
 หน้า   ๑            (เล่ม  ๓) 
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ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  ๑๕๖/๒๕๖๐ 

เร่ือง   หลักเกณฑ์และพิธีการเก่ียวกับการยกเว้นอากรและ 
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐเปรู 

 
 

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู  เพื่อเร่งเปิดเสรี
การค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า  (Protocol between the Kingdom of Thailand 
and the Republic of Peru to Accelerate the Liberalization of Trade in Goods and Trade 
Facilitation)  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารเพิ่มเติมภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู 
เพื่ อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า  (Additional Protocol to the 
Protocol between the Kingdom of Thailand and the Republic of Peru to Accelerate the 
Liberalization of Trade in Goods and Trade Facilitation)  พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่  ๒  ภายใต้พิธีสาร
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวก 
ทางการค้า  (Second Additional Protocol to the Protocol between the Kingdom of Thailand 
and the Republic of Peru to Accelerate the Liberalization of Trade in Goods and Trade 
Facilitation)  และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่  ๓  ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู
เพื่อเร่งการเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า (Third Additional Protocol to  
the Protocol between the Kingdom of Thailand and the Republic of Peru to Accelerate 
the Liberalization of Trade in Goods and Trade Facilitation)  หนังสือแลกเปลี่ยนความเข้าใจ
เร่ืองสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง การยกเว้นอากรและ 
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐเปรู  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  แห่งพิ กัดอัตราศุลกากร 

ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร  (ฉบับที่  ๖ )  พ .ศ .  ๒๕๕๙  ที่ มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐเปรู  ตามบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่ มีถิ่นกําเนิด 
จากสาธารณรัฐเปรู  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

(๒) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ  ๑  (๑)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้ 
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 (๒.๑) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ที่ออกตามพิธีสารระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู  เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า 

 (๒.๒) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าก่อนนําของ
ออกจากอารักขาของศุลกากร  แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลด
อัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์  และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน 

 (๒.๓) ของที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศน้ีไม่รวมถึงของที่ใช้แล้ว 
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า  
ต้องเป็นไปตามภาคผนวก  ๒  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๒  กฎ  ว่าด้วย

ถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสินค้าที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและ
อํานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู)  

(๑) เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู 
เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า 

 (๑.๑) กรณี ใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาทั้งหมดหรือได้ผลิตขึ้นทั้ งหมด 
ในประเทศภาคี  (Wholly Obtained or Produced Entirely Goods WO)  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วย 
ถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสินค้าที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและ
อํานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู  

 (๑.๒) กรณีใช้กฎถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสินค้า  (Specific Rules of Origin)  ให้ปฏิบัติ 
ตามกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งเปิดเสรี
การค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้าแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๑  หมายเหตุ 
หลักของบัญชีแนบท้าย  ๑  และ  กฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า) 

 (๑.๓) กรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าที่ของนั้นได้ผลิตขึ้นในประเทศภาคีเท่านั้นจากวัตถุ 
ที่ได้ถิ่นกําเนิด  (Exclusively from originating materials)  ต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า
สําหรับสินค้าที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวก
ทางการค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู 

 (๑.๔) กรณีการจัดชุดหรือการคละกันของของจะได้ถิ่นกําเนิด  เม่ือสินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด
ซึ่งอยู่ในของที่จัดเป็นชุดหรือคละกันมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของมูลค่า  เอฟ  โอ  บี  ของของที่จัดเป็น
ชุดหรือคละกัน  และของนั้นต้องเป็นไปตามต้องเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าสําหรับสินค้าที่มีสิทธิ
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ 
พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู  

(๒) กรณีของที่มีเง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑)  
 (๒.๑) การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  เง่ือนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้า

เป็นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๗  (HS 2007) 
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 (๒.๒) หากของที่นําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ  ๒  (๑)  ข้อ  ๒  (๒) (๒.๑) และ 
ข้อ ๒ (๓) ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากร โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตาม

บัญชีอัตราอากร  โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  
เร่ือง  การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่ มีถิ่นกําเนิด  จากสาธารณรัฐเปรู  
โดยใช้ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร  (Correlation  Table)  แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารแนบ  ๔-๑ 
ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร  ระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๐๗  (HS 2017)  เป็นพิกัดศุลกากรระบบ
ฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS 2012)  และ  เอกสารแนบ  ๔–๒  ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๒  (HS 2012)  เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  ฉบับปี  ๒๐๑๗   
(HS 2017))  

(๓) เง่ือนไขและเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องที่ ๑๑ ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า เป็นไป
ดังต่อไปนี้ 

เงื่อนไขการได้ถ่ินกําเนดิสนิค้า การระบุเกณฑ์ถ่ินกําเนิดสินคา้ในช่องที่ ๑๑ 

ก. ของได้มาทั้งหมดหรือได้ผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศภาคี 
(Wholly Obtained or Produced Entirely Goods) 
ตามข้อ ๓ ในภาคผนวก ๒ ของพิธีสารฯ  

WO 

 

ข.  ของนั้นเป็นไปตามกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า (Specific 
Rule of Origin) ที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ๑ กฎถิ่น
กําเนิดเฉพาะรายสินค้าตลอดจนข้อกําหนดทั้งหมดที่ใช้ใน
ภาคผนวก ๒ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า หากสินค้าน้ันผลิต
ขึ้นในประเทศภาคีโดยใช้วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้า โดย
สินค้าน้ันได้ผ่านเกณฑ์หน่ึงเกณฑ์ใดหรือเกณฑ์เหล่าน้ี
ประกอบกัน  

PS 

 

(๑) ผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรจากประเภทย่อยอ่ืน  

(๒) ผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรจากประเภทอ่ืน  

(๓) ผ่านการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรจากตอนอ่ืน  

(๔) ผ่านสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค  

(๕) ผ่านหมายเหตุของตอน  

(๖) ผ่านข้อกําหนดทางเทคนิค  
 

CTSH 

CTH 

CC 

RVC 

Note 

TR 
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ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  
ต้องเป็นไปตามภาคผนวก  ๒  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๒  

กฎว่าด้วยถ่ินกําเนิดสินค้าสําหรับสินค้าที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้า
สินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู) 

(๑) หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก  ๑  
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  จะต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจาก
หน่วยงานที่มีอํานาจของประเทศภาคีผู้ส่งของออก  และต้องมีชื่อและลงลายมือชื่อด้วยตนเองโดย 
ผู้มีอํานาจของหน่วยงานดังกล่าว  พร้อมกับมีตราประทับของหน่วยงานที่มีอํานาจดังกล่าว ซึ่งได้มีการแจ้ง
บัญชีรายชื่อ  ที่อยู่  ตัวอย่างลายมือชื่อและตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานท่ีมีอํานาจและหน่วยงานที่
ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว  

ในกรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีที่อ้างถึง  ในวรรคหนึ่ง
จะไม่ได้รับการยอมรับจากกรมศุลกากร  

(๒) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะอยู่ในรูปเอกสาร  ต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษต้องไม่มี
การแก้ไขใด ๆ  และต้องมีข้อมูลขั้นต่ําปรากฏอย่างน้อยตามแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ  ๒  บัญชี
แนบท้าย  ๒  ตามท่ีอ้างถึงในวรรค  ๒  ของข้อ  ๑๕  ของภาคผนวก ๒ ของพิธีสารระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า  ข้อมูลขั้นต่ําหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  

(๓) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ต้องไม่ออกก่อนวันที่ออกบัญชีราคาสินค้า  (Commercial 
invoice)  และไม่ออกหลังวันที่รับบรรทุกสินค้า  กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไม่สามารถออกให้ทัน
วันที่รับบรรทุกสินค้าด้วยเหตุผลอันสมควรอาจออกให้ย้อนหลัง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๖  เดือนนับแต่วันที่
รับบรรทุกสินค้า  โดยต้องมีคําว่า  “ISSUED RETROACTIVELY”  ในช่องที่  ๕  ของหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า 

(๔) กรณีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ถูกโจรกรรม  สูญหาย  หรือถูกทําลาย  หน่วยงาน 
ที่มีอํานาจหรือหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะออก
สําเนาที่ รับรองความถูกต้องของต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  โดยมีการรับรองด้วยคําว่า  
“CERTIFIED TRUE COPY”  ในช่องที่  ๕  ของสําเนาที่รับรองความถูกต้องของต้นฉบับหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  และสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวจะมีวันที่มีผลใช้บังคับเดียวกันกับวันที่
ระบุในต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  

(๕) อายุของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ให้ใช้ได้ภายในกําหนด  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  

(๖) ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง  และหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้านั้นอาจระบุบัญชีราคาสินค้าตั้งแต่สองฉบับขึ้นไปที่ออกให้สําหรับการขนส่งของครั้งเดียวได้ 
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(๗) พิกัดศุลกากรท่ีระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ต้องเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 
(HS Code)  ระดับ  ๖  หลัก  และรายละเอียดของของ  ปริมาณและน้ําหนักของของ เป็นไปตามของ 
ที่ส่งออก  

(๘) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวอาจสําแดงรายการของหลายรายการได้  
และของแต่ละรายการจะได้คุณสมบัติโดยสิทธิของตนเองแยกจากกัน  
(๙) ในกรณีที่มีของที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระบุรวมอยู่กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากรในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน ให้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้านั้น  
ยังคงมีผลใช้ได้กับของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  

(๑๐) กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น ความไม่สอดคล้องเล็กน้อยหรือการละไว้การพิมพ์ผิด
หรือการใช้พื้นที่ช่องเกินขอบที่กําหนด  โดยท่ีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง
แท้จริงของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  หรือความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลที่อยู่ในหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  ให้ยอมรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้นได้ 

(๑๑) การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องที่  ๑๑  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามข้อ  ๒ 
(๓)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒ (๑) 

ข้อ ๔ วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า  
(๑) ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ตามพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทย

และสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวกทางการค้า โดยย่ืนหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า  ต้นฉบับในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ๑ หนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)  ที่ผู้นําของเข้าได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวา
ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  ก่อนการนําของ
ออกจากอารักขาของกรมศุลกากร  

ทั้งนี้ ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งคร้ัง 
(๒) ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่สามารถแสดงต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อสํานักงาน

ศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  แต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร  ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรในอัตราปกติ  ก่อนนําของออก
จากอารักขาของศุลกากร  โดยให้ระบุรหัสเหตุผลในช่อง  Argumentative Reason Code เป็น “P14”  
และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง Argumentative Privilege Code เป็น “TPE” ตามข้อ  ๔  (๓)  (๓.๒)  
ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

หากผู้นําของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว  แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูล
แจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร
ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น  ให้ผู้นําของเข้าย่ืนคําร้องขอผ่อนผันโดยคําร้องนั้นต้องมีคํา
ชี้แจงเหตุผลประกอบ  ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร 
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(๓) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด  ดังนี้ 
 (๓.๑) ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มี

ถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐชิลี  ตามข้อ  ๑  หลักการทั่วไป 
 (๓.๒) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า  (Import Declaration Detail)  

ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ  (Privilege Code)  ให้ระบุเป็น  “TPE”  
 (๓.๓) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต   (Import 

Declaration Detail Permit) 
  (๓.๓.๑) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องเลขที่ใบอนุญาต  (Permit No) 
  (๓.๓.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องวันที่ออกใบอนุญาต  

(Issue Date) 
  (๓.๓.๓) ให้ระบุรหัสสาธารณรัฐเปรู  ที่ขอรับสิทธิพิเศษฯ  ในช่องเลขประจําตัว 

ของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต  (Permit Issue Authority) 
(๔) การจัดทําและย่ืนใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร ให้ผู้นําของเข้าย่ืนแบบรายละเอียด

ข้อมูลใบขนสินค้า  พร้อมย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  โดยสําแดงเลขที่หนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  ชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า และการใช้สิทธิตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจาก
สาธารณรัฐเปรู ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจน 
ที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า  “TPE”  

(๕) ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน 
ปัญหาที่พบในรายการหน่ึงรายการใดในหลายรายการนั้น  จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้การให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากรภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้า
และอํานวยความสะดวกทางการค้าของของรายการอื่น ๆ  ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดนั้นเสียไปหรือล่าช้า 

(๖) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  ในระหว่างการตรวจสอบไว้เป็น 
การชั่วคราว  ให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแตก่รณี ดังต่อไปนี้ 

 (๖.๑) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า  เอกสารประกอบ  และหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า  ไม่ถูกต้องตรงกัน  และมีเหตุอันควรสงสัยหรือจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  และหากของนั้นมิได้เป็นของของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้า
และไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่ง 
การให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและชักตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันให้คุ้มค่าอากร 
ในอัตราปกติ 

 (๖.๒) กรณีพบปัญหาในของรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการที่สําแดงภายใต้
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน  จะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  เฉพาะรายการที่มี
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ปัญหาและหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับการ
ฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะส่ังการให้ปล่อยของน้ันไปก่อนและชัก
ตัวอย่างไว้  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

 (๖.๓) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถิ่นกําเนิดสินค้าว่า  ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่ายได้รับ  
การยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร  หากจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้า หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  สํานักพิกัดอัตรา
ศุลกากร  และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเก่ียวกับ
การฉ้อฉล  พนักงานศุลกากรที่ มีอํานาจหน้าที่หรือที่ ได้ รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้น 
ไปก่อน  และให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ 

 (๖.๔) กรณีมีปัญหาการจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรของของในหนังสือรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้ากับประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบไม่ตรงกัน หากเป็นที่แน่ชัดว่าของนั้นมีถิ่นกําเนิดใน
สาธารณรัฐเปรู  ตามเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ  ๒  (๑)  ของของนั้น  ให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่า
อากรในอัตราปกติตาม  ประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบ และดําเนินการเช่นเดียวกับใบขนสินค้า
ที่มีปัญหาพิกัดศุลกากร 

(๗) การผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าได้ในกรณีที่ข้อเท็จจริงสอดคล้องถูกต้อง 
ตรงกับของที่นําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถ่ินกําเนิดของสินค้า  ให้ผ่อนผันได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (๗.๑) กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย  เช่น  ความคลาดเคลื่อนหรือการตก
หล่นเพียงเล็กน้อย  การพิมพ์ผิด  หรือการใช้พื้นที่ช่องเกินขอบที่กําหนด  เป็นต้น ของข้อความที่ระบุใน
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้ากับข้อความในเอกสารต่าง ๆ  ที่ย่ืนต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร 
ที่นําของเข้า 

 (๗.๒) กรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าน้อยกว่าในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าให้ผ่อนผัน 
ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้เท่ากับปริมาณที่นําเข้าจริง ในกรณีที่ปริมาณของของนําเข้าจริงเกินกว่า
ที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า  ปริมาณท่ีเกินให้ชําระค่าอากรในอัตราปกติ 

(๘) กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒) แล้ว  
ให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า (Sale invoice) ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศ
ภาคีสมาชิก  หากของนั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้พิธีสาร
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรูเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวก 
ทางการค้าและในช่องที่  ๕  ของหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าต้องระบุคําว่า “Third Party Invoicing” 
และระบุชื่อ  ที่อยู่ (รวมถึงเมืองและประเทศ)  ของบริษัทผู้ออกบัญชีราคาสินค้าในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศภาคี 
พร้อมทั้งระบุหมายเลขบัญชีราคาสินค้าพร้อมวันที่ของผู้ส่งออกในช่องที่ ๑๐ ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 
 



 หน้า   ๘            (เล่ม  ๓) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

และหากทราบหมายเลขบัญชีราคาสินค้าพร้อมวันที่ของผู้ขายในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศภาคีก็ให้ระบุ 
ในช่องที่  ๑๐  ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไว้ด้วย 

(๙) กรณีของที่นําเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศนอกภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศขึ้นไป 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๑)  หรือข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนใบตราส่งสินค้าชนิด
ส่งผ่านประเทศอื่น  (Through Bill of Lading)  ต้นฉบับบัญชีราคาสินค้าหรือสําเนา และเอกสารที่ 
เป็นหลักฐานจากหน่วยงานศุลกากรของประเทศที่ส่งผ่าน  (หากมี)  ซึ่งแสดงว่า  

 (๙.๑) การส่งผ่านนั้น เนื่องจากความจําเป็นทางภูมิศาสตร์  หรือเป็นเพราะเส้นทางขนส่ง
บังคับ 

 (๙.๒) ของนั้นมิได้นําไปเพื่อการซื้อขาย  หรือเพื่อการใช้  หรือการว่าจ้างในประเทศ 
ที่ส่งผ่าน  และ 

 (๙.๓) ของนั้นมิได้จัดทําด้วยประการใดๆ ในประเทศที่ส่งผ่าน นอกจากขนถ่ายขึ้นและลง
จากยานพาหนะ  หรือดําเนินการใด ๆ  ที่จําเป็นแก่การเก็บรักษาของนั้นให้อยู่ในสภาพดี 

(๑๐) กรณีที่ผู้นําของเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ  ๔  (๒)  แล้ว  และประสงค์จะขอคืนอากรโดยขอใช้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนําเข้า  ผู้นําของเข้าต้องย่ืนต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด  
สินค้า  พร้อมได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรอง 
ถิ่นกําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า  

ข้อ ๕ กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ย่ืนเพื่อขอใช้สิทธิยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากร  หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร 

ข้อ ๖ ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการนําเข้าของที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร  และสําเนาหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินค้า  ในสื่อรูปแบบใดๆ  หรือเอกสารไว้ เพื่อให้ตรวจสอบ
เป็นระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันนําของเข้า 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่  ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

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

อธิบดีกรมศุลกากร 



เอกสารแนบ ๑ 
 

หน้า ๑/๒ 

Headnotes to Appendix 1  
(Product-Specific Rules of Origin) 

 

หมายเหตุหลกัของบัญชีแนบท้าย ๑  
(กฎถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสนิค้า) 

 

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

๑. กฎเฉพาะหรือกลุ่มเฉพาะของกฎซ่ึงใช้เฉพาะกับพิกัด
ศุลกากรระดับประเภท (ระดับ ๔ หลัก) หรือพิกัด
ศุลกากรระดับประเภทย่อย (ระดับ ๖ หลัก) ของ
ประเภทพิกัดศุลกากรใดจะกําหนดไว้ในประเภทหรือ
ประเภทย่อยน้ันโดยตรง   

2. A rule applicable to a subheading shall take 
precedence over a rule applicable to the 
heading which is parent to that subheading. 

๒. พิกัดศุลกากรระดับประเภทย่อยที่กําหนดกฎถิ่นกําเนิด
สินค้าไว้ จะต้องนํากฎถิ่นกําเนิดสินค้าน้ันมาใช้ก่อน  
กฎถิ่นกําเนิดสินค้าที่กําหนดไว้ในพิกัดศุลกากรระดับ
ประเภทของประเภทย่อยน้ัน 

3. Where a product-specific rule of origin is 
defined using the criterion of a change in tariff 
classification, and it is written to exclude tariff 
provisions at the level of a chapter, heading or 
subheading of the Harmonized System, it shall 
be construed to mean that the rule of origin 
requires that materials classified in those 
excluded provisions be originating for the good 
to qualify as an originating good.  

๓. กรณีที่กฎกําเนิดเฉพาะรายได้กําหนดให้ใช้เกณฑ์การ
เปลี่ยนพิกัดศุลกากร และได้กําหนดให้ไม่ให้รวมพิกัด
ศุลกากรในระดับตอน ระดับประเภท หรือระดับ
ประเภทย่อยของระบบฮาร์โมไนซ์ ให้หมายความว่า  
กฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายนั้น กําหนดให้สินค้าจะมี
คุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดน้ันต้องไม่นําวัตถุที่
จัดอยู่ในตอน ประเภท หรือประเภทย่อยที่ไม่ให้รวมถึง
เหล่าน้ันมาผลิต 

4. When a heading or subheading is subject to 
alternative product-specific rules of origin, the 
rule will be considered to be met if a good 
satisfies one of the alternatives. 

๔. เมื่อพิกัดฯ ประเภทหรือประเภทย่อยอยู่ภายใต้เง่ือนไข
ของกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายที่เป็นทางเลือก ให้ถือว่า
สินค้าจะได้ถิ่นกําเนิดเมื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เง่ือนไขของทางเลือกหน่ึงทางเลือกใดของกฎถิ่นกําเนิด
เฉพาะรายน้ัน 

 

5. Reference to weight in the rules for goods 
provided for in Chapter 1 through 24 of the 
Harmonized System means dry weight unless 
otherwise specified in the Harmonized System. 

 

๕. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์
โมไนซ์ การกล่าวอ้างถึงคําว่า นํ้าหนักในกฎสําหรับ
สินค้าที่กําหนดไว้ในตอนที่ ๑  ถึงตอนที่ ๒๔ ของพิกัด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ หมายถึง นํ้าหนักในสภาพ
แห้ง   

 

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

 

๖. เง่ือนไขของการใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรให้ใช้
กับวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดเท่าน้ัน 

 



เอกสารแนบ ๑ 
 

หน้า ๒/๒ 

Headnotes to Appendix 1  
(Product-Specific Rules of Origin) 

 

หมายเหตุหลกัของบัญชีแนบท้าย ๑  
(กฎถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสนิค้า) 

 

7. For the purposes of Chapter 39, regional 
polymer content means the proportion by 
weight of the polymer that was formed or 
modified in the territories of the Parties. 

๗. เพ่ือวัตถุประสงค์ของตอนที่ ๓๙  สัดส่วนโพลิเมอร์ใน
ภูมิภาค (regional polymer content)  หมายถึง 
สัดส่วนนํ้าหนักของโพลิเมอร์ซึ่งได้ถูกทําให้เกิดขึ้นหรือ
ถูกดัดแปลงในอาณาเขตของคู่ภาคี 

 

8. The following definitions apply: ๘. ให้ใช้นิยามดังต่อไปน้ี 
 

(a) Chapter means a chapter of the 
Harmonized System; 

 (เอ)  ตอน หมายถึง ตอนในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โม 
ไนซ์ 

(b) Heading means the first four digits in the 
tariff classification number under the 
Harmonized System; 

 (บี)  ประเภท หมายถึง ประเภทพิกัดศุลกากรระดับ
ตัวเลขสี่หลักแรกในการจําแนกพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ 

     (c)  Section means a section of the 
Harmonized System; and 

(ซี)  หมวด หมายถึง หมวดในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์
โมไนซ์ และ 

(d) Subheading means the first six digits in the 
tariff classification number under the 
Harmonized System. 

 

(ดี)  ประเภทย่อย หมายถึง ประเภทพิกัดศุลกากร
ระดับตัวเลขหกหลักแรกในการจําแนกพิกัด
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์   

 



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

0101
0101.10 - สําหรับทําพันธุ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0101.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0101.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0101.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0102
0102.10 - สําหรับทําพันธุ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0102.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0102.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0102.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0103
0103.10 - สําหรับทําพันธุ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0103.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0103.91 - - น้ําหนักนอ้ยกวา่ 50 กโิลกรัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0103.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0103.92 - - น้ําหนักตัง้แต่ 50 กโิลกรัมขึน้ไป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0103.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0104
0104.10 - แกะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0104.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ
0104.20 - แพะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0104.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0105

0105.11 - - ไกช่นดิแกลลัสโดเมสตกิัส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0105.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0105.12 - - ไกง่วง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0105.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0105.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0105.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0105.94 - - ไกช่นดิแกลลัสโดเมสตกิัส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0105.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0105.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0105.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0106
0106.11 - - ไพรเมต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0106.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0106.12 - - ปลาวาฬ  ปลาโลมาชนดิดอลฟินและชนดิ
พอรพั์ส (สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมในอันดับเซตาเซยี) 
แมนาทแีละพะยนู (สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมในอันดับ
ไซเรเนยี)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0106.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0106.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0106.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

แกะและแพะ มชีวีติ

สตัวปี์กเล ีย้งมชีวีติ ไดแ้ก ่ไกช่นดิแกลลสัโดเมสตกิสั เป็ด หา่น ไกง่วงและ ไกต่อ๊ก

สตัวม์ชีวีติอืน่ ๆ

บัญชีแนบท้าย
กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

ตอนที ่ 1  สตัวม์ชีวีติ
มา้ ลาและลอ่ มชีวีติ

สตัวจ์ําพวกโคกระบอื มชีวีติ

 สกุรมชีวีติ

หนา้ที ่1

1

107058
Typewriter
เอกสารแนบ ๑ 
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0106.20 - สัตวเ์ลือ้ยคลาน (รวมถงึงูและสัตวจํ์าพวกเต่า) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0106.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0106.31 - - นกล่าเหยือ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0106.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0106.32 - - นกในกลุ่มนกแกว้ทุกชนดิ (รวมถงึนกจําพวก
นกแกว้  นกแขกเตา้ นกมาคอว ์ และนกกระตัว้)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0101.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0106.39 - - อืน่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0106.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0106.90 - อืน่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0106.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0201
0201.10 - ทัง้ตัวและครึง่ตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0201.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0201.20 - สว่นตัดแบบอืน่ทีม่กีระดูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0201.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0201.30 - ไมม่กีระดูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0201.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0202
0202.10 - ทัง้ตัวและครึง่ตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0202.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0202.20 - สว่นตัดแบบอืน่ทีม่กีระดูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0202.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0202.30 - ไมม่กีระดูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0202.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0204

0204.10 - ลูกแกะทัง้ตัวและครึง่ตัว สดหรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0204.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0204.21 - - ทัง้ตัวและครึง่ตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0204.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0204.22 - - สว่นตัดแบบอืน่ทีม่กีระดูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0204.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0204.23 - - ไมม่กีระดูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0204.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0204.30 - ลูกแกะทัง้ตัวและครึง่ตัว แชเ่ย็นจนแข็ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0204.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

ตอนที ่ 2 เนือ้สตัวแ์ละสว่นอืน่ของสตัวท์ ีบ่รโิภคได้

เนือ้แกะหรอืเนือ้แพะ สด แช่เย็น หรอืแช่เย็นจนแข็ง

เนือ้สตัวจ์ําพวกโคกระบอื สดหรอืแช่เย็น

เนือ้สตัวจ์ําพวกโคกระบอื แช่เย็นจนแข็ง

หนา้ที ่2
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0204.41 - - ทัง้ตัวและครึง่ตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0204.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0204.42 - - สว่นตัดแบบอืน่ทีม่กีระดูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0204.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0204.43 - - ไมม่กีระดูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0204.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0204.50 - เนือ้แพะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0204.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0205

0205.00 เนือ้มา้ เนือ้ลาหรอืเนือ้ล่อ สด แชเ่ย็น หรอืแชเ่ย็น
จนแข็ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0205.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0206

0206.10 - ของสัตวจํ์าพวกโคกระบอื สดหรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0206.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0206.21 - - ลิน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0206.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0206.22 - - ตับ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0206.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0206.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0206.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0206.30 - ของสกุร สดหรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0206.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0208 

0208.10 - ของกระต่ายหรอืของกระต่ายป่า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0208.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0208.30 - ของไพรเมต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0208.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0208.40 - ของปลาวาฬ  ปลาโลมาชนดิดอลฟินและชนดิ
พอรพั์ส (สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมในอันดับเซตาเซยี) 
แมนาทแีละพะยนู (สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมในอันดับ
ไซเรเนยี)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0208.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

 เนือ้มา้ เนือ้ลาหรอืเนือ้ลอ่ สด แช่เย็น หรอืแช่เย็นจนแข็ง

 สว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้องสตัวจ์ําพวกโคกระบอื สกุร แกะ แพะ มา้ ลาหรอืลอ่ สด แช่เย็น หรอืแช่
เย็นจนแข็ง

 เนือ้และสว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้องสตัวอ์ ืน่ ๆ สด แช่เย็นหรอืแช่เย็นจนแข็ง

หนา้ที ่3
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0208.50 - ของสัตวเ์ลือ้ยคลาน (รวมถงึงูและสัตวจํ์าพวก
เต่า)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0208.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

- ขากบภายใตป้ระเภทยอ่ย 0208.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0208.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ 
ยกเวน้จากตอนที ่01

0210

0210.91 - - ของไพรเมต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0210.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0210.92 - - ของปลาวาฬ  ปลาโลมาชนดิดอลฟินและ
ชนดิพอรพั์ส (สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมในอันดับเซตา
เซยี) แมนาทแีละพะยนู (สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมใน
อันดับไซเรเนยี)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0210.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0210.93 - - ของสัตวเ์ลือ้ยคลาน (รวมถงึงูและสัตวจํ์าพวก
เต่า)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0210.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0301
0301.10 - ปลาเลีย้งสวยงาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0301.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้

เป็นสนิคา้ทีก่ําเนดิโดยใชวั้ตถดุบิในอาณาเขตประเทศ
คู่ภาคปีระเทศหนึง่หรอืทัง้สองประเทศทีก่ําหนดไวใ้น
ขอ้ 3 ของภาคผนวก 2

0301.91 - - ปลาเทราต์  (แซลโมทรตุตา  ออน-โค-รนิ-คัส
 มายคสิ  ออน-โค-รนิ-คัส คลารก์ ิ  ออน-โค-รนิ-
คัส อะกัวโบนติา ออน-โค-รนิ-คัส กลิ ี  ออน-โค-
รนิ-คัส อาปาเช ่ และ  ออน-โค-รนิ-คัส ครายโซ
แกสเตอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0301.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0301.92 - - ปลาไหล (ชนดิแองกลูลา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0301.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0301.93 - - ปลาคารป์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0301.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0301.94 - - ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทนินัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0301.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0301.95 - - ปลาเซาตเ์ทริน์บลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยไิอ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0301.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0301.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0301.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0208.90 - อืน่ ๆ

ปลามชีวีติ

 เนือ้และสว่นอืน่ของสตัวท์ ีบ่รโิภคได้ ใสเ่กลอื แช่นํา้เกลอื แหง้ หรอืรมควนั รวมท ัง้เนือ้หรอืสว่น
อืน่ของสตัวท์ ีป่่นซึง่บรโิภคได้

ตอนที ่ 3 ปลา  สตัวนํ์า้จําพวกครสัตาเซยี  โมลลสุก์ และสตัวนํ์า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ ๆ

หนา้ที ่4
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รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

0302

0302.11 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรตุตา  ออน-โค-รนิ-คัส
มายคสิ  ออน-โค-รนิ-คัส คลารก์ ิ  ออน-โค-รนิ-
คัส อะกัวโบนติา  ออน-โค-รนิ-คัส กลิ ี  ออน-โค-
รนิ-คัส อาปาเช ่ และ  ออน-โค-รนิ-คัส ครายโซ
แกสเตอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.12 - - ปลาแซลมอนแปซฟิิก (ออน-โค-รนิ-คัส
เนอรกา้ ออน-โค-รนิ-คัส กอสบสูกา้   ออน-โค-
รนิ-คัส คตีา้   ออน-โค-รนิ-คัส ซาวสิกา้   ออน-
โค-รนิ-คัส คสีซ ุ  ออน-โค-รนิ-คัส มาซโูอะ๊  และ 
 ออน-โค-รนิ-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอน
แอตแลนตกิ (แซลโมซาลาร)์ และปลาแซลมอน
ดานูบ (ฮโูกฮโูก)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0301.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.21 - - ปลาลิน้หมาพวกจักรผาน (เรนฮารด์เชยีส
ฮปิโปกลอสซอยเดส ฮปิโปกลอสซัสฮปิโป
กลอสซัส ฮปิโปกลอสซัสสตโีนเลพสิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.22 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.23 - - ปลาโซล (ชนดิโซเลยี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.31 - - ปลาแอลบาคอรห์รอืปลาทูนาครบียาว
(ทูนนัสอะลาลังกา)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.32 - - ปลาทูนาครบีเหลอืง (ทูนนัสอัลบาคาเรส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.33 - - ปลาสคปิแจ็กหรอืปลาโอทอ้งแถบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.34 - - ปลาบกิอายทูนา  (ทูนนัสโอเบซัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.35 - - ปลาบลูฟินทูนา  (ทูนนัสทนินัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.35 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.36 - - ปลาเซาตเ์ทริน์บลูฟินทูนา  (ทูนนัสแมคโคยไิอ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.36 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.40 - ปลาเฮอรร์งิ (คลูเพยีฮาเรนกัส คลูเพยีแพลลาซิ
ไอ) ไมร่วมถงึตับและไข่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ปลา สดหรอืแช่เย็น ไมร่วมถงึเนือ้ปลาแบบฟิลเล และเนือ้ปลาแบบอืน่ ตามประเภทที ่03.04

หนา้ที ่5
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0302.50 - ปลาค็อด (กาดัสมอรฮ์ัว กาดัสโอแกก กาดัสมา
โครเซฟาลัส)  ไมร่วมถงึตับและไข่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.61 - - ปลาซารด์นี (ซารด์นิาพลิคารดั์ส ชนดิซารด์นิ
อป) ปลาซารด์เินลล่า (ชนดิซารด์เินลล่า) ปลาบริ
สลิง่ หรอืปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.62 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอกีลฟิีนัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.63 - - ปลาโคล (พอลลาชอิัสไวเรนส)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.63 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.64 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอรส์คอมบรัส สคอม
เบอรอ์อสตราลาซกิัส สคอมเบอรจ์าโพนกิัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.64 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.65 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.65 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.66 - - ปลาไหล (ชนดิแองกลูลา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.66 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.67 - - ปลาซอรด์ฟิช (ซเิฟียสกลาดอิัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.67 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.68 - - ปลาทูธฟิช (ชนดิดสิโซสตชัิส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.68 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0302.70 - ตับและไข่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0302.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303

0303.11 - - ปลาซอคอายแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-
โค-รนิ-คัส เนอรกา้)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.21 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรตุตา  ออน-โค-รนิ-คัส
มายคสิ  ออน-โค-รนิ-คัส คลารก์ ิ  ออน-โค-รนิ-
คัส อะกัวโบนติา ออน-โค-รนิ- คัส กลิ ี  ออน-โค-
รนิ-คัส อาปาเช ่ และ  ออน-โค-รนิ-คัส ครายโซ
แกสเตอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.22 - - ปลาแซลมอนแอตแลนตกิ (แซลโมซาลาร)์ 
ปลาแซลมอนดานูบ (ฮโูกฮโูก)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ปลา แช่เย็นจนแข็ง ไมร่วมถงึเนือ้ปลาแบบฟิลเล และเนือ้ปลาแบบอืน่ ตามประเภทที ่03.04

หนา้ที ่6
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0303.31 - - ปลาลิน้หมาพวกจักรผาน (เรนฮารด์เชยีส
ฮปิโปกลอสซอยเดส ฮปิโปกลอสซัสฮปิโป
กลอสซัส ฮปิโปกลอสซัสสตโีนเลพสิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.32 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.33 - - ปลาโซล (ชนดิโซเลยี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.41 - - ปลาแอลบาคอรห์รอืปลาทูนาครบียาว
(ทูนนัสอะลาลังกา)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดผ้า่นกระบวนการ 3 ขัน้ตอนหรอื
มากกวา่  รวมถงึ การแชแ่ข็ง ทําความสะอาด   เอาไส ้
หรอืเครือ่งในออก เอาเหงอืกออก ขอดเกล็ด และตัด
หัวออก

0303.42 - - ปลาทูนาครบีเหลอืง (ทูนนัสอัลบาคาเรส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดผ้า่นกระบวนการ 3 ขัน้ตอนหรอื
มากกวา่  รวมถงึ การแชแ่ข็ง ทําความสะอาด  เอาไส ้
หรอืเครือ่งในออก เอาเหงอืกออก ขอดเกล็ด และตัด
หัวออก

0303.43 - - ปลาสคปิแจ็กหรอืปลาโอทอ้งแถบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดผ้า่นกระบวนการ 3 ขัน้ตอนหรอื
มากกวา่  รวมถงึ การแชแ่ข็ง ทําความสะอาด  เอาไส ้
หรอืเครือ่งในออก เอาเหงอืกออก ขอดเกล็ด และตัด
หัวออก

0303.44 - - ปลาบกิอายทูนา  (ทูนนัสโอเบซัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดผ้า่นกระบวนการ 3 ขัน้ตอนหรอื
มากกวา่  รวมถงึ การแชแ่ข็ง ทําความสะอาด  เอาไส ้
หรอืเครือ่งในออก เอาเหงอืกออก ขอดเกล็ด และตัด
หัวออก

0303.45 - - ปลาบลูฟินทูนา  (ทูนนัสทนินัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.45 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดผ้า่นกระบวนการ 3 ขัน้ตอนหรอื
มากกวา่  รวมถงึ การแชแ่ข็ง ทําความสะอาด  เอาไส ้
หรอืเครือ่งในออก เอาเหงอืกออก ขอดเกล็ด และตัด
หัวออก

0303.46 - - ปลาเซาตเ์ทริน์บลูฟินทูนา  (ทูนนัสแมคโคยไิอ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.46 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดผ้า่นกระบวนการ 3 ขัน้ตอนหรอื
มากกวา่  รวมถงึ การแชแ่ข็ง ทําความสะอาด  เอาไส ้
หรอืเครือ่งในออก เอาเหงอืกออก ขอดเกล็ด และตัด
หัวออก

0303.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดผ้า่นกระบวนการ 3 ขัน้ตอนหรอื
มากกวา่  รวมถงึ การแชแ่ข็ง ทําความสะอาด  เอาไส ้
หรอืเครือ่งในออก เอาเหงอืกออก ขอดเกล็ด และตัด
หัวออก
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0303.51 - - ปลาเฮอรร์งิ (คลูเพยีฮาเรนกัส คลูเพยีแพลลา
ซไิอ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.52 - - ปลาค็อด (กาดัสมอรฮ์ัว กาดัสโอแกก
  กาดัสมาโครเซฟาลัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.71 - - ปลาซารด์นี (ซารด์นิาพลิคารดั์ส ชนดิซารด์นิ
อป) ปลาซารด์เินลล่า (ชนดิซารด์เินลล่า) ปลาบริ
สลิง่หรอืปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.71 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.72 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอกีลฟิีนัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.72 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.73 - - ปลาโคล (พอลลาชอิัสไวเรนส)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.73 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.75 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.75 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.76 - - ปลาไหล (ชนดิแองกลูลา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.76 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.77 - - ปลากะพงทะเล (ไดเซนทราคัสลาแบรกซ์ ได
เซนทราคัสพังตาตัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.77 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.78 - - ปลาเฮก (ชนดิเมอรลั์กเซยีส ชนดิยโูรไฟซสี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.78 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0303.80 - ตับและไข่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0303.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0304

0304.11 - - ปลาซอรด์ฟิช (ซเิฟียสกลาดอิัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0304.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0304.12 - - ปลาทูธฟิช (ชนดิดสิโซสตชัิส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0304.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0304.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0304.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305

0305.10 - ปลาทีป่่นและทีทํ่าเป็นเพลเลตซึง่เหมาะสําหรับ
มนุษยบ์รโิภค

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.20 - ตับและไข่ ของปลา แหง้ รมควัน ใสเ่กลอื หรอื
แชน้ํ่าเกลอื

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เนือ้ปลาแบบฟิลเล และเนือ้ปลาแบบอืน่ (จะบดหรอืไมก็่ตาม) สด แช่เย็น หรอืแช่เย็นจนแข็ง

ปลา  แหง้  ใสเ่กลอื  หรอืแช่นํา้เกลอื  ปลารมควนั  จะทําใหส้กุกอ่นรมควนัหรอืในขณะรมควนั
หรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้ปลาทีป่่นและทีทํ่าเป็นเพลเลตซึง่เหมาะสําหรบัมนษุยบ์รโิภค
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0305.30 - เนือ้ปลาแบบฟิลเล แหง้ ใสเ่กลอื หรอืแช่
น้ําเกลอื แต่ไมร่มควัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.41 - - ปลาแซลมอนแปซฟิิก  (ออน-โค-รนิ-คัส
เนอรกา้ ออน-โค-รนิ-คัส กอสบสูกา้   ออน-โค-
รนิ-คัส คตีา้  ออน-โค-รนิ-คัส ซาวสิกา้   ออน-โค-
รนิ-คัส คสีซ ุ ออน-โค-รนิ-คัส มาซโูอะ๊  และ  
ออน-โค-รนิ-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอน
แอตแลนตกิ  (แซลโมซาลาร)์  และ  
ปลาแซลมอนดานูบ (ฮโูกฮโูก)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.42 - - ปลาเฮอรร์งิ (คลูเพยีฮาเรนกัส คลูเพยี
แพลลาสซไิอ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.51 - - ปลาค็อด (กาดัสมอรฮ์ัว กาดัสโอแกก
กาดัสมาโครเซฟาลัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.61 - - ปลาเฮอรร์งิ (คลูเพยีฮาเรนกัส คลูเพยี
แพลลาสซไิอ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.62 - - ปลาค็อด (กาดัสมอรฮ์ัว กาดัสโอแกก
กาดัสมาโครเซฟาลัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.63 - - ปลาแอนโชว ี(ชนดิเองกรัวลสิ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.63 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0305.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0305.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0306

0306.11 - - ร็อกลอบสเตอรแ์ละกุง้หัวโขนอืน่ ๆ (ชนดิพา
ลนูิรัส ชนดิพานูลรัิส ชนดิจาซัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0306.12 - - ลอบสเตอร์ (ชนดิโฮมารัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0306.13 - - กุง้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0306.14 - - ปู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

สตัวนํ์า้จําพวกครสัตาเซยี จะเอาเปลอืกออกหรอืไมก็่ตาม มชีวีติ สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง   แหง้
 ใสเ่กลอื หรอืแช่นํา้เกลอื และสตัวนํ์า้จําพวกครสัตาเซยีทีย่งัไมเ่อาเปลอืกออก ซึง่ทําใหส้กุโดย
การนึง่หรอืตม้ จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แหง้ ใสเ่กลอื หรอืแช่นํา้เกลอืหรอืไมก็่ตาม  รวมท ัง้สตัว์
นํา้จําพวกครสัตาเซยีทีป่่นและทีทํ่าเป็นเพลเลต ซึง่เหมาะสําหรบัมนษุยบ์รโิภค
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0306.19 - - อืน่ ๆ รวมถงึสัตวน้ํ์าจําพวกครัสตาเซยีทีป่่น
และทีทํ่าเป็นเพลเลต ซึง่เหมาะสําหรับมนุษย์
บรโิภค

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0306.21 - - ร็อกลอบสเตอรแ์ละกุง้หัวโขนอืน่ๆ (ชนดิพา
ลนูิรัส ชนดิพานูลรัิส ชนดิจาซัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0306.22 - - ลอบสเตอร์ (ชนดิโฮมารัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0306.23 - - กุง้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0306.24 - - ปู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0306.29 - - อืน่ ๆ รวมถงึสัตวน้ํ์าจําพวกครัสตาเซยีทีป่่น
และทีทํ่าเป็นเพลเลต ซึง่เหมาะสําหรับมนุษย์
บรโิภค

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0306.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307

0307.10 - หอยนางรม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307.21 - - มชีวีติ สด หรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307.31 - - มชีวีติ สดหรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307.41 - - มชีวีติ สดหรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

0307.51 - - มชีวีติ สดหรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307.60 - หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0307.91 - - มชีวีติ สดหรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

สตัวนํ์า้จําพวกโมลลสุก ์จะเอาเปลอืกออกหรอืไมก็่ตาม มชีวีติ สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แหง้ ใส่
เกลอื หรอืแช่นํา้เกลอื และสตัวนํ์า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงันอกจากสตัวนํ์า้จําพวก ครสัตาเซยีและ
โมลลสุก ์มชีวีติ สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แหง้ ใสเ่กลอื หรอืแช่นํา้เกลอื รวมท ัง้สตัวนํ์า้ทีไ่มม่ ี
กระดกูสนัหลงันอกจากสตัวนํ์า้จําพวกครสัตาเซยี ทีป่่นและทีทํ่าเป็นเพลเลตซึง่เหมาะสําหรบั
มนษุยบ์รโิภค
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0307.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0307.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0402

0402.21 - - ไมเ่ตมิน้ําตาลหรอืสารทําใหห้วานอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0402.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทยอ่ย 1901.90

0403

0403.10 - โยเกริต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0403.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60

0403.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0403.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60

0405

0405.20 - เดรสีเปรด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0405.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0407

0407.00 ไข่สัตวปี์ก ทัง้เปลอืก สด ทําไวไ้มใ่หเ้สยีหรอืทํา
ใหส้กุ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0407.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0410

0410.00 ผลติภัณฑจ์ากสัตวท์ีบ่รโิภคได ้ซึง่ไมไ่ดร้ะบหุรอื
รวมไวใ้นทีอ่ ืน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0410.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0501

0501.00 ผมคนทียั่งไมไ่ดจั้ดทํา จะลา้งหรอืแปรงแลว้
หรอืไมก่็ตาม  รวมทัง้เศษผมคน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0501.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0502

0502.10 - ขนหมแูละเศษขนหมู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0502.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0502.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0502.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ ีบ่รโิภคได้ ซึง่ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

ตอนที ่ 5 ผลติภณัฑจ์ากสตัว์ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

ผมคนทีย่งัไมไ่ดจ้ดัทํา จะลา้งหรอืแปรงแลว้หรอืไมก็่ตาม  รวมท ัง้เศษผมคน

ขนหม ูขนแบดเจอร ์และขนสตัวอ์ ืน่ ๆ ทีใ่ชทํ้าแปรง รวมท ัง้เศษของขนดงักลา่ว

ไขส่ตัวปี์ก ท ัง้เปลอืก สด ทําไวไ้มใ่หเ้สยีหรอืทําใหส้กุ

ตอนที ่ 4 ผลติภณัฑน์ม ไขส่ตัวปี์ก นํา้ผึง้ธรรมชาติ ผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ ีบ่รโิภคได้ ซึง่ไมไ่ดร้ะบหุรอื          รวม
ไวใ้นทีอ่ ืน่

นมและครมี ทีทํ่าใหเ้ขม้ขน้ หรอืเตมินํา้ตาล หรอืสารทําใหห้วานอืน่ๆ

บตัเตอรม์ลิค ์ นมและครมีชนดิเคอรเ์ดลิ โยเกริต์ เคเฟอร์ รวมท ัง้นมและครมีทีห่มกัหรอืทําให้
เปรีย้วอยา่งอืน่ จะทําใหเ้ขม้ขน้ เตมินํา้ตาลหรอืสารทําใหห้วานอืน่ๆ ปรงุกลิน่รส เตมิผลไม ้ลกูนตั
 หรอืโกโก ้หรอืไมก็่ตาม

เนย ไขมนัและนํา้มนัอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากนม รวมท ัง้เดรสีเปรด
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0504

0504.00 ไส ้ถงุกระเพาะ (แบลดเดอร)์ และกระเพาะอาหาร
ของสัตว ์(นอกจากของปลา) ทัง้อันหรอืแบง่เป็น
ชิน้ สด แชเ่ย็น แชเ่ย็นจนแข็ง ใสเ่กลอื แช่
น้ําเกลอื แหง้หรอืรมควัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0504.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 01

0505

0505.10 - ขนแข็งชนดิทีใ่ชสํ้าหรับยัดไส ้และขนออ่น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0505.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0505.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0505.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0506

0506.10 - สว่นทีแ่ข็งเหมอืนกระดูก (ออสเซอนิ) และ
กระดูกทีผ่า่นกรรมวธิโีดยใชก้รด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0506.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0506.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0506.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0507

0507.10 - เขีย้วงา รวมทัง้ผงและเศษของเขีย้วงา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0507.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0507.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0507.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0508

0508.00 หนิปะการังและสิง่ทีค่ลา้ยกัน ทียั่งไมไ่ดจั้ดทํา
หรอืจัดทําอยา่งง่ายๆ แต่ตอ้งไมจั่ดทํามากไปกวา่
นี ้เปลอืกของสัตวน้ํ์าจําพวกโมลลุสก ์ครัสตาเซยี
 หรอืเอคไคโนเดริม์ และลิน้ทะเล ทียั่งไมไ่ด ้
จัดทําหรอืจัดทําอยา่งง่ายๆ แต่ไมไ่ดตั้ดเป็น
รปูทรง รวมทัง้ผงและเศษของสิง่ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0508.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0510

เขีย้วงา กระดองสตัวจ์ําพวกเตา่ เวลโบน เวลโบนแฮร์ เขา กบี เล็บ กงเล็บ และจงอยปาก         ที่
ยงัไมไ่ดจ้ดัทําหรอืจดัทําอยา่งงา่ยๆ แตไ่มไ่ดต้ดัเป็นรปูทรง รวมท ัง้ผงและเศษของผลติภณัฑ์
เหลา่นี้

หนิปะการงัและสิง่ทีค่ลา้ยกนั ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัทําหรอืจดัทําอยา่งงา่ยๆ แตต่อ้งไมจ่ดัทํา            มาก
ไปกวา่นี ้เปลอืกของสตัวนํ์า้จําพวกโมลลสุก ์ครสัตาเซยี หรอืเอคไคโนเดริม์ และลิน้ทะเล   ทีย่งั
ไมไ่ดจ้ดัทําหรอืจดัทําอยา่งงา่ยๆ แตไ่มไ่ดต้ดัเป็นรปูทรง รวมท ัง้ผงและเศษของสิง่ดงักลา่ว

อําพนัขีป้ลา คาสโตเรยีม ชะมดเช็ด ชะมดเชยีง แมลงวนัสเปน ดสีตัวจ์ะแหง้หรอืไมก็่ตาม
รวมท ัง้ตอ่มและผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ของสตัวท์ ีใ่ชใ้นการทําผลติภณัฑท์างเภสชักรรม สด แช่เย็น   แช่
เย็นจนแข็ง หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีช ัว่คราวโดยวธิอี ืน่

หนงัและสว่นอืน่ของสตัวปี์ก ทีม่ขีนแข็งหรอืขนออ่นตดิ ขนแข็งและสว่นของขนแข็ง              (จะ
แตง่รมิหรอืไมก็่ตาม) และขนออ่นทีไ่มไ่ดจ้ดัทํามากไปกวา่ทําความสะอาด ฆา่เชือ้โรค    หรอืทําไว้
ไมใ่หเ้สยี รวมท ัง้ผง และเศษของขนแข็งหรอืสว่นของขนแข็ง

กระดกูและแกน่เขาสตัว ์ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัทํา เอาไขมนัออก จดัทําอยา่งงา่ยๆ (แตไ่มไ่ดต้ดัเป็นรปูทรง)
 ผา่นกรรมวธิโีดยใชก้รด หรอืเอาเยลาตนิออก รวมท ัง้ผงและเศษของผลติภณัฑเ์หลา่นี้

ไส ้ถงุกระเพาะ (แบลดเดอร)์ และกระเพาะอาหารของสตัว์ (นอกจากของปลา) ท ัง้อนัหรอืแบง่เป็น
ชิน้ สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเ่กลอื แช่นํา้เกลอื แหง้หรอืรมควนั
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0510.00 อําพันขีป้ลา คาสโตเรยีม ชะมดเช็ด ชะมดเชยีง
แมลงวันสเปน ดสัีตวจ์ะแหง้หรอืไมก่็ตาม รวมทัง้
ต่อมและผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ของสัตวท์ีใ่ชใ้นการทํา
ผลติภัณฑท์างเภสัชกรรม สด แชเ่ย็น แชเ่ย็นจน
แข็ง หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีช่ัวคราวโดยวธิอี ืน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0510.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0511

0511.10 - เชือ้พันธุข์องสัตวจํ์าพวกโคกระบอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0511.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0511.91 - - ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากปลาหรอืสัตวน้ํ์าจําพวกค
รัสตาเซยี โมลลุสก ์หรอืสัตวน้ํ์าทีไ่มม่กีระดูกสัน
หลังอืน่ๆ รวมทัง้สัตวใ์นตอนที ่3 ทีไ่มม่ชีวีติ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0511.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0511.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0511.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0601

0601.10 - หัว หน่อ แขนง เหงา้ ตุ่มตา และแง่ง ทียั่งไม่
งอก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0601.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0601.20 - หัว หน่อ แขนง เหงา้ ตุ่มตา และแง่ง ทีง่อก
หรอืมดีอก รวมทัง้ตน้และรากชโิครี่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0601.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

0602

0602.10 - กิง่ชําทีไ่มม่รีาก และกิง่ตอน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0602.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0602.20 - ไมต้น้ ไมพุ้ม่ และไมก้อ ชนดิทีใ่หผ้ลไมห้รอื
ลูกนัตทีบ่รโิภคได ้จะตดิตาหรอืต่อกิง่หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0602.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0602.30 - ตน้โรโดเดนดรอน และอะเซเลยี จะตดิตาหรอื
ต่อกิง่ หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0602.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ผลติภณัฑส์ตัวท์ ีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ รวมท ัง้สตัวใ์นตอนที่ 1 หรอื 3 ทีไ่มม่ชีวีติและ      ไม่
เหมาะสําหรบัมนษุยบ์รโิภค

ตอนที ่ 6 ตน้ไมแ้ละพชือืน่ ๆ ทีม่ชีวีติ หวั รากและสิง่ทีค่ลา้ยกนั  ดอกไมแ้ละใบไมท้ีใ่ชป้ระดบั

 สนิคา้ทางการเกษตรและสนิคา้พชืสวนทีเ่ตบิโตในอาณาเขตของประเทศภาคจีะถอืวา่ไดถ้ิน่กําเนดิในประเทศภาคนัีน้ แมว้า่
เตบิโตจากเมล็ด  หัว  ลําตน้ใตด้นิ  การตัด การตอนกิง่  ราก  หน่อ หรอืสว่นมชีวีติอืน่ๆ ของพชืทีนํ่าเขา้จากประเทศทีไ่มใ่ช่
ภาคี

หวั หนอ่ แขนง เหงา้ ตุม่ตา และแงง่ ทีย่งัไมง่อก ทีง่อก หรอืมดีอก ตน้และรากชโิครีน่อกจากราก
ตามประเภทที ่12.12

พชืมชีวีติอืน่ ๆ (รวมถงึราก) กิง่ชํา กิง่ตอนและสา่เห็ด

หมายเหตขุองตอน :

หนา้ที ่13



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

0602.40 - กหุลาบ จะตดิตาหรอืต่อกิง่ หรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0602.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0602.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0602.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0603

0603.11 - - กหุลาบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0603.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0603.12 - - คารเ์นช่ัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0603.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0603.13 - - กลว้ยไม ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0603.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0603.14 - - เบญจมาศ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0603.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0603.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0603.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0603.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0603.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

0604

0604.10 - มอสและไลเคน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0604.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0604.91 - - สด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0604.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0604.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0604.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

0701

0701.10 - ใชสํ้าหรับการเพาะปลูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0701.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ตอนที ่ 7 พชืผกัรวมท ัง้รากและหวับางชนดิทีบ่รโิภคได้
มนัฝร ัง่ สดหรอืแช่เย็น

ดอกไมช้นดิทีเ่หมาะสําหรบัจดัทําเป็นช่อดอกไมห้รอืเพือ่การประดบั สด แหง้ ยอ้มส ีฟอก    อาบ
ซมึหรอืจดัทําโดยวธิอี ืน่

ใบไม ้กิง่ไม ้และสว่นอืน่ ๆ ของพชื ทีไ่มม่ดีอกตดิ หญา้ มอส และไลเคน ทีเ่หมาะสําหรบั     จดัทํา
เป็นช่อดอกไม ้หรอืเพือ่การประดบั สด แหง้ ยอ้มส ีฟอก อาบซมึหรอืจดัทําโดยวธิอี ืน่
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0702
0702.00 มะเขอืเทศ สดหรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0702.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0703

0703.90 - ลกี และพชืผักจําพวกหอมกระเทยีมอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0703.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0704

0704.10 - กะหลํ่าดอกและบรอกโคลี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0704.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0704.20 - บรัสเซลสเปรา้ต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0704.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0704.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0704.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0705

0705.11 - - ผักกาดหอมหอ่หัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0705.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0705.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0705.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0705.21 - - วทิลูฟชโิครี่ (ชโิคเรีย่มอนิไทบัสพันธุโ์ฟลโิอ
ซัม)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0705.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0705.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0705.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0706

0706.10 - แครร์อตและเทอรน์ปิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0706.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0706.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0706.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0707

0707.00 แตงรา้นและแตงกวา สดหรอืแชเ่ย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0707.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0708

0708.10 - ถ่ัวลันเตา (พซิมุซาตวิมุ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0708.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0708.20 - ถ่ัวบนี (ชนดิวกินาและชนดิฟาซโิอลัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0708.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0708.90 - พชืผักตระกลูถ่ัวอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0708.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0709

พชืผกัตระกลูถ ัว่ เอาเปลอืกออกหรอืไมก็่ตาม สดหรอืแช่เย็น

พชืผกัอืน่ ๆ สดหรอืแช่เย็น

มะเขอืเทศ สดหรอืแช่เย็น

หอมหวัใหญ่ หอมหวัเล็ก กระเทยีม ลกีและพชืผกัจําพวกหอมกระเทยีมอืน่ๆ สดหรอืแช่เย็น

กะหลํา่ปล ีกะหลํา่ดอก กะหลํา่ปม เคลและพชืทีค่ลา้ยกนั ในตระกลูบราสซกิาซึง่บรโิภคได้    สด
หรอืแช่เย็น

ผกักาดหอม (แล็กตกูาซาตวิา) และชโิครี่ (ชนดิชโิคเร ีย่ม) สดหรอืแช่เย็น

แครร์อต เทอรน์ปิ หวับตีทีใ่ชทํ้าสลดั ซลัซฟิาย เซเลรแิอก หวัผกักาดขาว และหวัของพชืที่
คลา้ยกนั ซึง่บรโิภคได ้สดหรอืแช่เย็น

แตงรา้นและแตงกวา สดหรอืแช่เย็น
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0709.20 - หน่อไมฝ้ร่ัง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0709.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0709.30 - มะเขอืมว่ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0709.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0709.40 - คืน่ไช ่นอกจากเซเลรแิอก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0709.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0709.51 - - เห็ดชนดิมัชรมูในตระกลูอะการคัิส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0709.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0709.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0709.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0709.60 - พรกิในตระกลูแคบซกิัมหรอืตระกลูพเิมนตา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0709.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0709.70 - สปิแนช นวิซแีลนดส์ปิแนช และโอราเชสปิ แนช
 (การเ์ดนสปิแนช)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0709.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0709.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0709.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0710

0710.10 - มันฝร่ัง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0710.21 - - ถ่ัวลันเตา (พซิมุซาตวิมุ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0710.22 - - ถ่ัวบนี (ชนดิวกินาและชนดิฟาซโิอลัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0710.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0710.30 - สปิแนช นวิซแีลนดส์ปิแนช และโอราเชสปิ แนช
 (การเ์ดนสปิแนช)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0710.40 - ขา้วโพดหวาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0710.80 - พชืผักอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0710.90 - พชืผักต่าง ๆ ผสมกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0710.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0711

0711.20 - ผลมะกอก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0711.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0711.40 - แตงรา้นและแตงกวา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0711.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

พชืผกั (ดบิหรอืทําใหส้กุโดยการนึง่หรอืตม้) แช่เย็นจนแข็ง

พชืผกัทีทํ่าไวไ้มใ่หเ้สยีช ัว่คราว (เช่น รมดว้ยกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ แช่นํา้เกลอื                แช่
นํา้กํามะถนั หรอืแช่นํา้ยากนัเสยีอืน่ๆ) ในสภาพทีไ่มเ่หมาะสําหรบับรโิภคทนัที
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0711.51 - - เห็ดชนดิมัชรมูในตระกลูอะการคัิส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0711.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0711.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0711.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0711.90 - พชืผักอืน่ ๆ รวมทัง้พชืผักต่าง ๆ ผสมกัน - เคเปอรภ์ายใตป้ระเภทยอ่ย 0711.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ   หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0711.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0712

0712.20 - หอมหัวใหญ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0712.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0712.31 - - เห็ดชนดิมัชรมูในตระกลูอะการคัิส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0712.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0712.32 - - เห็ดหหูนู (ชนดิออรคิูลาเรยี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0712.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0712.33 - - เจลลฟัีงไจ (ชนดิทรเีมลลา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0712.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0712.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0712.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0713

0713.10 - ถ่ัวลันเตา (พซิมุซาตวิมุ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0713.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0713.20 - ถ่ัวมะแฮะ (การแ์บนโช) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0713.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0713.31 - - ถ่ัวบนีชนดิวกินามังโกเฮปเปอร์ หรอืชนดิวกิ
นาราดอิาตาวลิเซ็ก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0713.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0713.32 - - ถ่ัวแดงเมล็ดเล็ก (ถ่ัวแอดซกู)ิ (ฟาซโิอลัส
แองกลูารสิ หรอืวกินาแองกลูารสิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0713.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0713.33 - - คดินยีบ์นี รวมถงึไวตพ์บีนี (ฟาซโิอลัสวัลการสิ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0713.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0713.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0713.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

พชืผกัแหง้ ท ัง้ตน้หรอืท ัง้หวั ตดั ฝาน ทําใหแ้ตก หรอืเป็นผง แตต่อ้งไมจ่ดัทํามากไปกวา่นี้

พชืผกัตระกลูถ ัว่ แหง้และเอาเปลอืกออก จะลอกเยือ่หรอืทําใหแ้ยกจากกนัหรอืไมก็่ตาม
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0713.40 - ถ่ัวแขก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0713.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0713.50 - บรอดบนี (วเิซยีฟาบาพันธุเ์มเจอร)์ และฮอรส์บนี
 (วเิซยีฟาบาพันธุอ์คีวินาและวเิซยีฟาบาพันธุไ์ม
เนอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0713.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0713.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0713.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0714

0714.10 - มันสําปะหลัง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0714.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0714.20 - มันเทศ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0714.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0714.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0714.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0801

0801.21 - - ทัง้เปลอืก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0801.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0801.22 - - เอาเปลอืกออก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0801.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0801.31 - - ทัง้เปลอืก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0801.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0801.32 - - เอาเปลอืกออก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0801.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0802

0802.11 - - ทัง้เปลอืก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0802.12 - - เอาเปลอืกออก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0802.21 - - ทัง้เปลอืก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0802.22 - - เอาเปลอืกออก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0802.31 - - ทัง้เปลอืก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0802.32 - - เอาเปลอืกออก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0802.40 - เมล็ดเกาลัด (ชนดิคาสตาเนยี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

มะพรา้ว บราซลินตัและเมล็ดมะมว่งหมิพานต์ สดหรอืแหง้ จะเอาเปลอืกออกหรอืไมก็่ตาม

ตอนที ่ 8 ผลไมแ้ละลกูนตัทีบ่รโิภคได ้เปลอืกผลไมจ้ําพวกสม้หรอืเปลอืกแตง

ลกูนตัอืน่ ๆ สดหรอืแหง้ จะเอาเปลอืกออกหรอืไมก็่ตาม

มนัสําปะหลงั รากสามสบิ สาเลป เยรซูาเลมอารต์โิชก มนัเทศ และรากหรอืหวัทีค่ลา้ยกนั ซึง่ม ี
ปรมิาณของสตารช์หรอือนิลูนิสงู สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรอืแหง้ จะฝานหรอืทําเป็นเพลเลต 
หรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้เนือ้ในของตน้สาคู
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0802.50 - พสิตาชโิอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0802.60 - มาคาเดเมยีนัต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0802.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0802.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0803

0803.00 กลว้ยรวมถงึกลา้ย  สดหรอืแหง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0803.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0804

0804.10 - อนิทผลัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0804.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0804.20 - มะเดือ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0804.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0804.30 - สับปะรด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0804.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0804.40 - อโวกาโด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0804.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0804.50 - ฝร่ัง มะมว่งและมังคุด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0804.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0805

0805.10 - สม้เปลอืกบาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0805.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0805.20 - สม้แมนดารนิ (รวมถงึสม้เขยีวหวานและสม้ซัตสุ
มา) รวมทัง้สม้คลเีมนทนี สม้วลิกิง้ และสม้พันธุ์
ผสมทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0805.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0805.40 - เกรปฟรุต้รวมถงึสม้โอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0805.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0805.50 - มะนาวฝร่ัง (ซทิรัสไลมอน ซทิรัสไลโมนัม) และ
มะนาว (ซทิรัสออแรนตโิฟเลยี  ซทิรัสลาตโิฟเลยี)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0805.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0805.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0805.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0806
0806.10 - สด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0806.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0806.20 - แหง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0806.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

องุน่ สดหรอืแหง้

กลว้ยรวมถงึกลา้ย  สดหรอืแหง้

อนิทผลมั  มะเด ือ่  สบัปะรด  อโวกาโด  ฝร ัง่  มะมว่ง และมงัคดุ สดหรอืแหง้

ผลไมจ้ําพวกสม้ สดหรอืแหง้
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0807

0807.11 - - แตงโม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0807.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0807.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0807.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0807.20 - มะละกอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0807.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0808

0808.10 - แอปเป้ิล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0808.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0808.20 - แพรแ์ละควนิซ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0808.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0809

0809.10 - แอปรคิอต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0809.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0809.20 - เชอรร์ี่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0809.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0809.30 - ทอ้ รวมถงึเนกทารนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0809.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0809.40 - พลัม และสโล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0809.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0810

0810.10 - สตรอเบอรร์ี่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0810.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0810.20 - ราสพเ์บอรร์ี่ แบล็กเบอรร์ี ่มัลเบอรร์ี่ และโลแกน
เบอรร์ี่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0810.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0810.40 - แครนเบอรร์ี่ บลิเบอรร์ี ่และผลไมอ้ืน่ ๆ ใน
ตระกลูแวกซเินยีม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0810.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0810.50 - กวีฟีรุต้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0810.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0810.60 - ทุเรยีน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0810.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0810.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0810.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0811

0811.10 - สตรอเบอรร์ี่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0811.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

แตง (รวมถงึแตงโม) และมะละกอ  สด

แอปเป้ิล แพร์ และควนิซ ์สด

แอปรคิอต เชอรร์ ี ่ทอ้ (รวมท ัง้ เนกทารนี) พลมั และสโล  สด

ผลไมอ้ืน่ ๆ สด

ผลไมแ้ละลกูนตั ดบิหรอืทําใหส้กุโดยการนึง่หรอืตม้ แช่เย็นจนแข็ง จะเตมินํา้ตาลหรอื          สาร
ทําใหห้วานอืน่ๆ หรอืไมก็่ตาม
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0811.20 - ราสพเ์บอรร์ี่ แบล็กเบอรร์ี ่มัลเบอรร์ี่ โลแกนเบอร์
รี ่เคอรแ์รนตช์นดิดํา ขาว หรอืแดง และกสูเบอรร์ี่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0811.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0811.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0811.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0812

0812.10 - เชอรร์ี่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0812.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0812.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0812.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0813

0813.10 - แอปรคิอต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0813.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0813.20 - พรนุ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0813.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0813.30 - แอปเป้ิล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0813.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0813.50 - ลูกนัตหรอืผลไมแ้หง้ในตอนนีผ้สมกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0813.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0814

0814.00 เปลอืกผลไมจํ้าพวกสม้หรอืเปลอืกแตง (รวมถงึ
แตงโม) สด แชเ่ย็นจนแข็ง แหง้ หรอืทําไวไ้มใ่ห ้
เสยีช่ัวคราวโดยแชน้ํ่าเกลอื แชน้ํ่ากํามะถันหรอื
น้ํายากันเสยีอืน่ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0814.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0903

0903.00 ชามาเต ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0903.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

0904

0904.20 - พรกิในตระกลูแคปซกิัมหรอืตระกลูพเิมนตา ที่
แหง้หรอืบดหรอืป่น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0904.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0905

0905.00 วานลิา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0905.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ตอนที ่ 9 กาแฟ  ชา  ชามาเต ้ และเครือ่งเทศ
ชามาเต ้

พรกิในตระกลูไปเปอร ์รวมท ัง้พรกิในตระกลูแคปซกิมั หรอืตระกลูพเิมนตาทีแ่หง้หรอื           บด
หรอืป่น

วานลิา

ผลไมแ้หง้ นอกจากผลไมต้ามประเภทที่ 08.01 ถงึ 08.06 รวมท ัง้ลกูนตัหรอืผลไมแ้หง้ในตอนนี้
ผสมกนั

เปลอืกผลไมจ้ําพวกสม้หรอืเปลอืกแตง (รวมถงึแตงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แหง้ หรอืทําไว้   ไมใ่ห้
เสยีช ัว่คราวโดยแช่นํา้เกลอื แช่นํา้กํามะถนัหรอืนํา้ยากนัเสยีอืน่ๆ

ผลไมแ้ละลกูนตัทีทํ่าไวไ้มใ่หเ้สยีช ัว่คราว (เช่น รมดว้ยกา๊ชซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์แช่นํา้เกลอื แช่
นํา้กํามะถนั หรอืนํา้ยากนัเสยีอืน่ๆ) ในสภาพทีไ่มเ่หมาะสําหรบับรโิภคทนัท ี
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0906

0906.11 - - อบเชย (ซนินาโมมัมซลีานคัิมบลูม) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0906.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0906.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0906.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0906.20 - บดหรอืป่น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0906.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

0907

0907.00 กานพลู (ผล ดอกและกา้นดอก) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0907.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0908

0908.10 - ลูกจันทนเ์ทศ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0908.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0908.20 - ดอกจันทนเ์ทศ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0908.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0908.30 - กระวาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0908.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0909

0909.10 - เมล็ดยีห่รา่หรอืเมล็ดโป๊ยกั๊ก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0909.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0909.20 - เมล็ดผักชี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0909.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0909.30 - เมล็ดเทยีนขาว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0909.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0909.40 - เมล็ดคาราเวย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0909.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0909.50 - เมล็ดเทยีนขา้วเปลอืก และจนูเิปอรเ์บอรร์ี่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0909.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0910

0910.10 - ขงิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0910.20 - หญา้ฝร่ัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0910.30 - ขมิน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

0910.91 - - ของผสมทีร่ะบไุวใ้นหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

อบเชยและดอกอบเชย

กานพล ู(ผล ดอกและกา้นดอก)

ขงิ หญา้ฝร ัน่ ขมิน้ ไทม ์ใบเบย์ หอมแขกและเครือ่งเทศอืน่ๆ

ลกูจนัทนเ์ทศ ดอกจนัทนเ์ทศ และกระวาน

เมล็ดยีห่รา่ เมล็ดโป๊ยก ัก๊ เมล็ดเทยีนขา้วเปลอืก เมล็ดผกัชี เมล็ดเทยีนขาว หรอืเมล็ดคาราเวย์
และจนูเิปอรเ์บอรร์ ี ่
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0910.99 - - อืน่ ๆ - ไทม์ ใบเบย์ และหอมแขก ภายใตป้ระเภทยอ่ย
0910.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับตอนอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 0910.99 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

1001

1001.10 - ขา้วสาลดีูรัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1001.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1001.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1001.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1002
1002.00 ขา้วไรย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1002.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ
1003

1003.00 ขา้วบารเ์ลย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1003.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1004

1004.00 ขา้วโอต๊ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1004.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1005

1005.10 - ใชสํ้าหรับการเพาะปลูก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1005.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1005.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1005.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1006
1006.10 - ขา้วเปลอืก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1006.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1007

1007.00 ขา้วซอรก์ัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1007.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1008

1008.10 - บักกว์ตี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1008.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1008.20 - ขา้วฟ่างนกเขา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1008.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1008.30 - ขา้วนก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1008.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1008.90 - เมล็ดธัญพชือืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1008.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

บกักว์ตี ขา้วฟ่างนกเขาและขา้วนก รวมท ัง้เมล็ดธญัพชือืน่ๆ

ตอนที ่ 10 ธญัพชื

ขา้วสาลแีละเมสลนิ

ขา้วไรย์

ขา้วบารเ์ลย์

ขา้วโอต๊

ขา้วโพด

ขา้ว

ขา้วซอรก์มั
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1102

1102.10 - แป้งขา้วไรย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1102.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1102.90 - - อืน่ ๆ

    - - เฉพาะแป้งขา้ว แป้งขา้วภายใตป้ระเภทยอ่ย 1102.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1103

1103.11 - - ของขา้วสาลี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1103.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1103.20 - เพลเลต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1103.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1104

1104.12 - - ของขา้วโอต๊ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1104.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

1104.19 - - ของธัญพชือืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1104.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1104.22 - - ของขา้วโอต๊ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1104.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1104.29 - - ของธัญพชือืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1104.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1104.30 - เยริม์ของธัญพชื ทัง้อัน หรอืทีทํ่าใหแ้บน ทําเป็น
เกล็ดหรอืบด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1104.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1105

1105.20 - เกล็ด เม็ด และเพลเลต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1105.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่0701

1106

1106.10 - ทีทํ่าจากพชืผักตระกลูถ่ัวทีแ่หง้ตามประเภทที่
07.13

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1106.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1106.20 - ทีทํ่าจากสาคูหรอืจากรากหรอืหัวของพชืตาม
ประเภทที ่07.14

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1106.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1106.30 - ทีทํ่าจากผลติภัณฑใ์นตอนที ่8 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1106.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 08

ตอนที ่ 11 ผลติภณัฑข์องอตุสาหกรรมโมส่เีมล็ดธญัพชื มอลต์  สตารช์  อนิลูนิ  และกลเูทนจากขา้วสาลี

แป้งธญัพชือืน่ๆ นอกจากแป้งขา้วสาลหีรอืแป้งเมสลนิ

เมล็ดหกั แป้งหยาบ และเพลเลตของธญัพชื

เมล็ดธญัพขืทีจ่ดัทําโดยวธิอี ืน่ ๆ (เช่น เอาเปลอืกออก ทําใหแ้บน ทําเป็นเกล็ด ทําเป็น           เม็ด
กลม ฝาน หรอืบดแตก) เวน้แตเ่มล็ดขา้ว ตามประเภทที ่10.06 นอกจากนีใ้หร้วมถงึ        เยริ ์
มของธญัพชื ท ัง้อนัหรอืทีทํ่าใหแ้บน ทําเป็นเกล็ดหรอืบด

แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลต  ทีทํ่าจากมนัฝร ัง่

แป้ง แป้งหยาบและผง  ทีทํ่าจากพชืผกัตระกลูถ ัว่ ทีแ่หง้ตามประเภทที่ 07.13 ทําจากสาคหูรอืจาก
รากหรอืหวัของพชืตามประเภทที ่07.14 หรอืทําจากผลติภณัฑใ์นตอนที ่8
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1107

1107.10 - ไมไ่ดค่ั้ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1107.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1107.20 - ค่ัวแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1107.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1108
1108.11 - - สตารช์ทําจากขา้วสาลี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1108.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่

เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1108.19 - - สตารช์อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1108.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1108.20 - อนูิลนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1108.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1109

1109.00 กลูเทนจากขา้วสาล ีจะแหง้หรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1109.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1201

1201.00 ถ่ัวเหลอืง จะทําใหแ้ตกหรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1201.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1202

1202.10 - ทัง้เปลอืก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1202.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1202.20 - เอาเปลอืกออก จะทําใหแ้ตกหรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1202.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1204

1204.00 ลนิสดี จะทําใหแ้ตกหรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1204.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1205

1205.10 - เมล็ดเรปหรอืเมล็ดโคลซาทีม่กีรดอรีสูกิตํ่า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1205.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1205.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1205.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1206

1206.00 เมล็ดดอกทานตะวัน จะทําใหแ้ตกหรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1206.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1207

1207.20 - เมล็ดฝ้าย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1207.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1207.40 - เมล็ดงา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1207.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1207.50 - เมล็ดมัสตารด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1207.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

กลเูทนจากขา้วสาล ีจะแหง้หรอืไมก็่ตาม

ตอนที ่ 12 เมล็ดพชืและผลไม ้ทีม่นํีา้มนั เมล็ดธญัพชื เมล็ดพชืและผลไมเ้บ็ดเตล็ด พชืทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม หรอื
ใชเ้ป็นยา ฟางและหญา้แหง้ทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัว์

ลนิสดี จะทําใหแ้ตกหรอืไมก็่ตาม

เมล็ดเรปหรอืเมล็ดโคลซา จะทําใหแ้ตกหรอืไมก็่ตาม

เมล็ดดอกทานตะวนั จะทําใหแ้ตกหรอืไมก็่ตาม

เมล็ดพชืและผลไมอ้ืน่ ๆ ทีม่นํีา้มนั จะทําใหแ้ตกหรอืไมก็่ตาม

ถ ัว่เหลอืง จะทําใหแ้ตกหรอืไมก็่ตาม

ถ ัว่ลสิง ทีไ่มไ่ดค้ ัว่หรอืทําใหส้กุโดยวธิอี ืน่ จะเอาเปลอืกออกหรอืทําใหแ้ตกหรอืไมก็่ตาม

มอลต ์จะค ัว่หรอืไมก็่ตาม

สตารช์ และอนิลูนิ
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1207.91 - - เมล็ดฝ่ิน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1207.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1207.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1207.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1208

1208.10 - ทําจากถ่ัวเหลอืง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1208.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1208.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1208.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209

1209.10 - เมล็ดชกูารบ์ตี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209.21 - - เมล็ดหญา้ลูเซอรน์ (หญา้แอลฟาลฟา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209.22 - - เมล็ดโคลเวอร ์(ชนดิทรโิฟเลยีม) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209.23 - - เมล็ดเฟสควิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209.24 - - เมล็ดหญา้เคนตักกบีลู (โพพราเทนซสิ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209.25 - - เมล็ดหญา้ไรย ์(โลเลยีมมัลตโิฟลรัมแลม
และโลเลยีมพเีรนน)ี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.25 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209.30 - เมล็ดพชืลําตน้ออ่นทีป่ลูกเพือ่ใชด้อกเป็นสว่น
ใหญ่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209.91 - - เมล็ดพชืผัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1209.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1209.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1210

1210.10 - ดอกฮอ้ป ไมบ่ด ไมทํ่าเป็นผงและไมทํ่าเป็นเพล
เลต

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1210.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1210.20 - ดอกฮอ้ป บด ทําเป็นผง หรอืทําเป็นเพลเลต
รวมทัง้ผงยางดอกฮอ้ป (ลูปลูนิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1210.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1211

1211.20 - รากโสม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1211.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1211.30 - ใบโคคา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1211.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

เมล็ด ผลและสปอร ์ชนดิทีใ่ชส้ําหรบัการเพาะปลกู

ดอกฮอ้ป สดหรอืแหง้ จะบด ทําเป็นผง หรอืทําเป็นเพลเลต หรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้                    ผง
ยางดอกฮอ้ป (ลปูลูนิ)

พรรณไมแ้ละสว่นของพรรณไม้  (รวมถงึเมล็ดและผล)  ชนดิทีใ่ชป้ระโยชนห์ลกัในการทําเครือ่ง
หอม ในทางเภสชักรรมหรอืสําหรบัฆา่แมลง ฆา่รา หรอืวตัถปุระสงคท์ีค่ลา้ยกนั สดหรอืแหง้ จะตดั
 บด หรอืทําเป็นผงหรอืไมก็่ตาม

แป้งและแป้งหยาบ ทีทํ่าจากเมล็ดพชืและผลไม้ ทีม่นํีา้มนั นอกจากทีทํ่าจากมสัตารด์
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1211.40 - ตน้ฝ่ินแหง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1211.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1211.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1211.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1212

1212.20 - สาหรา่ยทะเลและสาหรา่ยอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1212.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1212.91 - - ชกูารบ์ตี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1212.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1212.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1212.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1213

1213.00 ฟางและแกลบของธัญพชืทีไ่มไ่ดจั้ดทํา จะสับ บด
 อัด หรอืทําเป็นเพลเลตหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1213.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1214

1214.10 - ลูเซอรน์ (แอลฟาลฟา) ทีเ่ป็นผงหยาบและเพล
เลต

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1214.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1214.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1214.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1301

1301.20 - กัมอะราบกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1301.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1301.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1301.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1302

1302.11 - - ฝ่ิน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1302.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1302.12 - - จากชะเอม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1302.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1302.13 - - จากฮอ้ป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1302.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

คร ัง่ กมัธรรมชาต ิเรซนิ กมัเรซนิ และออลโีอเรซนิ (เช่น ชนัหอม)

นํา้เล ีย้ง (แซป) และสิง่สกดัจากพชื สารจําพวกเพกตกิ เกลอืของกรดเพกตนิกิ (เพกตเินต) และ
เกลอืของกรดเพกตกิ(เพกเตต) รวมท ัง้วุน้ทีไ่ดจ้ากสาหรา่ยทะเลและวุน้และยางขน้อืน่ๆ ทีไ่ดจ้าก
ผลติภณัฑจ์ากพชื จะดดัแปลงหรอืไมก็่ตาม

โลคสัตบ์นี สาหรา่ยทะเลและสาหรา่ยอืน่ ๆ ชูการบ์ตีและออ้ย สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรอื   แหง้
 จะบดหรอืไมก็่ตาม  เมล็ดแข็งและเนือ้ในของเมล็ดผลไมแ้ละผลติภณัฑอ์ืน่ๆ จากพชืผกั (รวมถงึ
รากชโิครีพ่นัธุช์โิคเร ีย่มอนิไทบสัซาตวิมัทีไ่มไ่ดค้ ัว่) ชนดิทีใ่ชป้ระโยชนห์ลกัสําหรบัมนษุยบ์รโิภค
และไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

สวดี แมงโกลด ์รากพชืทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัว์ เฮย์ ลเูซอรน์ (แอลฟาลฟา) โคลเวอร ์เซนฟอน     
เคลทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัว ์ลพูนี เวตช ์และผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนัทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัว ์จะทําเป็น    
เพลเลตหรอืไมก็่ตาม

ฟางและแกลบของธญัพชืทีไ่มไ่ดจ้ดัทํา จะสบั บด อดั หรอืทําเป็นเพลเลตหรอืไมก็่ตาม

ตอนที ่ 13 คร ัง่ รวมท ัง้กมั เรซนิ นํา้เล ีย้ง (แซป) และสิง่สกดัอืน่ ๆ จากพชื
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1302.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1302.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1302.20 - สารจําพวกเพกตกิ เกลอืของกรดเพกตนิกิ และ
เกลอืของกรดเพกตกิ (เพกเตต)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1302.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1302.31 - - วุน้ทีไ่ดจ้ากสาหรา่ยทะเล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1302.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1302.32 - - วุน้และยางขน้ ทีไ่ดจ้ากโลคัสตบ์นี เมล็ด
โลคัสตบ์นี หรอืเมล็ดกัวร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1302.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1302.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1302.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1401

1401.10 - ไมไ้ผ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1401.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1401.20 - หวาย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1401.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1401.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1401.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1404

