียม
 หรือลกัษณะขั้นปฐมอ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.01

สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.02

หมายเหตุ
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดจ้  าพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอตท่ี
หลอมจากของท่ีใชไ้ม่ไดท่ี้เป็นเหล็กหรือเหล็กกลา้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

72.05 เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปิเกล ของเหล็ก
 หรือเหล็กกลา้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7205.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7205.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ผง
7205.21 - - ของเหล็กกลา้เจือ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7205.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7205.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7205.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7205.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.06  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่
เจือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.07

- - อ่ืนๆ7205.29

เหล็ก และเหล็กกลา้ไม่เจือ เป็นอินกอตหรือมี
ลกัษณะขั้นปฐมอ่ืนๆ (ไม่รวมถึงเหล็กตามประเภทท่ี 
72.03)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.06

ผลิตภณัฑจ์ าพวกเหล็กท่ีไดจ้ากสินแร่เหล็กโดยวิธีได
เร็กรีดกัชนั และผลิตภณัฑจ์ าพวกเหล็กอ่ืนๆ ท่ีมี เน้ือ
พรุน เป็นกอ้น เป็นเพลเลตหรือลกัษณะท่ีคลา้ยกนั 
รวมทั้งเหล็กท่ีมีความบริสุทธ์ิอยา่งนอ้ยร้อยละ 99.94
 โดยน ้าหนกั เป็นกอ้น เป็นเพลเลตหรือลกัษณะท่ี
คลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.03

- เม็ด7205.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.07  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.10 ผลิตภณัฑแ์ผน่รีดท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ 
มีความกวา้งตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป หุม้ติด ชุบ
หรือเคลือบ

- ชุบหรือเคลือบ ดว้ยดีบุก
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ- ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี โดยวิธีใชไ้ฟฟ้า7210.30

- - ท่ีมีความหนานอ้ยกวา่ 0.5 มิลลิเมตร7210.12

- ชุบหรือเคลือบดว้ยตะกัว่ รวมถึงเทอร์นเพลต7210.20

ผลิตภณัฑแ์ผน่รีดท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ 
มีความกวา้งตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป ไดจ้ากการรีด
เยน็ (โคลดรี์ดิวส์) ไม่หุม้ติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.09

- - ท่ีมีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรข้ึนไป7210.11

ผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่
เจือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.07

ผลิตภณัฑแ์ผน่รีดท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ 
มีความกวา้งตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป ไดจ้ากการ
รีดร้อน ไม่หุม้ติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.08
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี โดยวิธีอ่ืน
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ชุบหรือเคลือบดว้ยอะลูมิเนียม
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยย่อ 7210.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยย่อ 7210.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบดว้ยพลาสติก7210.70

- อ่ืนๆ7210.90

- - ชุบหรือเคลือบดว้ยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ
สังกะสี

7210.61

- - อ่ืนๆ7210.69

- ชุบหรือเคลือบดว้ยโครเมียมออกไซด ์หรือดว้ย
โครเมียมและโครเมียมออกไซด์

7210.50

- - อ่ืนๆ7210.49

- ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี โดยวิธีใชไ้ฟฟ้า7210.30

- - เป็นลูกฟกู7210.41
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.11 ผลิตภณัฑแ์ผน่รีดท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ 
มีความกวา้งนอ้ยกวา่ 600 มิลลิเมตร ไม่หุม้ติด ไม่ชุบ
 หรือไม่เคลือบ

- ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดเยน็ (โคลดรี์ดิวส์)
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - อ่ืนๆ7211.29

- อ่ืนๆ7211.90

- - อ่ืนๆ7211.19

- - มีคาร์บอนนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.25 โดยน ้าหนกั7211.23

- - รีดทั้งส่ีดา้นหรือรีดผา่นโคลสบ็อกซ์ มีความกวา้ง
เกิน 150 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 4 
มิลลิเมตร ไม่เป็นมว้น และไม่มีลวดลาย

7211.13

- - อ่ืนๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรข้ึนไป7211.14

- อ่ืนๆ7210.90
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7211.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.12 ผลิตภณัฑแ์ผน่รีดท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ 
มีความกวา้งนอ้ยกวา่ 600 มิลลิเมตร หุม้ติด ชุบหรือ
เคลือบ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

7212.30 - ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี โดยวิธีอ่ืน สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.30  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือท่อนและเส้นอ่ืนๆ ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ
 ท่ีไม่ไดท้  ามากไปกวา่ตี รีดร้อน ดึงร้อนหรืออดัรีด
ร้อน แต่รวมถึงของดงักล่าวท่ีบิดตวัหลงัจากการรีด

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.14

- หุม้ติด7212.60

ท่อนและเส้นท่ีไดจ้ากการรีดร้อน ขดเป็นมว้นอยา่ง
ไม่เป็นระเบียบ ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.13

ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบดว้ยพลาสติก7212.40

- ชุบหรือเคลือบอยา่งอ่ืน7212.50

- ชุบหรือเคลือบดว้ยดีบุก7212.10

- ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี  โดยวิธีใชไ้ฟฟ้า7212.20

- อ่ืนๆ7211.90
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.19 ผลิตภณัฑแ์ผน่รีดท าดว้ยเหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม มี
ความกวา้งตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป

- ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน เป็นมว้น
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน
 10 มิลลิเมตร

7219.12

- - มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่นอ้ยกวา่ 
4.75 มิลลิเมตร

7219.13

เหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม ท่ีเป็นอินกอตหรือมีลกัษณะ
ขั้นปฐมอ่ืนๆ รวมทั้งผลิตภณัณ์ก่ึงส าเร็จรูปท าดว้ย
เหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.18

- - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร7219.11

มุม รูปทรง และหนา้ตดัรูปต่างๆ ท าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้ไม่เจือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.16

ลวดท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.17

ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ
 ท่ีไม่ไดท้  ามากไปกวา่ตี รีดร้อน ดึงร้อนหรืออดัรีด
ร้อน แต่รวมถึงของดงักล่าวท่ีบิดตวัหลงัจากการรีด

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.14

ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่เจือทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.15
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ไม่เป็นมว้น
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.21  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.23  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดเยน็ (โคลดรี์ดิวส์)
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- - มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่นอ้ยกวา่ 
4.75 มิลลิเมตร

7219.32

- - มีความหนานอ้ยกวา่ 3 มิลลิเมตร7219.24

- - มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรข้ึนไป7219.31

- - มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน
 10 มิลลิเมตร

7219.22

- - มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่นอ้ยกวา่ 
4.75 มิลลิเมตร

7219.23

- - มีความหนานอ้ยกวา่ 3 มิลลิเมตร7219.14

- - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร7219.21

- - มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่นอ้ยกวา่ 
4.75 มิลลิเมตร

7219.13
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

7219.34 - - มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่ไม่ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
เกิน 1 มิลลิเมตร สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.20 ผลิตภณัฑแ์ผน่รีดท าดว้ยเหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม มี
ความกวา้งนอ้ยกวา่ 600 มิลลิเมตร

- ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - มีความหนานอ้ยกวา่ 4.75 มิลลิเมตร7220.12

- ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดเยน็ (โคลดรี์ดิวส์)7220.20

- - มีความหนานอ้ยกวา่ 0.5 มิลลิเมตร7219.35

- - มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรข้ึนไป7220.11

7219.90

- - มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรข้ึนไป แต่นอ้ยกวา่ 
4.75 มิลลิเมตร

7219.32

- - มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่นอ้ยกวา่ 3 
มิลลิเมตร

7219.33

- 216 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.20  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.22 ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ท่ีท  าดว้ยเหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม 
รวมทั้งมุม รูปทรงและหนา้ตดัรูปต่างๆ ท าดว้ย
เหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม

- ท่อนและเส้น ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ดึงร้อน 
หรืออดัรีด

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.30  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ท่อนและเส้น ไม่ไดท้  ามากไปกวา่ข้ึนรูปขณะเยน็
หรือตกแต่งขณะเยน็

7222.20

- ท่อนและเส้นอ่ืนๆ7222.30

- - มีภาคตดัขวางเป็นวงกลม7222.11

- - อ่ืนๆ7222.19

- อ่ืนๆ7220.90

ท่อนและเส้นท่ีไดจ้ากการรีดร้อน ขดเป็นมว้นอยา่ง
ไม่เป็นระเบียบ ท าดว้ยเหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม

7221.0072.21

- ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดเยน็ (โคลดรี์ดิวส์)7220.20
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- มุม รูปทรง และหนา้ตดัรูปต่างๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.401 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.401 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.409 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.409 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.24 เหล็กกลา้เจืออ่ืนๆ ท่ีเป็นอินกอตหรือมีลกัษณะขั้น
ปฐมอ่ืนๆ ผลิตภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูปท าดว้ยเหล็กกลา้เจือ
อ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7224.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7224.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7224.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7224.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.25 ผลิตภณัฑแ์ผน่รีดท าดว้ยเหล็กกลา้เจืออ่ืนๆ มีความ
กวา้งตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรข้ึนไป

- ท าดว้ยเหล็กกลา้ซิลิคอนอิเล็กทริก
- - ท่ีมีผลึกเรียงตวักนั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.111 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน7225.111

- อินกอตและลกัษณะขั้นปฐมอ่ืนๆ7224.10

- อ่ืนๆ7224.90

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ดึงร้อนหรืออดัรีด7222.401

ลวดท าดว้ยเหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม7223.0072.23

- - - อ่ืนๆ7222.409
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.111 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.119 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.119 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ท าดว้ยเหล็กกลา้รอบสูง
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- อ่ืนๆ ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน เป็นมว้น7225.30

- อ่ืนๆ ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ไม่เป็นมว้น7225.40

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน7225.201

- - - อ่ืนๆ7225.209

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน7225.191

- - - อ่ืนๆ7225.199

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน7225.111

- - - อ่ืนๆ7225.119
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.50  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.26 ผลิตภณัฑแ์ผน่รีดท าดว้ยเหล็กกลา้เจืออ่ืนๆ มีความ
กวา้งนอ้ยกวา่ 600 มิลลิเมตร

- ท าดว้ยเหล็กกลา้ซิลิคอนอิเล็กทริก
- - ท่ีมีผลึกเรียงตวักนั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.111 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.111 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.119 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน7226.111

- - - อ่ืนๆ7226.119

- - ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี โดยวิธีอ่ืน7225.92

- - อ่ืนๆ7225.99

- อ่ืนๆ ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดเยน็ (โคลดรี์ดิวส์)7225.50

- - ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี โดยวิธีใชไ้ฟฟ้า7225.91

- อ่ืนๆ ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ไม่เป็นมว้น7225.40
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.119 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.191 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.199 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ท าดว้ยเหล็กกลา้รอบสูง
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.93 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- - ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี โดยวิธีใชไ้ฟฟ้า7226.93

- - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน7226.91

- - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดเยน็ (โคลดรี์ดิวส์)7226.92

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน7226.201

- - - อ่ืนๆ7226.209

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน7226.191

- - - อ่ืนๆ7226.199

- - - อ่ืนๆ7226.119
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.93 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.94 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.94 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.27  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

72.28 ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ท าดว้ยเหล็กกลา้เจืออ่ืนๆ มุม 
รูปทรงและหนา้ตดัรูปต่างๆ ท าดว้ยเหล็กกลา้เจืออ่ืนๆ
 ท่อนกลวงและเส้นกลวงท่ีใชใ้นการเจาะท าดว้ย
เหล็กกลา้เจือหรือเหล็กกลา้ไม่เจือ

- ท่อนและเส้น ท าดว้ยเหล็กกลา้รอบสูง
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.101 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.101 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.109 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.109 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ท่อนและเส้น ท าดว้ยเหล็กกลา้ซิลิโคแมงกานีส
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ดึงร้อน หรืออดัรีด7228.201

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ดึงร้อน หรืออดัรีด7228.101

- - - อ่ืนๆ7228.109

- - อ่ืนๆ7226.99

ท่อนและเส้นท่ีไดจ้ากการรีดร้อน ขดเป็นมว้นอยา่ง
ไม่เป็นระเบียบ ท าดว้ยเหล็กกลา้เจืออ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.27

- - ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี โดยวิธีใชไ้ฟฟ้า7226.93

- - ชุบหรือเคลือบดว้ยสังกะสี โดยวิธีอ่ืน7226.94
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- มุม รูปทรง และหนา้ตดัรูปต่างๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.701 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.701 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.709 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.709 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ดึงร้อน หรืออดัรีด7228.701

- - - อ่ืนๆ7228.709

- ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ไม่ไดท้  ามากไปกวา่ข้ึนรูปขณะ
เยน็หรือตกแต่งขณะเยน็

7228.50

- ท่อนและเส้นอ่ืนๆ7228.60

- ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ดึง
ร้อน หรืออดัรีด

7228.30

- ท่อนและเส้นอ่ืนๆ ไม่ไดท้  ามากไปกวา่การตี7228.40

- - - ไม่ไดท้  ามากไปกวา่รีดร้อน ดึงร้อน หรืออดัรีด7228.201

- - - อ่ืนๆ7228.209
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 72.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่73

ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนน้ี สินคา้จะไม่ถูก
พิจารณาวา่เป็นไปตามท่ีขอ้ก าหนดใหต้อ้งมีการ
เปล่ียนพิกดัอตัราศุลกากร โดยเพียงไดถู้กตดั รวมถึง
เฉือนหรือตดัตามยาวเพ่ือเปล่ียนรูปร่างหรือ
เส้นผา่ศูนยก์ลาง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ชีตไพลิงท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ จะเจาะรู ตอกรู 
หรือท าโดยการประกอบส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีเช่ือมให้
เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหนา้ตดัรูปต่างๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.01

วตัถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางท าดว้ยเหล็ก
หรือเหล็กกลา้ดงัต่อไปน้ี ราง รางบงัคบัและรางท่ีติด
เฟืองหวี ล้ินประแจหลีก หวัตะเข ้คนัยดึ เคร่ือง
ประแจและเคร่ืองสับรางอ่ืนๆ หมอน เหล็กประกบั
ราง แท่นจบัราง ล่ิมยดึแท่นจบัราง แผน่รองราง 
เหล็กจบัฐานราง แผน่ฐาน เหล็กยดึฐาน และวตัถุอ่ืน
ท่ีใชเ้ฉพาะส าหรับการต่อหรือยดึราง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.02

- ท่อนกลวงและเส้นกลวงท่ีใชใ้นการเจาะ7228.80

ลวดท าดว้ยเหล็กกลา้เจืออ่ืนๆทุก
ประเภท
ยอ่ย

72.29

หมายเหตุ
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ

อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ขอ้ต่อ ขอ้งอ 
ปลอกเล่ือน) ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.07

ส่ิงก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารส าเร็จรูปตามประเภทท่ี
 94.06) และส่วนประกอบของส่ิงก่อสร้าง (เช่น 
สะพานและส่วนของสะพาน ประตูน ้า หอคอย เสาท่ี
มีโครงประสานกนั หลงัคา โครงหลงัคา ประตู
หนา้ต่าง กรอบของประตูหนา้ต่าง และธรณีประตู 
บานเล่ือน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์และคอลมัน)์ ท า
ดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ รวมทั้งแผน่ เส้น มุม รูปทรง
 หนา้ตดัรูปต่างๆ หลอดหรือท่อ และของท่ีคลา้ยกนั
ท่ีท าไวเ้พ่ือใชเ้ป็นส่ิงก่อสร้าง ท าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.08

หลอดหรือท่ออ่ืนๆ (เช่น ชนิดเช่ือมตะเขบ็ ย  ้าหมุด
หรือติดตะเขบ็ในลกัษณะท่ีคลา้ยกนั) ท่ีมีภาคตดัขวาง
เป็นวงกลม เส้นผา่ศูนยก์ลางรอบนอกเกิน 406.4 
มิลลิเมตร ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.05

หลอดหรือท่อ และโพรไฟลก์ลวงอ่ืนๆ (เช่น ชนิด
ตะเขบ็เปิด หรือเช่ือมตะเขบ็ ย  ้าหมุดหรือติดตะเขบ็
ในลกัษณะท่ีคลา้ยกนั) ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.06

หลอดหรือท่อ และโพรไฟลก์ลวง ท าดว้ยเหล็กหล่อ7303.0073.03

หลอดหรือท่อ และโพรไฟลก์ลวง ไร้ตะเขบ็ ท าดว้ย
เหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.04
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ภาชนะส าหรับบรรจุก๊าซอดัหรือก๊าซเหลว ท าดว้ย
เหล็กหรือเหล็กกลา้

7311.0073.11

เรเซอววัร์ แทง้ก ์แวต้และภาชนะท่ีคลา้ยกนัส าหรับ
ใชบ้รรจุวตัถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอดัหรือก๊าซ
เหลว) ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีมีความจุเกิน 300 
ลิตร จะบุดา้นในหรือหุม้ฉนวนความร้อนหรือไม่ก็
ตาม แต่ตอ้งไม่มีเคร่ืองอุปกรณ์กลหรือเคร่ือง
อุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยูด่ว้ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.09

แทง้ก ์คาสก ์ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะท่ี
คลา้ยกนัส าหรับใชบ้รรจุวตัถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซ
อดัหรือก๊าซเหลว) ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีมี
ความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุดา้นในหรือหุม้ฉนวน
ความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ตอ้งไม่มีเคร่ืองอุปกรณ์
กลหรือเคร่ืองอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยูด่ว้ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.10

ส่ิงก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารส าเร็จรูปตามประเภทท่ี
 94.06) และส่วนประกอบของส่ิงก่อสร้าง (เช่น 
สะพานและส่วนของสะพาน ประตูน ้า หอคอย เสาท่ี
มีโครงประสานกนั หลงัคา โครงหลงัคา ประตู
หนา้ต่าง กรอบของประตูหนา้ต่าง และธรณีประตู 
บานเล่ือน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์และคอลมัน)์ ท า
ดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ รวมทั้งแผน่ เส้น มุม รูปทรง
 หนา้ตดัรูปต่างๆ หลอดหรือท่อ และของท่ีคลา้ยกนั
ท่ีท าไวเ้พ่ือใชเ้ป็นส่ิงก่อสร้าง ท าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.08
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.14 อ จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ

ตะปู ตะปูสั้นหวัใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต 
ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทท่ี 83.05) และ
ของท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ จะมีหวั
ท าดว้ยวตัถุอ่ืนหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของ
ดงักล่าวท่ีมีหวัท าดว้ยทองแดง

7317.0073.17

ตะปูควง สลกัเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหวั
เหล่ียม ตะปูเกลียวหวัตะขอ หมุดย  ้า สลกั สลกัผา่ 
แหวนอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของท่ีคลา้ยกนั 
ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.18

โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ท าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.15

สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดงักล่าว ท า
ดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

7316.0073.16

ลวดหนามท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ แถบหรือลวด
เด่ียวท่ีบิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนามและลวดคู่ตี
เกลียวหลวมๆ ชนิดท่ีใชท้  าร้ัว ท  าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้

7313.0073.13

ของท่ีมีลกัษณะแบบผา้ (รวมถึงแถบท่ีเป็นวง) 
ตะแกรง ตาข่ายและร้ัว ท าดว้ยลวดเหล็กหรือลวด
เหล็กกลา้ เอกซ์แพนเด็ดเมทลัท าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.14

ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถกั สลิง และของท่ี
คลา้ยกนั ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ไม่หุม้
ฉนวนไฟฟ้า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.12
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

73.21 เตา เตาชุด เตายา่ง เตาท่ีมีภาชนะหุงตม้ในตวั (รวมถึง
เตาท่ีมีบอยเลอร์ส าหรับการท าความร้อนจาก
ส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หวัเตาแก๊ส 
แผน่ใชส้ าหรับอุ่นอาหาร และเคร่ืองใชท่ี้คลา้ยกนั
ส าหรับใชใ้นครอบครัว ไม่ใชไ้ฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของของดงักล่าว ท าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้

- เคร่ืองใชใ้นการหุงตม้ และแผน่ใชส้ าหรับอุ่นอาหาร

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - ท่ีใชก้๊าซเช้ือเพลิง หรือท่ีใชไ้ดท้ั้งก๊าซเช้ือเพลิงและ
เช้ือเพลิงอ่ืนๆ

7321.11

- - ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงเหลว7321.12

เขม็เยบ็ เขม็ถกันิต เขม็บอดคิน เขม็ถกัโครเชต ์เขม็
เจาะรูเพ่ือการปักและของท่ีคลา้ยกนั ส าหรับใชง้าน
ดว้ยมือ ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ รวมทั้งเขม็ซ่อน
ปลายและเขม็อ่ืนๆ ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ี
ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.19

สปริงและแผน่ท่ีใชเ้ป็นสปริง ท าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.20

ตะปูควง สลกัเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหวั
เหล่ียม ตะปูเกลียวหวัตะขอ หมุดย  ้า สลกั สลกัผา่ 
แหวนอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของท่ีคลา้ยกนั 
ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.18
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองใชอ่ื้นๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.83 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.83 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ

- ส่วนประกอบ7321.90

เคร่ืองกระจายความร้อนส าหรับการท าความร้อน
จากส่วนกลาง ไม่ไดท้  าความร้อนดว้ยไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเคร่ืองดงักล่าว ท าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้ เคร่ืองท าอากาศร้อนและเคร่ืองจ่ายอากาศ
ร้อน (รวมถึงเคร่ืองท่ีจ่ายไดท้ั้งอากาศธรรมชาติหรือ
อากาศท่ีปรับสภาพแลว้) ท่ีไม่ไดท้  าความร้อนดว้ย
ไฟฟ้า มีพดัลมหรือเคร่ืองเป่าลมท่ีขบัดว้ยมอเตอร์
ประกอบร่วมอยูด่ว้ย และส่วนประกอบของเคร่ือง
ดงักล่าว ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.22

- - ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงเหลว7321.82

- - ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงแขง็7321.83

- - ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงแขง็7321.13

- - ท่ีใชก้๊าซเช้ือเพลิง หรือท่ีใชไ้ดท้ั้งก๊าซเช้ือเพลิง 
และเช้ือเพลิงอ่ืนๆ

7321.81

- - ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงเหลว7321.12
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 73.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

73.23 ของใชบ้นโตะ๊อาหาร ของใชใ้นครัวหรือของใชต้าม
บา้นเรือนอ่ืนๆ และส่วนประกอบของของดงักล่าว 
ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ ฝอยเหล็กหรือฝอย
เหล็กกลา้ รวมทั้งของท่ีใชข้ดัหมอ้ แผน่ ถุงมือและ
ของท่ีคลา้ยกนัส าหรับขดัหรือขดัถู ท  าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ- - ท าดว้ยเหล็กหล่อ เคลือบหรือท าใหผิ้วมนัดว้ยเอนา
เมล

7323.92

- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกลา้ รวมทั้งของท่ีใชข้ดั
หมอ้ แผน่ ถุงมือและของท่ีคลา้ยกนัส าหรับขดัหรือ
ขดัถู

7323.10

- - ท าดว้ยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือท าใหผิ้วมนัดว้ย
เอนาเมล

7323.91

เคร่ืองกระจายความร้อนส าหรับการท าความร้อน
จากส่วนกลาง ไม่ไดท้  าความร้อนดว้ยไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบของเคร่ืองดงักล่าว ท าดว้ยเหล็กหรือ
เหล็กกลา้ เคร่ืองท าอากาศร้อนและเคร่ืองจ่ายอากาศ
ร้อน (รวมถึงเคร่ืองท่ีจ่ายไดท้ั้งอากาศธรรมชาติหรือ
อากาศท่ีปรับสภาพแลว้) ท่ีไม่ไดท้  าความร้อนดว้ย
ไฟฟ้า มีพดัลมหรือเคร่ืองเป่าลมท่ีขบัดว้ยมอเตอร์
ประกอบร่วมอยูด่ว้ย และส่วนประกอบของเคร่ือง
ดงักล่าว ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

73.22
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.93 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.93 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.94 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.94 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7323.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

73.24 เคร่ืองสุขภณัฑแ์ละส่วนประกอบของของดงักล่าวท า
ดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7324.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7324.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่างอาบน ้า
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7324.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7324.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7324.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7324.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7324.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ

- - อ่ืนๆ7324.29

- อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ7324.90

- อ่างลา้งชาม และอ่างลา้งหนา้ ท าดว้ยเหล็กกลา้ไม่
เป็นสนิม

7324.10

- - ท าดว้ยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือท าใหผิ้วมนัดว้ย
เอนาเมลหรือไม่ก็ตาม

7324.21

- - ท าดว้ยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกลา้ 
เคลือบหรือท าใหผิ้วมนัดว้ย
เอนาเมล

7323.94

- - อ่ืนๆ7323.99

- - ท าดว้ยเหล็กหล่อ เคลือบหรือท าใหผิ้วมนัดว้ยเอนา
เมล

7323.92

- - ท าดว้ยเหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม7323.93
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7324.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
73.25 ของอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการหล่อ ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7325.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7325.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

 อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7325.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7325.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7325.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7325.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

73.26 ของอ่ืนๆ ท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้
- ท าดว้ยการตีหรือตอกพิมพ ์แต่ไม่ไดท้  ามากไปกวา่น้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ของท าดว้ยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกลา้
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.201 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ- - - อ่ืนๆ7326.209

- - อ่ืนๆ7326.19

- - - ตะกร้า ตะแกรงหรือส่ิงท่ีคลา้ยกนั หุม้หรือ 
เคลือบดว้ยพลาสติก

7326.201

- - อ่ืนๆ7325.99

- - ลูกกลมส าหรับบดและของท่ีคลา้ยกนัใชก้บั
เคร่ืองจกัรส าหรับบด

7326.11

- ท าดว้ยเหล็กหล่อ ท่ีตีแผไ่ม่ได้7325.10

- - ลูกกลมส าหรับบดและของท่ีคลา้ยกนัใชก้บั
เคร่ืองจกัรส าหรับบด

7325.91

- อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ7324.90
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.209 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่74

ทองแดงและของท าด้วยทองแดง

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องตอนน้ี ส าหรับปีแรก ค  าวา่ 
"ปี" หมายถึง ระยะเวลานบัตั้งแต่ความตกลงฉบบัน้ีมี
ผลใชบ้งัคบัไปจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคมท่ีจะมาถึง 
ส าหรับปีหลงัจากนั้น ค  าวา่ "ปี" หมายถึง ระยะเวลา
สิบสองเดือนซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายนของปีนั้น

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.02  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

74.03 ทองแดงบริสุทธ์ิ และทองแดงเจือท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป 
(อนัรอต)

- ทองแดงบริสุทธ์ิ
7403.11 - - แคโทด และส่วนของแคโทด ตั้งแต่ปีแรกถึงปีท่ี5 

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

คอปเปอร์แมตต ์รวมทั้งซีเมนตค์อปเปอร์ (พรีซิพิเต
เตด็คอปเปอร์)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.01

ทองแดงไม่บริสุทธ์ิ รวมทั้งแอโนดทองแดงส าหรับ
การท าใหบ้ริสุทธ์ิโดยวิธีทางไฟฟ้า

7402.0074.02

- - - อ่ืนๆ7326.209

- อ่ืนๆ7326.90

หมายเหตุ
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ตั้งแต่ปีท่ี 6 เป็นตน้ไป 
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ทองแดงเจือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ- - ทองแดงเจืออ่ืนๆ (นอกจากมาสเตอร์แอลลอย 
ตามประเภทท่ี 74.05)

7403.29

- - โลหะเจือท่ีมีทองแดงและดีบุกเป็นหลกั 
(ทองบรอนซ)์

7403.22

- - โลหะเจือท่ีมีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลกั (คิว
โพรนิกเกิล) หรือโลหะเจือท่ีมีทองแดง นิกเกิลและ
สังกะสีเป็นหลกั (เงินนิกเกิล)

7403.23

- - อ่ืนๆ7403.19

- - โลหะเจือท่ีมีทองแดงและสังกะสีเป็นหลกั 
(ทองเหลือง)

7403.21

- - ท่อนท่ีใชท้  าลวด7403.12

- - บิลเล็ต7403.13
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.29  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

74.04 7404.00 เศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ท่ีเป็นทองแดง สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.05  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.06  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ฟอยลท์องแดง (จะพิมพ ์หรือรองรับดา้นหลงัดว้ย 
กระดาษ กระดาษแขง็ พลาสติกหรือวตัถุรองรับท่ี
คลา้ยกนัหรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวตัถุ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.10

หลอดหรือท่อท าดว้ยทองแดงทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.11