1404.20 - ใยฝ้าย (ลนิเตอร)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1404.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1404.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1404.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1501

1501.00 ไขมันหม ู(รวมถงึ น้ํามันหม ู(ลารด์)) และไขมัน
สัตวปี์กเลีย้ง นอกจากไขมันตามประเภทที ่02.09
 หรอื 15.03

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1501.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1502

1502.00 ไขมันของสัตวจํ์าพวกโคกระบอื แกะ หรอืแพะ
นอกจากไขมันตามประเภทที ่15.03

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1502.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1503 ไขมนั (สเตยีรนิ) และไขมนัเหลว (ออยล)์ ของนํา้มนัหมู (ลารด์) และของไขมนัสตัวอ์ ืน่ๆ       นํา้มนั
ไขสตัว ์(แทลโลออยล)์ ทีไ่มทํ่าใหก้ระจายตวั (อมิลัซไิฟด)์ หรอืไมผ่สมหรอืจดัทํา        โดยวธิอี ืน่

ไขมนัหม ู(รวมถงึ นํา้มนัหม ู(ลารด์)) และไขมนัสตัวปี์กเล ีย้ง นอกจากไขมนัตามประเภทที่     
02.09 หรอื 15.03

ไขมนัของสตัวจ์ําพวกโคกระบอื แกะ หรอืแพะ นอกจากไขมนัตามประเภทที ่15.03

ตอนที ่ 14 วตัถจุากพชืทีใ่ชถ้กัสาน ผลติผลจากพชื ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

วตัถจุากพชืชนดิทีใ่ชป้ระโยชนห์ลกัสําหรบัถกัสาน (เช่น ไมไ้ผ่ หวาย ออ้ กก ปาลม์ ฟาง    ของ
ธญัพชืทีทํ่าใหส้ะอาด ฟอกหรอืยอ้มส ีและเปลอืกตน้ไลม)์

ผลติผลจากพชื ซึง่ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

ตอนที ่ 15 ไขมนัและนํา้มนัทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื  และผลติภณัฑท์ีแ่ยกไดจ้ากไขมนัและนํา้มนัดงักลา่ว    ไขมนัที่
บรโิภคไดซ้ึง่จดัทําแลว้ ไขทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื
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1503.00 ไขมัน (สเตยีรนิ) และไขมันเหลว (ออยล)์ ของ
น้ํามันหม ู(ลารด์) และของไขมันสัตวอ์ืน่ๆ น้ํามัน
ไขสัตว ์(แทลโลออยล)์ ทีไ่มทํ่าใหก้ระจายตัว 
(อมิัลซไิฟด)์ หรอืไมผ่สมหรอืจัดทําโดยวธิอี ืน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1503.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1504

1504.10 - น้ํามันตับปลาและแฟรกชันของน้ํามันดังกล่าว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1504.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1504.20 - ไขมันและน้ํามันของปลาและแฟรกชันของของ
ดังกล่าว นอกจากน้ํามันตับปลา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1504.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1504.30 - ไขมันและน้ํามันของสัตวท์ะเลจําพวกเลีย้งลูก
ดว้ยนม และแฟรกชันของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1504.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1505

1505.00 ไขขนสัตว ์และสารจําพวกไขมันทีไ่ดจ้ากไขขน
สัตว ์(รวมถงึลาโนลนิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1505.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1506

1506.00 ไขมันและน้ํามันอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากสัตวแ์ละ       แฟ
รกชันของของดังกล่าว จะทําใหบ้รสิทุธิห์รอืไมก่็
ตาม แต่ตอ้งไมดั่ดแปลงทางเคมี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1506.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1508

1508.10 - น้ํามันดบิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1508.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1508.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1508.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1509

1509.10 - น้ํามันดบิ (เวอรจ์นิ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1509.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 07

1509.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1509.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 07

1510

ไขมนัและนํา้มนั และแฟรกชนัของของดงักลา่ว ทีไ่ดจ้ากปลาหรอืสตัวท์ะเลจําพวกเลีย้งลกู   ดว้ย
นม จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตาม แตต่อ้งไมด่ดัแปลงทางเคมี

ไขขนสตัว ์และสารจําพวกไขมนัทีไ่ดจ้ากไขขนสตัว์ (รวมถงึลาโนลนิ)

ไขมนัและนํา้มนัอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากสตัวแ์ละแฟรกชนัของของดงักลา่ว จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตาม
แตต่อ้งไมด่ดัแปลงทางเคมี

นํา้มนัถ ัว่ลสิงและแฟรกชนัของนํา้มนัถ ัว่ลสิง จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตาม แตต่อ้งไมด่ดัแปลงทาง
เคมี

นํา้มนัมะกอก (โอลฟีออยล)์ และแฟรกชนัของนํา้มนัมะกอก จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตาม      แต่
ตอ้งไมด่ดัแปลงทางเคมี

นํา้มนัอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากมะกอกและแฟรกชนัของนํา้มนัดงักลา่ว จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตาม      แต่
ตอ้งไมด่ดัแปลงทางเคม ีรวมถงึนํา้มนัหรอืแฟรกชนัของนํา้มนัดงักลา่วผสมกบันํา้มนั   หรอืแฟรก
ชนัของนํา้มนั ตามประเภทที ่15.09
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1510.00 น้ํามันอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากมะกอกและแฟรกชันของ
น้ํามันดังกล่าว จะทําใหบ้รสิทุธิห์รอืไมก่็ตาม แต่
ตอ้งไมดั่ดแปลงทางเคม ีรวมถงึน้ํามันหรอืแฟรก
ชันของน้ํามันดังกล่าวผสมกับน้ํามันหรอืแฟรกชัน
ของน้ํามัน ตามประเภทที ่15.09

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1510.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 07

1512

1512.11 - - น้ํามันดบิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1512.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1512.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1512.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

1512.21 - - น้ํามันดบิจะเอากอสซพิอลออกหรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1512.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1512.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1512.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

1514

1514.11 - - น้ํามันดบิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1514.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1514.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1514.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1514.91 - - น้ํามันดบิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1514.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1514.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1514.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1515

1515.11 - - น้ํามันดบิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1515.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1515.21 - - น้ํามันดบิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1515.30 - น้ํามันละหุง่และแฟรกชันของน้ํามันละหุง่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1515.50 - น้ํามันงาและแฟรกชันของน้ํามันงา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1515.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1515.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1516

นํา้มนัเรป นํา้มนัโคลซา นํา้มนัมสัตารด์ และแฟรกชนัของนํา้มนัดงักลา่ว จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่
ตาม แตต่อ้งไมด่ดัแปลงทางเคมี

ไขมนัและนํา้มนัชนดิระเหยยากอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากพชื (รวมถงึนํา้มนัโจโจบา) และแฟรกชนัของ  ของ
ดงักลา่ว จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตาม แตต่อ้งไมด่ดัแปลงทางเคมี

ไขมนัหรอืนํา้มนัทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื และแฟรกชนัของของดงักลา่ว ทีผ่า่นกรรมวธิไีฮโดร  จเีน
ชนัเพยีงบางสว่นหรอืท ัง้หมด ทีผ่า่นกรรมวธิอีนิเตอรเ์อสเทอรฟิิเคชนั รเีอสเทอรฟิิเคชนั   หรอื
กรรมวธิอีเิลดไินเซชนั จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตามแตต่อ้งไมจ่ดัทํามากไปกวา่นี้

นํา้มนัทีไ่ดจ้ากเมล็ดทานตะวนั จากเมล็ดดอกคําฝอยหรอืเมล็ดฝ้าย และแฟรกชนัของนํา้มนั
ดงักลา่ว จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตาม แตต่อ้งไมด่ดัแปลงทางเคมี
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1516.10 - ไขมันและน้ํามันทีไ่ดจ้ากสัตวแ์ละแฟรกชันของ
ของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1516.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

1518

1518.00 ไขมันและน้ํามันทีไ่ดจ้ากสัตวห์รอืพชื และแฟรก
ชันของของดังกล่าว ทีผ่า่นกรรมวธิเีคีย่ว 
ออกซเิดชัน แยกเอาน้ําออก ซัลเฟอรไ์รเซชัน 
เป่าลม โพลเิมอไรเซชัน โดยใชค้วามรอ้นใน
สญูญากาศหรอืในกา๊ซเฉื่อย หรอืผา่นกรรมวธิี
ดัดแปลงทางเคมโีดยวธิอี ืน่ ยกเวน้ของตาม
ประเภทที ่15.16  ของผสมหรอืของปรงุแต่งที่
บรโิภคไมไ่ดซ้ึง่ไดจ้ากไขมันหรอืน้ํามันของสัตว์
หรอืของพชื หรอืจากแฟรกชันของไขมันหรอื
น้ํามันต่างชนดิกันในตอนนี ้ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไว ้
ในทีอ่ ืน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1518.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1520

1520.00 กลเีซอรอล ดบิ รวมทัง้น้ํากลเีซอรอล และด่างกลี
เซอรอล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1520.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

1521

1521.10 - ไขทีไ่ดจ้ากพชื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1521.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1521.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1521.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1522

1522.00 ไขเด็กกราส กากทีเ่หลอืจากการนําสารไขมันหรอื
ไขทีไ่ดจ้ากสัตวห์รอืพชืไปผา่นกรรมวธิี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1522.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1602

1602.31 - - ไกง่วง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1602.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 02

1603

1603.00 สิง่สกัดและน้ําคัน้ ทีไ่ดจ้ากเนือ้สัตว์ ปลา สัตวน้ํ์า
จําพวกครัสตาเซยี โมลลุสก ์หรอืจากสัตวน้ํ์าทีไ่ม่
มกีระดูกสันหลังอืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1603.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

กลเีซอรอล ดบิ รวมท ัง้นํา้กลเีซอรอล และดา่งกลเีซอรอล

ไขทีไ่ดจ้ากพชื (นอกจากไตรกลเีซอไรด)์ ขีผ้ ึง้ ไขทีไ่ดจ้ากแมลงอืน่ ๆ และไขปลาวาฬ           จะ
ทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืแตง่สหีรอืไมก็่ตาม

ไขเด็กกราส กากทีเ่หลอืจากการนําสารไขมนัหรอืไขทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชืไปผา่นกรรมวธิ ี

ตอนที ่ 16 ของปรงุแตง่จากเนือ้สตัว ์ปลา หรอืสตัวนํ์า้จําพวกครสัตาเซยี โมลลสุกห์รอืจากสตัวนํ์า้ทีไ่มม่ ี กระดกู
สนัหลงัอืน่ ๆ

เนือ้สตัว ์สว่นอืน่ของสตัวห์รอืเลอืดสตัวท์ ีป่รงุแตง่หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีอืน่ๆ

ส ิง่สกดัและนํา้ค ัน้ ทีไ่ดจ้ากเนือ้สตัว์ ปลา สตัวนํ์า้จําพวกครสัตาเซยี โมลลสุก ์หรอืจากสตัวนํ์า้ทีไ่ม่
มกีระดกูสนัหลงัอืน่ ๆ

ไขมนัและนํา้มนัทีไ่ดจ้ากสตัวห์รอืพชื และแฟรกชนัของของดงักลา่ว ทีผ่า่นกรรมวธิเีค ีย่ว 
ออกซเิดชนั แยกเอานํา้ออก ซลัเฟอรไ์รเซชนั เป่าลม โพลเิมอไรเซชนั โดยใชค้วามรอ้นใน
สญูญากาศหรอืในกา๊ซเฉือ่ย หรอืผา่นกรรมวธิดีดัแปลงทางเคมโีดยวธิอี ืน่ ยกเวน้ของตาม
ประเภทที ่15.16  ของผสมหรอืของปรงุแตง่ทีบ่รโิภคไมไ่ดซ้ึง่ไดจ้ากไขมนัหรอืนํา้มนัของสตัว์
หรอืของพชื หรอืจากแฟรกชนัของไขมนัหรอืนํา้มนัตา่งชนดิกนัในตอนนี ้  ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอื  รวม
ไวใ้นทีอ่ ืน่
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1604

1604.11 - - ปลาแซลมอน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1604.12 - - ปลาเฮอรร์งิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1604.13 - - ปลาซารด์นี ปลาซารด์นีเนลล่า และ ปลาบรสิ
ลงิ หรอืปลาสแปรต

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1604.14 - - ปลาทูนา ปลาสคปิแจ็ก และปลาโบนโิต
(ชนดิซารด์า)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1604.15 - - ปลาแมกเคอเรล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1604.16 - - ปลาอังโชวี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.16 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1604.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1604.20 - ปลาทีป่รงุแต่งหรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1604.30 - คารเ์วยีรแ์ละของทีใ่ชแ้ทนคารเ์วยีร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1604.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1605

1605.10 - ปู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1605.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1605.20 - กุง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1605.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1605.30 - ลอบสเตอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1605.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1605.40 - สัตวน้ํ์าจําพวกครัสตาเซยีอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1605.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1605.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1605.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1702

1702.11 - - มแีล็กโทสตัง้แต่รอ้ยละ 99 ขึน้ไปโดยน้ําหนัก
 ซึง่คํานวณในสภาพแหง้และในรปูของแอน
ไฮดรัสแล็กโทส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1702.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1702.20 - น้ําตาลเมเปิลและน้ําเชือ่มเมเปิล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ปลาทีป่รงุแตง่หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยี คารเ์วยีรแ์ละของทีใ่ชแ้ทนคารเ์วยีรท์ ีทํ่าจากไขป่ลา

สตัวนํ์า้จําพวกครสัตาเซยี โมลลสุกแ์ละสตัวนํ์า้ทีไ่มม่กีระดกูสนัหลงัอืน่ๆ ทีป่รงุแตง่หรอื           ทํา
ไวไ้มใ่หเ้สยี

ตอนที ่ 17 นํา้ตาลและขนมทําจากนํา้ตาล (ชูการค์อนเฟกชนัเนอร)ี

นํา้ตาลอืน่ๆ รวมถงึแล็กโทส มอลโทส กลโูคสและฟรกัโทส ทีบ่รสิทุธ ิใ์นทางเคม ีในลกัษณะ
ของแข็ง นํา้เชือ่มทีไ่มเ่ตมิสารปรงุกลิน่รสหรอืสารแตง่ส ีนํา้ผึง้เทยีมจะผสมนํา้ผึง้ธรรมชาติ
หรอืไมก็่ตาม คาราเมล
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1702.30 - กลูโคสและน้ําเชือ่มกลูโคสทีไ่มม่ฟีรักโทส หรอื
มฟีรักโทสในสภาพแหง้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20 โดย
น้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1702.40 - กลูโคสและน้ําเชือ่มกลูโคส ทีม่ฟีรักโทสใน
สภาพแหง้ตัง้แต่รอ้ยละ 20   แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 50
 โดยน้ําหนัก ไมร่วมถงึน้ําตาลอนิเวริต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1702.50 - ฟรักโทสทีบ่รสิทุธิใ์นทางเคมี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1702.60 - ฟรักโทสและน้ําเชือ่มฟรักโทสอืน่ๆ ทีม่ฟีรักโทส
ในสภาพแหง้เกนิรอ้ยละ 50 โดยน้ําหนัก  ไม่
รวมถงึน้ําตาลอนิเวริต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1702.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1801.00

1801.00 เมล็ดโกโก ้ทัง้เมล็ดหรอืทีแ่ตก ดบิหรอืค่ัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1801.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1802.00

1802.00 เปลอืกนอก เปลอืกใน เยือ่และสว่นอืน่ทีใ่ชไ้มไ่ด ้
ของเมล็ดโกโก ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1802.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1803

1803.10 - ไมเ่อาไขมันออก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1803.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่1801 หรอื 1802

1803.20 - เอาไขมันออกทัง้หมดหรอืบางสว่น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1803.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่1801 หรอื 1802

1804.00

1804.00 โกโกบั้ตเตอร์ ไขมันและน้ํามันของโกโก ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1804.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่1803

1805.00

1805.00 ผงโกโก ้ทีไ่มเ่ตมิน้ําตาลหรอืสารทําใหห้วานอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1805.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

1806

1806.10 - ผงโกโกท้ีเ่ตมิน้ําตาลหรอืสารทําใหห้วานอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

1806.20 - ของปรงุแต่งอืน่ๆ เป็นกอ้น เป็นแผน่ หรอืเป็น
แท่ง ทีห่นักเกนิ 2 กโิลกรัม หรอืเป็นของเหลว 
เพสต ์ผง เม็ด หรอืลักษณะเป็นของกองอืน่ๆ 
บรรจภุาชนะหรอืหบีหอ่ น้ําหนักสทุธเิกนิ 2 
กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ช็อกโกแลตและอาหารปรงุแตง่อืน่ ๆ ทีม่โีกโก้

เปลอืกนอก เปลอืกใน เย ือ่และสว่นอืน่ทีใ่ชไ้มไ่ดข้องเมล็ดโกโก้

โกโกเ้พสต ์จะเอาไขมนัออกหรอืไมก็่ตาม

โกโกบ้ตัเตอร์ ไขมนัและนํา้มนัของโกโก้

ผงโกโก ้ทีไ่มเ่ตมินํา้ตาลหรอืสารทําใหห้วานอืน่ ๆ

ตอนที ่ 18 โกโกแ้ละของปรงุแตง่ทีทํ่าจากโกโก้
เมล็ดโกโก ้ท ัง้เมล็ดหรอืทีแ่ตก ดบิหรอืค ัว่
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1806.31 - - มไีส ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

1806.32 - - ไมม่ไีส ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

1806.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1806.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

1901

1901.10 - อาหารปรงุแต่งสําหรับใชเ้ลีย้งทารก จัดทําขึน้
เพือ่การขายปลกี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1901.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

1901.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1901.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1902

1902.40 - คัสคัส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1902.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1903.00

1903.00 ผลติภัณฑม์ันสําปะหลังและของทีใ่ชแ้ทน
ผลติภัณฑม์ันสําปะหลังทําจากสตารช์ เป็นเกล็ด 
เป็นเม็ด หรอืลักษณะทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1903.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1904

1904.10 - อาหารปรงุแต่งทีทํ่าจากธัญพชืหรอืผลติภัณฑ์
ธัญพชืทีทํ่าใหพ้องฟ ูค่ัว อบ หรอืป้ิง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1904.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1904.30 - บัลเกอรว์ตี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1904.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ตอนที ่ 19 ของปรงุแตง่จากธญัพชื แป้ง สตารช์ หรอืนม ผลติภณัฑอ์าหารจําพวกเพสทรี

ส ิง่สกดัจากมอลต ์ รวมท ัง้อาหารปรงุแตง่ทีทํ่าจากแป้ง  เมล็ดหกั แป้งหยาบ  จากสตารช์หรอืส ิง่
สกดัจากมอลต ์ไมม่โีกโกห้รอืมโีกโกน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 โดยนํา้หนกัซึง่คํานวณโดยเอาไขมนั
ออกท ัง้หมดแลว้ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ และอาหารปรงุแตง่ทีทํ่าจากของตามประเภทที ่
04.01 ถงึ 04.04 ไมม่โีกโกห้รอืมโีกโกน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 โดยนํา้หนกัซึง่คํานวณโดยเอาไขมนัออก
ท ัง้หมดแลว้ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

พาสตา้ จะทําใหส้กุหรอืยดัไส้ (ดว้ยเนือ้หรอืส ิง่อืน่ ๆ) หรอืปรงุแตง่โดยวธิอี ืน่หรอืไมก็่ตาม เช่น
สปาเก็ตตี ้มกักะโรน ีนูด้เดลิ ลาซานยา น็อกค ิราวโิอล ิคาเนลโลน ีรวมท ัง้คสัคสัทีป่รงุแตง่แลว้
หรอืไมก็่ตาม

ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัและของทีใ่ชแ้ทนผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัทําจากสตารช์ เป็นเกล็ด เป็น
เม็ด หรอืลกัษณะทีค่ลา้ยกนั

อาหารปรงุแตง่ทีทํ่าจากธญัพชืหรอืผลติภณัฑธ์ญัพชืทีทํ่าใหพ้องฟู ค ัว่ อบ หรอืป้ิง (เช่น คอรน์
เฟล็ก) รวมท ัง้ธญัพชื (นอกจากขา้วโพด) ในลกัษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ดหรอืเม็ดทีทํ่าเป็นลกัษณะ
อืน่ๆ (เวน้แตแ่ป้ง เมล็ดหกั และแป้งหยาบ) ซึง่ทําใหส้กุมากอ่นแลว้หรอืปรงุแตง่โดยวธิอี ืน่ทีไ่มไ่ด ้
ระบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่
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1905

1905.10 - ขนมปังกรอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1905.20 - ขนมปังขงิและขนมปังทีค่ลา้ยกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1905.32 - - แวฟเฟิลและเวเฟอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

1905.40 - รัสค ์ขนมปังป้ิงและผลติภัณฑป้ิ์งทีค่ลา้ยกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 1905.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2001

2001.10 - แตงรา้นและแตงกวา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2001.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2001.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2001.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 07

2003

2003.10 - เห็ดชนดิมัชรมูในตระกลูอะการคัิส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2003.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2003.20 - เห็ดชนดิทรัฟเฟิล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2003.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2003.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2003.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2004

2004.10 - มันฝร่ัง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2004.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2005

2005.40 - ถ่ัวลันเตา (พซิมุซาตวิมุ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2005.51 - - เอาเปลอืกออก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

พชืผกั ผลไม้ ลกูนตั และสว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้องพชื ทีป่รงุแตง่หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีโดยใช้
นํา้สม้สายชู หรอืกรดอะซติกิ

เห็ดชนดิมชัรมูและชนดิทรฟัเฟิล ทีป่รงุแตง่หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีโดยวธิอี ืน่นอกจากใชนํ้า้สม้สายชู
หรอืกรดอะซติกิ

พชืผกัอืน่ๆ ทีป่รงุแตง่หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีโดยวธิอี ืน่นอกจากใชนํ้า้สม้สายชูหรอืกรดอะซติกิ    แช่
เย็นจนแข็ง นอกจากผลติภณัฑต์ามประเภทที ่20.06

พชืผกัอืน่ๆ ทีป่รงุแตง่หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีโดยวธิอี ืน่นอกจากใชนํ้า้สม้สายชูหรอืกรดอะซติกิ ไมไ่ด ้
แช่เย็นจนแข็ง นอกจากผลติภณัฑต์ามประเภทที ่20.06

ขนมปงั เพสทร ีเคก้ บสิกติและขนมจําพวกเบเกอรีอ่ ืน่ ๆ จะมโีกโกห้รอืไมก็่ตาม คอมมวิเนยีน   เว
เฟอร ์แคปซูลชนดิทีเ่หมาะสําหรบับรรจยุา ซลีลิง่เวเฟอร ์ไรซเ์ปเปอร ์และผลติภณัฑท์ี ่   คลา้ยกนั

ตอนที ่ 20 ของปรงุแตง่ทําจากพชืผกั ผลไม ้ลกูนตั หรอืจากสว่นอืน่ของพชื
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2005.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2005.60 - หน่อไมฝ้ร่ัง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2005.70 - มะกอก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 07

2005.80 - ขา้วโพดหวาน (ซเีมยพั์นธุแ์ซกคาราตา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2005.91 - - หน่อไม ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 07

2005.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2005.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 07

2006.00

2006.00 พชืผัก ผลไม ้ ลูกนัต เปลอืกผลไมแ้ละสว่นอืน่
ของพชืทีทํ่าไวไ้มใ่หเ้สยีโดยใชน้ํ้าตาล (แชอ่ิม่ 
เชือ่มหรอืฉาบ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2006.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2008

2008.11 - - ถ่ัวลสิง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2008.19 - - อืน่ ๆ รวมถงึของผสม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2008.40 - แพร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2008.50 - แอปรคิอต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2008.60 - เชอรร์ี่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2008.91 - - ยอดออ่นตน้ปาลม์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 06

2008.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2008.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

พชืผกั ผลไม้ ลกูนตั เปลอืกผลไมแ้ละสว่นอืน่ของพชืทีทํ่าไวไ้มใ่หเ้สยีโดยใชนํ้า้ตาล             (แช่
อิม่ เชือ่มหรอืฉาบ)

ผลไม ้ลกูนตั และสว่นอืน่ทีบ่รโิภคไดข้องพชืทีป่รงุแตง่หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีโดยวธิอี ืน่               จะ
เตมินํา้ตาลหรอืสารทําใหห้วานอืน่ๆ หรอืสรุาหรอืไมก็่ตาม ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่
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2009

2009.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่0804

2009.80 - น้ําผลไมห้รอืน้ําพชืผักอืน่ ๆ ชนดิใดชนดิหนึง่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2009.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2101

2101.30 - ชโิครีค่ั่ว และของอืน่ ๆ ค่ัวทีใ่ชแ้ทนกาแฟ และ
สิง่สกัด หัวเชือ้และสิง่เขม้ขน้ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2101.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2102

2102.10 - ยสีตช์นดิทวตัีวได ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2102.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2102.20 - ยสีตช์นดิทวตัีวไมไ่ด ้จลุนิทรยีเ์ซลเดยีวอืน่ ๆ ที่
ตายแลว้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2102.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2103

2103.30 - ผงละเอยีดและผงหยาบของมัสตารด์และ
มัสตารด์ปรงุแต่ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2103.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2103.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2103.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2106

2106.10 - โปรตนีเขม้ขน้และสารเทกซเ์จอรโ์ปรตนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2106.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2106.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2106.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2201

2201.10 - น้ําแร ่และน้ําอัดลม น้ําทีจํ่าแนกในประเภทยอ่ย 2201.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่น้ําดังกล่าวไดม้าในสภาพทีเ่ป็นธรรมชาติ

สิง่สกดั หวัเชือ้และสิง่เขม้ขน้ของกาแฟ ของชาหรอืชามาเต ้ และของปรงุแตง่ทีม่ผีลติภณัฑ์
เหลา่นีเ้ป็นหลกัหรอืทีม่กีาแฟ  ชาหรอืชามาเตเ้ป็นหลกั รวมท ัง้ชโิครีค่ ัว่และของอืน่ๆ ค ัว่ทีใ่ชแ้ทน
กาแฟ และสิง่สกดั หวัเชือ้และสิง่เขม้ขน้ของของดงักลา่ว

ยสีต ์(ชนดิทวตีวัไดห้รอืทวตีวัไมไ่ด)้ จลุนิทรยีเ์ซลเดยีวอืน่ ๆ ทีต่ายแลว้ (แตไ่มร่วมถงึวคัซนี ตาม
ประเภทที ่30.02) ผงฟปูรงุแตง่

ตอนที ่ 22 เครือ่งด ืม่ สรุา นํา้สม้สายชู

นํา้ รวมถงึนํา้แรธ่รรมชาตหิรอืนํา้แรเ่ทยีม และนํา้อดัลม ทีไ่มเ่ตมินํา้ตาลหรอืสารทําใหห้วานอืน่ ๆ
และไมป่รงุกลิน่รส รวมท ัง้นํา้แข็งและหมิะ

ซอสและของปรงุแตง่สําหรบัทําซอส ของผสมทีใ่ชป้รงุรส และของผสมทีใ่ชชู้รส                   ผง
ละเอยีดและผงหยาบของมสัตารด์ และมสัตารด์ปรงุแตง่

อาหารปรงุแตง่ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

นํา้ผลไม ้(รวมถงึเกรปมสัต)์ และนํา้พชืผกัทีไ่มไ่ดห้มกัและไมเ่ตมิสรุา จะเตมินํา้ตาลหรอื       สาร
ทําใหห้วานอืน่ๆ หรอืไมก็่ตาม

ตอนที ่ 21 ของปรงุแตง่เบ็ดเตล็ดทีบ่รโิภคได้
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2201.90 - อืน่ ๆ น้ําทีจํ่าแนกในประเภทยอ่ย 2201.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่น้ําดังกล่าวไดม้าในสภาพทีเ่ป็นธรรมชาติ

2202

2202.10 - น้ํา รวมถงึน้ําแรแ่ละน้ําอัดลม ทีเ่ตมิน้ําตาลหรอื
สารทําใหห้วานอืน่ๆ  หรอืทีป่รงุกลิน่รส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2202.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2204

2204.10 - สปารก์ลิง้ไวน์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2204.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2204.21 - - ในภาชนะบรรจขุนาด 2 ลติรหรอืนอ้ยกวา่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2204.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2204.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2204.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2204.30 - เกรปมัสตอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2204.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2205

2205.10 - ในภาชนะบรรจขุนาด 2 ลติรหรอืนอ้ยกวา่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2205.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2205.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2205.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2206

2206.00 เครือ่งดืม่อืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากการหมัก (เชน่            
ไซเดอร ์เพอรร์ีแ่ละมีด้) รวมทัง้ของผสมของ
เครือ่งดืม่ทีไ่ดจ้ากการหมัก และของผสมของ
เครือ่งดืม่ทีไ่ดจ้ากการหมักผสมกับเครือ่งดืม่ทีไ่ม่
มแีอลกอฮอลท์ีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2206.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2208

เครือ่งดืม่อืน่ ๆ ทีไ่ดจ้ากการหมัก (เชน่ ไซเดอร์ เพอรร์ีแ่ละมีด้) รวมทัง้ของผสมของเครือ่งดืม่ทีไ่ดจ้ากการ
หมัก  และของผสมของเครือ่งดืม่ทีไ่ดจ้ากการหมักผสมกับเครือ่งดืม่
ทีไ่มม่แีอลกอฮอลท์ีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

นํา้ รวมถงึนํา้แรแ่ละนํา้อดัลม ทีเ่ตมินํา้ตาลหรอืสารทําใหห้วานอืน่ๆ หรอืทีป่รงุกลิน่รส และ
เครือ่งด ืม่อืน่ ๆ ทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์แตไ่มร่วมถงึนํา้ผลไมห้รอืนํา้พชืผกัตามประเภทที ่20.09

ไวนท์ีทํ่าจากองุน่สด รวมถงึไวนท์ ีเ่ตมิแอลกอฮอล์ เกรปมสัตน์อกจากเกรปมสัตต์ามประเภทที่
20.09

เวอรม์ทุและไวนอ์ืน่ ๆ ทีทํ่าจากองุน่สด ปรงุกลิน่รสดว้ยพชืหรอืสารหอม

เอทลิแอลกอฮอลท์ีไ่มไ่ดแ้ปลงสภาพ มคีวามแรงแอลกอฮอลโ์ดยปรมิาตรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 สรุา
ลเิคยีวรแ์ละเครือ่งด ืม่อืน่ๆ ทีเ่ป็นสรุา
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2208.20 - สรุาไดจ้ากการกล่ันไวนอ์งุ่นหรอืเกรปมัสต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่2203 ถงึ 2207 หรอื 2209

2208.30 - วสิกี้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่2203 ถงึ 2207หรอื 2209

2208.40 - รัมและสรุาอืน่ ๆ ทีไ่ดจ้ากการหมักผลติภัณฑ์
จากตน้ออ้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่2203 ถงึ 2207 หรอื 2209

2208.50 - จนิและเจนวีา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2208.60 - วอดกา้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่2203 ถงึ 2207 หรอื2209

2208.70 - ลเิคยีวรแ์ละคอรเ์ดยีลส์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2208.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2208.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2209

2209.00 น้ําสม้สายชแูละของทีใ่ชแ้ทนน้ําสม้สายชทูีไ่ด ้
จากกรดอะซติกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2209.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2301

2301.10 - เนือ้สัตวห์รอืสว่นอืน่ของสัตว ์ทีป่่น ทีทํ่าเป็นเพล
เลต กากมันสัตวท์ีเ่จยีวน้ํามันออกแลว้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2301.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2301.20 - ปลา หรอืสัตวน้ํ์าจําพวกครัสตาเซยี       โมล
ลุสก ์สัตวน้ํ์าทีไ่มม่กีระดูกสันหลังอืน่ๆ  ทีป่่น  ที่
ทําเป็นเพลเลต

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2301.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2302

2302.10 - ของขา้วโพด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2302.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2302.30 - ของขา้วสาลี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2302.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

เนือ้สตัว ์สว่นอืน่ของสตัว ์ปลา สตัวนํ์า้จําพวกครสัตาเซยี โมลลสุก์ หรอืสตัวนํ์า้ทีไ่มม่ ี       กระดกู
สนัหลงัอืน่ ๆ ทีป่่นและทีทํ่าเป็นเพลเลต ซึง่ไมเ่หมาะสําหรบัมนษุยบ์รโิภค กากมนัสตัว ์    ทีเ่จยีว
นํา้มนัออกแลว้

รํา เศษหกัหรอืเศษอืน่ๆ ของธญัพชืและพชืผกัตระกลูถ ัว่ ทีไ่ดจ้ากการรอ่น ส ีหรอืโดยวธิอี ืน่    จะ
ทําเป็นเพลเลตหรอืไมก็่ตาม

นํา้สม้สายชูและของทีใ่ชแ้ทนนํา้สม้สายชูทีไ่ดจ้ากกรดอะซติกิ

ตอนที ่ 23 กากและเศษทีเ่หลอืจากอตุสาหกรรมผลติอาหาร อาหารทีจ่ดัทําไวส้ําหรบัเล ีย้งสตัว์
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2302.40 - ของธัญพชือืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2302.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2302.50 - ของพชืผักตระกลูถ่ัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2302.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2303

2303.10 - กากเหลอืจากการผลติสตารช์ และกากที่
คลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2303.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2303.30 - ขีต้ะกอนและเศษจากการตม้กล่ัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2303.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2305

2305.00 กากน้ํามัน (ออยลเ์คก้) และกากแข็งอืน่ๆ ทีไ่ด ้
จากการสกัดน้ํามันถ่ัวลสิง จะบดหรอืทําเป็นเพล
เลตหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2305.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2306

2306.10 - ของเมล็ดฝ้าย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2306.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2306.20 - ของลนิสดี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2306.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2306.30 - ของเมล็ดทานตะวัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2306.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2306.41 - - ของเมล็ดเรปหรอืเมล็ดโคลซาทีม่กีรดอรีสูกิตํ่า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2306.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2306.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2306.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2306.50 - ของมะพรา้วหรอืเนือ้มะพรา้วแหง้ (โคปรา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2306.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2306.60 - ของผลปาลม์หรอืเนือ้ในเมล็ดปาลม์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2306.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2306.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2306.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2307

2307.00 ตะกอนทีไ่ดจ้ากการหมักและบม่ไวน์ รวมทัง้อาร์
กอล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2307.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2308 วตัถทุ ีไ่ดจ้ากพชื เศษพชื กากและผลพลอยไดจ้ากพชื จะทําเป็นเพลเลตหรอืไมก็่ตาม        ชนดิ
ทีใ่ชใ้นการเล ีย้งสตัว ์ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

กากเหลอืจากการผลติสตารช์และกากทีค่ลา้ยกนั กากหวับตี ชานออ้ยและเศษอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากการ
ผลตินํา้ตาล ขีต้ะกอนและเศษจากการตม้กล ัน่ จะทําเป็นเพลเลตหรอืไมก็่ตาม

กากนํา้มนั (ออยลเ์คก้) และกากแข็งอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากการสกดันํา้มนัถ ัว่ลสิง จะบดหรอืทําเป็น     เพล
เลตหรอืไมก็่ตาม

กากนํา้มนั (ออยลเ์คก้) และกากแข็งอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากการสกดัไขมนัหรอืนํา้มนัพชื จะบดหรอื      ทํา
เป็นเพลเลตหรอืไมก็่ตาม  นอกจากของตามประเภทที ่23.04 หรอื 23.05

ตะกอนทีไ่ดจ้ากการหมกัและบม่ไวน์ รวมท ัง้อารก์อล
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2308.00 วัตถทุีไ่ดจ้ากพชื เศษพชื กากและผลพลอยได ้
จากพชื จะทําเป็นเพลเลตหรอืไมก่็ตาม ชนดิทีใ่ช ้
ในการเลีย้งสัตว ์ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2308.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 06

2309

2309.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2309.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2403

2403.91 - - ยาสบูชนดิ "โฮโมจไีนส"์ หรอืชนดิ            "รี
คอนสตติวิเตด"

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2403.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2403.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2403.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2501

2501.00 เกลอื (รวมถงึเกลอืป่นสําหรับรับประทานและ
เกลอืแปลงสภาพ) และโซเดยีมคลอไรดบ์รสิทุธิ ์
จะเป็นสารละลายในน้ําหรอืเตมิสารกันการจับตัว
หรอืสารทําใหวั้ตถไุหลคล่องหรอืไมก่็ตาม 
รวมทัง้น้ําทะเล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2501.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2502

2502.00 ไอออนไพไรต์ ทีไ่มไ่ดย้า่งหรอือบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2502.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2503

2503.00 กํามะถันทุกชนดิ นอกจากชนดิระเหดิ ชนดิ
ตกตะกอน และชนดิคอลลอยด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2503.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2504 กราไฟตธ์รรมชาติ

ของปรงุแตง่ชนดิทีใ่ชใ้นการเล ีย้งสตัว์

ตอนที ่ 24 ยาสบูและผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ทนยาสบู
ผลติภณัฑย์าสบูและผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ทนยาสบูอืน่ ๆ ยาสบูชนดิ "โฮโมจไีนส"์ หรอืชนดิ          "รี
คอนสตติวิเตด" รวมท ัง้ส ิง่สกดัและหวัเชือ้ทีไ่ดจ้ากยาสบู

ตอนที ่ 25 เกลอื กํามะถนั ดนิ และหนิ วตัถจุําพวกปลาสเตอร์ ปนูขาว และซเีมนต์

เกลอื (รวมถงึเกลอืป่นสําหรบัรบัประทานและเกลอืแปลงสภาพ) และโซเดยีมคลอไรดบ์รสิทุธ ิ์ จะ
เป็นสารละลายในนํา้หรอืเตมิสารกนัการจบัตวัหรอืสารทําใหว้ตัถไุหลคลอ่งหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้
นํา้ทะเล

ไอออนไพไรต์ ทีไ่มไ่ดย้า่งหรอือบ

กํามะถนัทกุชนดิ นอกจากชนดิระเหดิ ชนดิตกตะกอน และชนดิคอลลอยด์
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2504.10 - เป็นผงหรอืเป็นเกล็ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2504.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2504.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2504.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2505

2505.10 - ทรายซลิกิาและทรายควอรต์ซ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2505.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2505.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2505.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2506

2506.10 - ควอรต์ซ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2506.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2506.20 - ควอรต์ไซต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2506.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2507

2507.00 เคโอลนิและดนิอืน่ทีม่เีคโอลนิปนอยู่ จะผา่นการ
เผาโดยวธิคีาลซเีนชันหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2507.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2508

2508.10 - เบนทอไนต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2508.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

ควอรต์ซ ์(นอกจากทรายธรรมชาต)ิ ควอรต์ไซตจ์ะแตง่อยา่งหยาบๆ หรอืเพยีงแตเ่ล ือ่ยหรอื   ตดั
โดยวธิอี ืน่ ใหเ้ป็นกอ้นเหลีย่มหรอืเป็นแผน่รปูส ีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจตัรุสั)     หรอืไมก็่
ตาม

เคโอลนิและดนิอืน่ทีม่เีคโอลนิปนอยู่ จะผา่นการเผาโดยวธิคีาลซเีนชนัหรอืไมก็่ตาม

ดนิอืน่ๆ (ไมร่วมถงึ เอ็กซแพนเด็ดเคลยต์ามประเภทที่ 68.06) แอนดาลไูซต ์ไคยาไนตแ์ละ   ซลิลิ
มาไนต ์จะผา่นการเผาโดยวธิคีาลซเีนชนัหรอืไมก็่ตาม มลุไลต ์ชามอตตเ์อริท์ หรอื          ดนีาส
เอริท์

ทรายธรรมชาตทิกุชนดิ จะแตง่สหีรอืไมก็่ตาม นอกจากทรายทีม่โีลหะปนในตอนที ่26
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2508.30 - ไฟรเ์คลย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2508.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2508.40 - ดนิอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2508.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2508.50 - แอนดาลูไซต์ ไคยาไนตแ์ละซลิลมิาไนต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2508.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2508.60 - มลุไลต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2508.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2508.70 - ชามอตตเ์อริท์หรอืดนีาสเอริท์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2508.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2509
2509.00 ชอลก์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2509.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้

เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2510

2510.10 - ไมไ่ดบ้ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 25101.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2510.20 - บด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2510.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2511

2511.10 - แบเรยีมซัลเฟตธรรมชาต ิ(แบไรต)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2511.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

ชอลก์

แคลเซยีมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลมูเินยีมแคลเซยีมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟตกิ ชอลก์

แบเรยีมซลัเฟตธรรมชาต ิ(แบไรต)์ แบเรยีมคารบ์อเนตธรรมชาต(ิวเิทอไรต)์ จะผา่นการเผาโดย
วธิคีาลซเีนชนัหรอืไมก็่ตาม นอกจากแบเรยีมออกไซดต์ามประเภทที ่28.16

หนา้ที ่43



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

2511.20 - แบเรยีมคารบ์อเนตธรรมชาต ิ(วเิทอไรต)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2511.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2512

2512.00 ดนิซากหอย (เชน่ คเีซลกหูร ์ไทรโพไลต์ และ
ไดอะโตไมต)์ และดนิทรายทีค่ลา้ยกัน จะผา่นการ
เผาโดยวธิคีาลซเีนชันหรอืไมก่็ตาม ทีม่คีวาม
ถว่งจําเพาะปรากฏไมเ่กนิ 1

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2512.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2513

2513.10 - หนิพัมมสิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2513.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2513.20 - เอเมอร ีคอรันดัมธรรมชาต ิการเ์นตธรรมชาติ
และวัตถขัุดถธูรรมชาตอิืน่ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2513.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2514

2514.00 หนิชนวน จะแต่งอยา่งหยาบๆ หรอืเพยีงแต่เลือ่ย
หรอืตัดโดยวธิอี ืน่ใหเ้ป็นกอ้นเหลีย่มหรอืเป็นแผน่
รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจัตุรัส) หรอืไม่
ก็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2514.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2515

2515.11 - - ดบิหรอืแต่งอยา่งหยาบ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2515.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2515.12 - - เพยีงแต่เลือ่ยหรอืตัดโดยวธิอี ืน่ ใหเ้ป็นกอ้น
เหลีย่มหรอืเป็นแผน่รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึ
สีเ่หลีย่มจัตุรัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2515.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

หนิชนวน จะแตง่อยา่งหยาบๆ หรอืเพยีงแตเ่ล ือ่ยหรอืตดัโดยวธิอี ืน่ใหเ้ป็นกอ้นเหลีย่มหรอื     เป็น
แผน่รปูส ีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจตัรุสั) หรอืไมก็่ตาม

หนิออ่น ทราเวอรท์นิ อคีอสซนิ และหนิอืน่ ๆ ทีม่แีคลเซยีมคารบ์อเนตสําหรบัใชทํ้าอนสุาวรยี ์ หรอื
ใชใ้นการกอ่สรา้งทีม่คีวามถว่งจําเพาะปรากฏต ัง้แต ่2.5 ขึน้ไปและจะแตง่อยา่งหยาบๆ   หรอื
เพยีงแตเ่ล ือ่ยหรอืตดัโดยวธิอี ืน่ ใหเ้ป็นกอ้นเหลีย่มหรอืเป็นแผน่รปูส ีเ่หลีย่มผนืผา้      (รวมถงึ
สีเ่หลีย่มจตัรุสั) หรอืไมก็่ตาม

ดนิซากหอย (เช่น คเีซลกหูร ์ไทรโพไลต์ และไดอะโตไมต)์ และดนิทรายทีค่ลา้ยกนั              จะ
ผา่นการเผาโดยวธิคีาลซเีนชนัหรอืไมก็่ตาม ทีม่คีวามถว่งจําเพาะปรากฏไมเ่กนิ 1

หนิพมัมสิ เอเมอร ีรวมท ัง้คอรนัดมัธรรมชาติ การเ์นตธรรมชาติ และวตัถขุดัถธูรรมชาตอิืน่ๆ จะ
ผา่นกรรมวธิใีชค้วามรอ้นหรอืไมก็่ตาม
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2515.20 - อคีอสซนิ และหนิอืน่ ๆ ทีม่แีคลเซยีมคารบ์อเนต
 สําหรับใชทํ้าอนุสาวรยีห์รอืใชใ้นการกอ่สรา้ง 
รวมทัง้หนิอะลาบาสเตอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2515.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2516

2516.11 - - ดบิหรอืแต่งอยา่งหยาบ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2516.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2516.12 - - เพยีงแต่เลือ่ยหรอืตัดโดยวธิอี ืน่ ใหเ้ป็นกอ้น
เหลีย่มหรอืเป็นแผน่รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึ
สีเ่หลีย่มจัตุรัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2516.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2516.20 - หนิทราย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2516.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2516.90 - หนิอืน่ ๆ สําหรับใชทํ้าอนุสาวรยีห์รอืใชใ้นการ
กอ่สรา้ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2516.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2517

2517.10 - กรวด หนิทีย่อ่ยหรอืโมแ่ลว้ ชนดิทีโ่ดยปกตใิช ้
ผสมคอนกรตี ใชโ้รยถนน ทางรถไฟ หรอืโรยทาง
อยา่งอืน่ กรวดหนิจากชายฝ่ัง และหนิฟลนิต ์จะ
ผา่นกรรมวธิใีชค้วามรอ้นหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2517.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2517.20 - แมกคาดัมทีไ่ดจ้ากขีแ้ร ่จากขีต้ะกอนหรอืเศษที่
คลา้ยกันจากอตุสาหกรรม จะมวัีตถตุามประเภท
ยอ่ยที ่2517.10 รวมอยูด่ว้ยหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2517.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

หนิแกรนติ พอรฟิ์ร ีบาซอลต ์หนิทราย และหนิอืน่ๆ สําหรบัใชทํ้าอนสุาวรยีห์รอืใชใ้น           การ
กอ่สรา้ง จะแตง่อยา่งหยาบๆ หรอืเพยีงแตเ่ล ือ่ยหรอืตดัโดยวธิอี ืน่ใหเ้ป็นกอ้นเหลีย่ม       หรอืเป็น
แผน่รปูส ีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจตัรุสั) หรอืไมก็่ตาม

กรวด หนิทีย่อ่ยหรอืโมแ่ลว้ ชนดิทีโ่ดยปกตใิชผ้สมคอนกรตี ใชโ้รยถนน ทางรถไฟ หรอืโรยทาง
อยา่งอืน่ กรวดหนิจากชายฝั่งและหนิฟลนิต ์จะผา่นกรรมวธิใีชค้วามรอ้นหรอืไมก็่ตาม แมกคาดมั
ทีไ่ดจ้ากขีแ้ร ่จากขีต้ะกอนหรอืเศษทีค่ลา้ยกนัจากอตุสาหกรรม จะมวีตัถดุงักลา่วขา้งตน้ใน
ประเภทนีร้วมอยูด่ว้ยหรอืไมก็่ตาม แมกคาดมัคลกุนํา้มนัดนิ หนิตามประเภทที ่25.15 และ 25.16 ที่
เป็นเม็ด เป็นสะเก็ดและเป็นผง จะผา่นกรรมวธิใีชค้วามรอ้นหรอืไมก็่ตาม
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2517.30 - แมกคาดัมคลุกน้ํามันดนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2517.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2517.41 - - จากหนิออ่น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2517.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2517.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2517.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2518

2518.10 - โดโลไมตท์ีไ่มไ่ดผ้า่นการเผาโดยวธิคีาลซเีน
ชันหรอืไมไ่ดผ้า่นการเผาแบบซนิเตอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2518.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2518.20 - โดโลไมตท์ีผ่า่นการเผาโดยวธิคีาลซเีนชันหรอื
ผา่นการเผาแบบซนิเตอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2518.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2518.30 - โดโลไมตแ์รมมงิมกิซ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2518.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2519

2519.10 - แมกนเีซยีมคารบ์อเนตธรรมชาติ (แมกนไีซต)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2519.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2519.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2519.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

โดโลไมตจ์ะผา่นการเผาโดยวธิคีาลซเีนชนัหรอืผา่นการเผาแบบซนิเตอรห์รอืไมก็่ตาม  รวมถงึ
โดโลไมตท์ีแ่ตง่อยา่งหยาบๆ หรอืเพยีงแตเ่ล ือ่ยหรอืตดัโดยวธิอี ืน่ ใหเ้ป็นกอ้นเหลีย่มหรอืเป็นแผน่
รปูส ีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจตัรุสั) โดโลไมตแ์รมมงิมกิซ์

แมกนเีซยีมคารบ์อเนตธรรมชาติ (แมกนไีซต)์ ฟิวสแ์มกนเีซยี เดดเบอรน์ (ซนิเตอร)์         แมกนี
เซยีซึง่จะมอีอกไซดอ์ืน่ทีเ่ตมิกอ่นการเผาอยูจ่ํานวนเล็กนอ้ยหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้     แมกนเีซยี
ออกไซดอ์ืน่ๆ จะบรสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตาม
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2520

2520.10 - ยปิซัม แอนไฮไดรต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2520.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2520.20 - ปลาสเตอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2520.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2521

2521.00 ไลมส์โตนฟลักซ ์หนิปนูและหนิอืน่ ๆ ทีม่ ี
แคลเซยีมคารบ์อเนต ชนดิทีใ่ชสํ้าหรับการผลติ
ปนูขาวหรอืซเีมนต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2521.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2522

2522.10 - ควกิไลม์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2522.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2522.20 - สเลกไลม์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2522.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2522.30 - ไฮดรอลกิไลม์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2522.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2523

2523.30 - อะลูมนัิสซเีมนต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2523.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2524 แอสเบสทอส

ยปิซมั แอนไฮไดรต ์รวมท ัง้ปลาสเตอร์ (ซึง่ประกอบดว้ยยปิซมัทีผ่า่นการเผาโดยวธิ ี           คาล
ซเีนชนั หรอืแคลเซยีมซลัเฟต) จะแตง่สหีรอืไมก็่ตามไมม่หีรอืมตีวัเรง่หรอืตวัหนว่ง         ใน
ปรมิาณเล็กนอ้ย

ไลมส์โตนฟลกัซ ์หนิปนูและหนิอืน่ ๆ ทีม่แีคลเซยีมคารบ์อเนต ชนดิทีใ่ชส้ําหรบัการผลติ        ปนู
ขาวหรอืซเีมนต์

ควกิไลม ์สเลกไลมแ์ละไฮดรอลกิไลม์ นอกจากแคลเซยีมออกไซดแ์ละแคลเซยีมไฮดรอกไซด์
ตามประเภทที ่28.25

พอรต์แลนดซ์เีมนต ์อะลมูนิสัซเีมนต์ สแลกซเีมนต์ ซูเปอรซ์ลัเฟตซเีมนตแ์ละไฮดรอลกิซเีมนตท์ี่
คลา้ยกนั จะแตง่สหีรอืเป็นซเีมนตเ์ม็ด(คลงิเกอร)์ หรอืไมก็่ตาม
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2524.10 - โครซโิดไลต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2524.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2524.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2524.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2525

2525.10 - ไมกาดบิ และไมกาทีแ่ยกเป็นแผน่หรอืไมกาที่
แตก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2525.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2525.20 - ผงไมกา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2525.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2525.30 - เศษไมกา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2525.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2526

2526.10 - ไมไ่ดย้อ่ย ไมเ่ป็นผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2526.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2526.20 - ยอ่ยหรอืเป็นผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2526.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2528

2528.10 - โซเดยีมโบเรตธรรมชาต ิและหัวแรโ่ซเดยีม
โบเรต (จะผา่นการเผาโดยวธิคีาลซเีนชันหรอืไม่
ก็ตาม)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2528.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

ไมกา รวมถงึไมกาทีแ่ตก เศษไมกา

สตไีทตธ์รรมชาต ิจะแตง่อยา่งหยาบๆ หรอืเพยีงแตเ่ล ือ่ยหรอืตดัโดยวธิอี ืน่ ใหเ้ป็นกอ้นเหลีย่มหรอื
เป็นแผน่รปูส ีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจตัรุสั) หรอืไมก็่ตามรวมท ัง้ทลัก์

โบเรตธรรมชาตแิละหวัแรโ่บเรต (จะผา่นการเผาโดยวธิคีาลซเีนชนัหรอืไมก็่ตาม) แตไ่มร่วมถงึ
โบเรตทีแ่ยกไดจ้ากนํา้เกลอืธรรมชาต ิกรดโบรกิธรรมชาตทิีม่กีรดโบรกิไมเ่กนิรอ้ยละ 85 โดย
นํา้หนกั เม ือ่คํานวณในสภาพแหง้
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2528.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2528.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2529

2529.10 - เฟลสปาร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2529.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2529.21 - - มแีคลเซยีมฟลูออไรดร์อ้ยละ 97 หรอืนอ้ยกวา่
โดยน้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2529.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2529.22 - - มแีคลเซยีมฟลูออไรดม์ากกวา่รอ้ยละ 97 โดย
น้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2529.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2529.30 - ลูไซต ์เนฟิลนี และเนฟิลนีไซเอไนต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2529.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2530

2530.10 - เวอรม์คิวิไลต์ เพอรไ์ลตแ์ละคลอไรต์ ชนดิอัน
เอกซแพนเด็ด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2530.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2530.20 - คเีซอไรต ์เอปโซไมต ์(แมกนเีซยีมซัลเฟต
ธรรมชาต)ิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2530.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2530.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2530.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2601

2601.11 - - ไมทํ่าใหเ้กาะหรอืตดิรวมกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2601.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

ตอนที ่ 26 สนิแร ่ตะกรนัและเถา้

สนิแรแ่ละหวัแรเ่หล็ก รวมถงึแรเ่หล็กไพไรตท์ีย่า่งแลว้

เฟลสปาร ์ลไูซต ์เนฟิลนีและเนฟิลนีไซเอไนต์ รวมท ัง้ฟลอูอรส์ปาร์

สารแรท่ ีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่
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2601.12 - - ทําใหเ้กาะหรอืตดิรวมกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2601.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2601.20 - แรเ่หล็กไพไรตท์ีย่า่งแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2601.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2602

2602.00 สนิแรแ่ละหัวแรแ่มงกานสี รวมถงึสนิแรแ่ละหัวแร่
เฟอรร์จูนัิสแมงกานสี ทีม่แีมงกานสีตัง้แต่รอ้ยละ 
20  ขึน้ไปโดยน้ําหนักเมือ่คํานวณในสภาพแหง้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2602.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2603

2603.00 สนิแรแ่ละหัวแรท่องแดง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2603.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2604

2604.00 สนิแรแ่ละหัวแรน่กิเกลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2604.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2605
2605.00 สนิแรแ่ละหัวแรโ่คบอลต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2605.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้

เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2606

2606.00 สนิแรแ่ละหัวแรอ่ะลูมเินยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2606.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2607

2607.00 สนิแรแ่ละหัวแรต่ะกั่ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2607.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

สนิแรแ่ละหวัแรน่กิเกลิ

สนิแรแ่ละหวัแรโ่คบอลต์

สนิแรแ่ละหวัแรอ่ะลมูเินยีม

สนิแรแ่ละหวัแรต่ะก ัว่

สนิแรแ่ละหวัแรแ่มงกานสี รวมถงึสนิแรแ่ละหวัแรเ่ฟอรร์จูนิสัแมงกานสี ทีม่แีมงกานสีต ัง้แต่   รอ้ย
ละ 20  ขึน้ไปโดยนํา้หนกัเมือ่คํานวณในสภาพแหง้

สนิแรแ่ละหวัแรท่องแดง
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2608

2608.00 สนิแรแ่ละหัวแรสั่งกะสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2608.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2609

2609.00 สนิแรแ่ละหัวแรด่บีกุ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2609.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2610

2610.00 สนิแรแ่ละหัวแรโ่ครเมยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2610.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2611

2611.00 สนิแรแ่ละหัวแรทั่งสเตน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2611.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2612

2612.10 - สนิแรแ่ละหัวแรย่เูรเนยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2612.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2612.20 - สนิแรแ่ละหัวแรท่อเรยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2612.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2613

2613.10 - ยา่งแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2530.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2613.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2613.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2614

สนิแรแ่ละหวัแรย่เูรเนยีมหรอืทอเรยีม

สนิแรแ่ละหวัแรโ่มลบิดนีมั

สนิแรแ่ละหวัแรไ่ทเทเนยีม

สนิแรแ่ละหวัแรส่งักะสี

สนิแรแ่ละหวัแรด่บีกุ

สนิแรแ่ละหวัแรโ่ครเมยีม

สนิแรแ่ละหวัแรท่งัสเตน
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2614.00 สนิแรแ่ละหัวแรไ่ทเทเนยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2614.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2615

2615.10 - สนิแรแ่ละหัวแรเ่ซอรโ์คเนยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2615.10จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2615.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2615.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2616

2616.10 - สนิแรแ่ละหัวแรเ่งนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2616.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2616.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2616.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2617

2617.10 - สนิแรแ่ละหัวแรพ่ลวง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2617.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2617.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2617.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2618

2618.00 เม็ดขีแ้ร ่(สแลกแซนด)์ ซึง่ไดจ้ากการผลติเหล็ก
หรอืเหล็กกลา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2618.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2619

สนิแรแ่ละหวัแรไ่นโอเบยีม แทนทาลมั วาเนเดยีม หรอืเซอรโ์คเนยีม

สนิแรแ่ละหวัแรข่องโลหะมคีา่

สนิแรแ่ละหวัแรอ่ ืน่ ๆ

เม็ดขีแ้ร ่(สแลกแซนด)์ ซึง่ไดจ้ากการผลติเหล็กหรอืเหล็กกลา้

ขีแ้ร ่ขีต้ะกอน (นอกจากเม็ดขีแ้ร)่ สเกลลงิและเศษอืน่ๆ  ทีไ่ดจ้ากการผลติเหล็กหรอืเหล็กกลา้
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2619.00 ขีแ้ร ่ขีต้ะกอน (นอกจากเม็ดขีแ้ร)่ สเกลลงิและ
เศษอืน่ๆ  ทีไ่ดจ้ากการผลติเหล็กหรอืเหล็กกลา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2619.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2620

2620.11 - - ฮารด์ซงิคส์เปลเตอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2620.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2620.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2620.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2620.21 - - ตะกอนของน้ํามันเบนซนิชนดิเตมิสารตะกั่ว
และตะกอนของสารกันเครือ่งยนตเ์คาะทีม่ตีะกั่ว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2620.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2620.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2620.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2620.30 - มทีองแดงเป็นสว่นใหญ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2620.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2620.40 - มอีะลูมเินยีมเป็นสว่นใหญ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2620.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2620.60 - มอีารเ์ซนกิ ปรอท แทลเลยีม หรอืของผสมของ
ของดังกล่าว ชนดิทีใ่ชเ้พือ่การสกัดแยกอารเ์ซ
นกิหรอืโลหะเหล่านัน้  หรอืใชสํ้าหรับการผลติ
สารประกอบทางเคมขีองของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2620.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2620.91 - - มพีลวง  เบรลิเลยีม  แคดเมยีม  โครเมยีม  
หรอืของผสมของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2620.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

ขีแ้ร ่เถา้และกาก (นอกจากทีไ่ดจ้ากการผลติเหล็กหรอืเหล็กกลา้) ทีม่โีลหะ อารเ์ซนกิ หรอื
สารประกอบของของดงักลา่ว
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2620.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2620.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2621

2621.10 - เถา้และกากทีไ่ดจ้ากการเผาขยะเทศบาล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2621.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2621.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2621.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2701

2701.11 - - แอนทราไซต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2701.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2701.12 - - ถา่นหนิบทิูมนัิส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2701.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2701.19 - - ถา่นหนิอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2701.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2701.20 - ผงถา่นหนิอัดเป็นกอ้นรปูเหลีย่ม รปูไข่ และ
เชือ้เพลงิแข็งทีค่ลา้ยกันซึง่ผลติจากถา่นหนิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2701.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2702

2702.10 - ลกิไนตจ์ะทําเป็นผงหรอืไมก่็ตาม แต่ไมทํ่าให ้
เกาะหรอืตดิรวมกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2702.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

ขีแ้รแ่ละเถา้อืน่ ๆ รวมถงึเถา้สาหรา่ยทะเล (เคลป์) เถา้และกากทีไ่ดจ้ากการเผาขยะเทศบาล

ลกิไนตจ์ะทําใหเ้กาะหรอืตดิรวมกนัหรอืไมก็่ตาม ไมร่วมถงึเจ็ต

ตอนที ่ 27 เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร ่นํา้มนัแรแ่ละผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกล ัน่ส ิง่ดงักลา่ว สารบทิมูนิสั                ไข
ทีไ่ดจ้ากแร่

ถา่นหนิ ผงถา่นหนิอดัเป็นกอ้นรปูเหลีย่ม รปูไข่ และเชือ้เพลงิแข็งทีค่ลา้ยกนัซึง่ผลติจาก      ถา่น
หนิ
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2702.20 - ลกิไนตท์ีทํ่าใหเ้กาะหรอืตดิรวมกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2702.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2703

2703.00 พตี (รวมถงึพตีลติเตอร)์ จะทําใหเ้กาะหรอืตดิ
รวมกันหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2703.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2704

2704.00 โคก้และเซมโิคก้ทีไ่ดจ้ากถา่นหนิ จากลกิไนต์
หรอืพตี จะทําใหเ้กาะหรอืตดิรวมกันหรอืไมก่็ตาม 
รวมทัง้รทีอรต์คารบ์อน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2704.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2705

2705.00 กา๊ซถา่นหนิ วอเตอรก์า๊ซ โพรดวิเซอรก์า๊ซ และ
กา๊ซทีค่ลา้ยกันนอกจากกา๊ซปิโตรเลยีมและกา๊ซ
ไฮโดรคารบ์อนอืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2705.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2706

2706.00 ทารท์ีก่ล่ันจากถา่นหนิ จากลกิไนตห์รอืพตี และ
ทารอ์ืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากแรจ่ะแยกเอาน้ําออกหรอืกล่ัน
เพยีงบางสว่นหรอืไมก่็ตาม  รวมถงึรคีอนสตติวิ
เตดทาร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2706.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2707

2707.10 - เบนโซล  (เบนซนี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2707.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2707.20 - โทลูโอล  (โทลูอนี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2707.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2707.30 - ไซโลล  (ไซลนี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2707.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2707.40 - แนฟทาลนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2707.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2707.50 - ของผสมอะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อนอืน่ๆ ซึง่กล่ัน
ไดตั้ง้แต่รอ้ยละ 65   ขึน้ไปโดยปรมิาตร (รวมถงึ
สว่นสญูเสยี) ทีอ่ณุหภมู ิ250 องศาเซลเซยีส  
โดยวธิเีอเอสทเีอ็ม ด ี86

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2707.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

พตี (รวมถงึพตีลติเตอร)์ จะทําใหเ้กาะหรอืตดิรวมกนัหรอืไมก็่ตาม

โคก้และเซมโิคก้ทีไ่ดจ้ากถา่นหนิ จากลกิไนตห์รอืพตี จะทําใหเ้กาะหรอืตดิรวมกนัหรอืไมก็่ตาม
รวมท ัง้รทีอรต์คารบ์อน

กา๊ซถา่นหนิ วอเตอรก์า๊ซ โพรดวิเซอรก์า๊ซ และกา๊ซทีค่ลา้ยกนั นอกจากกา๊ซปิโตรเลยีมและกา๊ซ
ไฮโดรคารบ์อนอืน่ ๆ

ทารท์ ีก่ล ัน่จากถา่นหนิ จากลกิไนตห์รอืพตี และทารอ์ ืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากแรจ่ะแยกเอานํา้ออกหรอืกล ัน่
เพยีงบางสว่นหรอืไมก็่ตาม  รวมถงึรคีอนสตติวิเตดทาร์

นํา้มนัและผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ ทีไ่ดจ้ากการกล ัน่ทารช์นดิทีก่ล ัน่จากถา่นหนิทีอ่ณุหภมูสิงู  รวมท ัง้
ผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนัซึง่มนํีา้หนกัของสว่นทีเ่ป็นอะโรมาตกิมากกวา่สว่นทีไ่มเ่ป็นอะโรมาตกิ
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2707.91 - - น้ํามันครโีอโสต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2707.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2707.99 - - อืน่ ๆ - ฟีนอลภายใตป้ระเภทยอ่ย 2707.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ในประเภทยอ่ย 2707.99 
หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2707.99 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2708

2708.10 - พติช์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2708.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2708.20 - พติชโ์คก้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2708.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2709

2709.00 น้ํามันปิโตรเลยีมดบิและน้ํามันดบิทีไ่ดจ้ากแรบ่ทิู
มนัิส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2709.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีไ่ดม้าจากอาณาเขตประเทศคู่ภาคปีระเทศ
หนึง่หรอืทัง้สองประเทศในสภาพธรรมชาต ิหรอืไมไ่ด ้
มกีารผา่นขบวนการใด

2710

2710.11 - - น้ํามันเบาและสิง่ปรงุแต่ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอื มี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40

2710.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอื มี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40

2710.91 - - ทีม่โีพลคิลอรเินเต็ดไบฟีนลิ (กลุ่มสารพซีบี)ี  
โพลคิลอรเินเต็ดเทอรฟี์นลิ  (กลุ่มสารพซีที)ี  
หรอืโพลโิบรมเินเต็ดไบฟีนลิ (กลุ่มสารพบีบี)ี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอื มี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40

พติชแ์ละพติชโ์คก้ ทีไ่ดจ้ากทารท์ ีก่ล ัน่จากถา่นหนิ หรอืจากทารอ์ ืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากแร่

นํา้มนัปิโตรเลยีมดบิและนํา้มนัดบิทีไ่ดจ้ากแรบ่ทิมูนิสั

นํา้มนัปิโตรเลยีมและนํา้มนัทีไ่ดจ้ากแรบ่ทิมูนิสั นอกจากทีเ่ป็นนํา้มนัดบิ  รวมท ัง้ส ิง่ปรงุแตง่ทีไ่มไ่ด ้
ระบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ ซึง่มนํีา้มนัปิโตรเลยีมหรอืนํา้มนัทีไ่ดจ้ากแรบ่ทิมูนิสัต ัง้แตร่อ้ยละ  70  ขึน้
ไปโดยนํา้หนกั  ซึง่นํา้มนัเหลา่นีเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัของสิง่ปรงุแตง่น ัน้  เศษนํา้มนั
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2710.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2710.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอื มี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40

2711

2711.11 - - กา๊ซธรรมชาติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2711.12 - - โพรเพน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 2711.29

2711.13 - - บวิเทน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 2711.29

2711.14 - - เอทลินี โพรพลินี บวิทลินีและบวิทาไดอนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 2711.29

2711.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 2711.29

2711.21 - - กา๊ซธรรมชาติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 2711.11

2711.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2711.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 2711.12 ถงึ 2711.21

2712

2712.10 - ปิโตรเลยีมเยลลี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2712.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2712.20 - ไขพาราฟินทีม่น้ํีามันนอ้ยกวา่รอ้ยละ 0.75  โดย
น้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2712.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2712.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2712.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2713

กา๊ซปิโตรเลยีมและกา๊ซไฮโดรคารบ์อนอืน่ ๆ

ปิโตรเลยีมเยลล ีรวมท ัง้ไขพาราฟิน ไขไมโครครสิแตลไลนปิ์โตรเลยีม ไขแสล็ก โอโซเคไรต์ ไข
ลกิไนต ์ไขพตี ไขแรอ่ ืน่ๆ และผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนั ซึง่ไดจ้ากการสงัเคราะหห์รอืโดยกรรมวธิอี ืน่
จะแตง่สหีรอืไมก็่ตาม

ปิโตรเลยีมโคก้ ปิโตรเลยีมบทิเูมนและกากอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากนํา้มนัปิโตรเลยีมหรอืจากนํา้มนัทีไ่ดจ้าก
แรบ่ทิมูนิสั
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2713.11 - - ไมไ่ดเ้ผาโดยวธิคีาลซเีนชัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2713.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2713.12 - - เผาโดยวธิคีาลซเีนชัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2713.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2713.20 - ปิโตรเลยีมบทิูเมน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2713.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2713.90 - กากอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากน้ํามันปิโตรเลยีมหรอืจาก
น้ํามันทีไ่ดจ้ากแรบ่ทิูมนัิส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2713.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2714

2714.10 - หนิดนิดานบทิูมนัิสหรอืหนิน้ํามัน และทารแ์ซนด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2714.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2714.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2714.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2716

2716.00 พลังงานไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2716.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2801

2801.10 - คลอรนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2801.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2801.20 - ไอโอดนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2801.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2801.30 - ฟลูออรนี และโบรมนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2801.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2802

2802.00 กํามะถันชนดิระเหดิหรอืชนดิตกตะกอน กํามะถัน
ชนดิคอลลอยด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2802.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2803

2803.00 คารบ์อน (คารบ์อนแบล็กและคารบ์อนในรปูอืน่ที่
ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2803.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2804

คารบ์อน (คารบ์อนแบล็กและคารบ์อนในรปูอืน่ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่)

ไฮโดรเจน แรรก์า๊ซและอโลหะอืน่ ๆ

บทิเูมนธรรมชาตแิละแอสฟัลตธ์รรมชาติ หนิดนิดานบทิมูนิสัหรอืหนินํา้มนั และทารแ์ซนด์
แอสฟัลไตต ์และหนิแอสฟัลต์

ตอนที ่ 28 เคมภีณัฑอ์นนิทรยี ์สารประกอบอนิทรยีห์รอืสารประกอบอนนิทรยี ์ ของโลหะมคีา่ ของโลหะจําพวกแรร์
เอริท์ ของธาตกุมัมนัตรงัสหีรอืของไอโซโทป

ฟลอูอรนี คลอรนี โบรมนี และไอโอดนี

กํามะถนัชนดิระเหดิหรอืชนดิตกตะกอน กํามะถนัชนดิคอลลอยด์

พลงังานไฟฟ้า
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2804.10 - ไฮโดรเจน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2804.21 - - อารก์อน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2804.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2804.30 - ไนโตรเจน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2804.40 - ออกซเิจน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2804.50 - โบรอน และเทลลูเรยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2804.61 - - ทีม่ซีลิคิอนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 99.99 โดย
น้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
มาจากประเภทยอ่ย 2804.69

2804.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 2804.61

2804.70 - ฟอสฟอรัส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2804.80 - อารเ์ซนกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2804.90 - ซลีเีนยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2804.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2805

2805.11 - - โซเดยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2805.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2805.12 - - แคลเซยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2805.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2805.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2805.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2805.30 - โลหะแรรเ์อริท์ สแคนเดยีมและอติเทรยีม จะ
ผสมระหวา่งกันหรอืระหวา่งโลหะเจอืของโลหะ
ดังกล่าวหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2805.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

โลหะแรรเ์อริท์ สแคนเดยีมและอติเทรยีม จะผสมระหวา่งกนัหรอืระหวา่งโลหะเจอืของโลหะ
ดงักลา่วหรอืไมก็่ตาม โลหะแอลคาไล หรอืโลหะแอลคาไลนเ์อริท์ รวมท ัง้ปรอท
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2805.40 - ปรอท สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2805.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2806

2806.10 - ไฮโดรเจนคลอไรด ์(กรดเกลอื) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2806.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2806.20 - กรดคลอโรซัลฟิวรกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2806.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2807

2807.00 กรดซัลฟิวรกิ และโอเลีย่ม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2807.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2808

2808.00 กรดไนตรกิ กรดซัลโฟไนตรกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2808.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2809

2809.10 - ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2809.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2809.20 - กรดฟอสฟอรกิและกรดโพลฟิอสฟอรกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2809.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2810

2810.00 ออกไซดข์องโบรอน กรดโบรกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2810.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2811

2811.11 - - ไฮโดรเจนฟลูออไรด ์(กรดไฮโดรฟลูออรกิ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2811.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2811.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2811.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2811.21 - - คารบ์อนไดออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2811.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2811.22 - - ซลิคิอนไดออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2811.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

กรดซลัฟิวรกิ และโอเล ีย่ม

กรดไนตรกิ กรดซลัโฟไนตรกิ

ไดฟอสฟอรสัเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอรกิ รวมท ัง้กรดโพลฟิอสฟอรกิจะนยิามไวใ้นทางเคมี
หรอืไมก็่ตาม

ออกไซดข์องโบรอน กรดโบรกิ

กรดอนนิทรยีอ์ ืน่ ๆ และสารประกอบออกซเิจนอนนิทรยีอ์ ืน่ ๆ ของอโลหะ

ไฮโดรเจนคลอไรด ์(กรดเกลอื) กรดคลอโรซลัฟิวรกิ
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2811.29 - - อืน่ ๆ - ซัลเฟอรไ์ดออกไซดภ์ายใตป้ระเภทยอ่ย 2811.29จะ
ไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ในประเภทยอ่ย
 2811.29 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ ๆ  หรอื

- สนิคา้อนื ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2811.29 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2812

2812.10 - คลอไรดแ์ละคลอไรดอ์อกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2812.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2812.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2812.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2813

2813.10 - คารบ์อนไดซัลไฟด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2813.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2813.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2813.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2814

2814.10 - แอมโมเนยีมชนดิทีป่ราศจากน้ํา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2814.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2814.20 - แอมโมเนยีมชนดิทีเ่ป็นสารละลายในน้ํา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2814.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2815

2815.11 - - เป็นของแข็ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2815.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ยที ่2815.12

2815.20 - โพแทสเซยีมไฮดรอกไซด ์(คอสตกิโพแทช) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2815.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2815.30 - เพอรอ์อกไซดข์องโซเดยีมหรอืของ
โพแทสเซยีม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2815.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2816

2816.10 - ไฮดรอกไซดแ์ละเพอรอ์อกไซดข์องแมกนเีซยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2816.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์(คอสตกิโซดา) โพแทสเซยีมไฮดรอกไซด์ (คอสตกิโพแทช)              เพอร์
ออกไซดข์องโซเดยีมหรอืของโพแทสเซยีม

ไฮดรอกไซดแ์ละเพอรอ์อกไซดข์องแมกนเีซยีม รวมท ัง้ออกไซด์ ไฮดรอกไซดแ์ละเพอร์
ออกไซดข์องสตรอนเชยีมหรอืแบเรยีม

ฮาไลดแ์ละฮาไลดอ์อกไซดข์องอโลหะ

ซลัไฟดข์องอโลหะ รวมท ัง้ฟอสฟอรสัไตรซลัไฟดช์นดิทีใ่ชใ้นทางการคา้

แอมโมเนยีชนดิทีป่ราศจากนํา้ หรอืชนดิทีเ่ป็นสารละลายในนํา้

หนา้ที ่61



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

2816.40 - ออกไซด ์ไฮดรอกไซดแ์ละเพอรอ์อกไซดข์อง
สตรอนเชยีมหรอืแบเรยีม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2816.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2817

2817.00 สังกะสอีอกไซด ์และสังกะสเีพอรอ์อกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2817.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2818

2818.10 - คอรันดัมประดษิฐ ์จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไม่
ก็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2818.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2818.20 - อะลูมเินยีมออกไซด ์นอกจากคอรันดัมประดษิฐ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2818.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2818.30 - อะลูมเินยีมไฮดรอกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2818.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2819

2819.10 - โครเมยีมไตรออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2819.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2819.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2819.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2820

2820.10 - แมงกานสีไดออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2820.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2820.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2820.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2821

2821.10 - เหล็กออกไซดแ์ละเหล็กไฮดรอกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2821.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2821.20 - ดนิสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2821.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2822

สงักะสอีอกไซด ์และสงักะสเีพอรอ์อกไซด์

คอรนัดมัประดษิฐ ์จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม  อะลมูเินยีมออกไซด ์           อะลมูเินยีมไฮ
ดรอกไซด์

โครเมยีมออกไซดแ์ละโครเมยีมไฮดรอกไซด์

แมงกานสีออกไซด์

เหล็กออกไซดแ์ละเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมท ัง้ดนิสที ีม่ธีาตเุหล็ก เมือ่คํานวณเป็นคา่ของเฟอรร์กิ
ออกไซดแ์ลว้มนํีา้หนกัต ัง้แตร่อ้ยละ 70 ขึน้ไป

โคบอลตอ์อกไซดแ์ละโคบอลตไ์ฮดรอกไซด์ รวมท ัง้โคบอลตอ์อกไซดช์นดิทีใ่ชใ้นทางการคา้
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2822.00 โคบอลตอ์อกไซดแ์ละโคบอลตไ์ฮดรอกไซด์
รวมทัง้โคบอลตอ์อกไซดช์นดิทีใ่ชใ้นทางการคา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2822.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2823

2823.00 ไทเทเนยีมออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2823.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2824

2824.10 - ตะกั่วโมนอกไซด ์(ลทิารจ์ แมสซคิอต) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2824.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2824.90 - อืน่ ๆ - ตะกั่วแดงและตะกัวสม้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2824.20 
จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ใน
ประเภทยอ่ย 2824.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หรอื

- สนิคา้อนื ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2824.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2825

2825.10 - ไฮดราซนีและไฮดรอกซลิามนี และเกลอือนนิท
รยีข์องของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2825.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2825.20 - ลเิทยีมออกไซดแ์ละไฮดรอกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2825.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2825.30 - วาเนเดยีมออกไซดแ์ละไฮดรอกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2825.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2825.40 - นกิเกลิออกไซดแ์ละไฮดรอกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2825.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2825.50 - ทองแดงออกไซดแ์ละไฮดรอกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2825.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2825.60 - เจอรเ์มเนยีมออกไซด ์และเซอรโ์คเนยีมได
ออกไซด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2825.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2825.70 - โมลบิดนัีมออกไซดแ์ละไฮดรอกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 282.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2825.80 - พลวงออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2825.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2825.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2825.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ไทเทเนยีมออกไซด์

ตะก ัว่ออกไซด ์รวมท ัง้ตะก ัว่แดงและตะก ัว่สม้

ไฮดราซนีและไฮดรอกซลิามนี และเกลอือนนิทรยีข์องของดงักลา่ว เบสอนนิทรยีอ์ ืน่ๆ รวมท ัง้
ออกไซด ์ไฮดรอกไซดแ์ละเพอรอ์อกไซดข์องโลหะอืน่ๆ

หนา้ที ่63



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

2826

2826.12 - - ของอะลูมเินยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2826.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2826.19 - - อืน่ ๆ - ฟลูออไรดข์องของแอมโมเนยีมหรอืของโซเดยีม
ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2826.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆในประเภทยอ่ย 2826.19 หรอื
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หรอื

 - สนิคา้อนื ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2826.19 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2826.30 - โซเดยีมเฮกซะฟลูออโรอะลูมเินต (ไครโอไลต์
สังเคราะห)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2826.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2826.90 - อืน่ ๆ - ฟลูออโรซลิเิกตของโซเดยีมหรอืของโพแทสเซยีม
ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2826.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 2826.90 
หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ หรอื

 - สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2826.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827

2827.10 - แอมโมเนยีมคลอไรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827.20 - แคลเซยีมคลอไรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827.31 - - ของแมกนเีซยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827.32 - - ของอะลูมเินยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827.35 - - ของนกิเกลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.35 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

คลอไรด ์คลอไรดอ์อกไซด ์และคลอไรดไ์ฮดรอกไซด์ โบรไมดแ์ละโบรไมดอ์อกไซด ์            ไอ
โอไดดแ์ละไอโอไดดอ์อกไซด์

ฟลอูอไรด ์ฟลอูอโรซลิเิกต ฟลอูอโรอะลมูเินต และเกลอืฟลอูอรนีเชงิซอ้นอืน่ๆ
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2827.39 - - อืน่ ๆ - คลอไรดข์องเหล็กหรอืของโคบอลตภ์ายใตป้ระเภท
ยอ่ย 2827.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้
อนื ๆ ในประเภทยอ่ย 2827.39 หรอืเปลีย่นมาจาก
พกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หรอื

- สนิคา้อนื ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.39 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827.41 - - ของทองแดง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827.51 - - โบรไมดข์องโซเดยีมหรอืของโพแทสเซยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2827.60 - ไอโอไดดแ์ละไอโอไดดอ์อกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2827.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2828

2828.10 - แคลเซยีมไฮโพคลอไรตช์นดิทีใ่ชใ้นทางการคา้
 และแคลเซยีมไฮโพคลอไรตอ์ืน่ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2828.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2828.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2828.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2829

2829.11 - - ของโซเดยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2829.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2829.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2829.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2829.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2829.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2830

2830.10 - โซเดยีมซัลไฟด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2830.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ไฮโพคลอไรต์ แคลเซยีมไฮโพคลอไรตช์นดิทีใ่ชใ้นทางการคา้ คลอไรต ์ไฮโพโบรไมต์

คลอเรตและเพอรค์ลอเรต โบรเมตและเพอรโ์บรเมต ไอโอเดตและเพอรไ์อโอเดต

ซลัไฟด ์โพลซิลัไฟดจ์ะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม
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2830.90 - อืน่ ๆ  - สังกะสซีัลไฟดห์รอืแคดเมยีมซัลไฟดภ์ายใต ้
ประเภทยอ่ย 2830.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 2830.90 หรอืเปลีย่น
มาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อนื ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2830.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2831

2831.10 - ของโซเดยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2831.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2831.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2831.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2832

2832.10 - โซเดยีมซัลไฟต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2832.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2832.20 - ซัลไฟตอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2832.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2832.30 - ไทโอซัลเฟต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2832.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2833

2833.11 - - ไดโซเดยีมซัลเฟต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2833.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2833.21 - - ของแมกนเีซยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2833.22 - - ของอะลูมเินยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2833.24 - - ของนกิเกลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2833.25 - - ของทองแดง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.25 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2833.27 - - ของแบเรยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.27 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ซลัเฟต อะลมั เพอรอ์อกโซซลัเฟต (เพอรซ์ลัเฟต)

ไดไทโอไนตแ์ละซลัโฟซเิลต

ซลัไฟต ์ไทโอซลัเฟต
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2833.29 - - อืน่ ๆ - โครเมยีมซัลเฟตหรอืสังกะสซีัลเฟตภายใตป้ระเภท
ยอ่ย 2833.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้
อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 2833.29 หรอืเปลีย่นมาจาก
พกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ   หรอื

- สนิคา้อนืๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.29 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2833.30 - อะลัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2833.40 - เพอรอ์อกโซซัลเฟต (เพอรซ์ัลเฟต) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2833.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2834

2834.10 - ไนไตรต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2834.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2834.21 - - ของโพแทสเซยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2834.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2834.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2834.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2835

2835.10 - ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต)์ และฟอสโฟเนต
(ฟอสไฟต)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2835.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2835.22 - - ของโมโนหรอืไดโซเดยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2835.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2835.24 - - ของโพแทสเซยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2835.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2835.25 - - แคลเซยีมไฮโดรเจนออรโ์ทฟอสเฟต         ("
ไดแคลเซยีมฟอสเฟต")

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2835.25 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2835.26 - - ฟอสเฟตอืน่ ๆ ของแคลเซยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2835.26 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ไนไตรต ์ไนเตรต

ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต)์ ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต)์ และฟอสเฟตรวมท ัง้โพลฟิอสเฟต             
จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม
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2835.29 - - อืน่ ๆ - ไตรโซเดยีมฟอสเฟตภายใตป้ระเภทยอ่ย 2835.29 
จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ใน
ประเภทยอ่ย 2835.29 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2835.29 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2835.31 - - โซเดยีมไตรฟอสเฟต (โซเดยีมไตรโพลิ
ฟอสเฟต)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2835.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2835.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2835.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2836

2836.20 - ไดโซเดยีมคารบ์อเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2836.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2836.30 - โซเดยีมไฮโดรเจนคารบ์อเนต (โซเดยีมไบ
คารบ์อเนต)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2836.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2836.40 - โพแทสเซยีมคารบ์อเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2836.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2836.50 - แคลเซยีมคารบ์อเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2836.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2836.60 - แบเรยีมคารบ์อเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2836.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2836.91 - - ลเิทยีมคารบ์อเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2836.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2836.92 - - สตรอนเชยีมคารบ์อเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2836.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2836.99 - - อืน่ ๆ  - แอมโมเนยีมคารบ์อเนตชนดิทีใ่ชใ้นทางการคา้และ
แอมโมเนยีมคารบ์อเนตอืน่ๆ หรอืตะกั่วคารบ์อเนต
ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2836.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 2836.99 
หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อนื ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2836.99 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

คารบ์อเนต เพอรอ์อกโซคารบ์อเนต (เพอรค์ารบ์อเนต) รวมท ัง้แอมโมเนยีมคารบ์อเนตชนดิ      ที่
ใชใ้นทางการคา้ ซึง่มแีอมโมเนยีมคารบ์าเมต
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2837

2837.11 - - ของโซเดยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2837.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2837.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2837.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2837.20 - ไซยาไนดเ์ชงิซอ้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2837.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2839

2839.11 - - โซเดยีมเมตะซลิเิกต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2839.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2839.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2839.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2839.90 - อืน่ ๆ  - โพแทสเซยีมซลิเิกตภายใตป้ระเภทยอ่ย 2839.90 
จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ใน
ประเภทยอ่ย 2839.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อนื ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2839.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2840

2840.11 - - ชนดิทีป่ราศจากน้ํา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2840.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ยที ่2840.19

2840.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2840.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ยที ่2840.11

2840.20 - บอเรตอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2840.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2840.30 - เพอรอ์อกโซบอเรต (เพอรบ์อเรต) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2840.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2841

2841.30 - โซเดยีมไดโครเมต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2841.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

บอเรต เพอรอ์อกโซบอเรต (เพอรบ์อเรต)

เกลอืของกรดออกโซเมทลัลกิหรอืของกรดเพอรอ์อกโซเมทลัลกิ

ไซยาไนด ์ไซยาไนดอ์อกไซดแ์ละไซยาไนดเ์ชงิซอ้น

ซลิเิกต ซลิเิกตของโลหะแอลคาไลชนดิทีใ่ชใ้นทางการคา้
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2841.50 - โครเมตและไดโครเมตอืน่ ๆ รวมทัง้เพอรอ์อก
โซโครเมต

- โครเมตของสังกะสหีรอืโครเมตของตะกั่วภายใต ้
ประเภทยอ่ย 2841.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 2841.50 หรอืเปลีย่น
มาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2841.50 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2841.61 - - โพแทสเซยีมเพอรแ์มงกาเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2841.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2841.69 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2841.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2841.70 - โมลบิเดต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2841.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2841.80 - ทังสเตต (วลุแฟรเมต) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2841.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2841.90 - อืน่ ๆ - อะลูมเินตภายใตป้ระเภทยอ่ย 2841.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 
2841.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2841.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2842

2842.10 - ซลิเิกตสองเชงิ และซลิเิกตเชงิซอ้น  รวม
ถงึอะลูมโินซลิเิกตจะนยิามไว ้ ในทางเคมหีรอืไม่
ก็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2842.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2842.90 - อืน่ ๆ - ฟลูมเินต ไซยาเนตและไทโอไซยาเนต ภายใต ้
ประเภทยอ่ย 2842.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อนื ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2842.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2843

2843.10 - โลหะมคี่าชนดิคอลลอยด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2843.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เกลอือืน่ๆ ของกรดอนนิทรยีห์รอืของเพอรอ์อกโซแอซดิอนนิทรยี(์รวมถงึอะลมูโินซลิเิกต        จะ
นยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม) นอกจากอะไซด์

โลหะมคีา่ชนดิคอลลอยด ์รวมท ัง้สารประกอบอนนิทรยีห์รอืสารประกอบอนิทรยีข์องโลหะมคีา่ จะ
นยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม โลหะมคีา่เจอืปรอท
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2843.21 - - เงนิไนเตรต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2843.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2843.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2843.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2843.30 - สารประกอบของทอง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2843.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2843.90 - สารประกอบอืน่ ๆ และโลหะมคี่าเจอืปรอท สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2843.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2844

2844.10 - ยเูรเนยีมธรรมชาตแิละสารประกอบของยเูรเนยีม
ธรรมชาต ิโลหะเจอื  ดสิเพอรชั์น (รวมถงึเซอร์
เมต) ผลติภัณฑเ์ซรามกิและของผสมทีม่ยีเูรเนยีม
ธรรมชาตหิรอืสารประกอบของยเูรเนยีมธรรมชาติ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 2612.10

2844.20 - ยเูรเนยีมทีทํ่าให ้U 235 เขม้ขึน้ และ
สารประกอบของยเูรเนยีมดังกล่าว  พลูโตเนยีม
และสารประกอบของพลูโตเนยีม รวมทัง้โลหะเจอื
 ดสิเพอรชั์น (รวมถงึเซอรเ์มต) ผลติภัณฑเ์ซรา
มกิและของผสม ซึง่ม ี ยเูรเนยีมทีทํ่าให ้U 235 
เขม้ขึน้ พลูโตเนยีม หรอืสารประกอบของ
ผลติภัณฑเ์หล่านี้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2844.30 - ยเูรเนยีมทีทํ่าให ้U 235 จางลง และ
สารประกอบของยเูรเนยีมดังกล่าว ทอเรยีมและ
สารประกอบของทอเรยีม รวมทัง้โลหะเจอื ดสิ
เพอรชั์น (รวมถงึเซอรเ์มต) ผลติภัณฑเ์ซรามกิ
และของผสมซึง่มยีเูรเนยีมทีทํ่าให ้U235 จางลง 
 ทอเรยีมหรอืสารประกอบของผลติภัณฑเ์หล่านี้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2844.40 -  ธาตุกัมมันตรังส ีไอโซโทปกัมมันตรังสี และ
สารประกอบ กัมมันตรังส ีนอกจากของตาม
ประเภทยอ่ยที ่2844.10   2844.20 หรอื 
2844.30 รวมทัง้โลหะเจอื ดสิเพอรชั์น  (รวมถงึ
เซอรเ์มต) ผลติภัณฑเ์ซรามกิและของผสม ซึง่มี
ธาตุไอโซโทปหรอืสารประกอบเหล่านี ้กาก
กัมมันตรังสี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2844.50 - แท่งเชือ้เพลงิ (คารท์รดิจ)์ ทีใ่ชแ้ลว้ (แผรั่งสี
แลว้) ของเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2844.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ธาตเุคมกีมัมนัตรงัสแีละไอโซโทปกมัมนัตรงัส ี (รวมถงึธาตทุางเคมแีละไอโซโทป ชนดิฟิสไซล์
หรอืเฟอรไ์ทล)์ และสารประกอบของของดงักลา่ว รวมท ัง้ของผสมและกากทีม่ผีลติภณัฑเ์หลา่นี้
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2845

2845.10 - เฮฟววีอเตอร์ (ดวิเทอเรยีมออกไซด)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2845.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2845.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2845.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2846

2846.10 - สารประกอบของซเีรยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2846.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2846.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2846.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2847

2847.00 ไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซดจ์ะทําใหแ้ข็งดว้ยยเูรยี
หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2847.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2848

2848.00 ฟอสไฟด ์จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก่็ตาม แต่
ไมร่วมถงึเฟอรโ์รฟอสฟอรัส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2848.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2849

2849.10 - ของแคลเซยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2849.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2849.20 - ของซลิคิอน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2849.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2849.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2849.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2850

2850.00 ไฮไดรด ์ไนไตรด ์อะไซด ์ซลิไิซด์ และ    บอไรด์
 จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก่็ตาม  นอกจาก
สารประกอบดังกล่าวทีจั่ดเป็นทัง้  คารไ์บดต์าม
ประเภทที ่28.49 ไดด้ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2850.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2852

ไอโซโทปนอกจากของตามประเภทที่ 28.44  สารประกอบอนนิทรยีห์รอืสารประกอบอนิทรยีข์อง
ไอโซโทปดงักลา่วจะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม

สารประกอบอนนิทรยีห์รอืสารประกอบอนิทรยีข์องโลหะแรรเ์อริท์  ของอติเทรยีม                ของ
สแกนเดยีมหรอืของของผสมของโลหะเหลา่นี้

ไฮโดรเจนเพอรอ์อกไซดจ์ะทําใหแ้ข็งดว้ยยเูรยีหรอืไมก็่ตาม

ฟอสไฟด ์จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม แตไ่มร่วมถงึเฟอรโ์รฟอสฟอรสั

คารไ์บด ์จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม

ไฮไดรด ์ไนไตรด ์อะไซด ์ซลิไิซด์ และบอไรด์ จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม  นอกจาก
สารประกอบดงักลา่วทีจ่ดัเป็นท ัง้คารไ์บดต์ามประเภทที ่28.49 ไดด้ว้ย

สารประกอบอนนิทรยี ์หรอืสารประกอบอนิทรยีข์องปรอท ไมร่วมถงึโลหะเจอืปรอท
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2852.00 สารประกอบอนนิทรยี ์หรอืสารประกอบอนิทรยี์
ของปรอทไมร่วมถงึโลหะเจอืปรอท

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2852.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2853

2853.00 สารประกอบอนนิทรยีอ์ ืน่ๆ (รวมถงึน้ํากล่ันหรอืน้ําที่
เป็นสือ่กระแสไฟฟ้าและน้ําทีม่คีวามบรสิทุธิ์
คลา้ยกัน) อากาศเหลว (จะเอาแรรก์า๊ซออกแลว้
หรอืไมก่็ตาม) อากาศอัด โลหะเจอืปรอท 
นอกจากโลหะมคี่าเจอืปรอท

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2853.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2901

2901.10 - ทีอ่ ิม่ตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2901.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2901.21 - - เอทลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2901.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2901.22 - - โพรพนี  (โพรพลินี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2901.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2901.23 - - บวิทนี  (บวิทลินี) และไอโซเมอรข์องบวิ ทนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2901.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2901.24 - - บวิทา-1,3-ไดอนี  และไอโซพรนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2901.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2901.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2901.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902

2902.11 - - ไซโคลเฮกเซน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.20 - เบนซนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.30 - โทลูอนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.41 - - ออรโ์ท-ไซลนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.42 - - เมตา-ไซลนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.43 - - พารา-ไซลนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

อะไซคลกิไฮโดรค์ารบ์อน

ไซคลกิไฮโดรคารบ์อน

สารประกอบอนนิทรยีอ์ ืน่ๆ (รวมถงึนํา้กล ัน่หรอืนํา้ทีเ่ป็นสือ่กระแสไฟฟ้าและนํา้ทีม่คีวามบรสิทุธ ิ์
คลา้ยกนั) อากาศเหลว (จะเอาแรรก์า๊ซออกแลว้หรอืไมก็่ตาม) อากาศอดั โลหะเจอืปรอท นอกจาก
โลหะมคีา่เจอืปรอท

ตอนที ่ 29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์
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2902.44 - - ไอโซเมอรผ์สมของไซลนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.50 - สไตรนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.60 - เอทลิเบนซนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.70 - ควิมนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2902.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2902.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

2903

2903.11 - - คลอโรมเีทน  (เมทลิคลอไรด)์ และคลอโรอี
เทน (เอทลิคลอไรด)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.12 - - ไดคลอโรมเีทน  (เมทลินีคลอไรด)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.13 - - คลอโรฟอรม์ (ไตรคลอโรมเีทน) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.14 - - คารบ์อนเตตระคลอไรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.15 - - เอทลินีไดคลอไรด ์(ไอเอสโอ) (1, 2-ไดคลอ
โรอเีทน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.21 - - ไวนลิคลอไรด ์ (คลอโรเอทลินี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.22 - - ไตรคลอโรเอทลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.23 - - เตตระคลอโรเอทลินี (เพอรค์ลอโรเอทลินี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.31 - -  เอทลินีไดโบรไมด ์(ไอเอสโอ) (1, 2-ไดโบร
โมอเีทน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.39 - -  อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

อนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคารบ์อน
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2903.41 - - ไตรคลอโรฟลูออโรมเีทน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.42 - - ไดคลอโรไดฟลูออโรมเีทน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.43 - - ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอเีทน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.44 - - ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอเีทน และ  คลอโร
เพนตะฟลูออโรอเีทน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.45 - - อนุพันธช์นดิเพอรฮ์าโลเจเนเต็ดอืน่ๆ ทีม่ ี
ฟลูออรนี และคลอรนีเท่านัน้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.45 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.46 - - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมเีทน โบรโมไตร
ฟลูออโรมเีทนและไดโบรโมเตตระฟลูออโรอเีทน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.46 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.47 - - อนุพันธช์นดิเพอรฮ์าโลเจเนเต็ดอืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.47 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.49 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.51 - - 1, 2, 3, 4, 5, 6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮก เซน
 (เอชซเีอช (ไอเอสโอ)) รวมถงึลนิเดน 
  (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) 

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.52 - -  อัลดรนิ (ไอเอสโอ) คลอรเ์ดน (ไอเอสโอ)    
และเฮบตะคลอร ์(ไอเอสโอ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.61 - - คลอโรเบนซนี ออรโ์ท-ไดคลอโรเบนซนีและ
พารา-ไดคลอโรเบนซนี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.62 - - เฮกซะคลอโรเบนซนี (ไอเอสโอ) และดดีทีี
(ไอเอสโอ) (โคลฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น),1, 1, 1-
ไตรคลอโร-2, 2-บสิ (พารา-คลอโรฟีนลิ) อเีทน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2903.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2903.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2904 อนพุนัธช์นดิซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคารบ์อน จะเป็นชนดิฮาโล
เจเนเต็ดดว้ยหรอืไมก็่ตาม
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2904.10 - อนุพันธท์ีม่เีฉพาะหมูซ่ัลโฟ รวมทัง้เกลอืและ
เอทลิเอสเทอรข์องอนุพันธดั์งกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2904.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2904.20 - อนุพันธท์ีม่เีฉพาะหมูไ่นโตร หรอืหมูไ่นโตรโซ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2904.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2904.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2904.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2905

2905.11 - - เมทานอล (เมทลิแอลกอฮอล)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.12 - - โพรแพน-1-ออล (โพรพลิแอลกอฮอล)์ และ
โพรแพน-2-ออล  (ไอโซโพรพลิแอลกอฮอล)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.13 - - บวิแทน-1-ออล (นอรม์ัล-บวิทลิแอลกอฮอล)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.14 - - บวิทานอลอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.16 - - ออกทานอล (ออกทลิแอลกอฮอล)์ และไอโซ
เมอรข์องออกทานอล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.16 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.17 - - โดเดแคน-1-ออล (ลอรลิแอลกอฮอล)์ เฮกซะ
เดแคน-1-ออล (ซทีลิแอลกอฮอล)์ และออกตะเด
แคน-1-ออล (สเตยีรลิแอลกอฮอล)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.17 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.19 - - อืน่ ๆ - เพนทานอล (อะมลิแอลกอฮอล)์ และไอโซเมอรข์อง
เพนทานอลภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.19 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 
2905.19 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.19 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.22 - - อะไซคลกิเทอรพ์นีแอลกอฮอล์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.31 - - เอทลินีไกลคอล (อเีทนไดออล) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

อะไซคลกิแอลกอฮอล ์และอนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของ    อะ
ไซคลกิแอลกอฮอล์

หนา้ที ่76



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

2905.32 - - โพรพลินีไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.41 - - 2-เอทลิ-2-(ไฮดรอกซเิมทลิ) โพรเพน-1,3-ได
ออล (ไตรเมทลิออลโพรเพน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.42 - - เพนตะอรีทิรทิอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.43 - - แมนนทิอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.44 - - ด-ีกลูซทิอล (ซอรบ์ทิอล) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.45 - - กลเีซอรอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.45 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.51 - - เอทคลอรว์นิอล (ไอเอ็นเอ็น) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2905.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2905.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

2906

2906.11 - - เมนทอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2906.12 - - ไซโคลเฮกซานอล  เมทลิไซโคลเฮกซานอล
และไดเมทลิไซโคลเฮกซานอล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2906.13 - - สเตอรอล และไอโนซทิอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2906.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2906.21 - - เบนซลิแอลกอฮอล์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ไซคลกิแอลกอฮอล ์และอนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอื                 ชนดิ
ไนโตรเซเต็ดของไซคลกิแอลกอฮอล์
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2906.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2906.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2907

2907.11 - - ฟีนอล (ไฮดรอกซเิบนซนี) และเกลอืของฟีนอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2907.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2907.12 - - ครซีอล และเกลอืของครซีอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2907.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2907.13 - - ออกทลิฟีนอล โนนลิฟีนอล และไอโซเมอร์
ของของเหล่านี ้รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2907.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2907.15 - - แนฟทอล และเกลอืของแนฟทอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2907.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2907.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2907.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2907.21 - - รซีอรซ์นิอล และเกลอืของรซีอรซ์นิอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2907.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2907.22 - - ไฮโดรควโินน (ควนิอล) และเกลอืของไฮโดร
ควโินน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2907.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2907.23 - - 4,4'-ไอโซโพรพลิดินีไดฟีนอล (บสิฟีนอลเอ
ไดฟีนลิออลโพรเพน) และเกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2907.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2907.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2907.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2908

2908.11 - -  เพนตะคลอโรฟีนอล (ไอเอสโอ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2908.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2908.19 - -  อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2908.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2908.91 - -  ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) และเกลอืของไดโนเซบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2908.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์

อนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรอืชนดิไนโตรเซเต็ด ของฟีนอลหรอื       
ฟีนอล-แอลกอฮอล์
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2908.99 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2908.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909

2909.11 - - ไดเอทลิอเีทอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909.20 - ไซเคลนกิ ไซคลนีกิ หรอืไซโคลเทอรพ์นีกิ
อเีทอรแ์ละอนุพันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเน
เต็ด ไนเตรเต็ด หรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909.30 - อะโรมาตกิอเีทอร ์และอนุพันธช์นดิฮาโลเจเน
เต็ด ซัลโฟเนเต็ด  ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซ
เต็ดของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909.41 - - 2,2'-ออกซไิดเอทานอล (ไดเอทลินีไกลคอล
ไดกอล)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909.43 - - โมโนบวิทลิอเีทอรข์องเอทลินีไกลคอล หรอื
ของไดเอทลินีไกลคอล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909.44 - - โมโนแอลคลิอเีทอรอ์ืน่ ๆ ของเอทลินีไกลคอล
 หรอืของไดเอทลินีไกลคอล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909.50 - อเีทอร-์ฟีนอล อเีทอร-์แอลกอฮอล-์ฟีนอล และ
อนุพันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตร
เต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2909.60 - แอลกอฮอลเ์พอรอ์อกไซด ์อเีทอรเ์พอร์
ออกไซด ์คโีทนเพอรอ์อกไซด ์  และอนุพันธ์
ชนดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรอื
ชนดิไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2909.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2910

อเีทอร ์อเีทอร-์แอลกอฮอล ์อเีทอร-์ฟีนอล อเีทอร-์แอลกอฮอล-์ฟีนอล แอลกอฮอลเ์พอรอ์อกไซด์
อเีทอรเ์พอรอ์อกไซด ์คโีทนเพอรอ์อกไซด ์(จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม) และอนพุนัธช์นดิ
ฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของดงักลา่ว

อพีอกไซด ์อพีอกซแิอลกอฮอล์ อพีอกซฟีินอล และอพีอกซอิเีทอร์ ทีม่โีครงสรา้งเป็น              
ทร-ีเมมเบอรร์งิ และอนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ด
ของของดงักลา่ว
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2910.10 - ออกซเิรน (เอทลินีออกไซด)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2910.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2910.20 - เมทลิออกซเิรน (โพรพลินีออกไซด)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2910.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2910.30 - 1-คลอโร-2,3-อพีอกซโิพรเพน (อพีคิลอโรไฮด
รนิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2910.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2910.40 -  ดลีดรนิ (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2910.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2910.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2910.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2911

2911.00 อะซทัีลและเฮมอิะซทัีล จะมอีอกซเิจนฟังกชั์น
อืน่ดว้ยหรอืไมก่็ตาม และอนุพันธช์นดิฮาโลเจเน
เต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซ
เต็ดของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2911.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912

2912.11 - - เมทานัล (ฟอรม์ัลดไีฮด)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912.12 - - เอทานัล (อะซทัีลดไีฮด)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912.21 - - เบนซัลดไีฮด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912.30 - แอลดไีฮด-์แอลกอฮอล์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912.41 - - วานลิลนิ (4-ไฮดรอกซ-ิ3-เมทอกซเิบนซัลดี
ไฮด)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

อะซทีลัและเฮมอิะซทีลั จะมอีอกซเิจนฟังกช์นัอืน่ดว้ยหรอืไมก็่ตาม และอนพุนัธช์นดิ            ฮาโล
เจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของดงักลา่ว

แอลดไีฮด ์จะมอีอกซเิจนฟังกช์นัอืน่ดว้ยหรอืไมก็่ตาม ไซคลกิโพลเิมอรข์องแอลดไีฮด ์         พา
ราฟอรม์ลัดไีฮด์
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2912.42 - - เอทลิวานลิลนิ (3-เอทอกซ-ิ4-ไฮดรอกซิ
เบนซัลดไีฮด)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912.50 - ไซคลกิโพลเิมอรข์องแอลดไีฮด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2912.60 - พาราฟอรม์ัลดไีฮด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2912.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2913

2913.00 อนุพันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตร
เต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ด ของผลติภัณฑต์าม
ประเภทที ่29.12

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2913.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914

2914.11 - - อะซโีทน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.12 - - บวิทาโนน (เมทลิเอทลิคโีทน) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.13 - - 4-เมทลิเพนแทน-2-โอน (เมทลิไอโซบวิทลิคี
โทน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.21 - - การบรู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.22 - - ไซโคลเฮกซาโนน และเมทลิไซโคลเฮกซา
โนน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.23 - - ไอโอโนน และเมทลิไอโอโนน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.31 - - ฟีนลิอะซโีทน (ฟีนลิโพรแพน-2-โอน) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

อนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ด ของผลติภณัฑ์     
ตามประเภทที ่29.12

คโีทนและควโินน จะมอีอกซเิจนฟังกช์นัอืน่ดว้ยหรอืไมก็่ตาม และอนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด
ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของดงักลา่ว
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2914.39 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.40 - คโีทน-แอลกอฮอล ์และคโีทน-แอลดไีฮด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.50 - คโีทน-ฟีนอล และคโีทนทีม่อีอกซเิจนฟังกชั์นอืน่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.61 - - แอนทราควโินน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2914.70 - อนุพันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตร
เต็ด หรอืชนดิไนโตรเซเต็ด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2914.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915

2915.11 - - กรดฟอรม์กิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.12 - - เกลอืของกรดฟอรม์กิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.13 - - เอสเทอรข์องกรดฟอรม์กิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.21 - - กรดอะซตีกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.24 - - อะซตีกิแอนไฮไดรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.31 - - เอทลิอะซเีทต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.32 - - ไวนลิอะซเีทต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

กรดอะไซคลกิโมโนคารบ์อกซลิกิชนดิอิม่ตวั และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอรอ์อกไซดแ์ละ    เพอร์
ออกซแิอซดิ ของกรดอะไซคลกิโมโนคารบ์อกซลิกิชนดิอิม่ตวั รวมท ัง้อนพุนัธช์นดิ      ฮาโลเจเน
เต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของดงักลา่ว
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2915.33 - - นอรม์ัล-บวิทลิอะซเีทต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.36 - -  ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) อะซเีทต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.36 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.40 - กรดโมโน- ได- หรอืไตรคลอโรอะซตีกิ  รวมทัง้
เกลอืและเอสเทอรข์องกรดดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.50 - กรดโพรพโิอนกิ เกลอืและเอสเทอรข์องกรด
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.60 - กรดบวิทาโนอกิ กรดเพนตะโนอกิ  รวมทัง้เกลอื
และเอสเทอรข์องกรดดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.70 - กรดแพลมติกิ กรดสเตยีรกิ รวมทัง้เกลอืและเอส
เทอรข์องกรดดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2915.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2915.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916

2916.11 - - กรดอะครลิกิ และเกลอืของกรดอะครลิกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.12 - - เอสเทอรข์องกรดอะครลิกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.13 - - กรดเมทาครลิกิ และเกลอืของกรดเมทา ครลิกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.14 - - เอสเทอรข์องกรดเมทาครลิกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.15 - - กรดโอเลอกิ กรดลโินเลอกิ หรอืกรดลโิน เล
นกิ รวมทัง้เกลอืและเอสเทอรข์องกรดดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

กรดอะไซคลกิโมโนคารบ์อกซลิกิชนดิไมอ่ิม่ตวั กรดไซคลกิโมโนคารบ์อกซลิกิ และ        แอนไฮ
ไดรด ์ฮาไลด ์เพอรอ์อกไซดแ์ละเพอรอ์อกซแิอซดิของกรดอะไซคลกิโมโนคารบ์อก      ซลิกิช
นดิไมอ่ิม่ตวัหรอืของกรดไซคลกิโมโนคารบ์อกซลิกิ รวมท ัง้อนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ดซลัโฟเน
เต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของดงักลา่ว
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2916.20 - ไซเคลนกิ ไซคลนีกิหรอืไซโคลเทอรพ์นีกิ    
โมโนคารบ์อกซลิกิแอซดิ  และแอนไฮไดรด ์
ฮาไลด ์เพอรอ์อกไซด ์เพอรอ์อกซแิอซดิของ
กรดดังกล่าว รวมทัง้อนุพันธข์องของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.31 - - กรดเบนโซอกิ เกลอืและเอสเทอรข์องกรดเบน
โซอกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.32 - - เบนโซอลิเพอรอ์อกไซด ์และเบนโซอลิคลอ
ไรด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.34 - - กรดฟีนลิอะซตีกิ และเกลอืของกรดฟีนลิ อะซี
ตกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.35 - - เอสเทอรข์องกรดฟีนลิอะซตีกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.35 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.36 - -  ไบนาพาครลิ (ไอเอสโอ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.36 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2916.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2916.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917

2917.11 - - กรดออกซาลกิ เกลอืและเอสเทอรข์องกรด
ออกซาลกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.12 - - กรดอะดพิกิ เกลอืและเอสเทอรข์องกรดอะดพิกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.13 - - กรดอะเซลาอกิ กรดเซบาซกิ เกลอืและเอส
เทอรข์องกรดดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.14 - - มาเลอกิแอนไฮไดรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.20 - ไซเคลนกิ ไซคลนีกิหรอืไซโคลเทอรพ์นีกิโพลิ
คารบ์อกซลิกิแอซดิ   และแอนไฮไดรด ์ฮาไลด ์
เพอรอ์อกไซด ์เพอรอ์อกซแิอซดิของกรด
ดังกล่าว รวมทัง้อนุพันธข์องของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

กรดโพลคิารบ์อกซลิกิ และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอรอ์อกไซด์ และเพอรอ์อกซแิอซดิ         ของ
กรดโพลคิารบ์อกซลิกิ รวมท ัง้อนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอื    ชนดิไน
โตรเซเต็ดของของดงักลา่ว
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2917.33 - - ไดโนนลิ หรอืไดเดกซลิออรโ์ทฟทาเลต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.34 - - เอสเทอรอ์ืน่ ๆ ของกรดออรโ์ทฟทาลกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.35 - - ฟทาลกิแอนไฮไดรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.35 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.36 - - กรดเทเรฟทาลกิ และเกลอืของกรดเทเรฟทา
ลกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.36 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.37 - - ไดเมทลิเทเรฟทาเลต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.37 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2917.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2917.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918

2918.11 - - กรดแล็กตกิ เกลอืและเอสเทอรข์องกรดแล็ก
ตกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.12 - - กรดทารท์ารกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.13 - - เกลอืและเอสเทอรข์องกรดทารท์ารกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.14 - - กรดซทิรกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.15 - - เกลอืและเอสเทอรข์องกรดซทิรกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.16 - - กรดกลูโคนกิ เกลอืและเอสเทอรข์องกรดกลู
โคนกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.16 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.18 - -  คลอโรเบนซเิลต (ไอเอสโอ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.18 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.21 - - กรดซาลซิลิกิ และเกลอืของกรดซาลซิลิกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

กรดคารบ์อกซลิกิทีม่อีอกซเิจนฟังกช์นัอืน่อยูด่ว้ย และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด ์เพอรอ์อกไซด์    และ
เพอรอ์อกซแิอซดิของกรดดงักลา่ว รวมท ัง้อนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด           ไนเตร
เต็ด หรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของดงักลา่ว
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2918.22 - - กรดโอ-อะซทีลิซาลซิลิกิ เกลอืและเอสเทอร์
ของกรดดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.23 - - เอสเทอรอ์ืน่ ๆ ของกรดซาลซิลิกิ และเกลอื
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.30 - กรดคารบ์อกซลิกิทีม่แีอลดไีฮดห์รอืคโีทน
ฟังกชั์นแต่ไมม่อีอกซเิจนฟังกชั์นอืน่ และแอนไฮ
ไดรด ์ฮาไลด ์เพอรอ์อกไซด ์เพอรอ์อกซแิอซดิ
ของกรดดังกล่าว  รวมทัง้อนุพันธข์องของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.91 - -  2, 4, 5-ที (ไอเอสโอ) (กรด 2, 4, 5-ไตรคลอ
โรฟีนอกซอีะเซตกิ) เกลอืและเอสเทอรข์องของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2918.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2918.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2919

2919.10 -  ทรสิ (2, 3-ไดโบรโมโพรพลิ) ฟอสเฟต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2919.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2919.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2919.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2920

2920.11 - -  พาราไทออน (ไอเอสโอ) และพาราไทออน-
เมทลิ   (ไอเอสโอ) (เมทลิ-พาราไทออน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2920.11จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2920.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2920.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2920.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2920.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921

2921.11 - - เมทลิอะมนี ได-หรอืไตรเมทลิอะมนี และเกลอื
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เอสเทอรข์องกรดอนนิทรยีอ์ ืน่ๆ ของอโลหะ  (ไมร่วมถงึเอสเทอรข์องไฮโดรเจนฮาไลด)์ และเกลอื
ของเอสเทอรข์องกรดอนนิทรยีข์องอโลหะดงักลา่ว   รวมท ัง้อนพุนัธช์นดิฮาโลเจเนเต็ด   ซลัโฟเน
เต็ด   ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของดงักลา่ว

สารประกอบอะมนี-ฟังกช์นั

ฟอสฟอรกิเอสเทอร ์เกลอืของฟอสฟอรกิเอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต รวมท ัง้อนพุนัธช์นดิ    
ฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรอืชนดิไนโตรเซเต็ดของของดงักลา่ว
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2921.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.21 - - เอทลินีไดอะมนี และเกลอืของเอทลินีไดอะมนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.22 - - เฮกซะเมทลินีไดอะมนี และเกลอืของเฮกซะ
เมทลินีไดอะมนี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.30 - ไซเคลนกิ ไซคลนีกิหรอืไซโคลเทอรพ์นีกิโม
โน-หรอืโพลอิะมนี และอนุพันธข์องของเหล่านี ้
รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.41 - - อะนลินี และเกลอืของอะนลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.42 - - อนุพันธข์องอะนลินี และเกลอืของของดังกล่าว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.43 - - ทอลูอดินีและอนุพันธข์องทอลูอดินี รวมทัง้
เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.44 - - ไดฟีนลิอะมนีและอนุพันธข์องไดฟีนลิอะมนี
รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.45 - - 1-แนฟทลิอะมนี (อัลฟา-แนฟทลิอะมนี), 2-
แนฟทลิอะมนี (เบตา-แนฟทลิอะมนี) และอนุพันธ์
ของของเหล่านี ้รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.45 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.46 - - แอมเฟตามนี (ไอเอ็นเอ็น)  เบ็นซเ์ฟตามนี (ไอ
เอ็นเอ็น) เดกซแ์อมเฟตามนี (ไอเอ็นเอ็น)  เอทลิ
แอมเฟตามนี (ไอเอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามนิ (ไอเอ็น
เอ็น)  เลเฟตามนี (ไอเอ็นเอ็น) เลแวมเฟตามนี 
(ไอเอ็นเอ็น)  เมเฟนอเร็กซ ์(ไอเอ็นเอ็น) และเฟน
เทอรม์นี (ไอเอ็นเอ็น)  รวมทัง้เกลอืของของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.46 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.51 - - ออรโ์ท- เมตา- พารา-ฟีนลินีไดอะมนี     ไดอะ
มโินทอลูอนี และอนุพันธข์องของเหล่านี ้รวมทัง้
เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2921.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2921.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ
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2922

2922.11 - - โมโนเอทานอลอะมนี และเกลอืของของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.12 - - ไดเอทานอลอะมนี และเกลอืของของดังกล่าว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.13 - - ไตรเอทานอลอะมนี และเกลอืของของดังกล่าว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.14 - - เดกซโ์ตรโพรพอกซฟีีน  (ไอเอ็นเอ็น)  และ
เกลอืของเดกซโ์ตรโพรพอกซฟีีน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.21 - - กรดอะมโินไฮดรอกซแินฟทาลนีซัลโฟนกิและ
เกลอืของกรดดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.31 - - แอมฟีพราโมน (ไอเอ็นเอ็น)  เมทาโดน     (ไอ
เอ็นเอ็น) และนอรเ์มทาโดน (ไอเอ็นเอ็น)  รวมทัง้
เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.41 - - ไลซนี และเอสเทอรข์องไลซนี รวมทัง้เกลอื
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.42 - - กรดกลูทามกิ และเกลอืของกรดกลูทามกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.43 - - กรดแอนทรานลิกิ และเกลอืของกรดแอน ทรา
นลิกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.44 - - ไทลดินี (ไอเอ็นเอ็น) และเกลอืของไทลดินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2922.50 - อะมโิน-แอลกอฮอล-์ฟีนอล อะมโิน-แอซดิ -ฟี
นอล และสารประกอบอะมโินอืน่ ๆ ทีม่อีอกซเิจน
ฟังกชั์น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2922.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

สารประกอบอะมโินทีม่อีอกซเิจนฟังกช์นั
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2923

2923.10 - โคลนี และเกลอืของโคลนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2923.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2923.20 - เลซทินิ และฟอสโฟอะมโินไลปิดอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2923.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2923.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2923.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2924

2924.11 - - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2924.12 - -  ฟลูออโรอะซติาไมด ์(ไอเอสโอ) โมโนโครโต
ฟอส   (ไอเอสโอ) และฟอสฟามดิอน(ไอเอสโอ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2924.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2924.21 - - ยเูรอนีและอนุพันธข์องยเูรอนี รวมทัง้เกลอื
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2924.23 - - 2-กรดอะซทีามโิดเบนโซอกิ  (กรดเอ็น-อะ
ซทีลิแอนทรานลิกิ) และเกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2924.24 - - อทีนิาเมต (ไอเอ็นเอ็น) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2924.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2924.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2925

2925.11 - - แซกคารนิ และเกลอืของแซกคารนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2925.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2925.12 - - กลูเททไิมด์ (ไอเอ็นเอ็น) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2925.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2925.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2925.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2925.21 - -  คลอรไ์ดมฟีอรม์ (ไอเอสโอ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2925.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เกลอืควอเทอรน์ารแีอมโมเนยีม และควอเทอรน์ารแีอมโมเนยีม ไฮดรอกไซด ์เลซทินิและ     ฟอส
โฟอะมโินไลปิดอืน่ ๆ จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม

สารประกอบคารบ์อกซอิะไมด-์ฟังกช์นั สารประกอบ อะไมด-์ฟังกช์นัของกรดคารบ์อนกิ

สารประกอบคารบ์อกซอิไิมด-์ฟังกช์นั (รวมถงึแซกคารนิ และเกลอืของแซกคารนิ) และ
สารประกอบอมินี-ฟังกช์นั
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2925.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2925.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2926

2926.10 - อะครโิลไนไทรล์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2926.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2926.20 - 1-ไซยาโนกัวนดินี (ไดไซยานไดอะไมด)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2926.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2926.30 - เฟนโพรพอเร็กซ ์(ไอเอ็นเอ็น)  และเกลอืของ
เฟนโพรพอเร็กซ ์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อนิเตอร์
มเิดยีต (4-ไซยาโน-2- ไดเมทลิอะมโิน-4,4-ไดฟี
นลิบวิเทน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2926.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2926.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2926.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2927

2927.00 สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรอื
สารประกอบอะซอกซิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2927.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2928

2928.00 อนุพันธอ์นิทรยีข์องไฮดราซนีหรอืของไฮดรอกซิ
ลามนี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2928.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2929

2929.10 - ไอโซไซยาเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2929.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2929.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2929.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2930

2930.20 - ไทโอคารบ์าเมต และไดไทโอคารบ์าเมต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2930.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 28 ถงึ 38 หรอื 72

2930.30 - ไทยแูรมโมโน- ได- หรอืเตตระซัลไฟด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2930.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2930.40 - เมไทโอนนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2930.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2930.50 -  แคพทาฟอล (ไอเอสโอ) และมทีามโิดฟอส
(ไอเอสโอ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2930.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

อนพุนัธอ์นิทรยีข์องไฮดราซนีหรอืของไฮดรอกซลิามนี

สารประกอบทีม่ไีนโตรเจนฟังกช์นัอืน่

สารประกอบออรแ์กโน-ซลัเฟอร์

สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรอืสารประกอบอะซอกซิ

สารประกอบไนไทรล-์ฟังกช์นั
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2930.90 - อืน่ ๆ - ไดไทโอคารบ์อเนต (แซนเทต) ภายใตป้ระเภทยอ่ย
2930.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที ่28 ถงึ 38 หรอื 72 
หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2930.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2931

2931.00 สารประกอบออรแ์กโน-อนิออรแ์กนกิอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2931.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932

2932.11 - - เตตระไฮโดรฟิวแรน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.12 - - 2-ฟิวรัลดไีฮด ์(เฟอฟิวรัลดไีฮด)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.13 - - เฟอฟิวรลิแอลกอฮอล ์และเตตระไฮโดรเฟอ
ฟิวรลิแอลกอฮอล์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.21 - - คูมารนิ เมทลิคูมารนิ และเอทลิคูมารนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.29 - - แล็กโทนอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.91 - - ไอโซแซฟโรล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.92 - - 1-(1,3-เบนโซไดออกซอล-5-อลิ)            โพ
รแพน-2-โอน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.93 - - ไพเพอโรนอล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.94 - - แซฟโรล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2932.95 - - เตตระไฮโดรแคนนาบนิอล (ทุกไอโซเมอร)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

สารประกอบออรแ์กโน-อนิออรแ์กนกิอืน่ ๆ

สารประกอบเฮตเทอโรไซคลกิทีม่อีอกซเิจนเฮตเทอโรอะตอมเทา่น ัน้

หนา้ที ่91



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

2932.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2932.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933

2933.11 - - ฟีนาโซน (แอนตไิพรนิ) และอนุพันธข์องของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.21 - - ไฮแดนโทอนิ และอนุพันธข์องไฮแดนโทอนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.31 - - ไพรดินี และเกลอืของไพรดินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.32 - - ไพเพอรดินีและเกลอืของไพเพอรดินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.33 - - อัลเฟนทานลิ (ไอเอ็นเอ็น)  อานเิลอรดินี (ไอ
เอ็นเอ็น) เบซติราไมด ์(ไอเอ็นเอ็น)  โบรมาซแีพม
 (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกซนิ (ไอเอ็นเอ็น)  ไดเฟ
นอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น) ไดพพิาโนน (ไอเอ็น
เอ็น)  เฟนทานลิ (ไอเอ็นเอ็น)  คโีทเบมโิดน (ไอ
เอ็นเอ็น)  เมทลิเฟนเิดต (ไอเอ็นเอ็น)  เพนตาโซ
ซนี (ไอเอ็นเอ็น) เพทดินี (ไอเอ็นเอ็น) เพทดินี 
(ไอเอ็นเอ็น) อนิเตอรม์เิดยีตเอ  เฟนไซคลดินี (ไอ
เอ็นเอ็น) (พซีพี)ี ฟีโนเพอรดินี (ไอเอ็นเอ็น) พิ
พราดรอล (ไอเอ็นเอ็น)  พริติราไมด ์(ไอเอ็นเอ็น) 
โพรพแิรม (ไอเอ็นเอ็น)  และไตรเมเพอรดินี (ไอ
เอ็นเอ็น) รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.41 - - เลวอรฟ์านอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลอืของ
เลวอรฟ์านอล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.52 - - มาโลนลิยเูรยี (กรดบารบ์ทิวิรกิ) และเกลอืของ
มาโลนลิยเูรยี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

สารประกอบเฮตเทอโรไซคลกิทีม่ไีนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเทา่น ัน้
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2933.53 - - อัลโลบารบ์ทัิล (ไอเอ็นเอ็น)  อะโมบารบ์ทัิล
(ไอเอ็นเอ็น) บารบ์ทัิล (ไอเอ็นเอ็น)  บวิทัลบทัิล 
(ไอเอ็นเอ็น) บวิโตบารบ์ทัิล    ไซโคลบารบ์ทัิล 
(ไอเอ็นเอ็น) เมทลิฟีโนบารบ์ทัิล (ไอเอ็นเอ็น) 
เพนโตบารบ์ทัิล (ไอเอ็นเอ็น)  ฟีโนบารบ์ทัิล (ไอ
เอ็นเอ็น)  เซคบวิตาบารบ์ทัิล (ไอเอ็นเอ็น) เซโค
บารบ์ทัิล (ไอเอ็นเอ็น) และไวนลิบทัิล (ไอเอ็น
เอ็น) รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.53 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.54 - - อนุพันธอ์ืน่ๆ ของมาโลนลิยเูรยี (กรดบารบ์ทิวิ
รกิ) และเกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.54 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.55 - - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  เมโคลควาโลน
(ไอเอ็นเอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น)  และไซ
เพพรอล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทัง้เกลอืของของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.55 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.61 - - เมลามนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.71 - - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซลิอน-คาโพรแล็ก
แทม)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.71 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.72 - - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทไิพรลอน (ไอเอ็น
เอ็น)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.72 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.79 - - แล็กแทมอืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.79 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ
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2933.91 - - อัลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  คามาซแีพม (ไอ
เอ็นเอ็น) คลอรไ์ดอาซพีอกไซด ์(ไอเอ็นเอ็น)  
โคลนาซแีพม (ไอเอ็นเอ็น) คลอราซเีพท ดลีอรา
ซแีพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  
เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  เอทลิโลฟลาซเีพท 
(ไอเอ็นเอ็น)     ฟลูไดอาซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  ฟลู
ไนตราซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  ฟลูราซแีพม (ไอเอ็น
เอ็น)  ฮาลาซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  โลราซแีพม (ไอ
เอ็นเอ็น)  ลอรเ์มตาซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)    มา
ซนิดอล (ไอเอ็นเอ็น)  เมดาซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  
ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  ไนเมตาซแีพม (ไอ
เอ็นเอ็น)  ไนตราซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  นอรด์าซี
แพม (ไอเอ็นเอ็น)  ออกซาซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  
ไพนาซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  พราซแีพม (ไอเอ็น
เอ็น)  ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น)  ทมีาซแีพม 
(ไอเอ็นเอ็น)   เตตระซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  และ
ไตรอาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)  รวมทัง้เกลอืของ
ของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2933.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2933.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2934

2934.10 - สารประกอบทีใ่นโครงสรา้งมอีันฟิวสไ์ทอะโซล
รงิ (จะเป็นชนดิไฮโดรเจเนเต็ดหรอืไมก่็ตาม)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2934.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2934.20 - สารประกอบทีใ่นโครงสรา้งมเีบนโซไทอะโซล
รงิซสิเต็ม (จะเป็นชนดิไฮโดรเจเนเต็ดหรอืไมก่็
ตาม) ทีไ่มไ่ดฟิ้วสต์่อไป

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2934.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2934.30 - สารประกอบทีใ่นโครงสรา้งมฟีีโนไทอะซนีรงิซสิ
เต็ม (จะเป็นชนดิไฮโดรเจเนเต็ดหรอืไมก่็ตาม) ที่
ไมไ่ดฟิ้วสต์่อไป

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2934.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2934.91 - - อะมโินเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น)  โบรตโิซแลม (ไอ
เอ็นเอ็น) โคลตอิะซแีพม (ไอเอ็นเอ็น)  โคลซะโซ
แลม (ไอเอ็นเอ็น) เดกซโ์ตรโมราไมด ์(ไอเอ็น
เอ็น)  ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คตีะโซแลม 
(ไอเอ็นเอ็น)  เมโซคารบ์ (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาโซ
แลม (ไอเอ็นเอ็น)  พโีมลนี (ไอเอ็นเอ็น) เฟนได
เมตราซนี (ไอเอ็นเอ็น)  เฟนเมทราซนี (ไอเอ็น
เอ็น) และ ซเูฟนทานลิ (ไอเอ็นเอ็น)  รวมทัง้เกลอื
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2934.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

กรดนวิคลอีกิและเกลอืของกรดนวิคลอีกิ  จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม  รวมท ัง้สารประกอบ
เฮตเทอโรไซคลกิอืน่ๆ
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2934.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2934.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2935

2935.00 ซัลโฟนาไมด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2935.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936

2936.21 - - ไวตามนิเอ และอนุพันธข์องไวตามนิเอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936.22 - - ไวตามนิบ ี1 และอนุพันธข์องไวตามนิบี 1 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936.23 - - ไวตามนิบ ี2 และอนุพันธข์องไวตามนิบี 2 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936.24 - - กรดด-ีแพนโททนีกิ หรอืดแีอล-แพนโททนีกิ
(ไวตามนิบ ี3 หรอืไวตามนิบ ี5) และอนุพันธข์อง
ของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936.25 - - ไวตามนิบ ี6 และอนุพันธข์องไวตามนิบี 6 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.25 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936.26 - - ไวตามนิบ ี12 และอนุพันธข์องไวตามนิบี 12 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.26 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936.27 - - ไวตามนิซ ีและอนุพันธข์องไวตามนิซี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.27 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936.28 - - ไวตามนิอ ีและอนุพันธข์องไวตามนิอี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.28 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936.29 - - ไวตามนิอืน่ ๆ และอนุพันธข์องไวตามนิดังกล่าว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2936.90 - อืน่ ๆ รวมถงึไวตามนิธรรมชาตทิีเ่ขม้ขน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2936.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937

โพรไวตามนิและไวตามนิ ทีไ่ดจ้ากธรรมชาตหิรอืจากการสงัเคราะห์ (รวมถงึไวตามนิธรรมชาตทิี่
เขม้ขน้) และอนพุนัธข์องของดงักลา่ว ทีใ่ชป้ระโยชนห์ลกัเป็นไวตามนิ รวมท ัง้ส ิง่ผสมระหวา่ง
ของดงักลา่วซึง่จะอยูใ่นตวัทําละลายใดหรอืไมก็่ตาม

ฮอรโ์มน  พรอสทาแกลนดนิ  ทรอมโบเซน  และลวิโคทรนี ทีไ่ดจ้ากธรรมชาตหิรอืจากการ
สงัเคราะหอ์นพุนัธแ์ละของทีม่โีครงสรา้งคลา้ยกนัของของดงักลา่ว  รวมถงึเชนโมดไิฟดโ์พลเิปป
ไทด ์ ทีใ่ชป้ระโยชนห์ลกัเป็นฮอรโ์มน 

ซลัโฟนาไมด์
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2937.11 - - โซมาโททรอปิน  อนุพันธแ์ละของทีม่ ี
โครงสรา้งคลา้ยกันของโซมาโททรอปิน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.12 - - อนิซลูนิ  และเกลอืของอนิซลูนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.21 - - คอรท์โิซน ไฮโดรคอรท์โิซน เพรดนโิซน (ดี
ไฮโดรคอรท์โิซน) และเพรดนโิซโลน (ดไีฮโดร
ไฮโดรคอรท์โิซน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.22 - - อนุพันธช์นดิฮาโลเจเนเต็ดของคอรท์โิคสเต
อรอยดัลฮอรโ์มน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.23 - - อสิโตรเจนและโพรเจสโตเจน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.31 - - อพีเินฟรนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.40 - อนุพันธข์องกรดอะมโิน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.50 - พรอสทาแกลนดนิ  ทรอมโบแซน  และลวิโคท
รนี  อนุพันธแ์ละของทีม่โีครงสรา้งคลา้ยกันของ
ของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2937.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2937.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2938

2938.10 - รโูทไซด ์(รทูนิ) และอนุพันธข์องรโูทไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2938.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2938.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2938.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939

กลโีคไซดท์ีไ่ดจ้ากธรรมชาตหิรอืจากการสงัเคราะห์ รวมท ัง้เกลอื อเีทอร ์เอสเทอรแ์ละอนพุนัธ ์
อ ืน่ๆ ของของดงักลา่ว

แอลคาลอยดจ์ากพชืทีไ่ดจ้ากธรรมชาตหิรอืจากการสงัเคราะห์ รวมท ัง้เกลอื อเีทอร ์เอสเทอร์
และอนพุนัธอ์ ืน่ ๆ ของของดงักลา่ว
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2939.11 - - สิง่เขม้ขน้ของตน้ฝ่ินแหง้  บพูรนีอรฟี์น (ไอเอ็น
เอ็น) โคเดอนี ไดไฮโดรโคเดอนี (ไอเอ็นเอ็น) 
เอทลิมอรฟี์น  อทีอรฟี์น (ไอเอ็นเอ็น) เฮโรอนี  
ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น)  ไฮโดรมอรโ์ฟน (ไอ
เอ็นเอ็น) มอรฟี์น นโิคมอรฟี์น (ไอเอ็นเอ็น)  ออก
ซโิคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซมิอรโ์ฟน (ไอเอ็น
เอ็น)  ฟอลโคดนี (ไอเอ็นเอ็น) เทบาคอน (ไอเอ็น
เอ็น)  และเทบาอนี รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.20 -  แอลคาลอยดข์องซงิโคนา และอนุพันธข์อง
ของเหล่านี ้ รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.30 - กาเฟอนี และเกลอืของกาเฟอนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.41 - - เอฟีดรนี และเกลอืของเอฟีดรนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.42 - - ซวิโดเอฟีดรนี (ไอเอ็นเอ็น) และเกลอืของซวิ
โดเอฟีดรนี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.43 - - คาทนี (ไอเอ็นเอ็น) และเกลอืของคาทนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.49 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.51 - - เฟเนทลิลนี (ไอเอ็นเอ็น) และเกลอืของเฟเนทิ
ลลนี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.59 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.61 - - เออโกเมทรนี (ไอเอ็นเอ็น) และเกลอืของเออ
โกเมทรนี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.62 - - เออโกทามนี (ไอเอ็นเอ็น) และเกลอืของเออ
โกทามนี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.63 - - กรดไลเซอรจ์กิ และเกลอืของกรดไลเซอรจ์กิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.63 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ
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2939.69 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.91 - - โคคาอนี  เอกโกนนี  ลโีวเมทแอมเฟตามนี
เมทแอมเฟตามนี  (ไอเอ็นเอ็น)  เมทแอมเฟตามี
นราเซเมท รวมทัง้เกลอื  เอสเทอรแ์ละอนุพันธ์
อืน่ๆ ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2939.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2939.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2940

2940.00 น้ําตาลทีบ่รสิทุธิใ์นทางเคม ี(นอกจากซโูครส
แล็กโทส มอลโทส กลูโคสและฟรักโทส)        ชู
การอ์เีทอร ์ ชกูารอ์ะซทัีล  และชกูารเ์อสเทอร์
และเกลอืของชกูารอ์เีทอร ์ชกูารอ์ะซทัีล  และ  
ชกูารเ์อสเทอร ์ นอกจากผลติภัณฑต์าม     
ประเภทที ่ 29.37  29.38  หรอื 29.39

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2940.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2941

2941.10 - เพนซิลิลนิ และอนุพันธข์องเพนซิลิลนิ ทีม่ ี
โครงสรา้งของกรดเพนซิลิลานกิ รวมทัง้เกลอื
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2941.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2941.20 - สเตรปโตไมซนิ และอนุพันธข์องสเตรปโตไมซนิ
 รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2941.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2941.30 - เตตระไซคลนิ และอนุพันธข์องเตตระไซคลนิ
รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2941.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2941.40 - คลอแรมฟีนคิอล และอนุพันธข์องคลอแรม   ฟี
นคิอล รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2941.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2941.50 - อรีโิทรไมซนิ และอนุพันธข์องอรีโิทรไมซนิ
รวมทัง้เกลอืของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2941.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2941.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2941.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

2942

2942.00 สารประกอบอนิทรยีอ์ ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 2942.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

นํา้ตาลทีบ่รสิทุธ ิใ์นทางเคม ี(นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลโูคส และฟรกัโทส)             ชู
การอ์เีทอร ์ ชูการอ์ะซทีลั  และชูการเ์อสเทอร ์ และเกลอืของชูการอ์เีทอร ์ ชูการอ์ะซทีลั     และชู
การเ์อสเทอร ์ นอกจากผลติภณัฑต์ามประเภทที ่ 29.37  29.38  หรอื  29.39

ปฏชิวีนะ

สารประกอบอนิทรยีอ์ ืน่ ๆ
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3001

3001.20 - สิง่สกัดทีไ่ดจ้ากต่อมหรอือวัยวะอืน่หรอืทีไ่ด ้
จากสิง่ทีขั่บออกจากต่อม  หรอืจากอวัยวะดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3001.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3001.90 - อืน่ ๆ -  ต่อมและอวัยวะอืน่ ทีแ่หง้ จะทําเป็นผงหรอืไมก่็ตาม
 ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3001.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3001.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3002

3002.10 - แอนตซิรีาและแฟรกชันอืน่ๆ ของเลอืด และ
ผลติภัณฑภ์มูคิุม้กันวทิยาดัดแปลงทีไ่ดจ้าก
กระบวนการทางเทคโนโลยชีวีภาพหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3002.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3002.20 - วัคซนีใชเ้ป็นยาสําหรับมนุษย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3002.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3002.30 - วัคซนีใชเ้ป็นยาสําหรับสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3002.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3002.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3002.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3005

3005.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3005.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เลอืดมนษุย ์เลอืดสตัวท์ ีจ่ดัทําสําหรบัใชร้กัษาโรค ป้องกนัโรคหรอื วนิจิฉยัโรค แอนตซิรีาและแฟ
รกชนัอืน่ๆ ของเลอืด และผลติภณัฑภ์มูคิุม้กนัวทิยาดดัแปลงทีไ่ดโ้ดยกระบวนการทาง
เทคโนโลยชีวีภาพหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้วคัซนี ทอกซนิ จลุนิทรยีท์ ีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้ง        (ไม่
รวมถงึยสีต)์ และผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนั

แวดดิง้ ผา้กอซ ผา้พนัแผลและของทีค่ลา้ยกนั (เช่น ของทีใ่ชแ้ตง่แผล ปลาสเตอรปิ์ดแผล      
ผา้ตดิยาพอก) ทีอ่าบซมึหรอืเคลอืบดว้ยสารทีเ่ป็นเภสชัภณัฑ ์หรอืทีจ่ดัทําขึน้ในลกัษณะหรอื
บรรจภุาชนะเพือ่การขายปลกี สําหรบัใชใ้นทางเวชกรรม ศลัยกรรม ทนัตกรรม หรอื           สตัว
แพทย์

ตอนที ่ 30 ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม

ตอ่มและอวยัวะอืน่ ทีแ่หง้ จะทําเป็นผงหรอืไมก็่ตาม สําหรบัใชร้กัษาโรค  สิง่สกดัทีไ่ดจ้ากตอ่ม
หรอือวยัวะอืน่ หรอืทีไ่ดจ้ากสิง่ทีข่บัออกจากตอ่มหรอืจากอวยัวะดงักลา่ว สําหรบัใชร้กัษาโรคเฮ
พารนิและเกลอืของเฮพารนิ สารอืน่ทีไ่ดจ้ากมนษุยห์รอืจากสตัว ์ซึง่จดัทําไวส้ําหรบัใชร้กัษาหรอื
ป้องกนัโรคทีไ่มไ่ดร้ะบรุวมไวใ้นทีอ่ ืน่
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3006

3006.10 -  เอ็นเย็บแผล วัตถใุชเ้ย็บแผลทีค่ลา้ยกัน
(รวมถงึดา้ยทีใ่ชห้า้มและซับเลอืด ซึง่ใชใ้นทาง
ศัลยกรรมหรอืทันตกรรม ทีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้) 
และกาวเนือ้เยือ่สําหรับปิดแผล ในทางศัลยกรรม
 ทีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้ แลม ิแนเรยีและแลมแินเรยี
เต็นตท์ีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้  ของใชห้า้มและซับ
เลอืด ซึง่ใชใ้นทางศัลยกรรมหรอืทันตกรรมที่
ผา่นการฆา่เชือ้แลว้ รวมทัง้ของทีใ่ชย้ดึตดิ ซึง่ใช ้
ในทางศัลยกรรม หรอืทันตกรรมทีผ่า่นการฆา่เชือ้
แลว้ จะใชห้า้มและซับเลอืดหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3006.20 - รเีอเจนตท์ีใ่ชใ้นการตรวจกลุ่มเลอืด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3006.30 - ของปรงุแต่งทบึแสงสําหรับใชใ้นการตรวจโรค
ดว้ยเอกซเรยแ์ละรเีอเจนตท์ีใ่ชใ้นการวนิจิฉัยโรค
ทีทํ่าขึน้เพือ่ใชก้ับผูป่้วย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3006.40 - ซเีมนตอ์ดุฟันและของอืน่ทีใ่ชอ้ดุฟัน รวมทัง้
ซเีมนตท์ีใ่ชเ้สรมิกระดูก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3006.50 - หบีและชดุสําหรับการปฐมพยาบาล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
เมือ่เป็นผลมาจากการจัดทําเป็นชดุ

3006.60 - เคมปีรงุแต่งทีใ่ชคุ้มกําเนดิซึง่มฮีอรโ์มนหรอืมี
ผลติภัณฑอ์ืน่ๆ ตามประเภทที ่ 29.37  หรอื
มสีเปอรม์ไิซดเ์ป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3006.70 - เยลปรงุแต่งทีทํ่าขึน้ใชใ้นทางการแพทยห์รอื
สัตวแพทยเ์ป็นสารหล่อลืน่สําหรับสว่นต่างๆ ของ
รา่งกายเพือ่การผา่ตัดทางศัลยกรรมหรอืเพือ่การ
ตรวจรา่งกายทางกายภาพ  หรอืเป็นสารเชือ่มต่อ 
(คับปลงิเอเจนต)์ ระหวา่งรา่งกายกับเครือ่งมอื
แพทย์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3006.92 - ของเสยีทางเภสัชกรรม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3006.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3101

ผลติภณัฑท์างเภสชักรรมทีร่ะบไุวใ้นหมายเหตุ 4 ในตอนนี้

ตอนที ่ 31 ปุ๋ ย

ปุ๋ ยจากสตัวห์รอืปุ๋ ยจากพชื จะผสมกนัหรอืจะผา่นกรรมวธิทีางเคมหีรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้ปุ๋ ยทีผ่ลติ
โดยการผสมผลติภณัฑจ์ากสตัวห์รอืพชื
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3101.00 ปุ๋ ยจากสัตวห์รอืปุ๋ ยจากพชื จะผสมกันหรอืจะผา่น
กรรมวธิทีางเคมหีรอืไมก่็ตาม รวมทัง้ปุ๋ ยทีผ่ลติ
โดยการผสมผลติภัณฑจ์ากสัตวห์รอืพชื หรอืโดย
การผา่นกรรมวธิทีางเคมขีองผลติภัณฑจ์ากสัตว์
หรอืพชื

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3101.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3102

3102.10 - ยเูรยี จะเป็นสารละลายในน้ําหรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3102.21 - - แอมโมเนยีมซัลเฟต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3102.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 3102.21 หรอื 3102.30

3102.30 - แอมโมเนยีมไนเตรต จะเป็นสารละลายในน้ํา
หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3102.40 - ของผสมของแอมโมเนยีมไนเตรตกับแคลเซยีม
คารบ์อเนต  หรอืกับสารอนนิทรยีอ์ ืน่ทีไ่มใ่ชปุ่๋ ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 3102.30

3102.50 - โซเดยีมไนเตรต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3102.60 - เกลอืสองเชงิและของผสมของแคลเซยีมไน
เตรตกับแอมโมเนยีมไนเตรต

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 2834.29 หรอื 3102.30

3102.80 - ของผสมของยเูรยีกับแอมโมเนยีมไนเตรต ที่
เป็นสารละลายในน้ําหรอืในสารละลายทีม่ ี
แอมโมเนยี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 3102.10 หรอื 3102.30

3102.90 - อืน่ ๆ รวมถงึของผสมทีไ่มไ่ดร้ะบไุวต้ามประเภท
ยอ่ยดังกล่าวขา้งตน้

- แคลเซยีมไซยานาไมดภ์ายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.90
 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ใน
ประเภทยอ่ย 3102.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3102.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ๆ ยกเวน้จากประเภทยอ่ย 3102.10 ถงึ 3102.80

3103

3103.10 - ซปุเปอรฟ์อสเฟต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3103.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ปุ๋ ยทีไ่ดจ้ากแรห่รอืปุ๋ ยเคม ีทีม่ธีาตไุนโตรเจน

ปุ๋ ยทีไ่ดจ้ากแรห่รอืปุ๋ ยเคม ีทีม่ธีาตฟุอสฟอรสั
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3103.90 - อืน่ ๆ - เบสกิสแลกภายใตป้ระเภทยอ่ย 3103.90       จะได ้
ถิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย
 3103.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ๆ  หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3103.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ๆ ยกเวน้จากประเภทยอ่ย   3103.10 หรอื 3103.20

3104

3104.20 - โพแทสเซยีมคลอไรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3104.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3104.30 - โพแทสเซยีมซัลเฟต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3104.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3104.90 - อืน่ ๆ - เคารนั์ลไลต์ ซลิไวต์ และเกลอืโพแทสเซยีมตาม
สภาพธรรมชาตอิืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3104.90 จะ
ไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภท
ยอ่ย 3104.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับ
ประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3104.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ๆ ยกเวน้จากประเภทยอ่ย 3104.10 ถงึ 3104.30

3105

3105.10 - ของในตอนนีท้ีทํ่าเป็นเม็ดหรอืลักษณะที่
คลา้ยกันหรอืทีบ่รรจภุาชนะซึง่มน้ํีาหนักรวม
ภาชนะไมเ่กนิ 10 กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3105.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากตอนที ่31

3105.20 - ปุ๋ ยทีไ่ดจ้ากแรห่รอืปุ๋ ยเคมทีีม่ธีาตุปุ๋ ยสามชนดิคอื
 ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3105.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3102 ถงึ 3104

3105.30 - ไดแอมโมเนยีมไฮโดรเจนออรโ์ทฟอสเฟต (ได
แอมโมเนยีมฟอสเฟต)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3105.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3105.40 - แอมโมเนยีมไดไฮโดรเจนออรโ์ทฟอสเฟต (โม
โนแอมโมเนยีม-   ฟอสเฟต) และของผสมของ
ของดังกล่าวกับไดแอมโมเนยีมไฮโดรเจนออรโ์ท
ฟอสเฟต (ไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3105.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ปุ๋ ยทีไ่ดจ้ากแรห่รอืปุ๋ ยเคม ี ทีม่ธีาตโุพแทสเซยีม

ปุ๋ ยทีไ่ดจ้ากแรห่รอืปุ๋ ยเคม ี ทีม่ธีาตปุุ๋ ยไนโตรเจน ฟอสฟอรสัและโพแทสเซยีม สองหรอืสามชนดิ
ผสมกนั ปุ๋ ยอืน่ๆ  รวมท ัง้ของในตอนนี ้ทีทํ่าเป็นเม็ดหรอืลกัษณะทีค่ลา้ยกนั หรอืทีบ่รรจภุาชนะซึง่
มนํีา้หนกัรวมภาชนะไมเ่กนิ 10 กโิลกรมั
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3105.51 - - ทีม่ไีนเตรตและฟอสเฟต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3105.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 3102.10 ถงึ 3103.90 หรอื 3105.30
 ถงึ 3105.40

3105.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3105.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 3102.10 ถงึ 3103.90  หรอื 
3105.30 ถงึ 3105.40

3105.60 - ปุ๋ ยทีไ่ดจ้ากแรห่รอืปุ๋ ยเคมอีืน่ ๆ ทีม่ธีาตุปุ๋ ยสอง
ชนดิ คอื ฟอสฟอรัสและโพแทสเซยีม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3105.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทที ่3103 ถงึ 3104

3105.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3105.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทยอ่ย 2834.21

3201

3201.10 - สิง่สกัดทีไ่ดจ้ากควบีราโซ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3201.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3201.20 - สิง่สกัดทีไ่ดจ้ากแวตเทลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3201.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3201.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3201.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3202

3202.10 - สารอนิทรยีสั์งเคราะหท์ีใ่ชฟ้อกหนัง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3202.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3203

3203.00 วัตถแุต่งสทีีไ่ดจ้ากพชืหรอืสัตว ์(รวมถงึสิง่สกัดที่
ใชย้อ้มส ี แต่ไมร่วมถงึแอนมิอลแบล็ก) จะนยิาม
ไวใ้นทางเคมหีรอืไมก่็ตาม รวมทัง้สิง่ปรงุแต่งที่
ระบไุวใ้นหมายเหตุ 3  ของตอนนีท้ีม่วัีตถแุต่งสี
ซึง่ไดจ้ากพชืหรอืสัตวเ์ป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3203.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

สารอนิทรยีส์งัเคราะหท์ีใ่ชฟ้อกหนงั สารอนนิทรยีท์ ีใ่ชฟ้อกหนงั สิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชฟ้อกหนงัจะมสีาร
ธรรมชาตทิีใ่ชฟ้อกหนงัอยูด่ว้ยหรอืไมก็่ตาม สิง่ปรงุแตง่จําพวกเอนไซมส์ําหรบัใชแ้ช่หรอืหมกั
หนงักอ่นฟอก

วตัถแุตง่สที ีไ่ดจ้ากพชืหรอืสตัว์ (รวมถงึสิง่สกดัทีใ่ชย้อ้มสี  แตไ่มร่วมถงึแอนมิอลแบล็ก)         จะ
นยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้ส ิง่ปรงุแตง่ทีร่ะบไุวใ้นหมายเหต ุ3  ของตอนนีท้ ีม่ ีวตัถุ
แตง่สซีึง่ไดจ้ากพชืหรอืสตัวเ์ป็นหลกั

ตอนที ่ 32 สิง่สกดัทีใ่ชฟ้อกหนงัหรอืยอ้มส ี แทนนนิและอนพุนัธข์องแทนนนิ  สยีอ้ม สารส ี(พกิเมนต)์ และ   วตัถุ
แตง่สอี ืน่ ๆ  สทีาและวารน์ชิ พตัตีแ้ละมาสตกิอืน่ ๆ รวมท ัง้หมกึ

สิง่สกดัทีใ่ชฟ้อกหนงัซึง่ไดจ้ากพชื รวมท ัง้แทนนนิ เกลอื อเีทอร์ เอสเทอรแ์ละอนพุนัธอ์ ืน่ๆ ของ
แทนนนิ
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3204

3204.11 - - สยีอ้มชนดิดสิเพอรส์และสิง่ปรงุแต่งทีม่สียีอ้ม
ดังกล่าวเป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3204.12 - - สยีอ้มชนดิแอซดิจะพรเีมทัลไลสห์รอืไมก่็ตาม
 และสิง่ปรงุแต่งทีม่สียีอ้มดังกล่าวเป็นหลัก 
รวมทัง้สยีอ้มชนดิมอรแ์ดนตแ์ละสิง่ปรงุแต่งทีม่สีี
ยอ้มชนดิมอรแ์ดนตเ์ป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3204.13 - - สยีอ้มชนดิเบสกิและสิง่ปรงุแต่งทีม่สียีอ้ม
ดังกล่าวเป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3204.14 - - สยีอ้มชนดิไดเร็กและสิง่ปรงุแต่งทีม่สียีอ้ม
ดังกล่าวเป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3204.15 - - สยีอ้มชนดิแวต (รวมถงึทีใ่ชป้ระโยชนเ์ป็นสาร
ส)ี และสิง่ปรงุแต่งทีม่สียีอ้มดังกล่าวเป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3204.16 - - สยีอ้มชนดิรแีอกทฟีและสิง่ปรงุแต่งทีม่สียีอ้ม
ดังกล่าวเป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.16 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3204.17 - - สารสแีละสิง่ปรงุแต่งทีม่สีารสเีป็นหลัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.17 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3204.19 - - อืน่ ๆ รวมถงึของผสมของวัตถแุต่งสตีาม
ประเภทยอ่ยที ่3204.11 ถงึ 3204.19 ตัง้แต่สอง
ประเภทขึน้ไป

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3204.20 - ผลติภัณฑอ์นิทรยีสั์งเคราะหช์นดิทีใ่ชเ้ป็นตัวให ้
ความขาวสวา่งชนดิฟลูออเรสเซนต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3204.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3204.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3205

3205.00 คัลเลอรเ์ลก สิง่ปรงุแต่งทีร่ะบไุวใ้นหมายเหตุ 3 
ของตอนนีท้ีม่คัีลเลอรเ์ลกเป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3205.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3206

3206.11 - - ทีม่ไีททาเนยีมไดออกไซดตั์ง้แต่รอ้ยละ 80  
ขึน้ไปโดยน้ําหนัก ซึง่คํานวณในสภาพแหง้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3206.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 3206.19

วตัถแุตง่สที ีเ่ป็นอนิทรยีส์งัเคราะห์ จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม สิง่ปรงุแตง่ทีร่ะบไุวใ้น
หมายเหต ุ3 ของตอนนีท้ ีม่วีตัถแุตง่สอีนิทรยีส์งัเคราะหเ์ป็นหลกั  รวมท ัง้ผลติภณัฑอ์นิทรยี ์
สงัเคราะหช์นดิทีใ่ชเ้ป็นตวัใหค้วามขาวสวา่งชนดิฟลอูอเรสเซนตห์รอืใชเ้ป็นลมูโินฟอร ์           
จะนยิามไวใ้นทางเคมหีรอืไมก็่ตาม

คลัเลอรเ์ลก สิง่ปรงุแตง่ทีร่ะบไุวใ้นหมายเหตุ 3 ของตอนนีท้ ีม่คีลัเลอรเ์ลกเป็นหลกั

วตัถแุตง่สอี ืน่ ๆ สิง่ปรงุแตง่ตามทีร่ะบไุวใ้นหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ นอกจากของตามประเภทที่
32.03  32.04 หรอื 32.05 รวมท ัง้ผลติภณัฑอ์นนิทรยีช์นดิทีใ่ชเ้ป็นลมูโินฟอรจ์ะนยิามไวใ้นทาง
เคมหีรอืไมก็่ตาม
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3206.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3206.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 3206.11

3206.20 - สารสแีละสิง่ปรงุแต่งทีม่สีารประกอบโครเมยีม
เป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3206.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3206.41 - - อัลตรามารนีและสิง่ปรงุแต่งทีม่อีัลตรามารนี
เป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3206.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3206.42 - - ลโิทโพน สารสแีละสิง่ปรงุแต่งอืน่ ๆ ทีม่ซีงิค์
ซัลไฟดเ์ป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3206.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3206.49 - - อืน่ ๆ - สารสแีละสิง่ปรงุแต่งทีม่สีารประกอบแคดเมยีมเป็น
หลัก หรอืสารสแีละสิง่ปรงุแต่งทีม่เีฮกซาไซยาโนเฟอร์
เรต (เฟอรโ์รไซยาไนดแ์ละเฟอรร์ไิซยาไนด)์ เป็นหลัก
 ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3206.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 3206.49 
หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ   
หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3206.49 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสารสแีละสิง่ปรงุแต่งทีม่ ี
สารประกอบแคดเมยีมเป็นหลัก หรอืสารสแีละสิง่ปรงุ
แต่งทีม่เีฮกซาไซยาโนเฟอรเ์รต (เฟอรโ์รไซยาไนด์
และเฟอรร์ไิซยาไนด)์ เป็นหลัก ในประเภทยอ่ย 
3206.49 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ๆ

3206.50 - ผลติภัณฑอ์นนิทรยีช์นดิทีใ่ชเ้ป็นลูมโินฟอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3206.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3207

3207.10 - สารสปีรงุแต่ง สิง่ปรงุแต่งทีใ่ชทํ้าใหท้บึแสง สี
ปรงุแต่ง และสิง่ปรงุแต่งทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3207.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3207.20 - เอนาเมลและเกลซ เอนโกป (สลปิ) และสิง่ปรงุ
แต่งทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3207.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3207.40 - กลาสฟรติและแกว้อืน่ ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด
 หรอืเกล็ด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3207.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3210

สารสปีรงุแตง่ ส ิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชทํ้าใหท้บึแสง และสปีรงุแตง่ เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลปิ) 
นํา้ยาชกัเงา และสิง่ปรงุแตง่ทีค่ลา้ยกนั ชนดิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมเซรามกิ อตุสาหกรรมเครือ่ง
เคลอืบหรอือตุสาหกรรมแกว้ รวมท ัง้กลาสฟรติและแกว้อืน่ ๆ  ในลกัษณะเป็นผง เม็ด หรอืเกล็ด

สทีาอืน่ ๆ และวารน์ชิอืน่ ๆ (รวมถงึเอนาเมล แลกเกอร์ และดสิเทมเปอร)์  สารสนํีา้ปรงุแตง่    
ชนดิทีใ่ชต้กแตง่หนงัฟอก
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3210.00 สทีาอืน่ ๆ และวารน์ชิอืน่ ๆ (รวมถงึเอนาเมล แลก
เกอร ์และดสิเทมเปอร)์ สารสน้ํีาปรงุแต่งชนดิที่
ใชต้กแต่งหนังฟอก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3210.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3212

3212.10 - แสตมป้ิงฟอยล์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3212.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3212.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3212.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3215

3215.11 - - สดํีา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3215.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3215.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3215.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3301

3301.12 - - ของสม้ชนดิออเรนจ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3301.13 - - ของมะนาวฝร่ัง (เลมอน) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

หมกึพมิพ ์หมกึเขยีนหรอืหมกึวาดภาพและหมกึอืน่ ๆ จะเขม้ขน้หรอืเป็นของแข็งหรอืไมก็่ตาม

ตอนที ่ 33 เอสเซนเชยีลออยลแ์ละเรซนิอยด์ เครือ่งหอม เครือ่งสําอางหรอืส ิง่ปรงุแตง่สําหรบัประทนิรา่งกาย
หรอืประเทอืงโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชนั)

เอสเซนเชยีลออยล ์(จะมเีทอรพ์นีหรอืไมก็่ตาม) รวมถงึคอนกรตี และแอบโซลตู  เรซนิอยด์    ออ
ลโีอเรซนิทีส่กดัแลว้  สิง่เขม้ขน้ของเอสเซนเชยีลออยลใ์นลกัษณะเป็นไขมนั  เป็นนํา้มนัระเหย
ยาก  เป็นไขหรอืของทีค่ลา้ยกนั  ซึง่ไดจ้ากกรรมวธิเีอ็นฟลเูรจหรอืมาเซอเรชนั          ผลพลอย
ไดท้ีม่เีทอรพ์นีซึง่ไดจ้ากกรรมวธิแียกเทอรพ์นีออกจากเอสเซนเซยีลออยล ์นํา้ทีไ่ดจ้ากการกล ัน่
ในกรรมวธิสีกดัเอสเซนเซยีลออยลด์ว้ยไอนํา้  และสารละลายของเอสเซนเซยีล ออยลใ์นนํา้

สารส ี(รวมถงึโลหะทีเ่ป็นผงและเกล็ด) ทีก่ระจายอยูใ่นตวักลางทีไ่มใ่ช่นํา้ในสภาพเหลว         หรอื
เป็นเพสต ์ชนดิทีใ่ชผ้ลติสทีา (รวมถงึเอนาเมล) แสตมป้ิงฟอยล ์สยีอ้มและวตัถแุตง่สอี ืน่ ๆ  ที่
จดัทําขึน้ในลกัษณะหรอืบรรจภุาชนะเพือ่การขายปลกี
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3301.19 - - อืน่ ๆ - เอสเซนเชยีลออยลข์องเบรก์ามอต หรอืเอสเซนเชยี
ลออยลข์องมะนาว(ไลม)์ ถายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.19
 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ใน
ประเภทยอ่ย 3301.19 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ   หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.19 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากเอสเซนเชยีลออยลข์องเบร์
กามอต หรอืเอสเซนเชยีลออยลข์องมะนาว(ไลม)์ ใน
ประเภทยอ่ย 3301.19 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3301.24 - - ของเพปเพอรม์นิต ์(เมนทาไพเพอรร์ทิา) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3301.25 - - ของมนิตอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.25 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3301.29 - - อืน่ ๆ - เอสเซนเชยีลออยลข์องเจอราเนยีม หรอืของมะลิ
หรอืของลาเวนเดอร ์หรอืของลาเวนคนิ หรอืของเวทิ
เวอร ์ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 3301.29 
หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ   
หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.29 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากเอสเซนเชยีลออยลข์องเจอรา
เนยีม หรอืของมะล ิหรอืของลาเวนเดอร ์หรอืของลา
เวนคนิ หรอืของเวทเิวอร ์ในประเภทยอ่ย 3301.29 
หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3301.30 - เรซนิอยด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3301.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3301.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3302

3302.10 - ชนดิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมผลติอาหารหรอื
เครือ่งดืม่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3302.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3302.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3302.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทยอ่ย 2106.90 หรอื ประเภทที ่2207 2208 
หรอื 3301

ของผสมของสารทีม่กีล ิน่หอม และของผสม (รวมถงึสารละลายในแอลกอฮอล)์ ทีม่สีารดงักลา่ว
ต ัง้แตห่นึง่ชนดิขึน้ไปเป็นหลกั ชนดิทีใ่ชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม รวมท ัง้ของปรงุแตง่อืน่ๆ   ที่
มสีารทีม่กีล ิน่หอมเป็นหลกัชนดิทีใ่ชส้ําหรบัผลติเครือ่งด ืม่
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3307

3307.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3307.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3402

3402.11 - - แอนไอออนกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3402.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3402.12 - - แคตไอออนกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3402.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3402.13 - - น็อน-ไอออนกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3402.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3402.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3402.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3403

3403.11 - - สิง่ปรงุแต่งทีใ่ชใ้นการผา่นกรรมวธิขีองวัตถทุอ
 หนังฟอก หนังเฟอร ์หรอืวัตถอุืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3403.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3403.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3403.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3403.91 - - สิง่ปรงุแต่งทีใ่ชใ้นการผา่นกรรมวธิขีองวัตถทุอ
 หนังฟอก หนังเฟอร ์หรอืวัตถอุืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3403.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

สิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชก้อ่น ระหวา่ง หรอืหลงัการโกนหนวด สิง่ทีใ่ชด้บักลิน่ตวั ส ิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชอ้าบนํา้
ส ิง่ทีใ่ชทํ้าใหข้นรว่ง และเครือ่งหอมอืน่ ๆ เครือ่งสําอางหรอืส ิง่ปรงุแตง่สําหรบัประทนิรา่งกายหรอื
ประเทอืงโฉม ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ สิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชด้บักลิน่หอ้ง จะมกีลิน่หอมหรอืมี
คณุสมบตัใินการฆา่เชือ้หรอืไมก็่ตาม

ตอนที ่ 34   สบู ่สารอนิทรยีท์ ีเ่ป็นตวัลดแรงตงึผวิ ส ิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชซ้กัลา้ง สิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชห้ลอ่ล ืน่                  ไข
เทยีม ไขปรงุแตง่ สิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชข้ดัเงาหรอืขดัถ ูเทยีนไขและของทีค่ลา้ยกนั เพสตส์ําหรบัทําแบบ         "ไขที่
ใชท้างทนัตกรรม" สิง่ปรงุแตง่ทางทนัตกรรม ซึง่มปีลาสเตอรเ์ป็นหลกั

สารอนิทรยีท์ ีเ่ป็นตวัลดแรงตงึผวิ (นอกจากสบู)่ รวมท ัง้ส ิง่ปรงุแตง่ทีม่คีณุสมบตัลิดแรงตงึผวิ  สิง่
ปรงุแตง่ทีใ่ชซ้กัลา้ง (รวมถงึสิง่ปรงุแตง่สําหรบัช่วยในการซกัลา้ง) และสิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชทํ้าความ
สะอาด จะมสีบูห่รอืไมก็่ตาม นอกจากของตามประเภทที ่34.01

สิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชห้ลอ่ล ืน่ (รวมถงึสิง่ปรงุแตง่ทีเ่ป็นนํา้มนัซึง่ใชใ้นการตดัวตัถ ุสิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชใ้น
การคลายสลกัเกลยีวหรอืแป้นเกลยีว สิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชก้นัสนมิหรอืกนัการผกุรอ่น และสิง่ปรงุแตง่
ทีใ่ชส้ําหรบัถอดแมแ่บบซึง่มสีารหลอ่ลืน่เป็นหลกั) และสิง่ปรงุแตง่ชนดิทีใ่ชใ้นกรรมวธิใีชนํ้า้มนั
หรอืไขกบัวตัถทุอ หนงัฟอก หนงัเฟอร ์หรอืกบัวตัถอุ ืน่ๆ แตไ่มร่วมถงึส ิง่ปรงุแตง่ทีม่นํีา้มนั
ปิโตรเลยีมหรอืนํา้มนัทีไ่ดจ้ากแรบ่ทิมูนิสัเป็นองคป์ระกอบหลกัต ัง้แตร่อ้ยละ 70 ขึน้ไป  โดยนํา้หนกั
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3403.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3403.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3404

3404.20 - ทําจากโพลิ (ออกซเิอทลินี) (โพลเิอทลินีไกล
คอล)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3404.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3404.90 - อืน่ ๆ - ไขเทยีมและไขปรงุแต่งทําจากลกิไนตท์ีดั่ดแปลง
โครงสรา้งทางเคม ีภายใตป้ระเภทยอ่ย 3404.90 จะ
ไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภท
ยอ่ย 3404.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับ
ประเภทยอ่ยอืน่ๆ   หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3404.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากไขเทยีมและไขปรงุแต่งทํา
จากลกิไนตท์ีดั่ดแปลงโครงสรา้งทางเคม ีในประเภท
ยอ่ย 3404.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับ
ประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3406

3406.00 เทยีนไข เทเพอร ์และสิง่ทีค่ลา้ยกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3406.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3407

3407.00 เพสตสํ์าหรับทําแบบ รวมถงึเพสตท์ีจั่ดทําขึน้เพือ่
ความเพลดิเพลนิของเด็ก สิง่ปรงุแต่งทีเ่รยีกวา่ 
"ไขทีใ่ชท้างทันตกรรม" หรอื"สารประกอบสําหรับ
พมิพแ์บบทีใ่ชท้างทันต กรรม" ทีจั่ดทําขึน้เป็นชดุ
 ทีบ่รรจภุาชนะเพือ่การขายปลกี หรอืทีเ่ป็นแผน่ 
เป็นรปูเกอืกมา้ เป็นแทง่ หรอืลักษณะทีค่ลา้ยกัน 
สิง่ปรงุแต่งอืน่ๆ สําหรับใชท้างทันตกรรมทีม่ ี
ปลาสเตอร ์(ทําจากยปิซัมทีผ่า่นการเผาโดยวธิี
คาลซเีนชัน หรอืแคลเซยีมซัลเฟต) เป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3407.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3501

3501.10 - เคซอีนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3501.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ไขเทยีมและไขปรงุแตง่

เทยีนไข เทเพอร ์และสิง่ทีค่ลา้ยกนั

เคซอีนิ เคซอีเินต และอนพุนัธอ์ ืน่ ๆ ของเคซอีนิ กาวเคซอีนิ

เพสตส์ําหรบัทําแบบ รวมถงึเพสตท์ีจ่ดัทําขึน้เพือ่ความเพลดิเพลนิของเด็ก สิง่ปรงุแตง่ทีเ่รยีกวา่
"ไขทีใ่ชท้างทนัตกรรม" หรอื"สารประกอบสําหรบัพมิพแ์บบทีใ่ชท้างทนัตกรรม" ทีจ่ดัทําขึน้เป็น
ชุด ทีบ่รรจภุาชนะเพือ่การขายปลกี หรอืทีเ่ป็นแผน่ เป็นรปูเกอืกมา้ เป็นแทง่ หรอืลกัษณะที่
คลา้ยกนั สิง่ปรงุแตง่อืน่ๆ สําหรบัใชท้างทนัตกรรมทีม่ปีลาสเตอร ์(ทําจากยปิซมัทีผ่า่นการเผา
โดยวธิคีาลซเีนชนั หรอืแคลเซยีมซลัเฟต) เป็นหลกั

ตอนที ่ 35 สารแอลบมูนิอยด์ โมดไิฟดส์ตารช์ กาว เอนไซม์
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3501.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3501.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3502

3502.20 - แอลบมูนิทีไ่ดจ้ากนม รวมถงึสิง่เขม้ขน้ทีไ่ดจ้าก
โปรตนีของหางนม (เวย)์ ตัง้แต่สองชนดิขึน้ไป

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3502.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3502.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3502.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3503

3503.00 เยลาตนิ (รวมถงึเยลาตนิทีเ่ป็นแผน่สีเ่หลีย่มผนืผา้
 และสีเ่หลีย่มจัตุรัสจะแต่งผวิหรอืแต่งสหีรอืไมก่็
ตาม) และอนุพันธข์องเยลาตนิ ไอซงิกลาส  กาว
อืน่ๆ  ทีไ่ดจ้ากสัตว ์ไมร่วมถงึกาวเคซอีนิตาม
ประเภทที ่35.01

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3503.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3504

3504.00 เพปโทนและอนุพันธข์องเพปโทน            สาร
โปรตนีอืน่ๆ และอนุพันธข์องสารโปรตนีเหล่านัน้ที่
ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่        ผงหนังดบิจะ
ใสโ่ครม-อลัมดว้ยหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3504.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3505

3505.20 - กาว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3505.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3506

3506.10 - ผลติภัณฑท์ีเ่หมาะสําหรับใชเ้ป็นกาวหรอืสารยดึ
ตดิ ซึง่จัดทําขึน้เพือ่การขายปลกีเป็นกาวหรอืสาร
ยดึตดิ โดยมน้ํีาหนักสทุธไิมเ่กนิ 1 กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3506.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

แอลบมูนิ (รวมถงึสิง่เขม้ขน้ทีไ่ดจ้ากโปรตนีของหางนม (เวย)์ ต ัง้แตส่องชนดิขึน้ไป  โดยมโีปรตนี
ของหางนม (เวย)์ เกนิรอ้ยละ 80  โดยนํา้หนกัซึง่คํานวณในสภาพแหง้) แอลบมูเินตและอนพุนัธ ์
อ ืน่ ๆ ของแอลบมูนิ

เยลาตนิ (รวมถงึเยลาตนิทีเ่ป็นแผน่สีเ่หลีย่มผนืผา้ และสีเ่หลีย่มจตัรุสั จะแตง่ผวิหรอืแตง่สหีรอืไม่
ก็ตาม) และอนพุนัธข์องเยลาตนิ ไอซงิกลาส  กาวอืน่ๆ  ทีไ่ดจ้ากสตัว ์ ไมร่วมถงึ    กาวเคซอีนิ
ตามประเภทที ่ 35.01

เพปโทนและอนพุนัธข์องเพปโทน สารโปรตนีอืน่ๆ และอนพุนัธข์องสารโปรตนีเหลา่น ัน้ทีไ่มไ่ดร้ะบุ
หรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ ผงหนงัดบิจะใสโ่ครม-อลมัดว้ยหรอืไมก็่ตาม

เดกซท์รนิ และโมดไิฟดส์ตารช์อืน่ๆ (เช่น พรเียลาตไินสส์ตารช์หรอืเอสเตอรไิฟดส์ตารช์)      
กาวทีม่สีตารช์ เดกซท์รนิ หรอืมโีมดไิฟดส์ตารช์อืน่ๆเป็นหลกั

กาวปรงุแตง่และสารยดึตดิอืน่ๆ ทีป่รงุแตง่ ซึง่ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ รวมท ัง้ผลติภณัฑ์     ที่
เหมาะสําหรบัใชเ้ป็นกาวหรอืเป็นสารยดึตดิ ซีง่จดัทําขึน้เพือ่การขายปลกีเป็นกาวหรอืเป็น    สาร
ยดึตดิโดยมนํีา้หนกัสทุธไิมเ่กนิ 1 กโิลกรมั
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3506.91 - - สารยดึตดิทีม่โีพลเิมอรต์ามประเภทที่ 39.01 
ถงึ 39.13 หรอืยางเป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3506.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3506.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3506.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3507

3507.10 - เรนเนตและสิง่เขม้ขน้ของเรนเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3507.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3507.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3507.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3601

3601.00 ดนิขับ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3601.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3604

3604.10 - ดอกไมเ้พลงิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3604.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3604.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3604.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3606

3606.10 - เชือ้เพลงิเหลวหรอืเชือ้เพลงิทีเ่ป็นกา๊ซเหลว
บรรจใุนภาชนะชนดิใชบ้รรจหุรอืเตมิไฟแช็กหรอื
เครือ่งขดีไฟทีค่ลา้ยกัน และมคีวามจไุมเ่กนิ  300
 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3606.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3606.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3606.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3701

3701.10 - สําหรับเอกซเรย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3701.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3702 หรอื 3703

เอนไซม ์เอนไซมป์รงุแตง่ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

ตอนที ่ 36 วตัถรุะเบดิ ผลติภณัฑจ์ําพวกดอกไมเ้พลงิ ไมข้ดีไฟ แอลลอยทีทํ่าใหเ้กดิประกายไฟ                   สิง่
ปรงุแตง่ทีส่นัดาปไดบ้างชนดิ

ดนิขบั

ดอกไมเ้พลงิ พลสุญัญาณ พลสุญัญาณตดัฝน พลสุญัญาณตดัหมอก และ                          ของ
จําพวกดอกไมเ้พลงิอืน่ ๆ

แผน่ไวแสงและฟิลม์แผน่ไวแสง ใชใ้นการถา่ยรปู ทีย่งัไมไ่ดถ้า่ย  ทําดว้ยวตัถใุดก็ตาม นอกจาก
กระดาษ กระดาษแข็งหรอืส ิง่ทอ รวมท ัง้ฟิลม์แผน่ไวแสงชนดิถา่ยแลว้ใหภ้าพทนัท ี    ทีย่งัไมไ่ด ้
ถา่ย จะบรรจเุป็นแพ็กหรอืไมก็่ตาม

เฟอรโ์รซเีรยีมและแอลลอยทีทํ่าใหเ้กดิประกายไฟอืน่ๆ ในลกัษณะตา่งๆ รวมท ัง้ของทําจาก   
วตัถทุ ีส่นัดาปไดต้ามทีร่ะบใุนหมายเหต ุ2 ของตอนนี้

ตอนที ่ 37 ของทีใ่ชใ้นการถา่ยรปูหรอืถา่ยภาพยนตร์
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3701.20 - ฟิลม์ชนดิถา่ยแลว้ใหภ้าพทันที สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3701.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3702 หรอื 3703

3701.30 - แผน่และฟิลม์อืน่ๆ ทีด่า้นใดก็ตามเกนิ 255 
มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3701.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3702 หรอื 3703

3701.91 - - สําหรับใชใ้นการถา่ยรปูส ี(โพลโิครม) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3701.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3702 หรอื 3703

3701.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3701.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3702 หรอื 3703

3702

3702.10 - สําหรับเอกซเรย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.31 - - สําหรับใชใ้นการถา่ยรปูส ี(โพลโิครม) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.32 - - อืน่ ๆ ทีม่ซีลิเวอรฮ์าไลดอ์มิัลชัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.41 - - มคีวามกวา้งเกนิ 610 มลิลเิมตร และมคีวาม
ยาวเกนิ 200 เมตร สําหรับใชใ้นการถา่ยรปูส ี(โพ
ลโิครม)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.42 - - มคีวามกวา้งเกนิ 610 มลิลเิมตร และมคีวาม
ยาวเกนิ 200 เมตร นอกจากทีใ่ชใ้นการถา่ยรปูสี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.43 - - มคีวามกวา้งเกนิ 610 มลิลเิมตร และมคีวาม
ยาวไมเ่กนิ 200 เมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.44 - - มคีวามกวา้งเกนิ 105 มลิลเิมตร แต่ไมเ่กนิ 610
 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.51 - - มคีวามกวา้งไมเ่กนิ 16 มลิลเิมตร และมคีวาม
ยาวไมเ่กนิ 14 เมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.52 - - มคีวามกวา้งไมเ่กนิ 16 มลิลเิมตร และมคีวาม
ยาวเกนิ 14 เมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

ฟิลม์มว้นไวแสง ใชใ้นการถา่ยรปู ทีย่งัไมไ่ดถ้า่ย ทําดว้ยวตัถใุดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษ
แข็งหรอืส ิง่ทอ รวมท ัง้ฟิลม์มว้นไวแสงชนดิถา่ยแลว้ใหภ้าพทนัท ียงัไมไ่ดถ้า่ย
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3702.53 - - มคีวามกวา้งเกนิ 16 มลิลเิมตร แต่ไมเ่กนิ 35 
มลิลเิมตร และมคีวามยาวไมเ่กนิ 30 เมตร 
สําหรับทําสไลด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.53 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.54 - - มคีวามกวา้งเกนิ 16 มลิลเิมตร แต่ไมเ่กนิ 35 
มลิลเิมตร และมคีวามยาวไมเ่กนิ 30 เมตร 
นอกจากสําหรับทําสไลด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.54 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.55 - - มคีวามกวา้งเกนิ 16 มลิลเิมตร แต่ไมเ่กนิ 35 
มลิลเิมตร และมคีวามยาวเกนิ 30 เมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.55 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.56 - - มคีวามกวา้งเกนิ 35 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.56 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.91 - - มคีวามกวา้งไมเ่กนิ 16 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.93 - - มคีวามกวา้งเกนิ 16 มลิลเิมตร แต่ไมเ่กนิ 35 
มลิลเิมตร และมคีวามยาวไมเ่กนิ 30 เมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.94 - - มคีวามกวา้งเกนิ 16 มลิลเิมตร แต่ไมเ่กนิ 35 
มลิลเิมตร และมคีวามยาวเกนิ 30 เมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3702.95 - - มคีวามกวา้งเกนิ 35 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3702.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3703

3703

3703.10 - เป็นมว้นและมคีวามกวา้งเกนิ 610 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3703.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3702

3703.20 - อืน่ ๆ สําหรับใชใ้นการถา่ยรปูสี (โพลโิครม) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3703.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3702

3703.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3703.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่3701 หรอื 3702

3704

3704.00 แผน่ ฟิลม์ กระดาษ กระดาษแข็งและสิง่ทอ ใช ้
ในการถา่ยรปูทีถ่า่ยหรอือัดแลว้ แต่ยังไมไ่ดล้า้ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3704.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3705

3705.10 - สําหรับใชใ้นการถา่ยทําออฟเซ็ต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3705.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

แผน่และฟิลม์ ใชใ้นการถา่ยรปู ทีถ่า่ยและลา้งแลว้ นอกจากฟิลม์ภาพยนตร์

กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิง่ทอไวแสง ใชใ้นการถา่ยรปูทีย่งัไมไ่ดถ้า่ยหรอือดั

แผน่ ฟิลม์ กระดาษ กระดาษแข็งและสิง่ทอ ใชใ้นการถา่ยรปูทีถ่า่ยหรอือดัแลว้ แตย่งัไมไ่ดล้า้ง
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3705.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3705.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3706

3706.10 - มคีวามกวา้งตัง้แต่ 35 มลิลเิมตร ขึน้ไป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3706.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3706.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3706.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3707

3707.10 - อมิัลชันไวแสง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3707.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3707.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3707.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3801

3801.10 - กราไฟตเ์ทยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3801.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3801.20 - กราไฟตช์นดิคอลลอยดห์รอืกึง่คอลลอยด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3801.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทที ่2504 หรอืประเภทยอ่ย 3801.10

3801.30 - คารบ์อเนเซยีสเพสตสํ์าหรับทําอเิล็กโทรด และ
เพสตท์ีค่ลา้ยกันสําหรับบผุนังเตา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3801.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3801.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3801.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทที ่2504

3802

3802.10 - คารบ์อนกัมมันต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3802.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ฟิลม์ภาพยนตรท์ีถ่า่ยและลา้งแลว้ จะบนัทกึเสยีงดว้ยหรอืไมก็่ตาม หรอืทีบ่นัทกึแตเ่สยีงเทา่น ัน้

เคมปีรงุแตง่สําหรบัใชใ้นการถา่ยรปู (นอกจากวารน์ชิ กาว สารยดึตดิและสิง่ปรงุแตง่ทีค่ลา้ยกนั) 
รวมท ัง้ผลติภณัฑไ์มผ่สมสําหรบัใชใ้นการถา่ยรปูทีจ่ดัทําขึน้เพือ่ใชต้ามสดัสว่นทีกํ่าหนดหรอื
จดัทําขึน้เพือ่การขายปลกีในลกัษณะทีใ่ชไ้ดท้นัที

ตอนที ่ 38 เคมภีณัฑเ์บ็ดเตล็ด

กราไฟตเ์ทยีม กราไฟตช์นดิคอลลอยดห์รอืกึง่คอลลอยด์ ส ิง่ปรงุแตง่ทีม่กีราไฟตห์รอืคารบ์อน
อืน่ ๆ  เป็นหลกั  ในลกัษณะเป็นเพสต ์ เป็นกอ้นเหลีย่ม เป็นแผน่ หรอืลกัษณะกึง่สําเร็จรปูอืน่ ๆ

คารบ์อนกมัมนัต ์ผลติภณัฑแ์รธ่รรมชาตกิมัมนัต ์ แอนมิอลแบล็ก รวมถงึแอนมิอลแบล็ก           ที่
ใชแ้ลว้
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3802.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3802.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3803

3803.00 ทอลลอ์อยล ์จะทําใหบ้รสิทุธิห์รอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3803.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3804

3804.00 ด่างทีเ่หลอืจากการผลติเยือ่ไม ้จะทําใหเ้ขม้ขน้
แยกเอาน้ําตาลออก หรอืจะผา่นกรรมวธิทีางเคมี
หรอืไมก่็ตาม รวมถงึลกินนิซัลโฟเนต แต่ไม่
รวมถงึทอลลอ์อยลต์ามประเภทที ่38.03

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3804.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3805

3805.10 - น้ํามันกัมเทอรเ์พนไทน ์น้ํามันวดูเทอรเ์พนไทน์
หรอืน้ํามันซัลเฟตเทอรเ์พนไทน์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3805.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3805.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3806

3806.10 - โรซนิและกรดเรซนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3806.20 - เกลอืของโรซนิ เกลอืของกรดเรซนิ เกลอืของ
อนุพันธโ์รซนิ หรอืเกลอืของอนุพันธก์รดเรซนิ 
นอกจากเกลอืของโรซนิแอดดัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3806.30 - เอสเทอรก์ัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3806.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3806.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3807

นํา้มนักมัเทอรเ์พนไทน ์นํา้มนัวดูเทอรเ์พนไทนห์รอืนํา้มนัซลัเฟตเทอรเ์พนไทน ์และนํา้มนัเทอร์
พนีอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากการกล ัน่ไมจ้ําพวกสนหรอืจากการนําไมจ้ําพวกสนไปผา่นกรรมวธิอียา่งอืน่  ได
เพนทนีดบิ ซลัไฟตเ์ทอรเ์พนไทน ์และพาราไซมนีดบิอืน่ๆ ไพนอ์อยล ์ทีม่แีอลฟาเทอรพ์นิอีอลเป็น
องคป์ระกอบหลกั

โรซนิและกรดเรซนิ และอนพุนัธข์องสิง่ดงักลา่ว โรซนิสปิรติและนํา้มนัโรซนิ รนักมั

วดูทาร ์นํา้มนัวดูทาร ์วดูครโีอโซต วดูแนฟทา พติซท์ีไ่ดจ้ากพชืผกั บรวิเวอรพ์ติซ ์และสิง่ปรงุ
แตง่ทีค่ลา้ยกนัทีม่โีรซนิ กรดเรซนิหรอืพติซท์ีไ่ดจ้ากพชืผกัเป็นหลกั

ทอลลอ์อยล์ จะทําใหบ้รสิทุธ ิห์รอืไมก็่ตาม

ดา่งทีเ่หลอืจากการผลติเย ือ่ไม้ จะทําใหเ้ขม้ขน้ แยกเอานํา้ตาลออก หรอืจะผา่นกรรมวธิทีางเคมี
หรอืไมก็่ตาม รวมถงึลกินนิซลัโฟเนต แตไ่มร่วมถงึทอลลอ์อยลต์ามประเภทที ่38.03
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3807.00 วดูทาร ์น้ํามันวดูทาร ์วดูครโีอโซต วดูแนฟทา
พติซท์ีไ่ดจ้ากพชืผัก บรวิเวอรพ์ติซ ์และสิง่ปรงุ
แต่งทีค่ลา้ยกันทีม่โีรซนิ กรดเรซนิ หรอืพติซท์ีไ่ด ้
จากพชืผักเป็นหลัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3807.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3808

3808.50 - ของทีร่ะบไุวใ้นหมายเหตุประเภทยอ่ย 1 ของ
ตอนนี้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3808.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3808.91 - - สารฆา่แมลง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3808.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ ยกเวน้
มาจากน้ําเลีย้ง (แซป) และสิง่สกัดจากไพเรทรัมหรอื
จากรากพชืทีม่โีรทโีนน ในประเภทยอ่ย 1302.19 หรอื
เปลีย่นมาจากสารฆา่แมลงใดๆ ทีจํ่าแนกในตอนที ่28 
หรอื 29

3808.92 - - สารฆา่รา - สารฆา่ราทีเ่ป็นของผสมภายใตป้ระเภทยอ่ย 3808.92
  จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากประเภทยอ่ยอืน่ๆ  
หรอื

- สารฆา่ราอืน่ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3808.92  จะได ้
ถิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

3808.93 - - สารฆา่วัชพชื ผลติภัณฑท์ีใ่ชป้้องกันการงอก
ของพชื และผลติภัณฑท์ีใ่ชค้วบคุมการ
เจรญิเตบิโตของพชื

- ของผสมภายใตป้ระเภทยอ่ยที ่3808.93 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ หากวา่ของผสมนัน้ไดม้าจากวัตถทุีอ่อกฤทธิส์อง
ชนดิหรอืมากกวา่ และประกอบดว้ยวัตถอุอกฤทธิ์
ภายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 โดยน้ําหนักของ
วัตถอุอกฤทธิทั์ง้หมด  หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3808.93 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ  ยกเวน้มาจากสารฆา่วัชพชื ผลติภัณฑท์ีใ่ช ้
ป้องกันการงอกของพชื และผลติภัณฑท์ีใ่ชค้วบคุมการ
เจรญิเตบิโตของพชื ทีจํ่าแนกอยูใ่นตอนที ่28 หรอื 29

3808.94 - - สารทําลายเชือ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3808.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

สารฆา่แมลง สารฆา่สตัวแ์ทะ สารฆา่รา สารฆา่วชัพชื ผลติภณัฑท์ีใ่ชป้้องกนัการงอกของพชื
และผลติภณัฑท์ีใ่ชค้วบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื สารทําลายเชือ้และผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนั 
จดัทําขึน้ในลกัษณะหรอืบรรจภุาชนะเพือ่การขายปลกี หรอืทําเป็นสิง่ปรงุแตง่หรอืเป็นของ
สําเร็จรปู (เช่น ไสต้ะเกยีง ไสเ้ทยีน และเทยีน ทีผ่า่นกรรมวธิใีชกํ้ามะถนั รวมท ัง้กระดาษดกัแมลง)
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3808.99 - - อืน่ ๆ - ของผสมภายใตป้ระเภทยอ่ยที ่3808.99 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ  หากวา่ของผสมไดม้าจากวัตถทุีอ่อกฤทธิส์อง
ชนดิหรอืมากกวา่ และประกอบดว้ยวัตถอุอกฤทธิ์
ภายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 โดยน้ําหนัก ของ
วัตถอุอกฤทธิทั์ง้หมด

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3808.99 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ ยกเวน้มาจากสารฆา่สัตวแ์ทะ และสารฆา่ศัตร ู
พชืและสัตวอ์ืน่ๆ ทีจํ่าแนกอยูใ่นตอนที ่28 หรอื 29

3809

3809.10 - ทีม่สีารจําพวกอะมเิลเชยีสเป็นหลัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 3505.10

3809.91 - - ชนดิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมสิง่ทอหรอื
อตุสาหกรรมทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3809.92 - - ชนดิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมกระดาษหรอื
อตุสาหกรรมทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3809.93 - - ชนดิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมหนังหรอื
อตุสาหกรรมทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3809.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3810

3810.10 - สิง่ปรงุแต่งสําหรับกัดลา้งผวิโลหะ ผงและเพสต์
ทีป่ระกอบดว้ยโลหะและวัตถอุืน่ ๆ สําหรับใชใ้น
การบัดกร ีเป่าแล่นหรอืการเชือ่ม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3810.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3810.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3810.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3811

ฟินชิชิง่เอเจนต ์ไดยแ์ครร์เิออรท์ ีใ่ชเ้รง่การยอ้มสหีรอืเรง่การตดิของสี   รวมท ัง้ผลติภณัฑ์     
และสิง่ปรงุแตง่อืน่ ๆ (เช่น สารตกแตง่และสารช่วยสตีดิ) ชนดิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมสิง่ทอ   
กระดาษ หนงั หรอืในอตุสาหกรรมทีค่ลา้ยกนั ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

ส ิง่ปรงุแตง่สําหรบักดัลา้งผวิโลหะ ฟลกัซแ์ละสิง่ปรงุแตง่อืน่ ๆ ทีใ่ชช้่วยในการบดักร ี   เป่าแลน่
หรอืการเชือ่ม ผงและเพสตท์ีป่ระกอบดว้ยโลหะและวตัถอุ ืน่ ๆ สําหรบัใชใ้นการบดักร ีเป่าแลน่
หรอืการเชือ่ม สิง่ปรงุแตง่ชนดิทีใ่ชเ้ป็นไสห้รอืใชเ้คลอืบลวดเชือ่มหรอืลวดเชือ่มไฟฟ้า

สิง่ปรงุแตง่กนัเครือ่งยนตเ์คาะ  ตวัยบัย ัง้ออกซเิดชนั  ตวัยบัย ัง้กมั ตวัปรบัความหนดื            สิง่
ปรงุแตง่กนัการกดักรอ่น และสารเตมิแตง่ (แอดดทิฟิ)  อืน่ ๆ  ทีป่รงุแตง่แลว้  สําหรบัใชเ้ตมินํา้มนั
แร ่ (รวมถงึแกสโซลนิ) หรอืใชเ้ตมิของเหลวอืน่ๆ ทีใ่ชเ้พือ่วตัถปุระสงคอ์ยา่งเดยีวกนักบันํา้มนัแร่
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3811.11 - - ทีม่สีารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3811.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3811.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3811.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3811.21 - - ทีม่น้ํีามันปิโตรเลยีมหรอืน้ํามันทีไ่ดจ้ากแรบ่ทิู
มนัิส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3811.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3811.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3811.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3811.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3811.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3812

3812.10 - สิง่ปรงุแต่งทีใ่ชเ้ป็นตัวเรง่สําหรับยาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3812.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3812.20 - คอมพาวนดพ์ลาสตไิซเซอรสํ์าหรับยางหรอื
พลาสตกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3812.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3812.30 - สิง่ปรงุแต่งกันออกซไิดสแ์ละคอมพาวนดส์เต
บไิลเซอรอ์ืน่ๆ สําหรับยางหรอืพลาสตกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3812.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3813

3813.00 สิง่ปรงุแต่งและสิง่ดับเพลงิ (ชารจ์) สําหรับเครือ่ง
ดับเพลงิ ลูกระเบดิดับเพลงิทีบ่รรจสุิง่ดับเพลงิแลว้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3813.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3814

3814.00 ตัวทําละลายและทนิเนอรท์ีเ่ป็นสารอนิทรยีผ์สม
ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ สิง่ปรงุแต่งทีใ่ช ้
ลอกสหีรอืลอกวารน์ชิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3814.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3815

3815.11 - - ทีม่นีกิเกลิหรอืสารประกอบของนกิเกลิ เป็น
สารกัมมันต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3815.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3815.12 - - ทีม่โีลหะมคี่าหรอืสารประกอบโลหะมคี่า เป็น
สารกัมมันต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3815.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

สิง่ปรงุแตง่และสิง่ดบัเพลงิ (ชารจ์) สําหรบัเครือ่งดบัเพลงิ ลกูระเบดิดบัเพลงิทีบ่รรจสุ ิง่ดบัเพลงิ
แลว้

ตวัทําละลายและทนิเนอรท์ ีเ่ป็นสารอนิทรยีผ์สม ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ สิง่ปรงุแตง่ทีใ่ช้
ลอกสหีรอืลอกวารน์ชิ

ตวักอ่ปฏกิริยิา ตวัเรง่ปฏกิริยิาและสิง่ปรงุแตง่คะตะไลส์ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

ส ิง่ปรงุแตง่ทีใ่ชเ้ป็นตวัเรง่สําหรบัยาง คอมพาวนดพ์ลาสตไิซเซอรส์ําหรบัยางหรอืพลาสตกิ      ที่
ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ สิง่ปรงุแตง่กนัออกซไิดสแ์ละคอมพาวนดส์เตบไิลเซอรอ์ ืน่ ๆ สําหรบั
ยางหรอืพลาสตกิ

หนา้ที ่118



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

3815.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3815.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3815.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3815.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3816

3816.00 ซเีมนต ์มอรท์าร ์คอนกรตี และของทีม่สีว่นผสม
คลา้ยกันทีท่นไฟนอกจากผลติภัณฑต์ามประเภท
ที ่38.01

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3816.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3817

3817.00 แอลคลิเบนซนีผสม และแอลคลิแนฟทาลนีผสม
นอกจากทีร่ะบไุวต้ามประเภทที ่27.07 หรอื 29.02

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3817.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทยอ่ย 2902.90

3818

3818.00 ธาตุเคมทีีโ่ด๊ปแลว้สําหรับใชใ้นทางอเิล็กทรอนกิส์
 มลัีกษณะเป็นแผน่กลม เป็นเวเฟอรห์รอืลักษณะ
ทีค่ลา้ยกัน สารประกอบเคมทีีโ่ด๊ปแลว้สําหรับใช ้
ในทางอเิล็กทรอนกิส์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3818.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3819

3819.00 น้ํามันเบรกไฮดรอลกิ และของเหลวปรงุแต่งอืน่ ๆ
 ทีใ่ชสํ้าหรับการสง่กําลังไฮดรอลกิ ทีไ่มม่หีรอืมี
น้ํามันปิโตรเลยีมหรอืน้ํามันจากแรบ่ทิูมนัิสนอ้ย
กวา่รอ้ยละ 70 โดยน้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3819.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่2710

3820

3820.00 สิง่ปรงุแต่งกันการเยอืกแข็ง และของเหลวปรงุ
แต่งขจัดน้ําแข็ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3820.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทยอ่ย 2905.31

3821

3821.00 อาหารเพาะเชือ้ปรงุแต่ง สําหรับเลีย้งหรอืเก็บ
รักษาจลุนิทรยี ์(รวมถงึไวรัสและสิง่ทีค่ลา้ยกัน) 
หรอืเซลลพ์ชื เซลลม์นุษย ์ หรอืเซลลสั์ตว์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3821.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

แอลคลิเบนซนีผสม และแอลคลิแนฟทาลนีผสม นอกจากทีร่ะบไุวต้ามประเภทที ่27.07 หรอื 29.02

ธาตเุคมทีีโ่ดป๊แลว้สําหรบัใชใ้นทางอเิล็กทรอนกิส์ มลีกัษณะเป็นแผน่กลม เป็นเวเฟอรห์รอื
ลกัษณะทีค่ลา้ยกนั สารประกอบเคมทีีโ่ดป๊แลว้สําหรบัใชใ้นทางอเิล็กทรอนกิส์

นํา้มนัเบรกไฮดรอลกิ และของเหลวปรงุแตง่อืน่ ๆ ทีใ่ชส้ําหรบัการสง่กําลงัไฮดรอลกิ ทีไ่มม่หีรอืมี
นํา้มนัปิโตรเลยีมหรอืนํา้มนัจากแรบ่ทิมูนิสันอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 โดยนํา้หนกั

สิง่ปรงุแตง่กนัการเยอืกแข็ง และของเหลวปรงุแตง่ขจดันํา้แข็ง

อาหารเพาะเชือ้ปรงุแตง่ สําหรบัเล ีย้งหรอืเก็บรกัษาจลุนิทรยี ์ (รวมถงึไวรสัและสิง่ทีค่ลา้ยกนั) หรอื
เซลลพ์ชื เซลลม์นษุย ์หรอืเซลลส์ตัว์

ซเีมนต ์มอรท์าร ์คอนกรตี และของทีม่สีว่นผสมคลา้ยกนัทีท่นไฟ นอกจากผลติภณัฑต์าม
ประเภทที ่38.01
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3822

3822.00 รเีอเจนตท์ีม่วัีตถรุองรับหรอืรเีอเจนตป์รงุแต่งแลว้
จะมวัีตถรุองรับหรอืไมก่็ตามสําหรับใชใ้นการ
วนิจิฉัยหรอืใชต้ามหอ้งปฏบัิตกิาร นอกจากทีร่ะบุ
ไวต้ามประเภทที ่30.02 หรอื 30.06  วัตถอุา้งองิ
ทีรั่บรองแลว้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3822.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทยอ่ยที ่3002.10   3502.90 หรอืประเภทที ่
3504

3823

3823.11 - - สเตยีรกิแอซดิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3823.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทที ่1520

3823.12 - - โอเลอกิแอซดิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3823.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทที ่1520

3823.13 - - ทอลออยลแ์ฟตตีแ้อซดิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3823.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทที ่1520

3823.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 382319 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3823.70 - แฟตตีแ้อลกอฮอลท์ีใ่ชใ้นทางอตุสาหกรรม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3823.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทที ่1520

3824

3824.10 - สารยดึปรงุแต่งสําหรับทําแบบหล่อหรอืแกนหล่อ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทที ่3505 ประเภทยอ่ย 3806.10  3806.20 
 ประเภทที ่3903  3905 3906  3909  3911 หรอื 3913

3824.30 - เมทัลคารไ์บดท์ีผ่สมเขา้ดว้ยกันหรอืทีผ่สมกับ
สารยดึทีม่โีลหะซึง่ไมไ่ดเ้กาะหรอืตดิรวมกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทที ่2849

3824.40 - สารเตมิแต่งทีป่รงุแต่งแลว้สําหรับใชก้ับซเีมนต์
มอรท์าร ์หรอืคอนกรตี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

3824.60 - ซอรบ์ทิอล นอกจากของตามประเภทยอ่ยที่
2905.44

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

โมโนคารบ์อกซลิกิแฟตตีแ้อซดิทีใ่ชใ้นทางอตุสาหกรรม แอซดิออยลท์ีไ่ดจ้ากการกล ัน่นํา้มนั
รวมท ัง้แฟตตีแ้อลกอฮอลท์ีใ่ชใ้นทางอตุสาหกรรม

สารยดึปรงุแตง่สําหรบัทําแบบหลอ่หรอืแกนหลอ่ เคมภีณัฑแ์ละสิง่ปรงุแตง่ทีไ่ดจ้ากอตุสาหกรรม
เคมหีรอืจากอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกนั (รวมถงึเคมภีณัฑแ์ละสิง่ปรงุแตง่ทีป่ระกอบดว้ยของ
ผสมของผลติภณัฑธ์รรมชาต)ิ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ 

รเีอเจนตท์ีม่วีตัถรุองรบัหรอืรเีอเจนตป์รงุแตง่แลว้จะมวีตัถรุองรบัหรอืไมก็่ตามสําหรบัใชใ้นการ
วนิจิฉยัหรอืใชต้ามหอ้งปฏบิตักิาร นอกจากทีร่ะบไุวต้ามประเภทที ่30.02 หรอื 30.06  วตัถอุา้งองิที่
รบัรองแลว้
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3824.71 - - ทีม่คีลอโรฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสารซเีอฟซ)ี
 จะมไีฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสาร
เอชซเีอฟซ)ี   เพอรฟ์ลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสารพี
เอฟซ)ี หรอื ไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสาร
เอชเอฟซ)ี หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.71 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.72 - - ทีม่โีบรโมคลอโรไดฟลูออโรมเีทน          
โบรโมไตรฟลูออโรมเีทน หรอืไดโบรโมเตตระ
ฟลูออโรอเีทน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.72 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.73 - - ทีม่ไีฮโดรโบรโมฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสาร
เอชบเีอฟซ)ี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.73 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.74 - - ทีม่ไีฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสาร
เอชซเีอฟซ)ี จะมเีพอรฟ์ลูออโรคารบ์อน (กลุ่ม
สารพเีอฟซ)ี หรอืไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่ม
สารเอชเอฟซ)ี หรอืไมก่็ตาม แต่ไมม่คีลอโร
ฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสารซเีอฟซ)ี 

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.74 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.75 - - ทีม่คีารบ์อนเตตระคลอไรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.75 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.76 - - ทีม่ ี1, 1, 1-ไตรคลอโรอเีทน (เมทลิคลอโร
ฟอรม์)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.76 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.77 - - ทีม่โีบรโมมเีทน (เมทลิโบรไมด)์ หรอืโบรโม
คลอโรมเีทน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.77 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.78 - - ทีม่เีพอรฟ์ลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสารพเีอฟซ)ี 
หรอืไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสารเอชเอฟซ)ี
 แต่ไมม่คีลอโรฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสารซเีอฟ
ซ)ี หรอืไฮโดรคลอโรฟลูออโรคารบ์อน (กลุ่มสาร
เอชซเีอฟซ)ี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.78 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้
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3824.79 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.79 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.81 - - ทีม่อีอกซเิรน (เอทลินีออกไซด)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.82 - - ทีม่โีพลคิลอรเินเต็ดไบฟีนลิ (กลุ่มสารพซีบี)ี 
โพลคิลอรเินเต็ดเทอฟีนลิ (กลุ่มสารพซีที)ี หรอื
โพลโิบรมเินเต็ดไบฟีนลิ (กลุ่มสารพบีบี)ี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.82 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.83 - - ทีม่ทีรสิ (2,3 ไดโบรโมโพรพลิ) ฟอสเฟต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.83 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3824.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3824.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  หากวา่
สารหรอืสารประกอบทีอ่ยูใ่นสนิคา้ของประเภทยอ่ยนีม้ ี
อยูไ่มม่ากกวา่รอ้ยละ 60 โดยน้ําหนักของสนิคา้นัน้

3825

3825.10 - ขยะเทศบาล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3825.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3825.20 - ตะกอนจากน้ําเสยี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3825.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3825.30 - ของเสยีจากสถานพยาบาล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3825.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3825.41 - - ชนดิฮาโลเจเนเต็ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3825.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3825.49 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3825.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3825.50 - ของเสยีทีเ่ป็นของเหลวกัดลา้งโลหะ    
น้ํามันไฮดรอลกิ น้ํามันเบรค และของเหลวกัน การ
เยอืกแข็ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3825.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3825.61 - - มอีงคป์ระกอบสว่นใหญเ่ป็นสารอนิทรยี์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3825.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ผลติภณัฑท์ีเ่หลอืจากอตุสาหกรรมเคมหีรอืจากอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกนั ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวม
ไวใ้นทีอ่ ืน่ ขยะเทศบาล ตะกอนจากนํา้เสยี  ของเสยีอืน่ๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นหมายเหต ุ(6) ของตอนนี้
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3825.69 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3825.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3825.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3825.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

3901

3901.10 - โพลเิอทลินีทีม่คีวามถว่งจําเพาะนอ้ยกวา่ 0.94 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3901.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3901.20 - โพลเิอทลินีทีม่คีวามถว่งจําเพาะตัง้แต่ 0.94 ขึน้
ไป

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3901.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3901.30 - เอทลินี-ไวนลิอะซเีทตโคโพลเิมอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3901.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3901.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3901.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3902

3902.10 - โพลโิพรพลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3902.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3902.20 - โพลไิอโซบวิทลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3902.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3902.30 - โพรพลินีโคโพลเิมอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3902.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

ตอนที ่ 39 พลาสตกิและของทีทํ่าดว้ยพลาสตกิ

โพลเิมอรข์องเอทลินี ในลกัษณะข ัน้ปฐม

โพลเิมอรข์องโพรพลินีหรอืของโอลฟิีนอืน่ ๆ ในลกัษณะข ัน้ปฐม
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3902.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3902.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3903

3903.11 - - ชนดิเอกซแพนซเิบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3903.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3903.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3903.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3903.20 - สไตรนี-อะครโิลไนไทรล ์(เอสเอเอ็น) โคโพลิ
เมอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3903.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3903.30 - อะครโิลไนไทรล-์บวิทาไดอนี-สไตรนี (เอบเีอส) 
โคโพลเิมอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3903.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3903.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3903.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3904

3904.10 - โพล(ิไวนลิคลอไรด)์ ทีไ่มไ่ดผ้สมกับสารอืน่ใด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3904.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3904.30 - ไวนลิคลอไรด-์ไวนลิอะซเีทตโคโพลเิมอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3904.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3904.40 - ไวนลิคลอไรดโ์คโพลเิมอรอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3904.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

โพลเิมอรข์องสไตรนี ในลกัษณะข ัน้ปฐม

โพลเิมอรข์องไวนลิคลอไรดห์รอืของฮาโลเจเนเต็ดโอลฟิีนอืน่ ๆ ในลกัษณะข ัน้ปฐม
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3904.50 - ไวนลิดินีคลอไรดโ์พลเิมอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3904.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3904.61 - - โพลเิตตระฟลูโอโรเอทลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3904.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3904.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3904.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3904.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3904.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3905

3905.12 - - ทีเ่ป็นดสิเพอรชั์นในน้ํา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3905.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3905.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3905.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3905.21 - - ทีเ่ป็นดสิเพอรชั์นในน้ํา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3905.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3905.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3905.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3905.30 - โพล(ิไวนลิแอลกอฮอล)์ จะมหีมูอ่ันไฮโดรไลส์
อะซเีทตหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3905.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

โพลเิมอรข์องไวนลิอะซเีทตหรอืของไวนลิเอสเทอรอ์ ืน่ๆ ในลกัษณะข ัน้ปฐม  รวมท ัง้ไวนลิโพลิ
เมอรอ์ ืน่ ๆ ในลกัษณะข ัน้ปฐม
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3905.91 - - โคโพลเิมอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3905.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3905.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3905.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3906

3906.10 - โพล ิ(เมทลิเมทาครเิลต) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3906.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3906.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3906.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3907

3907.10 - โพลอิะซทัีล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3907.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3907.20 - โพลอิเีทอรอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3907.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3907.30 - อพีอกไซดเ์รซนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3907.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3907.40 - โพลคิารบ์อเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3907.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3907.60 - โพล(ิเอทลินีเทเรฟทาเลต) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3907.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ๆ

โพลอิะซทีลั โพลอิเีทอรอ์ ืน่ ๆ และอพีอกไซดเ์รซนิ ในลกัษณะข ัน้ปฐม โพลคิารบ์อเนต          แอล
คดิเรซนิ โพลแิอลลลิเอสเทอร ์และโพลเิอสเทอรอ์ ืน่ๆ ในลกัษณะข ัน้ปฐม

อะครลิกิโพลเิมอร ์ในลกัษณะข ัน้ปฐม
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3907.70 - โพล ิ(แล็กตกิแอซดิ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3907.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ๆ

3907.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3907.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ๆ

3908

3908.10 - โพลอิะไมด-์6  โพลอิะไมด-์11  โพลอิะไมด-์12 
 โพลอิะไมด-์6, 6   โพลอิะไมด-์6,9  โพลอิะไมด-์
6,10 หรอื โพลอิะไมด-์6,12

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3908.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3909

3909.10 - ยเูรยีเรซนิ และไทโอยเูรยีเรซนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3909.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3909.20 - เมลามนีเรซนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3909.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3909.40 - ฟีโนลกิเรซนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3909.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3909.50 - โพลยิรูเีทน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3909.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3910

3910.00 ซลิโิคน ในลักษณะขัน้ปฐม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3910.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3911

โพลอิะไมด ์ในลกัษณะข ัน้ปฐม

อะมโินเรซนิ ฟีโนลกิเรซนิ และโพลยิรูเีทน ในลกัษณะข ัน้ปฐม

ซลิโิคน ในลกัษณะข ัน้ปฐม

ปิโตรเลยีมเรซนิ ควิมาโรนอนิดนีเรซนิ โพลเิทอรพ์นี  โพลซิลัไฟด์ โพลซิลัโฟน และผลติภณัฑ์
อืน่ ๆ ทีร่ะบไุวใ้นหมายเหต ุ3 ของตอนนี ้ซึง่ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่          ในลกัษณะข ัน้ปฐม

หนา้ที ่127
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3911.10 - ปิโตรเลยีมเรซนิ ควิมาโรน อนิดนีหรอืควิมาโรน-
อนิดนีเรซนิ และโพลเิทอรพ์นี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3911.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3911.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3911.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3912

3912.11 - - ชนดิน็อนพลาสตไิซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3912.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3912.12 - - ชนดิพลาสตไิซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3912.12จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3912.20 - เซลลูโลสไนเทรต (รวมถงึคอลโลเดยีน) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3912.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3912.31 - - คารบ์อกซเิมทลิเซลลูโลส และเกลอืของคาร์
บอกซเิมทลิเซลลูโลส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3912.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3912.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3912.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3912.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3912.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3913

เซลลโูลสและอนพุนัธเ์คมขีองเซลลโูลส ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ ในลกัษณะข ัน้ปฐม

โพลเิมอรธ์รรมชาต ิ(เช่น กรดแอลจนิกิ) และโพลเิมอรธ์รรมชาตทิีด่ดัแปลงโครงสรา้ง (เช่น
โปรตนีแข็ง อนพุนัธเ์คมขีองยางธรรมชาต)ิ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในลกัษณะข ัน้ปฐม

หนา้ที ่128
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3913.10 - กรดแอลจนิกิ เกลอืและเอสเทอรข์องกรดแอลจิ
นกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3913.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3913.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3913.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3914

3914.00 ไอออนเอกซเ์ชนเจอร ์ทีม่โีพลเิมอรต์ามประเภทที่
 39.01 ถงึ 39.13 เป็นหลัก         ในลักษณะขัน้
ปฐม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3914.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หากวา่
สัดสว่นของโพลเิมอรภ์ายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ
 40 โดยน้ําหนักของปรมิาณโพลเิมอรทั์ง้หมด

3915

3915.10 - ของโพลเิมอรข์องเอทลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3915.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีก่ําเนดิโดยใชวั้ตถดุบิในอาณาเขตประเทศ
คู่ภาคปีระเทศหนึง่หรอืทัง้สองประเทศทีก่ําหนดไวใ้น
ขอ้ 3 ของภาคผนวก 2

3915.20 - ของโพลเิมอรข์องสไตรนี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3915.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีก่ําเนดิโดยใชวั้ตถดุบิในอาณาเขตประเทศ
คู่ภาคปีระเทศหนึง่หรอืทัง้สองประเทศทีก่ําหนดไวใ้น
ขอ้ 3 ของภาคผนวก 2

3915.30 - ของโพลเิมอรข์องไวนลิคลอไรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3915.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีก่ําเนดิโดยใชวั้ตถดุบิในอาณาเขตประเทศ
คู่ภาคปีระเทศหนึง่หรอืทัง้สองประเทศทีก่ําหนดไวใ้น
ขอ้ 3 ของภาคผนวก 2

3915.90 - ของพลาสตกิอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3915.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีก่ําเนดิโดยใชวั้ตถดุบิในอาณาเขตประเทศ
คู่ภาคปีระเทศหนึง่หรอืทัง้สองประเทศทีก่ําหนดไวใ้น
ขอ้ 3 ของภาคผนวก 2

3916

3916.10 - ของโพลเิมอรข์องเอทลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3916.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3916.20 - ของโพลเิมอรข์องไวนลิคลอไรด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3916.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เศษ เศษตดัและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ ทีเ่ป็นพลาสตกิ

ใยยาวเด ีย่วทําดว้ยพลาสตกิ ทีม่ขีนาดภาคตดัขวางใดเกนิ 1 มลิลเิมตร เสน้ แทง่ และรปูทรงโพร
ไฟลทํ์าดว้ยพลาสตกิ จะแตง่ผวิหรอืไมก็่ตาม แตต่อ้งไมทํ่ามากไปกวา่นี้

ไอออนเอกซเ์ชนเจอร ์ทีม่โีพลเิมอรต์ามประเภทที่ 39.01 ถงึ 39.13 เป็นหลกั ในลกัษณะข ัน้ปฐม

หนา้ที ่129
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3916.90 - ของพลาสตกิอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3916.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3917

3917.10 - ไสเ้ทยีม (ปลอกไสก้รอก) ทําดว้ยโปรตนีแข็ง
หรอืวัตถจํุาพวกเซลลูโลส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3917.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3917.32 - - อืน่ ๆ ทีไ่มเ่สรมิใหแ้ข็งแรงหรอืไมม่วัีตถอุืน่อยู่
ดว้ยไมม่อีปุกรณ์ตดิตัง้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3917.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3919

3919.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3919.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3920

3920.61 - - ทําดว้ยโพลคิารบ์อเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3920.62 - - ทําดว้ยโพล(ิเอทลินีเทเรฟทาเลต) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3920.69 - - ทําดว้ยโพลเิอสเทอรอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3920.71 - - ทําดว้ยรเีจเนอเรเต็ดเซลลูโลส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.71 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3920.73 - - ทําดว้ยเซลลูโลสอะซเีทต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.73 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3920.79 - - ทําดว้ยอนุพันธอ์ืน่ ๆ ของเซลลูโลส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.79 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3920.92 - - ทําดว้ยโพลอิะไมด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3920.93 - - ทําดว้ยอะมโินเรซนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3920.94 - - ทําดว้ยฟีโนลกิเรซนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

หลอดหรอืทอ่และทอ่ออ่น รวมท ัง้อปุกรณ์ตดิต ัง้ของของดงักลา่ว (เช่น ขอ้ตอ่ ขอ้งอ แป้นขอ้ตอ่) 
ทําดว้ยพลาสตกิ

แผน่ แผน่บาง ฟิลม์ ฟอยล ์เทป แถบ และรปูทรงแบนอืน่ ๆ ชนดิยดึตดิไดใ้นตวั ทําดว้ยพลาสตกิ
จะเป็นมว้นหรอืไมก็่ตาม

แผน่ แผน่บาง ฟิลม์ ฟอยลแ์ละแถบ ชนดิอืน่ ทําดว้ยพลาสตกิทีไ่มทํ่าเป็นแบบเซลลลูารแ์ละไม่
เสรมิใหแ้ข็งแรง ไมอ่ดัเป็นช ัน้ ไมเ่สรมิรองหรอืไมป่ระกบโดยวธิที ีค่ลา้ยกนั ดว้ยวตัถอุ ืน่
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3920.99 - - ทําดว้ยพลาสตกิอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3920.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3921

3921.14 - - ทําดว้ยรเีจเนอเรเต็ดเซลลูโลส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3921.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3921.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3921.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3923

3923.29 - - ทําดว้ยพลาสตกิอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3923.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3923.40 - แกนมว้น กรวยมว้น กระสวย และ              
ของรองรับทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3923.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3924

3924.10 - เครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหาร และเครือ่งครัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3924.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3926

3926.10 - ของใชสํ้านักงานหรอืโรงเรยีน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3926.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

3926.40 - รปูปัน้ขนาดเล็กและเครือ่งประดับอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 3926.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4001

4001.10 - น้ํายางธรรมชาต ิจะผา่นกรรมวธิพีรวัีลแคไนซเ์ซ
ชันหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4001.21 - - ยางแผน่รมควัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4001.22 - - ยางธรรมชาตทิีก่ําหนดไวใ้นทางเทคนคิ (ทเีอส
เอ็นอาร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4001.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ของทีใ่ชล้ําเลยีงสนิคา้หรอืบรรจสุนิคา้ รวมท ัง้จกุ ฝา และทีปิ่ดครอบอืน่ๆ  ทําดว้ยพลาสตกิ

เครือ่งใชบ้นโตะ๊อาหาร เครือ่งครวั ของใชใ้นบา้นเรอืนอืน่ ๆ และของใชเ้พือ่สขุลกัษณะหรอืใชใ้น
หอ้งนํา้ ทําดว้ยพลาสตกิ

ของอืน่ ๆ ทําดว้ยพลาสตกิ และของทีทํ่าดว้ยวตัถอุ ืน่ ๆ ตามประเภทที่ 39.01 ถงึ 39.14

ตอนที ่ 40 ยางและของทําดว้ยยาง

ยางธรรมชาติ บาลาตา กตัตาเปอรช์า กวายลู  ชเิคลิ และกมัธรรมชาตทิีค่ลา้ยกนั          ใน
ลกัษณะข ัน้ปฐม หรอืเป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ

แผน่ แผน่บาง ฟิลม์ ฟอยลแ์ละแถบ ชนดิอืน่ ทําดว้ยพลาสตกิ
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4001.30 - บาลาตา กัตตาเปอรช์า กวายลู ชเิคลิ และกัม
ธรรมชาตทิีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4001.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เป็นสนิคา้ทีม่าจากพชืตามธรรมชาตทิีเ่ตบิในอาณาเขต
ประเทภคู่ภาคปีระเทศหนึง่หรอืทัง้สองประเทศ

4002

4002.11 - - น้ํายาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.20 - ยางบวิทาไดอนี (บอีาร)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.31 - - ยางไอโซบวิทนีไอโซพรนี (บวิทลิ) (ไอไออาร)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.41 - - น้ํายาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.51 - - น้ํายาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.60 - ยางไอโซพรนี (ไออาร)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.70 - ยางเอทลินี-โพรพลินิ-น็อน-คอนจเุกเต็ดไดอนี
(อพีดีเีอ็ม)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4002.80 - ของผสมทีไ่ดจ้ากผลติภัณฑใ์ด ๆ ตามประเภทที่
 40.01 ผสมกับผลติภัณฑใ์ด ๆ ตามประเภทนี้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ หากวา่มี
ยางในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 โดยน้ําหนักของ
ปรมิาณยางทัง้หมด

ยางสงัเคราะห ์และแฟกตชิทีไ่ดจ้ากนํา้มนั ในลกัษณะข ัน้ปฐม หรอืเป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ
 รวมท ัง้ของผสมทีไ่ดจ้ากผลติภณัฑใ์ด ๆ ตามประเภทที ่40.01 ผสมกบัผลติภณัฑใ์ด ๆ ตาม
ประเภทนี ้ในลกัษณะข ัน้ปฐม หรอืเป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ
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4002.91 - - น้ํายาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ หากวา่มี
ยางในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 โดยน้ําหนักของ
ปรมิาณยางทัง้หมด

4002.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4002.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ หากวา่มี
ยางในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 โดยน้ําหนักของ
ปรมิาณยางทัง้หมด

4003

4003.00 ยางปรับสภาพ (รเีคลม) ในลักษณะขัน้ปฐมหรอื
เป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4003.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4005

4005.10 - ทีผ่สมกับคารบ์อนแบล็กหรอืซลิกิา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4005.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่4001 หรอื 4002

4005.91 - - เป็นแผน่ แผน่บาง และเป็นแถบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4005.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่4001 หรอื 4002

4005.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4005.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่4001 หรอื 4002

4006

4006.10 - แถบ "คาเมลแบล็ก" สําหรับหล่อดอกยางนอก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4006.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4006.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4006.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4007

4007.00 ดา้ยและดา้ยชนดิคอรด์ ทําดว้ยยางวัลแคไนซ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4007.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4008

4008.11 - - เป็นแผน่ แผน่บางและเป็นแถบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4008.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4008.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4008.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

แผน่ แผน่บาง แถบ เสน้ และรปูทรงโพรไฟล์ ทําดว้ยยางวลัแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง

ยางอนัวลัแคไนซใ์นลกัษณะอืน่ (เช่น เสน้ หลอดหรอืทอ่และรปูทรง-โพรไฟล)์ และทีเ่ป็นของ
สําเร็จรปู (เช่นแผน่กลม และวงแหวน)

ดา้ยและดา้ยชนดิคอรด์ ทําดว้ยยางวลัแคไนซ์

ยางปรบัสภาพ (รเีคลม) ในลกัษณะข ัน้ปฐมหรอืเป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ

ยางผสม (คอมพาวนด)์ ชนดิอนัวลัแคไนซใ์นลกัษณะข ัน้ปฐม หรอืเป็นแผน่ แผน่บางหรอืเป็นแถบ
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4008.21 - - เป็นแผน่ แผน่บางและเป็นแถบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4008.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4008.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4008.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4009

4009.11 - - ไมม่อีปุกรณ์ตดิตัง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4009.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4009.12 - - มอีปุกรณ์ตดิตัง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4009.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4009.21 - - ไมม่อีปุกรณ์ตดิตัง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4009.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4009.22 - - มอีปุกรณ์ตดิตัง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4009.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4009.31 - - ไมม่อีปุกรณ์ตดิตัง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4009.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4009.32 - - มอีปุกรณ์ตดิตัง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4009.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4009.41 - - ไมม่อีปุกรณ์ตดิตัง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4009.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4009.42 - - มอีปุกรณ์ตดิตัง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4009.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4010

4010.11 - - เสรมิใหแ้ข็งแรงดว้ยโลหะเท่านัน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4010.12 - - เสรมิใหแ้ข็งแรงดว้ยวัตถทุอเท่านัน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4010.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

หลอดหรอืทอ่และทอ่ออ่น ทําดว้ยยางวลัแคไนซ์ นอกจากยางแข็ง มหีรอืไมม่อีปุกรณ์ตดิต ัง้ (เช่น
 ขอ้ตอ่ ขอ้งอ แป้นขอ้ตอ่)

สายพานลําเลยีง สายพานสง่กําลงั หรอืของทีใ่ชเ้ป็นสายพานทําดว้ยยางวลัแคไนซ์
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4010.31 - - สายพานสง่กําลังเป็นวงมภีาคตัดขวางเป็นรปู
สีเ่หลีย่มคางหม ู(สายพานรปูตัวว)ี สายพานหลาย
ลิม่ (วรีบิด)์ ทีม่เีสน้รอบวงภายนอกเกนิ 60 
เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 180 เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4010.32 - - สายพานสง่กําลังเป็นวงมภีาคตัดขวางเป็นรปู
สีเ่หลีย่มคางหม ู(สายพานรปูตัวว)ี นอกจาก
สายพานหลายลิม่ (วรีบิด)์ ทีม่เีสน้รอบวงภายนอก
เกนิ 60 เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 180 เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4010.33 - - สายพานสง่กําลังเป็นวงมภีาคตัดขวางเป็นรปู
สีเ่หลีย่มคางหม ู(สายพานรปูตัวว)ี สายพานหลาย
ลิม่ (วรีบิด)์ ทีม่เีสน้รอบวงภายนอกเกนิ 180 
เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 240 เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4010.34 - - สายพานสง่กําลังเป็นวงมภีาคตัดขวางเป็นรปู
สีเ่หลีย่มคางหม ู(สายพานรปูตัวว)ี นอกจาก
สายพานหลายลิม่ (วรีบิด)์ ทีม่เีสน้รอบวงภายนอก
เกนิ 180 เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 240 เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4010.35 - - สายพานซนิโครนัสเป็นวงมเีสน้รอบวงภายนอก
เกนิ 60 เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 150 เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.35 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4010.36 - - สายพานซนิโครนัสเป็นวงมเีสน้รอบวงภายนอก
เกนิ 150 เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 198 เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.36 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4010.39 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4010.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4011

4011.10 - ชนดิทีใ่ชก้ับรถยนตน่ั์ง (รวมถงึสเตชันแวกอน
และรถแข่ง)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4011.20 - ชนดิทีใ่ชก้ับรถบัสหรอืรถบรรทุก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4011.30 - ชนดิทีใ่ชก้ับอากาศยาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4011.40 - ชนดิทีใ่ชก้ับจักรยานยนต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4011.50 - ชนดิทีใ่ชก้ับรถจักรยาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4011.61 - - ชนดิทีใ่ชก้ับยานบกและเครือ่งจักรสําหรับใช ้
ในการเกษตรหรอืการป่าไม ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ยางนอกชนดิอดัลม ทีเ่ป็นของใหม่
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4011.62 - - ชนดิทีใ่ชก้ับยานบกและเครือ่งจักรสําหรับใช ้
ในการกอ่สรา้งหรอืการขนยา้ยในทางอตุสาหกรรม
  และมขีนาดขอบลอ้ไมเ่กนิ 61  เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4011.63 - - ชนดิทีใ่ชก้ับยานบกและเครือ่งจักรสําหรับใช ้
ในการกอ่สรา้งหรอื การขนยา้ยในทาง
อตุสาหกรรม  และมขีนาดขอบลอ้เกนิ 61  
เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.63 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4011.69 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4011.92 - - ชนดิทีใ่ชก้ับยานบกและเครือ่งจักรสําหรับใช ้
ในการเกษตรหรอืการป่าไม ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4011.93 - - ชนดิทีใ่ชก้ับยานบกและเครือ่งจักรสําหรับใช ้
ในการกอ่สรา้งหรอืการขนยา้ยในทางอตุสาหกรรม
  และมขีนาดขอบลอ้ไมเ่กนิ 61  เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4011.94 - - ชนดิทีใ่ชก้ับยานบกและเครือ่งจักรสําหรับใช ้
ในการกอ่สรา้งหรอืการขนยา้ยในทางอตุสาหกรรม
  และมขีนาดขอบลอ้เกนิ 61  เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4011.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4011.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4012

4012.11 - - ชนดิทีใ่ชก้ับรถยนตน่ั์ง (รวมถงึสเตชันแวกอน
และรถแข่ง)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4012.12 - - ชนดิทีใ่ชก้ับรถบัสหรอืรถบรรทุก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4012.13 - - ชนดิทีใ่ชก้ับอากาศยาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4012.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4012.20 - ยางนอกชนดิอัดลมทีใ่ชแ้ลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ยางนอกชนดิอดัลม ทีห่ลอ่ดอกใหมห่รอืทีใ่ชแ้ลว้ ยางตนั หรอืยางคชูนั ดอกยางและยางรองยาง
ใน
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4012.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4012.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4013

4013.10 - ชนดิทีใ่ชก้ับรถยนตน่ั์ง (รวมถงึสเตชันแวกอน
และรถแข่ง) รถบัสหรอืรถบรรทุก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4013.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4013.20 - ชนดิทีใ่ชก้ับรถจักรยาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4013.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4013.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4013.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4014

4014.10 - ถงุยางคุมกําเนดิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4014.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4014.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4014.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4015

4015.11 - - ใชใ้นทางศัลยกรรม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4015.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4015.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4015.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4015.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4015.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4016

4016.10 - ทําดว้ยยางเซลลูลาร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4016.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4016.91 - - สิง่ปพูืน้และเสือ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4016.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4016.92 - - ยางลบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4016.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ยางใน

ของอืน่ ๆ ทําดว้ยยางวลัแคไนซน์อกจากยางแข็ง

ของใชเ้พือ่การอนามยัหรอืใชใ้นทางเภสชักรรม (รวมถงึหวันม) ทําดว้ยยางวลัแคไนซน์อกจาก
ยางแข็ง มหีรอืไมม่อีปุกรณ์ตดิต ัง้ทีทํ่าดว้ยยางแข็ง

เครือ่งแตง่กายและของทีใ่ชป้ระกอบกบัเครือ่งแตง่กาย (รวมถงึถงุมอืทกุชนดิ) ใชเ้พือ่
วตัถปุระสงคใ์ดก็ตามทําดว้ยยางวลัแคไนซ ์นอกจากยางแข็ง
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4016.93 - - ปะเก็น แหวนรอง และซลีอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4016.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4016.94 - - เครือ่งป้องกันการกระแทกของเรอืหรอื อูเ่รอื  
จะอัดลมไดห้รอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4016.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4016.95 - - ของอืน่ ๆ ทีอ่ัดลมได ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4016.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

4016.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4016.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4017

4017.00 ยางแข็ง (เชน่ เอโบไนต)์ ทุกลักษณะ รวมถงึเศษ
และของทีใ่ชไ้มไ่ดแ้ละของทําดว้ยยางแข็ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4017.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4101

4101.20 - หนังทัง้ตัว เมือ่เพยีงแต่ทําใหแ้หง้มน้ํีาหนักต่อ
ผนืไมเ่กนิ 8 กโิลกรัม   เมือ่ใสเ่กลอื แลว้ทําให ้
แหง้มน้ํีาหนักไมเ่กนิ 10 กโิลกรัม เมือ่สดหรอืหมัก
เกลอืหรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีโดยวธิอี ืน่ มน้ํีาหนักไม่
เกนิ 16 กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4101.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4101.50 - หนังทัง้ตัว มน้ํีาหนักเกนิ 16 กโิลกรัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4101.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4101.90 - อืน่ๆ รวมถงึสว่นหลัง (บัตต)์ ครึง่ของสว่นหลัง
(เบนด)์ และสว่นทอ้ง (เบลลสี)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 410190 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4102

4102.10 - มขีนตดิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4102.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4102.21 - - หมัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4102.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4102.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4102.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

หนงัดบิของสตัวจ์ําพวกโคกระบอื หรอืจําพวกมา้ (สด ใสเ่กลอื แหง้ ใสป่นูขาว หมกัหรอืทําไว้
ไมใ่หเ้สยีโดยวธิอี ืน่ แตต่อ้งไมฟ่อก ไมต่กแตง่แบบพารช์เมนต ์หรอืไมจ่ดัทํามากไปกวา่นี)้  จะเอา
ขนออกหรอืผา่หรอืไมก็่ตาม

หนงัดบิของสตัวจ์ําพวกแกะหรอืลกูแกะ (สด ใสเ่กลอื แหง้ ใสป่นูขาว หมกัหรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีโดย
วธิอี ืน่ แตต่อ้งไมฟ่อก ไมต่กแตง่แบบพารช์เมนตห์รอืไมจ่ดัทํามากไปกวา่นี)้ จะมขีนตดิหรอืผา่
หรอืไมก็่ตาม นอกจากหนงัดบิทีย่กเวน้ไวต้ามหมายเหต ุ1 (ค) ของตอนนี้

ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต)์ ทกุลกัษณะ รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ และของทําดว้ยยางแข็ง

ตอนที ่ 41 หนงัดบิ (นอกจากหนงัเฟอร)์ และหนงัฟอก

หนา้ที ่138



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

4103

4103.20 - ของสัตวเ์ลือ้ยคลาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4103.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4103.30 - ของสกุร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4103.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4103.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4103.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4104

4104.11 - - ฟลูเกรน  ไมผ่า่  รวมทัง้เกรนสปลติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4104.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4104.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4104.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4104.41 - - ฟลูเกรน  ไมผ่า่  รวมทัง้เกรนสปลติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4104.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4104.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4104.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4105

4105.10 - ในสภาพเปียก (รวมถงึเวตบลู) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4105.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4105.30 - ในสภาพแหง้ (ครัสต)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4105.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4106

4106.21 - - ในสภาพเปียก (รวมถงึเวตบลู) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4106.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4106.22 - - ในสภาพแหง้ (ครัสต)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4106.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4106.31 - - ในสภาพเปียก (รวมถงึเวตบลู) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4106.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

หนงัทีฟ่อกแลว้หรอืหนงัครสัต ์  ของสตัวจ์ําพวกแกะหรอืลกูแกะ ไมม่ขีนตดิ  จะผา่หรอืไมก็่ตาม  
แตไ่มจ่ดัทํามากไปกวา่นี้

หนงัทีฟ่อกแลว้หรอืหนงัครสัต ์  ของสตัวอ์ ืน่ๆ  ไมม่ขีนตดิ จะผา่หรอืไมก็่ตาม  แตไ่มจ่ดัทํามากไป
กวา่นี้

หนงัดบิอืน่ ๆ (สด ใสเ่กลอื แหง้ ใสป่นูขาว หมกั หรอืทําไวไ้มใ่หเ้สยีโดยวธิอี ืน่ แตต่อ้งไมฟ่อก ไม่
ตกแตง่แบบพารช์เมนตห์รอืไมจ่ดัทํามากไปกวา่นี)้ จะเอาขนออกหรอืผา่หรอืไมก็่ตาม นอกจาก
หนงัดบิทีย่กเวน้ไวต้ามหมายเหต ุ1 (ข) หรอื 1 (ค) ของตอนนี้

หนงัทีฟ่อกแลว้หรอืหนงัครสัต ์  ของสตัวจ์ําพวกโคกระบอื  หรอืจําพวกมา้  ไมม่ขีนตดิ    จะผา่
หรอืไมก็่ตาม  แตไ่มจ่ดัทํามากไปกวา่นี้
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4106.32 - - ในสภาพแหง้ (ครัสต)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4106.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4106.40 - ของสัตวเ์ลือ้ยคลาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4106.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4106.91 - - ในสภาพเปียก (รวมถงึเวตบลู) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4106.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4106.92 - - ในสภาพแหง้ (ครัสต)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4106.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4107

4107.11 - - ฟลูเกรน  ไมผ่า่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4107.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4107.12 - - เกรนสปลติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4107.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4107.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4107.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4107.91 - - ฟลูเกรน  ไมผ่า่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4107.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4107.92 - - เกรนสปลติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4107.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4107.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4107.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4112

4112.00 หนังฟอกทีจั่ดทําเพิม่เตมิภายหลังการฟอก
หรอืครัสติง้  รวมถงึหนังฟอกทีต่กแต่งแบบพารช์
เมนต ์ ของสัตวจํ์าพวกแกะหรอืลูกแกะ ไมม่ขีน
ตดิ  จะผา่หรอืไมก่็ตาม  นอกจากหนังฟอกตาม
ประเภทที ่41.14

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4112.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4113

4113.10 - ของแพะหรอืลูกแพะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4113.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

หนงัฟอกทีจ่ดัทําเพิม่เตมิภายหลงัการฟอกหรอืครสัต ิง้  รวมถงึหนงัฟอกทีต่กแตง่แบบพารช์เมนต์
 ของสตัวจ์ําพวกโคกระบอืหรอืจําพวกมา้ ไมม่ขีนตดิ จะผา่หรอืไมก็่ตาม  นอกจากหนงัฟอกตาม
ประเภทที ่41.14

หนงัฟอกทีจ่ดัทําเพิม่เตมิภายหลงัการฟอกหรอืครสัต ิง้  รวมถงึหนงัฟอกทีต่กแตง่แบบพารช์เมนต์
  ของสตัวจ์ําพวกแกะหรอืลกูแกะ ไมม่ขีนตดิ  จะผา่หรอืไมก็่ตาม  นอกจากหนงัฟอกตามประเภท
ที ่41.14

หนงัฟอกทีจ่ดัทําเพิม่เตมิภายหลงัการฟอกหรอืครสัต ิง้  รวมถงึหนงัฟอกทีต่กแตง่แบบพารช์เมนต์
 ของสตัวอ์ ืน่ๆ ไมม่ขีนตดิ  จะผา่หรอืไมก็่ตาม  นอกจากหนงัฟอกตามประเภทที ่41.14
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4113.20 - ของสกุร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4113.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4113.30 - ของสัตวเ์ลือ้ยคลาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4113.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4113.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4113.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4114

4114.10 - หนังฟอกชนดิชามัว (รวมถงึชนดิคอมบเินชันชา
มัว)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4114.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4114.20 - หนังฟอกชนดิเพเทนตแ์ละชนดิเพเทนตล์ามเิน
เต็ด รวมทัง้หนังฟอกทีเ่คลอืบดว้ยโลหะ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4114.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4115

4115.10 - หนังอัดทีม่หีนังฟอกหรอืเสน้ใยหนังฟอกเป็น
หลัก ทีเ่ป็นแผน่หนา แผน่บางหรอืเป็นแถบ จะ
เป็นมว้นหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4115.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4115.20 - เศษตัดและเศษอืน่ ๆ ของหนังฟอกหรอืของ
หนังอัด ทีไ่มเ่หมาะสําหรับการผลติเครือ่งหนัง 
รวมทัง้ฝุ่ นหนัง ผงหนัง และหนังป่น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4115.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4205

4205.00 ของอืน่ ๆ ทําดว้ยหนังฟอกหรอืหนังอัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4205.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4206

4206.00 ของทําดว้ยไสสั้ตว ์(นอกจากไสตั้วไหม) กระพุง้
ลําไสใ้หญ ่ถงุกระเพาะ หรอืทําดว้ยเอ็นสัตว์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4206.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4301

4301.10 - หนังมงิคทั์ง้ตัว มหีรอืไมม่หีัว หางหรอือุง้เทา้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4301.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ตอนที ่ 43 หนงัเฟอร ์เฟอรเ์ทยีม และผลติภณัฑข์องของดงักลา่ว

หนงัเฟอรด์บิ (รวมถงึหวั หาง อุง้เทา้ และชิน้หรอืสว่นตดัอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสําหรบัใชป้ระโยชนใ์น
กจิการหนงัเฟอร)์ นอกจากหนงัดบิตามประเภทที ่41.01  41.02 หรอื 41.03

หนงัฟอกชนดิชามวั (รวมถงึชนดิคอมบเินชนัชามวั) หนงัฟอกชนดิเพเทนตแ์ละชนดิเพเทนตล์า
มเินเต็ด รวมท ัง้หนงัฟอกทีเ่คลอืบดว้ยโลหะ

ของทําดว้ยไสส้ตัว ์(นอกจากไสต้วัไหม) กระพุง้ลําไสใ้หญ่ ถงุกระเพาะ หรอืทําดว้ยเอ็นสตัว์

หนงัอดัทีม่หีนงัฟอกหรอืเสน้ใยหนงัฟอกเป็นหลกั ทีเ่ป็นแผน่หนา แผน่บางหรอืเป็นแถบ   จะเป็น
มว้นหรอืไมก็่ตาม  เศษตดัและเศษอืน่ ๆ ของหนงัฟอกหรอืของหนงัอดั ทีไ่มเ่หมาะสําหรบัการผลติ
เครือ่งหนงั รวมท ัง้ฝุ่ นหนงั ผงหนงั และหนงัป่น

ตอนที ่ 42 เครือ่งหนงั เครือ่งอานและเครือ่งเทยีมลาก เครือ่งใชส้ําหรบัเดนิทาง กระเป๋าถอื และภาชนะทีค่ลา้ยกนั
 ของทีทํ่าดว้ยไสส้ตัว ์(นอกจากไสต้วัไหม)

ของอืน่ ๆ ทําดว้ยหนงัฟอกหรอืหนงัอดั
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4301.30 - หนังลูกแกะชนดิต่อไปนี ้แอสทราคาน บรอด
เทล คาราคัล เปอรเ์ซยีน  และลูกแกะทีค่ลา้ยกัน
 ลูกแกะอนิเดยี จนี มองโกเลยีหรอื ธเิบต ทัง้ตัว 
มหีรอืไมม่หีัว หางหรอือุง้เทา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4301.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4301.60 - หนังสนัุขจิง้จอกทัง้ตัว มหีรอืไมม่หีัว หางหรอือุง้
เทา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4301.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4301.80 - หนังเฟอรอ์ืน่ๆ ทัง้ตัว มหีรอืไมม่หีัว หางหรอือุง้
เทา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4301.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4301.90 - หัว หาง อุง้เทา้ และชิน้หรอืสว่นตัดอืน่ ๆ ที่
เหมาะสําหรับใชป้ระโยชนใ์นกจิการหนังเฟอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4301.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4302

4302.11 - - หนังมงิค์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4302.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4302.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4302.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4302.20 - หัว หาง อุง้เทา้ และชิน้หรอืสว่นตัดอืน่ ๆ ยังไม่
ประกอบเขา้ดว้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4302.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4302.30 - หนังทัง้ตัว และชิน้หรอืสว่นตัดของหนังดังกล่าว
 ทีป่ระกอบเขา้ดว้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4302.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4303

4303.10 - เครือ่งแต่งกายและของทีใ่ชป้ระกอบกับเครือ่ง
แต่งกาย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4303.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4303.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4303.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4304

4304.00 เฟอรเ์ทยีมและของทําดว้ยเฟอรเ์ทยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4304.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4401

4401.10 - ไมฟื้น เป็นท่อน ดุน้ กิง่ มัดหรอืมลัีกษณะที่
คลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4401.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เฟอรเ์ทยีมและของทําดว้ยเฟอรเ์ทยีม

ตอนที ่ 44 ไมแ้ละของทําดว้ยไม ้ถา่นไม้

ไมฟื้น เป็นทอ่น ดุน้ กิง่ มดั หรอืมลีกัษณะทีค่ลา้ยกนั ไมเ้ป็นชิน้หรอืสะเก็ด รวมท ัง้ข ีเ้ล ือ่ย เศษไม้
และของทีใ่ชไ้มไ่ดทํ้าดว้ยไม ้จะเกาะหรอืตดิรวมกนัเป็นทอ่น กอ้น เป็นเพลเลตหรอืลกัษณะที่
คลา้ยกนัหรอืไมก็่ตาม

หนงัเฟอรท์ ีฟ่อกหรอืตกแตง่แลว้ (รวมถงึหวั หาง อุง้เทา้ และชิน้ หรอืสว่นตดัอืน่ ๆ) ทีย่งัไม่
ประกอบ หรอืทีป่ระกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ (โดยไมม่วีตัถอุ ืน่ประกอบรว่มอยูด่ว้ย) นอกจากของตาม
ประเภทที ่43.03

เครือ่งแตง่กาย ของทีใ่ชป้ระกอบกบัเครือ่งแตง่กาย และของอืน่ ๆ ทําดว้ยหนงัเฟอร์
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4401.21 - - ไมจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4401.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4401.22 - - ไมใ่ชไ่มจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4401.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4401.30 - ขีเ้ลือ่ย เศษไมแ้ละของทีใ่ชไ้มไ่ดทํ้าดว้ยไม ้ จะ
เกาะหรอืตดิรวมกันเป็นท่อน กอ้น เป็นเพลเลต
หรอืลักษณะทีค่ลา้ยกันหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4401.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4402

4402.10 - จากไมไ้ผ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4402.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4402.90 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4402.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4403

4403.10 - ผา่นกรรมวธิใีชส้ทีา สยีอ้ม ครโีอโซต หรอืสาร
รักษาเนือ้ไมอ้ืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4403.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4403.20 - อืน่ ๆ ทีเ่ป็นไมจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4403.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4403.41 - - ดารก์เรดเมอแรนต ิไลตเ์รดเมอแรนตแิละเมอ
แรนตบิาเคา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4403.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4403.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4403.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4403.91 - - โอก๊ (จําพวกเคอรคั์ส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4403.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4403.92 - - บชี (จําพวกฟากัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4403.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4403.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4403.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4404 ไมร้ดัถงั ไมซ้กี รวมท ัง้ไมเ้สาเข็ม ไมเ้สาร ัว้และไมเ้สาหลกัทีเ่ส ีย้มปลายแตไ่มไ่ดเ้ล ือ่ยตามยาว ไม้
ทอ่นเล็กทีต่กแตง่อยา่งหยาบ ๆ แตย่งัไมก่ลงึไมด่ดัหรอืยงัไมทํ่าอยา่งอืน่ เหมาะสําหรบัผลติไม้
เทา้ รม่ ดา้มเครือ่งมอื หรอืผลติของทีค่ลา้ยกนั ชบิวดูและของทีค่ลา้ยกนั

ถา่นไม ้(รวมถงึถา่นทีทํ่าจากเปลอืกแข็งหรอืนตั) จะเกาะหรอืตดิรวมกนัหรอืไมก็่ตาม

ไมท้ีย่งัไมแ่ปรรปู จะถากเปลอืกหรอืกระพีอ้อกแลว้ หรอืทําเป็นสีเ่หลีย่มอยา่งหยาบ ๆ หรอืไมก็่ตาม
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4404.10 - ไมจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4404.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4404.20 - ไมใ่ชไ่มจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4404.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4405

4405.00 ฝอยไมแ้ละผงไม ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ยยอ่ย 4405.00 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4406

4406.10 - ทีไ่มอ่าบซมึดว้ยสารใด ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4406.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4406.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4406.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407

4407.10 - ไมจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407.21 - - มาฮอกกานี (จําพวกสเวยีทเีนยี) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407.22 - - วโิรลา อมิบเูอยี และแบลซา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407.25 - - ดารก์เรดเมอแรนต ิไลตเ์รดเมอแรนตแิละเมอ
แรนตบิาเคา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.25 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407.26 - - ไวตล์ออัน ไวตเ์มอแรนต ิไวตซ์รีายา เยลโลว์
เมอแรนตแิละอลัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.26 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407.91 - - โอก๊ (จําพวกเคอรคั์ส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407.92 - - บชี (จําพวกฟากัส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407.93 - - เมเปิล (จําพวกเอเซอร)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ฝอยไมแ้ละผงไม้

ไมห้มอนรถไฟหรอืรถราง

ไมท้ีเ่ล ือ่ยหรอืถากตามยาว ฝานหรอืลอก จะไส ขดัหรอืตอ่ปลายหรอืไมก็่ตาม  มคีวามหนาเกนิ  6 
 มลิลเิมตร
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4407.94 - - เชอรี ่(จําพวกพรนัูส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407.95 - - แอช (จําพวกฟราซนัิส) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4407.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4407.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4408

4408.10 - ไมจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4408.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4409

4409.21 - - ไมไ้ผ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4409.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4409.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4409.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4417

4417.00 เครือ่งมอื ตัวเครือ่งมอื ดา้มเครือ่งมอื ตัวและดา้ม
ของไมก้วาดหรอืแปรง หุน่ทํารองเทา้และหุน่อัด
รองเทา้ทําดว้ยไม ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4417.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4421

4421.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4421.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4501

4501.10 - ไมก้อ๊กธรรมชาตยัิงไมไ่ดจั้ดทําหรอืจัดทําอยา่ง
ง่าย ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4501.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4501.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4501.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4502

ของอืน่ ๆ ทําดว้ยไม้

ตอนที ่ 45 ไมก้อ๊กและของทําดว้ยไมก้อ๊ก

ไมก้อ๊กธรรมชาต ิยงัไมไ่ดจ้ดัทําหรอืจดัทําอยา่งงา่ย ๆ เศษไมก้อ๊ก รวมท ัง้ไมก้อ๊กที ่       ทําให้
แตก ทําเป็นเม็ดหรอืทีบ่ดแลว้

ไมก้อ๊กธรรมชาต ิทีเ่อาเปลอืกออกหรอืทําเป็นรปูส ีเ่หลีย่มอยา่งหยาบๆ เป็นกอ้น แผน่ แผน่บาง
หรอืแถบทีเ่ป็นรปูส ีเ่หลีย่มผนืผา้หรอืส ีเ่หลีย่มจตัรุสั (รวมถงึไมก้อ๊กทีเ่พยีงแตข่ ึน้รปูโดยยงัไมล่บ
เหลีย่มสําหรบัทําจกุหรอืทีอ่ดุ)