74.06

ลวดทองแดงทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.08

แผน่ แผน่บางและแถบ ท ้าดวยทองแดง มีความหนา
เกิน 0.15 มิลลิเมตร

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.09

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

- - ทองแดงเจืออ่ืนๆ (นอกจากมาสเตอร์แอลลอย 
ตามประเภทท่ี 74.05)

7403.29

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.07 ท่อน เส้น และโพรไฟล ์ท าดว้ยทองแดง

มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง7405.0074.05

ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.12  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 74.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่75

นิกเกิลและของท าด้วยนิกเกิล

ของใชบ้นโตะ๊อาหาร ของใชใ้นครัวหรือของใชต้าม
บา้นเรือนอ่ืนๆ และส่วนประกอบของของดงักล่าว 
ท าดว้ยทองแดง ของท่ีใชข้ดัหมอ้ แผน่ ถุงมือและ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.18

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยทองแดงทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.19

สปริงทองแดง7416.0074.16

ชุดอุปกรณ์หุงตม้หรือท าความร้อนชนิดท่ีใชต้าม
ครอบครัว ไม่ใชไ้ฟฟ้า และส่วนประกอบของของ
ดงักล่าว ท าดว้ยทองแดง

7417.0074.17

ของท่ีมีลกัษณะแบบผา้ (รวมถึงแถบท่ีเป็นวง) 
ตะแกรง และตาข่าย ท าดว้ยลวดทองแดง รวมทั้ง
เอกซ์แพนเด็ดเมทลัท าดว้ยทองแดง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.14

ตะปู ตะปูสั้นหวัใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจาก
ของตามประเภทท่ี 83.05) และของท่ีคลา้ยกนั ท า
ดว้ยทองแดง หรือท าดว้ยเหล็กหรือเหล็กกลา้ท่ีมีหวั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.15

อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ขอ้ต่อ ขอ้งอ 
ปลอกเล่ือน) ท าดว้ยทองแดง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

74.12

ลวดเกลียว เคเบิล แถบถกั และของท่ีคลา้ยกนั ท า
ดว้ยทองแดงไม่มีฉนวนไฟฟ้า

7413.0074.13
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75.01 นิกเกิลแมตต ์นิกเกิลออกไซดซิ์นเตอร์ และ
ผลิตภณัฑข์ั้นกลางอ่ืนๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7501.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7501.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7501.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7501.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

75.02 นิกเกิลท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต)
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7502.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7502.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7502.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7502.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

75.03 7503.00 เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดท่ี้เป็นนิกเกิล สินคา้ภายใตป้ระเภท 75.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 75.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 75.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

75.05 ท่อน เส้น โพรไฟลแ์ละลวด ท าดว้ยนิกเกิล
- ท่อน เส้นและโพรไฟล์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ- - ท าดว้ยนิกเกิลเจือ7505.12

ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล7504.0075.04

7505.11 - - ท าดว้ยนิกเกิลไม่เจือ

- นิกเกิลไม่เจือ7502.10

- นิกเกิลเจือ7502.20

- นิกเกิลแมตต์7501.10

- นิกเกิลออกไซดซิ์นเตอร์และผลิตภณัฑข์ั้นกลาง
อ่ืนๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล

7501.20
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ลวด
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.22  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 75.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 75.06  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 75.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 75.07  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 75.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 75.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่76

อะลูมิเนียมและของท าด้วยอะลูมิเนียม

76.01 อะลูมิเนียมท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต)
7601.10 - อะลูมิเนียมไม่เจือ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7601.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
7601.20 - อะลูมิเนียมเจือ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7601.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ 
(เช่น ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอก) ท าดว้ยนิกเกิล

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

75.07

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยนิกเกิลทุก
ประเภท
ยอ่ย

75.08

- - ท าดว้ยนิกเกิลเจือ7505.22

แผน่ แผน่บาง แถบและฟอยล ์ท าดว้ยนิกเกิลทุก
ประเภท
ยอ่ย

75.06

- - ท าดว้ยนิกเกิลเจือ7505.12

- - ท าดว้ยนิกเกิลไม่เจือ7505.21
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76.02 7602.00 เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดท่ี้เป็นอะลูมิเนียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

76.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ผงอะลูมิเนียม และเกล็ดอะลูมิเนียม สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 7604 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 7604 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.05  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือส่ิงก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารส าเร็จรูปตามประเภทท่ี

 94.06) และส่วนประกอบของส่ิงก่อสร้าง (เช่น 
สะพานและส่วนของสะพาน หอคอย เสาท่ีมีโครง
ประสานกนั หลงัคา โครงหลงัคา ประตูหนา้ต่าง 

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.10

หลอดหรือท่อ ท าดว้ยอะลูมิเนียมทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.08

อุปกรณ์ติดตั้งท  าดว้ยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ
(เช่น ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเล่ือน)

7609.0076.09

แผน่ แผน่บางและแถบ ท าดว้ยอะลูมิเนียม มีความ
หนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.06

ฟอยลอ์ะลูมิเนียม (จะพิมพห์รือรองรับดา้นหลงัดว้ย
กระดาษ กระดาษแขง็ พลาสติก หรือวตัถุรองรับท่ี
คลา้ยกนั หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวตัถุ
รองรับ) ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.07

ท่อน เส้นและโพรไฟล ์ท าดว้ยอะลูมิเนียมทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.04

ลวดอะลูมิเนียมทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.05
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.12  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.13  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.15  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 76.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่78

ตะกั่วและของท าด้วยตะกั่ว

78.01 ตะกัว่ท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต)
7801.10 - ตะกัว่บริสุทธ์ิ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7801.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

- อ่ืนๆ

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยอะลูมิเนียมทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.16

ลวดเกลียว เคเบิล แถบถกั และของท่ีคลา้ยกนั ท า
ดว้ยอะลูมิเนียม ไม่มีฉนวนไฟฟ้า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.14

ของใชบ้นโตะ๊อาหาร ของใชใ้นครัวหรือของใชต้าม
บา้นเรือนอ่ืนๆ และส่วนประกอบของของดงักล่าว 
ท าดว้ยอะลูมิเนียม ของท่ีใชข้ดัหมอ้ แผน่ ถุงมือและ
ของท่ีคลา้ยกนัส าหรับขดั หรือขดัถู ท  าดว้ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.15

คาสก ์ดรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะท่ีคลา้ยกนั 
(รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแขง็หรือแบบ
บีบพบัได)้ ส าหรับบรรจุวตัถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซ
อดัหรือก๊าซเหลว) ท าดว้ยอะลูมิเนียม ท่ีมีความจุไม่

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.12

ภาชนะอะลูมิเนียม ส าหรับบรรจุก๊าซอดัหรือก๊าซเหลว7613.0076.13

ส่ิงก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารส าเร็จรูปตามประเภทท่ี
 94.06) และส่วนประกอบของส่ิงก่อสร้าง (เช่น 
สะพานและส่วนของสะพาน หอคอย เสาท่ีมีโครง
ประสานกนั หลงัคา โครงหลงัคา ประตูหนา้ต่าง 

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

76.10

เรเซอววัร์ แทง้ก ์แวต้ และภาชนะท่ีคลา้ยกนั ส าหรับ
ใชบ้รรจุวตัถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอดัหรือก๊าซ
เหลว) ท าดว้ยอะลูมิเนียม ท่ีมีความจุเกิน 300 ลิตร 

7611.0076.11
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7801.91 - - ท่ีมีธาตุอ่ืนอยูด่ว้ยโดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดย
น ้าหนกั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7801.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

7801.99 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7801.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
78.02 7802.00 เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดท่ี้เป็นตะกัว่ สินคา้ภายใตป้ระเภท 78.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 

ของความตกลงฯ

78.03 7803.00 ท่อน เส้น โพรไฟลแ์ละลวด ท าดว้ยตะกัว่ สินคา้ภายใตป้ระเภท 78.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
78.04 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

แผน่ แผน่บาง แถบและฟอยล ์ท าดว้ยตะกัว่ รวมทั้ง
ผงตะกัว่และเกล็ดตะกัว่

สินคา้ภายใตป้ระเภท 78.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

78.05 7805.00 หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ 
(เช่น ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเล่ือน) ท าดว้ยตะกัว่

สินคา้ภายใตป้ระเภท 78.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

78.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยตะกัว่ สินคา้ภายใตป้ระเภท 78.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่79

สังกะสีและของท าด้วยสังกะสี

79.01 สังกะสีท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต)
- สังกะสีไม่เจือ

7901.11 - - ท่ีมีสังกะสีตั้งแต่ร้อยละ 99.99 ข้ึนไปโดยน ้าหนกั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7901.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

7901.12 - - ท่ีมีสังกะสีนอ้ยกวา่ร้อยละ 99.99 โดยน ้าหนกั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7901.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
7901.20 - สังกะสีเจือ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7901.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
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79.02 7902.00 เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดท่ี้เป็นสังกะสี สินคา้ภายใตป้ระเภท 79.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ

79.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ฝุ่ นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี สินคา้ภายใตป้ระเภท 79.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

79.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ท่อน เส้น โพรไฟล ์และลวด ท าดว้ยสังกะสี สินคา้ภายใตป้ระเภท 79.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

79.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

แผน่ แผน่บาง แถบและฟอลย ์ท าดว้ยสังกะสี สินคา้ภายใตป้ระเภท 79.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

79.06 7906.00 หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ 
(เช่น ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเล่ือน) ท าดว้ยสังกะสี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 79.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

79.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยสังกะสี สินคา้ภายใตป้ระเภท 79.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่80

ดีบุกและของท าด้วยดีบุก

80.01 ดีบุกท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต)
8001.10 - ดีบุกไม่เจือ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8001.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
8001.20 - ดีบุกเจือ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8001.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

80.02 8002.00 เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดท่ี้เป็นดีบุก สินคา้ภายใตป้ระเภท 80.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้นขอ้ 28 
ของความตกลงฯ
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80.03 8003.00 ท่อน เส้น โพรไฟลแ์ละลวด ท าดว้ยดีบุก สินคา้ภายใตป้ระเภท 80.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
80.04 8004.00 แผน่ แผน่บางและแถบ ท าดว้ยดีบุก มีความหนาเกิน 

0.2 มิลลิเมตร
สินคา้ภายใตป้ระเภท 80.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

80.05 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ฟอลยดี์บุก (จะพิมพห์รือรองรับดา้นหลงัดว้ยกระดาษ
 กระดาษแขง็ พลาสติก หรือวตัถุรองรับท่ีคลา้ยกนั
หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวตัถุรองรับ) 
ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร รวมทั้งผงดีบุกและเกล็ดดีบุก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 80.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

80.06 8006.00 หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ 
(เช่น ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเล่ือน) ท าดว้ยดีบุก

สินคา้ภายใตป้ระเภท 80.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

80.07 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของอ่ืนๆ ท าดว้ยดีบุก สินคา้ภายใตป้ระเภท 80.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่81

โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของท าด้วยของ

ดังกล่าว

81.01 ทงัสเตน (วลุแฟรม) และของท าดว้ยทงัสเตน รวมถึง
เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้

8101.10 - ผง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
- อ่ืนๆ

8101.94 - - ทงัสเตนท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) รวมถึงท่อน
และเส้นท่ีไดโ้ดยวิธีซินเตอริง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.94 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
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8101.95 - - ท่อนและเส้นนอกจากท่ีไดโ้ดยวิธีซินเตอริง โพร
ไฟล ์แผน่ แผน่บาง แถบและฟอยล์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.95 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

8101.96 - - ลวด สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.96 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
8101.97 - - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.97 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น

ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8101.99 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.02 โมลิบดีนมัและของท าดว้ยโมลิบดีนมั รวมถึงเศษ

และของท่ีใชไ้ม่ได้

8102.10 - ผง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
- อ่ืนๆ

8102.94 - - โมลิบดีนมัท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) รวมถึงท่อน
และเส้นท่ีไดโ้ดยวิธีซินเตอริง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.94 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

8102.95 - - ท่อนและเส้นนอกจากของท่ีไดโ้ดยวิธีซินเตอริง 
โพรไฟล ์แผน่  แผน่บาง แถบและฟอยล์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.95 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

8102.96 - - ลวด สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.96 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
8102.97 - - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.97 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น

ขอ้ 28

8102.99 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.03 แทนทาลมัและของท าดว้ยแทนทาลมั รวมถึงเศษ

และของท่ีใชไ้ม่ได้

8103.20 - แทนทาลมัท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) รวมถึงท่อน
และเส้นท่ีได ้  โดยวิธีซินเตอริง รวมทั้งผง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8103.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

8103.30 - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8103.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ
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8103.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8103.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.04 แมกนีเซียมและของท าดว้ยแมกนีเซียม รวมถึงเศษ

และของทีใชไ้ม่ได้

- แมกนีเซียมท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต)
8104.11 - - ท่ีมีแมกนีเซียมอยา่งนอ้ยร้อยละ 99.8 โดยน ้าหนกั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

8104.19 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
8104.20 - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น

ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8104.30 - ข้ีตะไบ เศษท่ีไดจ้ากการกลึงและเม็ด คดัตามขนาด 
รวมทั้งผง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ

8104.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.05 โคบอลตแ์มตตแ์ละผลิตภณัฑข์ั้นกลางอ่ืนๆ ของโล

หกรรมทางโคบอลต ์โคบอลตแ์ละของท าดว้ย
โคบอลตร์วมถึงเศษและของท่ีใชไ้ม่ได้

8105.20 - โคบอลตแ์มตต ์และผลิตภณัฑข์ั้นกลางอ่ืนๆ 
ของโลหกรรมทางโคบอลต ์โคบอลตท่ี์ยงัไม่ไดข้ึ้น
รูป(อนัรอต) รวมทั้งผง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8105.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

8105.30 - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8105.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8105.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8105.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.06 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

บิสมทัและของท าดว้ยบิสมทั รวมถึงเศษและของท่ี
ใชไ้ม่ได้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 81.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- 245 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

81.07 แคดเมียมและของท าดว้ยแคดเมียม รวมถึงเศษและ
ของท่ีใขไ้ม่ได้

8107.20 - แคดเมียมท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8107.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
8107.30 - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8107.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น

ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8107.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8107.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.08 ไทเทเนียมและของท าดว้ยไทเทเนียม รวมถึงเศษ

และของท่ีใชไ้ม่ได้

8108.20 - ไทเทเนียมท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต)  รวมทั้งผง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8108.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

8108.30 - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8108.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8108.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8108.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.09 เซอร์โคเนียมและของท าดว้ยเซอร์โคเนียม รวมถึง

เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้

8109.20 - เซอร์โคเนียมท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต)  รวมทั้งผง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8109.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

8109.30 - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8109.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8109.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8109.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.10 พลวงและของท าดว้ยพลวง รวมถึงเศษและของท่ีใช้

ไม่ได้

8110.10 - พลวงท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8110.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

- 246 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

8110.20 - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8110.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8110.90 - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8110.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.11 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

แมงกานีสและของท าดว้ยแมงกานีส รวมถึงเศษและ
ของท่ีใชไ้ม่ได้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 81.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

81.12 เบริลเลียม โครเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม 
แกลเลียม แฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม 
(โคลมัเบียม) รีเนียม และแทลเลียม และของท าดว้ย
โลหะดงักล่าว รวมถึงเศษและของท่ีใชไ้ม่ได้

- เบริลเลียม
8112.12 - - ท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
8112.13 - - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น

ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8112.19 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเถทยอ่ยอ่ืนๆ
- โครเมียม

8112.21 - - ท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
8112.22 - - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น

ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8112.29 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
- เจอร์เมเนียม

8112.301 - - - เจอร์เมเนียมท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) เศษและ
ของท่ีใชไ้ม่ได ้รวมทั้งผง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.301 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ
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8112.309 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.309 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

- วาเนเดียม
8112.401 - - - วาเนเดียมท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) เศษและ

ของท่ีใชไ้ม่ได ้รวมทั้งผง
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.401 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

8112.409 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.409 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
- แทลเลียม

8112.51 - - ท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) รวมทั้งผง สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
8112.52 - - เศษและของท่ีใชไ้ม่ได้ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.52 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น

ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8112.59 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
- อ่ืนๆ

8112.92 - - ท่ียงัไม่ไดข้ึ้นรูป (อนัรอต) เศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้
รวมทั้งผง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

8112.99 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ
81.13 ทุก

ประเภท
ยอ่ย

เซอร์เมตและของท าดว้ยเซอร์เมต รวมถึงเศษและ
ของท่ีใชไ้ม่ได้

สินคา้ภายใตป้ระเภท 81.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

ตอนที ่82

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม 

ท าด้วยโลหะสามัญ  ส่วนประกอบของของดังกล่าว

ท าด้วยโลหะสามัญ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือ ดงัต่อไปน้ี คือ เสียม พลัว่ 
แมตทอก อีเตอ้ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอ 
และเคร่ืองมือส าหรับตดัท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งกรรไกร
ตดัลิดและกรรไกรตดัเล็มทุกชนิด เคียวดา้มยาว เคียว
เก่ียวขา้ว มีดตดัหญา้ กรรไกรแต่งพุม่ไม ้ล่ิมผา่ไม ้
และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ชนิดท่ีใชใ้นการเกษตร การท า
สวนหรือการป่าไม้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.01
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

เคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือ (รวมถึงเคร่ืองมือติดกาก
เพชรใชส้ าหรับตดักระจก) ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไว้
ในท่ีอ่ืน ตะเกียงฟู่  ปากกาจบั ท่ีจบัยดึและของท่ี
คลา้ยกนั (นอกจากอุปกรณ์ประกอบและ
ส่วนประกอบของเคร่ืองมือกล) ทัง่ เตาเผาโลหะ
ชนิดห้ิวได ้จานเจียระไนท่ีประกอบกบัโครงท่ีใชง้าน
ดว้ยมือหรือเทา้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.05

ตะไบ บุง้ คีม (รวมถึงคีมตดั) คีมปากนกแกว้ ปากคีบ
 กรรไกรตดัโลหะ เคร่ืองมือตดัท่อ เคร่ืองมือตดัสลกั 
เคร่ืองมือตอกรู และเคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือท่ี
คลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.03

ประแจปากตายและประแจเล่ือนท่ีใชง้านดว้ยมือ 
(รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่รวมถึงดา้มจบัดอกกดั
เกลียวใน) รวมทั้งประแจบ๊อกซ์ชนิดถอดสับเปล่ียน
ได ้มีหรือไม่มีดา้มจบั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.04

เล่ือยมือ ใบเล่ือยทุกชนิด (รวมถึงใบเล่ือยท่ีใชส้ าหรับ
เฉือน ท าร่องหรือใบเล่ือยท่ีไม่มีฟัน)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.02

เคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือ ดงัต่อไปน้ี คือ เสียม พลัว่ 
แมตทอก อีเตอ้ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอ 
และเคร่ืองมือส าหรับตดัท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งกรรไกร
ตดัลิดและกรรไกรตดัเล็มทุกชนิด เคียวดา้มยาว เคียว
เก่ียวขา้ว มีดตดัหญา้ กรรไกรแต่งพุม่ไม ้ล่ิมผา่ไม ้
และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ชนิดท่ีใชใ้นการเกษตร การท า
สวนหรือการป่าไม้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.01
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ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือกรรไกร กรรไกรส าหรับช่างตดัเส้ือ และกรรไกรท่ี
คลา้ยกนั รวมทั้งใบกรรไกร

8213.0082.13

มีดท่ีมีใบมีด มีลกัษณะเป็นฟันหรือไม่ก็ตาม (รวมถึง
มีดท่ีใชต้ดัแต่งตน้ไม)้ และใบมีดส าหรับมีดดงักล่าว 
นอกจากมีดตามประเภทท่ี 82.08

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.11

มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนท่ี
เพียงแต่ข้ึนรูป)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.12

แผน่ แท่ง ปลาย และของท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยเซอร์เมต
 ท่ีใชก้บัเคร่ืองมือแต่ยงัไม่ไดป้ระกอบติดกบัเคร่ืองมือ

8209.0082.09

เคร่ืองใชก้ลท่ีใชแ้รงคน มีน ้าหนกั 10 กิโลกรัมหรือ
นอ้ยกวา่ใชใ้นการเตรียมหรือท าอาหารหรือเคร่ืองด่ืม

8210.0082.10

เคร่ืองมือชนิดถอดสับเปล่ียนได ้ส าหรับเคร่ืองมือท่ี
ใชง้านดว้ยมือซ่ึงจะขบัดว้ยก าลงัอยา่งอ่ืนหรือไม่ก็
ตาม หรือส าหรับเคร่ืองมือกล (เช่น ส าหรับอดั ตอก
พิมพ ์ตอกรู ท าเกลียวใน ท าเกลียวนอก เจาะ ควา้น 
ตกแต่ง ขดูผิว กลึงหรือไขตะปูควง) รวมถึงแม่พิมพ ์
(ดาย) ส าหรับดึงหรืออดัรีดโลหะ และเคร่ืองมือ
ส าหรับเจาะหินหรือเจาะดิน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.07

มีดและใบมีด ส าหรับใชก้บัเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองใช้
กล

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.08

เคร่ืองมือตามประเภทท่ี 82.02 ถึง 82.05 ตั้งแต่สอง
ประเภทพิกดัข้ึนไป ท่ีจดัท าข้ึนเป็นชุดเพ่ือการขาย
ปลีก

8206.0082.06
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ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.14  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.14  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.15  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 82.15  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่83

ของเบ็ดเตล็ดท าด้วยโลหะสามัญ

83.01 กุญแจสายยแูละกุญแจอ่ืนๆ (ชนิดท่ีใชลู้กกุญแจ ใช้
รหสัหรือใชไ้ฟฟ้า) ท าดว้ยโลหะสามญั แคลส์ปและ
โครงสร้างพร้อมแคลส์ปซ่ึงมีกุญแจอยูด่ว้ย ท  าดว้ย
โลหะสามญั ลูกกุญแจส าหรับของขา้งตน้ท าดว้ย
โลหะสามญั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- กุญแจชนิดท่ีใชก้บัรถยนต์8301.20

- กุญแจชนิดท่ีใชก้บัเฟอร์นิเจอร์8301.30

ชอ้น ส้อม ทพัพี ทพัพีโปร่ง มีดเสริฟเคก้ มีดปลา มีด
เนย คีมคีบน ้าตาลและเคร่ืองครัวหรือเคร่ืองใชบ้น
โตะ๊อาหารท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.15

- กุญแจสายยู8301.10

กรรไกร กรรไกรส าหรับช่างตดัเส้ือ และกรรไกรท่ี
คลา้ยกนั รวมทั้งใบกรรไกร

8213.0082.13

ของมีคมอ่ืนๆ (เช่น ปัตตาเล่ียน มีดส าหรับคนขาย
เน้ือหรือส าหรับใชใ้นครัวเพ่ือใชผ้า่ สับ หรือสับให้
ละเอียด มีดตดักระดาษ) รวมทั้งชุดเคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองมือใชส้ าหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเทา้ 
(รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

82.14
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ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

8301.50 - แคลส์ปและโครงพร้อมแคลส์ป ซ่ึงมีกุญแจอยูด่ว้ย สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตูนิ้รภยั ก าป่ัน ประตูหอ้งมัน่คง และล็อคเกอร์นิรภยั
ใชเ้ก็บของในหอ้งมัน่คง ท่ีหุม้เกราะหรือเสริมให้
แขง็แรง หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสารสิทธ์ิและของท่ี
คลา้ยกนั ท าดว้ยโลหะสามญั

8303.0083.03

- ลูกกุญแจท่ีแยกน าเขา้ต่างหาก8301.70

อุปกรณ์ส าหรับยดึ อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตต้ิง) และของท่ี
คลา้ยกนั ท าดว้ยโลหะสามญั เหมาะส าหรับใชก้บั
เฟอร์นิเจอร์ ประตู บนัได หนา้ต่าง มู่ล่ี ตวัถงัรถ 
เคร่ืองอาน หีบเดินทางขนาดใหญ่ หีบเก็บของ กล่อง
เก็บของมีค่า หรือใชก้บัของท่ีคลา้ยกนั ท่ีวางหรือ
แขวนหมวก เทา้แขน และส่ิงติดตั้งถาวรท่ีคลา้ยกนั
ท าดว้ยโลหะสามญั ลูกลอ้พร้อมอุปกรณ์ส าหรับยดึ
ท าดว้ยโลหะสามญั อุปกรณ์ปิดเปิดประตูอตัโนมติั
ท าดว้ยโลหะสามญั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

83.02

- กุญแจชนิดอ่ืนๆ8301.40

- ส่วนประกอบ8301.60

- 252 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

83.05 อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตต้ิง) ส าหรับแฟ้มเอกสาร คลิบ
หนีบจดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิบหนีบกระดาษ 
ป้ายดชันี และของใชใ้นส านกังานท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ย
โลหะสามญั รวมทั้งแถบลวดเยบ็ (เช่น ใชใ้น
ส านกังานในกิจการเคร่ืองเบาะ ในการบรรจุหีบห่อ) 
ท าดว้ยโลหะสามญั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8305.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8305.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8305.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8305.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8305.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8305.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ8305.90

- อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตต้ิง) ส าหรับแฟ้มเอกสาร8305.10

- แถบลวดเยบ็8305.20

ตูเ้อกสาร ตูบ้ตัรดชันี ถาดเอกสาร ท่ีวางกระดาษ ถาด
ใส่ปากกา ขาตั้งส าหรับแขวนตราประทบั และเคร่ือง
อุปกรณ์ท่ีคลา้ยกนัท่ีใชใ้นส านกังานหรือโตะ๊ท างาน 
ท าดว้ยโลหะสามญั นอกจากเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้น
ส านกังานตามประเภทท่ี 94.03

8304.0083.04
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83.06 ระฆงั ฆอ้งและของท่ีคลา้ยกนั ไม่ใชไ้ฟฟ้า ท าดว้ย
โลหะสามญั รูปหล่อขนาดเล็กและเคร่ืองประดบัอ่ืนๆ
 ท าดว้ยโลหะสามญั กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือ
กรอบท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยโลหะสามญั รวมทั้งกระจก
เงาท าดว้ยโลหะสามญั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- รูปหล่อขนาดเล็กและเคร่ืองประดบัอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

หลอดหรือท่อท่ีอ่อนงอได ้ท าดว้ยโลหะสามญั มี
หรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตต้ิง)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

83.07

- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบท่ีคลา้ยกนั 
รวมทั้งกระจกเงา

8306.30

- - ท่ีชุบดว้ยโลหะมีค่า8306.21

- - อ่ืนๆ8306.29

- ระฆงั ฆอ้ง และของท่ีคลา้ยกนั8306.10
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83.08 แคลส์ป โครงพร้อมแคลส์ป หวัเขม็ขดั หวัเขม็ขดั
ชนิดแคลส์ป ตาขอ ห่วง ตาไก่ และของท่ีคลา้ยกนั 
ท าดว้ยโลหะสามญั ชนิดท่ีใชก้บัเส้ือผา้ รองเทา้ 
ผา้ใบบงัแดด กระเป๋าถือ ของท่ีใชใ้นการเดินทาง 
หรือของอ่ืนท่ีจดัท าแลว้ รวมทั้งหมุดย  ้าท่ีเป็นรูป
ทรงกระบอกหรือสองขาท าดว้ยโลหะสามญั ลูกปัด
และเล่ือมท าดว้ยโลหะสามญั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8308.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8308.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8308.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8308.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8308.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8308.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ป้ายเคร่ืองหมาย ป้ายช่ือ ป้ายท่ีอยู ่และป้ายท่ีคลา้ยกนั
 ตวัเลข ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์อ่ืนๆ ท าดว้ยโลหะ
สามญั แต่ไม่รวมถึงของตามประเภทท่ี 94.05

8310.0083.10

- อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ8308.90

จุกและฝา (รวมถึง จุกจีบ ฝาเกลียวและจุกริน) ปลอก
หุม้ปากขวด ฝาถงัชนิดเกลียว ฝาครอบ ปากถงั ส่ิงท่ี
ใชปิ้ดผนึกและอุปกรณ์ประกอบอยา่งอ่ืนท่ีใชใ้นการ
บรรจุ ท  าดว้ยโลหะสามญั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

83.09

- ตาขอ ห่วง และตาไก่8308.10

- หมุดย  ้าท่ีเป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา8308.20
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 83.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่84

เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เคร่ืองจักร

เคร่ืองใช้กล และส่วนประกอบของเคร่ืองดังกล่าว

84.01 เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเช้ือเพลิง (คาร์ทริดจ)์ ท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชข้องเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้ง
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการแยก
ไอโซโทป

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- แท่งเช้ือเพลิง (คาร์ทริดจ)์ ท่ียงัไม่ไดใ้ช้8401.30

- เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์8401.10

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการแยก
ไอโซโทป  และส่วนประกอบของของดงักล่าว

8401.20

ลวด เส้น หลอด แผน่ อิเล็กโทรดและผลิตภณัฑท่ี์
คลา้ยกนั ท าดว้ยโลหะสามญัหรือ โลหะคาร์ไบด ์
เคลือบหรือท าแกนกลางดว้ยวตัถุจ  าพวกฟลกัซ์ชนิดท่ี
ใชใ้นการบดักรี เป่าแล่น เช่ือมหรือพอกโลหะหรือ
โลหะคาร์ไบด ์รวมทั้งลวดและเส้นท่ีท าดว้ยผงโลหะ
สามญัซ่ึงเกาะหรือติดรวมกนั ใชใ้นการพน่โลหะ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

83.11
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.02 บอยเลอร์ก าเนิดไอน ้าหรือไออ่ืนๆ (นอกจากบอย
เลอร์ส าหรับการท าความร้อนจากส่วนกลาง ซ่ึง
สามารถผลิตไอน ้าความดนัต ่าไดด้ว้ย) รวมทั้งบอย
เลอร์ท าน ้าร้อนยิ่งยวด

- บอยเลอร์ก าเนิดไอน ้าหรือไออ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.19  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.03 บอยเลอร์ส าหรับการท าความร้อนจากส่วนกลาง 
นอกจากของตามประเภทท่ี 84.02

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8403.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- ส่วนประกอบ8402.90

- บอยเลอร์8403.10

- - บอยเลอร์ก าเนิดไออ่ืนๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม8402.19

- บอยเลอร์น ้าร้อนยิ่งยวด8402.20

- - บอยเลอร์หลอดน ้า ท่ีผลิตไอน ้าเกิน 45 ตนัต่อ
ชัว่โมง

8402.11

- - บอยเลอร์หลอดน ้า ท่ีผลิตไอน ้าไม่เกิน 45 ตนัต่อ
ชัว่โมง

8402.12

- ส่วนประกอบของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์8401.40
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8403.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8403.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8403.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.04 เคร่ืองจกัรโรงงานท่ีเป็นเคร่ืองช่วยส าหรับใชง้าน
ร่วมกบับอยเลอร์ตามประเภทท่ี 84.02 หรือ 84.03 
(เช่น เคร่ืองอุ่นน ้าเล้ียง เคร่ืองท าไอดง เคร่ืองขจดัเขม่า
 เคร่ืองเก็บก๊าซเพ่ือน ามาใชใ้หม่) เคร่ืองควบแน่น
ส าหรับหน่วยจ่ายก าลงัไอน ้าและไออ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8404.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8404.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8404.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8404.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8404.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8404.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.05 เคร่ืองก าเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มี
หรือไม่มีเคร่ืองท าใหก้๊าซบริสุทธ์ิ รวมทั้งเคร่ือง
ก าเนิดก๊าซอะเซทิลีน และเคร่ืองก าเนิดก๊าซชนิดท่ีใช้
น ้าท่ีคลา้ยกนั มีหรือไม่มีเคร่ืองท าใหก้๊าซบริสุทธ์ิ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8405.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8405.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8405.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองก าเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มี
หรือไม่มีเคร่ืองท าใหก้๊าซบริสุทธ์ิ เคร่ืองก าเนิดก๊าซ
อะเซทิลีนและเคร่ืองก าเนิดก๊าซชนิดใชน้ ้าท่ีคลา้ยกนั

8405.10

- ส่วนประกอบ8405.90

- เคร่ืองควบแน่นส าหรับหน่วยจ่ายก าลงัไอน ้าหรือ
ไออ่ืนๆ

8404.20

- ส่วนประกอบ8404.90

- ส่วนประกอบ8403.90

- เคร่ืองจกัรโรงงานท่ีเป็นเคร่ืองช่วยส าหรับใชง้าน
ร่วมกบับอยเลอร์  ตามประเภทท่ี 84.02 หรือ 84.03

8404.10

- บอยเลอร์8403.10

- 258 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8405.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
84.06 เคร่ืองกงัหนัไอน ้าและเคร่ืองกงัหนัไออ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองกงัหนัอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใชเ้ฉพาะ หรือส่วน
ไหญ่ใชก้บัเคร่ืองยนตต์ามประเภทท่ี 84.07 หรือ 84.08

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.09

เคร่ืองยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบเคล่ือนตรงหรือ
ลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดดว้ยประกายไฟ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.07

เคร่ืองยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิด
ดว้ยการอดั (เคร่ืองยนตดี์เซลหรือก่ึงดีเซล)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.08

- - ใหก้  าลงัไม่เกิน 40 เม็กกะวตัต์8406.82

- ส่วนประกอบ8406.90

- เคร่ืองกงัหนัส าหรับขบัเคล่ือนเรือ8406.10

- - ใหก้  าลงัเกิน 40 เม็กกะวตัต์8406.81

- ส่วนประกอบ8405.90
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84.10 เคร่ืองกงัหนัไฮดรอลิก ลอ้น ้า และเคร่ืองควบคุม (เร
กูเลเตอร์) ของเคร่ืองดงักล่าว

- เคร่ืองกงัหนัไฮดรอลิกและลอ้น ้า
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.11 เคร่ืองกงัหนัไอพน่ เคร่ืองกงัหนัใบพดัและเคร่ือง
กงัหนัก๊าซอ่ืนๆ

- เคร่ืองกงัหนัไอพน่
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองกงัหนัใบพดั

- - มีแรงผลกัดนัเกิน 25 กิโลนิวตนั8411.12

- ส่วนประกอบ รวมถึงเคร่ืองควบคุม (เรกูเลเตอร์)8410.90

- - มีแรงผลกัดนัไม่เกิน 25 กิโลนิวตนั8411.11

- - มีก าลงัเกิน 1,000 กิโลวตัตแ์ต่ไม่เกิน 10,000 
กิโลวตัต์

8410.12

- - มีก าลงัเกิน 10,000 กิโลวตัต์8410.13

- - มีก าลงัไม่เกิน 1,000 กิโลวตัต์8410.11
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองกงัหนัก๊าซอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.12 เคร่ืองยนตแ์ละมอเตอร์อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ8411.99

- เคร่ืองยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชนั
เอนจิน) นอกจากเคร่ืองกงัหนัไอพน่

8412.10

- - มีก าลงัเกิน 5,000 กิโลวตัต์8411.82

- - ของเคร่ืองกงัหนัไอพน่หรือเคร่ืองกงัหนัใบพดั8411.91

- - มีก าลงัเกิน 1,100 กิโลวตัต์8411.22

- - มีก าลงัไม่เกิน 5,000 กิโลวตัต์8411.81

- - มีก าลงัไม่เกิน 1,100 กิโลวตัต์8411.21
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- เคร่ืองยนตแ์ละมอเตอร์ท่ีใชก้  าลงัไฮดรอลิก
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองยนตแ์ละมอเตอร์ท่ีใชก้  าลงัลม
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.13 เคร่ืองสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์ส าหรับวดัติดอยู่
ดว้ยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคร่ืองตกัยกของเหลว

- เคร่ืองสูบท่ีติดหรือออกแบบส าหรับติดอุปกรณ์
ส าหรับวดั

- อ่ืนๆ8412.80

- ส่วนประกอบ8412.90

- - เคล่ือนท่ีในแนวตรง (กระบอกสูบ)8412.31

- - อ่ืนๆ8412.39

- - เคล่ือนท่ีในแนวตรง (กระบอกสูบ)8412.21

- - อ่ืนๆ8412.29
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.40  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองสูบอ่ืนๆ รวมถึงเคร่ืองตกัยกของเหลว

- เคร่ืองสูบแบบลูกสูบหมุนอ่ืนๆ8413.60

- เคร่ืองสูบแบบหมุนเหว่ียง (เซนติฟิวกลั) อ่ืนๆ8413.70

- เคร่ืองสูบคอนกรีต8413.40

- เคร่ืองสูบแบบลูกสูบเคล่ือนตรงอ่ืนๆ8413.50

- เคร่ืองสูบท่ีใชง้านดว้ยมือ นอกจากของตาม
ประเภทยอ่ยท่ี 8413.11หรือ 8413.19

8413.20

- เคร่ืองสูบเช้ือเพลิง สารหล่อล่ืนหรือตวักลางท า
ความเยน็ ส าหรับเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในแบบ
ลูกสูบ

8413.30

- - เคร่ืองสูบส าหรับจ่ายเช้ือเพลิงหรือสารหล่อล่ืน
ชนิดท่ีใชใ้นป้ัมน ้ามนัหรืออู่ซ่อมรถ

8413.11

- - อ่ืนๆ8413.19
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.14 เคร่ืองสูบลมหรือสูบสูญญากาศ เคร่ืองอดัลมหรืออดั
ก๊าซอ่ืนๆ และพดัลม รวมทั้งเคร่ืองระบายอากาศหรือ
เคร่ืองหมุนเวียนอากาศท่ีมีพดัลมประกอบร่วมอยู่
ดว้ยจะมีตวักรองติดอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองสูบสูญญากาศ8414.10

- เคร่ืองสูบลมท างานโดยใชมื้อหรือเทา้8414.20

- - ของเคร่ืองสูบ8413.91

- - ของเคร่ืองตกัยกของเหลว8413.92

- - เคร่ืองสูบ8413.81

- - เคร่ืองตกัยกของเหลว8413.82
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- พดัลม
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ8414.90

- เคร่ืองระบายหรือเคร่ืองหมุนเวียนอากาศท่ีมีดา้น
ตามแนวนอนยาวท่ีสุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร

8414.60

- อ่ืนๆ8414.80

- - พดัลมแบบตั้งโตะ๊ ตั้งพ้ืน ติดผนงั ติดหนา้ต่าง ติด
เพดานหรือติดหลงัคาท่ีมีมอเตอร์ไฟฟ้าในตวัซ่ึงให้
ก  าลงัไม่เกิน 125 วตัต์

8414.51

- - อ่ืนๆ8414.59

- เคร่ืองอดัชนิดท่ีใชใ้นเคร่ืองท าความเยน็8414.30

- เคร่ืองอดัลมท่ีติดตั้งบนแชสซีส์ท่ีมีลอ้ ใชส้ าหรับ
ลากจูง

8414.40
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84.15 เคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบดว้ยพดัลมซ่ึงขบัดว้ย
มอเตอร์และมีส่วนท่ีใชส้ าหรับเปล่ียนอุณหภูมิและ
ความช้ืน รวมถึงเคร่ืองจกัรดงักล่าวท่ีไม่สามารถแยก
ควบคุมความช้ืนต่างหากได้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 841582 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 841582 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.83 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.83 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ8415.90

- - อ่ืนๆ มีหน่วยท าความเยน็ประกอบร่วมอยูด่ว้ย8415.82

- - ไม่มีหน่วยท าความเยน็ประกอบร่วมอยูด่ว้ย8415.83

- ชนิดท่ีใชส้ าหรับบุคคลในยานยนต์8415.20

- - มีหน่วยท าความเยน็และมีวาลว์ส าหรับเปล่ียน
ระหวา่งวงจรความเยน็และวงจรความร้อนประกอบ
ร่วมอยูด่ว้ย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตป้ัม)

8415.81

- แบบติดหนา้ต่างหรือติดผนงั ท่ีมีส่วนประกอบ
สมบูรณ์ในตวัหรือเป็น "ระบบแยกส่วน"

8415.10
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84.16 เคร่ืองพน่หรือฉีดเช้ือเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์
เนอร์) ส าหรับใชก้บัเช้ือเพลิงเหลว หรือเช้ือเพลิงป่น
หรือก๊าซ เคร่ืองเติมเช้ือเพลิงท่ีเป็นเคร่ืองกล รวมถึง
ตะกรับ เคร่ืองขบัข้ีเถา้ท่ีเป็นเคร่ืองกล และเคร่ืองใช้
ท่ีคลา้ยกนัของเคร่ืองเติมเช้ือเพลิงดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.17 เตาเผาและเตาอบชนิดท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมหรือตาม
หอ้งปฏิบติัการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใชไ้ฟฟ้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- เตาอบเบเกอร่ี รวมถึงเตาอบบิสกิต8417.20

- ส่วนประกอบ8416.90

- เตาเผาและเตาอบส าหรับยา่ง หลอม หรือกรรมวิธี
ใหค้วามร้อนอ่ืนๆ แก่สินแร่ 
แก่ไพไรตห์รือโลหะ

8417.10

- เคร่ืองพน่หรือฉีดเช้ือเพลิงอ่ืนๆ ของเตาเผา รวมถึง
เคร่ืองพน่หรือฉีดเช้ือเพลิงแบบผสม

8416.20

- เคร่ืองเติมเช้ือเพลิงท่ีเป็นเคร่ืองกล รวมถึงตะกรับ 
เคร่ืองขบัข้ีเถา้ท่ีเป็นเคร่ืองกล และเคร่ืองใชท่ี้
คลา้ยกนัของเคร่ืองเติมเช้ือเพลิงดงักล่าว

8416.30

- เคร่ืองพน่หรือฉีดเช้ือเพลิงของเตาเผาส าหรับใชก้บั
เช้ือเพลิงเหลว

8416.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.18 ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็ และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับท า
ความเยน็หรือท าใหเ้ยน็จนแขง็ ใชไ้ฟฟ้าหรือใชส่ิ้ง
อ่ืนรวมทั้งฮีตป้ัม นอกจากเคร่ืองปรับอากาศ ตาม
ประเภทท่ี 84.15

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ตูเ้ยน็ชนิดท่ีใชต้ามบา้นเรือน
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ8418.29

- - แบบคอมเพรสชนั8418.21

- - แบบแอบซอบชนั ใชไ้ฟฟ้า8418.22

- ส่วนประกอบ8417.90

- ตูเ้ยน็ท่ีมีตูแ้ช่แขง็ประกอบอยูด่ว้ยกนัโดยมีประตู
นอกแยกกนั

8418.10

- เตาอบเบเกอร่ี รวมถึงเตาอบบิสกิต8417.20

- อ่ืนๆ8417.80
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองอุปกรณ์ท าความเยน็หรือท าใหเ้ยน็จนแขง็
อ่ืนๆ รวมถึงฮีตป้ัม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - เฟอร์นิเจอร์ท่ีออกแบบส าหรับติดตั้งเคร่ือง
อุปกรณ์ท าความเยน็หรือท าใหเ้ยน็จนแขง็

8418.91

- - อ่ืนๆ8418.99

- - แบบคอมเพรสชนัท่ีมีคอนเดนเซอร์เป็นตวั
แลกเปล่ียนความร้อน

8418.61

- - อ่ืนๆ8418.69

- ตูแ้ช่แขง็แบบเปิดดา้นบน ความจุไม่เกิน 900 ลิตร8418.40

- ตู ้เคาน์เตอร์แสดงสินคา้ ตูโ้ชวอ่ื์นๆ  ท่ีมีเคร่ืองท า
ความเยน็หรือท าใหเ้ยน็จนแขง็ และเฟอร์นิเจอร์ท่ี
คลา้ยกนัท่ีมีเคร่ืองท าความเยน็  หรือท าใหเ้ยน็จนแขง็

8418.50

- ตูแ้ช่แขง็แบบเปิดดา้นหนา้ ความจุไม่เกิน 800 ลิตร8418.30
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84.19 เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรโรงงาน หรือเคร่ืองอุปกรณ์
หอ้งปฏิบติัการ จะท าความร้อนดว้ยไฟฟ้าหรือไม่ก็
ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืน 
ตามประเภทท่ี 85.14) ส าหรับใชก้ระท ากบัวตัถุโดย
กรรมวิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนอุณหภูมิ เช่น การ
ท าใหร้้อน การท าใหสุ้ก การยา่ง การกลัน่ การกลัน่
ล าดบัส่วน การสเตอรีไลส์ การพาสเจอไรส์ การอบ
ไอน ้า การท าใหแ้หง้ การท าใหร้ะเหย การท าใหเ้ป็น
ไอ การควบแน่น หรือการท าใหเ้ยน็ นอกจาก
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองจกัรโรงงานชนิดท่ีใชต้าม
บา้นเรือน เคร่ืองท าน ้าร้อนแบบท าน ้าร้อนชัว่ขณะ
หรือแบบท าน ้าร้อนเก็บสะสมท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้า

- เคร่ืองท าน ้าร้อนแบบท าน ้าร้อนชัว่ขณะหรือแบบ
ท าน ้าร้อนเก็บสะสมท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองท าใหแ้หง้

- เคร่ืองสเตอร์รีไลส์ท่ีใชใ้นทางการแพทย ์ศลัยกรรม
 หรือใชต้ามหอ้งปฏิบติัการ

8419.20

- - เคร่ืองท าน ้าร้อนแบบท าน ้าร้อนชัว่ขณะท่ีใชก้๊าซ8419.11

- - อ่ืนๆ8419.19

- 270 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.391 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.391 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.399 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.399  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ

- เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน8419.50

- เคร่ืองจกัรส าหรับท าอากาศหรือก๊าซใหเ้ป็น
ของเหลว

8419.60

- - - อ่ืนๆ8419.399

- เคร่ืองจกัรโรงงานท่ีใชใ้นการกลัน่หรือการกลัน่
ล าดบัส่วน

8419.40

- - ส าหรับไม ้เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแขง็8419.32

- - - เคร่ืองมือกลไฟฟ้าส าหรับใชง้านดว้ยมือ ท่ีมี
มอเตอร์ไฟฟ้าในตวั

8419.391

- - ส าหรับผลิตภณัฑเ์กษตร8419.31

- 271 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.891 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.891 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.899 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.899 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.20 เคร่ืองรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเคร่ืองรีดอ่ืนๆ ท่ีใช้
ลูกกล้ิง และลูกกล้ิงของเคร่ืองดงักล่าว นอกจาก
เคร่ืองรีดโลหะหรือแกว้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8420.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8420.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8420.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8420.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - ลูกกล้ิง8420.91

- - - อ่ืนๆ8419.909

- เคร่ืองรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเคร่ืองรีดอ่ืนๆ ท่ีใช้
ลูกกล้ิง

8420.10

- - - อ่ืนๆ8419.899

- - - ของเคร่ืองมือกลไฟฟ้าส าหรับใชง้านดว้ยมือ ท่ีมี
มอเตอร์ไฟฟ้าในตวั

8419.901

- - ส าหรับท าเคร่ืองด่ืมร้อนหรือส าหรับหุงตม้หรือ
อุ่นอาหาร

8419.81

- - - เคร่ืองมือกลไฟฟ้าส าหรับใชง้านดว้ยมือ ท่ีมี
มอเตอร์ไฟฟ้าในตวั

8419.891
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8420.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8420.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.21 เคร่ืองเซ็นตริฟิวจ ์รวมถึงเคร่ืองท าใหแ้หง้โดยวิธี
หมุนเหว่ียง เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชก้รอง
ของเหลวหรือก๊าซหรือท าใหข้องเหลวหรือก๊าซ
บริสุทธ์ิ

- เคร่ืองเซ็นตริฟิวจ ์รวมถึงเคร่ืองท าใหแ้หง้โดยวิธี
หมุนเหว่ียง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชก้รองของเหลว
หรือท าใหข้องเหลวบริสุทธ์ิ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- - ส าหรับกรองเคร่ืองด่ืมหรือท าใหเ้คร่ืองด่ืม
บริสุทธ์ินอกจากน ้า

8421.22

- - อ่ืนๆ8421.19

- - ส าหรับกรองน ้าหรือท าใหน้ ้าบริสุทธ์ิ8421.21

- - เคร่ืองแยกครีม8421.11

- - เคร่ืองท าใหเ้ส้ือผา้แหง้8421.12

- - อ่ืนๆ8420.99
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชก้รองก๊าซหรือท า
ใหก้๊าซบริสุทธ์ิ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ8421.99

- - อ่ืนๆ8421.39

- - ของเคร่ืองเซ็นตริฟิวจ ์รวมถึงเคร่ืองท าใหแ้หง้โดย
วิธีหมุนเหว่ียง

8421.91

- - อ่ืนๆ8421.29

- - เคร่ืองกรองอากาศของท่อไอดีส าหรับเคร่ืองยนต์
สันดาปภายใน

8421.31

- - ส าหรับกรองเคร่ืองด่ืมหรือท าใหเ้คร่ืองด่ืม
บริสุทธ์ินอกจากน ้า

8421.22

- - เคร่ืองกรองน ้ามนัส าหรับเคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน8421.23
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84.22 เคร่ืองลา้งจาน เคร่ืองจกัรส าหรับท าใหข้วดหรือ
ภาชนะบรรจุอ่ืนๆ สะอาดหรือแหง้ เคร่ืองจกัร
ส าหรับบรรจุ ปิด ผนึกหรือปิดป้ายสลากขวด 
กระป๋อง กล่อง ถุงหรือภาชนะบรรจุอ่ืนๆ เคร่ืองจกัร
ส าหรับหุม้ปลอกขวด กระปุก หลอดและภาชนะ
บรรจุท่ีคลา้ยกนั เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการบรรจุ
หรือห่อหุม้ (รวมถึงเคร่ืองห่อหุม้แบบฮีตชริงก)์ 
รวมทั้งเคร่ืองจกัรส าหรับบรรจุเคร่ืองด่ืมอดัลม

- เคร่ืองลา้งจาน
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรส าหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลาก
ขวด กระป๋อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอ่ืนๆ 
เคร่ืองจกัรส าหรับหุม้ปลอกขวด กระปุก หลอดและ
ภาชนะบรรจุท่ีคลา้ยกนั รวมถึงเคร่ืองจกัรส าหรับ
บรรจุเคร่ืองด่ืมอดัลม

8422.30

- - อ่ืนๆ8422.19

- เคร่ืองจกัรส าหรับท าใหข้วดหรือภาชนะบรรจุอ่ืนๆ
 สะอาดหรือแหง้

8422.20

- - ชนิดใชต้ามบา้นเรือน8422.11

- 275 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.23 เคร่ืองชัง่ (ไม่รวมถึงเคร่ืองชัง่ท่ีมีความไว 5 
เซนติกรัมหรือไวกวา่) รวมถึงเคร่ืองนบัหรือ
ตรวจสอบจ านวนโดยวิธีชัง่ และตุม้น ้าหนกัทุกชนิด
ของเคร่ืองชัง่

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองชัง่อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - ชัง่น ้าหนกัไดสู้งสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม8423.81

- - ชัง่น ้าหนกัไดสู้งสุดเกิน 30 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
5,000 กิโลกรัม

8423.82

- เคร่ืองชัง่ส าหรับชัง่ของบนเคร่ืองล าเลียงอยา่ง
ต่อเน่ือง

8423.20

- เคร่ืองชัง่แบบตั้งค่าน ้าหนกัคงท่ี และเคร่ืองชัง่
ส าหรับถ่ายเทของตามน ้าหนกัท่ีก าหนดลงในถุงหรือ
ภาชนะ รวมถึงเคร่ืองชัง่แบบฮอปเปอร์

8423.30

- ส่วนประกอบ8422.90

- เคร่ืองชัง่น ้าหนกัตวั เคร่ืองชัง่ทารก รวมทั้งเคร่ือง
ชัง่ท่ีใชต้ามบา้นเรือน

8423.10

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการบรรจุหรือห่อหุม้ 
(รวมถึงเคร่ืองห่อหุม้แบบฮีตชริงก)์

8422.40
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.24 เคร่ืองใชก้ล (จะใชแ้รงคนหรือไม่ก็ตาม) ส าหรับฉีด
พน่ของเหลวหรือผงใหพุ้ง่เป็นล า เป็นฝอยหรือเป็น
ละออง เคร่ืองดบัเพลิงจะบรรจุส่ิงดบัเพลิง (ชาร์จ) 
หรือไม่ก็ตาม หวัฉีด (สเปรยก์นั) และเคร่ืองใชท่ี้
คลา้ยกนัรวมทั้งเคร่ืองพน่ไอน ้าหรือพน่ทรายและ
เคร่ืองจกัรท่ีคลา้ยกนัส าหรับฉีดพุง่ใหเ้ป็นล า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองใชอ่ื้นๆ

- เคร่ืองพน่ไอน ้าหรือพน่ทรายและเคร่ืองจกัรท่ี
คลา้ยกนัส าหรับฉีดพุง่ใหเ้ป็นล า

8424.30

- เคร่ืองดบัเพลิง จะบรรจุส่ิงดบัเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่
ก็ตาม

8424.10

- หวัฉีดและเคร่ืองใชท่ี้คลา้ยกนั8424.20

- - อ่ืนๆ8423.89

- ตุม้น ้าหนกัทุกชนิดของเคร่ืองชัง่ รวมทั้ง
ส่วนประกอบของเคร่ืองชัง่

8423.90

- - ชัง่น ้าหนกัไดสู้งสุดเกิน 30 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 
5,000 กิโลกรัม

8423.82
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือบูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เคร่ืองเกรด เคร่ืองเกล่ีย 
เคร่ืองขดู เคร่ืองตกัเชิงกล เคร่ืองขดุ เคร่ืองตกัยา้ย 
เคร่ืองกระทุง้และเคร่ืองบดถนน ชนิดขบัเคล่ือนได้
ในตวั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.29

รถฟอร์กลิฟต ์รวมทั้งรถใชง้าน (เวิร์กทรัก) อ่ืนๆ ท่ีมี
เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับยกหรือขนยา้ยติดอยูด่ว้ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.27

เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ส าหรับยก ขนยา้ย บรรทุกหรือขน
ถ่าย (เช่น ลิฟต ์บนัไดเล่ือน เคร่ืองล าเลียง เคร่ืองเท
เลเฟอริก)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.28

เคร่ืองผอ่นแรงท่ีใชลู้กรอกและเคร่ืองชกัรอกนอกจาก
เคร่ืองชกัรอกแบบสกิป เคร่ืองกวา้นแบบนอนและ
แบบตั้ง แม่แรง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.25

ชิปส์เดอร์ริก ป้ันจัน่รวมถึงป้ันจัน่แบบเคเบิล รวมทั้ง
โครงยกของชนิดเคร่ือนท่ีได ้เคร่ืองขนยา้ยแบบสแตด
เดิล และรถใชง้าน (เวิร์กทรัก) ท่ีมีป้ันจัน่ติดอยูด่ว้ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.26

- - อ่ืนๆ8424.89

- ส่วนประกอบ8424.90

- - ใชใ้นการเกษตรหรือการท าสวน8424.81
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.29  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.31  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.32 เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการเกษตร การท าสวนหรือการป่า
ไม ้ส าหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เคร่ืองบด
สนามหญา้หรือสนามกีฬา

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองคราด เคร่ืองพรวนดิน เคร่ืองก าจดัตอ เคร่ือง
ก าจดัวชัพืชและเคร่ืองขดุ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.29  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - เคร่ืองคราดแบบจาน8432.21

- - อ่ืนๆ8432.29

ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใชเ้ฉพาะหรือส่วน
ใหญ่ใชก้บัเคร่ืองจกัรตามประเภทท่ี 84.25 ถึง 84.30

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.31

- เคร่ืองไถ8432.10

บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เคร่ืองเกรด เคร่ืองเกล่ีย 
เคร่ืองขดู เคร่ืองตกัเชิงกล เคร่ืองขดุ เคร่ืองตกัยา้ย 
เคร่ืองกระทุง้และเคร่ืองบดถนน ชนิดขบัเคล่ือนได้
ในตวั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.29

เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ส าหรับเคล่ือนยา้ย เกรด เกล่ีย ขดู ขดุ
 กระทุง้ อดัแน่น สกดั หรือเจาะควา้น ท่ีใชก้บัดิน แร่
ธาตุหรือสินแร่ รวมทั้งเคร่ืองตอกเสาเขม็ เคร่ืองถอน
เสาเขม็ เคร่ืองกวาดหิมะและเป่าหิมะ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.30
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.40  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.33 เคร่ืองจกัรส าหรับเก็บเก่ียวหรือนวด รวมถึงเคร่ือง
ท าฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญา้ เคร่ืองตดัหญา้ รวมทั้ง
เคร่ืองจกัรส าหรับท าความสะอาด คดัหรือแยกขนาด
ไข่ ผลไม ้หรือผลิตผลอ่ืนๆ ทางการเกษตร นอกจาก
เคร่ืองจกัรตามประเภทท่ี 84.37
- เคร่ืองตดัหญา้ส าหรับสนามหญา้ สวนสาธารณะ
หรือสนามกีฬา