แผน่ไมส้ําหรบัทําไมว้เีนยีร ์(รวมถงึแผน่ไมท้ ีไ่ดจ้ากการฝานลามเินเต็ดวดู) แผน่ไมส้ําหรบัทําไม้
อดัพลายวดูหรอืแผน่ไมส้ําหรบัทําลามเินเต็ดวดูทีค่ลา้ยกนัอืน่ ๆ  และไมอ้ืน่ ๆ ทีเ่ล ือ่ยตามยาว ฝาน
 หรอืลอก จะไส ขดั ตอ่รมิหรอืตอ่ปลายหรอืไมก็่ตาม ทีม่คีวามหนาไมเ่กนิ 6 มลิลเิมตร

ไม ้(รวมถงึแถบไมแ้ละไมล้วดลายสําหรบัปพู ืน้แบบปารเ์กต์ ยงัไมป่ระกอบเขา้ดว้ยกนั)   ทีม่ขีอบ
ปลายหรอืหนา้ไม ้ทําเป็นรปูทรงอยา่งตอ่เนือ่ง (ทําเป็นลิน้ รอ่ง บงัใบ มมุเฉลยีง ขอ้ตอ่รปูตวัว ีคิว้ 
กรอบ ทําใหม้นหรอืลกัษณะทีค่ลา้ยกนั) จะไส ขดัหรอืตอ่ปลายหรอืไม ่ ก็ตาม

เครือ่งมอื ตวัเครือ่งมอื ดา้มเครือ่งมอื ตวัและดา้มของไมก้วาดหรอืแปรง หุน่ทํารองเทา้และหุน่อดั
รองเทา้ทําดว้ยไม้
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4502.00 ไมก้อ๊กธรรมชาต ิทีเ่อาเปลอืกออกหรอืทําเป็นรปู
สีเ่หลีย่มอยา่งหยาบๆ เป็นกอ้น แผน่ แผน่บาง
หรอืแถบทีเ่ป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้หรอืสีเ่หลีย่ม
จัตุรัส (รวมถงึไมก้อ๊กทีเ่พยีงแต่ขึน้รปูโดยยังไม่
ลบเหลีย่มสําหรับทําจกุหรอืทีอ่ดุ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4502.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4503

4503.10 - จกุและทีอ่ดุ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4503.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้เป็น
ผลจากการตัดแบบง่าย

4503.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4503.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้เป็น
ผลจากการตัดแบบง่าย

4504

4504.10 - กอ้น แผน่ แผน่บางและแถบ กระเบือ้งรปูทรงใด
ก็ตาม และแท่งทรงกระบอกตัน รวมถงึแผน่กลม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4504.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4504.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4504.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4701

4701.00 เยือ่ไมบ้ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4701.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4702

4702.00 เยือ่ไมเ้คมชีนดิละลายได ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4702.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4703

4703.11 - - ไมจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4703.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4703.19 - - ไมใ่ชไ่มจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4703.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4703.21 - - ไมจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4703.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4703.29 - - ไมใ่ชไ่มจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4703.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ของทําดว้ยไมก้อ๊กธรรมชาติ

ไมก้อ๊กอดั (มหีรอืไมม่สีารยดึ) และของทําดว้ยไมก้อ๊กอดั

ตอนที ่ 47 เย ือ่ไมห้รอืเย ือ่ทีไ่ดจ้ากวตัถจุําพวกเสน้ใยเซลลโูลสอืน่ๆ กระดาษหรอืกระดาษแข็งทีนํ่ากลบัคนืมา
ใชไ้ดอ้กี (เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด)้

เย ือ่ไมบ้ด

เย ือ่ไมเ้คมชีนดิละลายได้

เย ือ่ไมเ้คม ีทีเ่ป็นเย ือ่ไมโ้ซดาหรอืเย ือ่ไมซ้ลัเฟต นอกจากชนดิละลายได้
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4704

4704.11 - - ไมจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4704.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4704.19 - - ไมใ่ชไ่มจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4704.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4704.21 - - ไมจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4704.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4704.29 - - ไมใ่ชไ่มจํ้าพวกสน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4704.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4705

4705.00 เยือ่ไมท้ีไ่ดจ้ากกรรมวธิทํีาเยือ่ไมเ้ชงิกลรว่มกับ
กรรมวธิทํีาเยือ่ไมเ้คมี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4705.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4706

4706.10 - เยือ่ทีไ่ดจ้ากใยฝ้าย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4706.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4706.20 - เยือ่จากเสน้ใยทีไ่ดจ้ากกระดาษหรอืกระดาษ
แข็งทีนํ่ากลับคนืมาใชไ้ดอ้กี (เศษและของทีใ่ช ้
ไมไ่ด)้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4706.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4706.30 - อืน่ ๆ จากไมไ้ผ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4706.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4706.91 - - เยือ่บดเชงิกล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4706.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4706.92 - - เยือ่เคมี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4706.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4706.93 - - เยือ่กึง่เคมี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4706.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4707

4707.10 - ทีเ่ป็นกระดาษหรอืกระดาษแข็ง ชนดิกระดาษ
คราฟต ์ทีไ่มไ่ดฟ้อก หรอืชนดิลูกฟกู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4707.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4707.20 - ทีเ่ป็นกระดาษหรอืกระดาษแข็งชนดิอืน่ ๆ ซึง่
สว่นใหญทํ่าจากเยือ่เคมทีีฟ่อกแลว้ และไมไ่ดใ้ส่
สใีนเนือ้ท่ัวทัง้แผน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4707.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เย ือ่จากเสน้ใยทีไ่ดจ้ากกระดาษหรอืกระดาษแข็งทีนํ่ากลบัคนืมาใชไ้ดอ้กี (เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด)้
 หรอืเย ือ่ทีไ่ดจ้ากวตัถจุําพวกเสน้ใยเซลลโูลสอืน่ๆ

กระดาษหรอืกระดาษแข็งทีนํ่ากลบัคนืมาใชไ้ดอ้กี (เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด)้ 

เย ือ่ไมท้ ีไ่ดจ้ากกรรมวธิทํีาเย ือ่ไมเ้ชงิกลรว่มกบักรรมวธิทํีาเย ือ่ไมเ้คมี

เย ือ่ไมเ้คมทีีเ่ป็นเย ือ่ไมซ้ลัไฟต์ นอกจากชนดิละลายได้
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4707.30 - ทีเ่ป็นกระดาษหรอืกระดาษแข็งซึง่สว่นใหญทํ่า
จากเยือ่บดเชงิกล (เชน่ หนังสอืพมิพ ์วารสาร 
และสิง่ตพีมิพท์ีค่ลา้ยกัน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4707.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4707.90 - อืน่ ๆ รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ ซึง่ไมไ่ด ้
คัดแยก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4707.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4801

4801.00 กระดาษพมิพห์นังสอืพมิพ ์เป็นมว้นหรอืเป็นแผน่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4801.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802

4802.10 - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนดิทําดว้ยมอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802.20 - กระดาษและกระดาษแข็ง ชนดิทีใ่ชสํ้าหรับทํา
กระดาษไวแสง ไวความรอ้นหรอืไวต่อไฟฟ้า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802.40 - ทีใ่ชสํ้าหรับทํากระดาษปิดผนัง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

- - หนักนอ้ยกวา่ 40 กรัมต่อตารางเมตร
    - - กระดาษทีใ่ชสํ้าหรับทํากระดาษคารบ์อน - กระดาษทีใ่ชสํ้าหรับทํากระดาษคารบ์อนภายใต ้

ประเภทยอ่ย 4802.54  จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่น มา
จากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802.55 - - หนักตัง้แต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึน้ไป แต่ไม่
เกนิ 150 กรัมต่อตารางเมตร  เป็นมว้น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.55 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802.56 - - หนักตัง้แต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึน้ไป แต่ไม่
เกนิ 150 กรัมต่อตารางเมตร  เป็นแผน่ทีม่ดีา้น
หนึง่ยาวไมเ่กนิ 435 มลิลเิมตร และอกีดา้นหนึง่
ยาวไมเ่กนิ  297  มลิลเิมตร  เมือ่คลีอ่อก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.56 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802.57 - - อืน่ๆ  หนักตัง้แต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึน้ไป
 แต่ไมเ่กนิ 150 กรัมต่อตารางเมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.57 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802.58 - - หนักเกนิ 150 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.58 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802.61 - - เป็นมว้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802.54

ตอนที ่ 48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทําดว้ยเย ือ่กระดาษ หรอืทําดว้ยกระดาษหรอืกระดาษแข็ง

กระดาษพมิพห์นงัสอืพมิพ ์เป็นมว้นหรอืเป็นแผน่

กระดาษและกระดาษแข็ง ทีไ่มเ่คลอืบ ชนดิทีใ่ชส้ําหรบัเขยีน พมิพห์รอื วตัถปุระสงคอ์ืน่ทาง
กราฟิก บตัรเจาะและกระดาษทีใ่ชทํ้าเทปเจาะทีย่งัไมป่รรุ ู เป็นมว้นหรอืเป็นแผน่สีเ่หลีย่มผนืผา้  
(รวมถงึสีเ่หลีย่มจตัรุสั)  ขนาดเทา่ใดก็ตาม  (นอกจากกระดาษตามประเภทที ่48.01 หรอื 48.03) 
กระดาษและกระดาษแข็งชนดิทําดว้ยมอื
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4802.62 - - เป็นแผน่ทีม่ดีา้นหนึง่ยาวไมเ่กนิ 435 มลิลเิมตร
  และอกีดา้นหนึง่ยาวไมเ่กนิ  297  มลิลเิมตร  
เมือ่คลีอ่อก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4802.69 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4802.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804

4804.11 - - ไมไ่ดฟ้อก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.21 - - ไมไ่ดฟ้อก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.31 - - ไมไ่ดฟ้อก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.41 - - ไมไ่ดฟ้อก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.42 - - ฟอกท่ัวเนือ้อยา่งสมํา่เสมอและมเีสน้ใยไมท้ี่
ไดจ้ากกรรมวธิทีางเคม ีมากกวา่รอ้ยละ 95 โดย
น้ําหนักของปรมิาณเสน้ใยทัง้หมด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.51 - - ไมไ่ดฟ้อก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.52 - - ฟอกท่ัวเนือ้อยา่งสมํา่เสมอและมเีสน้ใยไมท้ี่
ไดจ้ากกรรมวธิทีางเคม ีมากกวา่รอ้ยละ 95 โดย
น้ําหนักของปรมิาณเสน้ใยทัง้หมด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4804.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4804.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4805

กระดาษคราฟต ์ทีไ่มเ่คลอืบ เป็นมว้นหรอืเป็นแผน่ นอกจากกระดาษตามประเภทที ่48.02 หรอื
48.03

กระดาษและกระดาษแข็งอืน่ ๆ ทีไ่มเ่คลอืบ เป็นมว้นหรอืเป็นแผน่ไมไ่ดจ้ดัทําหรอืผา่นกรรมวธิมีาก
ไปกวา่ทีร่ะบไุวต้ามหมายเหต ุ3 ในตอนนี้
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4805.12 - - กระดาษฟลูติง้ทําดว้ยฟาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4805.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4805.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4805.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4805.25 - - หนักเกนิ  150  กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4805.25 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4805.30 - ซัลไฟตแ์รปพงิเพเพอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4805.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4805.40 - กระดาษและกระดาษแข็งทีเ่ป็นกระดาษกรอง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4805.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4805.50 - กระดาษและกระดาษแข็งทีเ่ป็นกระดาษสักหลาด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4805.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4805.91 - - หนัก  150  กรัมต่อตารางเมตรหรอืนอ้ยกวา่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4805.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4805.92 - - หนักเกนิ  150  กรัมต่อตารางเมตร  แต่นอ้ย
กวา่ 225  กรัมต่อตารางเมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4805.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4805.93 - - หนักตัง้แต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึน้ไป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4805.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4806

4806.10 - พารช์เมนตท์ีทํ่าจากพชื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4806.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4806.20 - กระดาษชนดิกันน้ํามัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4806.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4806.30 - กระดาษลอกลาย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4806.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4806.40 - กระดาษแกว้ และกระดาษมันอืน่ ๆ ชนดิ
โปรง่ใสหรอืโปรง่แสง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4806.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4808 กระดาษและกระดาษแข็ง ทําเป็นลกูฟกู (จะตดิกบัแผน่เรยีบดว้ยสารยดึตดิหรอืไมก็่ตาม)  ทําให้
ยน่  ทําใหเ้ป็นลอนหรอืเป็นจบี ทําลายดนุหรอืปรรุ ูเป็นมว้นหรอืเป็นแผน่ นอกจากกระดาษชนดิที่
ระบไุวใ้นประเภทที ่48.03

พารช์เมนตท์ีทํ่าจากพชื กระดาษชนดิกนันํา้มนั กระดาษลอกลาย กระดาษแกว้และกระดาษมนั
อืน่ ๆ ชนดิโปรง่ใสหรอืโปรง่แสง เป็นมว้นหรอืเป็นแผน่

หนา้ที ่150



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

4808.20 - กระดาษแซคคราฟต ์ทําใหย้น่หรอืทําใหเ้ป็น
ลอนหรอืเป็นจบี จะทําลายดุนหรอืปรรุหูรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4808.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่4804

4808.30 - กระดาษคราฟตอ์ืน่ ๆ ทําใหย้น่หรอืทําใหเ้ป็น
ลอนหรอืเป็นจบี จะทําลายดุนหรอืปรรุหูรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4808.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่4804

4808.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4808.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4809

4809.20 - กระดาษทําสําเนาในตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4809.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4809.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4809.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4810

4810.13 - - เป็นมว้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4810.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4810.31 - - ฟอกท่ัวเนือ้อยา่งสมํา่เสมอ และมเีสน้ใยไมท้ี่
ไดจ้ากกรรมวธิทีางเคมเีกนิรอ้ยละ 95 โดย
น้ําหนักของปรมิาณเสน้ใยทัง้หมด และหนัก 150 
กรัมต่อตารางเมตรหรอืนอ้ยกวา่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4810.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4810.32 - - ฟอกท่ัวเนือ้อยา่งสมํา่เสมอ และมเีสน้ใยไมท้ี่
ไดจ้ากกรรมวธิทีางเคมเีกนิรอ้ยละ 95 โดย
น้ําหนักของปรมิาณเสน้ใยทัง้หมด และหนักเกนิ 
150 กรัมต่อตารางเมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4810.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4810.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4810.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่4804

4810.92 - - ชนดิหลายชัน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4810.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

กระดาษคารบ์อน กระดาษทําสําเนาในตวั และกระดาษอืน่ๆ ทีใ่ชทํ้าสําเนาหรอืใชถ้า่ยทอดตน้แบบ
(รวมถงึกระดาษทีเ่คลอืบหรอือาบซมึสําหรบัใชทํ้ากระดาษไขหรอืแผน่พมิพอ์อฟเซ็ต) จะพมิพ์
หรอืไมก็่ตาม เป็นมว้นหรอืเป็นแผน่

กระดาษและกระดาษแข็ง เคลอืบดา้นเดยีวหรอืสองดา้นดว้ยดนิขาว (ไชนา่เคลย)์ หรอืดว้ยสารอนิ
นทรยีอ์ยา่งอืน่ จะมสีารยดึหรอืไมก็่ตามและไมไ่ดเ้คลอืบดว้ยสิง่อืน่อกี จะแตง่สพี ืน้ผวิ ตกแตง่
พืน้ผวิหรอืจะพมิพด์ว้ยหรอืไมก็่ตาม เป็นมว้นหรอืเป็นแผน่สีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจตัรุสั) 
ขนาดเทา่ใดก็ตาม
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4810.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4810.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4811

4811.10 - กระดาษและกระดาษแข็งทีม่ทีาร์ มบีทิูเมนหรอื
แอสฟัลต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4811.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4811.51 - - ทีฟ่อกแลว้ หนักเกนิ 150 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4811.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4811.59 - - อืน่ ๆ - สิง่ปพูืน้ทีม่กีระดาษหรอืกระดาษแข็งเป็นฐาน จะตัด
ตามขนาดหรอืไมก่็ตาม ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4811.59 
จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ใน
ประเภทยอ่ย 4811.59 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทอืน่ๆ   หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4811.59 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสิง่ปพูืน้ทีม่กีระดาษหรอื
กระดาษแข็งเป็นฐาน จะตัดตามขนาดหรอืไมก่็ตามใน
ประเภทยอ่ย 4811.59 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้มาจากประเภทที ่48.04

4811.60 - กระดาษและกระดาษแข็ง เคลอืบ อาบซมึหรอื
หุม้ ดว้ยไข ไขพาราฟิน  สเตยีรนี น้ํามันหรอืกลี
เซอรอล

- สิง่ปพูืน้ทีม่กีระดาษหรอืกระดาษแข็งเป็นฐาน จะตัด
ตามขนาดหรอืไมก่็ตาม ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4811.60 
จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ใน
ประเภทยอ่ย 4811.69 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทอืน่ๆ   หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4811.60 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสิง่ปพูืน้ทีม่กีระดาษหรอื
กระดาษแข็งเป็นฐาน จะตัดตามขนาดหรอืไมก่็ตามใน
ประเภทยอ่ย 4811.60 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทอืน่ๆ

4811.90 - กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิง้และ
แผน่เยือ่ของเสน้ใยเซลลูโลส อืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4811.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4812

4812.00 แท่งกรองและแผน่กรอง ทําดว้ยเยือ่กระดาษ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4812.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลโูลสแวดดิง้และแผน่เย ือ่ของเสน้ใยเซลลโูลสทีเ่คลอืบ อาบซมึ หุม้
แตง่สพี ืน้ผวิ ตกแตง่พืน้ผวิหรอืพมิพ ์เป็นมว้นหรอืเป็นแผน่สีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจตัรุสั)
 ขนาดเทา่ใดก็ตาม  นอกจากของชนดิทีร่ะบไุวใ้นประเภทที ่48.03  48.09  หรอื 48.10

แทง่กรองและแผน่กรอง ทําดว้ยเย ือ่กระดาษ
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4813

4813.10 - เป็นเล่มเล็กหรอืเป็นหลอด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4813.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4813.20 - เป็นมว้น มคีวามกวา้งไมเ่กนิ 5 เซนตเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4813.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4813.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4813.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4814

4814.10 - กระดาษ "อนิเกรน" สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4814.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4814.20 - กระดาษปิดผนังและสิง่ปิดผนังทีค่ลา้ยกัน
ประกอบดว้ยกระดาษทีเ่คลอืบหรอืหุม้ผวิดา้นหนา้
ดว้ยชัน้ของพลาสตกิทีทํ่าเป็นเม็ดลายดุน แต่งส ี
พมิพล์วดลาย หรอืตกแต่งดว้ยวธิอี ืน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4814.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4814.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4814.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4816

4816.20 - กระดาษทําสําเนาในตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4816.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่4809

4816.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4816.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่4809

4823

4823.20 - กระดาษกรอง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4823.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4823.40 - มว้น แผน่บางและแผน่กลม ทีพ่มิพข์ึน้สําหรับ
ใชก้ับเครือ่งอปุกรณ์ทีบั่นทกึไดใ้นตัว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4823.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4823.70 - ของทีไ่ดจ้ากการหล่อหรอืการอัด ทําดว้ยเยือ่
กระดาษ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4823.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

กระดาษปิดผนงัและสิง่ปิดผนงัทีค่ลา้ยกนั กระดาษโปรง่ใสใชต้ดิกระจก

กระดาษคารบ์อน กระดาษทําสําเนาในตวั และกระดาษอืน่ๆ ทีใ่ชทํ้าสําเนาหรอืใชถ้า่ยทอดตน้แบบ
(นอกจากกระดาษตามประเภทที ่48.09) กระดาษไขและแผน่พมิพอ์อฟเซ็ต      ทําดว้ยกระดาษ  
จะบรรจกุลอ่งหรอืไมก็่ตาม

กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลโูลสแวดดิง้ และแผน่เย ือ่ทําดว้ยเสน้ใยเซลลโูลสชนดิอืน่ ๆ     ทีต่ดั
ตามขนาดหรอืตดัเป็นรปูทรง ของอืน่ ๆ ทําดว้ยเย ือ่กระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทําดว้ย
เซลลโูลสแวดดิง้ หรอืแผน่เย ือ่ของเสน้ใยเซลลโูลส

กระดาษมวนบหุรี ่จะตดัตามขนาด หรอืทําเป็นเลม่เล็ก หรอืเป็นหลอด หรอืไมก็่ตาม
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4823.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4823.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

4901

4901.10 - เป็นแผน่เดีย่ว จะพับหรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4901.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4901.91 - - พจนานุกรมและสารานุกรมและสิง่พมิพท์ีเ่ป็น
ตอนต่อเนือ่งของหนังสอืดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4901.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4901.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4901.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4902

4902.10 - ออกอยา่งนอ้ยสีค่รัง้ต่อสัปดาห์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4902.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4902.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4902.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4903

4903.00 หนังสอืภาพ สมดุวาดเขยีนหรอืสมดุระบายสี
สําหรับเด็ก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4903.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4904

4904.00 บทเพลงทีพ่มิพห์รอืเขยีน  จะรวมเขา้เป็นเล่มหรอื
มภีาพประกอบหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4904.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4905

4905.10 - ลูกโลก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4905.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4905.91 - - ทําเป็นเล่ม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4905.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4905.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4905.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4906

บทเพลงทีพ่มิพห์รอืเขยีน  จะรวมเขา้เป็นเลม่หรอืมภีาพประกอบหรอืไมก็่ตาม

แผนที ่แผนภมูอิทุกศาสตร ์หรอืแผนภมูทิ ีค่ลา้ยกนัทกุชนดิ รวมถงึแผนทีโ่ลก แผนทีแ่ขวนผนงั
แปลนแสดงภมูปิระเทศและลกูโลกทีไ่ดจ้ากการพมิพ์

แปลนและภาพลายเสน้ ทีเ่ป็นตน้ฉบบัเขยีนดว้ยมอื เพือ่วตัถปุระสงค์ ทางสถาปตัยกรรม   
วศิวกรรม   อตุสาหกรรม   พาณิชยกรรม ทางภมูปิระเทศหรอืวตัถปุระสงคท์ีค่ลา้ยกนั หนงัสอืที่
เขยีนดว้ยมอื  สําเนาของสิง่ดงักลา่วทีไ่ดจ้ากการถา่ยดว้ยกระดาษไวแสงและ     ทีไ่ดจ้ากการใช้
กระดาษคารบ์อน

หนงัสอืทีพ่มิพเ์ป็นเลม่ โบรชวั แผน่ปลวิและสิง่พมิพท์ีค่ลา้ยกนั จะเป็นแผน่เด ีย่วหรอืไม ่   ก็ตาม

หนงัสอืพมิพ์ วารสารและนติยสาร จะมภีาพประกอบหรอืมสี ิง่โฆษณาหรอืไมก็่ตาม

หนงัสอืภาพ สมดุวาดเขยีนหรอืสมดุระบายสสีําหรบัเด็ก

ตอนที ่ 49 หนงัสอืทีพ่มิพเ์ป็นเลม่ หนงัสอืพมิพ์ รปูภาพ  และผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ ของอตุสาหกรรมการพมิพ ์ 
ตน้ฉบบัทีเ่ขยีนหรอืดดีพมิพ ์และแปลน
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4906.00 แปลนและภาพลายเสน้ ทีเ่ป็นตน้ฉบับเขยีนดว้ย
มอื เพือ่วัตถปุระสงค ์ทางสถาปัตยกรรม   
วศิวกรรม   อตุสาหกรรม   พาณิชยกรรม ทางภมูิ
ประเทศหรอืวัตถปุระสงคท์ีค่ลา้ยกัน หนังสอืที่
เขยีนดว้ยมอื สําเนาของสิง่ดังกล่าวทีไ่ดจ้ากการ
ถา่ยดว้ยกระดาษไวแสงและทีไ่ดจ้ากการใช ้
กระดาษคารบ์อน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4906.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4907

4907.00 ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรอืแสตมป์ทีค่ลา้ยกัน
 ทียั่งไมข่ดีฆา่ทัง้ชนดิทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบัุนหรอืที่
ออกใชใ้หมใ่นประเทศ ซึง่มหีรอืจะมรีาคาตามที่
กําหนดไวห้นา้แสตมป์ กระดาษทีม่ตีราแสตมป์ 
ธนบัตร  สมดุเช็ค ใบสต็อก  ใบหุน้หรอืพันธบัตร 
 และ            ใบเอกสารสทิธทิีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4907.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4908

4908.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4908.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4909

4909.00 ไปรษณียบัตรทีม่ขีอ้ความหรอืมภีาพประกอบ
รวมทัง้บัตรพมิพท์ีม่ขีอ้ความอวยพร แจง้ข่าวหรอื
ประกาศ จะมภีาพประกอบ มซีองหรอืมสีิง่ตกแต่ง
หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4909.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4910

4910.00 ปฏทินิทุกชนดิทีไ่ดจ้ากการพมิพ์ รวมถงึปฏทินิ
ชนดิฉีกเป็นรายวัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4910.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

4911

4911.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 4911.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5001

5001.00 รังไหมทีเ่หมาะสําหรับการสาวไหม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5001.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากรังไหมธรรมชาตเิท่านัน้

ตอนที ่ 50 ไหม

รงัไหมทีเ่หมาะสําหรบัการสาวไหม

ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรอืแสตมป์ทีค่ลา้ยกนั ทีย่งัไมข่ดีฆา่ ท ัง้ชนดิทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัหรอืที่
ออกใชใ้หมใ่นประเทศ ซึง่มหีรอืจะมรีาคาตามทีกํ่าหนดไวห้นา้แสตมป์ กระดาษทีม่ตีราแสตมป์ 
ธนบตัร  สมดุเช็ค ใบสต็อก  ใบหุน้หรอืพนัธบตัร  และใบเอกสารสทิธทิ ีค่ลา้ยกนั

รปูลอก

ไปรษณียบตัรทีม่ขีอ้ความหรอืมภีาพประกอบ รวมท ัง้บตัรพมิพท์ีม่ขีอ้ความอวยพร           แจง้
ขา่วหรอืประกาศ จะมภีาพประกอบ มซีองหรอืมสี ิง่ตกแตง่หรอืไมก็่ตาม

ปฏทินิทกุชนดิทีไ่ดจ้ากการพมิพ์ รวมถงึปฏทินิชนดิฉกีเป็นรายวนั

สิง่พมิพอ์ืน่ ๆ รวมถงึภาพพมิพแ์ละภาพถา่ย
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5002

5002.00 ไหมดบิ (ยังไมเ่ขา้เกลยีว) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5002.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากรังไหมธรรมชาตเิท่านัน้

5003

5003.00 เศษไหม (รวมถงึรังไหมทีไ่มเ่หมาะสําหรับการ
สาวไหม  เศษดา้ยไหมและกลุ่มใยทีส่างจากเศษ
วัตถทุีทํ่าดว้ยไหม)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5003.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากรังไหมธรรมชาตเิท่านัน้

5004

5004.00 ดา้ยไหม (นอกจากดา้ยทีป่ั่นจากเศษไหม) ไมไ่ด ้
จัดทําขึน้เพือ่การขายปลกี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5004.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากรังไหมธรรมชาตเิท่านัน้

5005

5005.00 ดา้ยทีป่ั่นจากเศษไหม ไมไ่ดจั้ดทําขึน้เพือ่การ
ขายปลกี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5005.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5004 หรอื 5006

5006

5006.00 ดา้ยไหมและดา้ยทีป่ั่นจากเศษไหม จัดทําขึน้เพือ่
การขายปลกี รวมทัง้ไสตั้วไหม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5006.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5004 หรอื 5006

5007

5007.10 - ผา้ทอ ทําดว้ยขีไ้หม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5007.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5007.20 - ผา้อืน่ ๆ ทีม่ไีหมหรอืเศษไหม (นอกจาก   ขี้
ไหม) ตัง้แต่รอ้ยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5007.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5007.90 - ผา้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5007.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5101

5101.11 - - ขนแกะทีไ่ดจ้ากการตัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5101.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ดา้ยไหม (นอกจากดา้ยทีป่ั่นจากเศษไหม) ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี

ดา้ยทีป่ั่นจากเศษไหม ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี

ดา้ยไหมและดา้ยทีป่ั่นจากเศษไหม จดัทําขึน้เพือ่การขายปลกีรวมท ัง้ไสต้วัไหม

ผา้ทอ ทําดว้ยไหมหรอืเศษไหม

ตอนที ่ 51 ขนแกะ ขนละเอยีดหรอืขนหยาบของสตัว์ ดา้ยขนมา้ และผา้ทอ

ขนแกะ ไมไ่ดส้างหรอืหวี

ไหมดบิ (ยงัไมเ่ขา้เกลยีว)

เศษไหม (รวมถงึรงัไหมทีไ่มเ่หมาะสําหรบัการสาวไหม เศษดา้ยไหมและกลุม่ใยทีส่างจากเศษ
วตัถทุ ีทํ่าดว้ยไหม)
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5101.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5101.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5101.21 - - ขนแกะทีไ่ดจ้ากการตัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5101.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5101.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5101.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5101.30 - ทีผ่า่นกรรมวธิคีารโ์บไนซ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5101.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5102

5102.11 - - ของแพะแคชเมยีร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5102.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5102.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5102.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5102.20 - ขนหยาบของสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5102.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5103

5103.10 - เศษขนแกะหรอืเศษขนละเอยีดของสัตวท์ีไ่ด ้
จากการหวี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5103.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5103.20 - เศษอืน่ ๆ ของขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5103.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5103.30 - เศษขนหยาบของสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5103.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5104

5104.00 กลุ่มใยทีส่างจากเศษวัตถทุีทํ่าดว้ยขนแกะหรอื
ขนละเอยีด หรอืขนหยาบของสัตว์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5104.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5105

5105.10 - ขนแกะทีส่างแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5105.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5105.21 - - ขนแกะทีห่วแีลว้ทําเป็นเสน้สัน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5105.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5105.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5105.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5105.31 - - ของแพะแคชเมยีร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5105.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5105.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5105.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ขนละเอยีดหรอืขนหยาบของสตัว์ ไมไ่ดส้างหรอืหวี

เศษขนแกะ เศษขนละเอยีดหรอืเศษขนหยาบของสตัว์ รวมถงึเศษดา้ยขนแกะหรอืขนสตัว์ แตไ่ม่
รวมถงึกลุม่ใยทีส่างจากเศษวตัถทุ ีทํ่าดว้ยขนแกะหรอืขนสตัว์

กลุม่ใยทีส่างจากเศษวตัถทุ ีทํ่าดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีด หรอืขนหยาบของสตัว์

ขนแกะและขนละเอยีดหรอืขนหยาบของสตัว์ สางหรอืหวแีลว้ (รวมถงึขนแกะทีห่วแีลว้ทําเป็นเสน้
ส ัน้ (แฟรกเมนต)์)
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5105.40 - ขนหยาบของสัตวท์ีส่างหรอืหวแีลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5105.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5106

5106.10 - ทีม่ขีนแกะตัง้แต่รอ้ยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5106.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5107 5108  5109 หรอื 5110

5106.20 - ทีม่ขีนแกะนอ้ยกวา่รอ้ยละ 85 โดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5106.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5107  5108  5109 หรอื 5110

5107

5107.10 - ทีม่ขีนแกะตัง้แต่รอ้ยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5107.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106  5108  5109 หรอื 5110

5107.20 - ทีม่ขีนแกะนอ้ยกวา่รอ้ยละ 85 โดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5107.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106  5108  5109 หรอื 5110

5108

5108.10 - ทีส่างแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5108.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106  5107  5109 หรอื 5110

5108.20 - ทีห่วแีลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5108.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106  5107  5109 หรอื 5110

5109

5109.10 - ทีม่ขีนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตวตั์ง้แต่รอ้ยละ
 85  ขึน้ไปโดยน้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5109.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106  5107  5108 หรอื 5110

5109.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5109.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106  5107  5108 หรอื 5110

5110

ดา้ยทําดว้ยขนละเอยีดของสตัว์ (สางหรอืหวแีลว้) ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี

ดา้ยทําดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีดของสตัว์ จดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี

ดา้ยทําดว้ยขนหยาบของสตัวห์รอืขนมา้  (รวมถงึดา้ยกมิพท์ีทํ่าดว้ยขนมา้) จะจดัทําขึน้เพือ่การ
ขายปลกีหรอืไมก็่ตาม

ดา้ยทําดว้ยขนแกะทีส่างแลว้ ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี

ดา้ยทําดว้ยขนแกะทีห่วแีลว้ ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี
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5110.00 ดา้ยทําดว้ยขนหยาบของสัตวห์รอืขนมา้  (รวมถงึ
ดา้ยกมิพท์ีทํ่าดว้ยขนมา้) จะจัดทําขึน้เพือ่การ
ขายปลกีหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5110.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106  5107  5108 หรอื 5109

5111

5111.11 - - น้ําหนักไมเ่กนิ 300 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5111.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5111.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5111.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5111.20 - อืน่ ๆ ผสมดว้ยใยยาวประดษิฐล์ว้นหรอืเป็นสว่น
ใหญ่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5111.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5111.30 - อืน่ ๆ ผสมดว้ยเสน้ใยสัน้ประดษิฐล์ว้นหรอืเป็น
สว่นใหญ่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5111.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5111.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5111.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5112

ผา้ทอทําดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีดของสตัวท์ ีส่างแลว้

ผา้ทอทําดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีดของสตัวท์ ีห่วแีลว้
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5112.11 - - น้ําหนักไมเ่กนิ 200 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5112.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5112.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5112.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5112.20 - อืน่ ๆ ผสมดว้ยใยยาวประดษิฐล์ว้นหรอืเป็นสว่น
ใหญ่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5112.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113       5205 ถงึ 5212 
ประเภทยอ่ย 5402.11 ถงึ    5402.39  5402.45 ถงึ 
5402.48  5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 
หรอื 5509 ถงึ 5516

5112.30 - อืน่ ๆ ผสมดว้ยเสน้ใยสัน้ประดษิฐล์ว้นหรอืเป็น
สว่นใหญ่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5112.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113       5205 ถงึ 5212 
ประเภทยอ่ย 5402.11 ถงึ    5402.39  5402.45 ถงึ 
5402.48  5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 
หรอื 5509 ถงึ 5516

5112.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5112.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113       5205 ถงึ 5212 
ประเภทยอ่ย 5402.11 ถงึ    5402.39  5402.45 ถงึ 
5402.48  5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 
หรอื 5509 ถงึ 5516

5113

5113.00 ผา้ทอทําดว้ยขนหยาบของสัตวห์รอืขนมา้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5113.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จจาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113     5205 ถงึ 5212 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ   5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

ผา้ทอทําดว้ยขนหยาบของสตัวห์รอืขนมา้
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5201

5201.00 ฝ้าย ไมไ่ดส้างหรอืหวี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5201.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5202

5202.10 - เศษดา้ย (รวมถงึเศษเสน้ดา้ย) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5202.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5202.91 - - กลุ่มใยทีส่างจากเศษวัตถทุีทํ่าดว้ยฝ้าย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 520291 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5202.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5202.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5203

5203.00 ฝ้าย สางหรอืหวแีลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5203.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5204

5204.11 - - ทีม่ฝ้ีายตัง้แต่รอ้ยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5204.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5204.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5204.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5204.20 - จัดทําขึน้เพือ่การขายปลกี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5204.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

ดา้ยเย็บทําดว้ยฝ้าย จะจดัทําขึน้เพือ่การขายปลกีหรอืไมก็่ตาม

ตอนที ่ 52 ฝ้าย

ฝ้าย ไมไ่ดส้างหรอืหวี

เศษฝ้าย (รวมถงึเศษดา้ยและกลุม่ใยทีส่างจากเศษวตัถทุ ีทํ่าดว้ยฝ้าย)

ฝ้าย สางหรอืหวแีลว้
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5205

5205.11 - - วัดไดตั้ง้แต่ 714.29 เดซเิทกซข์ึน้ไป (ไมเ่กนิ
14 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.13 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 232.56 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 192.31 เดซเิทกซ ์(เกนิ 43 เมตรกินัมเบอร ์
แต่ไมเ่กนิ 52 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.14 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 192.31 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 125 เดซเิทกซ ์(เกนิ 52 เมตรกินัมเบอร ์แต่
ไมเ่กนิ 80 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.15 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 125 เดซเิทกซ์ (เกนิ 80 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.21 - - วัดไดตั้ง้แต่ 714.29 เดซเิทกซข์ึน้ไป (ไมเ่กนิ
14 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ยที ่5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48 
 5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.23 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 232.56 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 192.31 เดซเิทกซ ์(เกนิ 43 เมตรกินัมเบอร ์
แต่ไมเ่กนิ 52 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

ดา้ยฝ้าย (นอกจากดา้ยเย็บ) ทีม่ฝ้ีายต ัง้แตร่อ้ยละ 85 ขึน้ไปโดยนํา้หนกั  ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การ
ขายปลกี
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5205.27 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 106.38 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 83.33 เดซเิทกซ ์ (เกนิ 94 เมตรกินัมเบอร ์
แต่ไมเ่กนิ 120 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.27 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.28 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 83.33 เดซเิทกซ์ (เกนิ 120 
เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.28 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.31 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดตั้ง้แต่ 714.29 เดซิ
เทกซข์ึน้ไป  (แต่ละเสน้ไมเ่กนิ 14 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.32 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 714.29 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 232.56 เดซเิทกซ ์(แต่ละ
เสน้เกนิ 14 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 43 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.33 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 232.56 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 192.31 เดซเิทกซ ์(แต่ละ
เสน้เกนิ 43 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 52 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.34 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 192.31 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 125 เดซเิทกซ ์(แต่ละเสน้
เกนิ 52 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 80 เมตรกินัม
เบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510
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5205.35 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 125  เดซิ
เทกซ ์(แต่ละเสน้เกนิ 80 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.35 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.41 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดตั้ง้แต่ 714.29 เดซิ
เทกซ ์ขึน้ไป (แต่ละเสน้ไมเ่กนิ 14 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.42 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 714.29 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 232.56 เดซเิทกซ ์(แต่ละ
เสน้เกนิ 14 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 43 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.44 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 192.31 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 125 เดซเิทกซ ์(แต่ละเสน้
เกนิ 52 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 80 เมตรกินัม
เบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.46 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 125  เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 106.38 เดซเิทกซ ์(ดา้ย
เดีย่วแต่ละเสน้เกนิ 80 เมตรกินัมเบอร ์ แต่ไมเ่กนิ
 94 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.46 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5205.47 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 106.38 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 83.33 เดซเิทกซ ์(ดา้ย
เดีย่วแต่ละเสน้เกนิ 94 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 
120 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.47 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510
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5205.48 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 83.33 เดซิ
เทกซ ์(ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้เกนิ 120 เมตรกินัม
เบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5205.48 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206

5206.11 - - วัดไดตั้ง้แต่ 714.29 เดซเิทกซข์ึน้ไป (ไมเ่กนิ
14 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.12 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 714.29 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 232.56 เดซเิทกซ ์(เกนิ 14 เมตรกินัมเบอร ์
แต่ไมเ่กนิ 43 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.13 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 232.56 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 192.31 เดซเิทกซ ์(เกนิ 43 เมตรกินัมเบอร ์
แต่ไมเ่กนิ 52 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.14 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 192.31 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 125 เดซเิทกซ ์ (เกนิ 52 เมตรกินัมเบอร ์แต่
ไมเ่กนิ 80 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.15 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 125 เดซเิทกซ์ (เกนิ 80 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

ดา้ยฝ้าย (นอกจากดา้ยเย็บ) ทีม่ฝ้ีายนอ้ยกวา่รอ้ยละ 85 โดยนํา้หนกั  ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขาย
ปลกี
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5206.21 - - วัดไดตั้ง้แต่ 714.29 เดซเิทกซข์ึน้ไป  (ไมเ่กนิ
 14 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.22 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 714.29 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 232.56 เดซเิทกซ ์(เกนิ 14 เมตรกินัมเบอร ์
แต่ไมเ่กนิ 43 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.23 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 232.56 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 192.31 เดซเิทกซ ์(เกนิ 43 เมตรกินัมเบอร ์
แต่ไมเ่กนิ 52 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.24 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 192.31 เดซเิทกซ์ แต่ไมน่อ้ย
กวา่ 125 เดซเิทกซ ์ (เกนิ 52 เมตรกินัมเบอร ์แต่
ไมเ่กนิ 80 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.25 - - วัดไดน้อ้ยกวา่ 125 เดซเิทกซ์ (เกนิ 80 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.25 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.31 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดตั้ง้แต่ 714.29 เดซิ
เทกซข์ึน้ไป (แต่ละเสน้ไมเ่กนิ 14 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510
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5206.32 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 714.29 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 232.56 เดซเิทกซ ์(แต่ละ
เสน้เกนิ 14 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 43 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.33 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 232.56 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 192.31 เดซเิทกซ ์(แต่ละ
เสน้เกนิ 43 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 52 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.34 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 192.31 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 125 เดซเิทกซ ์(แต่ละเสน้
เกนิ 52 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 80 เมตรกินัม
เบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.35 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 125  เดซิ
เทกซ ์(แต่ละเสน้เกนิ 80 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.35 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.41 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดตั้ง้แต่ 714.29 เดซิ
เทกซข์ึน้ไป (แต่ละเสน้ไมเ่กนิ 14 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.42 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 714.29 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 232.56 เดซเิทกซ ์(แต่ละ
เสน้เกนิ 14 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 43 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510
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5206.43 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 232.56 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่ 192.31 เดซเิทกซ ์(แต่ละ
เสน้เกนิ 43 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 52 เมตรกิ
นัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.44 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 192.31 เดซิ
เทกซ ์แต่ไมน่อ้ยกวา่  125 เดซเิทกซ ์(แต่ละเสน้
เกนิ 52 เมตรกินัมเบอร ์แต่ไมเ่กนิ 80 เมตรกินัม
เบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5206.45 - - ดา้ยเดีย่วแต่ละเสน้วัดไดน้อ้ยกวา่ 125  เดซิ
เทกซ ์(แต่ละเสน้เกนิ 80 เมตรกินัมเบอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5206.45 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5207

5207.10 - ทีม่ฝ้ีายตัง้แต่รอ้ยละ 85 ขึน้ไปโดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5207.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

5207.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5207.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5204 ถงึ 5207  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5510

ดา้ยฝ้าย (นอกจากดา้ยเย็บ) จดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี
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5208

5208.11 - - ทอลายขัด หนักไมเ่กนิ 100 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5208.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5406 หรอื 5509
 ถงึ 5516

5208.13 - - ทอลายสองแบบ 3 เสน้หรอืแบบ 4 เสน้
รวมถงึทอลายสองแบบครอส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5208.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5406 หรอื 5509
 ถงึ 5516

5208.19 - - ผา้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5208.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5406 หรอื 5509
 ถงึ 5516

5208.21 - - ทอลายขัด หนักไมเ่กนิ 100 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5208.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5406 หรอื 5509
 ถงึ 5516

5208.22 - - ทอลายขัด หนักเกนิ 100 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5208.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5208.23 - - ทอลายสองแบบ 3 เสน้หรอืแบบ 4 เสน้
รวมถงึทอลายสองแบบครอส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5208.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5210 ผา้ทอทําดว้ยฝ้าย ทีม่ฝ้ีายนอ้ยกวา่รอ้ยละ 85 โดยนํา้หนกั ผสมดว้ยเสน้ใยประดษิฐล์ว้นหรอืเป็น
สว่นใหญ ่และหนกัไมเ่กนิ 200 กรมัตอ่ตารางเมตร

ผา้ทอทําดว้ยฝ้ายทีม่ฝ้ีายต ัง้แตร่อ้ยละ 85 ขึน้ไปโดยนํา้หนกั และหนกัไมเ่กนิ 200 กรมัตอ่ตาราง
เมตร
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5210.11 - - ทอลายขัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5210.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5210.19 - - ผา้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5210.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5210.21 - - ทอลายขัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5210.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5210.29 - - ผา้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5210.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5210.31 - - ทอลายขัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5210.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5210.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสน้หรอืแบบ 4 เสน้
รวมถงึทอลายสองแบบครอส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5210.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516
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5210.51 - - ทอลายขัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5210.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5210.59 - - ผา้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5210.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5211

5211.11 - - ทอลายขัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5211.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสน้หรอืแบบ 4 เสน้
รวมถงึทอลายสองแบบครอส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5211.19 - - ผา้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

ผา้ทอทําดว้ยฝ้าย ทีม่ฝ้ีายนอ้ยกวา่รอ้ยละ 85 โดยนํา้หนกั ผสมดว้ยเสน้ใยประดษิฐล์ว้นหรอืเป็น
สว่นใหญ ่และหนกัเกนิ 200 กรมัตอ่ตารางเมตร
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5211.20 - ฟอกแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5211.31 - - ทอลายขัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5211.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสน้หรอืแบบ 4 เสน้
รวมถงึทอลายสองแบบครอส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5211.43 - - ผา้อืน่ ๆ ทอลายสองแบบ 3 เสน้หรอืแบบ 4 
เสน้ รวมถงึทอลายสองแบบครอส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5211.49 - - ผา้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5211.51 - - ทอลายขัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516
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5211.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสน้หรอืแบบ 4 เสน้
รวมถงึทอลายสองแบบครอส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5211.59 - - ผา้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5211.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5212

5212.11 - - ไมไ่ดฟ้อก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5212.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5212.12 - - ฟอกแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5212.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5301

5301.10 - ป่านลนินิ ดบิหรอืผา่นกรรมวธิเีรตติง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5301.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5301.21 - - ทําใหแ้ตกหรอืแยกเนือ้ไมอ้อก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5301.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5301.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5301.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5301.30 - เสน้ใยทีไ่มไ่ดข้นาดและเศษของป่านลนินิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5301.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5302 ป่านแท ้(แคนนาบสิซาตวิา) ดบิหรอืผา่นกรรมวธิแีลว้ แตไ่มไ่ดป้ั่น เสน้ใยทีไ่มไ่ดข้นาดและเศษ
ของป่านแท ้(รวมถงึเศษดา้ยและกลุม่ใยทีส่างจากเศษวตัถทํุาดว้ยป่านแท)้

ผา้ทออืน่ ๆ ทําดว้ยฝ้าย

ตอนที ่ 53 เสน้ใยสิง่ทอจากพชือืน่ ๆ  ดา้ยกระดาษ และผา้ทอจากดา้ยกระดาษ

ป่านลนินิ ดบิหรอืผา่นกรรมวธิแีลว้แตไ่มไ่ดป้ั่น เสน้ใยทีไ่มไ่ดข้นาดและเศษของป่านลนินิ (รวมถงึ
เศษดา้ยและเสน้ใยทีส่างจากเศษวตัถทํุาดว้ยป่านลนินิ)
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5302.10 - ป่านแท ้ดบิหรอืผา่นกรรมวธิเีรตติง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5302.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5302.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5302.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5303

5303.10 - ปอกระเจาและเสน้ใยสิง่ทอจากเปลอืกในของ
ตน้ไมอ้ืน่ๆ ดบิหรอืผา่นกรรมวธิเีรตติง้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5303.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5303.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 530390 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5305

5305.00 เสน้ใยมะพรา้ว เสน้ใยอะบากา (ป่านมนลิาหรอื
มซูาเทกซไิทลสิน)ี ป่านรามแีละเสน้ใย     สิง่ทอ
จากพชือืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ ดบิ
หรอืผา่นกรรมวธิแีลว้แต่ไมไ่ดป่ั้น เสน้ใยทีไ่มไ่ด ้
ขนาด เศษใยสางหรอืหวแีละเศษของเสน้ใย
เหล่านี ้(รวมถงึเศษดา้ยและกลุ่มใยทีส่างจากเศษ
วัตถทํุาดว้ยเสน้ใยดังกล่าว)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5305.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5306

5306.10 - เสน้เดีย่ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5306.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5307 หรอื 5308

5306.20 - ดา้ยควบ (ดา้ยเกลยีว) หรอืเคเบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5306.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5307 หรอื 5308

5307

5307.10 - เสน้เดีย่ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5307.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5306 หรอื 5308

5307.20 - ดา้ยควบ (ดา้ยเกลยีว) หรอืเคเบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5307.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5306 หรอื 5308

5308 ดา้ยทําดว้ยเสน้ใยสิง่ทอจากพชือืน่ ๆ รวมท ัง้ดา้ยกระดาษ

เสน้ใยมะพรา้ว เสน้ใยอะบากา (ป่านมนลิาหรอืมซูาเทกซไิทลสิน)ี ป่านรามแีละเสน้ใยสิง่ทอ   จาก
พชือืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ ดบิหรอืผา่นกรรมวธิแีลว้แตไ่มไ่ดป้ั่น  เสน้ใยทีไ่มไ่ดข้นาด 
เศษใยสางหรอืหวแีละเศษของเสน้ใยเหลา่นี ้(รวมถงึเศษดา้ยและกลุม่ใยทีส่างจากเศษวตัถทํุาดว้ย
เสน้ใยดงักลา่ว)

ดา้ยป่านลนินิ

ดา้ยปอกระเจาหรอืดา้ยทําดว้ยเสน้ใยสิง่ทอจากเปลอืกในของตน้ไมอ้ืน่ ๆ ตามประเภทที ่53.03

ปอกระเจาและเสน้ใยสิง่ทอจากเปลอืกในของตน้ไมอ้ืน่ๆ (ไมร่วมถงึป่านลนินิ ป่านแท ้และป่านราม)ี
 ดบิหรอืผา่นกรรมวธิแีลว้แตไ่มไ่ดป้ั่น เสน้ใยทีไ่มไ่ดข้นาดและเศษของเสน้ใยเหลา่นี ้(รวมถงึเศษ
ดา้ยและ กลุม่ใยทีส่างจากเศษวตัถทํุาดว้ยเสน้ใยดงักลา่ว)
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5308.10 - ดา้ยใยมะพรา้ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5308.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5306 หรอื 5307

5308.20 - ดา้ยป่านแท ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5308.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5306 หรอื 5307

5308.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5308.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5306 หรอื 5307

5309

5309.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5309.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5310 หรอื 5311

5310

5310.10 - ไมไ่ดฟ้อก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5310.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5309 หรอื 5311

5310.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5310.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5309 หรอื 5311

5311

5311.00 ผา้ทอทําดว้ยเสน้ใยสิง่ทอ ทีไ่ดจ้ากพชือืน่ ๆ ผา้
ทอทําดว้ยดา้ยกระดาษ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5311.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5309 หรอื 5311

5401

5401.10 - ทําดว้ยใยยาวสังเคราะห์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5401.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5401.20 - ทําดว้ยใยยาวเทยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5401.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402

5402.11 - - ทําดว้ยอะรามดิส์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ผา้ทอทําดว้ยปอกระเจาหรอืเสน้ใยสิง่ทอจากเปลอืกในของตน้ไมอ้ืน่ ๆ ตามประเภทที ่ 53.03

ผา้ทอทําดว้ยเสน้ใยสิง่ทอ ทีไ่ดจ้ากพชือืน่ ๆ ผา้ทอทําดว้ยดา้ยกระดาษ

ตอนที ่ 54 ใยยาวประดษิฐ ์แถบและวตัถทุอประดษิฐท์ ีค่ลา้ยกนั

ดา้ยเย็บทําดว้ยใยยาวประดษิฐ ์ จะจดัทําขึน้เพือ่การขายปลกีหรอืไมก็่ตาม

ดา้ยใยยาวสงัเคราะห ์(นอกจากดา้ยเย็บ) ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี รวมถงึใยยาวเด ีย่ว
สงัเคราะหท์ีม่ขีนาดนอ้ยกวา่ 67 เดซเิทกซ์

ผา้ทอทําดว้ยป่านลนินิ
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5402.20 - ดา้ยทนแรงดงึสงูทําดว้ยโพลเิอสเทอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.31 - - ทําดว้ยไนลอนหรอืโพลอิะไมดอ์ืน่ๆ และดา้ย
เดีย่วแต่ละเสน้วัดไดไ้มเ่กนิ 50 เทกซ์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.32 - - ทําดว้ยไนลอนหรอืโพลอิะไมดอ์ืน่ๆ และดา้ย
เดีย่วแต่ละเสน้วัดไดเ้กนิ 50 เทกซ์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.44 - - ดา้ยยดื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.44 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.45 - - อืน่ ๆ ทําดว้ยไนลอนหรอืโพลอิะไมดอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.45 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.46 - - อืน่ ๆ ทําดว้ยโพลเิอสเทอรช์นดิ “พารเ์ชยีลลี
โอเรยีนเต็ด”

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.46 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.47 - - อืน่ ๆ ทําดว้ยโพลเิอสเทอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.47 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.48 - - อืน่ ๆ ทําดว้ยโพลโิพรพลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.48 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.49 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.51 - - ทําดว้ยไนลอนหรอืโพลอิะไมดอ์ืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.52 - - ทําดว้ยโพลเิอสเทอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.59 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.61 - - ทําดว้ยไนลอนหรอืโพลอิะไมดอ์ืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.62 - - ทําดว้ยโพลเิอสเทอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5402.69 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5402.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5403

5403.10 - ดา้ยทนแรงดงึสงูทําดว้ยวสิโคสเรยอน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5403.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5403.31 - - ทําดว้ยวสิโคสเรยอน ไมต่เีกลยีวหรอืตเีกลยีว
ไมเ่กนิ 120 รอบต่อเมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5403.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ดา้ยใยยาวเทยีม (นอกจากดา้ยเย็บ) ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี รวมถงึใยยาวเด ีย่วเทยีมที่
มขีนาดนอ้ยกวา่ 67 เดซเิทกซ์
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5403.32 - - ทําดว้ยวสิโคสเรยอน ตเีกลยีวเกนิ 120 รอบต่อ
เมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5403.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5403.33 - - ทําดว้ยเซลลูโลสอะซเิทต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5403.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5403.39 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5403.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5403.41 - - ทําดว้ยวสิโคสเรยอน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5403.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5403.42 - - ทําดว้ยเซลลูโลสอะซเิทต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5403.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5403.49 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5403.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5404

5404.11 - - ทีย่ดืได ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5404.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5404.12 - - อืน่ ๆ ทําดว้ยโพลโิพรพลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5404.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5404.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5404.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5404.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5404.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5405

5405.00 ใยยาวเดีย่วเทยีมทีม่ขีนาดตัง้แต่ 67 เดซเิทกซ์
ขึน้ไป และไมม่ขีนาดภาคตัดขวางใดเกนิ 1 
มลิลเิมตร รวมทัง้แถบและของทีค่ลา้ยกัน (เชน่ 
ฟางเทยีม) ทําดว้ยวัตถทุอเทยีมทีม่คีวามกวา้ง
ปรากฏไมเ่กนิ 5 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5405.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5406

5406.00 ดา้ยใยยาวประดษิฐ ์(นอกจากดา้ยเย็บ) จัดทําขึน้
เพือ่การขายปลกี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5406.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5407

ใยยาวเด ีย่วสงัเคราะหท์ีม่ขีนาดต ัง้แต่ 67 เดซเิทกซข์ึน้ไป และไมม่ขีนาดภาคตดัขวางใดเกนิ      1
 มลิลเิมตร รวมท ัง้แถบและของทีค่ลา้ยกนั (เช่น ฟางเทยีม) ทําดว้ยวตัถสุงัเคราะหท์ีม่คีวามกวา้ง
ปรากฏไมเ่กนิ 5 มลิลเิมตร

ใยยาวเด ีย่วเทยีมทีม่ขีนาดต ัง้แต่ 67 เดซเิทกซข์ึน้ไป และไมม่ขีนาดภาคตดัขวางใดเกนิ            1
 มลิลเิมตร รวมท ัง้แถบและของทีค่ลา้ยกนั (เช่น ฟางเทยีม) ทําดว้ยวตัถทุอเทยีมทีม่คีวามกวา้ง
ปรากฏไมเ่กนิ 5 มลิลเิมตร

ดา้ยใยยาวประดษิฐ ์(นอกจากดา้ยเย็บ) จดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี

ผา้ทอทําดว้ยดา้ยใยยาวสงัเคราะห์ รวมถงึผา้ทอทีไ่ดจ้ากวตัถตุามประเภทที ่54.04
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5407.10 - ผา้ทอไดจ้ากดา้ยทนแรงดงึสงูทีทํ่าดว้ยไนลอน
หรอืโพลอิะไมดอ์ืน่ๆ หรอืโพลเิอสเทอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5407.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5510

5407.42 - - ยอ้มสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5407.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5510

5407.43 - - ทอดว้ยดา้ยสตี่าง ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5407.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5510

5407.51 - - ไมไ่ดฟ้อกหรอืฟอกแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5407.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5510

5407.61 - - ทีม่ใียยาวโพลเิอสเทอรท์ีไ่มใ่ชช่นดิ   เพือ่
ผวิสัมผัส ตัง้แต่รอ้ยละ 85  ขึน้ไปโดย   น้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5407.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5510

5407.71 - - ไมไ่ดฟ้อกหรอืฟอกแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5407.71 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5510

5408 ผา้ทอทําดว้ยดา้ยใยยาวเทยีม รวมถงึผา้ทอทีไ่ดจ้ากวตัถตุามประเภทที่ 54.05
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5408.10 - ผา้ทอไดจ้ากดา้ยทนแรงดงึสงูทีทํ่าดว้ย   วสิโค
สเรยอน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5408.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69  ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5510

5501

5501.10 - ทําดว้ยไนลอน หรอืโพลอิะไมดอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5501.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5501.20 - ทําดว้ยโพลเิอสเทอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5501.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5501.30 - อะครลิกิหรอืโมดาครลิกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5501.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5501.40 - ทําดว้ยโพลโิพรพลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5501.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5501.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5501.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5502

5502.00 กลุ่มใยยาวเทยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5502.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5503

5503.11 - - ทําดว้ยอะรามดิส์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5503.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5503.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5503.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5503.20 - ทําดว้ยโพลเิอสเทอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5503.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5503.30 - อะครลิกิหรอืโมดาครลิกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5503.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5503.40 - ทําดว้ยโพลโิพรพลินี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5503.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5503.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5503.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5504

5504.10 - ทําดว้ยวสิโคสเรยอน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5504.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

เสน้ใยส ัน้เทยีมทีไ่มไ่ดส้าง หวี หรอืผา่นกรรมวธิอียา่งอืน่สําหรบัการปั่นดา้ย

ตอนที ่ 55 เสน้ใยส ัน้ประดษิฐ ์
กลุม่ใยยาวสงัเคราะห์

กลุม่ใยยาวเทยีม

เสน้ใยส ัน้สงัเคราะหท์ีไ่มไ่ดส้าง หวี หรอืผา่นกรรมวธิอียา่งอืน่สําหรบัการปั่นดา้ย
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5504.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5504.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5505

5505.10 - ของเสน้ใยสังเคราะห์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5505.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
สนิคา้นัน้ไดม้าโดยใชวั้ตถดุบิในดนิแดนของประเทศ
ภาคใีดภาคหีนึง่ทัง้หมดหรอืใชวั้ตถดุบิในดนิแดนของ
ทัง้สองภาคทัีง้หมด ตามทีน่ยิามในขอ้ 3 ของ
ภาคผนวก 2

5505.20 - ของเสน้ใยเทยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5505.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
สนิคา้นัน้ไดม้าโดยใชวั้ตถดุบิในดนิแดนของประเทศ
ภาคใีดภาคหีนึง่ทัง้หมดหรอืใชวั้ตถดุบิในดนิแดนของ
ทัง้สองภาคทัีง้หมด ตามทีน่ยิามในขอ้ 3 ของ
ภาคผนวก 2

5506

5506.10 - ทําดว้ยไนลอนหรอืโพลอิะไมดอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5506.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5506.20 - ทําดว้ยโพลเิอสเทอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5506.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5506.30 - อะครลิกิหรอืโมดาครลิกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5506.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5506.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5506.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5507

5507.00 เสน้ใยสัน้เทยีมทีส่าง หว ีหรอืผา่นกรรมวธิอียา่ง
อืน่ สําหรับการป่ันดา้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5507.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5508

5508.10 - ทําดว้ยเสน้ใยสัน้สังเคราะห์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5508.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108 5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5508.20 - ทําดว้ยเสน้ใยสัน้เทยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5508.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108 5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

เศษของเสน้ใยประดษิฐ ์(รวมถงึเศษใยสางหรอืหวี เศษดา้ยและกลุม่ใยทีส่างจากเศษวตัถทํุาดว้ย
เสน้ใยประดษิฐ)์

เสน้ใยส ัน้สงัเคราะหท์ีส่าง หวี หรอืผา่นกรรมวธิอียา่งอืน่สําหรบัการปั่นดา้ย

เสน้ใยส ัน้เทยีมทีส่าง หว ีหรอืผา่นกรรมวธิอียา่งอืน่ สําหรบัการปั่นดา้ย

ดา้ยเย็บทําดว้ยเสน้ใยส ัน้ประดษิฐ ์ จะจดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี หรอืไมก็่ตาม
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5509

5509.11 - - ดา้ยเดีย่ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.12 - - ดา้ยควบ (ดา้ยเกลยีว) หรอืดา้ยเคเบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.21 - - ดา้ยเดีย่ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.22 - - ดา้ยควบ (ดา้ยเกลยีว) หรอืดา้ยเคเบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.31 - - ดา้ยเดีย่ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.32 - - ดา้ยควบ (ดา้ยเกลยีว) หรอืดา้ยเคเบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

ดา้ย (นอกจากดา้ยเย็บ) ทําดว้ยเสน้ใยส ัน้สงัเคราะห์ ไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี
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5509.41 - - ดา้ยเดีย่ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.42 - - ดา้ยควบ (ดา้ยเกลยีว) หรอืดา้ยเคเบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภท 5106 ถงึ 5108  5205    ถงึ 5206  ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.51 - - ผสมกับเสน้ใยสัน้เทยีมลว้นหรอืเป็นสว่นใหญ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.52 - - ผสมกับขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตวล์ว้น
หรอืเป็นสว่นใหญ่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.53 - - ผสมกับฝ้ายลว้นหรอืเป็นสว่นใหญ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.53 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

หนา้ที ่182



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

5509.61 - - ผสมกับขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตวล์ว้น
หรอืเป็นสว่นใหญ่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.62 - - ผสมกับฝ้ายลว้นหรอืเป็นสว่นใหญ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.91 - - ผสมกับขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตวล์ว้น
หรอืเป็นสว่นใหญ่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.92 - - ผสมกับฝ้ายลว้นหรอืเป็นสว่นใหญ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5509.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5509.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5510 ดา้ย (นอกจากดา้ยเย็บ) ทําดว้ยเสน้ใยส ัน้เทยีมไมไ่ดจ้ดัทําขึน้เพือ่การขายปลกี
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5510.11 - - ดา้ยเดีย่ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5510.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48 
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5510.12 - - ดา้ยควบ (ดา้ยเกลยีว) หรอืดา้ยเคเบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5510.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48 
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5510.20 - ดา้ยอืน่ ๆ ผสมกับขนแกะหรอืขนละเอยีดของ
สัตวล์ว้นหรอืเป็นสว่นใหญ่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5510.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48 
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5510.30 - ดา้ยอืน่ ๆ ผสมกับฝ้ายลว้นหรอืเป็นสว่นใหญ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5510.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48 
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5510.90 - ดา้ยอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5510.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5108  5205 ถงึ 5206 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48 
5402.51 ถงึ 5402.69 หรอืประเภทที ่5509 ถงึ 5516

5514

5514.30 - ทําดว้ยดา้ยสตี่าง ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5514.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

ผา้ทอทําดว้ยเสน้ใยส ัน้สงัเคราะหท์ีม่เีสน้ใยดงักลา่วนอ้ยกวา่รอ้ยละ 85 โดยนํา้หนกั ผสมกบัฝ้าย
ลว้นหรอืเป็นสว่นใหญ ่และนํา้หนกัเกนิ 170 กรมัตอ่ตารางเมตร
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5514.42 - - ทําดว้ยเสน้ใยสัน้โพลเิอสเทอร์ ทอลายสอง
แบบ 3 เสน้หรอืแบบ 4 เสน้ รวมถงึทอลายสอง
แบบครอส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5514.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212 ประเภท
ยอ่ย 5402.11 ถงึ 5402.39 5402.45 ถงึ 5402.48  
5402.51 ถงึ 5402.69 ประเภทที ่5406 หรอื 5509 ถงึ
 5516

5601

5601.10 - ผา้อนามัยและแทมพอน แนปคนิและแนปคนิไล
เนอรสํ์าหรับเด็กออ่นและของใชเ้พือ่การอนามัยที่
คลา้ยกันทําดว้ยแวดดิง้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5601.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5601.21 - - ทําดว้ยฝ้าย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5601.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5601.22 - - ทําดว้ยเสน้ใยประดษิฐ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5601.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5601.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5601.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5601.30 - ฟล็อก ผงสิง่ทอ และมลิเน็ป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5601.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5602

5602.10 - สักหลาดทีไ่ดจ้ากเครือ่งจักรตดิเข็มและผา้ทีไ่ด ้
จากการยดึเสน้ใยโดยกรรมวธิสีตชิบอนดิง่ดว้ย
เสน้ใยจากแผน่เยือ่เอง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5602.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5602.21 - - ทําดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5602.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5602.29 - - ทําดว้ยวัตถทุออืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5602.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5602.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5602.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5603

5603.11 - - หนักไมเ่กนิ 25 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5603.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ตอนที ่ 56 แวดดิง้ สกัหลาดและผา้ไมท่อ ดา้ยชนดิพเิศษ เชอืกชนดิทไวน์ ชนดิคอรเ์ดจ ชนดิโรปและเคเบลิ และ
ของทําดว้ยสิง่ดงักลา่ว

แวดดิง้ทําดว้ยวตัถทุอและของทําดว้ยแวดดิง้ดงักลา่ว รวมท ัง้เสน้ใยสิง่ทอทีม่คีวามยาว  ไมเ่กนิ 5
 มลิลเิมตร (ฟล็อก) ผงสิง่ทอ และมลิเน็ป

สกัหลาด จะอาบซมึ เคลอืบ หุม้หรอือดัเป็นช ัน้หรอืไมก็่ตาม

ผา้ไมท่อ จะอาบซมึ เคลอืบ หุม้หรอือดัเป็นช ัน้หรอืไมก็่ตาม
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5603.12 - - หนักเกนิ 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไมเ่กนิ 70
 กรัมต่อตารางเมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5603.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5603.91 - - หนักไมเ่กนิ 25 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5603.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5603.92 - - หนักเกนิ 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไมเ่กนิ70 
กรัมต่อตารางเมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5603.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5604

5604.10 - ดา้ยยางและดา้ยยางชนดิคอรด์ ทีหุ่ม้ดว้ยสิง่ทอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5604.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5604.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5604.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5605

5605.00 ดา้ยทีม่โีลหะอยูด่ว้ย จะทําแบบกมิพห์รอืไมก่็ตาม
 ทีเ่ป็นดา้ยสิง่ทอหรอืแถบหรอืของทีค่ลา้ยกัน
ตามประเภทที ่54.04 หรอื 54.05 ประกอบเขา้กับ
โลหะทีม่ลัีกษณะเป็นเสน้ แถบ หรอืเป็นผง หรอื
หุม้ดว้ยโลหะ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5605.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5606

5606.00 ดา้ยกมิพ ์แถบและของทีค่ลา้ยกันตามประเภทที่
54.04 หรอื 54.05 ทีทํ่าแบบกมิพ ์(นอกจากของ
ตามประเภทที ่56.05 และ  ดา้ยกมิพท์ีทํ่าดว้ยขน
มา้) ดา้ยเชนลิล ์ (รวมถงึดา้ยฟล็อกเชนลิล)์ และ
ลูปเวลยารน์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5606.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5607

5607.21 - - เชอืกชนดิทไวนท์ีใ่ชผ้กูหรอืมัดของ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5607.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5607.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5607.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ดา้ยยางและดา้ยยางชนดิคอรด์ ทีหุ่ม้ดว้ยสิง่ทอ รวมท ัง้ดา้ยสิง่ทอและแถบและของทีค่ลา้ยกนั
ตามประเภทที ่54.04 หรอื 54.05 ทีอ่าบซมึ เคลอืบ หุม้หรอืหุม้ปลอกดว้ยยางหรอืพลาสตกิ

ดา้ยทีม่โีลหะอยูด่ว้ย จะทําแบบกมิพห์รอืไมก็่ตาม ทีเ่ป็นดา้ยสิง่ทอหรอืแถบหรอืของทีค่ลา้ยกนั
ตามประเภทที ่54.04 หรอื 54.05 ประกอบเขา้กบัโลหะทีม่ลีกัษณะเป็นเสน้ แถบ หรอืเป็นผง หรอื
หุม้ดว้ยโลหะ

ดา้ยกมิพ ์แถบและของทีค่ลา้ยกนัตามประเภทที่ 54.04 หรอื 54.05 ทีทํ่าแบบกมิพ ์(นอกจากของ
ตามประเภทที ่56.05 และดา้ยกมิพท์ีทํ่าดว้ยขนมา้) ดา้ยเชนลิล ์(รวมถงึดา้ยฟล็อกเชนลิล)์ และลปู
เวลยารน์

เชอืกชนดิทไวน ์คอรเ์ดจ โรป และชนดิเคเบลิ จะถกัตามยาวหรอืถกัแบบเปียหรอืไมก็่ตาม และจะ
อาบซมึ เคลอืบ หุม้หรอืหุม้ปลอก ดว้ยยางหรอืพลาสตกิหรอืไมก็่ตาม
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5607.41 - - เชอืกชนดิทไวนท์ีใ่ชผ้กูหรอืมัดของ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5607.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5607.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5607.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5609

5609.00 ของทําดว้ยดา้ย แถบหรอืของทีค่ลา้ยกันตาม
ประเภทที ่54.04 หรอื 54.05 และของทําดว้ย
เชอืกชนดิทไวน ์ชนดิคอรเ์ดจ ชนดิโรป หรอื
เคเบลิ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5609.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

5701

5701.10 - ทําดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5701.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5701.90 - ทําดว้ยวัตถทุออืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5701.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702

5702.10 - "เคเลม" "ชแูม็ก" "คารามาน"ี และพรมผนืทอ
ดว้ยมอืทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.20 - สิง่ปพูืน้ทําจากเสน้ใยมะพรา้ว (กาบมะพรา้ว) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.31 - - ทําดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.32 - - ทําดว้ยวัตถทุอประดษิฐ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.39 - - ทําดว้ยวัตถทุออืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.41 - - ทําดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

ของทําดว้ยดา้ย แถบหรอืของทีค่ลา้ยกนัตามประเภทที่ 54.04 หรอื 54.05 และของทําดว้ยเชอืก
ชนดิทไวน ์ชนดิคอรเ์ดจ ชนดิโรป หรอืเคเบลิ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ ๆ

ตอนที ่ 57 พรมและสิง่ทอปพูืน้อืน่ๆ

พรมและสิง่ทอปพูืน้อืน่ๆ ทําโดยวธิผีกูปม จะจดัทําแลว้หรอืไมก็่ตาม

พรมและสิง่ทอปพูืน้อืน่ๆ ทําโดยวธิทีอ ไมไ่ดทํ้าปยุแบบทฟัตห์รอืฟล็อก จะจดัทําแลว้หรอืไมก็่ตาม
 รวมถงึ "เคเลม" "ชูแม็ก" "คารามาน"ี และพรมผนืทอดว้ยมอืทีค่ลา้ยกนั
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5702.42 - - ทําดว้ยวัตถทุอประดษิฐ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.49 - - ทําดว้ยวัตถทุออืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.50 - อืน่ ๆ ทีไ่มทํ่าขนแบบไพล ์ยังไมไ่ดจั้ดทํา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.91 - - ทําดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.92 - - ทําดว้ยวัตถทุอประดษิฐ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5702.99 - - ทําดว้ยวัตถทุออืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5702.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5703

5703.10 - ทําดว้ยขนแกะหรอืขนละเอยีดของสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5703.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5703.20 - ทําดว้ยไนลอนหรอืโพลอิะไมดอ์ืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5703.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5703.30 - ทําดว้ยวัตถทุอประดษิฐอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5703.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5703.90 - ทําดว้ยวัตถทุออืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5703.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5704

5704.10 - เป็นแผน่ทีม่พีืน้ทีผ่วิไมเ่กนิ 0.3 ตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5704.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5602

5805

พรมและสิง่ทอปพูืน้อืน่ๆ ทําปยุแบบทฟัต์ จะจดัทําแลว้หรอืไมก็่ตาม

พรมและสิง่ทอปพูืน้อืน่ๆ ทําดว้ยสกัหลาด ไมไ่ดทํ้าปยุแบบทฟัตห์รอืแบบฟล็อก จะจดัทําแลว้
หรอืไมก็่ตาม

ตอนที ่ 58 ผา้ทอชนดิพเิศษ ผา้สิง่ทอทีทํ่าปยุแบบทฟัต์ ผา้ลกูไม้ เทเพสทรี ผา้ทีใ่ชต้กแตง่ ผา้ปกั

เทเพสทรทีอดว้ยมอืชนดิโกบลีนิ ฟลานเดอร์ ออบสัซนั บวิเวยีส  และชนดิทีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้เท
เพสทรทีีป่กัลวดลาย (เช่น แบบเพทติพอ้ยต ์แบบครอสสตติซ)์ จะจดัทําแลว้หรอืไมก็่ตาม
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5909.00 ท่อออ่นและท่อทีค่ลา้ยกัน ทําดว้ยสิง่ทอ จะบุ
ดา้นในหรอืหุม้ใหแ้ข็งแรงดว้ยวัตถอุืน่ หรอืจะมี
อปุกรณ์ประกอบทีเ่ป็นวัตถอุืน่ดว้ยหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5909.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5910

5910.00 สายพานสง่กําลัง สายพานลําเลยีง หรอืของทีใ่ช ้
เป็นสายพาน ทําดว้ยวัตถทุอ จะอาบซมึ เคลอืบ 
หุม้หรอือัดเป็นชัน้ดว้ยพลาสตกิหรอืจะเสรมิให ้
แข็งแรงดว้ยโลหะหรอืวัตถอุืน่หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5910.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5911

5911.10 - ผา้สิง่ทอ สักหลาดและผา้ทอบดุว้ย  สักหลาด
ทีเ่คลอืบ หุม้หรอือัดเป็นชัน้ดว้ยยาง ดว้ยหนัง
ฟอกหรอืวัตถอุืน่ๆ ชนดิทีใ่ชก้ับเครือ่งสางใยวัตถุ
ทอ และผา้ทีค่ลา้ยกันชนดิทีใ่ชเ้พือ่วัตถปุระสงค์
ทางเทคนคิอืน่ๆ  รวมถงึผา้หนา้แคบทําจาก
กํามะหยี ่ทีอ่าบซมึดว้ยยางสําหรับหุม้แกนมว้น
เสน้ดา้ยยนื (วฟีวงิบมี)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5911.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5911.20 - ผา้รอ่น จะจัดทําแลว้หรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5911.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5911.31 - - หนักนอ้ยกวา่ 650 กรัมต่อตารางเมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5911.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5911.32 - - หนักตัง้แต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึน้ไป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5911.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5911.40 - ผา้กรองชนดิทีใ่ชก้ับเครือ่งอัดน้ํามันหรอืที่
คลา้ยกัน รวมถงึทีทํ่าดว้ยผมคน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5911.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

5911.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 5911.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6001

ตอนที ่ 60 ผาัถกัแบบนติหรอืแบบโครเชต์

ผา้ทีม่ขีนแบบไพล ์รวมถงึผา้มขีนแบบ "ลองไพล"์ และผา้แบบผา้ขนหน ูทีถ่กัแบบนติหรอืแบบโคร
เชต์

สายพานสง่กําลงั สายพานลําเลยีง หรอืของทีใ่ชเ้ป็นสายพานทําดว้ยวตัถทุอ จะอาบซมึ เคลอืบ
หุม้หรอือดัเป็นช ัน้ดว้ยพลาสตกิหรอืจะเสรมิใหแ้ข็งแรงดว้ยโลหะหรอืวตัถอุ ืน่หรอืไมก็่ตาม

ผลติภณัฑแ์ละของทีทํ่าดว้ยสิง่ทอ เพือ่ใชท้างเทคนคิ ตามทีร่ะบใุนหมายเหต ุ7 ของตอนนี้
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6001.10 - ผา้มขีนแบบ"ลองไพล"์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6001.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  5307 ถงึ 
5308  5310 ถงึ 5311 ประเภทยอ่ย 5402.11 ถงึ 
5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  5402.51 ถงึ 
5402.69 ประเภทที ่5406 ถงึ 5407 หรอื 5509 ถงึ 
5516

6001.29 - - ทําดว้ยวัตถทุออืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6001.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  5307 ถงึ 
5308  5310 ถงึ 5311 ประเภทยอ่ย 5402.11 ถงึ 
5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  5402.51 ถงึ 
5402.69  ประเภทที ่5406 ถงึ 5407 หรอื 5509 ถงึ 
5516

6001.91  - - ทําดว้ยฝ้าย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6001.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  5307 ถงึ 
5308  5310 ถงึ 5311 ประเภทยอ่ย 5402.11 ถงึ 
5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  5402.51 ถงึ 
5402.69  ประเภทที ่5406 ถงึ 5407 หรอื 5509 ถงึ 
5516

6001.99 - - ทําดว้ยวัตถทุออืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6001.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  5307 ถงึ 
5308  5310 ถงึ 5311 ประเภทยอ่ย 5402.11 ถงึ 
5402.39  5402.45 ถงึ 5402.48  5402.51 ถงึ 
5402.69 ประเภทที ่5406 ถงึ 5407 หรอื 5509 ถงึ 
5516

6216

6216.00 ถงุมอืทุกชนดิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6216.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่5106 ถงึ 5113  5205 ถงึ 5212  5307 ถงึ 
5308  5310 ถงึ 5311 5509 ถงึ 5516 หรอืตอนที ่60 
โดยสนิคา้นัน้จะตอ้งผา่น การตัดหรอืถักหรอืทัง้สอง
อยา่ง และเย็บ หรอืประกอบขึน้ดว้ยวธิอี ืน่ใด ใน
ดนิแดนของประเทศภาคใีดภาคหีนึง่หรอืทัง้สองภาคี

ตอนที ่ 62 เครือ่งแตง่กายและของทีใ่ชป้ระกอบกบัเครือ่งแตง่กาย ทีไ่มไ่ดถ้กัแบบนติหรอื                         แบบ
โครเชต์

ถงุมอืทกุชนดิ
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6301

6301.10 - ผา้หม่ไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6301.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ  โดยตอ้งเริม่
จากวัตถดุบิทีเ่ป็นผา้ และผา้นัน้จะตอ้งฟอกมากอ่นหรอื
ไมไ่ดฟ้อก

6307

6307.20 - เสือ้ชชูพีและเข็มขัดชชูพี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6307.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ  โดยตอ้งเริม่
จากวัตถดุบิทีเ่ป็นผา้ และผา้นัน้จะตอ้งฟอกมากอ่นหรอื
ไมไ่ดฟ้อก

6402

6402.12 - - รองเทา้สกี รองเทา้สําหรับสกแีบบครอสคันทรี
และรองเทา้สําหรับสโนวบ์อรด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6402.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6403

6403.12 - - รองเทา้สกี รองเทา้สําหรับสกแีบบครอสคันทรี
และรองเทา้สําหรับสโนวบ์อรด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6403.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6505

6505.90 - อืน่ ๆ สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6505.90 นอกจาก
หมวกสักหลาดและเครือ่งสวมศรีษะสักหลาดอืน่ ๆ ใน
ประเภทยอ่ย 6505.90 ทีทํ่าจากทรงหมวก ฮูด๊และ 
พลาโตในประเภทที ่6501  จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่น
มาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จากประเภทที่
 6504 หรอื 6506 ถงึ 6507

6601

6601.91 - - ทีม่ดีา้มปรับความยาวได ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6601.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ตอนที ่ 66 รม่ รม่ปกักนัแดด ไมเ้ทา้ ไมเ้ทา้ทีเ่ป็นทีน่ ัง่ แส ้ (วปิ) แสข้ ีม่า้และสว่นประกอบของของดงักลา่ว

รม่ และรม่ปกักนัแดด (รวมถงึรม่ทีเ่ป็นไมเ้ทา้ รม่ปกัในสวน และรม่ทีค่ลา้ยกนั)

ตอนที ่ 63 ของทําดว้ยสิง่ทอทีจ่ดัทําแลว้อืน่ ๆ ของเป็นชุดเส ือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้และของทีใ่ชแ้ลว้ทําดว้ยสิง่ทอ ผา้ขีร้ ิว้

ผา้หม่และผา้คลมุตวัทีใ่ชใ้นเวลาเดนิทาง

ของทีจ่ดัทําแลว้อืน่ ๆ รวมถงึแบบสําหรบัตดัเส ือ้ผา้

ตอนที ่ 64 รองเทา้  สนบัแขง้และของทีค่ลา้ยกนั  รวมท ัง้สว่นประกอบของของดงักลา่ว

รองเทา้อืน่ ๆ ทีม่พี ืน้รองเทา้ดา้นนอกและสว่นบนของรองเทา้ทําดว้ยยางหรอืพลาสตกิ

รองเทา้ทีม่พี ืน้รองเทา้ดา้นนอกทําดว้ยยาง พลาสตกิ หนงัฟอกหรอืหนงัอดั และสว่นบนของ
รองเทา้ทําดว้ยหนงัฟอก

ตอนที ่ 65  เครือ่งสวมศรีษะ และสว่นประกอบของเครือ่งสวมศรีษะ

หมวกและเครือ่งสวมศรีษะอืน่ ๆ ทีถ่กัแบบนติหรอืแบบโครเชต์ หรอืทําจากผนืผา้ลกูไม ้ผนื
สกัหลาดหรอืผา้ส ิง่ทออืน่ ๆ ทีเ่ป็นผนื (แตไ่มเ่ป็นแถบ) จะบภุายในหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้รา่งแห
คลมุผมทําดว้ยวตัถใุดก็ตาม จะบภุายในหรอืตกแตง่หรอืไมก็่ตาม
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6602

6602.00 ไมเ้ทา้ ไมเ้ทา้ทีเ่ป็นทีน่ั่ง แส ้(วปิ) แสข้ีม่า้และ
ของทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6602.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6603

6603.20 - โครงรม่ รวมถงึโครงรม่ทีม่ดีา้มตดิอยู่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6603.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6701

6701.00 หนังและสว่นอืน่ของสัตวปี์กทีม่ขีนแข็งหรอืขน
ออ่นตดิ ขนแข็ง สว่นของขนแข็ง ขนออ่นและ
ของทําดว้ยของดังกล่าว (นอกจากของตาม
ประเภทที ่05.05 และกา้นขนนกทีจั่ดทําแลว้)

สนิคา้ทําดว้ยขนแข็งหรอืขนออ่นตามประเภทยอ่ย
6701.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่ทํามาจากขนแข็งหรอืขน
ออ่น  หรอืสนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6701.00 
จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับ
ประเภทอืน่ๆ

6702

6702.10 - ทําดว้ยพลาสตกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6702.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6702.90 - ทําดว้ยวัตถอุืน่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6702.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6703

6703.00 ผมคนทีต่กแต่ง สาง ฟอก หรอืจัดทําอยา่งอืน่
รวมทัง้ขนแกะ ขนสัตวอ์ืน่ๆ หรอืวัตถทุออืน่ ๆ ที่
จัดเตรยีมเพือ่ใชทํ้าผมปลอมหรอืของทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6703.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6704

6704.11 - - ผมปลอมสวมทัง้หัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6704.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6704.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6704.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ผมปลอม เคราปลอม ขนคิว้ปลอมและขนตาปลอม แผงผมและของทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ย          ผม
คน ขนสตัว ์หรอืทําดว้ยวตัถทุอ รวมท ัง้ของทําดว้ยผมคนทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

ไมเ้ทา้ ไมเ้ทา้ทีเ่ป็นทีน่ ัง่ แส ้(วปิ) แสข้ ีม่า้และของทีค่ลา้ยกนั

สว่นประกอบ สิง่ทีใ่ชต้กแตง่ และอปุกรณ์ประกอบของของตามประเภทที ่66.01                    หรอื
66.02

ตอนที ่ 67 ขนแข็งและขนออ่นของสตัวปี์กทีจ่ดัเตรยีมแลว้ และของทําดว้ยขนดงักลา่ว ดอกไมเ้ทยีม           ของ
ทําดว้ยผมคน

หนงัและสว่นอืน่ของสตัวปี์กทีม่ขีนแข็งหรอืขนออ่นตดิ ขนแข็ง สว่นของขนแข็ง ขนออ่น และของ
ทําดว้ยของดงักลา่ว (นอกจากของตามประเภทที ่05.05 และกา้นขนนกทีจ่ดัทําแลว้)

ดอกไมเ้ทยีม ใบไมเ้ทยีม ผลไมเ้ทยีม สว่นประกอบของของดงักลา่วรวมท ัง้ของทําดว้ยดอกไม้
เทยีม ใบไมเ้ทยีมหรอืผลไมเ้ทยีม

ผมคนทีต่กแตง่ สาง ฟอก หรอืจดัทําอยา่งอืน่ รวมท ัง้ขนแกะ ขนสตัวอ์ ืน่ๆ หรอื                    วตัถุ
ทออืน่ ๆ ทีจ่ดัเตรยีมเพือ่ใชทํ้าผมปลอมหรอืของทีค่ลา้ยกนั
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6704.20 - ทําดว้ยผมคน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6704.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6704.90 - ทําดว้ยวัตถอุืน่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6704.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6801

6801.00 หนิปถูนน หนิขอบถนนและหนิปพูืน้ ทําดว้ยหนิ
ธรรมชาต ิ(ยกเวน้หนิชนวน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6801.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6802

6802.10 - กระเบือ้ง ลูกบาศก ์และของทีค่ลา้ยกัน        จะ
เป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจัตุรัส) 
หรอืไมก่็ตาม ซึง่ดา้นทีม่พีืน้ทีผ่วิใหญท่ีส่ดุ    
ตอ้งสามารถวางในกรอบสีเ่หลีย่มจัตุรัสทีม่ดีา้น
ยาวนอ้ยกวา่ 7 เซนตเิมตร รวมทัง้ เม็ด  ชิน้   
และผงทีแ่ต่งสแีลว้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6802.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6802.21 - - หนิออ่น ทราเวอรท์นี และอะลาบาสเตอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6802.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6802.23 - - หนิแกรนติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6802.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6802.29 - - หนิอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6802.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6802.91 - - หนิออ่น ทราเวอรท์นี และอะลาบาสเตอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6802.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6802.92 - - หนิอืน่ ๆ ทีม่แีคลเซยีมคารบ์อเนต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6802.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6802.93 - - หนิแกรนติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6802.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ตอนที ่ 68 ของทําดว้ยหนิ ปลาสเตอร ์ซเีมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรอืวตัถทุ ีค่ลา้ยกนั

หนิปถูนน หนิขอบถนนและหนิปพู ืน้ ทําดว้ยหนิธรรมชาติ (ยกเวน้หนิชนวน)

หนิทีใ่ชทํ้าอนสุาวรยีห์รอืหนิกอ่สรา้ง ทีจ่ดัทําแลว้ (ยกเวน้หนิชนวน) และของทําดว้ยหนิดงักลา่ว
นอกจากของตามประเภทที ่68.01 รวมท ัง้หนิโมเสกและของทีค่ลา้ยกนัทําดว้ย หนิธรรมชาต ิ
(รวมถงึหนิชนวน) จะมแีผน่รองรบัหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้เม็ด ชิน้ และผงของหนิธรรมชาต ิ(รวมถงึ
หนิชนวน) ทีแ่ตง่ส ี
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6802.99 - - หนิอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6802.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6803

6803.00 หนิชนวนทีจั่ดทําแลว้ และของทําดว้ยหนิชนวน
หรอืทําดว้ยหนิชนวนอัด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6803.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6804

6804.10 - หนิโมแ่ละหนิบด ใชสํ้าหรับโม ่สี บด หรอื
บดละเอยีด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6804.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6804.21 - - ทําดว้ยเพชรสังเคราะหอ์ัดหรอืเพชรธรรมชาติ
อัด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6804.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6806

6806.10 - ใยขีแ้ร ่ใยหนิและใยแรท่ีค่ลา้ยกัน (รวมถงึของ
ผสมระหวา่งของดังกล่าว) เป็นของกอง แผน่บาง
หรอืเป็นมว้น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6806.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6806.20 - เอกซโ์ฟลเีอตเต็ดเวอรม์คิวิไลต์ เอกซแ์ปนเด็ด
เคลย ์โฟมสแลก และวัตถจํุาพวกแรช่นดิเอกซ์
แปนเต็ดทีค่ลา้ยกัน (รวมถงึของผสมระหวา่งของ
ดังกล่าว)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6806.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6806.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6806.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6807

6807.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6807.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6808

หนิชนวนทีจ่ดัทําแลว้ และของทําดว้ยหนิชนวนหรอืทําดว้ยหนิชนวนอดั

หนิโม ่หนิบด จานเจยีระไนและของทีค่ลา้ยกนั ไมม่โีครงใชส้ําหรบับด ลบั ขดั แตง่ใหไ้ดข้นาด
หรอืตดั หนิลบัหรอืหนิขดัทีใ่ชด้ว้ยมอื และสว่นประกอบของของดงักลา่วทําดว้ย  หนิธรรมชาต ิ
วตัถขุดัถธูรรมชาตอิดั หรอืวตัถขุดัถเูทยีมอดั หรอืทําดว้ยเซรามกิ มหีรอื  ไมม่สีว่นประกอบทีทํ่า
ดว้ยวตัถอุ ืน่

ใยขีแ้ร ่ใยหนิและใยแรท่ ีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้เอกซโ์ฟลเีอตเต็ดเวอรม์คิวิไลต ์เอกซแ์ปนเด็ดเคลย์
โฟมสแลกและวตัถจุําพวกแรช่นดิเอกซแ์ปนเด็ดทีค่ลา้ยกนั ของผสมและของทีทํ่าดว้ยวตัถุ
จําพวกแรซ่ึง่เป็นฉนวนกนัความรอ้น ฉนวนกนัเสยีงหรอืเป็นตวัดดูกลนืเสยีง นอกจากของตาม
ประเภทที ่68.11 หรอื 68.12 หรอืในตอนที ่69

ของทําดว้ยแอสฟัลตห์รอืทําดว้ยวตัถทุ ีค่ลา้ยกนั (เช่น ปิโตรเลยีมบทิเูมนหรอื                      โคล
ทารพ์ติช)์

แผง แผน่ กระเบือ้ง กอ้นเหลีย่มและของทีค่ลา้ยกนั ทีทํ่าดว้ยเสน้ใยพชื ฟาง หรอืทําดว้ย  ขีก้บ
ชิน้ไม ้สะเก็ดไม ้ขีเ้ล ือ่ยหรอืเศษไมอ้ืน่ ๆ เกาะหรอืตดิรวมกนัดว้ยซเีมนต ์ปลาสเตอรห์รอืสารยดึ
จําพวกแรอ่ ืน่ๆ 
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6808.00 แผง แผน่ กระเบือ้ง กอ้นเหลีย่มและของที่
คลา้ยกัน ทีทํ่าดว้ยเสน้ใยพชื ฟาง หรอืทําดว้ยขี้
กบ ชิน้ไม ้สะเก็ดไม ้ขีเ้ลือ่ยหรอืเศษไมอ้ืน่ ๆ เกาะ
 หรอืตดิรวมกันดว้ยซเีมนต ์ปลาสเตอรห์รอืสาร
ยดึจําพวกแรอ่ืน่ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6808.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6809

6809.11 - - ตดิดา้นหนา้หรอืเสรมิใหแ้ข็งแรงดว้ยกระดาษ
หรอืกระดาษแข็งเท่านัน้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6809.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6810

6810.11 - - บล็อกและอฐิสําหรับกอ่สรา้ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6810.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6810.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6810.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6810.91 - - องคป์ระกอบของสิง่กอ่สรา้งสําเร็จรปูใชใ้นการ
กอ่สรา้งหรอืวศิวกรรมโยธา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6810.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

6810.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6810.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6811

6811.40 - ทีม่แีอสเบสทอส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6811.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6811.81 - - แผน่บางลูกฟกู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6811.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6811.82 - - แผน่บาง แผง กระเบือ้งแบบอืน่ ๆ และของที่
คลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6811.82 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6811.83 - - หลอดหรอืท่อ และอปุกรณ์ตดิตัง้ของหลอด
หรอืท่อ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6811.83 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6811.89 - - ของอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6811.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ของทําดว้ยซเีมนต ์คอนกรตี หรอืทําดว้ยหนิเทยีม จะเสรมิใหแ้ข็งแรงหรอืไมก็่ตาม

ของทําดว้ยแอสเบสทอสซเีมนต์ เซลลโูลสไฟเบอร์ ซเีมนต์ หรอืทําดว้ยของทีค่ลา้ยกนั

ของทําดว้ยปลาสเตอรห์รอืทีม่สีว่นผสมของปลาสเตอรเ์ป็นหลกั
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6812

6812.80 - ทําดว้ยโครซโิดไลท์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6812.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

6812.91 - - เสือ้ผา้ ของทีใ่ชป้ระกอบเครือ่งแต่งกาย
รองเทา้และเครือ่งสวมศรีษะ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6812.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

6812.92 - - กระดาษ มลิลบ์อรด์ และสักหลาด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6812.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 6812.93

6812.93 - - ของทีใ่ชใ้นการต่อเชือ่มทําดว้ยเสน้ใยแอส
เบสทอสอัดเป็นแผน่บาง หรอืเป็นมว้น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6812.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

6812.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6812.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

6814

6814.10 - แผน่ แผน่บาง และแถบ ทําดว้ยไมกาทีเ่กาะ
หรอืตดิรวมกันหรอืทีทํ่าขึน้ใหม่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6814.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6814.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6814.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

6815

6815.10 - ของทําดว้ยกราไฟตห์รอืคารบ์อนอืน่ ๆ          
ทีไ่มใ่ชง้านทางไฟฟ้า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6815.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

6815.20 - ของทําดว้ยถา่นพตี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6815.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

6815.91 - - ทีม่แีมกนไีซด ์โดโลไมตแ์ละโครไมต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6815.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

6815.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6815.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เสน้ใยแอสเบสทอสทีจ่ดัทําแลว้ ของผสมทีม่แีอสเบสทอสเป็นหลกัหรอืมแีอสเบสทอสกบั
แมกนเีซยีมคารบ์อเนตเป็นหลกั รวมท ัง้ของทําดว้ยของผสมดงักลา่วหรอืทําดว้ยแอสเบสทอส 
(เช่น ดา้ย ผา้ทอ เส ือ้ผา้ เครือ่งสวมศรีษะ รองเทา้ ปะเก็น) จะเสรมิใหแ้ข็งแรงหรอืไมก็่ตาม 
นอกจากของตามประเภทที ่68.11 หรอื 68.13

ไมกาทีจ่ดัทําแลว้ และของทําดว้ยไมกา รวมถงึไมกาทีเ่กาะหรอืตดิรวมกนัหรอืที ่                 ทํา
ขีน้ใหม ่จะมสี ิง่รองรบัทีเ่ป็นกระดาษ กระดาษแข็งหรอืวตัถอุ ืน่หรอืไมก็่ตาม

ของทําดว้ยหนิหรอืสารจําพวกแรอ่ ืน่ๆ (รวมถงึใยคารบ์อน ของทําดว้ยใยคารบ์อน และของทํา
ดว้ยถา่นพตี) ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่
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6901

6901.00 อฐิ บล็อก กระเบือ้ง และผลติภัณฑเ์ซรามกิอืน่ๆ
ทําดว้ยดนิซากหอย (เชน่ คเีซลกหูร ์ทรโิพไลต ์
หรอืไดอะทอไมต ์หรอืทําดว้ย  ดนิทรายที่
คลา้ยกัน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6901.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6902

6902.20 - มอีะลูมนิาหรอืมซีลิกิาหรอืมขีองผสมหรอื
สารประกอบของผลติภัณฑเ์หล่านีม้ากกวา่รอ้ยละ
 50 โดยน้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6902.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6902.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6902.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6903

6903.10 - ทีม่กีราไฟตห์รอืมคีารบ์อนอืน่ๆ หรอืมี   ของ
ผสมของผลติภัณฑเ์หล่านี ้ มากกวา่  รอ้ยละ 50 
โดยน้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6903.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6903.20 - ทีม่อีะลูมนิาหรอืมขีองผสมหรอืสารประกอบของ
อะลูมนิาและทีม่ซีลิกิา มากกวา่รอ้ยละ 50 โดย
น้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6903.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6903.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6903.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6904

6904.10 - อฐิกอ่สรา้ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6904.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6904.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6904.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6905

6905.10 - กระเบือ้งมงุหลังคา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6905.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

กระเบือ้งมงุหลงัคา ทอ่ยอดปลอ่งไฟ บวัยอดปลอ่งไฟ สิง่บปุลอ่งไฟ
สิง่ประดบัทางสถาปตัยกรรมและผลติภณัฑเ์ซรามกิอืน่ ๆ สําหรบัใชใ้นการกอ่สรา้ง

อฐิ บล็อก กระเบือ้ง และผลติภณัฑเ์ซรามกิอืน่ๆ ทําดว้ยดนิซากหอย (เช่น คเีซลกหูร ์            ทริ
โพไลต ์หรอืไดอะทอไมต)์ หรอืทําดว้ยดนิทรายทีค่ลา้ยกนั

อฐิ บล็อก กระเบือ้ง ชนดิทนไฟ และผลติภณัฑเ์ซรามกิทนไฟทีค่ลา้ยกนั สําหรบัใชใ้น          การ
กอ่สรา้ง นอกจากของทําดว้ยดนิซากหอยหรอืดนิทรายทีค่ลา้ยกนั

ผลติภณัฑเ์ซรามกิทนไฟอืน่ๆ (เช่น รทีอรต์ เบา้  เตาอบ หวัฉดี ปล ัก๊ ฐานรอง เบา้หลอมโลหะ    มี
คา่ หลอดหรอืทอ่ ปลอกและเสน้) นอกจากของทําดว้ยดนิซากหอยหรอืดนิทรายทีค่ลา้ยกนั

อฐิกอ่สรา้ง บล็อกปพูืน้ กระเบือ้งทีใ่ชร้องหรอืใชเ้สรมิทีเ่ป็นเซรามกิ และของทีค่ลา้ยกนั

ตอนที ่ 69 ผลติภณัฑเ์ซรามกิ

หนา้ที ่198



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

6905.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6905.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6906

6906.00 หลอดหรอืท่อ ท่อนํา ราง และอปุกรณ์ตดิตัง้
สําหรับหลอดหรอืท่อหรอืทีเ่ป็นเซรามกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6906.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6907

6907.10 - กระเบือ้ง ลูกบาศกแ์ละของทีค่ลา้ยกัน          
จะเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้หรอืไมก่็ตาม ซึง่ดา้นทีม่ ี
พืน้ทีผ่วิใหญท่ีส่ดุ ตอ้งสามารถวางในกรอบ
สีเ่หลีย่มจัตุรัสทีม่ดีา้นยาวนอ้ยกวา่ 7 เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6907.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6907.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6907.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6908

6908.10 - กระเบือ้ง ลูกบาศก ์และของทีค่ลา้ยกัน         
จะเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้หรอืไมก่็ตาม ซึง่ดา้นทีม่ ี
พืน้ทีผ่วิใหญท่ีส่ดุ ตอ้งสามารถวางในกรอบ
สีเ่หลีย่มจัตุรัสทีม่ดีา้นยาวนอ้ยกวา่ 7 เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6908.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6908.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6908.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6909

6909.11 - - ชนดิพอรซ์เลนหรอืชนดิเนือ้ละเอยีด (ไชน่า) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6909.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

6909.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 6909.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7001

7001.00 คูลเลต เศษแกว้อืน่ๆ และของทีใ่ชไ้มไ่ดอ้ืน่ๆ ทํา
ดว้ยแกว้รวมทัง้แกว้ทีเ่ป็นกอ้น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7001.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7002

หลอดหรอืทอ่ ทอ่นํา ราง และอปุกรณ์ตดิต ัง้สําหรบัหลอดหรอืทอ่หรอืทีเ่ป็นเซรามกิ

กระเบือ้งปพู ืน้และทางเดนิ กระเบือ้งปพู ืน้เตาหรอืตดิผนงั ทีเ่ป็นเซรามกิไมไ่ดเ้คลอืบ รวมท ัง้   หนิ
โมเสกและของทีค่ลา้ยกนั ทีเ่ป็นเซรามกิไมไ่ดเ้คลอืบ จะมสี ิง่รองรบัหรอืไมก็่ตาม

กระเบือ้งปพู ืน้และทางเดนิ กระเบือ้งปพู ืน้เตาหรอืตดิผนงั ทีเ่ป็นเซรามกิเคลอืบแลว้ รวมท ัง้หนิ
โมเสกและของทีค่ลา้ยกนัทีเ่ป็นเซรามกิเคลอืบแลว้ จะมสี ิง่รองรบัหรอืไมก็่ตาม

ผลติภณัฑเ์ซรามกิสําหรบัใชต้ามหอ้งปฏบิตักิาร ใชใ้นทางเคมหีรอืใชใ้นทางเทคนคิอืน่ๆ  อา่ง
และภาชนะรองรบัทีค่ลา้ยกนั ทีเ่ป็นเซรามกิชนดิทีใ่ชใ้นทางเกษตรกรรม รวมท ัง้หมอ้ กระปกุและ
ของทีค่ลา้ยกนั ทีเ่ป็นเซรามกิชนดิทีใ่ชส้ําหรบัลําเลยีงหรอืบรรจขุอง

ตอนที ่ 70 แกว้และเครือ่งแกว้

คลูเลต เศษแกว้อืน่ๆ และของทีใ่ชไ้มไ่ดอ้ ืน่ๆ ทําดว้ยแกว้  รวมท ัง้แกว้ทีเ่ป็นกอ้น

แกว้ทําเป็นลกูกลม (นอกจากลกูกลมขนาดเล็กตามประเภทที่ 70.18) เป็นเสน้ เป็นหลอดหรอืทอ่ ที่
ไมไ่ดต้กแตง่

หนา้ที ่199



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

7002.10 - ลูกกลม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7002.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7002.20 - เสน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7002.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7002.31 - - ทําดว้ยฟิวสค์วอรต์ซห์รอืฟิวสซ์ลิกิาอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7002.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7002.32 - - ทําดว้ยแกว้อืน่ๆ ทีม่สัีมประสทิธิก์ารขยายตัว
เชงิเสน้ไมเ่กนิ 5 x 10-6 ต่อองศาเคลวนิที่
อณุหภมูริะหวา่ง 0 ถงึ 300 องศาเซลเซยีส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7002.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7002.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7002.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7003

7003.12 - - แต่งสท่ัีวเนือ้ (บอดีท้นิเต็ด) ทําใหท้บึแสง ทํา
ใหส้ะทอ้นแสง หรอืมชัีน้ผวิสําหรับดูดกลนืแสง 
สะทอ้นแสงหรอืไมส่ะทอ้นแสง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7003.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7004 ถงึ 7009

7003.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7003.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7004 ถงึ 7009

7003.20 - แผน่แกว้ทีเ่สรมิดว้ยลวด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7003.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7004 ถงึ 7009

7003.30 - โพรไฟล์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7003.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7004 ถงึ 7009

7004

7004.20 - แต่งสท่ัีวเนือ้ (บอดีท้นิเต็ด) ทําใหท้บึแสง ทํา
ใหส้ะทอ้นแสงหรอืมชัีน้ผวิสําหรับดูดกลนืแสง 
สะทอ้นแสงหรอืไมส่ะทอ้นแสง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7004.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7003 หรอื 7005 ถงึ 7009

7004.90 - แกว้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7004.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7003 หรอื 7005 ถงึ 7009

แกว้ทีไ่ดจ้ากการดงึหรอืเป่า เป็นแผน่ จะมชี ัน้ผวิสําหรบัดดูกลนืแสง สะทอ้นแสงหรอืไมส่ะทอ้น
แสงหรอืไมก็่ตาม แตไ่มไ่ดต้กแตง่อยา่งอืน่

แกว้ทีไ่ดจ้ากการหลอ่หรอืการรดี เป็นแผน่หรอืเป็นโพรไฟล์ จะมชี ัน้ผวิสําหรบัดดูกลนืแสง
สะทอ้นแสงหรอืไมส่ะทอ้นแสงหรอืไมก็่ตาม แตไ่มไ่ดต้กแตง่อยา่งอืน่
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7005

7005.10 - แกว้ทีไ่มเ่สรมิดว้ยลวด มชัีน้ผวิสําหรับดูดกลนื
แสง สะทอ้นแสงหรอืไมส่ะทอ้นแสง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7005.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7003 ถงึ 7004 หรอื 7006 ถงึ 7009

7005.21 - - แต่งสท่ัีวเนือ้ (บอดีท้นิเต็ด) ทําใหท้บึแสง ทํา
ใหส้ะทอ้นแสงหรอืเพยีงแต่ขัดผวิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7005.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7003 ถงึ 7004 หรอื 7006 ถงึ 7009

7005.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7005.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7003 ถงึ 7004 หรอื 7006 ถงึ 7009

7005.30 - แกว้ทีเ่สรมิดว้ยลวด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7005.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7003 ถงึ 7004 หรอื 7006 ถงึ 7009

7006

7006.00 แกว้ตามประเภทที ่70.03  70.04 หรอื 70.05 ที่
ทําใหโ้คง้ แต่งขอบ สลัก เจาะร ูเคลอืบเอนาเมล
 หรอืตกแต่งอยา่งอืน่ แต่ตอ้งไมม่กีรอบหรอืตดิ
กับวัตถอุืน่ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7006.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7009

7008

7008.00 ฉนวนแบบมัลตเิพลิวอลลท์ีทํ่าดว้ยแกว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7008.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7003 ถงึ 7007 หรอื 7009

7009

7009.10 - กระจกมองหลังสําหรับยานบก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7009.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7006 ถงึ 7008

7010

7010.10 - แอมพลู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7010.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7009 หรอื 7011 ถงึ 7020

โฟลตกลาสและแกว้ทีข่ดัผวิหรอืขดัมนั เป็นแผน่ จะมชี ัน้ผวิสําหรบัดดูกลนืแสง สะทอ้นแสง
หรอืไมส่ะทอ้นแสงหรอืไมก็่ตาม แตไ่มไ่ดต้กแตง่อยา่งอืน่

แกว้ตามประเภทที ่70.03  70.04 หรอื 70.05 ทีทํ่าใหโ้คง้ แตง่ขอบ สลกั เจาะร ู           เคลอืบเอนา
เมล หรอืตกแตง่อยา่งอืน่ แตต่อ้งไมม่กีรอบหรอืตดิกบัวตัถอุ ืน่ๆ

กระจกเงา จะมกีรอบหรอืไมก็่ตามรวมถงึกระจกมองหลงั

คารบ์อย ขวด ขวดคอคอด กระปกุ หมอ้ ขวดยา แอมพลูและภาชนะอืน่ๆ ทําดว้ยแกว้ ชนดิทีใ่ช้
ลําเลยีงหรอืบรรจขุอง รวมท ัง้ขวดโหลแกว้ทีใ่ชถ้นอมอาหาร จกุ ฝาและทีปิ่ดอืน่ๆ ทําดว้ยแกว้

ฉนวนแบบมลัตเิพลิวอลลท์ีทํ่าดว้ยแกว้
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7010.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7010.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7009 หรอื 7011 ถงึ 7020

7011

7011.20 - สําหรับทําหลอดแคโทดเรย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7011.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7010 หรอื 7012 ถงึ 7020

7015

7015.10 - กระจกแวน่ตาชนดิปรับสายตา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7015.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7014 หรอื 7016 ถงึ 7020

7015.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7015.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7014 หรอื 7016 ถงึ 7020

7016

7016.10 - ลูกบาศกแ์กว้ และแกว้ทําเป็นของขนาดเล็กอืน่ๆ
 จะมสีิง่รองรับหรอืไมก่็ตาม สําหรับใชเ้ป็นโมเสก
หรอืเพือ่การประดับทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7016.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7015 หรอื 7017 ถงึ 7020

7016.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7016.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7015 หรอื 7017 ถงึ 7020

7017

7017.10 - ทําดว้ยฟิวสค์วอรต์ซห์รอืฟิวสซ์ลิกิาอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7017.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7016 หรอื 7018 ถงึ 7020

เครือ่งแกว้ทีใ่ชต้ามหอ้งปฏบิตักิาร ในทางอนามยัหรอืในทางเภสชักรรม จะทําเครือ่งหมายแบง่
สว่นหรอืแบง่ขนาดหรอืไมก็่ตาม

กระเปาะแกว้ (รวมถงึทีเ่ป็นรปูกลมและเป็นหลอด) ทีม่ปีลายเปิด และสว่นประกอบของกระเปาะ
ดงักลา่วทีทํ่าดว้ยแกว้ ไมม่อีปุกรณ์ตดิต ัง้ (ฟิตติง้) สําหรบัใชทํ้าหลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย ์
หรอืหลอดทีค่ลา้ยกนั

กระจกนาฬกิาชนดิคล็อกหรอืชนดิวอตซ์ และกระจกทีค่ลา้ยกนั กระจกแวน่ตาชนดิธรรมดาหรอื
ชนดิปรบัสายตาทีโ่คง้งอ กลวงหรอืทีค่ลา้ยกนั ไมไ่ดต้กแตง่เพือ่ใชง้านทางทศันศาสตร ์รวมท ัง้
แกว้ทรงกลมกลวงและเซกเมนตข์องแกว้ทรงกลมกลวง สําหรบัใชใ้นการผลติกระจกดงักลา่ว

บล็อกปพูืน้ แผน่หนา อฐิ แผน่สีเ่หลีย่มจตัรุสั กระเบีอ้งและของอืน่ๆ ทําดว้ยแกว้อดัหรอืแกว้หลอ่
จะเสรมิดว้ยลวดหรอืไมก็่ตาม ชนดิทีใ่ชก้บัอาคารหรอืเพือ่การกอ่สรา้ง  ลกูบาศกแ์กว้ และแกว้ทํา
เป็นของขนาดเล็กอืน่ๆ จะมสี ิง่รองรบัหรอืไมก็่ตาม สําหรบัใชเ้ป็นโมเสกหรอืเพือ่การประดบัที่
คลา้ยกนั แผน่แกว้ทีม่ตีะก ัว่เป็นขอบ (เลดเด็ดไลต)์ และของทีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้แกว้ชนดิมลัต ิ
เซลลลูารห์รอืชนดิโฟม ทีเ่ป็นบล็อก แผง แผน่ เบีย้หรอืลกัษณะทีค่ลา้ยกนั
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7017.20 - ทําดว้ยแกว้อืน่ ๆ ทีสั่มประสทิธิข์ยายตัวเชงิเสน้
ไมเ่กนิ 5 X 10-6  ต่อองศาเคลวนิทีอ่ณุหภมูิ
ระหวา่ง 0 ถงึ 300 องศาเซลเซยีส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7017.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7016 หรอื 7018 ถงึ 7020

7017.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7017.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7016 หรอื 7018 ถงึ 7020

7018

7018.10 - ลูกปัด ไข่มกุเทยีม รัตนชาตเิทยีมหรอื    กึง่
รัตนชาตเิทยีมและแกว้ทําเป็นของขนาดเล็กที่
คลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7018.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7017 หรอื 7019 ถงึ 7020

7018.20 - ลูกกลมแกว้ขนาดเล็กทีม่เีสน้ผา่ศูนยก์ลางไม่
เกนิ 1 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7018.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7017 หรอื 7019 ถงึ 7020

7018.90 -  อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7018.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7017 หรอื 7019 ถงึ 7020

7019

7019.11 - - ดา้ยทีตั่ดเป็นเสน้สัน้ มคีวามยาวไมเ่กนิ   50 
มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7019.12 - - สายใย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7019.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7019.31 - - เสือ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7019.32 - - แผน่บาง (วอยล)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7019.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ลกูปดั ไขม่กุเทยีม รตันชาตเิทยีมหรอืกึง่รตันชาตเิทยีมและแกว้ทําเป็นของขนาดเล็กทีค่ลา้ยกนั
และของทําดว้ยของดงักลา่ว นอกจากเครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม ลกูตาแกว้
นอกจากทีเ่ป็นอวยัวะเทยีม รปูปัน้ขนาดเล็กและเครือ่งประดบัอืน่ๆ ทําดว้ยแกว้ทีทํ่าเป็นรปูโดยใช้
ตะเกยีงฟู่  นอกจากเครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม ลกูกลมแกว้ขนาดเล็กทีม่ ี
เสน้ผา่ศนูยก์ลางไมเ่กนิ 1 มลิลเิมตร

ใยแกว้ (รวมถงึปยุแกว้) และของทําดว้ยใยแกว้ (เช่น ดา้ย ผา้ทอ)
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7019.40 - ผา้ทอทําดว้ยสายใย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7019.51 - - มคีวามกวา้งไมเ่กนิ 30 เซนตเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7019.52 - - ผา้ทอลายขัด มคีวามกวา้งเกนิ 30 เซนตเิมตร
 หนักนอ้ยกวา่ 250 กรัมต่อ   ตารางเมตร ทําดว้ย
ใยยาวทีวั่ดขนาดดา้ย เดีย่วแต่ละเสน้ไมเ่กนิ 136 
เทกซ์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7019.59 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7019.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7019.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

70.20 ของอืน่ ๆ ทําดว้ยแกว้

 7020.00 ของอืน่ ๆ ทําดว้ยแกว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7020.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7007 ถงึ 7011 หรอื 7013 ถงึ 7020

7101

7101.10 - ไข่มกุธรรมชาติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7101.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่มาจากไข่มกุธรรมชาตหิรอืไข่มกุเลีย้งในดนิแดน
ของประเทศภาคใีดภาคหีนึง่หรอืทัง้สองภาคี

7101.21 - - ไมไ่ดต้กแต่ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7101.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่มาจากไข่มกุธรรมชาตหิรอืไข่มกุเลีย้งในดนิแดน
ของประเทศภาคใีดภาคหีนึง่หรอืทัง้สองภาคี

7101.22 - - ตกแต่งแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7101.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่มาจากไข่มกุธรรมชาตหิรอืไข่มกุเลีย้งในดนิแดน
ของประเทศภาคใีดภาคหีนึง่หรอืทัง้สองภาคี

7102

7102.10 - ไมไ่ดคั้ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่มาจากเพชรตามธรรมชาตใินดนิแดนของประเทศ
ภาคใีดภาคหีนึง่หรอืทัง้สองภาคี

ไขม่กุธรรมชาตหิรอืไขม่กุเล ีย้ง จะตกแตง่หรอืคดัแลว้หรอืไมก็่ตาม แตไ่มไ่ดร้อ้ย                 เขา้
ดว้ยกนัหรอืประกอบกบัตวัเรอืน รวมท ัง้ไขม่กุธรรมชาตหิรอืไขม่กุเล ีย้ง ซึง่รอ้ย             เขา้
ดว้ยกนัช ัว่คราวเพือ่สะดวกแกก่ารขนสง่

เพชร จะตกแตง่หรอืไมก็่ตาม แตไ่มไ่ดป้ระกอบกบัตวัเรอืน

ตอนที ่71  ไขม่กุธรรมชาตแิละไขม่กุเล ีย้ง  รตันชาตแิละกึง่รตันชาติ โลหะมคีา่  โลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ย โลหะมคีา่
และของทีทํ่าดว้ยของดงักลา่ว  เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม เหรยีญกษาปน์
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7102.21 - - ไมไ่ดต้กแต่งหรอืเพยีงแต่เลือ่ย หรอื     ทํา
ใหแ้ยก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่มาจากเพชรตามธรรมชาตใินดนิแดนของประเทศ
ภาคใีดภาคหีนึง่หรอืทัง้สองภาคี

7102.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หากวา่
เพชรนัน้จะตอ้งผา่นการเจยีระไนหรอืตกแต่งใหเ้ป็น
รปูทรงขัน้สดุทา้ย

7102.31 - - ไมไ่ดต้กแต่งหรอืเพยีงแต่เลือ่ย หรอื    ทําให ้
แยก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่มาจากเพชรตามธรรมชาตใินดนิแดนของประเทศ
ภาคใีดภาคหีนึง่หรอืทัง้สองภาคี

7102.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7102.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หากวา่
เพชรนัน้จะตอ้งผา่นการเจยีระไนหรอืตกแต่งใหเ้ป็น
รปูทรงขัน้สดุทา้ย

7103

7103.10 - ไมไ่ดต้กแต่งหรอืเพยีงแต่เลือ่ยหรอืทําเป็น
รปูทรงอยา่งหยาบ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7103.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่มาจากรัตนชาตหิรอืกึง่รัตนชาตติามธรรมชาตใิน
ดนิแดนของประเทศภาคใีดภาคหีนึง่หรอืทัง้สองภาคี

7103.91 - - ทับทมิ แซปไฟรแ์ละมรกต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7103.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หาก
วา่ทับทมิ แซปไฟรแ์ละมรกตนัน้จะตอ้งผา่นการ
เจยีระไนหรอืตกแต่งใหเ้ป็นรปูทรงขัน้สดุทา้ย

7103.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7103.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิ
เมือ่มาจากรัตนชาตหิรอืกึง่รัตนชาตติามธรรมชาตใิน
ดนิแดนของประเทศภาคใีดภาคหีนึง่หรอืทัง้สองภาคี

7104

7104.10 - พเีอโซอเิล็กทรกิควอรต์ซ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7104.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7104.20 - อืน่ ๆ ไมไ่ดต้กแต่งหรอืเพยีงแต่เลือ่ยหรอืทํา
เป็นรปูทรงอยา่งหยาบๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7104.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

รตันชาตหิรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ดจ้ากการสงัเคราะหห์รอืทําขึน้ใหม่ จะตกแตง่หรอืคดัแลว้หรอืไม่  ก็
ตาม แตไ่มไ่ดร้อ้ยเขา้ดว้ยกนัหรอืประกอบกบัตวัเรอืน รวมท ัง้รตันชาตหิรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ดจ้าก
การสงัเคราะหห์รอืทําขึน้ใหมท่ีไ่มไ่ดค้ดั ซึง่รอ้ยเขา้ดว้ยกนัช ัว่คราวเพือ่สะดวกแกก่ารขนสง่

รตันชาต ิ(นอกจากเพชร) และกึง่รตันชาติ จะตกแตง่ หรอืคดัแลว้ หรอืไมก็่ตาม แต ่ไมไ่ดร้อ้ย
เขา้ดว้ยกนัหรอืประกอบกบัตวัเรอืน รวมท ัง้รตันชาต ิ(นอกจากเพชร) และกึง่รตันชาตทิีไ่มไ่ด ้ คดั
 ซึง่รอ้ยเขา้ดว้ยกนัช ัว่คราวเพือ่สะดวกแกก่ารขนสง่
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7104.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7104.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7105

7105.10 - ของเพชร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7105.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7105.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7105.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7106

7106.10 - เป็นผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7106.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7106.91 - - ยังไมไ่ดข้ึน้รปู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7106.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7106.92 - - กึง่สําเร็จรปู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7106.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7107

7107.00 โลหะสามัญทีหุ่ม้ตดิดว้ยเงนิ ทีไ่มไ่ดจั้ดทํามาก
ไปกวา่ขัน้กึง่สําเร็จรปู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7107.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7108

7108.11 - - เป็นผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7108.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7108.12 - - อืน่ ๆ ในลักษณะทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7108.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7108.13 - - อืน่ ๆ ในลักษณะกึง่สําเร็จรปู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7108.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7108.20 - เงนิตรา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7108.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7109

7109.00 โลหะสามัญหรอืเงนิ ทีหุ่ม้ตดิดว้ยทองคํา ไมไ่ด ้
ทํามากไปกวา่ขัน้กึง่สําเร็จรปู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7109.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7110

ทองคํา (รวมถงึทองคําชุบดว้ยแพลทนิมั) ยงัไมไ่ดข้ ึน้รปู หรอือยูใ่นลกัษณะกึง่สําเร็จรปูหรอืเป็นผง

โลหะสามญัหรอืเงนิ ทีหุ่ม้ตดิดว้ยทองคํา ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่ข ัน้กึง่สําเร็จรปู

แพลทนิมั ยงัไมไ่ดข้ ึน้รปู หรอือยูใ่นลกัษณะกึง่สําเร็จรปู หรอืเป็นผง

ฝุ่ นและผงของรตันชาตหิรอืกึง่รตันชาตทิีไ่ดจ้ากธรรมชาตหิรอืจากการสงัเคราะห์

เงนิ (รวมถงึเงนิชุบดว้ยทองคําหรอืแพลทนิมั) ยงัไมไ่ดข้ ึน้รปู (อนัรอต) หรอือยูใ่นลกัษณะกึง่
สําเร็จรปูหรอืเป็นผง

โลหะสามญัทีหุ่ม้ตดิดว้ยเงนิ ทีไ่มไ่ดจ้ดัทํามากไปกวา่ข ัน้กึง่สําเร็จรปู
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7110.11 - - ยังไมไ่ดข้ึน้รปู หรอืเป็นผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7110.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7110.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7110.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7110.21 - - ยังไมไ่ดข้ึน้รปู หรอืเป็นผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7110.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7110.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7110.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7110.31 - - ยังไมไ่ดข้ึน้รปู หรอืเป็นผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7110.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7110.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7110.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7110.41 - - ยังไมไ่ดข้ึน้รปู หรอืเป็นผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7110.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7110.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7110.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7111

7111.00 โลหะสามัญ เงนิหรอืทองคํา ทีหุ่ม้ตดิดว้ย
แพลทนัิม ทีไ่มไ่ดทํ้ามากไปกวา่ขัน้กึง่สําเร็จรปู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7111.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7112

7112.30 - เถา้ทีม่โีลหะมคี่าหรอืสารประกอบโลหะมคี่า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7112.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7112.91 - - ของทองคํา รวมถงึโลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยทองคํา
แต่ไมร่วมถงึเศษผง ของทองคําทีม่โีลหะมคี่า
อืน่ ๆ ปนอยู่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7112.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7112.92 - - ของแพลทนัิม รวมถงึโลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ย
แพลทนัิม แต่ไมร่วมถงึเศษผงของแพลทนัิมทีม่ ี
โลหะมคี่าอืน่ ๆ ปนอยู่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7112.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7112.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7112.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7113

โลหะสามญั เงนิหรอืทองคํา ทีหุ่ม้ตดิดว้ยแพลทนิมั ทีไ่มไ่ดทํ้ามากไปกวา่ข ัน้กึง่สําเร็จรปู

เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ทําดว้ยโลหะมคีา่หรอืโลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคีา่ รวมท ัง้เศษและของทีใ่ช้
ไมไ่ดอ้ ืน่ๆ ทีม่โีลหะมคีา่หรอืสารประกอบโลหะมคีา่ชนดิทีส่ว่นใหญใ่ชส้ําหรบัสกดัโลหะมคีา่

เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณและสว่นประกอบของของดงักลา่ว ทําดว้ยเครือ่งเพชรพลอยและ
รปูพรรณและสว่นประกอบของของดงักลา่ว  ทําดว้ยโลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคีา่
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7113.11 - - ทําดว้ยเงนิ จะชบุหรอืหุม้ตดิดว้ยโลหะมคี่า
อืน่ ๆ หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7113.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท 7101 ถงึ 7104 
หรอื

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

7113.19 - - ทําดว้ยโลหะมคี่าอืน่ ๆ จะชบุหรอืหุม้ตดิดว้ย
โลหะมคี่าหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7113.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท 7101 ถงึ 7104 
หรอื

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

7113.20 - ทําดว้ยโลหะสามญั ทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคี่า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7113.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท 7101 ถงึ 7104 
หรอื

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

7114

7114.11 - - ทําดว้ยเงนิ จะชบุหรอืหุม้ตดิดว้ย          
โลหะมคี่าอืน่ๆ หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7114.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากประเภทที ่7101 ถงึ 7104 หรอื

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

7114.19 - - ทําดว้ยโลหะมคี่าอืน่ ๆ จะชบุหรอืหุม้ตดิดว้ย
โลหะมคี่าหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7114.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากประเภทที ่7101 ถงึ 7104 หรอื

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

7114.20 - ทําดว้ยโลหะสามญั ทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคี่า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7114.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากประเภทที ่7101 ถงึ   7104 หรอื

ไมม่กีารเปลีย่นแปลงพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

เครือ่งทองหรอืเครือ่งเงนิและสว่นประกอบของของดงักลา่ว ทําดว้ยโลหะมคีา่หรอืทําดว้ยโลหะ  ที่
หุม้ตดิดว้ยโลหะมคีา่
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7115

7115.10 - ตัวคะตะไลสท์ีม่ลัีกษณะแบบผา้หรอืตะแกรงทํา
ดว้ยแพลทนัิม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7115.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7113 ถงึ 7114 หรอื 7116 ถงึ 7117

7115.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7115.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7113 ถงึ 7114 หรอื 7116 ถงึ 7117

7116

7116.10 - ทําดว้ยไข่มกุธรรมชาต ิหรอืไข่มกุเลีย้ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7116.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7113 ถงึ 7115 หรอื 7117

7116.20 - ทําดว้ยรัตนชาตหิรอืกึง่รัตนชาติ                   
(ธรรมชาต ิสังเคราะห ์หรอืทําขึน้ใหม)่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7116.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7113 ถงึ 7115 หรอื 7117

7117

7117.11 - - กระดุมขอ้มอืเชิต้ และสตัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7117.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากประเภทที ่7101 ถงึ 7104 หรอื    ไมม่ี
การเปลีย่นแปลงพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

7117.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7117.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากประเภทที ่7101 ถงึ 7104 หรอื   ไมม่ี
การเปลีย่นแปลง พกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

7117.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7117.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากประเภทที ่7101 ถงึ 7104 หรอื    ไมม่ี
การเปลีย่นแปลงพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50

7118

7118.10 - เหรยีญกษาปน ์(นอกจากเหรยีญทองคํา)  ทีใ่ช ้
ชําระหนีต้ามกฎหมายไมไ่ด ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7118.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7118.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7118.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ตอนที ่72   เหล็กและเหล็กกลา้

ของอืน่ๆ ทําดว้ยโลหะมคีา่หรอืทําดว้ยโลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคีา่

ของทําดว้ยไขม่กุธรรมชาตหิรอืไขม่กุเล ีย้ง ทําดว้ยรตันชาติ หรอืกึง่รตันชาต ิ(ธรรมชาต ิ
สงัเคราะหห์รอืทําขึน้ใหม)่

เหรยีญกษาปณ์

เครือ่งเพชรพลอยและรปูพรรณทีเ่ป็นของเทยีม
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7201

7201.10 - เหล็กถลุงไมเ่จอืทีม่ฟีอสฟอรัสรอ้ยละ 0.5 หรอื
นอ้ยกวา่โดยน้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7201.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7201.20 - เหล็กถลุงไมเ่จอืทีม่ฟีอสฟอรัสมากกวา่ รอ้ยละ
0.5

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7201.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7201.50 - เหล็กถลุงเจอื  รวมทัง้เหล็กสปิเกล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7201.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202

7202.11 - - มคีารบ์อนมากกวา่รอ้ยละ 2 โดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.21 - - มซีลิคิอนมากกวา่รอ้ยละ 55 โดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7202.29 - -  อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.30 - เฟอโรซลิโิคแมงกานสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.41 - - มคีารบ์อนมากกวา่รอ้ยละ 4 โดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.50 - เฟอโรซลิโิคโครเมยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7202.60 - เฟอโรนกิเกลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.70 - เฟอโรโมลบิดนัีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.80 - เฟอโรทังสเตน และเฟอโรซลิโิคทังสเตน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7202.91 - - เฟอโรไทเทเนยีม และเฟอโรซลิโิคไทเทเนยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เหล็กถลงุและเหล็กสปิเกล เป็นแทง่ถลงุ กอ้นเหลีย่ม หรอืลกัษณะข ัน้ปฐมอืน่ๆ

สารเจอืเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)
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7202.92 - - เฟอโรวาเนเดยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.93 - - เฟอโรไนโอเบยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7202.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7202.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7203

7203.10 - ผลติภัณฑจํ์าพวกเหล็กทีไ่ดจ้ากสนิแรเ่หล็กโดย
วธิไีดเร็กรดัีกชัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7203.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7203.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7203.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7204

7204.10 - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ทีเ่ป็นเหล็กหล่อ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7204.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7204.21 - - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ทีเ่ป็นเหล็กกลา้ไม่
เป็นสนมิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7204.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7204.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7204.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7204.30 - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ทีเ่ป็นเหล็กหรอื
เหล็กกลา้ ทีช่บุหรอืเคลอืบดว้ยดบีกุ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7204.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7204.41 - - เศษทีไ่ดจ้ากการกลงึ เศษทีไ่ดจ้ากการไส ชิน้
เล็กชิน้นอ้ย เศษขูดผวิ ขีเ้ลือ่ย ขีต้ะไบ เศษทีไ่ด ้
จากการแต่งขอบ เศษทีไ่ดจ้ากการตอก พมิพ ์จะ
มัดหรอืหอ่หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7204.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7204.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7204.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7204.50 - อนิกอตทีห่ลอมจากของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7204.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7205

ผลติภณัฑจ์ําพวกเหล็กทีไ่ดจ้ากสนิแรเ่หล็กโดยวธิไีดเร็กรดีกัชนั และผลติภณัฑจ์ําพวก       
เหล็กอืน่ๆ ทีม่ ีเนือ้พรนุ เป็นกอ้น เป็นเพลเลต หรอืลกัษณะทีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้เหล็กทีม่คีวาม
บรสิทุธ ิอ์ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 99.94 โดยนํา้หนกั เป็นกอ้น เป็นเพลเลตหรอืลกัษณะทีค่ลา้ยกนั

เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดจ้ําพวกเหล็ก รวมท ัง้อนิกอตทีห่ลอมจากของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ ีเ่ป็นเหล็กหรอื
เหล็กกลา้

เม็ดและผง ของเหล็กถลงุ ของเหล็กสปิเกล ของเหล็กหรอืเหล็กกลา้
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7205.10 - เม็ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7205.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7205.21 - - ของเหล็กกลา้เจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7205.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7205.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7205.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7206

7206.10 - อนิกอต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7206.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7206.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7206.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7207

7207.11 - - มภีาคตัดขวางเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึ
สีเ่หลีย่มจัตุรัส) และมคีวามกวา้งวัดไดน้อ้ยกวา่ 2 
เท่าของความหนา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7207.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7206

7207.12 - - อืน่ ๆ ทีม่ภีาคตัดขวางเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้
(นอกจากสีเ่หลีย่มจัตุรัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7207.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7206

7207.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7207.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7206

7207.20 - ทีม่คีารบ์อนตัง้แต่รอ้ยละ 0.25 ขึน้ไปโดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7207.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7206

7208

7208.39 - - มคีวามหนานอ้ยกวา่ 3 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7208.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7206

7208.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7208.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7209

7209.17 - - มคีวามหนาตัง้แต่ 0.5 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่
เกนิ 1 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7209.17 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งต ัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป  ได้
จากการรดีเย็น (โคลดร์ดีวิส)์ ไมหุ่ม้ตดิ ไมชุ่บหรอืไมเ่คลอืบ

เหล็ก และเหล็กกลา้ไมเ่จอื เป็นอนิกอตหรอืมลีกัษณะข ัน้ปฐมอืน่ๆ (ไมร่วมถงึเหล็ก       ตาม
ประเภทที ่ 72.03)

ผลติภณัฑก์ึง่สําเร็จรปู ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ไมเ่จอื

ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งต ัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป  ได้
จากการรดีรอ้น ไมหุ่ม้ตดิ ไมชุ่บ หรอืไมเ่คลอืบ
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7209.18 - - มคีวามหนานอ้ยกวา่ 0.5 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7209.18 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7210

7210.11 - - ทีม่คีวามหนาตัง้แต่ 0.5 มลิลเิมตรขึน้ไป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7210.12 - - ทีม่คีวามหนานอ้ยกวา่ 0.5 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7210.30 - ชบุหรอืเคลอืบดว้ยสังกะส ีโดยวธิใีชไ้ฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7210.49 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7210.50 - ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโครเมยีมออกไซด์ หรอืดว้ย
โครเมยีมและโครเมยีมออกไซด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7210.61 - - ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะเจอืของอะลูมเินยีม
และสังกะสี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7210.69 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7210.70 - ทาส ีทาวารน์ชิ หรอืเคลอืบดว้ยพลาสตกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7210.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7210.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7206  7208  7209ประเภทยอ่ย 7225.30  
7225.40 หรอื 7225.50

7212

7212.10 - ชบุหรอืเคลอืบดว้ยดบีกุ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7212.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7213

7213.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7213.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งต ัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป หุม้
ตดิ ชุบหรอืเคลอืบ

ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ไมเ่จอื มคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ 600 มลิลเิมตร หุม้ตดิ
ชุบหรอืเคลอืบ

ทอ่นและเสน้ทีไ่ดจ้ากการรดีรอ้น ขดเป็นมว้นอยา่งไมเ่ป็นระเบยีบ ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้  ไม่
เจอื
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7214

7214.10 - ตี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7214.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7213

7216

7216.10 - หนา้ตัดรปู U I หรอื H ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่ รดี
รอ้น ดงึรอ้น หรอือัดรดี ทีม่คีวามสงูนอ้ยกวา่ 80 
มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7216.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7207  7213  7214  7215  7227 หรอื 7228

7216.21 - - หนา้ตัดรปู L สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7216.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7207  7213  7214  7215  7227 หรอื 7228

7216.22 - - หนา้ตัดรปู T สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7216.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7207  7213  7214  7215  7227 หรอื 7228

7216.31 - - หนา้ตัดรปู U สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7216.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7208 ถงึ 7215

7216.32 - - หนา้ตัดรปู I สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7216.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7207  7213  7214  7215  7227 และ 7228

7216.33 - - หนา้ตัดรปู H สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7216.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7208 ถงึ 7215

7216.40 - หนา้ตัดรปู L หรอื T ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่รดีรอ้น
 ดงึรอ้น หรอือัดรดี ทีม่คีวามสงูตัง้แต่ 80 
มลิลเิมตรขึน้ไป

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7216.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7207  7213  7214 7215  7227 หรอื 7228

7216.50 - มมุ รปูทรง และหนา้ตัดรปูต่าง ๆ อยา่งอืน่
ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่รดีรอ้น ดงึรอ้น หรอือัดรดี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7216.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7207  7213  7214  7215  7227 หรอื 7228

7217

7217.30 - ชบุหรอืเคลอืบดว้ยโลหะสามัญอืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7217.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7213 ถงึ 7215

ทอ่นและเสน้อืน่ๆ ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ไมเ่จอื ทีไ่มไ่ดทํ้ามากไปกวา่ต ีรดีรอ้น               ดงึ
รอ้นหรอือดัรดีรอ้น แตร่วมถงึของดงักลา่วทีบ่ดิตวัหลงัจากการรดี

มมุ รปูทรง และหนา้ตดัรปูตา่ง ๆ ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ไมเ่จอื

ลวดทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ไมเ่จอื
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7218

7218.10 - อนิกอตและลักษณะขัน้ปฐมอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7218.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7218.91 - - มภีาคตัดขวางเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ (นอกจาก
สีเ่หลีย่มจัตุรัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7218.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7218.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7218.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7219

7219.11 - - มคีวามหนาเกนิ 10 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7219.12 - - มคีวามหนาตัง้แต่ 4.75 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่
เกนิ 10 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7219.13 - - มคีวามหนาตัง้แต่ 3 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่นอ้ย
กวา่ 4.75 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7219.14 - - มคีวามหนานอ้ยกวา่ 3 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7219.21 - - มคีวามหนาเกนิ 10 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7219.22 - - มคีวามหนาตัง้แต่ 4.75 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่
เกนิ 10 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7219.23 - - มคีวามหนาตัง้แต่ 3 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่นอ้ย
กวา่ 4.75 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7219.24 - - มคีวามหนานอ้ยกวา่ 3 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7219.31 - - มคีวามหนาตัง้แต่ 4.75 มลิลเิมตรขึน้ไป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7219.32 - - มคีวามหนาตัง้แต่ 3 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่นอ้ย
กวา่ 4.75 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ ทีเ่ป็นอนิกอตหรอืมลีกัษณะข ัน้ปฐมอืน่ๆ รวมท ัง้ผลติภณัฑก์ึง่สําเร็จรปูทํา
ดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ

ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ มคีวามกวา้งต ัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป
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7219.33 - - มคีวามหนาเกนิ 1 มลิลเิมตร แต่นอ้ยกวา่ 3 
มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7219.34 - - มคีวามหนาตัง้แต่ 0.5 มลิลเิมตรขึน้ไป แต่ไม่
เกนิ 1 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7219.35 - - มคีวามหนานอ้ยกวา่ 0.5 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.35 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7219.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7219.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7220

7220.11 - - มคีวามหนาตัง้แต่ 4.75 มลิลเิมตรขึน้ไป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7220.12 - - มคีวามหนานอ้ยกวา่ 4.75 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7220.20 - ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่รดีเย็น (โคลดร์ดีวิส)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7220.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7220.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7221

7221.00 ท่อนและเสน้ทีไ่ดจ้ากการรดีรอ้น ขดเป็นมว้น
อยา่งไมเ่ป็นระเบยีบทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7221.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7222

7222

7222.11 - - ทีม่ภีาคตัดขวางเป็นวงกลม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7221

7222.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7221

7222.20 - ท่อนและเสน้ ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่ขึน้รปูขณะ
เย็นหรอืตกแต่งขณะเย็น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7221

ทอ่นและเสน้ทีไ่ดจ้ากการรดีรอ้น ขดเป็นมว้นอยา่งไมเ่ป็นระเบยีบ ทําดว้ยเหล็กกลา้                ไม่
เป็นสนมิ

ทอ่นและเสน้อยา่งอืน่ๆ  ทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ รวมท ัง้มมุรปูทรงและหนา้ตดั               รปู
ตา่ง ๆ  ทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ

ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ มคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ 600 มลิลเิมตร

หนา้ที ่216
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7222.30 - ท่อนและเสน้อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7221

7222.40 - มมุ รปูทรง และหนา้ตัดรปูต่าง ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7222.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7221

7223

7223.00 ลวดทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7223.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7221 ถงึ 7222

7224

7224.10 - อนิกอตและลักษณะขัน้ปฐมอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7224.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7224.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7224.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7225

7225.11 - - ทีม่ผีลกึเรยีงตัวกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7226

7225.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7226

7225.30 - อืน่ ๆ ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่รดีรอ้น เป็นมว้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7226

7225.40 - อืน่ ๆ ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่รดีรอ้น ไมเ่ป็นมว้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7226

7225.50 - อืน่ ๆ ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่รดีเย็น (โคลดร์ดีวิส)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7226

7225.91 - - ชบุหรอืเคลอืบดว้ยสังกะส ีโดยวธิใีชไ้ฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7226

7225.92 - - ชบุหรอืเคลอืบดว้ยสังกะส ีโดยวธิอี ืน่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7226

7225.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7225.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7226

ลวดทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ

เหล็กกลา้เจอือืน่ๆ ทีเ่ป็นอนิกอตหรอืมลีกัษณะข ัน้ปฐมอืน่ๆ  ผลติภณัฑก์ึง่สําเร็จรปู                ทํา
ดว้ยเหล็กกลา้เจอือืน่ๆ

ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทําดว้ยเหล็กกลา้เจอือืน่ๆ มคีวามกวา้งต ัง้แต่ 600 มลิลเิมตรขึน้ไป
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7226

7226.11 - - ทีม่ผีลกึเรยีงตัวกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7225

7226.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7225

7226.20 - ทําดว้ยเหล็กกลา้รอบสงู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7225

7226.91 - - ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่รดีรอ้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7225

7226.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7226.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7225

7227

7227.10 - ทําดว้ยเหล็กกลา้รอบสงู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7227.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7228

7227.20 - ทําดว้ยเหล็กกลา้ซลิโิคแมงกานสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7227.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7228

7227.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7227.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7228

7228

7228.10 - ท่อนและเสน้ ทําดว้ยเหล็กกลา้รอบสงู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7227

7228.20 - ท่อนและเสน้ ทําดว้ยเหล็กกลา้ซลิโิคแมงกานสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7227

7228.40 - ท่อนและเสน้อืน่ ๆ ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่การตี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7227

7228.50 - ท่อนและเสน้อืน่ๆ ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่ขึน้รปูขณะ
เย็นหรอืตกแต่งขณะเย็น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7227

7228.70 - มมุ รปูทรง และหนา้ตัดรปูต่าง ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7227

ทอ่นและเสน้ทีไ่ดจ้ากการรดีรอ้น ขดเป็นมว้นอยา่งไมเ่ป็นระเบยีบ ทําดว้ย                   เหล็กกลา้
เจอือืน่ๆ

ทอ่นและเสน้อืน่ๆ ทําดว้ยเหล็กกลา้เจอือืน่ๆ  มมุ รปูทรงและหนา้ตดัรปูตา่งๆ ทําดว้ยเหล็กกลา้เจอื
อืน่ๆ ทอ่นกลวงและเสน้กลวงทีใ่ชใ้นการเจาะทําดว้ยเหล็กกลา้เจอืหรอืเหล็กกลา้ไมเ่จอื

ผลติภณัฑแ์ผน่รดีทําดว้ยเหล็กกลา้เจอือืน่ๆ มคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ 600 มลิลเิมตร

หนา้ที ่218
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7228.80 - ท่อนกลวงและเสน้กลวงทีใ่ชใ้นการเจาะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7228.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7227

7229

7229.20 - ทําดว้ยเหล็กกลา้ซลิโิคแมงกานสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7229.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7227 ถงึ 7228

7229.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7229.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7227 ถงึ 7228

7301

7301.10 - ชตีไพลงิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7301.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7301.20 - มมุ รปูทรงและหนา้ตัดรปูต่าง ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7301.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7302

7302.10 - ราง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7302.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7302.30 - ลิน้ประแจหลกี หัวตะเข ้คันยดึเครือ่งประแจและ
เครือ่งสับรางอืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7302.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7302.40 - เหล็กประกับราง และแผน่รองราง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7302.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7302.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7302.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7303

7303.00 หลอดหรอืท่อ และโพรไฟลก์ลวง ทําดว้ย
เหล็กหล่อ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7303.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304

7304.11 - - ทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ชตีไพลงิทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ จะเจาะรู ตอกรู หรอืทําโดยการประกอบสว่นตา่งๆ เขา้
ดว้ยกนัหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้เหล็กหรอืเหล็กกลา้ทีเ่ชือ่มใหเ้ป็นมมุ เป็นรปูทรงและเป็นหนา้ตดั รปู
ตา่งๆ

วตัถกุอ่สรา้งรางรถไฟหรอืรางรถรางทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ดงัตอ่ไปนี ้ราง                   ราง
บงัคบัและรางทีต่ดิเฟืองหว ีลิน้ประแจหลกี หวัตะเข ้คนัยดึเครือ่งประแจและ                 เครือ่งสบั
ราง  อืน่ๆ  หมอนหนนุราง เหล็กประกบัราง แทน่จบัราง ลิม่ยดึแทน่จบัราง             แผน่รองราง 
เหล็กจบัฐานราง แผน่ฐาน เหล็กยดึฐาน และวตัถอุ ืน่ทีใ่ชเ้ฉพาะสําหรบั            การตอ่หรอืยดึราง

หลอดหรอืทอ่ และโพรไฟลก์ลวง ทําดว้ยเหล็กหลอ่

หลอดหรอืทอ่ และโพรไฟลก์ลวง ไรต้ะเข็บ ทําดว้ยเหล็ก (นอกจากเหล็กหลอ่) หรอืเหล็กกลา้

ลวดทําดว้ยเหล็กกลา้เจอือืน่ๆ

ตอนที ่73   ของทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้
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7304.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.22 - - ท่อเจาะ ทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.23 - - ท่อเจาะอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.24 - - อืน่ ๆ ทีทํ่าดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.31 - - ดงึเย็นหรอืรดีเย็น (โคลดร์ดีวิส)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.41 - - ดงึเย็นหรอืรดีเย็น (โคลดร์ดีวิส)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.51 - - ดงึเย็นหรอืรดีเย็น (โคลดร์ดีวิส)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7304.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7304.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7305

7305.11 - - เชือ่มตะเข็บแบบซับเมอรจ์อารก์ตาม แนวยาว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7305.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7305.12 - - อืน่ ๆ เชือ่มตะเข็บตามแนวยาว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7305.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7305.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7305.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7305.20 - ท่อผนังบอ่ (เคสซงิ) ชนดิทีใ่ชใ้นการเจาะน้ํามัน
 หรอืกา๊ซ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7305.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7305.31 - - เชือ่มตะเข็บตามแนวยาว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7305.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7305.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7305.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7305.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7305.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7306

หลอดหรอืทอ่อืน่ๆ (เช่น ชนดิเชือ่มตะเข็บ ยํา้หมดุ หรอืตดิตะเข็บในลกัษณะทีค่ลา้ยกนั)  ทีม่ ี
ภาคตดัขวางเป็นวงกลม เสน้ผา่ศนูยก์ลางรอบนอกเกนิ 406.4 มลิลเิมตร ทําดว้ยเหล็กหรอื
เหล็กกลา้

หลอดหรอืทอ่ และโพรไฟลก์ลวงอืน่ๆ (เช่น ชนดิตะเข็บเปิดหรอืเชือ่มตะเข็บ  ยํา้หมดุหรอืตดิ
ตะเข็บในลกัษณะทีค่ลา้ยกนั) ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้
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7306.11 - - ชนดิเชือ่มตะเข็บ ทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7306.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7306.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7306.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7306.21 - - ชนดิเชือ่มตะเข็บ ทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7306.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7306.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7306.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7306.40 - อืน่ ๆ ชนดิเชือ่มตะเข็บ มภีาคตัดขวางเป็น
วงกลม ทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7306.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7306.50 - อืน่ ๆ ชนดิเชือ่มตะเข็บ มภีาคตัดขวางเป็น
วงกลมทําดว้ยเหล็กกลา้เจอือืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7306.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7208  7209  7211  ประเภทยอ่ย 7225.30
 หรอื 7225.50

7307

7307.11 - - ทําดว้ยเหล็กหล่อทีต่แีผไ่มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 72

7307.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7307.21 - - หนา้แปลน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7307.22 - - ขอ้งอและปลอกเลือ่น ทีม่เีกลยีวนอก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7307.23 - - อปุกรณ์ตดิตัง้สําหรับการเชือ่มชน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 72

7307.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7307.91 - - หนา้แปลน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7307.92 - - ขอ้งอและปลอกเลือ่น ทีม่เีกลยีวนอก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7307.93 - - อปุกรณ์ตดิตัง้สําหรับการเชือ่มชน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7307.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7307.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

อปุกรณ์ตดิต ัง้ของหลอดหรอืทอ่ (เช่น ขอ้ตอ่ ขอ้งอ ปลอกเลือ่น) ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้
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7309

7309.00 เรเซอวัวร ์แทง้ก ์แวต้และภาชนะทีค่ลา้ยกัน
สําหรับใชบ้รรจวัุตถใุดก็ตาม (นอกจากกา๊ซอัด
หรอืกา๊ซเหลว) ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ทีม่ ี
ความจเุกนิ 300 ลติร จะบดุา้นในหรอืหุม้ฉนวน
ความรอ้นหรอืไมก่็ตาม แต่ตอ้งไมม่เีครือ่งอปุกรณ์
กลหรอืเครือ่งอปุกรณ์ความรอ้นประกอบตดิอยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7309.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7310

7310.10 - มคีวามจตัุง้แต่ 50 ลติรขึน้ไป สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7310.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 72

7310.21 - - กระป๋องทีต่อ้งปิดโดยวธิบัีดกรหีรอื     เมม้ขอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7310.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7310.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7310.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7311

7311.00 ภาชนะสําหรับบรรจกุา๊ซอัดหรอืกา๊ซเหลว ทําดว้ย
เหล็กหรอืเหล็กกลา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7311.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7312

7312.10 - ลวดเกลยีว โรป และเคเบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7312.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 72

7313

7313.00 ลวดหนามทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ แถบหรอื
ลวดเดีย่วทีบ่ดิเป็นเกลยีวมหีรอืไมม่หีนามและ
ลวดคู่ตเีกลยีวหลวมๆ ชนดิทีใ่ช ้ ทํารัว้ ทําดว้ย
เหล็กหรอืเหล็กกลา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7313.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 72

7314

7314.12 - - แถบทีเ่ป็นวงสําหรับใชก้ับเครือ่งจักร ทําดว้ย
เหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7314.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7314.14 - - ของอืน่ๆ ทีม่ลัีกษณะแบบผา้ทีไ่ดจ้าก การทอ
 ทําดว้ยเหล็กกลา้ไมเ่ป็นสนมิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7314.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

แทง้ก ์คาสก์ ดรมั กระป๋อง หบีและภาชนะทีค่ลา้ยกนัสําหรบัใชบ้รรจวุตัถใุดก็ตาม (นอกจากกา๊ซ
อดัหรอืกา๊ซเหลว) ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ทีม่คีวามจไุมเ่กนิ 300 ลติร จะบดุา้นในหรอืหุม้
ฉนวนความรอ้นหรอืไมก็่ตาม แตต่อ้งไมม่เีครือ่งอปุกรณ์กลหรอืเครือ่งอปุกรณ์ความรอ้นประกอบ
ตดิอยูด่ว้ย

ภาชนะสําหรบับรรจกุา๊ซอดัหรอืกา๊ซเหลว ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้

ลวดเกลยีว โรป เคเบลิ แถบถกั สลงิ และของทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยเหล็กกลา้หรอืเหล็กกลา้ไมหุ่ม้
ฉนวนไฟฟ้า

ลวดหนามทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ แถบหรอืลวดเดีย่วทีบ่ดิเป็นเกลยีวมหีรอืไมม่หีนามและลวด
คูต่เีกลยีวหลวมๆ ชนดิทีใ่ชทํ้าร ัว้ ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้

ของทีม่ลีกัษณะแบบผา้ (รวมถงึแถบทีเ่ป็นวง) ตะแกรง ตาขา่ยและร ัว้ ทําดว้ยลวดเหล็กหรอืลวด
เหล็กกลา้ เอ็กซแ์พนเด็ดเมทลัทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้

เรเซอววัร ์แทง้ก ์แวต้และภาชนะทีค่ลา้ยกนัสําหรบัใชบ้รรจวุตัถใุดก็ตาม (นอกจาก             กา๊ซ
อดัหรอืกา๊ซเหลว) ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ทีม่คีวามจเุกนิ 300 ลติร จะบดุา้นในหรอื     หุม้
ฉนวนความรอ้นหรอืไมก็่ตาม แตต่อ้งไมม่เีครือ่งอปุกรณ์กลหรอืเครือ่งอปุกรณ์ความรอ้นประกอบ
ตดิอยูด่ว้ย
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7314.19 - - อืน่ๆ

     -- แถบทีเ่ป็นวงสําหรับใชก้ับเครือ่งจักร -  แถบทีเ่ป็นวงสําหรับใชก้ับเครือ่งจักร ภายใตป้ระเภท
ยอ่ย 7314.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ
ในระดับตอนอืน่ๆ

7314.39 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7314.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 72

7314.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7314.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ ยกเวน้จากตอนที่
 72

7314.50 - เอกซแ์พนเด็ดเมทัล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7314.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7315

7315.11 - - โซแ่บบโรลเลอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7315.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7315.12 - - โซอ่ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7315.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7315.81 - - แบบสตัดลงิก์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7315.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7315.82 - - อืน่ ๆ แบบเวลเด็ดลงิก์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7315.82 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7315.89 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7315.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7317

7317.00 ตะป ูตะปสัูน้หัวใหญ ่หมดุกด ตะปชูนดิคอรร์เูกต
ตะปสูองขา (นอกจากของตาม  ประเภทที ่83.05)
 และของทีค่ลา้ยกันทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ 
จะมหีัวทําดว้ยวัตถอุืน่หรอืไมก่็ตาม แต่ไมร่วมถงึ
ของดังกล่าวทีม่หีัวทําดว้ยทองแดง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7317.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7318

7318.15 - - ตะปคูวงและสลักเกลยีวอืน่ ๆ จะมแีป้นเกลยีว
หรอืแหวนรองหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7318.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

โซ่และสว่นประกอบของโซ่ ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้

ตะป ูตะปสู ัน้หวัใหญ ่หมดุกด ตะปชูนดิคอรร์เูกต ตะปสูองขา (นอกจากของตาม             ประเภท
ที ่83.05) และของทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ จะมหีวัทําดว้ยวตัถอุ ืน่    หรอืไมก็่ตาม 
แตไ่มร่วมถงึของดงักลา่วทีม่หีวัทําดว้ยทองแดง

ตะปคูวง สลกัเกลยีว แป้นเกลยีว ตะปเูกลยีวหวัเหลีย่ม ตะปเูกลยีวหวัตะขอ หมดุยํา้ สลกั สลกัผา่
แหวนรอง (รวมถงึแหวนสปรงิ) และของทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้
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7318.16 - - แป้นเกลยีว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7318.16 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7318.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7318.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7318.21 - - แหวนสปรงิ และแหวนล็อกอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7318.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7318.22 - - แหวนรองอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7318.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7318.24 - - สลักและสลักผา่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7318.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7318.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7318.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7319

7319.20 - เข็มซอ่นปลาย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7319.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7319.30 - เข็มหมดุอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7319.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7319.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7319.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7320

7320.20 - สปรงิขดแบบกน้หอย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7320.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7320.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7320.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7321

7321.11 - - ทีใ่ชก้า๊ซเชือ้เพลงิ หรอืทีใ่ชไ้ดทั้ง้กา๊ซ
เชือ้เพลงิและเชือ้เพลงิอืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7321.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7321.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7322

เข็มเย็บ เข็มถกันติ เข็มบอดคนิ เข็มถกัโครเชต์ เข็มเจาะรเูพือ่การปกั และของทีค่ลา้ยกนั สําหรบั
ใชง้านดว้ยมอื ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ รวมท ัง้เข็มซ่อนปลายและเข็มอืน่ๆ             ทําดว้ย
เหล็กหรอืเหล็กกลา้ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

สปรงิและแผน่ทีใ่ชเ้ป็นสปรงิ ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้

เตา เตาชุด เตายา่ง เตาทีม่ภีาชนะหงุตม้ในตวั (รวมถงึเตาทีม่บีอยเลอรส์ําหรบัการทําความรอ้น
จากสว่นกลาง) เตาบารบ์คีวิ เตาบราเซยีร ์หวัเตาแกส๊ แผน่ใชส้ําหรบัอุน่อาหาร และเครือ่งใชท้ี่
คลา้ยกนัสําหรบัใชใ้นครอบครวั ไมใ่ชไ้ฟฟ้า และสว่นประกอบของของดงักลา่ว ทําดว้ยเหล็กหรอื
เหล็กกลา้

เครือ่งกระจายความรอ้นสําหรบัการทําความรอ้นจากสว่นกลาง  ไมไ่ดทํ้าความรอ้นดว้ยไฟฟ้า
และสว่นประกอบของเครือ่งดงักลา่ว ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ เครือ่งทําอากาศรอ้นและเครือ่ง
จา่ยอากาศรอ้น (รวมถงึเครือ่งทีจ่า่ยไดท้ ัง้อากาศธรรมชาตหิรอือากาศทีป่รบัสภาพแลว้) ทีไ่มไ่ด ้
ทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้า มพีดัลมหรอืเครือ่งเป่าลมทีข่บัดว้ยมอเตอรป์ระกอบรว่มอยูด่ว้ย และ
สว่นประกอบของเครือ่งดงักลา่ว ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้
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7322.11 - - ทําดว้ยเหล็กหล่อ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7322.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7322.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7322.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7322.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7322.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7325

7325.10 - ทําดว้ยเหล็กหล่อ ทีต่แีผไ่มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7325.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7325.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 732599 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7326

7326.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7326.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7326.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

7401

7401.00 คอปเปอรแ์มตต ์รวมทัง้ซเีมนตค์อปเปอร์ (พรซีพิิ
เตเต็ดคอปเปอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7401.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7402

7402.00 ทองแดงไมบ่รสิทุธิ ์รวมทัง้แอโนดทองแดง
สําหรับการทําใหบ้รสิทุธิโ์ดยวธิทีางไฟฟ้า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7402.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7403

7403.11 - - แคโทด และสว่นของแคโทด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7403.12 - - ท่อนทีใ่ชทํ้าลวด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7403.13 - - บลิเล็ต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7403.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7403.21 - - โลหะเจอืทีม่ทีองแดงและสังกะสเีป็นหลัก
(ทองเหลอืง)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ของอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากการหลอ่ ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้

ของอืน่ๆ ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้

ตอนที ่74   ทองแดงและของทําดว้ยทองแดง

คอปเปอรแ์มตต ์รวมท ัง้ซเีมนตค์อปเปอร์ (พรซีพิเิตเต็ดคอปเปอร)์

ทองแดงไมบ่รสิทุธ ิ ์รวมท ัง้แอโนดทองแดงสําหรบัการทําใหบ้รสิทุธ ิโ์ดยวธิทีางไฟฟ้า

ทองแดงบรสิทุธ ิ ์และทองแดงเจอืทีย่งัไมไ่ดข้ ึน้รปู (อนัรอต)
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7403.22 - - โลหะเจอืทีม่ทีองแดงและดบีกุเป็นหลัก
(ทองบรอนซ)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7403.29 - - ทองแดงเจอือืน่ๆ (นอกจากมาสเตอรแ์อลลอย
 ตามประเภทที ่74.05)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7403.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7404

7404.00 เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ทีเ่ป็นทองแดง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7404.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดนั้น้ไดม้าโดยใชวั้ตถดุบิใน
ดนิแดนของประเทศภาคใีดภาคหีนึง่ทัง้หมดหรอืใช ้
วัตถดุบิในดนิแดนของทัง้สองภาคทัีง้หมด ตามทีน่ยิาม
ในขอ้ 3 ของภาคผนวก 2

7405

7405.00 มาสเตอรแ์อลลอยของทองแดง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7405.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7406

7406.10 - ผงทีม่โีครงสรา้งแบบน็อนลาเมลลา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7406.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7406.20 - ผงทีม่โีครงสรา้งแบบลาเมลลา รวมทัง้เกล็ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7406.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7407

7407.10 - ทําดว้ยทองแดงบรสิทุธิ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7407.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7407.21 - - ทําดว้ยโลหะเจอืทีม่ทีองแดงและสังกะสเีป็น
หลัก (ทองเหลอืง)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7407.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7407.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7407.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7408

7408.11 - - มขีนาดของภาคตัดขวางสว่นทีใ่หญท่ีส่ดุเกนิ 6
 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7408.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7407

7408.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7408.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7407

7408.21 - - ทําดว้ยโลหะเจอืทีม่ทีองแดงและสังกะสเีป็น
หลัก (ทองเหลอืง)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7408.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7407

เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ทีเ่ป็นทองแดง

มาสเตอรแ์อลลอยของทองแดง

ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง

ทอ่น เสน้ และโพรไฟล ์ทําดว้ยทองแดง

ลวดทองแดง
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7408.22 - - ทําดว้ยโลหะเจอืทีม่ทีองแดงและนกิเกลิเป็น
หลัก (ควิโพรนกิเกลิ) หรอืโลหะเจอืทีม่ทีองแดง 
นกิเกลิและสังกะส ีเป็นหลัก (เงนินกิเกลิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7408.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7407

7408.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7408.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7407

7409

7409.11 - - เป็นมว้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7409.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7409.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7409.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7409.21 - - เป็นมว้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7409.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7409.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7409.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7409.31 - - เป็นมว้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7409.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7409.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7409.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7409.40 - ทําดว้ยโลหะเจอืทีม่ทีองแดงและนกิเกลิเป็น
หลัก (ควิโพรนกิเกลิ) หรอืโลหะเจอืทีม่ทีองแดง 
นกิเกลิและสังกะสเีป็นหลัก (เงนินกิเกลิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7409.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7409.90 - ทําดว้ยทองแดงเจอือืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7409.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7410

7410.11 - - ทําดว้ยทองแดงบรสิทุธิ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7410.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
แผน่ แผน่บาง หรอืแถบตามประเภทที ่7409    ซึง่มี
ความหนานอ้ยกวา่ 5 มลิลเิมตร

แผน่ แผน่บางและแถบ ทําดว้ยทองแดง มคีวามหนาเกนิ 0.15 มลิลเิมตร

ฟอยลท์องแดง (จะพมิพ ์หรอืรองรบัดา้นหลงัดว้ยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสตกิ หรอืวตัถุ
รองรบัทีค่ลา้ยกนัหรอืไมก็่ตาม) มคีวามหนา (ไมร่วมถงึวตัถรุองรบั) ไมเ่กนิ 0.15 มลิลเิมตร
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7410.12 - - ทําดว้ยทองแดงเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7410.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
แผน่ แผน่บาง หรอืแถบตามประเภทที ่7409    ซึง่มี
ความหนานอ้ยกวา่ 5 มลิลเิมตร

7410.21 - - ทําดว้ยทองแดงบรสิทุธิ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7410.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
แผน่ แผน่บาง หรอืแถบตามประเภทที ่7409    ซึง่มี
ความหนานอ้ยกวา่ 5  มลิลเิมตร

7410.22 - - ทําดว้ยทองแดงเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7410.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
แผน่ แผน่บาง หรอืแถบตามประภทที ่7409      ซึง่มี
ความหนานอ้ยกวา่ 5 มลิลเิมตร

7411

7411.10 - ทําดว้ยทองแดงบรสิทุธิ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7411.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7411.21 - - ทําดว้ยโลหะเจอืทีม่ทีองแดงและสังกะสเีป็น
หลัก (ทองเหลอืง)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7411.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7411.22 - - ทําดว้ยโลหะเจอืทีม่ทีองแดงและนกิเกลิเป็น
หลัก (ควิโพรนกิเกลิ) หรอืโลหะเจอืทีม่ทีองแดง 
นกิเกลิและสังกะสเีป็นหลัก (เงนินกิเกลิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7411.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7411.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7411.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7412

7412.10 - ทําดว้ยทองแดงบรสิทุธิ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7412.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7412.20 - ทําดว้ยทองแดงเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7412.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7413

7413.00 ลวดเกลยีว เคเบลิ แถบถัก และของทีค่ลา้ยกัน
ทําดว้ยทองแดง ไมหุ่ม้ฉนวนไฟฟ้า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7413.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ลวดเกลยีว เคเบลิ แถบถกั และของทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยทองแดง ไมหุ่ม้ฉนวนไฟฟ้า

หลอดหรอืทอ่ทําดว้ยทองแดง

อปุกรณ์ตดิต ัง้ของหลอดหรอืทอ่ (เช่น ขอ้ตอ่ ขอ้งอ ปลอกเลือ่น) ทําดว้ยทองแดง
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7415

7415.10 - ตะป ูตะปสัูน้หัวใหญ ่หมดุกด ตะปสูองขาและ
ของทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7415.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7415.21 - - แหวนรอง (รวมถงึแหวนสปรงิ) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7415.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7415.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7415.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7415.33 - - ตะปคูวง  สลักเกลยีวและแป้นเกลยีว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7415.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7415.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7415.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7418

7418.11 - - ของทีใ่ชขั้ดหมอ้ แผน่ ถงุมอืและของที่
คลา้ยกันสําหรับขัด หรอืขัดถู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7418.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7418.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7418.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7418.20 - เครือ่งสขุภัณฑแ์ละสว่นประกอบของของดังกล่าว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7418.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7419

7419.10 - โซแ่ละสว่นประกอบของโซ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7419.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7419.91 - - ทีไ่ดจ้ากการหล่อ หล่อแบบ ตอกพมิพ์ หรอืตี
แต่ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่นี้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7419.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7419.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7419.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ของอืน่ๆ ทําดว้ยทองแดง

ตอนที ่75   นกิเกลิและของทําดว้ยนกิเกลิ

ตะป ูตะปสู ัน้หวัใหญ ่หมดุกด ตะปสูองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และ              ของ
ทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยทองแดงหรอืทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ ทีม่หีวัเป็นทองแดง           รวมท ัง้
ตะปคูวง สลกัเกลยีว แป้นเกลยีว ตะปเูกลยีวหวัตะขอ หมดุยํา้ สลกั สลกัผา่ แหวนรอง (รวมถงึ
แหวนสปรงิ) และของทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยทองแดง

ของใชบ้นโตะ๊อาหาร ของใชใ้นครวัหรอืของใชต้ามบา้นเรอืนอืน่ๆ และสว่นประกอบ            ของ
ของดงักลา่ว ทําดว้ยทองแดง ของทีใ่ชข้ดัหมอ้ แผน่ ถงุมอืและของทีค่ลา้ยกนั สําหรบัขดัหรอืขดั
ถ ูทําดว้ยทองแดง เครือ่งสขุภณัฑแ์ละสว่นประกอบของเครือ่งสขุภณัฑ ์ทําดว้ยทองแดง

หนา้ที ่229



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

7501

7501.10 - นกิเกลิแมตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7501.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7501.20 - นกิเกลิออกไซดซ์นิเตอรแ์ละผลติภัณฑขั์น้
กลางอืน่ ๆ ของโลหะกรรมทางนกิเกลิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7501.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7502

7502.10 - นกิเกลิไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7502.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7502.20 - นกิเกลิเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7502.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7503

7503.00 เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ีเ่ป็นนกิเกลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7503.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7504

7504.00 ผงนกิเกลิและเกล็ดนกิเกลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7504.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7505

7505.11 - - ทําดว้ยนกิเกลิไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7505.12 - - ทําดว้ยนกิเกลิเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7505.21 - - ทําดว้ยนกิเกลิไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7505.22 - - ทําดว้ยนกิเกลิเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7505.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7506

เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ ีเ่ป็นนกิเกลิ

ผงนกิเกลิและเกล็ดนกิเกลิ

ทอ่น เสน้ โพรไฟลแ์ละลวด ทําดว้ยนกิเกลิ

แผน่ แผน่บาง แถบและฟอยล์ ทําดว้ยนกิเกลิ

นกิเกลิแมตต์ นกิเกลิออกไซดซ์นิเตอร์ และผลติภณัฑข์ ัน้กลางอืน่ๆ ของโลหะกรรม             ทาง
นกิเกลิ

นกิเกลิทีย่งัไมไ่ดข้ ึน้รปู (อนัรอต)

หนา้ที ่230



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

7506.10 - ทําดว้ยนกิเกลิไมเ่จอื - ฟอยลท์ีม่คีวามหนาไมเ่กนิ 0.15 มลิลเิมตรภายใต ้
ประเภทยอ่ย 7506.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นจาก
จากสนิคา้อืน่ๆ ในประเภทที ่7506  หากวา่มกีารลด
ความหนาลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50   หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7506.10 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7506.20 - ทําดว้ยนกิเกลิเจอื - ฟอยลท์ีม่คีวามหนาไมเ่กนิ 0.15 มลิลเิมตรภายใต ้
ประเภทยอ่ย 7506.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นจาก
จากสนิคา้อืน่ๆ ในประเภทที ่7506  หากวา่มกีารลด
ความหนาลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50   หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7506.20 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7507

7507.11 - - ทําดว้ยนกิเกลิไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7507.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7507.12 - - ทําดว้ยนกิเกลิเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7507.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7507.20 - อปุกรณ์ตดิตัง้ของหลอดหรอืท่อ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7507.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7508

7508.10 - ของทีม่ลัีกษณะแบบผา้ ตะแกรงและตาข่าย ทํา
ดว้ยลวดนกิเกลิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7508.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7508.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7508.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

7601

7601.10 - อะลูมเินยีมไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7601.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7601.20 - อะลูมเินยีมเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7601.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ตอนที ่76  อะลมูเินยีมและของทําดว้ยอะลมูเินยีม

อะลมูเินยีมทีย่งัไมไ่ดข้ ึน้รปู (อนัรอต)

หลอดหรอืทอ่ และอปุกรณ์ตดิต ัง้ของหลอดหรอืทอ่ (เช่น ขอ้ตอ่ ขอ้งอ ปลอก)                       ทํา
ดว้ยนกิเกลิ

ของอืน่ๆ ทําดว้ยนกิเกลิ
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7602

7602.00 เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ีเ่ป็นอะลูมเินยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7602.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7603

7603.10 - ผงทีม่โีครงสรา้งแบบน็อนลาเมลลา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7603.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7603.20 - ผงทีม่โีครงสรา้งแบบลาเมลลา รวมทัง้เกล็ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7603.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7604

7604.10 - ทําดว้ยอะลูมเินยีมไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7604.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7604.21 - - โพรไฟลก์ลวง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7604.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7604.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7604.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7605

7605.11 - - ทีม่ขีนาดภาคตัดขวางสว่นทีใ่หญท่ีส่ดุ  เกนิ 7
 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7605.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7604

7605.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7605.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7604

7605.21 - - ทีม่ขีนาดภาคตัดขวางสว่นทีใ่หญท่ีส่ดุ  เกนิ 7
 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7605.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7604

7605.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7605.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7604

7606

7606.11 - - ทําดว้ยอะลูมเินยีมไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7606.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7606.12 - - ทําดว้ยอะลูมเินยีมเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7606.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7604 หรอื 7605

เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ ีเ่ป็นอะลมูเินยีม

ผงอะลมูเินยีม และเกล็ดอะลมูเินยีม

แผน่ แผน่บางและแถบ ทําดว้ยอะลมูเินยีม มคีวามหนา เกนิ 0.2 มลิลเิมตร

ทอ่น เสน้และโพรไฟล ์ทําดว้ยอะลมูเินยีม

ลวดอะลมูเินยีม
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7606.91 - - ทําดว้ยอะลูมเินยีมไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7606.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7606.92 - - ทําดว้ยอะลูมเินยีมเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7606.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7604 หรอื 7605

7607

7607.11 - - รดี แต่ไมไ่ดทํ้ามากไปกวา่นี้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7607.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7607.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7607.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7607.20 - มวัีตถรุองรับ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7607.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7608

7608.10 - ทําดว้ยอะลูมเินยีมไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7608.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7609

7608.20 - ทําดว้ยอะลูมเินยีมเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7608.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7609

7609

7609.00 อปุกรณ์ตดิตัง้ทําดว้ยอะลูมเินยีม ของหลอดหรอื
ท่อ (เชน่ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเลือ่น)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7609.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่7608

7610

7610.10 - ประตู หนา้ต่าง กรอบของประตูหนา้ต่าง และ
ธรณีประตู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7610.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7610.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7610.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ฟอยลอ์ะลมูเินยีม (จะพมิพห์รอืรองรบัดา้นหลงัดว้ยกระดาษ  กระดาษแข็ง พลาสตกิ             หรอื
วตัถรุองรบัทีค่ลา้ยกนัหรอืไมก็่ตาม) มคีวามหนา (ไมร่วมถงึวตัถรุองรบั)                         ไมเ่กนิ 0.2
 มลิลเิมตร

หลอดหรอืทอ่ ทําดว้ยอะลมูเินยีม

อปุกรณ์ตดิต ัง้ทําดว้ยอะลมูเินยีม ของหลอดหรอืทอ่ (เช่น ขอ้ตอ่ ขอ้งอ ปลอกเลือ่น)

สิง่กอ่สรา้ง (ไมร่วมถงึอาคารสําเร็จรปูตามประเภทที่ 94.06) และสว่นประกอบของสิง่กอ่สรา้ง (เช่น
 สะพานและสว่นของสะพาน หอคอย เสาทีม่โีครงประสานกนั หลงัคา โครงหลงัคา ประตหูนา้ตา่ง 
กรอบของประตหูนา้ตา่งและธรณีประต ูระเบยีง เสาชนดิพลิลารแ์ละคอลมัน)์ ทําดว้ยอะลมูเินยีม 
รวมท ัง้ แผน่ เสน้ โพรไฟล ์หลอดหรอืทอ่ และ  ของทีค่ลา้ยกนัทีจ่ดัทําไวเ้พือ่ใชทํ้าเป็น
สิง่กอ่สรา้งทําดว้ยอะลมูเินยีม
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7611

7611.00 เรเซอวัวร ์แทง้ก ์แวต้ และภาชนะทีค่ลา้ยกัน
สําหรับใชบ้รรจวัุตถใุดก็ตาม (นอกจากกา๊ซอัด
หรอืกา๊ซเหลว) ทําดว้ยอะลูมเินยีม ทีม่คีวามจเุกนิ
 300 ลติร จะบดุา้นในหรอืหุม้ฉนวนความรอ้น
หรอืไมก่็ตาม แต่ตอ้งไมม่เีครือ่งอปุกรณ์กลหรอื
เครือ่งอปุกรณ์ความรอ้นประกอบตดิอยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7611.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7612

7612.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7612.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7613

7613.00 ภาชนะอะลูมเินยีม สําหรับบรรจกุา๊ซอัดหรอืกา๊ซ
เหลว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7613.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7614

7614.10 - ทีม่แีกนทําดว้ยเหล็กกลา้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7614.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7614.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7614.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7616

7616.10 - ตะป ูตะปไูมม่หีัว ตะปสูองขา (นอกจากของ
ตามประเภทที ่83.05) ตะปคูวง สลักเกลยีว แป้น
เกลยีว ตะปเูกลยีวหัวตะขอ หมดุย้ํา สลัก สลักผา่
 แหวนรอง และของทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7616.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7616.91 - - ของทีม่ลัีกษณะแบบผา้ ตะแกรง ตาข่ายและรัว้
 ทําดว้ยลวดอะลูมเินยีม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7616.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7616.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7616.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ตอนที ่78  ตะก ัว่และของทําดว้ยตะก ัว่

คาสก ์ดรมั กระป๋อง หบี และภาชนะทีค่ลา้ยกนั (รวมถงึภาชนะรปูทรงกระบอกแบบแข็งหรอืแบบ
บบีพบัได)้ สําหรบับรรจวุตัถใุดก็ตาม (นอกจากกา๊ซอดัหรอืกา๊ซเหลว) ทําดว้ยอะลมูเินยีมทีม่ ี
ความจไุมเ่กนิ 300 ลติร จะบดุา้นในหรอืหุม้ฉนวนความรอ้นหรอืไมก็่ตาม   แตต่อ้งไมม่เีครือ่ง
อปุกรณ์กลหรอืเครือ่งอปุกรณ์ความรอ้นประกอบตดิอยูด่ว้ย

เรเซอววัร ์แทง้ก ์แวต้ และภาชนะทีค่ลา้ยกนั สําหรบัใชบ้รรจวุตัถใุดก็ตาม (นอกจากกา๊ซอดัหรอื
กา๊ซเหลว) ทําดว้ยอะลมูเินยีม ทีม่คีวามจเุกนิ 300 ลติร จะบดุา้นในหรอืหุม้ฉนวนความรอ้นหรอืไม่
ก็ตาม แตต่อ้งไมม่เีครือ่งอปุกรณ์กลหรอืเครือ่งอปุกรณ์ความรอ้นประกอบตดิอยูด่ว้ย

ภาชนะอะลมูเินยีม สําหรบับรรจกุา๊ซอดัหรอืกา๊ซเหลว

ลวดเกลยีว เคเบลิ แถบถกั และของทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยอะลมูเินยีม ไมหุ่ม้ฉนวนไฟฟ้า

ของอืน่ๆ ทําดว้ยอะลมูเินยีม
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7801

7801.10 - ตะกั่วบรสิทุธิ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7801.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7801.91 - - ทีม่ธีาตุอืน่อยูด่ว้ยโดยมพีลวงเป็นสว่นใหญ่
โดยน้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7801.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7801.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7801.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7802

7802.00 เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ีเ่ป็นตะกั่ว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7802.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7804

7804.11 - - แผน่บาง แถบและฟอยล ์ทีม่คีวามหนาไมเ่กนิ
0.2 มลิลเิมตร (ไมร่วมถงึวัตถรุองรับ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7804.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

7804.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7804.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

7804.20 - ผงและเกล็ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7804.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

7806

7806.00 ของอืน่ ๆ ทําดว้ยตะกั่ว - ท่อน เสน้ โพรไฟลแ์ละลวด ทําดว้ยตะกั่ว ภายใต ้
ประเภทยอ่ย 7806.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอื

- หลอดหรอืท่อ และอปุกรณ์ตดิตัง้ของหลอดหรอืท่อ
(เชน่ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเลือ่น) ทําดว้ยตะกั่ว ภายใต ้
ประเภทยอ่ย 7806.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมสัีดสว่นมลูค่า
วัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45 หรอื

- สนิคา้อนื ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7806.00 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ 
และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 40

ตอนที ่79  สงักะสแีละของทําดว้ยสงักะสี

แผน่ แผน่บาง แถบและฟอยล์ ทําดว้ยตะก ัว่ รวมท ัง้ผงตะก ัว่และเกล็ดตะก ัว่

ของอืน่ ๆ ทําดว้ยตะก ัว่

ตะก ัว่ทีย่งัไมไ่ดข้ ึน้รปู

เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ ีเ่ป็นตะก ัว่

หนา้ที ่235
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7901

7901.11 - - ทีม่สัีงกะสตัีง้แต่รอ้ยละ 99.99 ขึน้ไป โดย
น้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7901.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

7901.12 - - ทีม่สัีงกะสนีอ้ยกวา่รอ้ยละ 99.99 โดยน้ําหนัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7901.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

7902

7902.00 เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ีเ่ป็นสังกะสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7902.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิถา้
สนิคา้นัน้ไดม้าโดยใชวั้ตถดุบิในดนิแดนของประเทศ
ภาคใีดภาคหีนึง่ทัง้หมดหรอืใชวั้ตถดุบิในดนิแดนของ
ทัง้สองภาคทัีง้หมดตามทีน่ยิามในขอ้ 3 ของภาคผนวก
 2

7903

7903.10 - ฝุ่ นสังกะสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7903.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7903.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7903.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7904

7904.00 ท่อน เสน้ โพรไฟล ์และลวด ทําดว้ยสังกะสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7904.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7905

7905.00 แผน่ แผน่บาง แถบและฟอยล ์ทําดว้ยสังกะสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7905.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

7907

7907.00 ของอืน่ ๆ ทําดว้ยสังกะสี - หลอดหรอืท่อ และอปุกรณ์ตดิตัง้ของหลอดหรอืท่อ
(เชน่ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ปลอกเลือ่น) ทําดว้ยสังกะส ี
ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7907.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทที ่79.07 หรอื
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 7907.00จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากหลอดหรอืท่อ และอปุกรณ์
ตดิตัง้ของหลอดหรอืท่อ (เชน่ ขอ้ต่อ   ขอ้งอ ปลอก
เลือ่น) ทําดว้ยสังกะส ีในประเภทยอ่ย 7907.00 หรอื
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ของอืน่ ๆ ทําดว้ยสงักะสี

ทอ่น เสน้ โพรไฟล ์และลวด ทําดว้ยสงักะสี

แผน่ แผน่บาง แถบและฟอยล์ ทําดว้ยสงักะสี

สงักะสที ีย่งัไมข่ ึน้รปู (อนัรอต)

เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ ีเ่ป็นสงักะสี

ฝุ่ นสงักะส ีผงสงักะส ีและเกล็ดสงักะสี
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8001

8001.10 - ดบีกุไมเ่จอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8001.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8001.20 - ดบีกุเจอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8001.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8002

8002.00 เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ีเ่ป็นดบีกุ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8002.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8003

8003.00 ท่อน เสน้ โพรไฟลแ์ละลวด ทําดว้ยดบีกุ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8003.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8007

8007.00 ของอืน่ ๆ ทําดว้ยดบีกุ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8007.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8101

8101.10 - ผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8101.94 - - ทังสเตนทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต) รวมถงึ
ท่อนและเสน้ทีไ่ดโ้ดยวธิซีนิเตอรงิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8101.96 - - ลวด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.96 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8101.97 - - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.97 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ตอนที ่80  ดบีกุและของทําดว้ยดบีกุ

ดบีกุทีย่งัไมไ่ดข้ ึน้รปู (อนัรอต)

ทอ่น เสน้ โพรไฟลแ์ละลวด ทําดว้ยดบีกุ

ของอืน่ ๆ ทําดว้ยดบีกุ

ตอนที ่81 โลหะสามญัชนดิอืน่   เซอรเ์มต   และของทําดว้ยของดงักลา่ว

ทงัสเตน (วลุแฟรม) และของทําดว้ยทงัสเตน รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ดท้ ีเ่ป็นดบีกุ
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8101.99 - - อืน่ ๆ -  ท่อนและเสน้ นอกจากทีไ่ดโ้ดยวธิซีนิเตอรงิ      
โพรไฟล ์แผน่ แผน่บาง แถบและฟอยล ์ภายใต ้
ประเภทยอ่ย 8101.99  จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8101.99 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ 
และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 45

8102

8102.10 - ผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8102.94 - - โมลบิดนัีมทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต) รวมถงึ
ท่อนและเสน้ทีไ่ดโ้ดยวธิซีนิเตอรงิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8102.95 - - ท่อนและเสน้นอกจากของทีไ่ดโ้ดยวธิซีนิเตอ
รงิ โพรไฟล ์แผน่ แผน่บาง แถบและฟอยล์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8102.96 - - ลวด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.96 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8102.97 - - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.97 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8102.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8102.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8103

8103.20 - แทนทาลัมทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต) รวมถงึ
ท่อนและเสน้ทีไ่ดโ้ดยวธิซีนิเตอรงิ รวมทัง้ผง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8103.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8103.30 - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8103.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8103.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8103.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8104

8104.11 - - ทีม่แีมกนเีซยีมอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 99.8 โดย
น้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

แมกนเีซยีมและของทําดว้ยแมกนเีซยีม รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

แทนทาลมัและของทําดว้ยแทนทาลมั รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

โมลดินีมัและของทําดว้ยโมลดินีมั รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้
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8104.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8104.20 - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8104.30 - ขีต้ะไบ เศษทีไ่ดจ้ากการกลงึและเม็ดคัดตาม
ขนาด รวมทัง้ผง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8104.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8104.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8105

8105.20 - โคบอลตแ์มตต ์และผลติภัณฑขั์น้กลาง อืน่ ๆ
ของโลหกรรมทางโคบอลต ์โคบอลตท์ียั่งไมไ่ด ้
ขึน้รปู(อันรอต) รวมทัง้ผง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8105.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8105.30 - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8105.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8105.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8105.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8106

8106.00 บสิมัทและของทําดว้ยบสิมัท รวมถงึเศษ และ
ของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8106.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ๆ หรอืไมม่กีาร
เปลีย่นแปลงพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8107

8107.20 - แคดเมยีมทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต) รวมทัง้ผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8107.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8107.30 - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8107.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8107.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8107.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8108

โคบอลตแ์มตตแ์ละผลติภณัฑข์ ัน้กลางอืน่ๆ ของโลหกรรมทางโคบอลตแ์ละของทําดว้ยโคบอลต์
รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

บสิมทัและของทําดว้ยบสิมทั รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

แคดเมยีมและของทําดว้ยแคดเมยีม รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

ไทเทเนยีมและของทําดว้ยไทเทเนยีม รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้
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8108.20 - ไทเทเนยีมทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต)  รวมทัง้ผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8108.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8108.30 - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8108.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8108.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8108.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8109

8109.20 - เซอรโ์คเนยีมทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต)  รวมทัง้
ผง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8109.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8109.30 - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8109.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8109.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8109.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8110

8110.10 - พลวงทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต) รวมทัง้ผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8110.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8110.20 - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8110.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8110.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8110.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8111

8111.00 แมงกานสีและของทําดว้ยแมงกานสี รวมถงึเศษ
และของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8111.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8112

8112.12 - - ทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต) รวมทัง้ผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8112.13 - - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8112.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8112.21 - - ทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต) รวมทัง้ผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เบรลิเลยีม โครเมยีม เจอรเ์มเนยีม วาเนเดยีม แกลเลยีม แฮฟเนยีม  อนิเดยีม ไนโอเบยีม 
(โคลมัเบยีม) รเีนยีม และแทลเลยีม และของทําดว้ยโลหะดงักลา่ว รวมถงึเศษและของที ่ ใชไ้มไ่ด ้

เซอรโ์คเนยีมและของทําดว้ยเซอรโ์คเนยีม รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

พลวงและของทําดว้ยพลวง รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

แมงกานสีและของทําดว้ยแมงกานสี รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้
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8112.22 - - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8112.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8112.51 - - ทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต) รวมทัง้ผง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8112.52 - - เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8112.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8112.92 - - ทียั่งไมไ่ดข้ึน้รปู (อันรอต) เศษและของทีใ่ช ้
ไมไ่ด ้รวมทัง้ผง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8112.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8112.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8113

8113.00 เซอรเ์มตและของทําดว้ยเซอรเ์มต รวมถงึเศษ
และของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8113.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8201

8201.50 - กรรไกรตัดลดิ กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่
คลา้ยกัน ชนดิใชม้อืเดยีว (รวมถงึกรรไกรตัดขน
สัตวปี์กเลีย้ง)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8201.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8201.60 - กรรไกรแต่งพุม่ไม ้กรรไกรตัดแต่งตน้ไมช้นดิใช ้
สองมอื และกรรไกรทีค่ลา้ยกันชนดิใชส้องมอื

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8201.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8201.90 - เครือ่งมอืทีใ่ชง้านดว้ยมอือืน่ ๆ ชนดิที่         ใช ้
ในการเกษตร การทําสวน  หรอืการป่าไม ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8201.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8202

เซอรเ์มตและของทําดว้ยเซอรเ์มต รวมถงึเศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้

เล ือ่ยมอื ใบเลือ่ยทกุชนดิ (รวมถงึใบเลือ่ยทีใ่ชส้ําหรบัเฉอืนทํารอ่งหรอืใบเลือ่ยที ่                   ไม่
มฟัีน)

ตอนที ่82  เครือ่งมอื เครือ่งใช ้ของใชช้นดิมคีม ชอ้นและสอ้ม ทําดว้ยโลหะสามญั สว่นประกอบของ  ของ
ดงักลา่วทําดว้ยโลหะสามญั

เครือ่งมอืทีใ่ชง้านดว้ยมอื ดงัตอ่ไปนี้ คอื เสยีม พล ัว่ แมตทอก อเีตอ้  จอบ สามงา่ม และคราด
ขวาน มดีขอ และเครือ่งมอืสําหรบัตดัทีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้กรรไกรตดัลดิและกรรไกรตดัเล็มทกุชนดิ
 เคยีวดา้มยาว เคยีวเกีย่วขา้ว มดีตดัหญา้ กรรไกรแตง่พุม่ไม ้ ลิม่ผา่ไม ้และเครือ่งมอือืน่ๆ ชนดิที่
ใชใ้นการเกษตร  การทําสวนหรอืการป่าไม้
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8202.10 - เลือ่ยมอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8202.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8202.20 - ใบเลือ่ยสายพาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8202.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8202.31 - - ทีม่สีว่นใชง้านทําดว้ยเหล็กกลา้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8202.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8202.39 - - อืน่ ๆ รวมถงึสว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8202.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8202.40 - ใบเลือ่ยสายโซ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8202.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8202.91 - - ใบเลือ่ยชนดิตรงสําหรับใชง้านกับโลหะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8202.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8202.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8202.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8203

8203.10 - ตะไบ บุง้ และเครือ่งมอืทีค่ลา้ยกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8203.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8203.20 - คมี (รวมถงึคมีตัด) คมีปากนกแกว้ ปากคบี และ
เครือ่งมอืทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8203.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8203.30 - กรรไกรตัดโลหะและเครือ่งมอืทีค่ลา้ยกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8203.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8203.40 - เครือ่งมอืตัดท่อ เครือ่งมอืตัดสลัก เครือ่งมอืตอ
กร ูและเครือ่งมอืทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8203.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8204

8204.11 - - ปรับไมไ่ด ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8204.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8204.12 - - ปรับได ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8204.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8204.20 - ประแจบอ๊กซช์นดิถอดสับเปลีย่นได ้             มี
หรอืไมม่ดีา้มจับ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8204.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8205

8205.10 - เครือ่งมอืสําหรับเจาะ ทําเกลยีวนอกหรอื ทํา
เกลยีวใน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8205.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

ตะไบ บุง้ คมี (รวมถงึคมีตดั) คมีปากนกแกว้ ปากคบี กรรไกรตดัโลหะ เครือ่งมอืตดัทอ่ เครือ่งมอื
ตดัสลกั เครือ่งมอืตอกร ูและเครือ่งมอืทีใ่ชง้านดว้ยมอืทีค่ลา้ยกนั

ประแจปากตายและประแจเลือ่นทีใ่ชง้านดว้ยมอื (รวมถงึประแจทอรก์ แตไ่มร่วมถงึ     ดา้มจบั
ดอกกดัเกลยีวใน) รวมท ัง้ประแจบอ๊กซช์นดิถอดสบัเปลีย่นได ้มหีรอืไมม่ดีา้มจบั

เครือ่งมอืทีใ่ชง้านดว้ยมอื (รวมถงึเครือ่งมอืตดิกากเพชรใชส้ําหรบัตดักระจก)                        ที่
ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ ตะเกยีงฟู่  ปากกาจบั ทีจ่บัยดึและของทีค่ลา้ยกนั            (นอกจาก
อปุกรณ์ประกอบและสว่นประกอบของเครือ่งมอืกล) ท ัง่ เตาเผาโลหะชนดิ               หิว้ได ้จาน
เจยีรไนทีป่ระกอบกบัโครงทีใ่ชง้านดว้ยมอื หรอืเทา้
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8205.20 - ฆอ้น และฆอ้นหัวใหญ ่(สเลดจแ์ฮมเมอร)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8205.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8205.30 - กบไสไม ้สิว่ สิว่เล็บมอื และเครือ่งมอืสําหรับตัด
ทีค่ลา้ยกัน สําหรับใชง้านกับไม ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8205.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8205.40 - ไขควง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8205.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8205.51 - - เครือ่งมอืทีใ่ชต้ามบา้นเรอืน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8205.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8205.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8205.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8205.60 - ตะเกยีงฟู่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8205.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8205.70 - ปากกาจับเหล็ก ทีจั่บยดึ และของที่ คลา้ยกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8205.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8205.80 - ท่ัง เตาเผาโลหะชนดิหิว้ได ้จานเจยีระไน      ที่
ประกอบกับโครงทีใ่ชง้านดว้ยมอืหรอืเทา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8205.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8205.90 - ของเป็นชดุทีป่ระกอบดว้ยของตาม  ประเภท
ยอ่ยขา้งตน้ตัง้แต่สองประเภทขึน้ไป

สนิคา้ทีเ่ป็นชดุหรอืสนิคา้ทีค่ละกัน ภายใตป้ระเภทยอ่ย
 8205.90 จะตอ้งเป็นไปตามกฎวา่ดว้ยถิน่กําเนดิสนิคา้
ทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 11 ของภาคผนวก 2

8206

8206.00 เครือ่งมอืตามประเภทที ่82.02 ถงึ 82.05 ตัง้แต่
สองประเภทพกิัดขึน้ไป ทีจั่ดทําขึน้เป็นชดุเพือ่
การขายปลกี

สนิคา้ทีเ่ป็นชดุหรอืสนิคา้ทีค่ละกัน ภายใตป้ระเภทยอ่ย
 8206.00 จะตอ้งเป็นไปตามกฎวา่ดว้ยถิน่กําเนดิสนิคา้
ทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 11 ของภาคผนวก 2

8207

8207.13 - - ทีม่สีว่นใชง้านทําดว้ยเซอรเ์มต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8207.19 - - อืน่ ๆ รวมถงึสว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8207.20 - แมพ่มิพ ์(ดาย) สําหรับดงึหรอือัดรดีโลหะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8207.30 - เครือ่งมอืสําหรับอัด ตอกพมิพ ์หรอืตอกรู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

เครือ่งมอืตามประเภทที ่82.02 ถงึ 82.05 ต ัง้แตส่องประเภทพกิดัขึน้ไป ทีจ่ดัทําขึน้                เป็น
ชุดเพือ่การขายปลกี

เครือ่งมอืชนดิถอดสบัเปลีย่นได้ สําหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชง้านดว้ยมอื ซึง่จะขบัดว้ยกําลงัอยา่งอืน่
หรอืไมก็่ตาม หรอืสําหรบัเครือ่งมอืกล (เช่น สําหรบัอดั ตอกพมิพ ์ตอกร ู ทําเกลยีวใน            ทํา
เกลยีวนอก เจาะ ควา้น ตกแตง่ ขดูผวิ กลงึหรอืไขตะปคูวง) รวมถงึ แมพ่มิพ ์(ดาย)       สําหรบัดงึ
หรอือดัรดีโลหะ และเครือ่งมอืสําหรบัเจาะหนิหรอืเจาะดนิ
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8207.40 - เครือ่งมอืสําหรับทําเกลยีวในหรอืทําเกลยีวนอก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8207.50 - เครือ่งมอืสําหรับเจาะ นอกจากทีใ่ชเ้จาะหนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8207.60 - เครือ่งมอืสําหรับควา้นหรอืตกแต่งรเูจาะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8207.70 - เครือ่งมอืสําหรับขูดผวิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8207.80 - เครือ่งมอืสําหรับกลงึ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8207.90 - เครือ่งมอืชนดิถอดสับเปลีย่นไดอ้ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8207.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8208

8208.10 - สําหรับงานโลหะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8208.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8208.20 - สําหรับงานไม ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8208.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8208.30 - สําหรับใชก้ับเครือ่งใชใ้นครัวหรอืใชก้ับ
เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8208.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8208.40 - สําหรับใชก้ับเครือ่งจักรทางการเกษตร การทํา
สวนหรอืการป่าไม ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8208.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8208.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8208.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8209

8209.00 แผน่ แท่ง ปลาย และของทีค่ลา้ยกัน ทําดว้ย
เซอรเ์มต ทีใ่ชก้ับเครือ่งมอืแต่ยังไมไ่ดป้ระกอบ
ตดิกับเครือ่งมอื

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8209.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8211

8211.92 - - มดีอืน่ ๆ ทีม่ใีบมดีตดิถาวร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8211.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8211.93 - - มดีนอกจากมดีทีม่ใีบมดีตดิถาวร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8211.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8211.95 - - ดา้มจับทําดว้ยโลหะสามัญ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8211.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8212

มดีและใบมดี สําหรบัใชก้บัเครือ่งจกัรหรอืเครือ่งใชก้ล

แผน่ แทง่ ปลาย และของทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยเซอรเ์มต ทีใ่ชก้บัเครือ่งมอืแตย่งัไมไ่ดป้ระกอบตดิกบั
เครือ่งมอื

มดีทีม่ใีบมดี มลีกัษณะเป็นฟันหรอืไมก็่ตาม (รวมถงึมดีทีใ่ชต้ดัแตง่ตน้ไม)้ และ                 ใบมดี
สําหรบัมดีดงักลา่ว นอกจากมดีตามประเภทที ่82.08

มดีโกนและใบมดีโกน (รวมถงึแถบใบมดีโกนทีเ่พยีงแตข่ ึน้รปู)

หนา้ที ่244



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

8212.10 - มดีโกน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8212.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8212.20 - ใบมดีโกนนริภัย รวมถงึแถบใบมดีโกนที่
เพยีงแต่ขึน้รปู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8212.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8212.90 - สว่นประกอบอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8212.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8213

8213.00 กรรไกร กรรไกรสําหรับชา่งตัดเสือ้ และกรรไกรที่
คลา้ยกัน รวมทัง้ใบกรรไกร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8213.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8214

8214.10 - มดีตัดกระดาษ ทีเ่ปิดจดหมาย มดีขูด กบเหลา
ดนิสอ และใบมดีของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8214.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8214.20 - ชดุเครือ่งตกแต่งและเครือ่งมอืใชสํ้าหรับตกแต่ง
เล็บมอืและเล็บเทา้ (รวมถงึตะไบแต่งเล็บ)

- สนิคา้ทีเ่ป็นชดุหรอืสนิคา้ทีค่ละกันภายใตป้ระเภท
ยอ่ย 8214.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เป็นไปตามกฎวา่
ดว้ยถิน่กําเนดิสนิคา้ทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 11 ของ
ภาคผนวก 2

 - สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8214.20           จะ
ไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ใน       ระดับ
ตอนอืน่ๆ

8214.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8214.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8301

8301.20 - กญุแจชนดิทีใ่ชก้ับรถยนต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8301.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ๆ  หรอืเปลีย่นมา
จากพกิัดฯ ในประเภทยอ่ย 8301.60 และมสัีดสว่น
มลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8302

ตอนที ่83  ของเบ็ดเตล็ดทําดว้ยโลหะสามญั

กญุแจสายยแูละกญุแจอืน่ๆ (ชนดิทีใ่ชล้กูกญุแจ ใชร้หสัหรอืใชไ้ฟฟ้า) ทําดว้ย                    
โลหะสามญั แคลสป์และโครงพรอ้มแคลสป์ซึง่มกีญุแจอยูด่ว้ยทําดว้ยโลหะสามญั                 ลกู
กญุแจสําหรบัของขา้งตน้ทําดว้ยโลหะสามญั

อปุกรณ์สําหรบัยดึ อปุกรณ์ตดิต ัง้ (ฟิตติง้) และของทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยโลหะสามญั             
เหมาะสําหรบัใชก้บัเฟอรน์เิจอร ์ประต ูบนัได หนา้ตา่ง มูล่ ี ่ตวัถงัรถ เครือ่งอาน                       หบี
เดนิทางขนาดใหญ ่หบีเก็บของ กลอ่งเก็บของมคีา่ หรอืใชก้บัของทีค่ลา้ยกนั                      ที่
วางหรอืแขวนหมวก เทา้แขน และสิง่ตดิต ัง้ถาวรทีค่ลา้ยกนัทําดว้ยโลหะสามญั                    ลกู
ลอ้พรอ้มอปุกรณ์สําหรบัยดึทําดว้ยโลหะสามญั อปุกรณ์ปิดเปิดประตอูตัโนมตั ิ                  ทํา
ดว้ยโลหะสามญั

กรรไกร กรรไกรสําหรบัช่างตดัเส ือ้ และกรรไกรทีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้ใบกรรไกร

ของมคีมอืน่ๆ (เช่น ปตัตาเลีย่น มดีสําหรบัคนขายเนือ้หรอืสําหรบัใชใ้นครวัเพือ่ใช ้                 ผา่
 สบั หรอืสบัใหล้ะเอยีด มดีตดักระดาษ) รวมท ัง้ชุดเครือ่งตกแตง่และเครือ่งมอืใชส้ําหรบัตกแตง่
เล็บมอืและเล็บเทา้ (รวมถงึตะไบแตง่เล็บ)
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8302.20 - ลูกลอ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8302.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8302.60 - อปุกรณ์ปิดเปิดประตูอัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8302.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8303

8303.00 ตูน้ริภัย กําป่ัน ประตูหอ้งมั่นคง และ         ล็อค
เกอรน์ริภัยใชเ้ก็บของในหอ้งมั่นคง      ทีหุ่ม้
เกราะหรอืเสรมิใหแ้ข็งแรง หบีใสเ่งนิหรอืหบีใส่
เอกสารสทิธิแ์ละของทีค่ลา้ยกัน ทําดว้ยโลหะ
สามัญ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8303.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8305

8305.90 - อืน่ ๆ รวมถงึสว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8305.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8306

8306.21 - - ทีช่บุดว้ยโลหะมคี่า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8306.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8306.30 - กรอบรปูถา่ย กรอบรปูภาพหรอืกรอบทีค่ลา้ยกัน
รวมทัง้กระจกเงา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8306.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8307

8307.10 - ทําดว้ยเหล็กหรอืเหล็กกลา้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8307.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8308

ตูน้ริภยั กําปั่น ประตหูอ้งม ัน่คง และล็อคเกอรน์ริภยั ใชเ้ก็บของในหอ้งม ัน่คง                          ที่
หุม้เกราะหรอืเสรมิใหแ้ข็งแรง หบีใสเ่งนิหรอืหบีใสเ่อกสารสทิธแิละของทีค่ลา้ยกนั               ทํา
ดว้ยโลหะสามญั

อปุกรณ์ตดิต ัง้ (ฟิตติง้) สําหรบัแฟ้มเอกสาร คลบิหนบีจดหมาย มมุเสยีบจดหมาย               คลบิ
หนบีกระดาษ ป้ายดชัน ีและของใชใ้นสํานกังานทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยโลหะสามญั         รวมท ัง้แถบ
ลวดเย็บ (เช่น ใชใ้นสํานกังาน ในกจิการเครือ่งเบาะ ในการบรรจหุบีหอ่)              ทําดว้ยโลหะ
สามญั

ระฆงั ฆอ้งและของทีค่ลา้ยกนั ไมใ่ชไ้ฟฟ้า ทําดว้ยโลหะสามญั รปูหลอ่ขนาดเล็กและ
เครือ่งประดบัอืน่ๆ ทําดว้ยโลหะสามญั กรอบรปูถา่ย กรอบรปูภาพหรอืกรอบทีค่ลา้ยกนัทําดว้ย
โลหะสามญั รวมท ัง้กระจกเงาทําดว้ยโลหะสามญั

หลอดหรอืทอ่ทีอ่อ่นงอได ้ทําดว้ยโลหะสามญั มหีรอืไมม่อีปุกรณ์ตดิต ัง้ (ฟิตติง้)

แคลสป์ โครงพรอ้มแคลสป์ หวัเข็มขดั หวัเข็มขดัชนดิแคลสป์ ตาขอ หว่ง ตาไก ่ และของที่
คลา้ยกนั ทําดว้ยโลหะสามญั ชนดิทีใ่ชก้บัเส ือ้ผา้ รองเทา้ ผา้ใบบงัแดด  กระเป๋าถอื ของทีใ่ชใ้น
การเดนิทาง หรอืของอืน่ทีจ่ดัทําแลว้ รวมท ัง้หมดุยํา้ทีเ่ป็นรปูทรงกระบอกหรอืสองขา ทําดว้ย
โลหะสามญั ลกูปดัและเล ือ่มทําดว้ยโลหะสามญั
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8308.10 - ตาขอ หว่ง และตาไก่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8308.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8309

8309.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8309.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8311

8311.10 - อเิล็กโทรดทําดว้ยโลหะสามัญ ทีเ่คลอืบ
สําหรับใชใ้นการเชือ่มไฟฟ้าแบบอารก์เวลดงิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8311.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8311.30 - เสน้ทีเ่คลอืบ ลวดทีม่แีกนกลาง ทําดว้ยโลหะ
สามัญ สําหรับใชใ้นการบัดกร ีเป่าแล่น หรอืการ
เชือ่มดว้ยเปลวไฟ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8311.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8311.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8311.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8401

8401.10 - เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8401.20 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์สําหรับใชใ้นการ
แยกไอโซโทปและสว่นประกอบของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8401.30 - แท่งเชือ้เพลงิ (คารท์รดิจ)์ ทียั่งไมไ่ดใ้ช ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8401.40 - สว่นประกอบของเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8401.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8402 บอยเลอรกํ์าเนดิไอนํา้หรอืไออืน่ๆ (นอกจากบอยเลอรส์ําหรบัการทําความรอ้นจากสว่นกลาง ซึง่
สามารถผลติไอนํา้ความดนัตํา่ไดด้ว้ย) รวมท ัง้บอยเลอรทํ์านํา้รอ้นยิง่ยวด

เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร ์แทง่เชือ้เพลงิ (คารท์รดิจ)์ ทีย่งัไมไ่ดใ้ชข้อง                              เครือ่ง
ปฏกิรณ์นวิเคลยีร ์รวมท ัง้เครือ่งจกัรและเครือ่งอปุกรณ์สําหรบั                                 การแยก
ไอโซโทป

จกุและฝา (รวมถงึ จกุจบี ฝาเกลยีวและจกุรนิ) ปลอกหุม้ปากขวด  ฝาถงัชนดิเกลยีว  ฝาครอบ
ปากถงั สิง่ทีใ่ชปิ้ดผนกึและอปุกรณ์ประกอบอยา่งอืน่ทีใ่ชใ้นการบรรจ ุ ทําดว้ยโลหะสามญั

ตอนที ่84 เครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร ์  บอยเลอร์    เครือ่งจกัร เครือ่งใชก้ล  และสว่นประกอบของ               เครือ่ง
ดงักลา่ว

ลวด เสน้ หลอด แผน่ อเิล็กโทรดและผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยโลหะสามญัหรอื              
โลหะคารไ์บด ์เคลอืบหรอืทําแกนกลางดว้ยวตัถจุําพวกฟลกัซช์นดิทีใ่ชใ้นการบดักร ี            เป่า
แลน่ เชือ่มหรอืพอกโลหะหรอืโลหะคารไ์บด ์รวมท ัง้ลวดและเสน้ทีทํ่าดว้ยผงโลหะสามญั     ซึง่
เกาะหรอืตดิรวมกนัใชใ้นการพน่โลหะ
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8402.11 - - บอยเลอรห์ลอดน้ํา ทีผ่ลติไอน้ําเกนิ 45 ตันต่อ
ช่ัวโมง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8402.12 - - บอยเลอรห์ลอดน้ําทีผ่ลติไอน้ําไมเ่กนิ 45 ตัน
ต่อช่ัวโมง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8402.19 - - บอยเลอรก์ําเนดิไออืน่ ๆ รวมถงึบอยเลอร์
ลูกผสม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8402.20 - บอยเลอรน้ํ์ารอ้นยิง่ยวด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8402.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8402.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8403

8403.10 - บอยเลอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8403.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8403.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8403.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8404

8404.10 - เครือ่งจักรโรงงานทีเ่ป็นเครือ่งชว่ยสําหรับใชง้าน
รว่มกับบอยเลอรต์ามประเภทที ่84.02 หรอื 84.03

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8404.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8404.20 - เครือ่งควบแน่นสําหรับหน่วยจา่ยกําลังไอน้ําหรอื
ไออืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8404.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8404.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8404.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8405

8405.10 - เครือ่งกําเนดิโพรดวิเซอรก์า๊ซหรอื                
วอเตอรก์า๊ซ มหีรอืไมม่เีครือ่งทําใหก้า๊ซบรสิทุธิ ์
เครือ่งกําเนดิกา๊ซอะเซทลินี และเครือ่งกําเนดิ
กา๊ซชนดิใชน้ํ้าทีค่ลา้ยกัน มหีรอืไมม่เีครือ่ง     
ทําใหก้า๊ซบรสิทุธิ'์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8405.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

บอยเลอรส์ําหรบัการทําความรอ้นจากสว่นกลาง นอกจากของตามประเภทที ่84.02

เครือ่งจกัรโรงงานทีเ่ป็นเครือ่งช่วยสําหรบัใชง้านรว่มกบับอยเลอรต์ามประเภทที ่                 
84.02 หรอื 84.03 (เช่น เครือ่งอุน่นํา้เล ีย้ง เครือ่งทําไอดง เครือ่งขจดัเขมา่                          เครือ่ง
เก็บกา๊ซเพือ่นํามาใชใ้หม)่ เครือ่งควบแนน่สําหรบัหนว่ยจา่ยกําลงัไอนํา้หรอื                 ไออืน่ๆ

เครือ่งกําเนดิโพรดวิเซอรก์า๊ซหรอืวอเตอรก์า๊ซ มหีรอืไมม่เีครือ่งทําใหก้า๊ซบรสิทุธ ิ ์  รวมท ัง้
เครือ่งกําเนดิกา๊ซอะเซทลินี และเครือ่งกําเนดิกา๊ซชนดิใชนํ้า้ทีค่ลา้ยกนั                                มี
หรอืไมม่เีครือ่งทําใหก้า๊ซบรสิทุธ ิ์
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8405.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8405.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8406

8406.10 - เครือ่งกังหันสําหรับขับเคลือ่นเรอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8406.81 - - ใหก้ําลังเกนิ 40 เมกะวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8406.82 - - ใหก้ําลังไมเ่กนิ 40 เมกะวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.82 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8406.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8406.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8407

8407.10 - เครือ่งยนตท์ีใ่ชก้ับอากาศยาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8407.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8407.21 - - เครือ่งยนตต์ดิทา้ยเรอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8407.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8407.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8407.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8407.31 - - มคีวามจขุองกระบอกสบูไมเ่กนิ 50 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8407.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8407.32 - - มคีวามจขุองกระบอกสบูเกนิ 50  ลูกบาศก์
เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 250  ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8407.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8407.33 - - มคีวามจขุองกระบอกสบูเกนิ 250 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 1,000 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8407.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8407.34 - - มคีวามจขุองกระบอกสบูเกนิ 1,000 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8407.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8407.90 - เครือ่งยนตอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8407.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8408

เครือ่งกงัหนัไอนํา้และเครือ่งกงัหนัไออืน่ๆ

เครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสบูเคลือ่นตรงหรอืลกูสบูหมนุชนดิจดุระเบดิดว้ยประกายไฟ

เครือ่งยนตส์นัดาปภายในแบบลกูสบูชนดิจดุระเบดิดว้ยการอดั (เครือ่งยนตด์เีซล                หรอื
กึง่ดเีซล)
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8408.10 - เครือ่งยนตท์ีใ่ชขั้บเคลือ่นเรอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8408.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8408.20 - เครือ่งยนตช์นดิทีใ่ชขั้บเคลือ่นยานบกในตอนที่
87

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8408.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8408.90 - เครือ่งยนตอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8408.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8409

8409.10 - สําหรับเครือ่งยนตท์ีใ่ชก้ับอากาศยาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8409.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8409.91 - - เหมาะสําหรับใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้ับ
เครือ่งยนตสั์นดาปภายในแบบลูกสบูทีจ่ดุระเบดิ
ดว้ยประกายไฟ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8409.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8409.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8409.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8410

8410.11 - - มกีําลังไมเ่กนิ 1,000 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8410.12 - - มกีําลังเกนิ 1,000 กโิลวัตตแ์ต่ไมเ่กนิ 10,000
 กโิลวัตต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8410.13 - - มกีําลังเกนิ 10,000 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8410.90 - สว่นประกอบ รวมถงึเครือ่งควบคุม (เรกเูลเตอร)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8410.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8411

8411.11 - - มแีรงผลักดันไมเ่กนิ 25 กโิลนวิตัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8411.12 - - มแีรงผลักดันเกนิ 25 กโิลนวิตัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8411.21 - - มกีําลังไมเ่กนิ 1,100 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งกงัหนัไฮดรอลกิ ลอ้นํา้ และเครือ่งควบคมุ (เรกเูลเตอร)์ ของเครือ่งดงักลา่ว

เครือ่งกงัหนัไอพน่ เครือ่งกงัหนัใบพดั และเครือ่งกงัหนักา๊ซอืน่ๆ

สว่นประกอบทีเ่หมาะสําหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้บัเครือ่งยนตต์าม                       ประเภท
ที ่84.07 หรอื 84.08
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8411.22 - - มกีําลังเกนิ 1,100 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8411.81 - - มกีําลังไมเ่กนิ 5,000 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8411.82 - - มกีําลังเกนิ 5,000 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.82 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8411.91 - - ของเครือ่งกังหันไอพน่หรอื                 
เครือ่งกังหันใบพัด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8411.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8411.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8412

8412.10 - เครือ่งยนตท์ีขั่บเคลือ่นดว้ยแรงปฏกิริยิา       (รี
แอ็กชันเอนจนิ) นอกจากเครือ่งกังหันไอพน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8412.21 - - เคลือ่นทีใ่นแนวตรง (กระบอกสบู) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8412.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8412.31 - - เคลือ่นทีใ่นแนวตรง (กระบอกสบู) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8412.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8412.80 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8412.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8412.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8413

8413.11 - - เครือ่งสบูสําหรับจา่ยเชือ้เพลงิหรอื          
สารหล่อลืน่ชนดิทีใ่ชใ้นปัม้น้ํามันหรอื             อู่
ซอ่มรถ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8413.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งยนตแ์ละมอเตอรอ์ ืน่ๆ

เครือ่งสบูของเหลว จะมอีปุกรณ์สําหรบัวดัตดิอยูด่ว้ยหรอืไมก็่ตาม  รวมท ัง้                      เครือ่ง
ตกัยกของเหลว
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8413.20 - เครือ่งสบูทีใ่ชง้านดว้ยมอื นอกจากของตาม
ประเภทยอ่ยที ่8413.11 หรอื 8413.19

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8413.30 - เครือ่งสบูเชือ้เพลงิ สารหล่อลืน่หรอืตัวกลางทํา
ความเย็นสําหรับเครือ่งยนตสั์นดาปภายในแบบ
ลูกสบู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8413.40 - เครือ่งสบูคอนกรตี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8413.60 - เครือ่งสบูแบบลูกสบูหมนุอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8413.82 - - เครือ่งตักยกของเหลว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.82 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8413.91 - - ของเครือ่งสบู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8413.92 - - ของเครือ่งตักยกของเหลว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8413.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8414

8414.10 - เครือ่งสบูสญูญากาศ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8414.20 - เครือ่งสบูลมทํางานโดยใชม้อืหรอืเทา้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8414.30 - เครือ่งอัดชนดิทีใ่ชใ้นเครือ่งทําความเย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8414.40 - เครือ่งอัดลมทีต่ดิตัง้บนแชสซสีท์ีม่ลีอ้         
ใชสํ้าหรับลากจงู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8414.51 - - พัดลมแบบตัง้โต๊ะ ตัง้พืน้ ตดิผนัง ตดิหนา้ต่าง
 ตดิเพดานหรอืตดิหลังคาทีม่มีอเตอรไ์ฟฟ้าในตัว
ซึง่ใหก้ําลังไมเ่กนิ 125 วัตต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8414.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งสบูลมหรอืสบูสญูญากาศ เครือ่งอดัลมหรอือดักา๊ซอืน่ๆ และพดัลม                          รวมท ัง้
เครือ่งระบายอากาศหรอืเครือ่งหมนุเวยีนอากาศทีม่พีดัลมประกอบ                            รว่มอยูด่ว้ย
จะมตีวักรองตดิอยูด่ว้ยหรอืไมก็่ตาม
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8414.80 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8414.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8414.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8415

8415.10 - แบบตดิหนา้ต่างหรอืตดิผนัง ทีม่สีว่นประกอบ
สมบรูณ์ในตัวหรอืเป็น "ระบบแยกสว่น"

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8415.20 - ชนดิทีใ่ชสํ้าหรับบคุคลในยานยนต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8415.81 - - มหีน่วยทําความเย็นและมวีาลว์            
สําหรับเปลีย่นระหวา่งวงจรความเย็น             
และวงจรความรอ้นประกอบรว่มอยูด่ว้ย            
(รเีวอรซ์เิบลิฮตีป๊ัม)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8415.82 - - อืน่ ๆ มหีน่วยทําความเย็นประกอบ          รว่ม
อยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.82 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8415.83 - - ไมม่หีน่วยทําความเย็นประกอบ              
รว่มอยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.83 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8415.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8415.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8416

8416.10 - เครือ่งพน่หรอืฉีดเชือ้เพลงิของเตาเผาสําหรับ
ใชก้ับเชือ้เพลงิเหลว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8416.20 - เครือ่งพน่หรอืฉีดเชือ้เพลงิอืน่ ๆ ของเตาเผา
รวมถงึเครือ่งพน่หรอืฉีดเชือ้เพลงิแบบผสม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8416.30 - เครือ่งเตมิเชือ้เพลงิทีเ่ป็นเครือ่งกล  รวมถงึ
ตะกรับ เครือ่งขับขีเ้ถา้ทีเ่ป็นเครือ่งกล และ
เครือ่งใชท้ีค่ลา้ยกันของเครือ่งเตมิเชือ้เพลงิ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบดว้ยพดัลมซึง่ขบัดว้ยมอเตอรแ์ละมสีว่นทีใ่ชส้ําหรบั               เปลีย่น
อณุหภมูแิละความชืน้ รวมถงึเครือ่งจกัรดงักลา่วทีไ่มส่ามารถแยกควบคมุความชืน้ตา่งหากได้

เครือ่งพน่หรอืฉดีเชือ้เพลงิของเตาเผา (เฟอรเ์นซเบอรเ์นอร)์ สําหรบัใชก้บั                     
เชือ้เพลงิเหลว หรอืเชือ้เพลงิป่นหรอืกา๊ซ เครือ่งเตมิเชือ้เพลงิทีเ่ป็นเครือ่งกล                    
รวมถงึตะกรบั เครือ่งขบัขีเ้ถา้ทีเ่ป็นเครือ่งกล และเครือ่งใชท้ีค่ลา้ยกนัของ                        เครือ่ง
เตมิเชือ้เพลงิดงักลา่ว
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8416.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8416.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8417

8417.10 - เตาเผาและเตาอบสําหรับยา่ง หลอม หรอื
กรรมวธิใีหค้วามรอ้นอืน่ๆ แกส่นิแร ่ แกไ่พไรต์
หรอืโลหะ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8417.80 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8417.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8417.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8418

8418.61 - - ฮตีปัม้นอกจากเครือ่งปรับอากาศตามประเภทที่
 84.15

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8418.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8418.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8418.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8419

8419.11 - - เครือ่งทําน้ํารอ้นแบบทําน้ํารอ้นช่ัวขณะทีใ่ชก้า๊ซ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8419.20 - เครือ่งสเตอรร์ไีลสท์ีใ่ชใ้นทางการแพทย์
ศัลยกรรม หรอืใชต้ามหอ้งปฏบัิตกิาร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8419.31 - - สําหรับผลติภัณฑเ์กษตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ตูเ้ย็น ตูแ้ช่แข็ง และเครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สําหรบัทําความเย็นหรอืทําใหเ้ย็นจนแข็ง                  ใช้
ไฟฟ้าหรอืใชส้ ิง่อ ืน่รวมท ัง้ฮตีปัม้ นอกจากเครือ่งปรบัอากาศ ตามประเภทที ่84.15

เครือ่งจกัร เครือ่งจกัรโรงงาน หรอืเครือ่งอปุกรณ์หอ้งปฏบิตักิาร จะทําความรอ้น                 ดว้ย
ไฟฟ้าหรอืไมก็่ตาม (ไมร่วมถงึเตาเผา เตาอบ และเครือ่งอปุกรณ์อืน่ ตาม                ประเภทที ่
85.14) สําหรบัใชก้ระทํากบัวตัถโุดยกรรมวธิที ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเปลีย่น             อณุหภมู ิเช่น การ
ทําใหร้อ้น การทําใหส้กุ การยา่ง การกล ัน่ การกล ัน่ลําดบัสว่น                   การสเตอรไีลส ์การ
พาสเจอไรส ์การอบไอนํา้ การทําใหแ้หง้ การทําใหร้ะเหย                       การทําใหเ้ป็นไอ การ
ควบแนน่ หรอืการทําใหเ้ย็น นอกจากเครือ่งจกัรหรอื                  เครือ่งจกัรโรงงานชนดิทีใ่ชต้าม
บา้นเรอืน เครือ่งทํานํา้รอ้นแบบทํานํา้รอ้น                     ชัว่ขณะหรอืแบบทํานํา้รอ้นเก็บสะสมทีไ่ม่
ใชไ้ฟฟ้า

เตาเผาและเตาอบชนดิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมหรอืตามหอ้งปฏบิตักิาร รวมถงึ                    เตาเผา
ขยะ ไมใ่ชไ้ฟฟ้า
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8419.32 - - สําหรับไม ้เยือ่กระดาษ กระดาษ หรอืกระดาษ
แข็ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8419.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8419.40 - เครือ่งจักรโรงงานทีใ่ชใ้นการกล่ันหรอืการกล่ัน
ลําดับสว่น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8419.50 - เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8419.60 - เครือ่งจักรสําหรับทําอากาศหรอืกา๊ซใหเ้ป็น
ของเหลว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8419.81 - - สําหรับทําเครือ่งดืม่รอ้นหรอืสําหรับหงุตม้หรอื
อุน่อาหาร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8419.89 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8419.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8419.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8420

8420.10 - เครือ่งรดีชนดิคาเลนเดอรงิหรอืเครือ่งรดีอืน่ ๆ ที่
ใชลู้กกลิง้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8420.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8420.91 - - ลูกกลิง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8420.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8420.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8420.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8421

8421.11 - - เครือ่งแยกครมี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8421.12 - - เครือ่งทําใหเ้สือ้ผา้แหง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งรดีชนดิคาเลนเดอรงิหรอืเครือ่งรดีอืน่ๆ ทีใ่ชล้กูกลิง้ และลกูกลิง้ของเครือ่งดงักลา่ว
นอกจากเครือ่งรดีโลหะหรอืแกว้

เครือ่งเซ็นตรฟิิวจ ์รวมถงึเครือ่งทําใหแ้หง้โดยวธิหีมนุเหวีย่ง เครือ่งจกัรหรอืเครือ่งอปุกรณ์ทีใ่ช้
กรองของเหลวหรอืกา๊ซหรอืทําใหข้องเหลวหรอืกา๊ซบรสิทุธ ิ์
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8421.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8421.22 - - สําหรับกรองเครือ่งดืม่หรอืทําใหเ้ครือ่งดืม่
บรสิทุธิน์อกจากน้ํา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8421.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8421.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8421.91 - - ของเครือ่งเซ็นตรฟิิวจ ์รวมถงึ         เครือ่งทํา
ใหแ้หง้โดยวธิหีมนุเหวีย่ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8421.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8421.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8422

8422.11 - - ชนดิใชต้ามบา้นเรอืน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8422.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8422.20 - เครือ่งจักรสําหรับทําใหข้วดหรอืภาชนะบรรจุ
อืน่ๆ สะอาดหรอืแหง้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8422.30 - เครือ่งจักรสําหรับบรรจ ุปิด ผนกึ หรอืปิดป้าย
สลากขวด กระป๋อง กล่อง ถงุ หรอืภาชนะบรรจุ
อืน่ๆ เครือ่งจักรสําหรับหุม้  ปลอกขวด กระปกุ 
หลอดและภาชนะบรรจ ุ ทีค่ลา้ยกัน รวมถงึ
เครือ่งจักรสําหรับบรรจเุครือ่งดืม่อัดลม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8422.40 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการบรรจหุรอืหอ่หุม้
(รวมถงึเครือ่งหอ่หุม้แบบฮตีชรงิก)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8422.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8422.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งลา้งจาน เครือ่งจกัรสําหรบัทําใหข้วดหรอืภาชนะบรรจอุืน่ๆ สะอาดหรอืแหง้ เครือ่งจกัร
สําหรบับรรจ ุปิด ผนกึหรอืปิดป้ายสลากขวดกระป๋อง กลอ่ง ถงุหรอืภาชนะบรรจอุืน่ๆ   เครือ่งจกัร
สําหรบัหุม้ปลอกขวด กระปกุ หลอดและภาชนะบรรจ ุทีค่ลา้ยกนั เครือ่งจกัรอืน่ๆ       ทีใ่ชใ้นการ
บรรจหุรอืหอ่หุม้ (รวมถงึเครือ่งหอ่หุม้แบบฮตีชรงิก)์ รวมท ัง้เครือ่งจกัรสําหรบั    บรรจเุครือ่งด ืม่
อดัลม
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8423

8423.10 - เครือ่งช่ังน้ําหนักตัว เครือ่งช่ังทารก รวมทัง้
เครือ่งช่ังทีใ่ชต้ามบา้นเรอืน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8423.20 - เครือ่งช่ังสําหรับช่ังของบนเครือ่งลําเลยีงอยา่ง
ต่อเนือ่ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8423.30 - เครือ่งช่ังแบบตัง้ค่าน้ําหนักคงที่ และ เครือ่งช่ัง
สําหรับถา่ยเทของตามน้ําหนักทีก่ําหนดลงในถงุ
หรอืภาชนะ รวมถงึเครือ่งช่ังแบบฮอปเปอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8423.81 - - ช่ังน้ําหนักไดส้งูสดุไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8423.82 - - ช่ังน้ําหนักไดส้งูสดุเกนิ 30 กโิลกรัม แต่ไมเ่กนิ
 5,000 กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.82 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8423.89 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8423.90 - ตุม้น้ําหนักทุกชนดิของเครือ่งช่ัง รวมทัง้
สว่นประกอบของเครือ่งช่ัง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8423.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8424

8424.20 - หัวฉีดและเครือ่งใชท้ีค่ลา้ยกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8424.30 - เครือ่งพน่ไอน้ําหรอืพน่ทรายและเครือ่งจักรที่
คลา้ยกันสําหรับฉีดพุง่ใหเ้ป็นลํา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8424.81 - - ใชใ้นการเกษตรหรอืการทําสวน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8424.89 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งช ัง่ (ไมร่วมถงึเครือ่งช ัง่ทีม่คีวามไว 5 เซนตกิรมัหรอืไวกวา่) รวมถงึเครือ่งนบัหรอืตรวจสอบ
จํานวนโดยวธิชี ัง่ และตุม้นํา้หนกัทกุชนดิของเครือ่งช ัง่

เครือ่งใชก้ล (จะใชแ้รงคนหรอืไมก็่ตาม) สําหรบัฉดีพน่ของเหลวหรอืผงใหพุ้ง่เป็นลํา  เป็นฝอย
หรอืเป็นละออง เครือ่งดบัเพลงิจะบรรจสุ ิง่ดบัเพลงิ(ชารจ์) หรอืไมก็่ตาม หวัฉดี (สเปรยก์นั) และ
เครือ่งใชท้ีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้เครือ่งพน่ไอนํา้หรอืพน่ทรายและเครือ่งจกัรทีค่ลา้ยกนัสําหรบัฉดีพุง่
ใหเ้ป็นลํา
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8424.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8424.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8425

8425.11 - - ทีไ่ดก้ําลังจากมอเตอรไ์ฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8425.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8425.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8425.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8425.31 - - ทีไ่ดก้ําลังจากมอเตอรไ์ฟฟ้า - เครือ่งกวา้นปากบอ่เหมอืงแร ่รวมทัง้เครือ่งกวา้นแบบ
นอนทีอ่อกแบบเป็นพเิศษ สําหรับใชใ้ตด้นิ ภายใต ้
ประเภทยอ่ย 8425.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 8525.31 หรอืเปลีย่น
มาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8425.31 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากครือ่งกวา้นปากบอ่เหมอืงแร ่
รวมทัง้เครือ่งกวา้นแบบนอนทีอ่อก แบบเป็นพเิศษ
สําหรับใชใ้ตด้นิในประเภทยอ่ย 8425.31 หรอืเปลีย่น
มาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8425.39 - - อืน่ ๆ - เครือ่งกวา้นปากบอ่เหมอืงแร ่รวมทัง้เครือ่งกวา้นแบบ
นอนทีอ่อก แบบเป็นพเิศษสําหรับใชใ้ตด้นิภายใต ้
ประเภทยอ่ย 8425.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 8525.39 หรอืเปลีย่น
มาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8425.39 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากครือ่งกวา้นปากบอ่เหมอืงแร ่
รวมทัง้เครือ่งกวา้นแบบนอนทีอ่อก แบบเป็นพเิศษ
สําหรับใชใ้ตด้นิในประเภทยอ่ย 8425.39 หรอืเปลีย่น
มาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8425.41 - - ระบบแมแ่รงชนดิตดิตัง้ถาวรในอูซ่อ่มรถ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8425.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8425.42 - - แมแ่รงและเครือ่งชักรอกอืน่ ๆ ทีใ่ชร้ะบบไฮ
ดรอลกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8425.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8425.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8425.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งผอ่นแรงทีใ่ชล้กูรอกและเครือ่งชกัรอกนอกจากเครือ่งชกัรอกแบบสกปิ  เครือ่งกวา้นแบบ
นอนและแบบต ัง้ แมแ่รง
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8426

8426.12 - - โครงยกของชนดิเคลือ่นทีไ่ดแ้บบมลีอ้และ
เครือ่งขนยา้ยแบบสแตรดเดิล้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8426.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8426.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8426.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8426.20 - ปัน้จ่ันแบบทาวเวอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8426.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8426.30 - ปัน้จ่ันแบบจบิชนดิพอรทั์ลหรอื                
ชนดิพเีดสทัล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8426.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8426.41 - - มลีอ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8426.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8426.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8426.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8426.91 - - ออกแบบสําหรับตดิตัง้บนยานบก                
ทีว่ิง่บนถนน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8426.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8426.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8426.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8427

8427.10 - รถใชง้านชนดิขับเคลือ่นไดใ้นตัว ทีไ่ดก้ําลังจาก
มอเตอรไ์ฟฟ้า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8427.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8427.20 - รถใชง้านชนดิขับเคลือ่นไดใ้นตัวอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8427.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8427.90 - รถใชง้านอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8427.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8428

8428.10 - ลฟิต ์และเครือ่งชักรอกแบบสกปิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8428.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8428.40 - บันไดเลือ่นและทางเลือ่น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8428.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ชปิสเ์ดอรร์กิ ปัน้จ ัน่รวมถงึปัน้จ ัน่แบบเคเบลิ รวมท ัง้โครงยกของชนดิเคลือ่นทีไ่ด ้             เครือ่ง
ขนยา้ยแบบสแตรดเดลิ และรถใชง้าน (เวริก์ทรกั) ทีม่ปีัน้จ ัน่ตดิอยูด่ว้ย

รถฟอรก์ลฟิต์ รวมท ัง้รถใชง้าน (เวริก์ทรกั) อืน่ๆ ทีม่เีคร ือ่งอปุกรณ์สําหรบัยก                     หรอื
ขนยา้ยตดิอยูด่ว้ย

เครือ่งจกัรอืน่ๆ สําหรบัยก ขนยา้ย บรรทกุหรอืขนถา่ย (เช่น ลฟิต์ บนัไดเลือ่น                 เครือ่ง
ลําเลยีง เครือ่งเทเลเฟอรกิ)
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8428.60 - เครือ่งเทเลเฟอรกิ แชรล์ฟิต ์สกแีดรกไลน์
รวมทัง้เครือ่งกลไกฉุดลากสําหรับเครือ่งฟิวนคิวิ
ลาร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8428.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8428.90 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ - วากอนพชุเชอรท์ีใ่ชใ้นเหมอืงแร ่เครือ่งยา้ยสับ
เปลีย่นราง (ทราเวอรเ์ซอร)์ สําหรับหัวรถจักรหรอืรถตู ้
แท่นยกถา่ยรถตู ้(วากอนทปิเปอร)์ และเครือ่งอปุกรณ์
ทีค่ลา้ยกันสําหรับขนยา้ยตูร้ถไฟ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 
8428.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ 
ในประเภทยอ่ย 8528.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8428.90           จะ
ไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากวากอนพชุเชอรท์ีใ่ชใ้น
เหมอืงแร ่เครือ่งยา้ยสับเปลีย่นราง (ทราเวอรเ์ซอร)์ 
สําหรับหัวรถจักรหรอืรถตูแ้ท่นยกถา่ยรถตู ้(วากอนทปิ
เปอร)์ และเครือ่งอปุกรณ์ทีค่ลา้ยกันสําหรับขนยา้ยตู ้
รถไฟ ในประเภทยอ่ย 8428.90 หรอืเปลีย่นมาจาก
พกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8429

8429.11 - - แบบตนีตะขาบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8429.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8429.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8429.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8429.20 - เครือ่งเกรดและเครือ่งเกลีย่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8429.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8429.30 - เครือ่งขูด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8429.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8429.40 - เครือ่งกระทุง้และเครือ่งบดถนน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8429.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8429.51 - - เครือ่งตักยา้ยแบบฟรอนตเ์อนด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8429.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8429.52 - - เครือ่งจักรทีโ่ครงสรา้งสว่นบนหมนุได ้   360 
องศา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8429.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8429.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8429.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

บลูโดเซอร ์แองเกลิโดเซอร ์เครือ่งเกรด เครือ่งเกลีย่ เครือ่งขดู เครือ่งตกัเชงิกล  เครือ่งขดุ
เครือ่งตกัยา้ย เครือ่งกระทุง้และเครือ่งบดถนน  ชนดิขบัเคลือ่นไดใ้นตวั
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8430

8430.10 - เครือ่งตอกเสาเข็มและเครือ่งถอนเสาเข็ม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8430.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8430.20 - เครือ่งกวาดหมิะและเครือ่งเป่าหมิะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8430.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8430.31 - - ชนดิขับเคลือ่นไดใ้นตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8430.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8430.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8430.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8430.41 - - ชนดิขับเคลือ่นไดใ้นตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8430.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8430.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8430.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8430.50 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ ชนดิขับเคลือ่นไดใ้นตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8430.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8430.61 - - เครือ่งจักรสําหรับกระทุง้หรอือัดแน่น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8430.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8430.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8430.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8431

8431.10 - ของเครือ่งจักรตามประเภทที ่84.25 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8431.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8431.20 - ของเครือ่งจักรตามประเภทที ่84.27 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8431.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8431.31 - - ของลฟิต ์ของเครือ่งชักรอกแบบสกปิหรอื
บันไดเลือ่น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8431.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งจกัรอืน่ๆ สําหรบัเคลือ่นยา้ย เกรด เกลีย่ ขดู ขดุ กระทุง้ อดัแนน่ สกดั หรอื เจาะควา้น     ที่
ใชก้บัดนิ แรธ่าตหุรอืสนิแร ่รวมท ัง้เครือ่งตอกเสาเข็ม เครือ่งถอนเสาเข็ม เครือ่งกวาดหมิะและเป่า
หมิะ

สว่นประกอบทีเ่หมาะสําหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้บัเครือ่งจกัรตามประเภทที ่84.25 ถงึ 84.30
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8431.42 - - ใบมดีสําหรับบลูโดเซอรห์รอืแองเกลิโดเซอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8431.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8431.43 - - สว่นประกอบของเครือ่งจักรสําหรับเจาะควา้น
หรอืขุดเจาะตามประเภทยอ่ยที ่8430.41 หรอื  
8430.49

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8431.43 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8431.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8431.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่8425 ถงึ 8430

8432

8432.10 - เครือ่งไถ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8432.21 - - เครือ่งคราดแบบจาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8432.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8432.30 - เครือ่งหวา่นเมล็ด เครือ่งปลูกและเครือ่งยา้ยตน้
กลา้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8432.40 - เครือ่งหวา่นปุ๋ ย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8432.80 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8432.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8432.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8433

8433.11 - - ขับดว้ยมอเตอร ์มอีปุกรณ์สําหรับตัดซึง่หมนุ
ตามแนวนอน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8433.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการเกษตร การทําสวนหรอืการป่าไม้ สําหรบัการเตรยีมดนิหรอืเพาะปลกู
เครือ่งบดสนามหญา้หรอืสนามกฬีา

เครือ่งจกัรสําหรบัเก็บเกีย่วหรอืนวด รวมถงึเครือ่งทําฟ่อนฟางหรอืฟ่อนหญา้                    เครือ่ง
ตดัหญา้ รวมท ัง้เครือ่งจกัรสําหรบัทําความสะอาด คดัหรอืแยกขนาดไข ่                   ผลไม ้หรอื
ผลติผลอืน่ๆ ทางการเกษตร นอกจากเครือ่งจกัรตามประเภทที ่84.37

หนา้ที ่262



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

8433.20 - เครือ่งตัดหญา้อืน่ ๆ รวมถงึแผน่ตัด (คัตเตอร์
บาร)์ สําหรับตดิตัง้กับแทรกเตอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8433.30 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สําหรับจัดทําหญา้แหง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8433.40 - เครือ่งทําฟ่อนฟางหรอืฟ่อนหญา้ รวมถงึเครือ่ง
ดังกล่าวทีม่เีครือ่งเก็บ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8433.51 - - เครือ่งจักรทีม่ทัีง้เครือ่งเก็บเกีย่วและ    เครือ่ง
นวด

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8433.52 - - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สําหรับนวด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8433.53 - - เครือ่งจักรสําหรับเก็บเกีย่วรากหรอืหัวพชื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.53 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8433.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8433.60 - เครือ่งจักรสําหรับทําความสะอาด คัดหรอืแยก
ขนาดไข่ ผลไม ้หรอืผลติผลอืน่ๆ ทางการเกษตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8433.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8433.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8434

8434.10 - เครือ่งรดีนม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8434.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8434.20 - เครือ่งจักรทําผลติภัณฑน์ม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8434.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8434.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8434.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8435

8435.10 - เครือ่งจักร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8435.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งรดีนมและเครือ่งจกัรทําผลติภณัฑน์ม

เครือ่งอดั เครือ่งค ัน้ และเครือ่งจกัรทีค่ลา้ยกนั ใชใ้นการผลติไวน์ ไซเดอร ์นํา้ผลไม ้ หรอื
เครือ่งด ืม่ทีค่ลา้ยกนั
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8435.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8435.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8436

8436.10 - เครือ่งจักรสําหรับเตรยีมอาหารสัตว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8436.21 - - เครือ่งฟักไข่และเครือ่งกกลูกสัตวปี์กเลีย้ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8436.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8436.80 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8436.91 - - ของเครือ่งจักรสําหรับเลีย้งสัตวปี์กเลีย้งหรอื
เครือ่งฟักไข่และเครือ่งกกลูกสัตวปี์กเลีย้ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8436.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8436.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8437

8437.10 - เครือ่งจักรสําหรับทําความสะอาด คัดหรอืแยก
ขนาดเมล็ดพชื เมล็ดธัญญพชื หรอืเมล็ดแหง้
ของพชืผักตระกลูถ่ัว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8437.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8437.80 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8437.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8437.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8437.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8438

8438.10 - เครือ่งจักรทําเบเกอรี ่และเครือ่งจักรสําหรับการ
ผลติมักกะโรน ีสปาเก็ตต ีหรอืผลติภัณฑท์ี่
คลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งจกัรทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี้ สําหรบัใชใ้นอตุสาหกรรมปรงุแตง่           หรอื
ผลติอาหารหรอืเครือ่งด ืม่ นอกจากเครือ่งจกัรสําหรบัใชส้กดัหรอืปรงุแตง่ไขมนั            หรอื
นํา้มนัสตัว ์หรอืไขมนัหรอืนํา้มนัพชืชนดิระเหยยาก

เครือ่งจกัรอืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการเกษตร การทําสวน การป่าไม้ การเล ีย้งสตัวปี์กเล ีย้ง หรอื             การ
เลีย้งผึง้ รวมถงึเครือ่งเพาะชําทีม่เีครือ่งอปุกรณ์กลหรอืเครือ่งอปุกรณ์ความรอ้น              ตดิอยู่
ดว้ย รวมท ัง้เครือ่งฟักไข ่และเครือ่งกกลกูสตัวปี์กเล ีย้ง

เครือ่งจกัรสําหรบัทําความสะอาด คดัหรอืแยกขนาดเมล็ดพชื เมล็ดธญัญพชื หรอื              เมล็ด
แหง้ของพชืผกัตระกลูถ ัว่ รวมท ัง้เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการโมส่ ีหรอื                 ทีใ่ชก้บั
เมล็ดธญัญพชืหรอืเมล็ดแหง้ของพชืผกัตระกลูถ ัว่  นอกจากเครือ่งจกัรแบบ                 ทีใ่ชใ้น
ฟารม์
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8438.20 - เครือ่งจักรสําหรับการผลติลูกกวาด โกโกห้รอื
ช็อกโกแลต

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8438.30 - เครือ่งจักรสําหรับการผลติน้ําตาล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8438.40 - เครือ่งจักรทําเบยีร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8438.50 - เครือ่งจักรสําหรับการปรงุแต่งเนือ้สัตว์  หรอื
สัตวปี์กเลีย้ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8438.60 - เครือ่งจักรสําหรับการปรงุแต่งผลไม ้  ลูกนัต
หรอืพชืผัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8438.80 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8438.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8438.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8439

8439.10 - เครือ่งจักรสําหรับทําเยือ่จากวัตถจํุาพวก เสน้ใย
เซลลูโลส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8439.20 - เครือ่งจักรสําหรับทํากระดาษหรอื   กระดาษแข็ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8439.30 - เครือ่งจักรสําหรับตกแต่งกระดาษหรอืกระดาษ
แข็ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8439.91 - - ของเครือ่งจักรสําหรับทําเยือ่จากวัตถจํุาพวก
เสน้ใยเซลลูโลส

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8439.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8439.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8440

8440.10 - เครือ่งจักร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8440.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งจกัรสําหรบัทําเย ือ่จากวตัถจุําพวกเสน้ใยเซลลโูลส หรอืสําหรบัทําหรอืตกแตง่กระดาษหรอื
กระดาษแข็ง

เครือ่งจกัรสําหรบัเขา้เลม่หนงัสอื รวมถงึเครือ่งจกัรเย็บหนงัสอื
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8440.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8440.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8441

8441.10 - เครือ่งตัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8441.20 - เครือ่งจักรสําหรับทําถงุหรอืซอง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8441.30 - เครือ่งจักรสําหรับทํากล่องรปูทรงต่าง ๆ หลอด
ดรัม หรอืภาชนะบรรจทุีค่ลา้ยกัน นอกจากทีทํ่า
โดยการอัดแบบ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8441.40 - เครือ่งจักรสําหรับการอัดแบบเยือ่กระดาษ
กระดาษหรอืกระดาษแข็งใหเ้ป็นของ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8441.80 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8441.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8441.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8442

8442.30 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8442.40 - สว่นประกอบของเครือ่งจักรหรอืเครือ่งอปุกรณ์
ดังกล่าวขา้งตน้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8442.50 - เพลต ลูกกลิง้และองคป์ระกอบอืน่ ๆ ทีทํ่ารอย
พมิพแ์ลว้  รวมทัง้เพลต ลูกกลิง้  และหนิพมิพ์
ภาพ ทีไ่ดเ้ตรยีมไวเ้พือ่การพมิพ ์(เชน่ ทําใหเ้รยีบ
 ทําเป็นลายเม็ดหรอืขัดมัน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8442.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8443

เครือ่งจกัรอืน่ๆ รวมถงึเครือ่งตดัทกุชนดิ สําหรบัจดัทําของจากเยือ่กระดาษ  กระดาษหรอื
กระดาษแข็ง

เครือ่งจกัรและเครือ่งอปุกรณ์ (นอกจากเครือ่งมอืกลตามประเภทที่ 84.56 ถงึ 84.65) สําหรบั
เตรยีมหรอืทําเพลตลกูกลิง้หรอืองคป์ระกอบอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการพมิพ ์รวมท ัง้เพลตลกูกลิง้และ
องคป์ระกอบอืน่ ๆ ทีทํ่ารอยพมิพแ์ลว้ และเพลตลกูกลิง้และหนิพมิพภ์าพทีไ่ดเ้ตรยีมไวเ้พือ่การ
พมิพ ์(เช่นทําใหเ้รยีบ ทําเป็นลายเม็ดหรอืขดัมนั)

เครือ่งพมิพใ์ชส้ําหรบัการพมิพ์ โดยวธิใีชเ้พลต ลกูกลิง้ และองคป์ระกอบอืน่ ๆ ทีทํ่ารอยพมิพแ์ลว้
 ตามประเภทที ่84.42  เครือ่งพมิพอ์ืน่ ๆ เครือ่งจกัรทําสําเนา และเครือ่งโทรสาร จะประกอบ
รวมกนัหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของของดงักลา่ว
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8443.11 - - เครือ่งพมิพแ์บบออฟเซ็ต ทีป้่อน   กระดาษ
เป็นมว้น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.12 - - เครือ่งพมิพแ์บบออฟเซ็ต ทีป้่อนกระดาษเป็น
แผน่ ชนดิทีใ่ชใ้นสํานักงาน (ใชแ้ผน่กระดาษใน
สภาพทีค่ลีอ่อกแลว้มคีวามยาวดา้นหนึง่ไมเ่กนิ  
22 เซนตเิมตร และอกีดา้นหนึง่ไมเ่กนิ 36 
เซนตเิมตร)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.13 - - เครือ่งพมิพแ์บบออฟเซ็ตอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.14 - - เครือ่งพมิพแ์บบเลตเตอรเ์พรส ไมร่วมถงึ
แบบเฟลกโซกราฟิกทีป้่อนกระดาษเป็นมว้น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.15 - - เครือ่งพมิพแ์บบเลตเตอรเ์พรส ไมร่วมถงึ
แบบเฟลกโซกราฟิกนอกจากทีป้่อนกระดาษเป็น
มว้น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.15 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.16 - - เครือ่งพมิพแ์บบเฟลกโซกราฟิก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.16 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.17 - - เครือ่งพมิพแ์บบกราเวยี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.17 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.31 - - เครือ่งจักรซึง่ทําหนา้ทีไ่ดตั้ง้แต่ 2 หนา้ทีข่ึน้ไป
 เกีย่วกับการพมิพ ์การทําสําเนา หรอืการสง่
โทรสาร ทีส่ามารถต่อเขา้กับเครือ่งประมวลผล
ขอ้มลูอัตโนมัตหิรอืเครอืข่าย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.32 - - อืน่ ๆ ทีส่ามารถต่อเขา้กับเครือ่งประมวลผล
ขอ้มลูอัตโนมัตหิรอืเครอืข่าย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8443.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

หนา้ที ่267



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

8443.91 - - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของ
เครือ่งพมิพใ์ชสํ้าหรับการพมิพ ์โดยวธิใีชเ้พลต 
ลูกกลิง้ และองคป์ระกอบอืน่ ๆ ทีทํ่ารอยพมิพ์
แลว้ตามประเภทที ่84.42

-  เครือ่งจักรทีใ่ชป้ระกอบการพมิพภ์ายใตป้ระเภทยอ่ย
 8443.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่ เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ
 ในประเภทยอ่ย 8443.91 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

-  สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.91 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากเครือ่งจักรทีใ่ชป้ระกอบการ
พมิพใ์นประเภทยอ่ย 8443.91 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัด
ฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

8443.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8443.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8444

8444.00 เครือ่งจักรสําหรับอัดรดี ดงึ ทําใหเ้กดิผวิสัมผัส
(เทกซเ์จอรงิ) หรอืตัดวัตถทุอประดษิฐ์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8444.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8445

8445.11 - - เครือ่งสาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8445.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8445.12 - - เครือ่งหวี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8445.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8445.13 - - เครือ่งรดีเสน้ใย หรอืเครือ่งรดีเพือ่จัดขนาด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8445.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8445.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8445.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8445.20 - เครือ่งป่ันสิง่ทอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8445.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8445.30 - เครือ่งตเีกลยีวคู่หรอืเครือ่งตเีกลยีวสิง่ทอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8445.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8445.40 - เครือ่งกรอสิง่ทอ (รวมถงึเครือ่งกรอดา้ยพุง่) หรอื
เครือ่งทําเข็ดสิง่ทอ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8445.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งจกัรสําหรบัอดัรดี ดงึ ทําใหเ้กดิผวิสมัผสั (เทกซเ์จอรงิ) หรอืตดัวตัถทุอประดษิฐ ์

เครือ่งจกัรสําหรบัเตรยีมเสน้ใยสิง่ทอ เครือ่งปั่น เครือ่งตเีกลยีวคูห่รอืเครือ่งตเีกลยีวและ
เครือ่งจกัรอืน่ๆ สําหรบัผลติดา้ยสิง่ทอ รวมท ัง้เครือ่งทําเข็ดหรอืกรอสิง่ทอ (รวมถงึเครือ่งกรอดา้ย
พุง่) และเครือ่งจกัรสําหรบัเตรยีมดา้ยสิง่ทอเพือ่ใชก้บัเครือ่งจกัรตามประเภทที ่84.46 หรอื 84.47