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.11  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.19  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - ขบัดว้ยมอเตอร์ มีอุปกรณ์ส าหรับตดัซ่ึงหมุนตาม
แนวนอน

8433.11

- - อ่ืนๆ8433.19

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ8432.80

- ส่วนประกอบ8432.90

- เคร่ืองหวา่นเมล็ด เคร่ืองปลูกและเคร่ืองยา้ยตน้กลา้8432.30

- เคร่ืองหวา่นปุ๋ ย8432.40
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.30  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.40  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.52 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.52 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.53 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.53 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.60  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ8433.59

- เคร่ืองจกัรส าหรับท าความสะอาด คดัหรือแยก
ขนาดไข่ ผลไม ้หรือผลิตผลอ่ืนๆ ทางการเกษตร

8433.60

- - เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ส าหรับนวด8433.52

- - เคร่ืองจกัรส าหรับเก็บเก่ียวรากหรือหวัพืช8433.53

- เคร่ืองท าฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญา้ รวมถึงเคร่ือง
ดงักล่าวท่ีมีเคร่ืองเก็บ

8433.40

- - เคร่ืองจกัรท่ีมีทั้งเคร่ืองเก็บเก่ียวและเคร่ืองนวด8433.51

- เคร่ืองตดัหญา้อ่ืนๆ รวมถึงแผน่ตดั (คตัเตอร์บาร์) 
ส าหรับติดตั้งกบัแทรกเตอร์

8433.20

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ส าหรับจดัท าหญา้แหง้8433.30
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.34 เคร่ืองรีดนมและเคร่ืองจกัรท าผลิตภณัฑน์ม
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8434.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8434.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8434.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8434.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8434.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8434.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.35 เคร่ืองอดั เคร่ืองคั้น และเคร่ืองจกัรท่ีคลา้ยกนั ใชใ้น
การผลิตไวน์ ไซเดอร์ น ้าผลไมห้รือเคร่ืองด่ืมท่ี
คลา้ยกนั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8435.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8435.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8435.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8435.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.36 เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการเกษตร การท าสวน การ
ป่าไม ้การเล้ียงสัตวปี์กเล้ียง หรือการเล้ียงผ้ึง รวมถึง
เคร่ืองเพาะช าท่ีมีเคร่ืองอุปกรณ์กลหรือเคร่ือง
อุปกรณ์ความร้อนติดอยูด่ว้ย รวมทั้งเคร่ืองฟักไข่ และ
เคร่ืองกกลูกสัตวปี์กเล้ียง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมอาหารสัตว์8436.10

- เคร่ืองจกัร8435.10

- ส่วนประกอบ8435.90

- เคร่ืองจกัรท าผลิตภณัฑน์ม8434.20

- ส่วนประกอบ8434.90

- ส่วนประกอบ8433.90

- เคร่ืองรีดนม8434.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรส าหรับเล้ียงสัตวปี์กเล้ียง รวมถึงเคร่ือง
ฟักไข่ และเคร่ืองกกลูกสัตวปี์กเล้ียง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - ของเคร่ืองจกัรส าหรับเล้ียงสัตวปี์กเล้ียงหรือ
เคร่ืองฟักไข่และเคร่ืองกกลูกสัตวปี์กเล้ียง

8436.91

- - อ่ืนๆ8436.99

- - อ่ืนๆ8436.29

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ8436.80

- เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมอาหารสัตว์8436.10

- - เคร่ืองฟักไข่และเคร่ืองกกลูกสัตวปี์กเล้ียง8436.21
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84.37 เคร่ืองจกัรส าหรับท าความสะอาด คดัหรือแยกขนาด
เมล็ดพืช เมล็ดธญัญพืช หรือเมล็ดแหง้ของพืชผกั
ตระกูลถัว่ รวมทั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมการ
โม่สี หรือท่ีใชก้บัเมล็ดธญัญพืชหรือเมล็ดแหง้ของ
พืชผกัตระกูลถัว่ นอกจากเคร่ืองจกัรแบบท่ีใชใ้นฟาร์ม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8437.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8437.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8437.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8437.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8437.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8437.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.38 เคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืนตอนน้ี 
ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหาร
หรือเคร่ืองด่ืม นอกจากเคร่ืองจกัรส าหรับใชส้กดั
หรือปรุงแต่งไขมนัหรือน ้ามนัสัตว ์หรือไขมนัหรือ
น ้ามนัพืชชนิดระเหยยาก

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตลูกกวาด โกโกห้รือ
ช็อกโกแลต

8438.20

- ส่วนประกอบ8437.90

- เคร่ืองจกัรท าเบเกอร่ี และเคร่ืองจกัรส าหรับการ
ผลิตมกักะโรนี สปาเก็ตตี หรือผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั

8438.10

- เคร่ืองจกัรส าหรับท าความสะอาด คดัหรือแยกขนาด
เมล็ดพืช เมล็ดธญัญพืช หรือเมล็ดแหง้ของพืชผกั
ตระกูลถัว่

8437.10

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ8437.80
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.39 เคร่ืองจกัรส าหรับท าเยื่อจากวตัถุจ  าพวกเส้นใย
เซลลูโลส หรือส าหรับท าหรือตกแต่งกระดาษหรือ
กระดาษแขง็

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- ส่วนประกอบ8438.90

- เคร่ืองจกัรส าหรับท าเยื่อจากวตัถุจ  าพวกเส้นใย
เซลลูโลส

8439.10

- เคร่ืองจกัรส าหรับการปรุงแต่งผลไม ้ลูกนตัหรือ
พืชผกั

8438.60

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ8438.80

- เคร่ืองจกัรท าเบียร์8438.40

- เคร่ืองจกัรส าหรับการปรุงแต่งเน้ือสัตวห์รือสัตวปี์ก
เล้ียง

8438.50

- เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตลูกกวาด โกโกห้รือ
ช็อกโกแลต

8438.20

- เคร่ืองจกัรส าหรับการผลิตน ้าตาล8438.30
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.40 เคร่ืองจกัรส าหรับเขา้เล่มหนงัสือ รวมถึงเคร่ืองจกัร
เยบ็หนงัสือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8440.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8440.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8440.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8440.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.41 เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ รวมถึงเคร่ืองตดัทุกชนิด ส าหรับ
จดัท าของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแขง็

- ส่วนประกอบ8440.90

- - อ่ืนๆ8439.99

- เคร่ืองจกัร8440.10

- เคร่ืองจกัรส าหรับท ากระดาษหรือกระดาษแขง็8439.20

- - ของเคร่ืองจกัรส าหรับท าเยื่อจากวตัถุจ  าพวกเส้นใย
เซลลูโลส

8439.91

- เคร่ืองจกัรส าหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแขง็8439.30

- เคร่ืองจกัรส าหรับท าเยื่อจากวตัถุจ  าพวกเส้นใย
เซลลูโลส

8439.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.40  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ8441.90

- เคร่ืองจกัรส าหรับการอดัแบบเยื่อกระดาษ กระดาษ
หรือกระดาษแขง็ ใหเ้ป็นของ

8441.40

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ8441.80

- เคร่ืองจกัรส าหรับท าถุงหรือซอง8441.20

- เคร่ืองจกัรส าหรับท ากล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ดรัม
 หรือภาชนะบรรจุท่ีคลา้ยกนั นอกจากท่ีท าโดยการ
อดัแบบ

8441.30

- เคร่ืองตดั8441.10
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84.42 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ (นอกจากเคร่ืองมือกล
ตามประเภทท่ี 84.56 ถึง 84.65) ส าหรับหล่อตวัพิมพ์
หรือเรียงพิมพ ์ส าหรับเตรียมหรือท าบล็อก เพลต 
ลูกกล้ิงหรือองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการพิมพ ์
รวมทั้ง ตวัพิมพ ์บล็อก เพลต ลูกกล้ิงและ
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีท  ารอยพิมพแ์ลว้ และบล็อก 
เพลต ลูกกล้ิงและหินพิมพภ์าพท่ีไดเ้ตรียมไวเ้พ่ือการ
พิมพ ์(เช่น ท าใหเ้รียบ ท าเป็นลายเม็ดหรือขดัมนั)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.30  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- ส่วนประกอบของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองอุปกรณ์
ดงักล่าวขา้งตน้

8442.40

- ตวัพิมพ ์บล็อก เพลต ลูกกล้ิงและองคป์ระกอบอ่ืนๆ
 ท่ีท  ารอยพิมพแ์ลว้ รวมทั้งบล็อก เพลต ลูกกล้ิง และ
หินพิมพภ์าพ ท่ีไดเ้ตรียมไวเ้พ่ือการพิมพ ์ (เช่น ท าให้
เรียบ ท าเป็นลายเม็ดหรือขดัมนั)

8442.50

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับเรียงพิมพโ์ดย
กรรมวิธีอ่ืนๆ มีหรือไม่มีอุปกรณ์ส าหรับหล่อตวัพิมพ์

8442.20

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ8442.30

- เคร่ืองจกัรส าหรับเรียงพิมพโ์ดยวิธีใชแ้สง8442.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.50  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.43 เคร่ืองพิมพใ์ชส้ าหรับการพิมพ ์โดยวิธีใชต้วัพิมพ ์
บล็อก เพลต ลูกกล้ิง และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีท  า
รอยพิมพแ์ลว้ ตามประเภทท่ี 84.42 เคร่ืองพิมพแ์บบ
อิงคเ์จต็ นอกจากของตามประเภทท่ี 84.71 รวมทั้ง
เคร่ืองจกัรท่ีใชป้ระกอบการพิมพ์

- เคร่ืองพิมพแ์บบออฟเซ็ต
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองพิมพแ์บบเลตเตอร์เพรสไม่รวมถึงแบบเฟลก
โซกราฟิก

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- - อ่ืนๆ8443.29

- - อ่ืนๆ8443.19

- - ป้อนกระดาษเป็นมว้น8443.21

- - ป้อนกระดาษเป็นมว้น8443.11

- - ป้อนกระดาษเป็นแผน่ ชนิดท่ีใชใ้นส านกังาน  
(ขนาดของแผน่ไม่เกิน 22 x 36 เซนติเมตร)

8443.12

- ตวัพิมพ ์บล็อก เพลต ลูกกล้ิงและองคป์ระกอบอ่ืนๆ
 ท่ีท  ารอยพิมพแ์ลว้ รวมทั้งบล็อก เพลต ลูกกล้ิง และ
หินพิมพภ์าพ ท่ีไดเ้ตรียมไวเ้พ่ือการพิมพ ์ (เช่น ท าให้
เรียบ ท าเป็นลายเม็ดหรือขดัมนั)

8442.50
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

8443.30 - เคร่ืองพิมพแ์บบเฟลกโซกราฟิก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมี
สัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

8443.40 - เคร่ืองพิมพแ์บบกราเวีย สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมี
สัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองพิมพอ่ื์นๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.60  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.44 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.44 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.45 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือเคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมเส้นใยส่ิงทอ เคร่ืองป่ัน 
เคร่ืองตีเกลียวคู่ หรือเคร่ืองตีเกลียว และเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆ ส าหรับผลิตดา้ยส่ิงทอ รวมทั้งเคร่ืองท าเขด็
หรือกรอส่ิงทอ (รวมถึงเคร่ืองกรอดา้ยพุง่) และ
เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมดา้ยส่ิงทอเพ่ือใชก้บั
เคร่ืองจกัรตามประเภทท่ี 84.46 หรือ 84.47

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.45

- ส่วนประกอบ8443.90

เคร่ืองจกัรส าหรับอดัรีด ดึง ท  าใหเ้กิดผิวสัมผสั (เทกซ์
เจอริง) หรือตดัวตัถุทอประดิษฐ์

8444.0084.44

- - อ่ืนๆ8443.59

- เคร่ืองจกัรท่ีใชป้ระกอบการพิมพ์8443.60

- - อ่ืนๆ8443.29

- - เคร่ืองพิมพแ์บบอิงคเ์จต็8443.51
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.45  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.46 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.46 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.47 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.47 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

เคร่ืองถกันิต เคร่ืองสติตช์บอนด้ิง และเคร่ืองจกัร
ส าหรับท าดา้ยกิมพ ์ผา้ทูลล ์ผา้ลูกไม ้ผา้ปัก ผา้ท่ีใช้
ตกแต่ง แถบถกัแบบเปีย หรือท าผา้ตาข่าย และ
เคร่ืองจกัรส าหรับท าปุยแบบทฟัต์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.47

เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมเส้นใยส่ิงทอ เคร่ืองป่ัน 
เคร่ืองตีเกลียวคู่ หรือเคร่ืองตีเกลียว และเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆ ส าหรับผลิตดา้ยส่ิงทอ รวมทั้งเคร่ืองท าเขด็
หรือกรอส่ิงทอ (รวมถึงเคร่ืองกรอดา้ยพุง่) และ
เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมดา้ยส่ิงทอเพ่ือใชก้บั
เคร่ืองจกัรตามประเภทท่ี 84.46 หรือ 84.47

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.45

เคร่ืองทอผา้ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.46
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84.48 เคร่ืองจกัรท่ีเป็นเคร่ืองช่วยส าหรับใชง้านร่วมกบั
เคร่ืองจกัรตามประเภทท่ี 84.44 84.45 84.46 หรือ 
84.47 (เช่น เคร่ืองดอบบ้ี เคร่ืองแจก็การ์ด เคร่ืองหยดุ
อตัโนมติั เคร่ืองกลไกเปล่ียนกระสวยพุง่) 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีเหมาะส าหรับ
ใชเ้ฉพาะหรือส่วนใหญ่ใชก้บัเคร่ืองจกัรตาม
ประเภทน้ีหรือประเภทท่ี 84.44   84.45   84.46  หรือ 
 84.47 (เช่น แกนป่ันดา้ยและสปินเดิลฟลายเออร์ ผา้
ติดลวดสาง (คาร์ดคลอทท่ิง) หวี แวน่กดเส้นใย 
กระสวยพุง่ ตะกอและกรอบตะกอ เขม็ เคร่ืองถกัผา้
ยดื)

- เคร่ืองจกัรท่ีเป็นเคร่ืองช่วยส าหรับใชง้านร่วมกบั
เคร่ืองจกัรตามประเภทท่ี 84.44 84.45 84.46 หรือ 
84.47

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - อ่ืนๆ8448.19

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจกัร
ตามประเภทท่ี 84.44 หรือของเคร่ืองจกัรท่ีเป็น
เคร่ืองช่วยของเคร่ืองดงักล่าว

8448.20

- - เคร่ืองดอบบ้ีและเคร่ืองแจก็การ์ด รวมทั้งเคร่ือง
คาร์ดรีดิวซิง เคร่ืองลอกลาย เคร่ืองเจาะ หรือเคร่ือง
ประกอบส าหรับใชร่้วมกบัเคร่ืองดอบบ้ีและเคร่ือง
แจก็การ์ด

8448.11
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจกัร
ตามประเภทท่ี 84.45 หรือของเคร่ืองจกัรท่ีเป็น
เคร่ืองช่วยของเคร่ืองดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองทอผา้
 หรือของเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเคร่ืองช่วยของเคร่ืองทอผา้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - กระสวยพุง่8448.41

- - ฟันหวีท่ีใชก้บัหูก ตะกอและกรอบตะกอ8448.42

- - แกนป่ันดา้ย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนป่ันดา้ย 
และแหวนส่งดา้ย

8448.33

- - อ่ืนๆ8448.39

- - ผา้ติดลวดสาง8448.31

- - ของเคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมเส้นใยส่ิงทอ
นอกจากผา้ติดลวดสาง

8448.32

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจกัร
ตามประเภทท่ี 84.44 หรือของเคร่ืองจกัรท่ีเป็น
เคร่ืองช่วยของเคร่ืองดงักล่าว

8448.20
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจกัร
ตามประเภทท่ี 84.47 หรือของเคร่ืองจกัรท่ีเป็น
เคร่ืองช่วยของเคร่ืองดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.50 เคร่ืองซกัผา้ชนิดท่ีใชต้ามบา้นเรือนหรือใชใ้นกิจการ
ซกัรีด รวมถึงเคร่ืองซกัผา้ท่ีมีเคร่ืองท าใหแ้หง้

- เคร่ืองจกัรซ่ึงจุผา้แหง้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - เคร่ืองจกัรอตัโนมติั8450.11

- - อ่ืนๆ8448.59

เคร่ืองจกัรส าหรับผลิตหรือตกแต่งสักหลาดหรือผา้
ไม่ทอเป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเคร่ืองจกัร
ส าหรับท าหมวกสักหลาด บล็อกท าหมวก

8449.0084.49

- - อ่ืนๆ8448.49

- - ซิงคเ์กอร์ เขม็ และของอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการท าห่วงถกั8448.51

- - ฟันหวีท่ีใชก้บัหูก ตะกอและกรอบตะกอ8448.42

- 294 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.902 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.902 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.51 เคร่ืองจกัร (นอกจากเคร่ืองจกัรตามประเภทท่ี 84.50)
 ส าหรับซกัท าความสะอาด บิดหรือเหว่ียงเอาน ้าออก
 ท าใหแ้หง้ รีด อดั (รวมถึงเคร่ืองอดัแบบฟิวซ่ิง) ฟอก
 ยอ้ม ตกแต่ง เคลือบหรืออาบซึมดา้ยส่ิงทอ ผา้ หรือ
ของท่ีจดัท าแลว้ท าดว้ยส่ิงทอ เคร่ืองจกัรส าหรับทา
เพสตล์งบนผา้ท่ีใชเ้ป็นฐานหรือส่ิงรองรับอ่ืนๆ ซ่ึงใช้
ในการผลิตส่ิงปูพ้ืน เช่น พรมน ้ามนั รวมทั้ง
เคร่ืองจกัรส าหรับมว้น คล่ี พบั ตดัหรือตดัแบบ
ซิกแซ็ก (พิงก้ิง) ท่ีใชก้บัผา้ส่ิงทอ

- - - ของเคร่ืองจกัรซ่ึงจุผา้แหง้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม8450.901

- - - ของเคร่ืองจกัรซ่ึงจุผา้แหง้เกิน 10 กิโลกรัม8450.902

- - อ่ืนๆ8450.19

- เคร่ืองจกัรซ่ึงจุผา้แหง้เกิน 10 กิโลกรัม8450.20

- - เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ท่ีมีเคร่ืองท าใหแ้หง้โดยวิธีหมุน
เหว่ียง

8450.12
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองท าใหแ้หง้
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.29  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ8451.80

- - - ของเคร่ืองท าใหแ้หง้ซ่ึงจุผา้แหง้ไม่เกิน 10 
กิโลกรัม

8451.901

- เคร่ืองซกั เคร่ืองฟอกหรือเคร่ืองยอ้ม8451.40

- เคร่ืองจกัรส าหรับมว้น คล่ี พบั ตดัหรือตดัแบบ
ซิกแซ็กท่ีใชก้บัผา้ส่ิงทอ

8451.50

- - อ่ืนๆ8451.29

- เคร่ืองรีดและเคร่ืองอดัผา้ (รวมถึงเคร่ืองอดัแบบฟิว
ซ่ิง)

8451.30

- เคร่ืองซกัแหง้8451.10

- - ซ่ึงจุผา้แหง้ไม่เกิน 10 กิโลกรัม8451.21
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.901  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.52 เคร่ืองจกัรส าหรับเยบ็นอกจากเคร่ืองจกัรเยบ็หนงัสือ
ตามประเภทท่ี 84.40 เฟอร์นิเจอร์ ฐานและฝาครอบ 
ท่ีออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือใชก้บัเคร่ืองจกัรดงักล่าว 
เขม็จกัร

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรส าหรับเยบ็อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.21  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.30  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ- ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเคร่ืองจกัรส าหรับเยบ็8452.90

- เขม็จกัร8452.30

- เฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ ส าหรับเคร่ืองจกัร
ส าหรับเยบ็และส่วนประกอบของของดงักล่าว

8452.40

- - แบบอตัโนมติั8452.21

- - อ่ืนๆ8452.29

- - - อ่ืนๆ8451.909

- เคร่ืองจกัรส าหรับเยบ็ชนิดท่ีใชต้ามบา้นเรือน8452.10

- - - ของเคร่ืองท าใหแ้หง้ซ่ึงจุผา้แหง้ไม่เกิน 10 
กิโลกรัม

8451.901
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
84.53 เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียม ฟอกหรือตกแต่งหนงัดิบ 

หรือหนงัฟอก หรือส าหรับท าหรือซ่อมรองเทา้หรือ
ของอ่ืนๆ ท่ีท  าดว้ยหนงัดิบหรือหนงัฟอก นอกจาก
เคร่ืองจกัรส าหรับเยบ็

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.54 เตาแปรสภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบา้ (แลเด้ิล) แบบ
หล่ออินกอต และเคร่ืองหล่อชนิดท่ีใชใ้นทาง
โลหกรรม หรือในการหล่อโลหะ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ- แบบหล่ออินกอตและเบา้8454.20

- ส่วนประกอบ8453.90

- เตาแปรสภาพ8454.10

- เคร่ืองจกัรส าหรับท าหรือซ่อมรองเทา้8453.20

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ8453.80

- ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเคร่ืองจกัรส าหรับเยบ็8452.90

- เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียม ฟอกหรือตกแต่งหนงัดิบ
หรือหนงัฟอก

8453.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.55 เคร่ืองรีดโลหะท่ีใชลู้กกล้ิงและลูกกล้ิงของเคร่ือง
ดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองรีดอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- ลูกกล้ิงส าหรับเคร่ืองรีด8455.30

- ส่วนประกอบอ่ืนๆ8455.90

- - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเยน็8455.21

- - รีดเยน็8455.22

- ส่วนประกอบ8454.90

- เคร่ืองรีดท่อ8455.10

- แบบหล่ออินกอตและเบา้8454.20

- เคร่ืองหล่อ8454.30
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.56 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.56 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.57 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.57 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.58 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.58 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

เคร่ืองมือกลส าหรับเกลาตะเขบ็ ท าใหค้ม เจียระไน 
ลบั ขดั ขดัมนัหรือตกแต่งอยา่งอ่ืน ใชก้บัโลหะหรือ
เซอร์เมต โดยการใชหิ้นลบั ส่ิงขดัถู หรือผลิตภณัฑ์
ส าหรับขดัมนั นอกจากเคร่ืองกดัเฟือง เคร่ืองเจียระไน
เฟืองหรือตกแต่งเฟืองตามประเภทท่ี 84.61

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.60

เคร่ืองกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) ส าหรับ
เอาเน้ือโลหะออก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.58

เคร่ืองมือกล (รวมถึงเคร่ืองจกัรชนิดเวยไ์ทป์ยนิูตเฮด)
 ส าหรับเจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลียวนอกหรือเกลียวใน
 โดยเอาเน้ือโลหะออก นอกจากเคร่ืองกลึง (รวมถึง
เทอร์นิงเซนเตอร์) ตามประเภทท่ี 84.58

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.59

เคร่ืองมือกลส าหรับใชง้านกบัวตัถุใดก็ตาม โดยเอา
เน้ือวตัถุออกดว้ยกรรมวิธีใชล้  าแสงเลเซอร์หรือ
ล าแสงอ่ืนๆ หรือใชโ้ฟตอนบีม อลัตราโซนิก อีเล็ก
โทรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม 
หรือพลาสมาอาร์ก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.56

เคร่ืองจกัรแบบศูนยร่์วม เคร่ืองจกัรแบบโครงสร้าง
เด่ียว (ฐานเด่ียว) และเคร่ืองจกัรแบบหลายฐาน 
ส าหรับใชต้กแต่งโลหะ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.57

- ส่วนประกอบอ่ืนๆ8455.90
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.62 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.62 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.63 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.63 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.64 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.64 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.65 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.65 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.66 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.66  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีเหมาะส าหรับ
ใชเ้ฉพาะหรือส่วนใหญ่ใชก้บัเคร่ืองจกัรตามประเภท
ท่ี 84.56 ถึง 84.65 รวมถึงหวัจบัช้ินงานหรือหวัจบั
เคร่ืองมือ หวัจบัดายชนิดเปิดไดเ้อง ดิไวดิงกเ์ฮดและ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.66

เคร่ืองมือกลส าหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต
 แอสเบสทอส ซีเมนตห์รือวตัถุจ  าพวกแร่ท่ีคลา้ยกนั 
หรือส าหรับใชใ้นงานแปรรูปเยน็ของแกว้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.64

เคร่ืองมือกล (รวมถึงเคร่ืองจกัรส าหรับตอกตะปู 
ตอกลวดเยบ็ ติดกาว หรือการประกอบอยา่งอ่ืน) 
ส าหรับใชใ้นงานแปรรูปไม ้ไมก้๊อก กระดูก ยางแขง็
 พลาสติกแขง็หรือวตัถุแขง็ท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.65

เคร่ืองมือกล (รวมถึงเคร่ืองอดั) ส าหรับใชง้านกบั
โลหะโดยการตี ทุบ หรือตอกแบบ เคร่ืองมือกล 
(รวมถึงเคร่ืองอดั) ส าหรับใชง้านกบัโลหะโดยการ
ดดัโคง้ พบั ดดัตรง ท าใหแ้บน ตดัเฉือน (เชียร่ิง) ตอ
กรูหรือบาก รวมทั้งเคร่ืองอดัส าหรับใชง้านกบัโลหะ
หรือ โลหะคาร์ไบดท่ี์ไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.62

เคร่ืองมือกลอ่ืนๆ ส าหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซอร์
เมต โดยไม่เอาเน้ือวตัถุออก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.63

เคร่ืองมือกล ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน ส าหรับ
ไส ข้ึนรูป ท าร่อง แต่งรู กดัเฟือง เจียระไนหรือ
ตกแต่งเฟือง เล่ือย ตดั และเคร่ืองมือกลอ่ืนๆ ท่ี
ท  างานโดยเอาเน้ือโลหะหรือเซอร์เมตออก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.61
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84.67 เคร่ืองมือท่ีใชง้านดว้ยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอ
ลิก หรือแบบมีมอเตอร์ท่ีใชไ้ฟฟ้าหรือท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้า
อยูใ่นตวั

- แบบนิวเมติก
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- แบบมีมอเตอร์ท่ีใชไ้ฟฟ้าอยูใ่นตวั
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองมืออ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - เล่ือยแบบโซ่8467.81

- - อ่ืนๆ

- - เล่ือย8467.22

- - อ่ืนๆ8467.29

8467.19

- - เคร่ืองเจาะทุกชนิด8467.21

- - ชนิดโรตาร่ี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตาร่ีเพอร์คสั
ชนั)

8467.11
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.68 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับบดักรี เป่าแล่น 
หรือเช่ือม จะใชต้ดัไดด้ว้ยหรือไม่ก็ตาม นอกจาก
ของตามประเภทท่ี 85.15 รวมทั้งเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองใช ้ส าหรับการอบคืนตวั (เทมเปอริง) ของผิว
วตัถุโดยใชก้๊าซ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชก้๊าซ8468.20

- - ของเคร่ืองมือแบบนิวเมติก8467.92

- - ของเล่ือยแบบโซ่8467.91

- - อ่ืนๆ8467.99

- - อ่ืนๆ8467.89

- เคร่ืองเป่าแล่นท่ีใชมื้อถือ8468.10

- 303 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.69  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.69  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.72 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ8468.80

- ส่วนประกอบ8468.90

เคร่ืองพิมพดี์ดนอกจากเคร่ืองพิมพ ์ตามประเภทท่ี 
84.71 รวมทั้งเคร่ืองประมวลค า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.69

เคร่ืองค านวณ และเคร่ืองบนัทึก ถอดและแสดง
ขอ้มูลพร้อมท าหนา้ท่ีค  านวณขนาดกระเป๋า รวมทั้ง
เคร่ืองท าบญัชี เคร่ืองประทบัไปรษณียากร เคร่ือง
จ่ายตัว๋และเคร่ืองจกัรท่ีคลา้ยกนั ท่ีมีอุปกรณ์การ
ค านวณร่วมอยูด่ว้ย และเคร่ืองบนัทึกการรับเงิน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.70

เคร่ืองประมวลผลขอ้มูลอตัโนมติัและหน่วยต่างๆ 
ของเคร่ืองดงักล่าวรวมทั้งเคร่ืองอ่านขอ้มูลระบบ
แม่เหล็กหรือแสง เคร่ืองจกัรถ่ายทอดขอ้มูลใหเ้ป็น
รหสัลงบนส่ือบนัทึกขอ้มูลและเคร่ืองจกัรส าหรับ
ประมวลขอ้มูลดงักล่าว ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ี
อ่ืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.71

เคร่ืองจกัรส านกังานอ่ืนๆ (เช่น เคร่ืองเฮกโตกราฟ 
เคร่ืองอดัส าเนาชนิดใชก้ระดาษไข เคร่ืองพิมพท่ี์อยู ่
เคร่ืองจ่ายธนบตัรอตัโนมติั เคร่ืองคดัเหรียญ เคร่ือง
นบัหรือห่อเหรียญ เคร่ืองเหลาดินสอ เคร่ืองปรุรูหรือ
เคร่ืองเยบ็กระดาษ)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.72
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.72 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.73 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจากส่ิงคลุม
 กระเป๋าบรรจุและท่ีคลา้ยกนั) ท่ีเหมาะส าหรับใช้
เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใชก้บัเคร่ืองจกัรตามประเภทท่ี 
84.69 ถึง 84.72

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจกัร
ตามประเภทท่ี 84.70

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 85.42  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

เคร่ืองจกัรส านกังานอ่ืนๆ (เช่น เคร่ืองเฮกโตกราฟ 
เคร่ืองอดัส าเนาชนิดใชก้ระดาษไข เคร่ืองพิมพท่ี์อยู ่
เคร่ืองจ่ายธนบตัรอตัโนมติั เคร่ืองคดัเหรียญ เคร่ือง
นบัหรือห่อเหรียญ เคร่ืองเหลาดินสอ เคร่ืองปรุรูหรือ
เคร่ืองเยบ็กระดาษ)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.72

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจกัร
ตามประเภทท่ี 84.69

8473.10

- - ของเคร่ืองค านวณอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทยอ่ย
ท่ี 8470.10  8470.21 หรือ 8470.29

8473.21

- - อ่ืนๆ8473.29

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจกัร
ตามประเภทท่ี 84.71

8473.30

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองจกัร
ตามประเภทท่ี 84.72

8473.40
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.74 เคร่ืองจกัรส าหรับคดั ร่อน แยก ลา้ง ยอ่ย บด ผสม
หรือนวดดิน หิน สินแร่หรือสารจ าพวกแร่อ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะเป็นของแขง็ (รวมถึงผงหรือเพสต)์ 
เคร่ืองจกัรส าหรับท าใหเ้ป็นกอ้น ใหเ้ป็นรูปทรงหรือ
หล่อแบบแร่เช้ือเพลิงแขง็ เซรามิกเพสต ์อนัฮาร์ด
เดนซีเมนต ์วตัถุจ  าพวกปลาสเตอร์หรือผลิตภณัฑ์
จ  าพวกแร่อ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นผงหรือเพสตร์วมทั้ง
เคร่ืองจกัรส าหรับท าแบบหล่อจากทราย

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองผสมหรือเคร่ืองนวด
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีเหมาะส าหรับ
ใชก้บัเคร่ืองจกัรตามประเภทท่ี 84.69 ถึง 84.72 
ตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปไดเ้ท่าเทียมกนั

8473.50

8474.32

- เคร่ืองคดั ร่อน แยกหรือลา้ง8474.10

- เคร่ืองยอ่ยหรือเคร่ืองบด8474.20

- - เคร่ืองผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์8474.31

- - เคร่ืองจกัรส าหรับผสมสารจ าพวกแร่กบับิทูเมน
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.75 เคร่ืองจกัรส าหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาลว์
 หรือหลอดไฟแฟลช ท่ีเป็นหลอดแกว้ ซ่ึงใชใ้นทาง
ไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเคร่ืองจกัร
ส าหรับผลิตหรือใชใ้นงานแปรรูปร้อนของแกว้หรือ
เคร่ืองแกว้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรส าหรับผลิตหรือใชใ้นงานแปรรูปร้อน
ของแกว้หรือเคร่ืองแกว้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- ส่วนประกอบ8474.90

8474.32

- - อ่ืนๆ8474.39

- เคร่ืองจกัรส าหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือ
วาลว์ หรือหลอดไฟแฟลช ท่ีเป็นหลอดแกว้ ซ่ึงใช้
ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

8475.10

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ8474.80

- - เคร่ืองจกัรส าหรับผสมสารจ าพวกแร่กบับิทูเมน

- - เคร่ืองจกัรส าหรับท าเส้นใยน าแสง และข้ึนรูป
เส้นใยน าแสง

8475.21

- - อ่ืนๆ8475.29
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.29  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.76 เคร่ืองขายอตัโนมติั (เช่น เคร่ืองขายไปรษณียากร 
เคร่ืองขายบุหร่ี เคร่ืองขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม) 
รวมถึงเคร่ืองแลกเงินตรา

- เคร่ืองขายเคร่ืองด่ืมอตัโนมติั
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ8475.29

- ส่วนประกอบ8475.90

- - ท่ีมีอุปกรณ์ท าความร้อนหรือความเยน็ประกอบ
ร่วมอยูด่ว้ย

8476.21

- - อ่ืนๆ8476.29

- - ท่ีมีอุปกรณ์ท าความร้อนหรือความเยน็ประกอบ
ร่วมอยูด่ว้ย

8476.81

- - อ่ืนๆ8476.89

- ส่วนประกอบ8476.90
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84.77 เคร่ืองจกัรส าหรับใชใ้นงานแปรรูปยางหรือ
พลาสติกหรือส าหรับท าผลิตภณัฑจ์ากวตัถุดงักล่าว 
ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืนในตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ส าหรับหล่อแบบหรือข้ึนรูปโดยวิธี
อ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 84779.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 84779.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองหล่อแบบชนิดใชห้วัฉีด8477.10

- เคร่ืองอดัรีด8477.20

- เคร่ืองหล่อแบบชนิดเป่าพน่8477.30

- เคร่ืองหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ
 ส าหรับข้ึนรูปโดยใชค้วามร้อน

8477.40

- - ส าหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ของยางนอก
ชนิดอดัลม หรือส าหรับหล่อแบบยางในหรือข้ึนรูป
ยางในโดยวิธีอ่ืน

8477.51

- - อ่ืนๆ8477.59
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.78 เคร่ืองจกัรส าหรับเตรียมหรือจดัท ายาสูบ ท่ีไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืนในตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8478.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8478.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8478.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8478.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.79 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชก้ลท่ีมีหนา้ท่ีการท างานเป็น
เอกเทศ ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืนในตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ8477.80

- ส่วนประกอบ8477.90

- เคร่ืองจกัร8478.10

- ส่วนประกอบ8478.90

- เคร่ืองจกัรส าหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานท่ี
คลา้ยกนั

8479.10

- เคร่ืองจกัรส าหรับสกดัหรือปรุงแต่งไขมนัหรือ
น ้ามนัท่ีไดจ้ากสัตว ์หรือไขมนัหรือน ้ามนัชนิดระเหย
ยากท่ีไดจ้ากพืช

8479.20

- เคร่ืองอดัส าหรับใชใ้นการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ด 
หรือไฟเบอร์บิลดิงบอร์ด ท่ีท  าดว้ยไมห้รือวตัถุ
จ  าพวกลิกนินอ่ืนๆ และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ส าหรับใชใ้น
งานไมห้รือไมก้๊อก

8479.30

- เคร่ืองท าเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล8479.40
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชก้ลอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.89  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองท าเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล8479.40

- หุ่นยนตท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรม ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวม
ไวใ้นท่ีอ่ืน

8479.50

- เคร่ืองลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ  (อีแว
โพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)

8479.60

- - ส าหรับใชใ้นงานโลหะ รวมถึงเคร่ืองพนัขดลวด
ไฟฟ้า

8479.81

- - เคร่ืองผสม นวด ยอ่ย บด ร่อน ท าใหเ้ป็นเน้ือ
เดียวกนั อิมลัซิไฟยห์รือกวน

8479.82

- - อ่ืนๆ8479.89

- ส่วนประกอบ8479.90

หีบแบบหล่อส าหรับใชใ้นงานหล่อโลหะ ฐานแบบ
หล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบหล่อส าหรับใชก้บั
โลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด ์
แกว้ วตัถุจ  าพวกแร่ ยางหรือพลาสติก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.80
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.81 แทป้ ก๊อก วาลว์ และเคร่ืองใชท่ี้คลา้ยกนั ส าหรับใช้
กบัหลอดหรือท่อเปลือกบอยเลอร์ แท็งก ์แวต้ หรือ
ใชก้บัของท่ีคลา้ยกนั รวมถึงวาลว์ลดความดนัและ
วาลว์ท่ีควบคุมโดยอุณหภูมิ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

หีบแบบหล่อส าหรับใชใ้นงานหล่อโลหะ ฐานแบบ
หล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบหล่อส าหรับใชก้บั
โลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด ์
แกว้ วตัถุจ  าพวกแร่ ยางหรือพลาสติก

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.80

- วาลว์ลดความดนั8481.10

- วาลว์ส าหรับใชใ้นระบบส่งก าลงัแบบโอลิโอ
ไฮดรอลิกหรือนิวเมติก

8481.20

- เช็ควาลว์ (น็อนรีเทร์นวาลว์)8481.30

- วาลว์นิรภยัหรือรีลีฟวาลว์8481.40

- เคร่ืองใชอ่ื้นๆ8481.80

- ส่วนประกอบ8481.90
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84.82 บอลลแ์บร่ิงหรือโรลเลอร์แบร่ิง
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.20  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- บอลลแ์บร่ิง8482.10

- โรลเลอร์แบร่ิงรูปเรียว รวมถึงชุดท่ีประกอบดว้ย
โรลเลอร์รูปกรวยและรูปเรียว

8482.20

- โรลเลอร์แบร่ิงรูปทรงกลม8482.30

- โรลเลอร์แบร่ิงรูปเขม็8482.40

- โรลเลอร์แบร่ิงรูปทรงกระบอกอ่ืนๆ8482.50

- อ่ืนๆ รวมถึงแบร่ิงท่ีมีบอลลแ์ละโรลเลอร์ประกอบ
อยูด่ว้ยกนั

8482.80

- - บอลล ์เขม็ และโรลเลอร์8482.91

- - อ่ืนๆ8482.99
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.99  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

84.83 เพลาส่งก าลงั (รวมถึงเพลาลูกเบ้ียว และเพลาขอ้
เหว่ียง) และขอ้เหว่ียงตุ๊กตาและเพลนชาฟตแ์บร่ิง 
เกียร์และเคร่ืองเกียร์ บอลลส์กรูหรือโรลเลอร์สกรู 
กระปุกเกียร์และเคร่ืองเปล่ียนความเร็วอ่ืนๆ รวมถึง
ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ลอ้ตุนแรงและพลูเลย ์รวมทั้ง
พลูเลยบ์ล็อก คลตัช์และประกบัเพลา (รวมถึงขอ้ต่อ
ยนิูเวอร์แซล)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.20  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ   หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ   หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ8482.99

- เพลาส่งก าลงั (รวมถึงเพลาลูกเบ้ียวและเพลาขอ้
เหว่ียง) และขอ้เหว่ียง

8483.10

- ตุ๊กตาท่ีมีบอลลแ์บร่ิงหรือโรลเลอร์แบร่ิงประกอบ
ร่วมอยูด่ว้ย

8483.20

- ตุ๊กตาท่ีไม่มีบอลลแ์บร่ิงหรือโรลเลอร์แบร่ิง
ประกอบอยูด่ว้ย รวมทั้งเพลนชาฟตแ์บร่ิง

8483.30

- เกียร์และเคร่ืองเกียร์ นอกจากลอ้เฟือง ลอ้เฟืองขบั
โซ่ และส่วนอ่ืนๆ ของระบบส่งก าลงัท่ีแยกน าเขา้มา 
บอลลส์กรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเคร่ือง
เปล่ียนความเร็วอ่ืนๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์

8483.40

- ลอ้ตุนแรงและพลูเลย ์รวมถึงพลูเลยบ์ล๊อก8483.50
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.90  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.84 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.84 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.85 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 84.85 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่85

เคร่ืองจักรไฟฟ้า เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ส่วนประกอบของเคร่ืองดังกล่าว เคร่ืองบันทึกเสียง

และเคร่ืองถอดเสียง เคร่ืองบันทึกและเคร่ืองถอด

ภาพและเสียงทาง โทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบ

และอุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองดังกล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- คลตัช์และประกบัเพลา (รวมถึงขอ้ต่อยนิูเวอร์แซล)8483.60

- ส่วนประกอบ รวมทั้งลอ้เฟือง ลอ้เฟืองขบัโซ่ และ
ส่วนอ่ืนๆ ของระบบส่งก าลงัท่ีแยกน าเขา้มา

8483.90

ปะเก็นและแผน่กนัร่ัวท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ยแผน่โลหะ
ประกอบร่วมกบัวตัถุอ่ืน หรือท าดว้ยโลหะตั้งแต่สอง
ชั้นข้ึนไป ปะเก็นและแผน่กนัร่ัวท่ีคลา้ยกนั ท าดว้ย
วตัถุต่างชนิด ท่ีจดัท าข้ึนเป็นชุดหรือคละกนัอยูใ่นถุง
ซองหรือบรรจุภณัฑท่ี์คลา้ยกนั รวมทั้งตวัผนึกเชิงกล

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.84

ส่วนประกอบของเคร่ืงจกัร ท่ีไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า 
ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผสัไฟฟ้าหรือของ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัไฟฟ้าท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน
ในตอนน้ี

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

84.85

มอเตอร์ไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุด
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.01
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.04 หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองเปล่ียนไฟฟ้าชนิดอยูค่งท่ี 
(สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เคร่ืองกลบั
กระแสไฟฟ้า) และตวัเหน่ียวน า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- หมอ้แปลงไฟฟ้าอ่ืนๆ

มอเตอร์ไฟฟ้าและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุด
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.01

ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และเคร่ืองเปล่ียนไฟฟ้าชนิด
หมุน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.02

ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใชเ้ฉพาะหรือส่วน
ใหญ่ใชก้บัเคร่ืองจกัร ตามประเภทท่ี 85.01 หรือ 85.02

8503.0085.03

- บลัลาสต ์ส าหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ8504.10

- - ขนาดก าลงัจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ8504.21

- - ขนาดก าลงัจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน10,000 เค
วีเอ

8504.22

- - ขนาดก าลงัจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ8504.23
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - ขนาดก าลงัจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ8504.31

- - ขนาดก าลงัจ่ายเกิน 1 เควีเอ แต่ไม่เกิน 16 เควีเอ8504.32

- - ขนาดก าลงัจ่ายเกิน 16 เควีเอ แต่ไม่เกิน 500 เควีเอ8504.33

- - ขนาดก าลงัจ่ายเกิน 500 เควีเอ8504.34

- เคร่ืองเปล่ียนไฟฟ้าชนิดอยูค่งท่ี8504.40

- ตวัเหน่ียวน าอ่ืนๆ8504.50

- ส่วนประกอบ8504.90
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85.05 แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรและของท่ีเจตนาใหเ้ป็น
แม่เหล็กถาวรหลงัจากผา่นการท าใหเ้ป็นแม่เหล็ก หวั
จบั แคลมป์ และอุปกรณ์จบัยดึท่ีคลา้ยกนั ท่ีเป็น
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกบั คลตัช์และ
เบรก ท่ีเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หวัยกท่ีเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า

- แม่เหล็กถาวร และของท่ีเจตนาใหเ้ป็นแม่เหล็กถาวร
 หลงัจากผา่นการท าใหเ้ป็นแม่เหล็ก

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.06 เซลลป์ฐมภูมิและแบตเตอร่ีปฐมภูมิ

- - ท าดว้ยโลหะ8505.11

- - อ่ืนๆ8505.19

- ประกบั คลตัช์และเบรก ท่ีเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า8505.20

- หวัยกท่ีเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า8505.30

- อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบ8505.90

- 318 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.40  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.07 หมอ้สะสมไฟฟ้า รวมถึงแผน่กั้นของของดงักล่าวจะ
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ (รวมถึงส่ีเหล่ียมจตุัรัส) 
หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- แมงกานีสไดออกไซด์8506.10

- ปรอทออกไซด์8506.30

- เงินออกไซด์8506.40

- ลิเทียม8506.50

- อากาศ-สังกะสี8506.60

- เซลลป์ฐมภูมิและแบตเตอร่ีปฐมภูมิอ่ืนๆ8506.80

- ส่วนประกอบ8506.90

- เลดแอซิด ชนิดท่ีใชส้ าหรับสตาร์ตเคร่ืองยนตแ์บบ
ลูกสูบ

8507.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.30  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.09 เคร่ืองใชก้ลไฟฟ้าส าหรับใชต้ามบา้นเรือน ท่ีมี
มอเตอร์ไฟฟ้าในตวั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เลดแอซิด ชนิดท่ีใชส้ าหรับสตาร์ตเคร่ืองยนตแ์บบ
ลูกสูบ

8507.10

- หมอ้สะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอ่ืนๆ8507.20

- นิกเกิลแคดเมียม8507.30

- นิกเกิลเหล็ก8507.40

- หมอ้สะสมไฟฟ้าอ่ืนๆ8507.80

- ส่วนประกอบ8507.90

- เคร่ืองดูดฝุ่ น  รวมถึงเคร่ืองดูดฝุ่ นแหง้และเปียก8509.10

- เคร่ืองขดัพ้ืน8509.20
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.10 เคร่ืองโกนหนวด ปัตตาเล่ียนและเคร่ืองขจดัขน ท่ีมี
มอเตอร์ไฟฟ้าในตวั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.90  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองก าจดัเศษอาหารในครัว8509.30

- เคร่ืองบดและเคร่ืองผสมอาหาร รวมถึงเคร่ืองคั้น
น ้าผกัหรือน ้าผลไม้

8509.40

- เคร่ืองใชอ่ื้นๆ8509.80

- ส่วนประกอบ8509.90

- เคร่ืองโกนหนวด8510.10

- ปัตตาเล่ียน8510.20

- เคร่ืองขจดัขน8510.30

- ส่วนประกอบ8510.90
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85.11 เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ต
เคร่ืองยนตช์นิดสันดาปภายในท่ีจุดระเบิดดว้ย
ประกายไฟหรือดว้ยการอดั (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด 
แมกนีโตไดนาโม คอยลจุ์ดระเบิด หวัเทียน หวัเผา 
สตาร์ตเตอร์มอเตอร์) รวมทั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (เช่น
 ไดนาโม เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั) และคตั
เอาต ์ชนิดท่ีใชร่้วมกบัเคร่ืองยนตด์งักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- หวัเทียน8511.10

- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมก
นีติกฟลายวีล

8511.20

- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยลจุ์ดระเบิด8511.30

- สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และท่ีเป็นทั้งสตาร์ตเตอร์และ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

8511.40

- เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอ่ืนๆ8511.50

- เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ8511.80
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.12 เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหแ้สงสวา่งหรือให้
สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภทท่ี 85.39) 
เคร่ืองปัดน ้าฝน เคร่ืองละลายน ้าแขง็ และเคร่ืองก าจดั
ฝ้า ชนิดท่ีใชก้บัรถจกัรยานหรือยานยนต์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ8511.80

- ส่วนประกอบ8511.90

- เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใหแ้สงสวา่งหรือใหส้ัญญาณ
ท่ีมองเห็นได ้ ชนิดท่ีใชก้บัรถจกัรยานสองลอ้

8512.10

- เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับใหแ้สงสวา่งหรือให้
สัญญาณท่ีมองเห็นได้

8512.20

- เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใหส้ัญญาณเสียง8512.30

- เคร่ืองปัดน ้าฝน เคร่ืองละลายน ้าแขง็ และเคร่ือง
ก าจดัฝ้า

8512.40

- ส่วนประกอบ8512.90
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85.13 โคมไฟ้ฟ้าชนิดมือถือท่ีออกแบบใหท้  างานโดยใช้
แหล่งพลงังานในตวั (เช่น แบตเตอร่ีแหง้ หมอ้สะสม
ไฟฟ้า แมกนีโต) นอกจากเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับให้
แสงสวา่งตามประเภทท่ี 85.12

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8513.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8513.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8513.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8513.90  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.14 เตาเผาไฟ้ฟ้าและเตาอบไฟฟ้าท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม
หรือตามหอ้งปฏิบติัการ (รวมถึงของเหล่านั้นท่ี
ท  างานโดยการเหน่ียวน าหรือโดยการสูญเสียไดอิ
เล็กทริก) รวมทั้งเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ชนิดท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมหรือตามหอ้งปฏิบติัการ ส าหรับให้
ความร้อนกบัวตัถุโดยการเหน่ียวน าหรือโดยการ
สูญเสียไดอิเล็กทริก

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.20 อ จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- โคม8513.10

- ส่วนประกอบ8513.90

- เตาเผาและเตาอบ แบบท าความร้อนโดยใชค้วาม
ตา้นทาน

8514.10

- เตาเผาและเตาอบท่ีท างานโดยการเหน่ียวน าหรือ
โดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก

8514.20

- เตาเผาและเตาอบอ่ืนๆ8514.30
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.15 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับบดักรี เป่าแล่น
หรือเช่ือมโดยใชไ้ฟฟ้า (รวมถึงใชก้๊าซท่ีท าใหร้้อน
ดว้ยไฟฟ้า) ใชล้  าแสงเลเซอร์หรือส าแสงอ่ืนๆ โฟ
ตอนบีม อลัตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใชแ้มกนีติก
พลัส์หรือพลาสมาอาร์ก ไม่วา่จะใชต้ดัไดด้ว้ย
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคร่ืองจกัรไฟฟ้าและเคร่ือง
อุปกรณ์ไฟ้ฟ้าส าหรับใชใ้นงานพน่ร้อนโลหะหรือ
เซอร์เมต

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับเป่าแล่นหรือ
บดักรี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- เตาเผาและเตาอบอ่ืนๆ8514.30

- เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับใหค้วามร้อนกบัวตัถุ
โดยการเหน่ียวน าหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก

8514.40

- ส่วนประกอบ8514.90

- - หวัแร้งบดักรีและปืนบดักรี8515.11

- - อ่ืนๆ8515.19

- - อตัโนมติัหรือก่ึงอตัโนมติั8515.21
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.21  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับเช่ือมโลหะ
แบบอาร์ก (รวมถึงพลาสมาอาร์ก)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.39  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.39  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อตัโนมติัหรือก่ึงอตัโนมติั8515.21

- - อ่ืนๆ8515.29

- - อตัโนมติัหรือก่ึงอตัโนมติั8515.31

- - อ่ืนๆ8515.39

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ8515.80

- ส่วนประกอบ8515.90
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85.16 เคร่ืองท าน ้าร้อนดว้ยไฟฟ้าแบบท าน ้าร้อนชัว่ขณะท่ี
ใช ้หรือแบบท าน ้าร้อนเก็บสะสม และเคร่ืองท าความ
ร้อนดว้ยไฟฟ้าแบบจุ่ม เคร่ืองอุปกรณ์ท าความร้อน
ดว้ยไฟฟ้าใหแ้ก่บรรยากาศรอบๆ และเคร่ืองอุปกรณ์
ท าความร้อนดว้ยไฟฟ้าใหแ้ก่ดิน เคร่ืองอุปกรณ์แต่ง
ผม (เช่น เคร่ืองเป่าผม เคร่ืองมว้นผม เคร่ืองท าใหคี้ม
มว้นผมร้อน) และเคร่ืองอุปกรณ์เป่ามือใหแ้หง้ท่ีให้
ความร้อนดว้ยไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เคร่ืองใชอ่ื้นๆ ท่ีให้
ความร้อนดว้ยไฟฟ้าชนิดท่ีใชต้ามบา้นเรือน รวม
ทั้งตวัตา้นทาน ส าหรับท าความร้อนดว้ยไฟฟ้า 
นอกจากของตามประเภทท่ี 85.45

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองอุปกรณ์ท าความร้อนดว้ยไฟฟ้าใหแ้ก่
บรรยากาศรอบๆ และเคร่ืองอุปกรณ์ท าความร้อน
ดว้ยไฟฟ้าใหแ้ก่ดิน

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองท าน ้าร้อนดว้ยไฟฟ้าแบบท าน ้าร้อนชัว่ขณะท่ี
ใชห้รือแบบท าน ้าร้อนเก็บสะสม และเคร่ืองท าความ
ร้อนดว้ยไฟฟ้าแบบจุ่ม

8516.10

- - เคร่ืองกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจาก
แหล่งสะสม

8516.21

- - อ่ืนๆ8516.29
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองอุปกรณ์แต่งผมหรือเคร่ืองอุปกรณ์เป่ามือให้
แหง้ท่ีใหค้วามร้อนดว้ยไฟฟ้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.32 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.32  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.33  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.33   จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.50  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองใชอ่ื้นๆ ท่ีใหค้วามร้อนดว้ยไฟฟ้า
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - เคร่ืองเป่าผม8516.31

- - อ่ืนๆ8516.29

- - เคร่ืองอุปกรณ์แต่งผมอ่ืนๆ8516.32

- - เคร่ืองอุปกรณ์เป่ามือใหแ้หง้8516.33

- เตารีดไฟฟ้า8516.40

- เตาอบไมโครเวฟ8516.50

- เตาอบอ่ืนๆ รวมทั้งเตาท่ีมีหมอ้หุงตม้ในตวั แผน่
ส าหรับหุงตม้บอยลิงริง  เตายา่งและเตาอบยา่ง

8516.60

- - เคร่ืองตม้กาแฟหรือชา8516.71
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.72 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.72 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.17 เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับโทรศพัทห์รือโทรเลข
แบบใชส้าย รวมถึงเคร่ืองโทรศพัทแ์บบใชส้ายพร้อม
ดว้ยปากพดูหูฟัง (แฮนดเ์ซต) ไร้สาย และเคร่ือง
อุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับใชก้บัระบบแคร์ริเออร์
เคอร์เรนตไ์ลน์หรือระบบดิจิตลัไลน์ รวมทั้ง
โทรศพัทภ์าพ (วิดีโอโฟน)

- เคร่ืองโทรศพัทแ์ละโทรศพัทภ์าพ (วิดีโอโฟน)
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - เคร่ืองตม้กาแฟหรือชา8516.71

- - เคร่ืองป้ิงขนมปัง8516.72

- - อ่ืนๆ8516.79

- ตวัตา้นทานส าหรับท าความร้อนดว้ยไฟฟ้า8516.80

- ส่วนประกอบ8516.90

- - เคร่ืองโทรศพัทแ์บบใชส้ายพร้อมดว้ยปากพดูหูฟัง
 (แฮนดเ์ซต) ไร้สาย

8517.11

- - อ่ืนๆ8517.19
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองโทรสารและเคร่ืองโทรพิมพ์
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.50  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.90  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ8517.19

- - เคร่ืองโทรสาร8517.21

- - เคร่ืองโทรพิมพ์8517.22

- เคร่ืองอุปกรณ์ตดัต่อสัญญาณส าหรับโทรศพัทห์รือ
โทรเลข

8517.30

- เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับใชก้บัระบบแคร์ริเออร์
เคอร์เรนตไ์ลน์  หรือส าหรับใชก้บัระบบดิจิตลัไลน์

8517.50

- เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ8517.80

- ส่วนประกอบ8517.90
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85.18 ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ล าโพงจะติดตั้งใน
ตูล้  าโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหวัและหูฟัง
ชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกบัไมโครโฟนหรือไม่ก็
ตาม และชุดท่ีประกอบดว้ยไมโครโฟนหน่ึงตวัและ
ล าโพงตั้งแต่หน่ึงตวัข้ึนไป เคร่ืองขยาย
สัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถ่ีสัญญาณเสียง ชุดเคร่ือง
ขยายเสียงดว้ยไฟฟ้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ล าโพงจะติดตั้งในตูล้  าโพงหรือไม่ก็ตาม
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน8518.10

- - ล าโพงเด่ียวติดตั้งในตูล้  าโพง8518.21

- - ล าโพงหลายตวัติดตั้งในตูล้  าโพงเดียวกนั8518.22

- -อ่ืนๆ8518.29
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8518.30 - หูฟังชนิดครอบหวัและหูฟังชนิดเสียบหูจะ
ประกอบรวมกบัไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดท่ี
ประกอบดว้ยไมโครโฟนหน่ึงตวัและล าโพงตั้งแต่
หน่ึงตวัข้ึนไป

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมี
สัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถ่ี
สัญญาณเสียง

8518.40

- ชุดเคร่ืองขยายเสียงดว้ยไฟฟ้า8518.50

- ส่วนประกอบ8518.90

เคร่ืองหมุนแผน่เสียง (เรกคอร์ดเดก) เคร่ืองเล่น
แผน่เสียง เคร่ืองเล่นเทปคาสเซ็ต และเคร่ืองอุปกรณ์
ส าหรับถอดเสียงอ่ืนๆ ไม่มีอุปกรณ์บนัทึกเสียง
ประกอบร่วมอยูด่ว้ย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.19

เคร่ืองบนัทึกเทปแม่เหล็กและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับ
บนัทึกเสียงอ่ืนๆ จะมีอุปกรณ์ถอดเสียงประกอบร่วม
อยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.20

เคร่ืองบนัทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอ
ประกอบร่วมอยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.21

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีเหมาะส าหรับ
ใชเ้ฉพาะหรือส่วนใหญ่ใชก้บัของตามประเภทท่ี 
85.19 ถึง 85.21

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.22
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.23 ส่ือบนัทึกท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกท่ีจดัท าไวเ้พ่ือการ
บนัทึกเสียง หรือการบนัทึกปรากฏการณ์อ่ืนๆ ดว้ย
วิธีท่ีคลา้ยกนั นอกจากผลิตภณัฑใ์นตอนท่ี 37

- เทปแม่เหล็ก
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 85.42  หรือ

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบท่ีเหมาะส าหรับ
ใชเ้ฉพาะหรือส่วนใหญ่ใชก้บัของตามประเภทท่ี 
85.19 ถึง 85.21

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.22

- - มีความกวา้งไม่เกิน 4 มิลลิเมตร8523.11

- - มีความกวา้งเกิน 4 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 6.5 
มิลลิเมตร

8523.12

- - มีความกวา้งเกิน 6.5 มิลลิเมตร8523.13

- จานแม่เหล็ก8523.20

- บตัรท่ีมีแถบแม่เหล็กประกอบร่วมอยูด่ว้ย8523.30

- อ่ืนๆ8523.90
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.26 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.27 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.28 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่ืนๆ8523.90

แผน่บนัทึก เทป และส่ือบนัทึกอ่ืนๆ ท่ีได้
บนัทึกเสียงหรือปรากฎการณ์อ่ืนๆ ดว้ยวิธีท่ีคลา้ยกนั 
รวมถึงแม่แบบและตน้แบบส าหรับการผลิตแผน่
บนัทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภณัฑใ์นตอนท่ี 37

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.24

เคร่ืองส่งส าหรับวิทยโุทรศพัท ์วิทยโุทรเลข 
วิทยกุระจายเสียง หรือโทรทศัน์ จะมีเคร่ืองรับหรือ
เคร่ืองบนัทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยูด่ว้ย
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกลอ้งถ่ายโทรทศัน์ กลอ้งถ่าย
บนัทึกวิดีโอภาพน่ิงและกลอ้งถ่ายบนัทึกวิดีโออ่ืนๆ 
รวมทั้งกลอ้งถ่ายบนัทึกภาพดิจิตลั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.25

เคร่ืองเรดาร์ เคร่ืองวิทยชุ่วยการเดินเรือหรือ
เดินอากาศและเคร่ืองวิทยคุวบคุมระยะไกล

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.26

เคร่ืองรับส าหรับวิทยโุทรศพัท ์วิทยโุทรเลขหรือ
วิทยกุระจายเสียง ซ่ึงในเรือนเดียวกนัจะมีเคร่ือง
บนัทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยูด่ว้ย
หรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.27

เคร่ืองรับโทรทศัน์ จะมีเคร่ืองรับวิทยกุระจายเสียง
หรือเคร่ืองบนัทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเคร่ือง
บนัทึกภาพวิดีโอและถอดภาพวิดีโอประกอบร่วมอยู่
ดว้ยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวิดีโอมอนิเตอร์และเคร่ือง
ฉายวิดีโอ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.28

- 334 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.30 เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหส้ัญญาณ ใหค้วาม
ปลอดภยั หรือควบคุมการจราจร ส าหรับใชก้บัทาง
รถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น ้าล  าคลอง สถานท่ีจอดรถ
 ท่าเรือ หรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภทท่ี 
86.08)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8530.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8530.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8530.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8530.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8530.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8530.90  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.31 เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหส้ัญญาณเสียงหรือให้
สัญญาณท่ีเห็นได ้(เช่น กระด่ิง ไซเรน แผงสัญญาณ 
เคร่ืองสัญญาณแจง้โจรกรรมหรืออคัคีภยั) นอกจาก
ของตามประเภทท่ี 85.12 หรือ 85.30

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใชเ้ฉพาะหรือส่วน
ใหญ่ใชก้บัของตามประเภทท่ี 85.25 ถึง 85.28

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.29

- เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใชก้บัทางรถไฟหรือทาง
รถราง

8530.10

- เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ8530.80

- ส่วนประกอบ8530.90

- เคร่ืองสัญญาณแจง้โจรกรรมหรืออคัคีภยั  และ
เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีคลา้ยกนั

8531.10

- แผงสัญญาณท่ีมีอุปกรณ์ซ่ึงท าดว้ยผลึกเหลว (แอล
ซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบร่วม
อยูด่ว้ย

8531.20
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.32 ตวัเก็บประจุไฟฟ้า ชนิดค่าคงท่ี เปล่ียนค่าไดห้รือ 
ปรับตั้งค่าได ้(พรีเซต)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ตวัเก็บประจุชนิดค่าคงท่ีอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.23  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- แผงสัญญาณท่ีมีอุปกรณ์ซ่ึงท าดว้ยผลึกเหลว (แอล
ซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบร่วม
อยูด่ว้ย

8531.20

- เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ8531.80

- ส่วนประกอบ8531.90

- ตวัเก็บประจุชนิดค่าคงท่ี ซ่ึงออกแบบส าหรับใชก้บั
วงจร 50/60  เฮิร์ตช์ และมีขนาดก าลงัจ่ายรีแอกทีฟ
ไม่นอ้ยกวา่ 0.5 เควีเออาร์  (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์)

8532.10

- - แทนทาลมั8532.21

- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก8532.22

- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว8532.23

- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น8532.24
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.24 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.25 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.90  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.33 ตวัตา้นทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนชิ
โอมิเตอร์) นอกจากตวัตา้นทานส าหรับท าความร้อน

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ตวัตา้นทานชนิดค่าคงท่ีอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น8532.24

- - ไดอิเล็กทริกท่ีท าดว้ยกระดาษหรือพลาสติก8532.25

- - อ่ืนๆ8532.29

- ตวัเก็บประจุชนิดเปล่ียนค่าไดห้รือปรับตั้งค่าได ้(พรี
เซต)

8532.30

- ส่วนประกอบ8532.90

- ตวัตา้นทานคาร์บอนชนิดค่าคงท่ี แบบคอมโพซิชนั
หรือแบบฟิลม์

8533.10

- - ใชก้บัขนาดก าลงัจ่ายไม่เกิน 20 วตัต์8533.21

- - อ่ืนๆ8533.29
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ตวัตา้นทานชนิดเปล่ียนค่าไดแ้บบพนัดว้ยลวด 
รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.34 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - อ่ืนๆ8533.29

- - ใชก้บัขนาดก าลงัจ่ายไม่เกิน 20 วตัต์8533.31

- - อ่ืนๆ8533.39

- ตวัตา้นทานชนิดเปล่ียนค่าไดแ้บบอ่ืนๆ รวมถึงรี
โอสแตต และโพเทนชิโอมิเตอร์

8533.40

- ส่วนประกอบ8533.90

วงจรพิมพ์8534.0085.34

เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตดัต่อหรือป้องกนั
วงจรไฟฟ้าหรือส าหรับต่อกบัวงจรไฟฟ้าหรือต่อ
ภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เคร่ืองป้องกนั
ฟ้าผา่ เคร่ืองจ ากดัแรงดนัไฟฟ้า เคร่ืองก าจดักระแส
เซอร์จ ปลัก๊ กล่องชุมสายไฟฟ้า) ส าหรับ
แรงดนัไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.35
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.35 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.36 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.36 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.37 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.37 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.38 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.38 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตดัต่อหรือป้องกนั
วงจรไฟฟ้าหรือส าหรับต่อกบัวงจรไฟฟ้าหรือต่อ
ภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เคร่ืองป้องกนั
ฟ้าผา่ เคร่ืองจ ากดัแรงดนัไฟฟ้า เคร่ืองก าจดักระแส
เซอร์จ ปลัก๊ กล่องชุมสายไฟฟ้า) ส าหรับ
แรงดนัไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.35

เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับตดัต่อหรือป้องกนั
วงจรไฟฟ้าหรือส าหรับต่อกบัวงจรไฟฟ้าหรือต่อ
ภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย ์ฟิวส์ เคร่ือง
ก าจดักระแสเซอร์จ ปลัก๊ เตา้รับ กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า 
กล่องชุมสายไฟฟ้า) ส าหรับแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 
1,000 โวลต์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.36

แป้น แผง คอนโซล โตะ๊ ตู ้และฐานรองรับอ่ืนๆ ท่ี
ติดตั้งดว้ยเคร่ืองอุปกรณ์ตามประเภทท่ี 85.35 หรือ 
85.36 ตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป เพ่ือควบคุมไฟฟ้าหรือ
เพ่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงของดงักล่าวท่ีมีอุปกรณ์
หรือเคร่ืองอุปกรณ์ในตอนท่ี 90 ประกอบร่วมอยูด่ว้ย
 และเคร่ืองอุปกรณ์ควบคุมเชิงตวัเลข นอกจากเคร่ือง
อุปกรณ์ตดัต่อสัญญาณตามประเภทท่ี 85.17

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.37

ส่วนประกอบท่ีเหมาะส าหรับใชเ้ฉพาะหรือส่วน
ใหญ่ใชก้บัของตามประเภทท่ี 85.35 85.36 หรือ 85.37

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.38
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85.39 หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึง
หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีมและหลอดอลัตราไวโอเลต
หรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อ่ืนๆ ไม่รวมถึงหลอด
อลัตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ ท่ีมีก าลงัไม่เกิน 200 วตัตแ์ละส าหรับใชก้บั
แรงดนัไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.221 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.221 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.222 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.222 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.291 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.291 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.292 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม8539.10

- - ทงัสเตนฮาโลเจน8539.21

- - - ไม่เกิน 100 วตัต์8539.221

- - - เกิน 100 วตัต์8539.222

- - - ไม่เกิน 100 วตัต์8539.291

- - - เกิน 100 วตัตแ์ต่ไม่เกิน 200 วตัต์8539.292
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.292 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.293 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.293 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอด
อลัตราไวโอเลต

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม 
รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.321 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.321  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.322 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.322  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.323 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.323  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.391 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - - เกิน 100 วตัตแ์ต่ไม่เกิน 200 วตัต์8539.292

- - - เกิน 200 วตัต์8539.293

- - หลอดฟลูออเรสเซนตช์นิดฮอตแคโทด8539.31

- - - ไม่เกิน 100 วตัต์8539.321

- - - เกิน 100 วตัตแ์ต่ไม่เกิน 200 วตัต์8539.322

- - - ไม่เกิน 100 วตัต์8539.391

- - - เกิน 200 วตัต์8539.323
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.391  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.392 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.392 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.393 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.393 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- หลอดอลัตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด 
รวมทั้งอาร์กแลมป์

- - อาร์กแลมป์
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.411 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.411 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.412 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.412 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.413 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.413 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.491 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.491 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - - ไม่เกิน 100 วตัต์8539.391

- - - เกิน 100 วตัตแ์ต่ไม่เกิน 200 วตัต์8539.392

- - - เกิน 200 วตัต์8539.393

- - - ไม่เกิน 100 วตัต์8539.411

- - - เกิน 100 วตัต ์แต่ไม่เกิน 200 วตัต์8539.412

- - - เกิน 200 วตัต์8539.413

- - - ไม่เกิน 100 วตัต์8539.491
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.492 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.492 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.493 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.493 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.40 หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลดแ์คโทด หรือ
หลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสูญญากาศ 
หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์ก
ส าหรับกลบักระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย ์หลอด
ของกลอ้งถ่ายโทรทศัน)์

- หลอดภาพแคโทดเรยข์องเคร่ืองรับโทรทศัน์ 
รวมถึงหลอดแคโทดเรยข์องวิดีโอมอนิเตอร์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - - เกิน 100 วตัต ์แต่ไม่เกิน 200 วตัต์8539.492

- - - เกิน 200 วตัต์8539.493

- - - ของหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม8539.901

- - - อ่ืนๆ8539.909

- - สี8540.11

- - ขาวด าหรือเอกรงคอ่ื์นๆ8540.12
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสตรอน 
หลอดทราเวลลิงเวฟคาร์ซิโนตรอน) ไม่รวมถึงหลอ
ดกริดคอนโทรล

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.72 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.72 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- หลอดของกลอ้งถ่ายโทรทศัน์ อิเมจคอนเวอร์เตอร์ 
และอิเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโต
แคโทดอ่ืนๆ

8540.20

- หลอดภาพแสดงผลขอ้มูล/ภาพกราฟิก สี ซ่ึงมีจอ
ประกอบดว้ยจุดสารเรืองแสงท่ีอยูห่่างเป็นระยะสั้น
กวา่ 0.4 มิลลิเมตร

8540.40

- หลอดภาพแสดงผลขอ้มูล/ภาพกราฟิก ขาวด า หรือ
เอกรงคอ่ื์นๆ

8540.50

- หลอดแคโทดเรยอ่ื์นๆ8540.60

- - แมกนีตรอน8540.71

- - ไคลสตรอน8540.72

- - อ่ืนๆ8540.79
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- หลอดอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.91  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.41 ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์ก่ึงตวัน าท่ี
คลา้ยกนั กลอุปกรณ์ก่ึงตวัน าแบบไวแสงและโฟโต
วอลตาอิกเซล จะประกอบข้ึนเป็นโมดูลหรือท าเป็น
แผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสงและผลึกพีเอโซอิ
เล็กทริกท่ีประกอบแลว้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจมาากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - หลอดของเคร่ืองรับหรือเคร่ืองขยาย8540.81

- - อ่ืนๆ8540.89

- - ของหลอดแคโทดเรย์8540.91

- - อ่ืนๆ8540.99

- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง8541.10

- - มีอตัราการสูญเสียนอ้ยกวา่ 1 วตัต์8541.21
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.42 วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลีท่ีใชใ้นทาง
อิเล็กทรอนิกส์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - มีอตัราการสูญเสียนอ้ยกวา่ 1 วตัต์8541.21

- - อ่ืนๆ8541.29

- ไทริสเตอร์ ไดแอกและไทรแอก นอกจากแบบไว
แสง

8541.30

- กลอุปกรณ์ก่ึงตวัน าแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิก
เซล จะประกอบข้ึนเป็นโมดูลหรือท าเป็นแผง
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง

8541.40

- กลอุปกรณ์ก่ึงตวัน าอ่ืนๆ8541.50

- ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกท่ีประกอบแลว้8541.60

- ส่วนประกอบ8541.90

- บตัรท่ีมีวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบร่วมอยู่
ดว้ย ("สมาร์ท"การ์ด)

8542.10

- 346 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- วงจรรวมโมโนลิทิก
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.70  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.43 เคร่ืองจกัรไฟฟ้า และเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงมี
หนา้ท่ีการท างานเป็นเอกเทศ ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไว้
ในท่ีอ่ืนในตอนน้ี

- เคร่ืองเร่งอนุภาค
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- บตัรท่ีมีวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบร่วมอยู่
ดว้ย ("สมาร์ท"การ์ด)

8542.10

- - ดิจิตลั8542.21

- - อ่ืนๆ8542.29

- วงจรรวมไฮบริด8542.60

- ไมโครแอสเซมบลีท่ีใชใ้นทางอิเล็กทรอนิกส์8542.70

- ส่วนประกอบ8542.90

- - ไอออนอิมแพลนเตอร์ส าหรับการโดป้วตัถุก่ึงตวัน า8543.11

- 347 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 85.42  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 85.42  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.44 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - อ่ืนๆ8543.19

- เคร่ืองก าเนิดสัญญาณ8543.20

8543.30 - เคร่ืองจกัรและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการชุบดว้ย
ไฟฟ้า การแยกสารดว้ยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟริซิส
- เคร่ืองสร้างแรงดนัสูงส าหรับร้ัวไฟฟ้า8543.40

- - บตัรและแผน่ป้ายท่ีตรวจรู้ไดใ้นระยะใกล ้(พรอก
ซิมิทีการ์ดและแทค)

8543.81

- - อ่ืนๆ8543.89

- ส่วนประกอบ8543.90

ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ท่ีหุม้ฉนวน 
(รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และตวัน า
ไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีหุม้ฉนวนจะติดกบัขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งเคเบิลใยน าแสง (ออปติคลัไฟเบอร์เคเบิล) ท่ี
ท  าข้ึนจากกลุ่มเส้นใยท่ีหุม้ปลอกแต่ละเส้น จะ
ประกอบกบัตวัน าไฟฟ้าหรือติดกบัขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.44
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.44 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.45 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.45 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.46 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.46 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.47 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 85.47 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

85.46

ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ท่ีหุม้ฉนวน 
(รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดส์) และตวัน า
ไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีหุม้ฉนวนจะติดกบัขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งเคเบิลใยน าแสง (ออปติคลัไฟเบอร์เคเบิล) ท่ี
ท  าข้ึนจากกลุ่มเส้นใยท่ีหุม้ปลอกแต่ละเส้น จะ
ประกอบกบัตวัน าไฟฟ้าหรือติดกบัขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.44

คาร์บอนอิเล็กโทรด แปรงถ่าน คาร์บอนใชก้บั
หลอดไฟ คาร์บอนใชก้บัแบตเตอร่ี และของอ่ืนๆ ท า
ดว้ยกราไฟตห์รือคาร์บอนอ่ืนๆ มีหรือไม่มีโลหะ
ชนิดท่ีใชใ้นทางไฟฟ้า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.45

ฉนวนไฟฟ้า ท าดว้ยวตัถุใดก็ตามทุก
ประเภท
ยอ่ย

อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตต้ิง) ท่ีเป็นฉนวนส าหรับ
เคร่ืองจกัรไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือเคร่ืองอุปกรณ์
ไฟฟ้าท าดว้ยวตัถุท่ีเป็นฉนวนลว้นๆ หรือมีบางส่วน
เป็นโลหะซ่ึงเป็นองคป์ระกอบยอ่ย (เช่น เตา้รับแบบมี
เกลียว) ท่ีประกอบเขา้ดว้ยกนัในระหวา่งการหล่อเพ่ือ
ใชใ้นการประกอบติดตั้งเท่านั้น (นอกจากฉนวนตาม
ประเภทท่ี 85.46) รวมทั้งท่อเดินสายไฟฟ้าและขอ้ต่อ
ของท่อดงักล่าว ท าดว้ยโลหะสามญับุภายในดว้ย
วตัถุท่ีเป็นฉนวน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

85.47
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85.48 เศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ของเซลปฐมภูมิ แบตเตอร่ี
ปฐมภูมิและหมอ้สะสมไฟฟ้า เซลปฐมภูมิท่ีใชแ้ลว้
และหมอ้สะสมไฟฟ้าท่ีใชแ้ลว้ แบตเตอร่ีปฐมภูมิท่ี
ใชแ้ลว้และหมอ้สะสมไฟฟ้าท่ีใชแ้ลว้ รวมทั้ง
ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ือง
อุปกรณ์ ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืนในตอนน้ี

8548.101 - - - เศษและของท่ีใชไ้ม่ไดท่ี้เป็นโลหะ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8548.101 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

8548.109 - - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8548.109 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเศษและของท่ีใชไ้ม่ได ้ไดม้าหรือผลิตไดท้ั้งหมดภายในภาคีตามท่ีนิยามไวใ้น
ขอ้ 28 ของความตกลงฯ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8548.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8548.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่86

หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถทีเ่ดินบนรางและ

ส่วนประกอบของของดังกล่าว

 ส่ิงติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งส าหรับรางรถไฟ

หรือรถรางและส่วนประกอบ

 ของส่ิงดังกล่าว เคร่ืองอุปกรณ์กล

(รวมถึงทีเ่ป็นเคร่ืองกลไฟฟ้า) ส าหรับให้สัญญาณ

ทางจราจรทุกชนิด

สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่ืนๆ8548.90

หวัรถจกัรท่ีใชก้  าลงัจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือ
จากหมอ้สะสมไฟฟ้า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

86.01
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.05  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทท่ี 86.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทท่ี 86.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

86.02

รถโดยสาร รถสินคา้ชนิดตูแ้ละชนิดกะบะ ท่ีเดินบน
รางรถไฟหรือรางรถราง ชนิดขบัเคร่ืองไดใ้นตวั 
นอกจากของตามประเภทท่ี 86.04

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

86.03

หวัรถจกัรอ่ืนๆ รวมทั้งรถสัมภาระของหวัรถจกัรทุก
ประเภท
ยอ่ย

ยานซ่อมบ ารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขบัเคล่ือน
ไดใ้นตวัหรือไม่ก็ตาม  (เช่น โรงซ่อมเคล่ือนท่ี รถป่ัน
จัน่ รถอดัหินโรยทาง รถส าหรับวางราง รถทดสอบ 

8604.0086.04

รถโดยสารท่ีเดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่
ชนิดขบัเคล่ือนไดใ้นตวั   รวมทั้งรถบรรทุกสัมภาระ 
รถท่ีท าการไปรษณีย ์และรถท่ีใชใ้นกิจการพิเศษอ่ืนๆ

8605.0086.05

รถสินคา้ชนิดตูทึ้บและตูโ้ปร่งท่ีเดินบนรางรถไฟ
หรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขบัเคล่ือนไดใ้นตวั

86.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ส่วนประกอบของหวัรถจกัรของรถไฟหรือรถราง
หรือรถท่ีเดินบนราง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

86.07

คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์ส าหรับขนส่ง
ของไหล) ท่ีออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษส าหรับ
การขนส่งตั้งแต่หน่ึงวิธีข้ึนไป

8609.0086.09

ส่ิงติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งส าหรับรางรถไฟ
หรือรางรถราง รวมทั้งเคร่ืองอุปกรณ์กล (รวมถึงท่ี
เป็นเคร่ืองกลไฟฟ้า) ส าหรับใหส้ัญญาณใหค้วาม
ปลอดภยัหรือควบคุมการจราจรส าหรับทางรถไฟ 
ทางรถราง ถนน แม่น ้าล  าคลอง สถานท่ีจอดรถ ท่าเรือ
 หรือสนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

86.08
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 86.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่87

ยานบกนอกจากรถทีเ่ดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง 

 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ

ของยานดังกล่าว

เพ่ือความมุ่งประสงคข์องประเภท 87.02 ถึง 87.04 
สินคา้ท่ีไดถ่ิ้นก าเนิดของภาคีผูน้  าเขา้อาจถูกใช ้โดย
ดุลพินิจของผูผ้ลิตสินคา้ในประเภทดงักล่าว ในฐานะ
วตัถุดิบในการผลิตสินคา้นั้นในภาคีผูส่้งออก และ
อาจถูกพิจารณาวา่วตัถุดิบท่ีไดถ่ิ้นก าเนิดของภาคีผู ้
ส่งออกในการค านวณมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของ
สินคา้นั้น

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

87.02 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ยานยนตส์ าหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนข้ึนไป 
(รวมถึงคนขบั)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

87.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

รถยนตแ์ละยานยนตอ่ื์นๆ ท่ีออกแบบส าหรับขนส่ง
บุคคลเป็นหลกั (นอกจากของตามประเภทท่ี 87.02) 
รวมถึงสเตชัน่แวกอนและรถแข่ง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

หมายเหตุ

คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์ส าหรับขนส่ง
ของไหล) ท่ีออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษส าหรับ
การขนส่งตั้งแต่หน่ึงวิธีข้ึนไป

8609.0086.09

แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภทท่ี 87.09)ทุก
ประเภท
ยอ่ย

87.01
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87.04 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ยานยนตส์ าหรับขนส่งของ สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

87.09 รถใชง้าน (เวิร์กทรัก) ชนิดขบัเคล่ือนไดใ้นตวั ไม่
ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับยกหรือขนยา้ย ชนิดท่ีใช้
ในโรงงาน โรงพกัสินคา้ บริเวณท่าเรือหรือท่าอากาศ
ยานเพ่ือขนส่งของในระยะใกล ้แทรกเตอร์ชนิดท่ีใช้
บนชานชลาสถานีรถไฟ รวมทั้งส่วนประกอบของ
ยานดงักล่าว

ยานยนตส์ าหรับใชง้านพิเศษ นอกจากยานยนตท่ี์
ออกแบบส าหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลกั (เช่น
 รถยกลากรถเสีย รถป้ันจัน่ รถดบัเพลิง รถผสม
คอนกรีต รถกวาดถนน รถส าหรับฉีดพน่ โรงซ่อม
เคล่ือนท่ี หน่วยรังสีวิทยาเคล่ือนท่ี)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

87.05

แชสซีส์ท่ีมีเคร่ืองยนตติ์ดตั้ง ส าหรับยานยนตต์าม
ประเภทท่ี 87.01 ถึง 87.05

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

87.06

ตวัถงั (รวมถึงแคป้) ส าหรับยานยนตต์ามประเภทท่ี 
87.01 ถึง 87.05

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

87.07

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์
ตามประเภทท่ี 87.01 ถึง 87.05

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

87.08
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- ยาน
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8709.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8709.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8709.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8709.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8709.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8709.90  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 87.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 87.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - ท่ีใชไ้ฟฟ้า8709.11

- - อ่ืนๆ8709.19

- ส่วนประกอบ8709.90

รถถงัและยานรบหุม้เกราะอ่ืนๆ ท่ีขบัดว้ยมอเตอร์ จะ
ติดตั้งอาวธุดว้ยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของ
ยานดงักล่าว

8710.0087.10

รถจกัรยานยนต ์(รวมถึงโมเพต็) และรถจกัรยานท่ี
ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพว่งขา้ง) รวมทั้ง
รถพว่งขา้ง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

87.11

รถจกัรยานสองลอ้และรถจกัรยานอ่ืนๆ (รวมถึง
รถสามลอ้ส่งของท่ีไม่ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์)

8712.0087.12

รถส าหรับคนพิการ จะขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์หรือ
ขบัเคล่ือนทางกลโดยวิธีอ่ืนหรือไม่ก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

87.13

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตาม
ประเภทท่ี 87.11 ถึง 87.13

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

87.14
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 87.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

87.16 รถพว่งและรถก่ึงรถพว่ง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ไดข้บัเคล่ือนทางกล รวมทั้งส่วนประกอบของ
ยานดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- รถพว่งและรถก่ึงรถพว่งอ่ืนๆ ส าหรับใชใ้นการ
ขนส่งของ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

รถเขน็เด็ก และส่วนประกอบของรถดงักล่าว8715.0087.15

- รถพว่งและรถก่ึงรถพว่ง แบบคาราวานส าหรับใช้
เป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีพกัแรม

8716.10

- รถพว่งและรถก่ึงรถพว่งท่ีมีเคร่ืองขนถ่ายของไดใ้น
ตวั ส าหรับใชใ้นการเกษตร

8716.20

- - รถพว่งและรถก่ึงรถพว่งส าหรับบรรจุของเหลว 
หรือก๊าซ (แทง้เกอร์)

8716.31

- - อ่ืนๆ8716.39

- รถพว่งและรถก่ึงรถพว่งอ่ืนๆ8716.40

- ยานอ่ืนๆ8716.80
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ยท่ี 8716.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ยท่ี 8716.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่88

อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยาน

ดังกล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 88.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่89

เรือและส่ิงก่อสร้างลอยน า้

- ยานอ่ืนๆ8716.80

- ส่วนประกอบ8716.90

บอลลูนและโพยมยาน รวมทั้งเคร่ืองบินร่อน เคร่ือง
ร่อน และอากาศยานอ่ืนๆ ท่ีไม่ใชก้  าลงัขบั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

88.01

อากาศยานอ่ืนๆ (เช่น เฮลิเคอปเตอร์ เคร่ืองบิน) ยาน
อวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจร
ยอ่ย และยานปล่อยยานอวกาศ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

88.02

ส่วนประกอบของของตามประเภทท่ี 88.01 หรือ 
88.02

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

88.03

ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพท่ีใชใ้นโพยมยาน และเคร่ือง
ร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบของของดงักล่าว

8804.0088.04

เคร่ืองปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุก
เคร่ืองบินส าหรับลดความเร็วของอากาศยานหรือ
อุปกรณ์ท่ีคลา้ยกนั เคร่ืองฝึกการบินภาคพ้ืนดิน 
รวมทั้งส่วนประกอบของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

88.05
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 89.08  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่90

เรือโดยสาร เรือทศันาจร เรือขา้มฟาก เรือสินคา้ เรือ
พว่งและยานน ้าท่ีคลา้ยกนั ส าหรับขนส่งบุคคลหรือ
ของ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

89.01

เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน ้าอ่ืนๆ ท่ีใช้
เพ่ือการแปรรูป หรือถนอมผลิตภณัฑป์ระมง

8902.0089.02

เรือยอชต ์และยานน ้าอ่ืนๆ ท่ีใชเ้พ่ือความส าราญหรือ
เกมกีฬา รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพาย

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

89.03

เรือลากจูง และเรือท่ีใชส้ าหรับดนั8904.0089.04

ยานประภาคาร เรือดบัเพลิง เรือขดุ ป้ันจัน่ลอยและ
ยานน ้าอ่ืนๆ ซ่ึงการแล่นไดเ้ป็นหนา้ท่ีรองจากหนา้ท่ี
หลกัของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอยแท่นเจาะหรือแท่น
ผลิตแบบลอยน ้าหรือแบบใตน้ ้า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

89.05

ยานน ้าอ่ืนๆ รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิตนอกจาก
เรือกรรเชียง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

89.06

ส่ิงก่อสร้างลอยน ้าอ่ืนๆ (เช่น แพ แทง้ก ์ปล่องกั้นน ้า 
ท่าจอดเรือ ทุน่ลอย และทุน่สัญญาณ)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

89.07

ยานน ้าและส่ิงก่อสร้างลอยน ้าอ่ืนๆ ส าหรับร้ือ8908.0089.08
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อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ทีใ่ช้ในทางทัศนศาสตร์ 

การถ่ายรูปการถ่ายท าภาพยนตร์  การวดั การ

ตรวจสอบ การวดัความเทีย่ง การแพทย์หรือ

ศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบ และอุปกรณ์

ประกอบของของดังกล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.03 กรอบและโครงส าหรับแวน่ตาและแวน่ตากนัลมกนั
ฝุ่ นหรือส าหรับแวน่ตาท่ีคลา้ยกนั และส่วนประกอบ
ของของดงักล่าว

- กรอบและโครง
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9003.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

เส้นใยน าแสง และกลุ่มเส้นใยน าแสง เคเบิลใยน า
แสงนอกจากเคเบิลใยน าแสงตามประเภทท่ี 85.44 
แผน่บางและแผน่ท าดว้ยวตัถุโพลาไรส์ รวมทั้งเลนส์ 
(รวมถึงคอนแทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงาและวตัถุ
เชิงทศันศาสตร์อ่ืนๆ ท าดว้ยวตัถุใดก็ตาม ไม่ได้
ประกอบ นอกจากของดงักล่าวท าดว้ยแกว้ท่ีไม่ได้
ตกแต่งเพ่ือใชง้านทางทศันศาสตร์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

90.01

เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวตัถุเชิงทศันศาสตร์อ่ืนๆ
 ท าดว้ยวตัถุใดๆ ก็ตาม ท่ีประกอบแลว้และเป็น
ส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชห้รือเคร่ืองอุปกรณ์ นอกจากของดงักล่าวท า
ดว้ยแกว้ท่ีไม่ไดต้กแต่งเพ่ือใชง้านทางทศันศาสตร์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

90.02

- - ท าดว้ยพลาสติก9003.11
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9003.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9003.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9003.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9003.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9003.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทท่ี 90.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทท่ี 90.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.05 กลอ้งสองตา กลอ้งตาเดียว กลอ้งส่องทางไกลเชิง
ทศันศาสตร์อ่ืนๆ และโครงติดตั้งของกลอ้งดงักล่าว 
รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อ่ืนๆ และโครงติดตั้ง
ของอุปกรณ์ดงักล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับ
วิทยดุาราศาสตร์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9005.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9005.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อุปกรณ์อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย  9005.801 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย  9005.801 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย  9005.809 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - ท าดว้ยพลาสติก9003.11

- - ท าดว้ยวตัถุอ่ืน9003.19

- ส่วนประกอบ9003.90

แวน่ตา แวน่ตากนัลมกนัฝุ่ น และแวน่ตาท่ีคลา้ยกนั ท่ี
ใชป้รับสายตา ใชป้้องกนัหรืออ่ืนๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

90.04

- กลอ้งสองตา9005.10

- - - ทางดาราศาสตร์9005.801

- - - อ่ืนๆ9005.809
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย  9005.809 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครง
ติดตั้ง)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9005.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9005.901 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9005.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9005.909 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.06 กลอ้งถ่ายรูป (นอกจากกลอ้งถ่ายภาพยนตร์) เคร่ือง
ไฟแฟลชใชใ้นการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช 
นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภทท่ี 
85.39

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - - อ่ืนๆ9005.809

- - - ของอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์9005.901

- - - อ่ืนๆ9005.909

- กลอ้งถ่ายรูปชนิดท่ีใชส้ าหรับการเตรียมเพลตหรือ
ลูกกล้ิงท่ีใชใ้นการพิมพ์

9006.10

- กลอ้งถ่ายรูปชนิดท่ีใชส้ าหรับบนัทึกเอกสารบน
ไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอ่ืนๆ

9006.20

- กลอ้งถ่ายรูปท่ีออกแบบเป็นพิเศษส าหรับใชใ้ตน้ ้า 
ส าหรับการส ารวจทางอากาศ  หรือส าหรับใชใ้นทาง
การแพทยห์รือศลัยกรรมเพ่ือตรวจสอบอวยัวะภายใน
 รวมทั้งกลอ้งถ่ายรูปชนิดท่ีใชท้  าภาพเชิงซ้อนเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นทางนิติวิทยาหรืออาชญาวิทยา

9006.30

- กลอ้งถ่ายรูปชนิดท่ีถ่ายแลว้ไดภ้าพทนัที9006.40
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- กลอ้งถ่ายรูปอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.51 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.52 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.52 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.53 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.53 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.59 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองไฟแฟลชใชใ้นการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.62 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.62 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- กลอ้งถ่ายรูปชนิดท่ีถ่ายแลว้ไดภ้าพทนัที9006.40

- - มีช่องมองภาพแบบผา่นเลนส์ (ซิงเกิลเลนส์รีเฟ
ลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ท่ีใชฟิ้ลม์มว้นท่ีมีความกวา้งไม่
เกิน 35 มิลลิเมตร

9006.51

- - อ่ืนๆ ท่ีใชฟิ้ลม์มว้นมีความกวา้งนอ้ยกวา่ 35 
มิลลิเมตร

9006.52

- - อ่ืนๆ ท่ีใชฟิ้ลม์มว้นมีความกวา้ง 35 มิลลิเมตร9006.53

- - อ่ืนๆ9006.59

- - เคร่ืองไฟแฟลชชนิดใชห้ลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ 
(อิเล็กทรอนิกส์)

9006.61

- - หลอดไฟแฟลช หลอดไฟแฟลชรูปลูกบาศกแ์ละ
ท่ีคลา้ยกนั

9006.62

- - อ่ืนๆ9006.69
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.99  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.07 กลอ้งถ่ายภาพยนตร์และเคร่ืองฉายภาพยนตร์ จะมี
เคร่ืองบนัทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบร่วมอยูด่ว้ย
หรือไม่ก็ตาม

- กลอ้งถ่ายภาพยนตร์
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - อ่ืนๆ9006.69

- - ส าหรับกลอ้งถ่ายรูป9006.91

- - อ่ืนๆ9006.99

- - ใชฟิ้ลม์ท่ีมีความกวา้งนอ้ยกวา่ 16 มิลลิเมตร หรือ
ใชฟิ้ลม์ 8 มิลลิเมตรคู่

9007.11

- - อ่ืนๆ9007.19

- เคร่ืองฉายภาพยนตร์9007.20

- - ส าหรับกลอ้งถ่ายภาพยนตร์9007.91
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.91  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.08 เคร่ืองฉายภาพน่ิงนอกจากเคร่ืองฉายภาพยนตร์ 
เคร่ืองขยายและเคร่ืองยอ่ภาพถ่าย (นอกจากท่ีใช้
ในทางภาพยนตร์)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.30  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - ส าหรับกลอ้งถ่ายภาพยนตร์9007.91

- - ส าหรับเคร่ืองฉายภาพยนตร์9007.92

- เคร่ืองฉายสไลด์9008.10

- เคร่ืองอ่านไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช หรือไมโคร
ฟอร์มอ่ืนๆ จะท าส าเนาไดห้รือไม่ก็ตาม

9008.20

- เคร่ืองฉายภาพน่ิงอ่ืนๆ9008.30

- เคร่ืองขยายและเคร่ืองยอ่ภาพถ่าย (นอกจากท่ีใชใ้น
การถ่ายท าภาพยนตร์)

9008.40

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9008.90
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90.09 เคร่ืองท าส าเนาโดยใชแ้สง ท่ีมีระบบทางทศัน
ศาสตร์ประกอบร่วมอยูด่ว้ย หรือเคร่ืองท าส าเนาโดย
ใชแ้สงแบบทาบติด (คอนแทกต)์ และเคร่ืองท า
ส าเนาโดยใชค้วามร้อน

- เคร่ืองท าส าเนาโดยใชแ้สง แบบอิเล็กโทรสแตติก
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองท าส าเนาโดยใชแ้สงแบบอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.21  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.22 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- - ท างานโดยวิธีถ่ายแบบตน้ฉบบัลงบนส าเนา
โดยตรง (กรรมวิธีทางตรง)

9009.11

- - ท างานโดยวิธีถ่ายแบบตน้ฉบบัลงบนส าเนาโดย
ผา่นตวักลาง (กรรมวิธีทางออ้ม)

9009.12

- - มีระบบทางทศันศาสตร์ประกอบร่วมอยูด่ว้ย9009.21

- - แบบทาบติด9009.22

- เคร่ืองท าส าเนาโดยใชค้วามร้อน9009.30

- - เคร่ืองป้อนเอกสารอตัโนมติั9009.91
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.93 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.93 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9009.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.10 เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชต้ามหอ้งปฏิบติัการภาพถ่าย 
(รวมถึงภาพยนตร์) ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน
ในตอนน้ี (รวมถึงเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับฉายหรือ
เขียนแผนวงจรลงบนวตัถุก่ึงตวัน าไวแสง) เคร่ืองเน
กาโตสโกปและจอฉายภาพ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับฉายหรือเขียนแผนวงจรลง
บนวตัถุก่ึงตวัน าไวแสง

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - เคร่ืองป้อนเอกสารอตัโนมติั9009.91

- - เคร่ืองป้อนกระดาษ9009.92

- - เคร่ืองคดั9009.93

- - อ่ืนๆ9009.99

- เคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับลา้งมว้นฟิลม์หรือมว้น
กระดาษซ่ึงใชใ้นการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดย
อตัโนมติั หรือส าหรับอดัรูปจากฟิลม์ท่ีลา้งแลว้ลง
บนมว้นกระดาษท่ีใชใ้นการถ่ายรูปโดยอตัโนมติั

9010.10

- - เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชเ้ขียนลายวงจรบนแวน่ผลึก
โดยตรง

9010.41
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.42 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.11 กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชเ้ลนส์เชิงประกอบ รวมถึง
กลอ้งจุลทรรศน์ส าหรับใชใ้นการถ่ายรูป ถ่าย
ภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวตัถุ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชเ้ขียนลายวงจรบนแวน่ผลึก
โดยตรง

9010.41

- - เคร่ืองปรับแนวแบบขยบัและท าซ ้า9010.42

- - อ่ืนๆ9010.49

- เคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชต้ามหอ้งปฏิบติัการภาพถ่าย
 (รวมถึงภาพยนตร์) และเคร่ืองเนกาโตสโคป

9010.50

- จอฉายภาพ9010.60

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9010.90

- กลอ้งจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอสโกปิก)9011.10

- กลอ้งจุลทรรศน์อ่ืนๆ ส าหรับใชใ้นการถ่ายรูป ถ่าย
ภาพยนตห์รือการฉายภาพของจุลวตัถุ

9011.20
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.12 กลอ้งจุลทรรศน์นอกจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบใช้
เลนส์ รวมทั้งเคร่ืองดิฟแฟรกชนั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9012.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9012.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9012.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9012.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.13 กลอุปกรณ์ท าดว้ยผลึกเหลว ท่ีไม่ไดท้  าเป็นของซ่ึง
ระบุไวใ้นประเภทอ่ืน เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด
 รวมทั้งเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์อ่ืนๆ เชิงทศันศาสคร์ท่ี
ไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืนในตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- กลอ้งจุลทรรศน์อ่ืนๆ ส าหรับใชใ้นการถ่ายรูป ถ่าย
ภาพยนตห์รือการฉายภาพของจุลวตัถุ

9011.20

- กลอ้งจุลทรรศน์อ่ืนๆ9011.80

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9011.90

- กลอ้งจุลทรรศน์นอกจากกลอ้งจุลทรรศน์แบบใช้
เลนส์ รวมทั้งเคร่ืองดิฟแฟรกชนั

9012.10

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9012.90

- กลอ้งเล็งส าหรับติดกบัปืน กลอ้งเพริสโกป รวมทั้ง
กลอ้งส่องทางไกล ท่ีออกแบบเพ่ือเป็นส่วนประกอบ
ของเคร่ืองจกัร เคร่ืองใช ้หรือเคร่ืองอุปกรณ์
ในตอนน้ีหรือหมวด 16

9013.10

- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด9013.20
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.14 เขม็ทิศส าหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และ
เคร่ืองใชอ่ื้นๆ ท่ีใชใ้นการเดินเรือและเดินอากาศ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.15 อุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการส ารวจ (รวมถึงการ
ส ารวจโดยวิธีถ่ายรูป) ใชใ้นทางอุทกศาสตร์ สมุทร
ศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยาหรือทางธรณีฟิสิกส์ 
(ไม่รวมถึงเขม็ทิศ) รวมทั้งเคร่ืองหาพิสัย

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- กลอุปกรณ์ เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์อ่ืนๆ9013.80

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9013.90

- เขม็ทิศส าหรับหาทิศทาง9014.10

- อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ าหรับใชใ้นการเดินอากาศ 
หรืออวกาศ (นอกจากเขม็ทิศ)

9014.20

- อุปกรณ์และเคร่ืองใชอ่ื้นๆ9014.80

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9014.90

- เคร่ืองหาพิสัย9015.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองหาพิสัย9015.10

- เคร่ืองวดัมุมและเคร่ืองวดัระยะ9015.20

- เคร่ืองวดัระดบั9015.30

- อุปกรณ์และเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการส ารวจโดยวิธี
ถ่ายรูป

9015.40

- อุปกรณ์และเคร่ืองใชอ่ื้นๆ9015.80

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9015.90

เคร่ืองชัง่ (บาลานซ)์ ท่ีมีความไว 5 เซนติกรัมหรือไว
กวา่ มีหรือไม่มีตุม้น ้าหนกั

9016.0090.16
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90.17 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเขียนแบบ การท าเคร่ืองหมาย 
หรือการค านวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เคร่ืองเขียน
แบบ แพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ 
สไลดรู์ล เคร่ืองค านวณแบบจาน) อุปกรณ์วดัความ
ยาวท่ีใชง้านดว้ยมือ (เช่น เส้นหรือแถบส าหรับวดั 
ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไว้
ในท่ีอ่ืนในตอนน้ี

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- โตะ๊เขียนแบบ และเคร่ืองเขียนแบบ จะเป็นชนิด
อตัโนมติัหรือไม่ก็ตาม

9017.10

- อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการเขียนแบบ การท า
เคร่ืองหมายหรือการค านวณทางคณิตศาสตร์

9017.20

- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ9017.30

- อุปกรณ์อ่ืนๆ9017.80

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9017.90

อุปกรณ์และเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นทางวิทยาศาสตร์
การแพทย ์ศลัยกรรม ทนัตกรรม หรือวิทยาศาสตร์
สัตวแพทย ์รวมถึงเคร่ืองซินทิกราฟิก เคร่ืองอุปกรณ์
การแพทยท์างไฟฟ้าอ่ืนๆ และอุปกรณ์ส าหรับตรวจ
สายตา

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

90.18
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

อุปกรณ์และเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นทางวิทยาศาสตร์
การแพทย ์ศลัยกรรม ทนัตกรรม หรือวิทยาศาสตร์
สัตวแพทย ์รวมถึงเคร่ืองซินทิกราฟิก เคร่ืองอุปกรณ์
การแพทยท์างไฟฟ้าอ่ืนๆ และอุปกรณ์ส าหรับตรวจ
สายตา

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

90.18

เคร่ืองใชใ้นการบ าบดัโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโน
เทอราพี) เคร่ืองนวด เคร่ืองทดสอบความถนดัในทาง
จิตวิทยา รวมทั้งเคร่ืองบ าบดัโรคดว้ยโอโซน ดว้ย
ออกซิเจน ดว้ยละอองน ้ายา เคร่ืองช่วยการหายใจ 
หรือเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชบ้  าบดัโรคทางเดินหายใจ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

90.19

เคร่ืองใชใ้นการหายใจอ่ืนๆ และหนา้กากป้องกนัไอ
พิษ แต่ไม่รวมถึงหนา้กากป้องกนัท่ีไม่มี
ส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตวักรองแบบถอด
เปล่ียนได้

9020.0090.20

เคร่ืองใชท้างศลัยศาสตร์กระดูก รวมถึงไมย้นัรักแร้ 
สายรัดทางศลัยกรรมและเคร่ืองกดไส้เล่ือน เฝือกและ
เคร่ืองใชอ่ื้นๆ ในการรักษากระดูกหกั อวยัวะเทียม 
เคร่ืองช่วยฟัง และเคร่ืองใชอ่ื้นๆ ท่ีใชส้วม พกหรือฝัง
ในร่างกายเพ่ือทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

90.21
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90.22 เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชก้ารแผเ่อกซเรยห์รือการแผรั่งสี
แอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลกั จะใชป้ระโยชน์
ทางการแพทย ์ศลัยกรรม ทนัตกรรม หรือสัตวแพทย์
 หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเคร่ืองบนัทึกภาพรังสีหรือ
เคร่ืองรังสีบ าบดั หลอดเอกซเรย ์และเคร่ืองก าเนิด
เอกซเรยอ่ื์นๆ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแรงสูงของ
เคร่ืองเอกซเรย ์แผงควบคุมและโตะ๊ควบคุมจอ โตะ๊ 
เกา้อ้ี และของท่ีคลา้ยกนัท่ีใชใ้นการตรวจหรือรักษา
ดว้ยเอกซเรย์

- เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชเ้อกซเรยเ์ป็นหลกั จะใช้
ประโยชน์ทางการแพทย ์ศลัยกรรม 
ทนัตกรรม หรือสัตวแพทย ์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
เคร่ืองบนัทึกภาพรังสี หรือเคร่ืองรังสีบ าบดั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

9022.19 - - ใชป้ระโยชน์ทางดา้นอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - อ่ืนๆ ท่ีใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ศลัยกรรม
หรือสัตวแพทย์

9022.14

- - เคร่ืองคอมพิวเตด็โทโมกราฟ9022.12

- - อ่ืนๆ ท่ีใชป้ระโยชน์ทางทนัตกรรม9022.13
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชก้ารแผรั่งสี แอลฟา เบตาหรือ
แกมมาเป็นหลกั จะใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์
ศลัยกรรม ทนัตกรรม หรือทางสัตวแพทยห์รือไม่ก็
ตาม รวมถึงเคร่ืองบนัทึกภาพรังสีหรือเคร่ืองรังสี
บ าบดั สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.23 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - ใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์ศลัยกรรม ทนัตกรรม
 หรือสัตวแพทย์

9022.21

- - ใชป้ระโยชน์ทางดา้นอ่ืนๆ9022.29

- หลอดเอกซเรย์9022.30

- อ่ืนๆ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9022.90

อุปกรณ์ เคร่ืองอุปกรณ์และแบบจ าลอง ท่ีออกแบบ
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการสาธิต (เช่น ในการศึกษา
หรือนิทรรศการ) ซ่ึงไม่เหมาะส าหรับใชป้ระโยชน์
ทางดา้นอ่ืนๆ

9023.0090.23
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90.24 เคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชส้ าหรับทดสอบความแขง็ 
ความแขง็แรง ความคงทนต่อการอดั ความยดืหยุน่
หรือคุณสมบติัเชิงกลอ่ืนๆ ของวตัถุ (เช่น โลหะ ไม ้
ส่ิงทอ กระดาษ พลาสติก)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9024.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9024.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9024.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9024.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9024.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9024.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.25 ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ท่ีคลา้ยกนั เทอร์โมมิเตอร์ 
ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ ไซโครมิเตอร์
 จะบนัทึกไดห้รือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดงักล่าว
ตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปท่ีประกอบร่วมกนั

- เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ท่ีไม่ประกอบ
ร่วมกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชส้ าหรับทดสอบโลหะ9024.10

- เคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชอ่ื้นๆ9024.80

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9024.90

- - ชนิดบรรจุของเหลว ส าหรับใชอ่้านโดยตรง9025.11

- - อ่ืนๆ9025.19
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.26 อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวดัหรือตรวจสอบ
การไหล ระดบัความดนัหรือตวัแปรอ่ืนๆ ของ
ของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เคร่ืองวดัการไหล เกจระดบั
 มาโนมิเตอร์ เคร่ืองวดัความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์
และเคร่ืองอุปกรณ์ตามประเภทท่ี 90.14 90.15 90.28
 หรือ 90.32

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ9025.19

- อุปกรณ์อ่ืนๆ9025.80

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9025.90

- ส าหรับวดัหรือตรวจสอบการไหลหรือระดบัของ
ของเหลว

9026.10

- ส าหรับวดัหรือตรวจสอบความดนั9026.20

- อุปกรณ์หรือเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ9026.80

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9026.90
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90.27 อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการวิเคราะห์
ทางฟิสิกกห์รือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโต
มิเตอร์ สเปกโทรมิเตอร์ เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซหรือ
ควนั) อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวดัหรือ
ตรวจสอบความหนืดความพรุน การขยายตวั แรงตึง
ผิวหรือท่ีคลา้ยกนั อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับ
วดัหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียงหรือแสง 
(รวมถึงเคร่ืองวดัแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครต
อม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซหรือควนั9027.10

- โครมาโตกราฟ และเคร่ืองอิเล็กโทรโฟรีซีส9027.20

- สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์และสเปก
โทรกราฟท่ีใชรั้งสีทางแสง (รังสีอลัตราไวโอเลต
รังสีท่ีมองเห็นได ้ รังสีอินฟราเรด)

9027.30

- เคร่ืองวดัแสงในการถ่ายรูป9027.40

- อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใชรั้งสีทางแสง 
(รังสีอลัตราไวโอเลต รังสีท่ีมองเห็นได ้รังสี
อินฟราเรด)

9027.50
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ยท่ี 9027.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ยท่ี 9027.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.28 เคร่ืองวดัปริมาณการจ่ายหรือการผลิต ก๊าซ 
ของเหลวหรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรต้ิงมิเตอร์ของ
เคร่ืองดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.29 เคร่ืองนบัรอบ เคร่ืองนบัผลผลิต แท็กซ่ีมิเตอร์ ไมลี
โอมิเตอร์ เคร่ืองนบักา้วและท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งเคร่ือง
บอกความเร็ว เคร่ืองวดัรอบ (นอกจากของตาม
ประเภทท่ี 90.14 หรือ 90.15) และสตรอโบสโกป

- อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ9027.80

- ไมโครตอม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9027.90

- เคร่ืองวดัก๊าซ9028.10

- เคร่ืองวดัของเหลว9028.20

- เคร่ืองวดัไฟฟ้า9028.30

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9028.90
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9029.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9029.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9029.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9029.20  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9029.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9029.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

90.30 ออสซิลโลสโกป เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์
และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับวดัหรือตรวจสอบ
ปริมาณทางไฟฟ้าไม่รวมถึงเคร่ืองวดัตามประเภทท่ี 
90.28 อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวดัหรือ
ตรวจหาการแผรั่งสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย ์
คอสมิก หรือรังสีอ่ืนๆ ท่ีท  าใหเ้กิดไอออไนเซชนั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับวดัหรือ
ตรวจสอบแรงดนั กระแส ความตา้นทานหรือ
ก าลงัไฟฟ้า ท่ีไม่มีเคร่ืองบนัทึก

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองนบัรอบ เคร่ืองนบัผลผลิต แท็กซ่ีมิเตอร์ ไมลี
โอมิเตอร์ เคร่ืองนบักา้วและท่ีคลา้ยกนั

9029.10

- เคร่ืองบอกความเร็ว และเคร่ืองวดัรอบ รวมทั้งสต
รอโบสโกป

9029.20

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9029.90

- อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวดัหรือตรวจหา
การแผรั่งสีท่ีท  าใหเ้กิดไอออไนเซชนั

9030.10

- แคโทดเรยอ์อสซิลโลสโกป และแคโทดเรยอ์อสซิล
โลกราฟ

9030.20

- - มลัติมิเตอร์9030.31
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.31  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.82 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.83 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.83 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

9030.89 - - อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - มลัติมิเตอร์9030.31

- - อ่ืนๆ9030.39

- อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีออกแบบเป็น
พิเศษส าหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอลก์มิเตอร์ 
เคร่ืองวดัอตัราก าลงัขยาย เคร่ืองวดัค่าความเพ้ียน 
โซโฟมิเตอร์)

9030.40

- - ส าหรับวดัหรือตรวจสอบเวเฟอร์ก่ึงตวัน าหรือ
อุปกรณ์ก่ึงตวัน า

9030.82

- - อ่ืนๆ ท่ีมีเคร่ืองบนัทึก9030.83

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9030.90
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90.31 อุปกรณ์ เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองจกัรส าหรับวดัหรือ
ตรวจสอบ ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืนในตอนน้ี 
รวมทั้งเคร่ืองฉายโพรไฟล ์(โพรไฟลโ์พรเจกเตอร์)

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อุปกรณ์และเคร่ืองใชท้างทศันศาสตร์อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.41 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.49 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

- เคร่ืองจกัรส าหรับวดัหาความสมดุลยข์อง
ส่วนประกอบทางกล

9031.10

- โตะ๊ทดสอบ (เทสตเ์บนช)์9031.20

- เคร่ืองฉายโพรไฟล์9031.30

- - ส าหรับตรวจสอบเวเฟอร์ก่ึงตวัน าหรืออุปกรณ์ก่ึง
ตวัน า ตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลท่ีใชใ้นการ
ผลิตอุปกรณ์ก่ึงตวัน า

9031.41

- - อ่ืนๆ9031.49

- อุปกรณ์ เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ9031.80

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9031.90
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
90.32 อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับบงัคบัหรือควบคุม

โดยอตัโนมติั

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อุปกรณ์และเคร่ืองอุปกรณ์อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.81 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.89 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 90.33 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่91

- เทอร์โมสแตต9032.10

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9031.90

- มาโนสแตต9032.20

- - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก9032.81

- - อ่ืนๆ9032.89

- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ9032.90

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ท่ีไม่ไดร้ะบุ
หรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืนในตอนน้ี) ส าหรับเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองอุปกรณ์ในตอนท่ี 90

9033.0090.33
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นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบ

ของนาฬิกาดังกล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

นาฬิกาขอ้มือ นาฬิกาพกและนาฬิกาชนิดวอตช์อ่ืนๆ 
รวมถึงนาฬิกาจบัเวลา ท่ีมีตวัเรือนท าดว้ยโลหะมีค่า
หรือโลหะท่ีหุม้ติดดว้ยโลหะมีค่า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.01

นาฬิกาขอ้มือ นาฬิกาพกและนาฬิกาชนิดวอตช์อ่ืนๆ 
รวมถึงนาฬิกาจบัเวลา นอกจากนาฬิกาตามประเภทท่ี
 91.01

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.02

นาฬิกาชนิดคล็อกท่ีมีเคร่ืองนาฬิกาชนิดวอตช์ ไม่
รวมถึงนาฬิกาชนิดคล็อกตามประเภทท่ี 91.04

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.03

นาฬิกาชนิดคล็อกแบบท่ีใชก้บัแผงหนา้ปัดอุปกรณ์
และนาฬิกาชนิดคล็อกท่ีคลา้ยกนั ส าหรับยานบก 
อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน ้า

9104.0091.04

นาฬิกาชนิดคล็อกอ่ืนๆทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.05

เคร่ืองบนัทึกเวลา และเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับวดัหรือ
บนัทึกหรือบอกช่วงของเวลา มีเคร่ืองนาฬิกา
ชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนสัมอเตอร์ 
(เช่น เคร่ืองลงเวลา เคร่ืองบนัทึกเวลา)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.06

สวิตช์ตั้งเวลาท่ีมีเคร่ืองนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิด
วอตช์หรือมีซินโครนสัมอเตอร์

9107.0091.07

เคร่ืองนาฬิกาชนิดวอตช์ท่ีสมบูรณ์และประกอบแลว้ทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.08
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

91.11 ตวัเรือนนาฬิกาชนิดวอตช์และส่วนประกอบของตวั
เรือนดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.10  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.80  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ   หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

เคร่ืองนาฬิกาชนิดวอตช์ท่ีสมบูรณ์และประกอบแลว้ทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.08

เคร่ืองนาฬิกาชนิดคล็อกท่ีสมบูรณ์และประกอบแลว้ทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.09

เคร่ืองนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกท่ีสมบูรณ์
แลว้ ซ่ึงยงัไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน 
(ชุดเคร่ืองนาฬิกา) เคร่ืองนาฬิกาชนิดวอตช์หรือ
ชนิดคล็อกท่ียงัไม่สมบูรณ์ซ่ึงประกอบแลว้ รวมทั้ง
เคร่ืองนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกท่ีท ามาอยา่ง
คร่าวๆ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.10

- ตวัเรือนท าดว้ยโลหะมีค่าหรือโลหะท่ีหุม้ติดดว้ย
โลหะมีค่า

9111.10

- ตวัเรือนท าดว้ยโลหะสามญั จะชุบทองหรือเงิน
หรือไม่ก็ตาม

9111.20

- ตวัเรือนอ่ืนๆ9111.80

- ส่วนประกอบ9111.90
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91.12 ตวัเรือนนาฬิกาชนิดคล็อกและตวัเรือนแบบท่ี
คลา้ยกนัส าหรับของอ่ืนๆ ในตอนน้ี และ
ส่วนประกอบของตวัเรือนดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9112.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9112.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9112.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9112.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

91.13 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตช์ และส่วนประกอบ
ของสายนาฬิกาดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.13 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 91.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่92

เคร่ืองดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์

ประกอบของเคร่ืองดนตรี

สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.03  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

92.02

ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิด
วอตช์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

91.14

เปียโนรวมถึงเปียโนอตัโนมติั ฮาร์ปซิคอร์ดและ
เคร่ืองสายอ่ืนๆ ท่ีมีคียบ์อร์ด

- ตวัเรือน9112.20

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

92.01

ออร์แกนแบบท่อลมท่ีมีคียบ์อร์ด รวมทั้งฮาร์โมเนียม
และเคร่ืองดนตรีแบบมีล้ินโลหะและคียบ์อร์ดท่ี
คลา้ยกนั

9203.0092.03

- ส่วนประกอบ9112.90

เคร่ืองสายอ่ืนๆ (เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ)ทุก
ประเภท
ยอ่ย
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.04  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 92.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่93

หีบเพลงชกัและเคร่ืองดนตรีท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งหีบ
เพลงเป่า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

92.04

เคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ ท่ีใชเ้ป่า (เช่น คลาริเนต ทรัมเป็ต 
ป่ีสก๊อต)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

92.05

เคร่ืองดนตรีท่ีใชตี้ (เช่น กลอง ระนาด ฉ่ิงหรือฉาบ 
กรับ มารากสั)

9206.0092.06

เคร่ืองดนตรีท่ีใชไ้ฟฟ้าใหเ้กิดเสียงหรือขยายเสียง 
(เช่น ออร์แกน กีตาร์ หีบเพลงชกั)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

92.07

กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดท่ีใขต้ามสวนสนุก (แฟร์
กราวดอ์อร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนน นก
กลท่ีร้องเพลงได ้เล่ือยดนตรีและเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ ท่ี
ไม่จดัเขา้ประเภทใดในตอนน้ี เคร่ืองเลียนเสียงสัตว์
ทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แตรและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีให้
สัญญาณเสียงโดยใชป้ากเป่า

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

92.08

ส่วนประกอบ (เช่น กลไกส าหรับกล่องดนตรี) และ
อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองดนตรี (เช่น บตัร จาน
และมว้น ส าหรับเคร่ืองดนตรี) รวมทั้งเคร่ืองให้
จงัหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่าทุก
ชนิดส าหรับเทียบเสียง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

92.09

- 385 -



ประเภท ประเภท

ย่อย

รายการ เงื่อนไขการได้ถิ่นก าเนิดสินค้า

อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์

ประกอบของของดังกล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ

อาวธุท่ีใชท้างทหารนอกจากปืนลูกโม่ ปืนพกและ
อาวธุตามประเภทท่ี 93.07

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

93.01

ปืนลูกโม่และปืนพก นอกจากของตามประเภทท่ี 
93.03 หรือ 93.04

9302.0093.02

อาวธุปืนอ่ืนๆ และกลอุปกรณ์ท่ีคลา้ยกนัซ่ึงท างาน
โดยการขบัดว้ยประจุระเบิด (เช่น ปืนลูกซองและปืน
เล็กยาวท่ีใขใ้นการกีฬา ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณ 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีออกแบบเพ่ือใชย้งิพลุสัญญาณ
เท่านั้น ปืนพกและปืนลูกโม่ส าหรับใชย้งิกระสุน
หลอก ปืนพกยงิเขม็ฉีดยา ปืนยงิส่งสายเชือก)

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

93.03

อาวธุอ่ืนๆ (เช่น ปืนและปืนพกท่ีใชส้ปริง ใชล้มหรือ
ใชก้๊าซ กระบองต ารวจ)ไม่รวมถึงของตามประเภทท่ี 
93.07

9304.0093.04

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตาม
ประเภทท่ี 93.01ถึง 93.04

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

93.05

ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุน่ระเบิด ขีปนาวธุและ
ยทุโธปกรณ์ท่ีคลา้ยกนั และส่วนประกอบของของ
ดงักล่าว รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอ่ืนๆ และจรวด
และส่วนประกอบของของดงักล่าว รวมถึงลูกปราย
และหมอนลูกปืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

93.06
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.06  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 93.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่94

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและส่ิง

ตกแต่งยดัไส้ทีค่ล้ายกัน  เคร่ืองประทีป โคมไฟ ที่

ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในทีอ่ื่น เคร่ืองหมายทีม่ีแสง

สว่าง แผ่นป้ายช่ือแสงสว่าง และของทีค่ล้ายกัน

รวมทั้งอาคารส าเร็จรูป

94.01 ท่ีนัง่ (นอกจากของตามประเภทท่ี 94.02) จะปรับเป็น
เตียงไดห้รือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของ
ดงักล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.20  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุน่ระเบิด ขีปนาวธุและ
ยทุโธปกรณ์ท่ีคลา้ยกนั และส่วนประกอบของของ
ดงักล่าว รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอ่ืนๆ และจรวด
และส่วนประกอบของของดงักล่าว รวมถึงลูกปราย
และหมอนลูกปืน

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

93.06

กระบ่ี ดาบ ดาบปลายปืน ทวนและอาวธุท่ีคลา้ยกนั 
ส่วนประกอบของของดงักล่าว รวมทั้งปลอกและฝัก
ส าหรับของดงักล่าว

9307.0093.07

- ท่ีนัง่ชนิดท่ีใชกับัอากาศยาน9401.10

- ท่ีนัง่ชนิดท่ีใชก้บัยานยนต์9401.20

- ท่ีนัง่หมุนได ้ท่ีปรับระดบัความสูงได้9401.30
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.50  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ท่ีนัง่อ่ืนๆ ท่ีมีโครงไม้
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.61 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.69 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ท่ีนัง่อ่ืนๆ ท่ีมีโครงโลหะ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.71 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.79 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- ท่ีนัง่หมุนได ้ท่ีปรับระดบัความสูงได้9401.30

- ท่ีนัง่ท่ีปรับเป็นเตียงไดน้อกจากท่ีนัง่ส าหรับใชใ้น
สวนหรือเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพกัแรม

9401.40

- ท่ีนัง่ท  าดว้ยหวาย กก ไมไ้ผห่รือวตัถุท่ีคลา้ยกนั9401.50

- - มีเบาะ9401.61

- - อ่ืนๆ9401.69

- - มีเบาะ9401.71

- - อ่ืนๆ9401.79

- ท่ีนัง่อ่ืนๆ9401.80
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

9401.90 - ส่วนประกอบ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 94.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 94.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

94.03 เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- ท่ีนัง่อ่ืนๆ9401.80

เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นทางการแพทย ์ศลัยกรรม ทนัตก
รรมหรือสัตวแพทย ์(เช่น เตียงผา่ตดั เตียงตรวจโรค 
เตียงโรงพยาบาลท่ีมีอุปกรณ์กล เกา้อ้ีท  าฟัน) เกา้อ้ีตดั
ผมและเกา้อ้ีท่ีคลา้ยกนัท่ีมีกลไกส าหรับหมุน เอนและ
เล่ือนข้ึนลงได ้รวมทั้งส่วนประกอบของของดงักล่าว
ขา้งตน้

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

94.02

- เฟอร์นิเจอร์ท าดว้ยโลหะ ชนิดท่ีใชใ้นส านกังาน9403.10

- เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ท าดว้ยโลหะ9403.20

- เฟอร์นิเจอร์ท าดว้ยไม ้ชนิดท่ีใชใ้นส านกังาน9403.30

- เฟอร์นิเจอร์ท าดว้ยไม ้ชนิดท่ีใชใ้นครัว9403.40

- เฟอร์นิเจอร์ท าดว้ยไม ้ชนิดท่ีใชใ้นหอ้งนอน9403.50
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.70 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9403.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

94.04 ฐานรองฟกู รวมทั้งของท่ีเป็นเคร่ืองเตียงและของ
ตกแต่งเตียงท่ีคลา้ยกนั (เช่น ฟกู ผา้นวม ผา้นวมขน
นก เบาะ พูฟ้ฟ์และหมอน) มีสปริง ยดัไส้ หรือติด
ภายในดว้ยวตัถุใดก็ตาม หรือท าดว้ยยางเซลลูลาร์ 
หรือพลาสติกจะหุม้หรือไม่ก็ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9404.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9404.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ฟกู

- เฟอร์นิเจอร์ท าดว้ยไม ้ชนิดท่ีใชใ้นหอ้งนอน9403.50

- เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ท าดว้ยไม้9403.60

- เฟอร์นิเจอร์ท าดว้ยพลาสติก9403.70

- เฟอร์นิเจอร์ท าดว้ยวตัถุอ่ืนๆ รวมถึงท่ีท าดว้ยหวาย 
กก ไมไ้ผ ่หรือวตัถุท่ีคลา้ยกนั

9403.80

- ส่วนประกอบ9403.90

- ฐานรองฟกู9404.10
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9404.21 - - ท าดว้ยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุม้หรือไม่ก็
ตาม

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9404.21 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

9404.29 - - ท าดว้ยวตัถุอ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9404.29 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9404.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9404.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

9404.90 - เฉพาะผา้นวมและผา้นวมขนนก สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9404.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทท่ี 50.07 ประเภทท่ี 
51.11 ถึง 51.13 ประเภทท่ี 52.08 ถึง 52.12 ประเภทท่ี 53.09 ถึง 53.11 ประเภทท่ี 54.07 ถึง 54.08 หรือ ประเภทท่ี 55.12 ถึง  55.16

- อ่ืนๆ สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9404.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ
94.05 เคร่ืองประทีปโคมไฟรวมถึงเซิร์ชไลต ์สปอตไลต ์

และส่วนประกอบของของดงักล่าว ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือ
รวมไวใ้นท่ีอ่ืน รวมทั้งเคร่ืองหมายท่ีมีแสงสวา่ง ป้าย
ช่ือท่ีมีแสงสวา่งและของท่ีคลา้ยกนั ซ่ึงมีแหล่งก าเนิด
แสงติดอยูอ่ยา่งถาวร และส่วนประกอบของของ
ดงักล่าว ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืน

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- ถุงนอน9404.30

- โคมระยา้และโคมไฟฟ้าอ่ืนๆ ส าหรับติดเพดาน
หรือผนงั ไม่รวมถึงของดงักล่าวชนิดท่ีใชส้ าหรับให้
แสงสวา่งแก่ท่ีสาธารณะกลางแจง้หรือถนนหลวง

9405.10

- ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดท่ีใชก้บัโตะ๊ โตะ๊
เขียนหนงัสือ ตูข้า้งเตียง หรือตั้งบนพ้ืน

9405.20

- ชุดไฟตกแต่งชนิดท่ีใชก้บัตน้คริสตม์าส9405.30
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.30 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 940560 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 940560 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.92 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 94.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 94.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่95

- ชุดไฟตกแต่งชนิดท่ีใชก้บัตน้คริสตม์าส9405.30

- เคร่ืองประทีปโคมไฟอ่ืนๆ ท่ีใชไ้ฟฟ้า9405.40

- เคร่ืองประทีปโคมไฟอ่ืนๆ ท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้า9405.50

- เคร่ืองหมายท่ีมีแสงสวา่ง ป้ายช่ือท่ีมีแสงสวา่งและ
ของท่ีคลา้ยกนั

9405.60

- - ท าดว้ยแกว้9405.91

- - ท าดว้ยพลาสติก9405.92

- - อ่ืนๆ9405.99

อาคารส าเร็จรูป9406.0094.06
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ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ทีจ่ าเป็นในการเล่น

กีฬา  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของ

ดังกล่าว

สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

95.06 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ของและเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการออกก าลงั
กายทัว่ไป การเล่นยมินาสติก กรีฑาและกีฬาอ่ืนๆ 
(รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกมกลางแจง้ ท่ีไม่ได้
ระบุหรือรวมไวใ้นท่ีอ่ืนในตอนน้ี รวมทั้งสระวา่ยน ้า
และสระเล่นเรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ หรือ จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ี
ไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ของเด็กเล่นท่ีมีลอ้ซ่ึงออกแบบเพ่ือใหเ้ด็กขบัข่ี (เช่น 
รถจกัรยานสามลอ้ สกูตเตอร์ รถยนตท่ี์ใชเ้ทา้ถีบ) 
รวมทั้งรถเขน็ส าหรับตุ๊กตา

9501.0095.01

ตุ๊กตารูปคนทุก
ประเภท
ยอ่ย

95.02

ของเล่นอ่ืนๆ หุ่นจ าลองยอ่ขนาด ("มาตราส่วน") 
และหุ่นจ าลองท่ีคลา้ยกนัเพ่ือนนัทนาการ จะ
เคล่ือนไหวไดห้รือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นส าหรับ
ฝึกสมองทุกชนิด

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

95.03

ของส าหรับใชเ้ล่นเกมในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
บนโตะ๊ หรือในหอ้งรวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โตะ๊
พิเศษส าหรับเล่นการพนนัและเคร่ืองอุปกรณ์โบล่ิง
อตัโนมติั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

95.04

ของท่ีใชใ้นงานเทศกาล งานร่ืนเริงหรืองานบนัเทิง
อ่ืนๆ รวมถึงของท่ีใชใ้นการแสดงกลและการแสดง
ชวนหวั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

95.05
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.07 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.07จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 95.08 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตอนที ่96

ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด

96.01 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

เข้ียวงา กระดูก กระดองเต่า เขาสัตว ์เขากวาง ปะการัง
 เปลือกหอยมุก และวตัถุส าหรับแกะสลกัอ่ืนๆ ท่ีได้
จากสัตว ์ซ่ึงจดัท าแลว้ รวมทั้งของท่ีท าดว้ยวตัถุ
เหล่าน้ี (รวมถึงของท่ีไดโ้ดยการหล่อแบบ)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

คนัเบ็ด เบ็ดและอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับตกเบ็ด สวิงจบั
ปลา สวิงจบัผีเส้ือ และสวิงท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งนก
เทียมส าหรับล่อนก (นอกจากของตามประเภทท่ี 
92.08 หรือ 97.05) และของจ าเป็นท่ีคลา้ยกนัส าหรับ
ล่าสัตวห์รือยงิสัตว์

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

95.07

มา้หมุน ชิงชา้ เคร่ืองเล่นยงิเป้า และเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ 
ในสวนสนุก รวมทั้งของและสัตวท่ี์ใชใ้นการแสดง
ละครสัตวเ์ร่ การแสดงสัตวเ์ร่ และการแสดงละครเร่

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

95.08

วตัถุส าหรับแกะสลกัท่ีไดจ้ากพืชหรือแร่ ซ่ึงจดัท า
แลว้และของท่ีท าดว้ยวตัถุเหล่าน้ี รวมทั้งของท่ีได้
โดยการหล่อแบบหรือการแกะสลกั ซ่ึงท าดว้ยไข 
สเตียริน กมัธรรมชาติหรือเรซินธรรมชาติ หรือท า
ดว้ยเพสตท์  าแบบและของอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการหล่อ
แบบหรือการแกะสลกั ท่ีไม่ไดร้ะบุหรือรวมไวใ้นท่ี
อ่ืน อนัฮาร์ดเดนเยลาตินท่ีจดัท าแลว้ (เวน้แต่เยลาติน
ตามประเภทท่ี 35.03) และของท าดว้ยอนัฮาร์ดเดนเย
ลาติน

9602.0096.02
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96.03 ทุก
ประเภท
ยอ่ย

ไมก้วาด แปรง (รวมถึงแปรงท่ีเป็นส่วนประกอบของ
เคร่ืองจกัร เคร่ืองใชห้รือยานบก) เคร่ืองกลส าหรับ
กวาดพ้ืนโดยใชแ้รงคนท่ีไม่ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ 
ไมถู้พ้ืน (มอ้ป) ไมปั้ดฝุ่ นท าดว้ยขนสัตวปี์ก ปมและ
ปุยท่ีจดัเตรียมส าหรับท าไมก้วาดหรือแปรง แพด็
และลูกกล้ิงส าหรับทาสี รวมทั้งสควีจี (นอกจากสควี
จีแบบลูกกล้ิง)

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ หรือ จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีได้
คุณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

96.05 9605.00 ของใชส่้วนตวัท่ีใชใันการประเทืองโฉม การเยบ็หรือ
ใชใ้นการท าความสะอาดรองเทา้หรือเส้ือผา้ท่ีจดัท า
ข้ึนเป็นชุดส าหรับเดินทาง

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

96.07 ซิปหรือของท่ีใชรู้ดปิด และส่วนประกอบของของ
ดงักล่าว

- ซิปหรือของท่ีใชรู้ดปิด
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9607.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9607.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9607.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

แร่งและตะแกรงใชร่้อนดว้ยมือ9604.0096.04

- - อ่ืนๆ9607.19

กระดุม กระดุมกดชนิดต่างๆ หุ่นกระดุม และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆของของเหล่าน้ี รวมทั้งกระดุมท่ี
เพียงแต่ข้ึนรูป

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

96.06

- - ท่ีมีฟันซิปท าดว้ยโลหะสามญั9607.11
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9607.19 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9607.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัตอนอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9607.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

96.08 ปากกาลูกล่ืน ปากกาและมาร์กเกอร์ท่ีมีปลายปากท า
ดว้ยสักหลาดหรือวตัถุพรุนอ่ืนๆ ปากกาหมึกซึม 
ปากกาสไตโลกราฟและปากกาอ่ืนๆ ดูพลิเกต้ิงสไต
โลส์ ดินสอแบบหมุนและแบบกด ดา้มปากกา ดา้ม
จบัดินสอและดา้มท่ีคลา้ยกนั รวมทั้งส่วนประกอบ 
(รวมถึงปลอกและแหนบ) ของของดงักล่าว นอกจาก
ของตามประเภทท่ี 96.09

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟและปากกาอ่ืนๆ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.31 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ

- - อ่ืนๆ9607.19

- ส่วนประกอบ9607.20

- ปากกาลูกล่ืน9608.10

- ปากกาและมาร์กเกอร์ท่ีมีปลายปากท าดว้ย
สักหลาดหรือวตัถุพรุนอ่ืนๆ

9608.20

- - ปากกาท่ีใชอิ้นเดียนอิงก์9608.31

- - อ่ืนๆ9608.39
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.39 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.40 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.40  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ ยกเวน้จากประเภทยอ่ยท่ี 
9608.10 ถึง 9608.40  หรือ

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.50 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.60 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- อ่ืนๆ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.91 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.99 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.09 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- - อ่ืนๆ9608.39

- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด9608.40

- ชุดท่ีประกอบดว้ยของตามประเภทยอ่ยขา้งตน้
ตั้งแต่สองประเภทข้ึนไป

9608.50

- ไส้ปากกาลูกล่ืน ท่ีประกอบดว้ยปลายปากกาลูกล่ืน
และหลอดหมึก

9608.60

- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต)์9608.91

- - อ่ืนๆ9608.99

ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภทท่ี 96.08) เครยอน
 ไส้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน ชอลก์ส าหรับ
เขียนหรือวาด และชอลก์ส าหรับช่างตดัเส้ือ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

96.09

กระดานชนวนและกระดาน ท่ีมีพ้ืนผิวส าหรับเขียน
หรือวาด จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม

9610.0096.10
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สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.11 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.12 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

96.13 ไฟแช็กและเคร่ืองขีดไฟอ่ืนๆ จะเป็นแบบกลไกหรือ
แบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของ
ดงักล่าว นอกจากหินเหล็กไฟและไส้

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.10 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.20 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทยอ่ยอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.80 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ตราประทบัวนัท่ี ตราผนึกหรือตราประทบัเลขท่ี และ
ตราท่ีคลา้ยกนั (รวมถึงกลอุปกรณ์ส าหรับพิมพห์รือ
ท าลายนูนบนป้าย) ท่ีออกแบบส าหรับใชง้านดว้ยมือ 
รวมทั้งแท่งเรียงตวัพิมพ ์(คอมโพสซิงสติกค)์ ดว้ยมือ
 และชุดเคร่ืองใชใ้นการพิมพด์ว้ยมือท่ีมีแท่งเรียง
ตวัพิมพด์งักล่าว ประกอบร่วมอยูด่ว้ย

9611.0096.11

ริบบิน้เคร่ืองพิมพดี์ดหรือริบบิน้ท่ีคลา้ยกนั ท่ีมีหมึก
หรือจดัท าอยา่งอ่ืนเพ่ือใหเ้กิดรอยจากการพิมพ ์จะ
อยูบ่นแกนมว้นหรือในตลบัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
แท่นประทบัตรา จะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มี
กล่อง

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

96.12

- เคร่ืองขีดไฟชนิดพก ใชก้๊าซเป็นเช้ือเพลิง ไม่
สามารถเติมเช้ือเพลิงซ ้าได้

9613.10

- เคร่ืองขีดไฟชนิดพก ใชก้๊าซเป็นเช้ือเพลิง เติม
เช้ือเพลิงซ ้าได้

9613.20

- เคร่ืองขีดไฟอ่ืนๆ9613.80
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สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.90 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.14 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.15 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.15  จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.16 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.17 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 96.18 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

- ส่วนประกอบ9613.90

กลอ้งยาเส้น (รวมถึงหวักลอ้ง) และกลอ้งซิการ์หรือ
กลอ้งบุหร่ี รวมทั้งส่วนประกอบของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

96.14

- หวี ท่ีจบัผมและของท่ีคลา้ยกนั ก๊ิบหนีบผม คีมมว้น
ผม ก๊ิบปากเป็ด ท่ีมว้นผมและของท่ีคลา้ยกนั 
(นอกจากของตามประเภทท่ี 85.16) และ
ส่วนประกอบของของดงักล่าว

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

96.15

ท่ีฉีดน ้าหอมและท่ีฉีดเคร่ืองประทินร่างกายหรือ
ประเทืองโฉมท่ีคลา้ยกนั คอต่อและหวัฉีดของของ
ดงักล่าว รวมทั้งพฟัทาแป้งและแพด็ส าหรับใชก้บั
เคร่ืองส าอางหรือส่ิงปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย
หรือประเทืองโฉม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

96.16

กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอ่ืนๆ 
รวมทั้งส่วนประกอบของของดงักล่าวนอกจากแกว้
ไส้ใน

9617.0096.17

หุ่นส าหรับช่างตดัเส้ือ และหุ่นรูปคนอ่ืนๆ รวมทั้ง
หุ่นยนตแ์ละหุ่นตั้งแสดงอ่ืนๆ ท่ีท  าคลา้ยมีชีวิต ใช้
ส าหรับตกแต่งหนา้ร้าน

9618.0096.18
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ตอนที ่97

ศิลปกรรม ของทีน่ักสะสมรวบรวม และโบราณวตัถุ

สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.01 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.02 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.03 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.04 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.05 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือเปล่ียนมาจากพิกดัฯในระดบัประเภทอ่ืนๆ  หรือ
สินคา้ภายใตป้ระเภท 97.06 จะไดถ่ิ้นก าเนิดเม่ือมีสัดส่วนมูลค่าท่ีไดคุ้ณสมบติัของสินคา้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40

ภาพระบาย ภาพลายเส้นและภาพพาสเทล ท่ีเขียน
ดว้ยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียนตามประเภทท่ี 
49.06 และผลิตภณัฑท่ี์ระบายสีหรือประดบัตกแต่ง
ดว้ยมือ) ภาพประดิษฐ์ชนิดคอลลาจและแผน่ประดบั
ท่ีคลา้ยกนั

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

97.01

ภาพตน้แบบท่ีท าจากรอยแกะสลกั จากแผน่พิมพ์
หรือพิมพหิ์น

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

97.02

ประติมากรรมวตัถุหรือรูปป้ันหรือรูปหล่อท่ีเป็น
ตน้แบบ ท าดว้ยวตัถุใดก็ตาม

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

97.03

ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ ส่ิงท่ีมีตราประทบั
แทนไปรษณียากร ไปรษณียากรท่ีประทบัตราวนั
ออกใช ้กระดาษท่ีมีตราไปรษณียแ์ละของท่ีคลา้ยกนั 
ใชแ้ลว้หรือยงัไม่ใช ้นอกจากของตามประเภทท่ี 49.07

9704.0097.04

ของสะสมและของท่ีนกัสะสมรวบรวม ซ่ึงเก่ียวกบั
สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ วิทยาแร่ กายวิภาคศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี โบราณชีววิทยา ชาติพนัธุ์
วรรณา หรือเหรียญโบราณ

ทุก
ประเภท
ยอ่ย

97.05

โบราณวตัถุท่ีมีอายเุกิน 100 ปี9706.0097.06
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Annex 3 referred to in Chapter 3 
Minimum Data Requirement for Certificate of Origin 

 
1. Exporter’s name, address and country 
 
2. Importer or consignee’s name, address and country 
 
3. Certification number 
 
4. Origin of good(s) 
 

5. Invoice number and date 
 
6. Transport details (if known) 
 
7. HS tariff classification number 
 
8. Marks, numbers, number and kind of packages; 

Description of good(s) 
 
9. Quantity (Unit) 
 
10. Preference criterion 
 
11. Other instances 

 
12. Declaration by the exporter  
 
13. Certification 
 
14. (a) With respect to good(s) of chapter 16 of the 

Harmonized System, materials taken by the 
authorized fishing vessels on the IOTC Record, 
and, names, registered numbers and nationalities 
of such vessels (if such materials were used in 
the production of the good(s)); 

 
 (b) With respect to good(s) of chapter 7, 16 or 18 

through 20 of the Harmonized System, materials of 

non-Parties which are member countries of the 
ASEAN and names of such non-Parties (if such 
materials were used in the production of the 
good(s)); and 

 
   (c)  With respect to good(s) chapter 61 or 62 of the 

Harmonized System, materials of the other Party 
or non-Parties which are member countries of the 
ASEAN, processes conducted in such Party or non-
Parties, and names of such Party or non-
Parties(if such materials were used in the 
production of the good(s)) 
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