หนา้ที ่268



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

8445.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8445.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8446

8446.10 - สําหรับทอผา้ทีม่คีวามกวา้งไมเ่กนิ 30 เซนตเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8446.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8446.21 - - ทีใ่ชก้ําลังจากเครือ่งยนต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8446.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8446.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8446.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8446.30 - สําหรับทอผา้ทีม่คีวามกวา้งเกนิ 30 เซนตเิมตร
แบบไมม่กีระสวยพุง่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8446.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8447

8447.11 - - มเีสน้ผา่ศูนยก์ลางของทรงกระบอกไมเ่กนิ 165
 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8447.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8447.12 - - มเีสน้ผา่ศูนยก์ลางของทรงกระบอกเกนิ 165 
มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8447.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8447.20 - เครือ่งถักนติแบบผนื รวมทัง้เครือ่งสตติช์   บอน
ดิง้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8447.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8447.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8447.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8448

8448.11 - - เครือ่งดอบบีแ้ละเครือ่งแจ็กการด์    รวมทัง้
เครือ่งคารด์รดีวิซงิ  เครือ่งลอกลาย เครือ่งเจาะ 
หรอืเครือ่งประกอบสําหรับใชร้ว่มกับเครือ่งดอบบี้
และเครือ่งแจ็กการด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งทอผา้

เครือ่งถกันติ เครือ่งสตติชบ์อนดิง้ และเครือ่งจกัรสําหรบัทําดา้ยกมิพ์ ผา้ทลูล ์ ผา้ลกูไม ้ผา้ปกั
ผา้ทีใ่ชต้กแตง่ แถบถกัแบบเปีย หรอืทําผา้ตาขา่ย และเครือ่งจกัร สําหรบัทําปยุแบบทฟัต์

เครือ่งจกัรทีเ่ป็นเครือ่งช่วยสําหรบัใชง้านรว่มกบัเครือ่งจกัรตามประเภทที ่84.44 84.45  84.46 หรอื
 84.47 (เช่น เครือ่งดอบบี ้เครือ่งแจ็กการด์ เครือ่งหยดุอตัโนมตั ิ เครือ่งกลไกเปลีย่นกระสวยพุง่) 
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบทีเ่หมาะสําหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้บัเครือ่งจกัรตาม
ประเภทนีห้รอืประเภทที ่84.44  84.45  84.46   หรอื 84.47 (เช่น แกนปั่นดา้ยและสปินเดลิฟลาย
เออร ์ผา้ตดิลวดสาง (คารด์คลอททิง่)   หว ีแวน่กดเสน้ใย กระสวยพุง่ ตะกอและกรอบตะกอ เข็ม 
เครือ่งถกัผา้ยดื)
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8448.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8448.20 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของ
เครือ่งจักรตามประเภทที ่84.44 หรอืของ
เครือ่งจักรทีเ่ป็นเครือ่งชว่ยของเครือ่งดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8448.31 - - ผา้ตดิลวดสาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8448.32 - - ของเครือ่งจักรสําหรับเตรยีมเสน้ใยสิง่ทอ
นอกจากผา้ตดิลวดสาง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8448.33 - - แกนป่ันดา้ย สปินเดลิฟลายเออร์         แหวน
ป่ันดา้ย และแหวนสง่ดา้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8448.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8448.42 - - ฟันหวทีีใ่ชก้ับหกู ตะกอและกรอบตะกอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8448.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8448.51 - - ซงิคเ์กอร ์เข็ม และของอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการทํา
หว่งถัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8448.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8448.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8449

8449.00 เครือ่งจักรสําหรับผลติหรอืตกแต่งสักหลาดหรอื
ผา้ไมท่อเป็นผนืหรอืเป็นรปูทรง รวมถงึเครือ่งจักร
สําหรับทําหมวกสักหลาด รวมทัง้บล็อกทําหมวก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8449.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8450

8450.11 - - เครือ่งจักรอัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งซกัผา้ชนดิทีใ่ชต้ามบา้นเรอืนหรอืใชใ้นกจิการซกัรดี รวมถงึเครือ่งซกัผา้ทีม่ ี  เครือ่งทําให้
แหง้

เครือ่งจกัรสําหรบัผลติหรอืตกแตง่สกัหลาดหรอืผา้ไมท่อเป็นผนืหรอืเป็นรปูทรง รวมถงึ
เครือ่งจกัรสําหรบัทําหมวกสกัหลาด บล็อกทําหมวก
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8450.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8450.20 - เครือ่งจักรซึง่จผุา้แหง้เกนิ 10 กโิลกรัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8450.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8450.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8451

8451.10 - เครือ่งซักแหง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8451.21 - - ซึง่จผุา้แหง้ไมเ่กนิ 10 กโิลกรัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8451.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8451.30 - เครือ่งรดีและเครือ่งอัดผา้ (รวมถงึเครือ่งอัด
แบบฟิวซิง่)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8451.40 - เครือ่งซัก เครือ่งฟอกหรอืเครือ่งยอ้ม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8451.50 - เครือ่งจักรสําหรับมว้น คลี ่พับ ตัดหรอื        
ตัดแบบซกิแซ็ก ทีใ่ชก้ับผา้สิง่ทอ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8451.80 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8451.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8451.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8452

8452.10 - เครือ่งจักรสําหรับเย็บชนดิทีใ่ช ้                 
ตามบา้นเรอืน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งจกัร (นอกจากเครือ่งจกัรตามประเภทที่ 84.50) สําหรบัซกัทําความสะอาด บดิหรอืเหวีย่ง
เอานํา้ออก ทําใหแ้หง้ รดี อดั (รวมถงึเครือ่งอดัแบบฟิวซิง่) ฟอก ยอ้ม ตกแตง่ เคลอืบหรอือาบซมึ
ดา้ยสิง่ทอผา้ หรอืของทีจ่ดัทําแลว้ทําดว้ยสิง่ทอ เครือ่งจกัรสําหรบัทาเพสตล์งบนผา้ทีใ่ชเ้ป็นฐาน
 หรอืสิง่รองรบัอืน่ๆ  ซึง่ใชใ้นการผลติสิง่ปพู ืน้ เช่น พรมนํา้มนั รวมท ัง้เครือ่งจกัรสําหรบัมว้น คลี ่
พบั ตดัหรอืตดัแบบซกิแซ็ก(พงิกิง้) ทีใ่ชก้บัผา้ส ิง่ทอ

เครือ่งจกัรสําหรบัเย็บนอกจากเครือ่งจกัรเย็บหนงัสอืตามประเภทที่ 84.40   เฟอรน์เิจอร ์ฐานและ
ฝาครอบ ทีอ่อกแบบเป็นพเิศษเพือ่ใชก้บัเครือ่งจกัรดงักลา่วเข็มจกัร
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8452.21 - - แบบอัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8452.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8452.30 - เข็มจักร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8452.40 - เฟอรน์เิจอร ์ฐาน และฝาครอบ สําหรับ
เครือ่งจักรสําหรับเย็บและสว่นประกอบ         
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8452.90 - สว่นประกอบอืน่ ๆ ของเครือ่งจักรสําหรับเย็บ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8452.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8453

8453.10 - เครือ่งจักรสําหรับเตรยีม ฟอกหรอืตกแต่งหนัง
ดบิหรอืหนังฟอก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8453.20 - เครือ่งจักรสําหรับทําหรอืซอ่มรองเทา้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8453.80 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8453.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8453.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8454

8454.10 - เตาแปรสภาพ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 845410 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8454.20 - แบบหล่ออนิกอตและเบา้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8454.30 - เครือ่งหล่อ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8454.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8454.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8455

เตาแปรสภาพ (คอนเวอรเ์ตอร)์ เบา้ (แลเดิล้) แบบหลอ่อนิกอต และเครือ่งหลอ่ชนดิ                   ที่
ใชใ้นทางโลหกรรมหรอืในการหลอ่โลหะ

เครือ่งรดีโลหะทีใ่ชล้กูกลิง้และลกูกลิง้ของเครือ่งดงักลา่ว

เครือ่งจกัรสําหรบัเตรยีม ฟอกหรอืตกแตง่หนงัดบิ หรอืหนงัฟอก หรอืสําหรบัทํา                  หรอื
ซ่อมรองเทา้หรอืของอืน่ๆ ทีทํ่าดว้ยหนงัดบิหรอืหนงัฟอก นอกจากเครือ่งจกัร             สําหรบัเย็บ
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8455.10 - เครือ่งรดีท่อ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8455.21 - - รดีรอ้นหรอืทัง้รดีรอ้นและรดีเย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8455.22 - - รดีเย็น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8455.30 - ลูกกลิง้สําหรับเครือ่งรดี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8455.90 - สว่นประกอบอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8455.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8456

8456.10 - ทําดว้ยกรรมวธิใีชลํ้าแสงเลเซอรห์รอืแสงอืน่ ๆ
หรอืใชโ้ฟตอนบมี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8456.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8456.20 - ทําดว้ยกรรมวธิใีชอ้ัลตราโซนกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8456.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8456.30 - ทําดว้ยกรรมวธิอีเิล็กโทรดสิชารจ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8456.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8456.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8456.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8457

8457.10 - เครือ่งจักรแบบศูนยร์ว่ม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8457.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8457.20 - เครือ่งจักรแบบโครงสรา้งเดีย่ว (ฐานเดีย่ว) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8457.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8457.30 - เครือ่งจักรแบบหลายฐาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8457.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8458

เครือ่งมอืกลสําหรบัใชง้านกบัวตัถใุดก็ตาม โดยเอาเนือ้วตัถอุอกดว้ยกรรมวธิใีชล้ําแสงเลเซอร์
หรอืลําแสงอืน่ๆ  หรอืใชโ้ฟตอนบมี อลัตราโซนกิ อเีล็กโทรดสิชารจ์ เคมไีฟฟ้า อเิล็กตรอนบมี ไอ
ออนกิบมี หรอืพลาสมาอารก์

เครือ่งจกัรแบบศนูยร์ว่ม เครือ่งจกัรแบบโครงสรา้งเด ีย่ว (ฐานเดีย่ว) และเครือ่งจกัรแบบหลายฐาน
 สําหรบัใชต้กแตง่โลหะ

เครือ่งกลงึโลหะ (รวมถงึเทอรน์งิเซนเตอร)์ สําหรบัเอาเนือ้โลหะออก
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8458.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8458.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8458.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8458.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8458.91 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8458.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8458.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8458.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459

8459.10 - เครือ่งจักรชนดิเวยไ์ทป์ยนูติเฮด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459.40 - เครือ่งควา้นอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459.51 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459.61 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8459.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งมอืกล (รวมถงึเครือ่งจกัรชนดิเวยไ์ทป์ยนูติเฮด) สําหรบัเจาะ ควา้น เซาะ                      ทํา
เกลยีวนอกหรอืเกลยีวใน โดยเอาเนือ้โลหะออก นอกจากเครือ่งกลงึ (รวมถงึ                   เทอรน์งิ
เซนเตอร)์ ตามประเภทที ่84.58
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8459.70 - เครือ่งจักรสําหรับทําเกลยีวนอกหรอืทําเกลยีว
ในอืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8459.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8460

8460.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8460.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8460.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8460.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8460.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8460.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8460.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8460.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8460.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8460.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8460.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8460.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8460.40 - เครือ่งลับหรอืเครือ่งขัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8460.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8460.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8460.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8461

8461.20 - เครือ่งขึน้รปูหรอืเครือ่งทํารอ่ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8461.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8461.30 - เครือ่งแต่งรู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8461.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8461.40 - เครือ่งกัดเฟือง เครือ่งเจยีระไนเฟืองหรอืตกแต่ง
เฟือง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8461.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งมอืกลสําหรบัเกลาตะเข็บ ทําใหค้ม เจยีระไน ลบั ขดั ขดัมนัหรอืตกแตง่อยา่งอืน่ใชก้บั
โลหะหรอืเซอรเ์มต โดยการใชห้นิลบั สิง่ขดัถ ูหรอืผลติภณัฑส์ําหรบัขดัมนั นอกจากเครือ่งกดั
เฟือง เครือ่งเจยีระไนเฟืองหรอืตกแตง่เฟืองตามประเภทที ่84.61

เครือ่งมอืกล ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ สําหรบัไส ขึน้รปู ทํารอ่ง แตง่ร ูกดัเฟือง เจยีระไน
เฟืองหรอืตกแตง่เฟือง เล ือ่ย ตดั และเครือ่งมอืกลอืน่ๆ ทีทํ่างานโดยเอาเนือ้โลหะหรอืเซอรเ์มต 
ออก
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8461.50 - เครือ่งเลือ่ยหรอืเครือ่งตัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8461.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8461.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8461.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8462

8462.10 - เครือ่งตหีรอืเครือ่งตอกแบบ (รวมถงึ เครือ่งอัด) 
และเครือ่งทุบ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8462.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8462.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8462.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8462.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8462.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8462.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8462.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8462.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8462.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8462.41 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8462.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8462.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8462.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8462.91 - - เครือ่งอัดไฮดรอลกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8462.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8462.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8462.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8463

8463.10 - เครือ่งดงึเย็นสําหรับทําท่อน หลอดหรอืท่อ โพร
ไฟล ์ลวดหรอืของทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8463.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งมอืกล (รวมถงึเครือ่งอดั) สําหรบัใชง้านกบัโลหะโดยการตี ทบุหรอืตอกแบบ เครือ่งมอืกล
(รวมถงึเครือ่งอดั) สําหรบัใชง้านกบัโลหะโดยการดดัโคง้ พบั ดดัตรง ทําใหแ้บน ตดัเฉอืน (เชยีร ิง่)
 ตอกรหูรอืบาก รวมท ัง้เครือ่งอดัสําหรบัใชง้านกบัโลหะหรอืโลหะคารไ์บดท์ีไ่มไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้

เครือ่งมอืกลอืน่ๆ สําหรบังานแปรรปูโลหะหรอืเซอรเ์มต โดยไมเ่อาเนือ้วตัถอุอก
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8463.20 - เครือ่งทําเกลยีวโดยการรดี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8463.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8463.30 - เครือ่งจักรสําหรับใชง้านกับลวด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8463.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8463.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8463.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8464

8464.10 - เครือ่งเลือ่ย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8464.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8464.20 - เครือ่งเจยีระไนหรอืเครือ่งขัดมัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8464.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8464.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8464.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8465

8465.10 - เครือ่งจักรซึง่สามารถทํางานไดห้ลายอยา่งโดย
ไมม่กีารถอดสับเปลีย่นเครือ่งมอืในระหวา่งการ
ทํางาน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8465.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8465.91 - - เครือ่งเลือ่ย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8465.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8465.92 - - เครือ่งไส เครือ่งเซาะ หรอืเครือ่งทําแบบ (โดย
การตัด)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8465.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8465.93 - - เครือ่งเจยีระไน เครือ่งขัดหรอืเครือ่งขัดมัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8465.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8465.94 - - เครือ่งดัดโคง้หรอืเครือ่งสําหรับประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8465.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8465.95 - - เครือ่งเจาะหรอืเซาะรู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8465.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งมอืกลสําหรบังานแปรรปูหนิ เซรามกิ คอนกรตี แอสเบสทอสซเีมนตห์รอืวตัถจุําพวกแรท่ ี่
คลา้ยกนั หรอืสําหรบัใชใ้นงานแปรรปูเย็นของแกว้

เครือ่งมอืกล (รวมถงึเครือ่งจกัรสําหรบัตอกตะปู ตอกลวดเย็บ ตดิกาวหรอืการประกอบอยา่งอืน่) 
สําหรบัใชใ้นงานแปรรปูไม ้ไมก้อ๊ก กระดกูยางแข็ง พลาสตกิแข็งหรอืวตัถแุข็งทีค่ลา้ยกนั
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8465.96 - - เครือ่งผา่ เครือ่งฝานหรอืเครือ่งเจยีน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8465.96 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8465.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8465.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8466

8466.10 - หัวจับเครือ่งมอื และหัวจับดายชนดิเปิดไดเ้อง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8466.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8466.20 - หัวจับชิน้งาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8466.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8466.30 - ดไิวดงิกเ์ฮดและอปุกรณ์เสรมิพเิศษอืน่ ๆ  ทีใ่ช ้
กับเครือ่งมอืกล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8466.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8466.91 - - สําหรับเครือ่งจักรตามประเภทที่ 84.64 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8466.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8466.92 - - สําหรับเครือ่งจักรตามประเภทที่ 84.65 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8466.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8466.93 - - สําหรับเครือ่งจักรตามประเภทที่ 84.56 ถงึ
84.61

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8466.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8466.94 - - สําหรับเครือ่งจักรตามประเภทที่ 84.62 หรอื
84.63

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8466.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8467

8467.11 - - ชนดิโรตารี่ (รวมถงึชนดิคอมไบนโ์รตารีเ่พอร์
คัสชัน)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8467.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8467.21 - - เครือ่งเจาะทุกชนดิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบทีเ่หมาะสําหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้บั  เครือ่งจกัรตาม
ประเภทที ่84.56 ถงึ 84.65 รวมถงึหวัจบัชิน้งานหรอืหวัจบัครือ่งมอื หวัจบัดายชนดิเปิดไดเ้อง   ดิ
ไวดงิกเ์ฮด และอปุกรณ์เสรมิพเิศษอืน่ๆ ทีใ่ชก้บัเครือ่งมอืกล รวมท ัง้หวัจบัเครือ่งมอืสําหรบั
เครือ่งมอืซึง่ใชง้านดว้ยมอืชนดิใดก็ตาม

เครือ่งมอืทีใ่ชง้านดว้ยมอื  แบบนวิเมตกิ  แบบไฮดรอลกิ  หรอืแบบมมีอเตอร ์                         ที่
ใชไ้ฟฟ้าหรอืทีไ่มใ่ชไ้ฟฟ้าอยูใ่นตวั
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8467.22 - - เลือ่ย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8467.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8467.81 - - เลือ่ยแบบโซ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8467.89 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8467.91 - - ของเลือ่ยแบบโซ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่8407

8467.92 - - ของเครือ่งมอืแบบนวิเมตกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่8407

8467.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8467.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ ยกเวน้จาก
ประเภทที ่8407

8468

8468.10 - เครือ่งเป่าแล่นทีใ่ชม้อืถอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8468.20 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ                
ทีใ่ชก้า๊ซ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8468.80 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8468.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8468.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8469

8469.00 เครือ่งพมิพด์ดีนอกจากเครือ่งพมิพ์ ตามประเภทที่
 84.43   รวมทัง้เครือ่งประมวลคํา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8469.00จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งจกัรและเครือ่งอปุกรณ์สําหรบับดักรี เป่าแลน่ หรอืเชือ่ม จะใชต้ดัไดด้ว้ยหรอืไมก็่ตาม
นอกจากของตามประเภทที ่85.15 รวมท ัง้เครือ่งจกัรและเครือ่งใช ้สําหรบัการอบคนืตวั         (เท
มเปอรงิ) ของผวิวตัถโุดยใชก้า๊ซ

เครือ่งพมิพด์ดีนอกจากเครือ่งพมิพ์ ตามประเภทที่ 84.43   รวมท ัง้เครือ่งประมวลคํา
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8470

8470.10 - เครือ่งคํานวณอเิล็กทรอนกิสท์ีทํ่างานไดโ้ดยไม่
ใชพ้ลังงานไฟฟ้า จากแหล่งภายนอก รวมทัง้
เครือ่งบันทกึ ถอดและแสดงขอ้มลูพรอ้มทํา
หนา้ทีคํ่านวณขนาดกระเป๋า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8470.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8470.21 - - ทีม่อีปุกรณ์การพมิพป์ระกอบรว่มอยูด่ว้ย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8470.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8470.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8470.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8470.30 - เครือ่งคํานวณอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8470.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8470.50 - เครือ่งบันทกึการรับเงนิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8470.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8470.90 - อืน่ ๆ - เครือ่งทําบัญชภีายใตป้ระเภทยอ่ย 8470.90 จะได ้
ถิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย
 8470.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8470.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากเครือ่งทําบัญชใีนประเภทยอ่ย
 8470.90 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ๆ

8471

เครือ่งคํานวณ  และเครือ่งบนัทกึ ถอดและแสดงขอ้มลูพรอ้มทําหนา้ทีค่ํานวณขนาดกระเป๋า
รวมท ัง้เครือ่งทําบญัช ีเครือ่งประทบัไปรษณียากร เครือ่งจา่ยต ัว๋และเครือ่งจกัรทีค่ลา้ยกนั       ที่
มอีปุกรณ์การคํานวณรว่มอยูด่ว้ย รวมท ัง้เครือ่งบนัทกึการรบัเงนิ

เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอตัโนมตัแิละหนว่ยตา่ง ๆ ของเครือ่งดงักลา่วรวมท ัง้เครือ่งอา่นขอ้มลู
ระบบแมเ่หล็กหรอืแสง เครือ่งจกัรถา่ยทอดขอ้มลูใหเ้ป็นรหสัลงบนสือ่บนัทกึขอ้มลูและเครือ่งจกัร
สําหรบัประมวลขอ้มลูดงักลา่ว ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่

หนา้ที ่280



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

8471.30 - เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอัตโนมัตทิี่         
พกพาได ้ มน้ํีาหนักไมเ่กนิ 10 กโิลกรัม      
อยา่งนอ้ยประกอบดว้ยหน่วยประมวลผล      
กลาง  แป้นพมิพ ์และหน่วยแสดงผล

- เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอัตโนมัตแิบบอนาลอกหรอื
แบบไฮบรดิ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.30   จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 
8471.30 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.30 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากเครือ่งประมวลผลขอ้มลู
อัตโนมัตแิบบอนาลอกหรอืแบบไฮบรดิ  ในประเภท
ยอ่ย 8471.30 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับ
ประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8471.41 - - อยา่งนอ้ยตอ้งมหีน่วยประมวลผลกลาง หน่วย
รับเขา้และหน่วยสง่ออก รวมอยูใ่น  เรอืนเดยีวกัน
 จะประกอบรวมกันหรอืไมก่็ตาม

- เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอัตโนมัตแิบบอนาลอกหรอื
แบบไฮบรดิ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.41 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 
8471.41 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.41 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากเครือ่งประมวลผลขอ้มลู
อัตโนมัตแิบบอนาลอกหรอืแบบไฮบรดิ ในประเภทยอ่ย
 8471.41 หรอืเปลีย่นมาจาก  พกิัดฯในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ๆ

8471.49 - - อืน่ ๆ นําเขา้ในลักษณะเป็นระบบ - เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอัตโนมัตแิบบอนาลอกหรอื
แบบไฮบรดิ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.49 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 
8471.49 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ หรอื
- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.49 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากเครือ่งประมวลผลขอ้มลู
อัตโนมัตแิบบอนาลอกหรอืแบบไฮบรดิ ในประเภทยอ่ย
 8471.49 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ๆ

8471.50 - หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภท
ยอ่ยที ่ 8471.41 หรอื 8471.49) จะมหีน่วย
ดังต่อไปนีห้นึง่หรอื สองหน่วย อยูใ่นเรอืน
เดยีวกันหรอืไมก่็ตาม คอื หน่วยเก็บ หน่วยรับเขา้
 หน่วยสง่ออก

- เครือ่งประมวลผลขอ้มลูอัตโนมัตแิบบอนาลอกหรอื
แบบไฮบรดิ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.50 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 
8471.50 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.50 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากเครือ่งประมวลผลขอ้มลู
อัตโนมัตแิบบอนาลอกหรอืแบบไฮบรดิ ในประเภทยอ่ย
 8471.50 หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ๆ

8471.60 - หน่วยรับเขา้หรอืหน่วยสง่ออกจะมหีน่วยเก็บอยู่
ในเรอืนเดยีวกันหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ
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8471.70 - หน่วยเก็บ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8471.80 - หน่วยอืน่ ๆ ของเครือ่งประมวลผลขอ้มลูอัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8471.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8471.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8472

8472.10 - เครือ่งอัดสําเนา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8472.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8472.30 - เครือ่งจักรสําหรับคัดหรอืพับไปรษณียภ์ัณฑห์รอื
สําหรับบรรจซุองหรอืหอ่ไปรษณียภัณฑ ์
เครือ่งจักรสําหรับ เปิด ปิด หรอื ผนกึ
ไปรษณียภัณฑ ์และเครือ่งจักรสําหรับประทับตรา
หรอืขดีฆา่ไปรษณียากร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8472.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8472.90 - อืน่ ๆ - เครือ่งพมิพท์ีอ่ยู่ และเครือ่งทําป้ายทีอ่ยูล่ายนูน
ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8472.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 8472.90 
หรอืเปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8472.90  จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากเครือ่งพมิพท์ีอ่ยู ่และเครือ่ง
ทําป้ายทีอ่ยูล่ายนูน ในประเภทยอ่ย 8472.90 หรอื
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8473

8473.10 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของ
เครือ่งจักรตามประเภทที ่84.69

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8473.21 - - ของเครือ่งคํานวณอเิล็กทรอนกิสต์ามประเภท
ยอ่ยที ่8470.10 8470.21 หรอื 8470.29

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งจกัรสํานกังานอืน่ๆ (เช่น เครือ่งเฮกโตกราฟ เครือ่งอดัสําเนาชนดิใชก้ระดาษไข 
เครือ่งพมิพท์ีอ่ยู ่เครือ่งจา่ยธนบตัรอตัโนมตั ิเครือ่งคดัเหรยีญ  เครือ่งนบัหรอืหอ่เหรยีญ      
เครือ่งเหลาดนิสอ เครือ่งปรรุ ูหรอืเครือ่งเย็บกระดาษ)

สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ (นอกจากสิง่คลมุ กระเป๋าบรรจแุละทีค่ลา้ยกนั)                    ที่
เหมาะสําหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้บัเครือ่งจกัร ตามประเภทที ่84.69 ถงึ 84.72
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8473.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8473.30 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเครือ่งจักร
 ตามประเภทที ่84.71

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8473.40 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของ
เครือ่งจักรตามประเภทที ่84.72

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8473.50 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบทีเ่หมาะ
สําหรับใชก้ับเครือ่งจักร ตามประเภทที ่84.69 ถงึ
 84.72 ตัง้แต่สองประเภทขึน้ไปไดเ้ท่าเทยีมกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8473.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8474

8474.10 - เครือ่งคัด รอ่น แยกหรอืลา้ง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8474.20 - เครือ่งยอ่ยหรอืเครือ่งบด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8474.31 - - เครือ่งผสมคอนกรตีหรอืมอรท์าร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8474.32 - - เครือ่งจักรสําหรับผสมสารจําพวกแรก่ับ      บทิู
เมน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8474.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8474.80 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8474.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8474.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8475

เครือ่งจกัรสําหรบัคดั รอ่น แยก ลา้ง ยอ่ย บด ผสมหรอืนวดดนิ หนิ สนิแรห่รอื                      สาร
จําพวกแรอ่ ืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นของแข็ง (รวมถงึผงหรอืเพสต)์ เครือ่งจกัรสําหรบั               ทําให้
เป็นกอ้น ใหเ้ป็นรปูทรงหรอืหลอ่แบบแรเ่ชือ้เพลงิแข็ง เซรามกิเพสต ์                            อนัฮารด์
เดนซเีมนต ์วตัถจุําพวกปลาสเตอรห์รอืผลติภณัฑจ์ําพวกแรอ่ ืน่ๆ ทีม่ ี                 ลกัษณะเป็นผง
หรอืเพสต ์ รวมท ัง้เครือ่งจกัรสําหรบัทําแบบหลอ่จากทราย

เครือ่งจกัรสําหรบัประกอบหลอดไฟ หลอดหรอืวาลว์ หรอืหลอดไฟแฟลช ทีเ่ป็น   หลอดแกว้ ซึง่
ใชใ้นทางไฟฟ้าหรอืทางอเิล็กทรอนกิส ์รวมท ัง้เครือ่งจกัรสําหรบัผลติหรอืใชใ้นงานแปรรปูรอ้น
ของแกว้หรอืเครือ่งแกว้
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8475.10 - เครือ่งจักรสําหรับประกอบหลอดไฟ  หลอดหรอื
วาลว์ หรอืหลอดไฟ แฟลช ทีเ่ป็นหลอดแกว้ ซึง่
ใชใ้นทางไฟฟ้าหรอืทางอเิล็กทรอนกิส์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8475.21 - - เครือ่งจักรสําหรับทําเสน้ใยนําแสง และขึน้รปู
เสน้ใยนําแสง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8475.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8475.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8475.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8476

8476.21 - - ทีม่อีปุกรณ์ทําความรอ้นหรอืความเย็นประกอบ
รว่มอยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8476.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8476.81 - - ทีม่อีปุกรณ์ทําความรอ้นหรอืความเย็นประกอบ
รว่มอยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8476.89 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8476.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8476.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8477

8477.10 - เครือ่งหล่อแบบชนดิใชห้ัวฉีด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8477.20 - เครือ่งอัดรดี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8477.30 - เครือ่งหล่อแบบชนดิเป่าพน่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งขายอตัโนมตั ิ(เช่น เครือ่งขายไปรษณียากร เครือ่งขายบหุรี่  เครือ่งขายอาหารหรอื
เครือ่งด ืม่) รวมถงึเครือ่งแลกเงนิตรา

เครือ่งจกัรสําหรบัใชใ้นงานแปรรปูยางหรอืพลาสตกิหรอืสําหรบัทําผลติภณัฑจ์าก               วตัถุ
ดงักลา่ว ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี้
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8477.40 - เครือ่งหล่อแบบชนดิสญูญากาศ และเครือ่งจักร
อืน่ ๆ สําหรับขึน้รปูโดยใช ้      ความรอ้น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8477.51 - - สําหรับหล่อแบบหรอืหล่อดอกใหมข่องยาง
นอกชนดิอัดลมหรอืสําหรับหล่อแบบยางในหรอื
ขึน้รปูยางในโดยวธิอี ืน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8477.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8477.80 - เครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8477.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8477.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8478

8478.10 - เครือ่งจักร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8478.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8478.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8478.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8479

8479.20 - เครือ่งจักรสําหรับสกัดหรอืปรงุแต่งไขมันหรอื
น้ํามันทีไ่ดจ้ากสัตว ์หรอืไขมันหรอืน้ํามันชนดิ
ระเหยยากทีไ่ดจ้ากพชื

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8479.30 - เครือ่งอัดสําหรับใชใ้นการผลติพารต์เิคลิบอรด์
หรอืไฟเบอรบ์ลิดงิบอรด์ทีทํ่าดว้ยไมห้รอืวัตถุ
จําพวกลกินนิอืน่ๆ และเครือ่งจักรอืน่ๆ สําหรับใช ้
ในงานไมห้รอืไมก้อ๊ก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8479.40 - เครือ่งทําเชอืกชนดิโรปหรอืชนดิเคเบลิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8479.50 - หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวม
ไวใ้นทีอ่ ืน่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8479.60 - เครือ่งลดอณุหภมูอิากาศชนดิ                   
อแีวโพเรทฟี (อแีวโพเรทฟีแอรค์ูลเลอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งจกัรสําหรบัเตรยีมหรอืจดัทํายาสบู ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี้

เครือ่งจกัรและเครือ่งใชก้ลทีม่หีนา้ทีก่ารทํางานเป็นเอกเทศ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอื                        รวม
ไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี้
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8479.81 - - สําหรับใชใ้นงานโลหะ รวมถงึ              
เครือ่งพันขดลวดไฟฟ้า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8479.89 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8479.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8479.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8480

8480.10 - หบีแบบหล่อสําหรับใชใ้นงานหล่อโลหะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8480.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8480.20 - ฐานแบบหล่อ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8480.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8480.30 - หุน่แบบหล่อ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8480.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8480.41 - - ชนดิฉีดหรอือัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8480.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8480.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8480.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8480.50 - แบบหล่อสําหรับใชก้ับแกว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8480.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8480.60 - แบบหล่อสําหรับใชก้ับวัตถจํุาพวกแร่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8480.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8480.71 - - ชนดิฉีดหรอือัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8480.71 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8480.79 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8480.79 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8481

8481.10 - วาลว์ลดความดัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

หบีแบบหลอ่สําหรบัใชใ้นงานหลอ่โลหะ ฐานแบบหลอ่ หุน่แบบหลอ่ รวมท ัง้แบบหลอ่สําหรบัใชก้บั
โลหะ (นอกจากแบบหลอ่อนิกอต) โลหะคารไ์บด ์แกว้ วตัถจุําพวกแร ่ ยางหรอืพลาสตกิ

แทป้ กอ๊ก วาลว์ และเครือ่งใชท้ีค่ลา้ยกนั สําหรบัใชก้บัหลอดหรอืทอ่ เปลอืกบอยเลอร ์แท็งก์ แวต้
 หรอืใชก้บัของทีค่ลา้ยกนั รวมถงึวาลว์ลดความดนัและวาลว์ทีค่วบคมุโดยอณุหภมู ิ
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8481.20 - วาลว์สําหรับใชใ้นระบบสง่กําลังแบบโอลโิอ
ไฮดรอลกิ หรอืนวิเมตกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8481.30 - เช็ควาลว์ (น็อนรเีทริน์วาลว์) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8481.40 - วาลว์นริภัยหรอืรลีฟีวาลว์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8481.80 - เครือ่งใชอ้ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8481.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8481.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8482

8482.10 - บอลลแ์บริง่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8482.20 - โรลเลอรแ์บริง่รปูเรยีว รวมถงึชดุทีป่ระกอบดว้ย
โรลเลอรร์ปูกรวย และรปูเรยีว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8482.30 - โรลเลอรแ์บริง่รปูทรงกลม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8482.40 - โรลเลอรแ์บริง่รปูเข็ม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8482.50 - โรลเลอรแ์บริง่รปูทรงกระบอกอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8482.80 - อืน่ ๆ รวมถงึแบริง่ทีม่บีอลลแ์ละโรลเลอร์
ประกอบอยูด่ว้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากวงแหวนภายในหรอืวงแหวนภายนอก 
หรอืรอ่งลูกปืนในประเภทยอ่ย 8482.99 และมสัีดสว่น
มลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45  หรอื
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย  8482.10 ถงึ 8482.80 และวงแหวน
ภายในหรอืวงแหวนภายนอก หรอืรอ่งลูกปืนตาม
ประเภทยอ่ยที ่8482.99

8482.91 - - บอลล ์เข็ม และโรลเลอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

บอลลแ์บริง่หรอืโรลเลอรแ์บริง่
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8482.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8482.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8483

8483.10 - เพลาสง่กําลัง (รวมถงึเพลาลูกเบีย้วและเพลาขอ้
เหวีย่ง) และขอ้เหวีย่ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8483.20 - ตุ๊กตาทีม่บีอลลแ์บริง่หรอืโรลเลอรแ์บริง่ประกอบ
รว่มอยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8483.30 - ตุ๊กตาทีไ่มม่บีอลลแ์บริง่หรอืโรลเลอรแ์บริง่
ประกอบรว่มอยูด่ว้ย รวมทัง้เพลนชาฟตแ์บริง่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8483.40 - เกยีรแ์ละเครือ่งเกยีร ์นอกจากลอ้เฟือง         
ลอ้เฟืองขับโซ ่และสว่นอืน่ๆ  ของระบบ         
สง่กําลังทีแ่ยกนําเขา้มา บอลลส์กรหูรอื         
โรลเลอรส์กร ู กระปกุเกยีรแ์ละเครือ่งเปลีย่น
ความเร็วอืน่ๆ รวมถงึทอรค์คอนเวอรเ์ตอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8483.50 - ลอ้ตุนแรงและพลูเลย ์รวมถงึพลูเลยบ์ล๊อก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
จากประเภทยอ่ย 8482.10 ถงึ 8482.80  8482.99  
8483.10 ถงึ 8483.40 8483.60  8483.90  หรอื
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย 8482.10 ถงึ
 8482.80  8482.99 8483.10 ถงึ 8483.90 และมี
สัดสว่น  มลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8483.60 - คลัตชแ์ละประกับเพลา (รวมถงึขอ้ต่อยนูเิวอร์
แซล)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8483.90 - สว่นประกอบ  รวมทัง้ลอ้เฟือง ลอ้เฟืองขับโซ่
และสว่นอืน่ๆ ของระบบสง่กําลังทีแ่ยกนําเขา้มา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8483.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8484

เพลาสง่กําลงั (รวมถงึเพลาลกูเบีย้ว และเพลาขอ้เหวีย่ง) และขอ้เหวีย่ง ตุก๊ตาและเพลนชาฟต์ แบ
ริง่ เกยีรแ์ละเครือ่งเกยีร ์บอลลส์กรหูรอืโรลเลอรส์กร ูกระปกุเกยีรแ์ละเครือ่งเปลีย่นความเร็วอืน่ๆ 
รวมถงึทอรค์คอนเวอรเ์ตอร ์ ลอ้ตนุแรงและพลูเลย ์รวมท ัง้พลูเลยบ์ล็อก คลตัชแ์ละประกบัเพลา 
(รวมถงึขอ้ตอ่ยนูเิวอรแ์ซล)

ปะเก็นและแผน่กนัร ัว่ทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยแผน่โลหะประกอบรว่มกบัวตัถอุ ืน่ หรอืทําดว้ยโลหะต ัง้แต่
สองช ัน้ขึน้ไป ปะเก็นและแผน่กนัร ัว่ทีค่ลา้ยกนั ทําดว้ยวตัถตุา่งชนดิทีจ่ดัทําขึน้เป็นชุดหรอืคละ
กนัอยูใ่นถงุ ซองหรอืบรรจภุณัฑท์ีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้ตวัผนกึเชงิกล
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8484.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8484.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8486

8486.10 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์สําหรับ          
การผลติแท่งบลูส ์ หรอืเวเฟอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8486.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  เวน้แต่
เปลีย่นมาจากประเภทยอ่ย 8486.20 ถงึ 8426.40

8486.20 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์สําหรับ         การ
ผลติอปุกรณ์กึง่ตัวนํา หรอืวงจรรวมอเิล็กทรอนกิส์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8486.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  เวน้แต่
เปลีย่นมาจากประเภทยอ่ย 8486.10 หรอื 8481.30 ถงึ
 8426.40

8486.30 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์สําหรับ         การ
ผลติจอแสดงผลแบบแบน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8486.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  เวน้แต่
เปลีย่นมาจากประเภทยอ่ย 8486.10 หรอื 8481.20 ถงึ
 8426.40

8486.40 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์ทีร่ะบไุวใ้นหมาย
เหตุขอ้ 9 ค.ของตอนนี้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8486.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ  เวน้แต่
เปลีย่นมาจากประเภทยอ่ย 8486.10 ถงึ 8426.30

8486.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8485.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8487

8487.10 - ใบจักรเรอืและใบของใบจักรเรอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8487.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8487.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8487.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501

8501.10 - มอเตอรท์ีใ่หก้ําลังไมเ่กนิ 37.5 วัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

สว่นประกอบของเครือ่งจกัร ทีไ่มม่ขี ัว้ตอ่ไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ข ัว้สมัผสัไฟฟ้าหรอื
ของอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัไฟฟ้า ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี้

เครือ่งจกัรและเครือ่งอปุกรณ์ชนดิทีใ่ชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชส้ําหรบัการผลติแทง่บลูสส์ารกึง่
ตวันําหรอืเวเฟอร ์อปุกรณ์กึง่ตวันํา วงจรรวมอเิล็กทรอนกิส ์หรอืจอแสดงผลแบบแบน เครือ่งจกัร
และเครือ่งอปุกรณ์ทีร่ะบไุวใ้นหมายเหตขุอ้ 9 ค. ของตอนนี ้รวมท ัง้สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบ

ตอนที ่85  เครือ่งจกัรไฟฟ้า เครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้า และสว่นประกอบของเครือ่งดงักลา่ว                           เครือ่ง
บนัทกึเสยีงและเครือ่งถอดเสยีง เครือ่งบนัทกึและเครือ่งถอดภาพและเสยีงทางโทรทศัน ์                รวมท ัง้
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเครือ่งดงักลา่ว

มอเตอรไ์ฟฟ้าและเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า (ไมร่วมถงึชุดเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า)
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8501.20 - มอเตอรย์นูเิวอรแ์ซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่
ใหก้ําลังเกนิ 37.5 วัตต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.31 - - ใหก้ําลังไมเ่กนิ 750 วัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.32 - - ใหก้ําลังเกนิ 750 วัตต ์แต่ไมเ่กนิ 75 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.33 - - ใหก้ําลังเกนิ 75 กโิลวัตต ์แต่ไมเ่กนิ 375 
กโิลวัตต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.34 - - ใหก้ําลังเกนิ 375 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.40 - มอเตอรก์ระแสสลับอืน่ๆ ชนดิเฟสเดยีว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.51 - - ใหก้ําลังไมเ่กนิ 750 วัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.52 - - ใหก้ําลังเกนิ 750 วัตต ์แต่ไมเ่กนิ 75 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.53 - - ใหก้ําลังเกนิ 75 กโิลวัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.53 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.61 - - ใหก้ําลังไมเ่กนิ 75 เควเีอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.62 - - ใหก้ําลังเกนิ 75 เควเีอ แต่ไมเ่กนิ 375  เควเีอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.63 - - ใหก้ําลังเกนิ 375 เควเีอ แต่ไมเ่กนิ 750 เควเีอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.63 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8501.64 - - ใหก้ําลังเกนิ 750 เควเีอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8501.64 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8502

8502.11 - - ใหก้ําลังไมเ่กนิ 75 เควเีอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8502.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ชุดเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า และเครือ่งเปลีย่นไฟฟ้าชนดิหมนุ (โรตารีค่อนเวอรเ์ตอร)์
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8502.12 - - ใหก้ําลังเกนิ 75 เควเีอ แต่ไมเ่กนิ 375  เควเีอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8502.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8502.13 - - ใหก้ําลังเกนิ 375 เควเีอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8502.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8502.20 - ชดุเครือ่งกําเนดิไฟฟ้าทีม่เีครือ่งยนตสั์นดาป
ภายในแบบลูกสบูชนดิจดุระเบดิดว้ยประกายไฟ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8502.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8502.31 - - ขับดว้ยกําลังลม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8502.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8502.39 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8502.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8502.40 - เครือ่งเปลีย่นไฟฟ้าชนดิหมนุ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8502.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8503

8503.00 สว่นประกอบทีเ่หมาะสําหรับใชเ้ฉพาะหรอืสว่น
ใหญใ่ชก้ับเครือ่งจักรตามประเภทที ่85.01 หรอื 
85.02

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8503.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8504

8504.10 - บัลลาสต ์สําหรับหลอดไฟฟ้าแบบดสิชารจ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8504.31 - - ขนาดกําลังจา่ยไมเ่กนิ 1 เควเีอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8504.32 - - ขนาดกําลังจา่ยเกนิ 1 เควเีอ แต่ไมเ่กนิ 16  เค
วเีอ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8504.33 - - ขนาดกําลังจา่ยเกนิ 16 เควเีอ แต่ไมเ่กนิ 500 
เควเีอ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8504.34 - - ขนาดกําลังจา่ยเกนิ 500 เควเีอ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.34 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8504.40 - เครือ่งเปลีย่นไฟฟ้าชนดิอยูค่งที่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

สว่นประกอบทีเ่หมาะสําหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้บัเครือ่งจกัรตาม                        ประเภท
ที ่ 85.01 หรอื  85.02

หมอ้แปลงไฟฟ้า เครือ่งเปลีย่นไฟฟ้าชนดิอยูค่งที่ (สแตตกิคอนเวอรเ์ตอร)์                           (เช่น
เครือ่งกลบักระแสไฟฟ้า) และตวัเหนีย่วนํา
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8504.50 - ตัวเหนีย่วนําอืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8504.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8504.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8505

8505.11 - - ทําดว้ยโลหะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8505.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8505.20 - ประกับ คลัตชแ์ละเบรก ทีเ่ป็นแมเ่หล็กไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8505.90 - อืน่ ๆ รวมถงึสว่นประกอบ - หัวยกทีเ่ป็นแมเ่หล็กไฟฟ้าภายใตป้ระเภทยอ่ย
8505.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

-สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8505.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

8506

8506.10 - แมงกานสีไดออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8506.30 - ปรอทออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8506.40 - เงนิออกไซด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8506.50 - ลเิทยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8506.60 - อากาศ-สังกะสี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

แมเ่หล็กไฟฟ้า แมเ่หล็กถาวรและของทีเ่จตนาใหเ้ป็นแมเ่หล็กถาวร หลงัจากผา่นการ               
ทําใหเ้ป็นแมเ่หล็ก หวัจบั แคลมป์ และอปุกรณ์จบัยดึทีค่ลา้ยกนั ทีเ่ป็นแมเ่หล็กไฟฟ้าหรอืแมเ่หล็ก
ถาวร ประกบั คลตัชแ์ละเบรก ทีเ่ป็นแมเ่หล็กไฟฟ้า หวัยกทีเ่ป็นแมเ่หล็กไฟฟ้า

เซลลป์ฐมภมูแิละแบตเตอรีป่ฐมภมู ิ
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8506.80 - เซลลป์ฐมภมูแิละแบตเตอรีป่ฐมภมูอิ ืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8506.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8506.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8507

8507.30 - นกิเกลิแคดเมยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8507.40 - นกิเกลิเหล็ก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8507.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8507.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

85.08 เครือ่งดดูฝุ่ น

8508.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8508.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8508.60 - เครือ่งดูดฝุ่ นอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8508.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8508.70 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8508.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8509

8509.40 - เครือ่งบดและเครือ่งผสมอาหาร รวมถงึเครือ่ง
คัน้น้ําผักหรอืน้ําผลไม ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8509.80 - เครือ่งใชอ้ืน่ๆ สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.80 นอกจาก
เครือ่งขัดพืน้ทีม่มีอเตอรไ์ฟฟ้าในตัวในประเภทยอ่ย 
8509.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8509.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8509.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8510

หมอ้สะสมไฟฟ้า รวมถงึแผน่ก ัน้ของของดงักลา่วจะเป็นรปูส ีเ่หลีย่มผนืผา้ (รวมถงึสีเ่หลีย่มจตัรุสั)
 หรอืไมก็่ตาม

เครือ่งใชก้ลไฟฟ้าสําหรบัใชต้ามบา้นเรอืน ทีม่มีอเตอรไ์ฟฟ้าในตวั นอกจาก                เครือ่งดดู
ฝุ่ นตามประเภทที ่85.08

เครือ่งโกนหนวด ปตัตาเลีย่นและเครือ่งขจดัขน ทีม่มีอเตอรไ์ฟฟ้าในตวั

หนา้ที ่293



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

8510.10 - เครือ่งโกนหนวด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8510.20 - ปัตตาเลีย่น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8510.30 - เครือ่งขจัดขน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8510.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8510.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8511

8511.10 - หัวเทยีน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8511.20 - แมกนโีตจดุระเบดิ แมกนโีตไดนาโม รวมทัง้
แมกนตีกิฟลายวลี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8511.30 - จานจา่ยไฟ รวมทัง้คอยลจ์ดุระเบดิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8511.40 - สตารต์เตอรม์อเตอรแ์ละทีเ่ป็นทัง้สตารต์เตอร์
และเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8511.50 - เครือ่งกําเนดิไฟฟ้าอืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8511.80 - เครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8511.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8511.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8512

เครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรบัจดุระเบดิหรอืสตารต์เครือ่งยนตช์นดิสนัดาปภายใน                     ที่
จดุระเบดิดว้ยประกายไฟหรอืดว้ยการอดั (เช่น แมกนโีตจดุระเบดิ แมกนโีตไดนาโม คอยลจ์ดุ
ระเบดิ หวัเทยีน หวัเผา สตารต์เตอรม์อเตอร)์ รวมท ัง้เครือ่งกําเนดิไฟฟ้า (เช่น ไดนาโมเครือ่ง
กําเนดิไฟฟ้ากระแสสลบั) และคตัเอาตช์นดิทีใ่ชร้ว่มกบัเครือ่งยนตด์งักลา่ว

เครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรบัใหแ้สงสวา่งหรอืใหส้ญัญาณ (ไมร่วมถงึของตามประเภทที ่ 85.39) 
เครือ่งปดันํา้ฝน เครือ่งละลายนํา้แข็ง และเครือ่งกําจดัฝ้าชนดิทีใ่ชก้บัรถจกัรยานหรอืยานยนต์
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8512.10 - เครือ่งอปุกรณ์สําหรับใหแ้สงสวา่งหรอืให ้
สัญญาณทีม่องเห็นไดช้นดิทีใ่ชก้ับรถจักรยาน
สองลอ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8512.20 - เครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สําหรับใหแ้สงสวา่งหรอืให ้
สัญญาณทีม่องเห็นได ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8512.30 - เครือ่งอปุกรณ์สําหรับใหสั้ญญาณเสยีง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8512.40 - เครือ่งปัดน้ําฝน เครือ่งละลายน้ําแข็ง และเครือ่ง
กําจัดฝ้า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8512.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8512.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8513

8513.10 - โคม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8513.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8513.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8513.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8514

8514.10 - เตาเผาและเตาอบ แบบทําความรอ้นโดยใช ้
ความตา้นทาน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8514.20 - เตาเผาและเตาอบทีทํ่างานโดยการเหนีย่วนํา
หรอืโดยการสญูเสยีไดอเิล็กทรกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8514.30 - เตาเผาและเตาอบอืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8514.40 - เครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สําหรับใหค้วามรอ้นกับ  วัตถุ
โดยการเหนีย่วนําหรอืโดยการสญูเสยีไดอเิล็กทรกิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8514.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8514.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

โคมไฟฟ้าชนดิมอืถอืทีอ่อกแบบใหทํ้างานโดยใชแ้หลง่พลงังานในตวั (เช่น แบตเตอรีแ่หง้   หมอ้
สะสมไฟฟ้า แมกนโีต) นอกจากเครือ่งอปุกรณ์สําหรบัใหแ้สงสวา่งตามประเภทที ่ 85.12

เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้า ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมหรอืตามหอ้งปฏบิตักิาร(รวมถงึของเหลา่น ัน้ที่
ทํางานโดยการเหนีย่วนําหรอืโดยการสญูเสยีไดอเิล็กทรกิ) รวมท ัง้เครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ ชนดิทีใ่ช้
ในอตุสาหกรรมหรอืตามหอ้งปฏบิตักิาร สําหรบัใหค้วามรอ้นกบัวตัถโุดยการเหนีย่วนําหรอืโดย
การสญูเสยีไดอเิล็กทรกิ
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8515

8515.11 - - หัวแรง้บัดกรแีละปืนบัดกรี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8515.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8515.21 - - อัตโนมัตหิรอืกึง่อัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8515.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8515.31 - - อัตโนมัตหิรอืกึง่อัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8515.39 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8515.80 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8515.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8515.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8516

8516.21 - - เครือ่งกระจายความรอ้นแบบจา่ยความรอ้นจาก
แหล่งสะสม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งจกัรและเครือ่งอปุกรณ์สําหรบับดักรี เป่าแลน่หรอืเชือ่มโดยใชไ้ฟฟ้า (รวมถงึใชก้า๊ซทีทํ่า
ใหร้อ้นดว้ยไฟฟ้า) ใชล้ําแสงเลเซอรห์รอืลําแสงอืน่ๆ โฟตอนบมี อลัตราโซนกิ อเิล็กตรอนบมี ใช้
แมกนตีกิพลัสห์รอืพลาสมาอารก์ ไมว่า่จะใชต้ดัไดด้ว้ยหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้เครือ่งจกัรไฟฟ้าและ
เครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรบัใชใ้นงานพน่รอ้นโลหะหรอืเซอรเ์มต

เครือ่งทํานํา้รอ้นดว้ยไฟฟ้าแบบทํานํา้รอ้นช ัว่ขณะทีใ่ช้ หรอืแบบทํานํา้รอ้นเก็บสะสม    และเครือ่ง
ทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้าแบบจุม่ เครือ่งอปุกรณ์ทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้าใหแ้กบ่รรยากาศรอบๆ และ
เครือ่งอปุกรณ์ทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้าใหแ้กด่นิ  เครือ่งอปุกรณ์ แตง่ผม (เช่น เครือ่งเป่าผม 
เครือ่งมว้นผม เครือ่งทําใหค้มีมว้นผมรอ้น) และ เครือ่งอปุกรณ์เป่ามอืใหแ้หง้ทีใ่หค้วามรอ้นดว้ย
ไฟฟ้า  เตารดีไฟฟ้า เครือ่งใชอ้ืน่ๆ ทีใ่หค้วามรอ้นดว้ยไฟฟ้าชนดิทีใ่ชต้ามบา้นเรอืน รวมท ัง้ตวั
ตา้นทานสําหรบัทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภทที ่ 85.45
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8516.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.31 - - เครือ่งเป่าผม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.32 - - เครือ่งอปุกรณ์แต่งผมอืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.33 - - เครือ่งอปุกรณ์เป่ามอืใหแ้หง้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.50 - เตาอบไมโครเวฟ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.60 - เตาอบอืน่ๆ รวมทัง้เตาทีม่หีมอ้หงุตม้ในตัว แผน่
สําหรับหงุตม้ บอยลงิรงิ เตายา่งและเตาอบยา่ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.71 - - เครือ่งตม้กาแฟหรอืชา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.71 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.72 - - เครือ่งป้ิงขนมปัง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.72 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.79 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.79 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.80 - ตัวตา้นทานสําหรับทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8516.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8516.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8517

8517.11 - - เครือ่งโทรศัพทแ์บบใชส้ายพรอ้มดว้ยปากพดู
หฟัูง (แฮนดเ์ซต) ไรส้าย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8517.12 - - เครือ่งโทรศัพทสํ์าหรับเครอืข่ายเซลลูลาร์
หรอืสําหรับเครอืข่ายไรส้ายอืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งโทรศพัทร์วมถงึเครือ่งโทรศพัทส์ําหรบัเครอืขา่ยเซลลลูาร์ หรอืสําหรบัเครอืขา่ยไรส้าย
อืน่ ๆ เครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ สําหรบัการสง่หรอืการรบัเสยีง ภาพ หรอืขอ้มลูอืน่ ๆ  รวมถงึเครือ่ง
อปุกรณ์สําหรบัการสือ่สารในระบบเครอืขา่ยทางสายหรอืไรส้าย (เช่น เครอืขา่ยเฉพาะกลุม่ หรอื
เครอืขา่ยบรเิวณกวา้ง) นอกจากเครือ่งสง่หรอืเครือ่งรบัตามประเภทที ่84.43  85.25  85.27 หรอื 
85.28
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8517.18 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.18 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8517.61 - - สถานฐีาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8517.62 - - เครือ่งจักรสําหรับการรับ การเปลีย่น และการ
สง่ หรอืการสรา้งเสยีง ภาพ หรอืขอ้มลูอืน่ ๆ 
รวมถงึอปุกรณ์ตัดต่อสัญญาณและจัดเสน้ทาง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8517.69 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8517.70 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8517.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8518

8518.10 - ไมโครโฟนและขาตัง้ไมโครโฟน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8518.21 - - ลําโพงเดีย่วตดิตัง้ในตูลํ้าโพง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8518.22 - - ลําโพงหลายตัวตดิตัง้ในตูลํ้าโพงเดยีวกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8518.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8518.30 - หฟัูงชนดิครอบหัวและหฟัูงชนดิเสยีบหู        
จะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรอืไมก่็ตาม และ
ชดุทีป่ระกอบดว้ยไมโครโฟนหนึง่ตัว และลําโพง
ตัง้แต่หนึง่ตัวขึน้ไป

- สนิคา้ทีเ่ป็นชดุหรอืสนิคา้ทีค่ละกันภายใตป้ระเภท
ยอ่ย 8518.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เป็น ไปตามกฎวา่
ดว้ยถิน่กําเนดิสนิคา้ทีก่ําหนดไวใ้น  ขอ้ 11 ของ
ภาคผนวก 2  หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.30 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ๆ

ไมโครโฟนและขาต ัง้ไมโครโฟน ลําโพงจะตดิต ัง้ในตูล้ําโพงหรอืไมก็่ตาม  หฟัูงชนดิครอบหวัและ
หฟัูงชนดิเสยีบห ูจะประกอบรวมกบัไมโครโฟนหรอืไมก็่ตาม  และชุดทีป่ระกอบดว้ยไมโครโฟน
หนึง่ตวัและลําโพงต ัง้แตห่นึง่ตวัขึน้ไป  เครือ่งขยายสญัญาณไฟฟ้าในช่วงความถีส่ญัญาณเสยีง 
ชุดเครือ่งขยายเสยีงดว้ยไฟฟ้า
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8518.40 - เครือ่งขยายสัญญาณไฟฟ้าในชว่งความถี่
สัญญาณเสยีง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8518.50 - ชดุเครือ่งขยายเสยีงดว้ยไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8518.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8518.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8519

8519.20 - เครือ่งอปุกรณ์ทีทํ่างานโดยใชเ้หรยีญ ธนบัตร
บัตรธนาคาร เหรยีญทีใ่ชแ้ทนเงนิ หรอืวธิกีารชําระ
เงนิอืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8519.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8519.30 - เครือ่งหมนุแผน่เสยีง (เรกคอรด์เดก) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8519.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8519.50 - เครือ่งตอบรับโทรศัพท์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8519.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8519.81 - - ใชตั้วกลางทีใ่ชแ้มเ่หล็ก ใชแ้สง หรอื   ใช ้
สารกึง่ตัวนํา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8519.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8519.89 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8519.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8521

8521.10 - แบบเทปแมเ่หล็ก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8521.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8521.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8521.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8522

8522.10 - หัวเครือ่งเล่นแผน่เสยีง (พกิอัปคารท์รดิจ)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8522.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8522.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8522.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งอปุกรณ์สําหรบับนัทกึเสยีงหรอืเครือ่งอปุกรณ์สําหรบัถอดเสยีง

เครือ่งบนัทกึหรอืถอดวดิโีอ จะมภีาครบัวดิโีอประกอบรว่มอยูด่ว้ยหรอืไมก็่ตาม

สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบทีเ่หมาะสําหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้บัของ             ตาม
ประเภทที ่ 85.19  ถงึ  85.21
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8523

8523.21 - - บัตรทีม่แีถบแมเ่หล็กประกอบรว่มอยูด่ว้ย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8523.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8523.40 - สือ่บันทกึทีใ่ชแ้สง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8523.51 - - อปุกรณ์หน่วยเก็บความจําแบบ                 
ไมล่บเลอืนชนดิโซลดิ-สเตท

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8523.52 - - “สมารท์การด์” - สว่นประกอบของบัตรทีม่วีงจรรวมอเิล็กทรอนกิส์
ประกอบรว่มอยูด่ว้ย ("สมารท์"การด์)  ภายใตป้ระเภท
ยอ่ย 8523.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจาก     
พกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ หรอื

- สว่นประกอบของเครือ่งจักรไฟฟ้าและเครือ่งอปุกรณ์
ไฟฟ้าอืน่ ๆ ซึง่มหีนา้ทีก่ารทํางานเป็นเอกเทศ ทีไ่มไ่ด ้
ระบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี ้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 
8523.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ใน
ระดับประเภทอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.52 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ

8523.59 - - อืน่ ๆ - บัตรและแผน่ป้ายทีต่รวจรูไ้ดใ้นระยะใกล ้(พรอกซมิทิี
การด์และแทค) ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.59 จะได ้
ถิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.59 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

8523.80 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8523.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8525 เครือ่งสง่สําหรบัวทิยกุระจายเสยีง หรอืวทิยโุทรทศันจ์ะมเีครือ่งรบัหรอืเครือ่งบนัทกึเสยีงหรอืถอด
เสยีงประกอบรว่มอยูด่ว้ยหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้กลอ้งถา่ยโทรทศัน ์กลอ้งถา่ยบนัทกึภาพดจิทิลั 
และกลอ้งถา่ยบนัทกึวดิโีอ

จานบนัทกึ เทป อปุกรณ์หนว่ยเก็บความจําแบบไมล่บเลอืนชนดิโซลดิ-สเตท  “สมารท์การด์”  สือ่
อืน่ ๆ สําหรบัการบนัทกึเสยีงหรอืปรากฏการณ์อืน่ ๆ บนัทกึแลว้หรอืยงัไมไ่ดบ้นัทกึก็ตาม รวมถงึ
แมแ่บบและตน้แบบสําหรบัการผลติจานบนัทกึ แตไ่มร่วมถงึผลติภณัฑใ์นตอนที ่37
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8525.50 - เครือ่งสง่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8525.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8525.60 - เครือ่งสง่ทีม่เีครือ่งรับประกอบรว่มอยูด่ว้ย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8525.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8525.80 - กลอ้งถา่ยโทรทัศน ์กลอ้งถา่ยบันทกึภาพ   
ดจิทัิล และกลอ้งถา่ยบันทกึวดิโีอ 

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8525.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8526

8526.10 - เครือ่งเรดาร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8526.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8526.91 - - เครือ่งวทิยชุว่ยการเดนิเรอืหรอืเดนิอากาศ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8526.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8526.92 - - เครือ่งวทิยคุวบคุมระยะไกล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8526.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8527

8527.12 - - เครือ่งรับวทิยแุละเล่นเทปคาสเซ็ตขนาดกระเป๋า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8527.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8527.13 - - เครือ่งรับอืน่ๆ ทีม่เีครือ่งบันทกึเสยีงหรอืถอด
เสยีงประกอบรว่มอยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8527.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8527.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8527.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8527.21 - - มเีครือ่งบันทกึเสยีงหรอืถอดเสยีงประกอบอยู่
ดว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8527.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8527.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8527.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8527.91 - - มเีครือ่งบันทกึเสยีงหรอืถอดเสยีงประกอบอยู่
ดว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8527.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8527.92 - - ไมม่เีครือ่งบันทกึเสยีงหรอืถอดเสยีง แต่มี
นาฬกิาประกอบอยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8527.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งเรดาร์ เครือ่งวทิยชุ่วยการเดนิเรอืหรอืเดนิอากาศและเครือ่งวทิยคุวบคมุระยะไกล

เครือ่งรบัสําหรบัวทิยโุทรศพัท์ วทิยโุทรเลขหรอืวทิยกุระจายเสยีง ซึง่ในเรอืนเดยีวกนั            จะมี
เครือ่งบนัทกึหรอืถอดเสยีงหรอืนาฬกิาประกอบอยูด่ว้ยหรอืไมก็่ตาม
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8527.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8527.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8528

8528.41 - - ชนดิทีใ่ชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชใ้นระบบ
ประมวลผลขอ้มลูอัตโนมัตติามประเภทที ่84.71

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8528.49 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8528.51 - - ชนดิทีใ่ชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชใ้นระบบ
ประมวลผลขอ้มลูอัตโนมัตติามประเภทที ่84.71

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8528.59 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8528.61 - - ชนดิทีใ่ชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชใ้นระบบ
ประมวลผลขอ้มลูอัตโนมัตติามประเภทที ่84.71

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8528.69 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8528.71 - - ทีไ่มไ่ดอ้อกแบบมาใหม้จีอหรอืฉากแสดงภาพ
รว่มอยูด่ว้ย

- เครือ่งรับโทรทัศนส์ี จะมเีครือ่งรับวทิยกุระจาย เสยีง
หรอืเครือ่งบันทกึเสยีงหรอืถอดเสยีงหรอืเครือ่ง
บันทกึภาพวดิโีอและถอดภาพวดิโีอประกอบรว่มอยู่
ดว้ยหรอืไมก่็ตาม ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.71 จะได ้
ถิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท
อืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.71 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ ๆ

8528.72 - - อืน่ ๆ สี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.72 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8528.73 - - อืน่ ๆ ขาวดําหรอืเอกรงคอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8528.73 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ ยกเวน้
มาจากเครือ่งรับโทรทัศนข์าวดําหรอืเอกรงคอ์ืน่ๆ ใน
ประเภทยอ่ย 8528.71

มอนเิตอรแ์ละเครือ่งฉาย (โปรเจกเตอร)์ ไมม่เีครือ่งอปุกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน ์ ประกอบรว่ม
อยูด่ว้ย รวมท ัง้เครือ่งรบัสําหรบัโทรทศันจ์ะมเีครือ่งรบัวทิยกุระจายเสยีง หรอืเครือ่งบนัทกึเสยีง
หรอืถอดเสยีงหรอืเครือ่งบนัทกึภาพวดิโีอหรอืถอดภาพวดิโีอรว่มอยูด่ว้ยหรอืไมก็่ตาม
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8529

8529.10 - สายอากาศและเครือ่งสะทอ้นสัญญาณทาง
อากาศทุกชนดิ รวมถงึสว่นประกอบทีเ่หมาะ
สําหรับใชก้ับของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8529.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8529.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8529.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8530

8530.10 - เครือ่งอปุกรณ์สําหรับใชก้ับทางรถไฟหรอืทาง
รถราง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8530.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8530.80 - เครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8530.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8530.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8530.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8531

8531.10 - เครือ่งสัญญาณแจง้โจรกรรมหรอือัคคภีัย  และ
เครือ่งอปุกรณ์ทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8531.20 - แผงสัญญาณทีม่อีปุกรณ์ซึง่ทําดว้ยผลกึเหลว
(แอลซดี)ี หรอืมไีดโอดเปล่งแสง (แอลอดี)ี 
ประกอบรว่มอยูด่ว้ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8531.80 - เครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8531.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8531.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8532

8532.10 - ตัวเก็บประจชุนดิค่าคงที ่ซึง่ออกแบบสําหรับใช ้
กับวงจร 50/60 เฮริต์ช ์และมขีนาดกําลังจา่ยรี
แอกทฟีไมน่อ้ยกวา่ 0.5 เควเีออาร ์(เพาเวอรค์า
พาซเิตอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8532.21 - - แทนทาลัม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ตวัเก็บประจไุฟฟ้า ชนดิคา่คงที่ เปลีย่นคา่ได้ หรอืปรบัต ัง้คา่ได ้ (พรเีซต)

สว่นประกอบทีเ่หมาะสําหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้บัของตามประเภทที ่ 85.25  ถงึ  85.28

เครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรบัใหส้ญัญาณ ใหค้วามปลอดภยัหรอืควบคมุการจราจร สําหรบัใชก้บั
ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แมนํ่า้ลําคลอง สถานทีจ่อดรถ ทา่เรอื หรอื สนามบนิ (นอกจากของ
ตามประเภทที ่ 86.08)

เครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรบัใหส้ญัญาณเสยีงหรอืใหส้ญัญาณทีเ่ห็นได้ (เช่น กระดิง่ ไซเรน แผง
สญัญาณ เครือ่งสญัญาณแจง้โจรกรรมหรอือคัคภียั)  นอกจากของตามประเภทที ่ 85.12 หรอื  
85.30
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8532.22 - - อะลูมเินยีมอเิล็กโทรไลตกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8532.23 - - เซรามกิไดอเิล็กทรกิแบบชัน้เดยีว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8532.24 - - เซรามกิไดอเิล็กทรกิแบบหลายชัน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8532.25 - - ไดอเิล็กทรกิทีทํ่าดว้ยกระดาษหรอืพลาสตกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.25 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8532.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8532.30 - ตัวเก็บประจชุนดิเปลีย่นค่าไดห้รอืปรับตัง้ค่าได ้
(พรเีซต)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8532.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8532.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8533

8533.10 - ตัวตา้นทานคารบ์อนชนดิค่าคงทีแ่บบคอมโพซิ
ชันหรอืแบบฟิลม์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8533.21 - - ใชก้ับขนาดกําลังจา่ยไมเ่กนิ 20 วัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8533.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8533.31 - - ใชก้ับขนาดกําลังจา่ยไมเ่กนิ 20 วัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8533.39 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8533.40 - ตัวตา้นทานชนดิเปลีย่นค่าไดแ้บบอืน่ๆ รวมถงึ รี
โอสแตต  และโพเทนชโิอมเิตอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8533.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8533.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8534

ตวัตา้นทานไฟฟ้า (รวมถงึรโีอสแตต และโพเทนชโิอมเิตอร)์ นอกจากตวัตา้นทาน  สําหรบัทํา
ความรอ้น

วงจรพมิพ์
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8534.00 วงจรพมิพ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8534.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8535

8535.10 - ฟิวส์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8535.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8535.21 - - สําหรับแรงดันไฟฟ้านอ้ยกวา่ 72.5 กโิลโวลต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8535.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8535.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8535.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8535.30 - สวติชสํ์าหรับแยกวงจร (ไอโซเลตงิสวติช)์ และ
สวติชสํ์าหรับตัดและต่อ (เมกแอนดเ์บรกสวติช)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8535.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8535.40 - เครือ่งป้องกันฟ้าผา่ เครือ่งจํากัดแรงดันไฟฟ้า
และเครือ่งกําจัดกระแสเซอรจ์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8535.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8535.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8535.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8536

8536.10 - ฟิวส์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8536.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8536.20 - เครือ่งตัดวงจรอัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8536.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8536.30 - เครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สําหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8536.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8536.41 - - สําหรับแรงดันไฟฟ้าไมเ่กนิ 60 โวลต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8536.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรบัตดัตอ่หรอืป้องกนัวงจรไฟฟ้าหรอืสําหรบัตอ่กบัวงจรไฟฟ้าหรอืตอ่
ภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวติช ์ฟิวส ์เครือ่งป้องกนัฟ้าผา่ เครือ่งจํากดัแรงดนัไฟฟ้า เครือ่งกําจดั
กระแสเซอรจ์ ปล ัก๊และข ัว้ตอ่อืน่ ๆ  กลอ่งชุมสายไฟฟ้า) สําหรบัแรงดนัไฟฟ้าเกนิ 1,000 โวลต์

เครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้าสําหรบัตดัตอ่หรอืป้องกนัวงจรไฟฟ้าหรอืสําหรบัตอ่กบัวงจรไฟฟ้าหรอืตอ่
ภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวติช ์รเีลย ์ฟิวส ์เครือ่งกําจดักระแสเซอรจ์  ปล ัก๊ เตา้รบั กระจุบ๊
หลอดไฟฟ้า และข ัว้ตอ่อืน่ ๆ กลอ่งชุมสายไฟฟ้า) สําหรบัแรงดนัไฟฟ้าไมเ่กนิ 1,000 โวลต ์
รวมท ัง้ข ัว้ตอ่สําหรบัเสน้ใยนําแสง สําหรบักลุม่เสน้ใยนําแสงหรอืสําหรบัเคเบลิเสน้ใยนําแสง
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8536.49 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8536.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8536.50 - สวติชอ์ืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8536.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8536.70 - ขัว้ต่อสําหรับเสน้ใยนําแสง สําหรับกลุ่ม
เสน้ใยนําแสงหรอืสําหรับเคเบลิ เสน้ใยนําแสง

- ผลติภัณฑเ์ซรามกิสําหรับใชต้ามหอ้งปฏบัิต ิการ ใช ้
ในทางเคมหีรอืใชใ้นทางเทคนคิอืน่ๆ (ไมร่วมถงึชนดิ
พอรซ์เลนและของทีม่คีวามแข็งเทยีบเท่า 9 หรอื
มากกวา่ตามสเกลของโมส)์ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 
8536.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ใน
ระดับตอนอืน่ ๆ หรอื

- ของอืน่ ๆ ทําดว้ยทองแดง (ไมร่วมถงึโซแ่ละ
สว่นประกอบของโซ)่ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8536.70 จะ
ไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ ๆ

8536.90 - เครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8536.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8538

8538.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8538.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8539

8539.10 - หลอดไฟฟ้าแบบซลีบมี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8539.21 - - ทังสเตนฮาโลเจน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8539.22 - - อืน่ๆ ทีม่กีําลังไมเ่กนิ 200 วัตตแ์ละสําหรับใช ้
กับแรงดันไฟฟ้าเกนิ 100 โวลต์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8539.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8539.31 - - หลอดฟลูออเรสเซนตช์นดิฮอตแคโทด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8539.32 - - หลอดไฟฟ้าบรรจไุอปรอทหรอืไอโซเดยีม
รวมทัง้หลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

สว่นประกอบทีเ่หมาะสําหรบัใชเ้ฉพาะหรอืสว่นใหญใ่ชก้บัของตามประเภทที ่ 85.35 85.36  หรอื  
85.37

หลอดไฟฟ้าแบบมไีสห้รอืแบบดสิชารจ์ รวมถงึหลอดไฟฟ้าแบบซลีบมีและหลอดอลัตราไวโอเลต
หรอืหลอดอนิฟราเรต รวมท ัง้อารก์แลมป์
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8539.39 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8539.41 - - อารก์แลมป์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8539.49 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8539.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8539.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8540

8540.11 - - สี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.12 - - ขาวดําหรอืเอกรงคอ์ืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.20 - หลอดของกลอ้งถา่ยโทรทัศน ์อเิมจคอนเวอร์
เตอร ์และอเิมจอนิเทนซไิฟเออร ์รวมทัง้หลอดโฟ
โตแคโทดอืน่ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.40 - หลอดภาพแสดงผลขอ้มลู/ภาพกราฟิก สี ซึง่มี
จอประกอบดว้ยจดุสารเรอืงแสงทีอ่ยูห่า่งเป็นระยะ
สัน้กวา่ 0.4 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.50 - หลอดภาพแสดงผลขอ้มลู/ภาพกราฟิก  ขาวดํา
 หรอืเอกรงคอ์ืน่ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.60 - หลอดแคโทดเรยอ์ืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.71 - - แมกนตีรอน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.71 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.72 - - ไคลสตรอน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.72 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.79 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.79 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

หลอดเทอรม์โิอนกิ หลอดโคลดแ์คโทด หรอืหลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสญูญากาศ 
หลอดบรรจไุอหรอืกา๊ซ หลอดเมอรค์วิรอีารก์สําหรบักลบักระแสไฟฟ้า หลอดของกลอ้งถา่ย
โทรทศัน)์
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8540.81 - - หลอดของเครือ่งรับหรอืเครือ่งขยาย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.89 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8540.91 - - ของหลอดแคโทดเรย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8540.99 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8540.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8541

8541.10 - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรอื
ไดโอดเปล่งแสง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8541.21 - - มอีัตราการสญูเสยีนอ้ยกวา่ 1 วัตต์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8541.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8541.30 - ไทรสิเตอร ์ไดแอกและไทรแอก   นอกจากแบบ
ไวแสง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8541.40 - กลอปุกรณ์กึง่ตัวนําแบบไวแสงและโฟโตวอล
ตาอกิเซล จะประกอบขึน้เป็น โมดูลหรอืทําเป็น
แผงหรอืไมก่็ตาม รวมทัง้ไดโอดเปล่งแสง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8541.50 - กลอปุกรณ์กึง่ตัวนําอืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8541.60 - ผลกึพเีอโซอเิล็กทรกิทีป่ระกอบแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8541.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8541.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8542

ไดโอด ทรานซสิเตอรแ์ละกลอปุกรณ์กึง่ตวันําทีค่ลา้ยกนั กลอปุกรณ์กึง่ตวันําแบบไวแสงและโฟ
โตวอลตาอกิเซล จะประกอบขึน้เป็นโมดลูหรอืทําเป็นแผงหรอืไมก็่ตาม ไดโอดเปลง่แสงและผนกึ
พเีอโซอเิล็กทรกิทีป่ระกอบแลว้

วงจรรวมทีใ่ชใ้นทางอเิล็กทรอนกิส์
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8542.31 - - ตัวประมวลผลและตัวควบคุมทีป่ระกอบเขา้กับ
วงจรความจํา วงจรกลับ กระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ
  วงจรขยาย วงจรนาฬกิาและวงจรเวลา หรอื
วงจรอืน่ ๆ หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8542.32 - - วงจรความจํา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8542.33 - - วงจรขยาย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8542.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8542.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8542.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8543

8543.10 - เครือ่งเรง่อนุภาค สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8543.20 - เครือ่งกําเนดิสัญญาณ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8543.30 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์สําหรับการชบุดว้ย
ไฟฟ้า การแยกสารดว้ยไฟฟ้าหรอือเิล็กโทรโฟรซิสิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8543.70 - เครือ่งจักรและเครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8543.90 - สว่นประกอบ - ไมโครแอสเซมบลทีีใ่ชใ้นทางอเิล็กทรอนกิสภ์ายใต ้
ประเภทยอ่ย 8543.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 8543.90 หรอืเปลีย่น
มาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

- สว่นประกอบจากเครือ่งจักรไฟฟ้าและเครือ่งอปุกรณ์
ไฟฟ้า ซึง่มหีนา้ทีก่ารทํางานเป็นเอกเทศ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ
หรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี ้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 
8543.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ใน
ระดับประเภทอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ  ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8543.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

เครือ่งจกัรไฟฟ้า และเครือ่งอปุกรณ์ไฟฟ้า ซึง่มหีนา้ทีก่ารทํางานเป็นเอกเทศ                           ที่
ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี้
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8544

8544.11 - - ทําดว้ยทองแดง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8544.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40

8544.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8544.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8544.20 - เคเบลิรว่มแกน และตัวนําไฟฟ้ารว่มแกนอืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8544.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8544.30 - ชดุสายไฟจดุระเบดิและชดุสายไฟอืน่ๆ ชนดิที่
ใชก้ับยานบก อากาศยานหรอืเรอื

ชดุสายไฟจดุระเบดิและชดุสายไฟอืน่ๆ ภายใตป้ระเภท
ยอ่ย 8544.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เป็นไปตามกฎวา่
ดว้ยถิน่กําเนดิสนิคา้ในขอ้ 11 ของภาคผนวก 2

8544.42 - - ตดิกับขัว้ต่อ - ตัวนําไฟฟ้าอืน่ๆ สําหรับใชก้ับแรงดันไฟฟ้าเกนิ 80 
โวลต ์แต่ไมเ่กนิ 1,000 โวลต ์ ตดิกับขัว้ต่อภายใต ้
ประเภทยอ่ย 8544.42 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ และมสัีดสว่น
มลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8544.70 - เคเบลิใยนําแสง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8544.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8545

8545.11 - - ชนดิทีใ่ชสํ้าหรับเตาเผา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8545.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8545.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8545.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8545.20 - แปรง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8545.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ลวดและเคเบลิ (รวมถงึเคเบลิรว่มแกน) ทีหุ่ม้ฉนวน (รวมถงึชนดิเคลอืบหรอืชนดิแอโนไดส)์ และ
ตวันําไฟฟ้าอืน่ๆ ทีหุ่ม้ฉนวนจะตดิกบัข ัว้ตอ่หรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้เคเบลิใยนําแสง (ออปตคิลัไฟ
เบอรเ์คเบลิ) ทีทํ่าขึน้จากกลุม่เสน้ใยทีหุ่ม้ปลอกแตล่ะเสน้จะประกอบกบัตวันําไฟฟ้าหรอืตดิกบั
ข ัว้ตอ่หรอืไมก็่ตาม

คารบ์อนอเิล็กโทรด แปรงถา่น คารบ์อนใชก้บัหลอดไฟ คารบ์อนใชก้บัแบตเตอรีแ่ละของอืน่ๆ ทํา
ดว้ยกราไฟตห์รอืคารบ์อนอืน่ๆ มหีรอืไมม่โีลหะ ชนดิทีใ่ชใ้นทางไฟฟ้า
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8545.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8545.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8546

8546.10 - ทําดว้ยแกว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8546.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8546.20 - ทําดว้ยเซรามกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8546.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8546.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8546.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8547

8547.10 - อปุกรณ์ตดิตัง้ทีเ่ป็นฉนวน ทําดว้ยเซรามกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8547.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8547.20 - อปุกรณ์ตดิตัง้ทีเ่ป็นฉนวน ทําดว้ยพลาสตกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8547.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8547.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8547.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8548

8548.90 - อืน่ๆ - ไมโครแอสเซมบลทีีใ่ชใ้นทางอเิล็กทรอนกิสภ์ายใต ้
ประเภทยอ่ย 8548.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากสนิคา้อืน่ ๆ ในประเภทยอ่ย 8548.90 หรอืเปลีย่น
มาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8548.90 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ฉนวนไฟฟ้า ทําดว้ยวตัถใุดก็ตาม

อปุกรณ์ตดิต ัง้ (ฟิตติง้) ทีเ่ป็นฉนวนสําหรบัเครือ่งจกัรไฟฟ้า เครือ่งใชไ้ฟฟ้าหรอืเครือ่งอปุกรณ์
ไฟฟ้าทําดว้ยวตัถทุ ีเ่ป็นฉนวนลว้น ๆ หรอืมบีางสว่นเป็นโลหะซึง่เป็นองคป์ระกอบยอ่ย (เช่น เตา้รบั
แบบมเีกลยีว) ทีป่ระกอบเขา้ดว้ยกนัในระหวา่งการหลอ่เพือ่ใชใ้นการประกอบตดิต ัง้เทา่น ัน้ 
(นอกจากฉนวนตามประเภทที ่ 85.46)  รวมท ัง้ทอ่เดนิสายไฟฟ้าและขอ้ตอ่ของทอ่ดงักลา่ว ทําดว้ย
โลหะสามญับภุายในดว้ยวตัถทุ ีเ่ป็นฉนวน

เศษและของทีใ่ชไ้มไ่ด ้ของเซลปฐมภมู ิ แบตเตอรีป่ฐมภมูแิละหมอ้สะสมไฟฟ้า  เซลปฐมภมูทิ ีใ่ช้
แลว้ แบตเตอรีป่ฐมภมูทิ ีใ่ชแ้ลว้และหมอ้สะสมไฟฟ้าทีใ่ชแ้ลว้ รวมท ัง้สว่นประกอบทางไฟฟ้าของ
เครือ่งจกัรหรอืเครือ่งอปุกรณ์ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี้

ตอนที ่86  หวัรถจกัรของรถไฟหรอืรถราง รถทีเ่ดนิบนรางและสว่นประกอบของของดงักลา่วสิง่ตดิต ัง้ถาวรและ
อปุกรณ์ตดิต ัง้สําหรบัรางรถไฟหรอืรถราง และสว่นประกอบของสิง่ดงักลา่ว เครือ่งอปุกรณ์กล (รวมถงึทีเ่ป็น
เครือ่งกลไฟฟ้า)  สําหรบัใหส้ญัญาณทางจราจรทกุชนดิ
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8601

8601.10 - ใชก้ําลังจากถิน่จา่ยไฟฟ้าภายนอก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8601.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8601.20 - ใชก้ําลังจากหมอ้สะสมไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8601.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8602

8602.10 - หัวรถจักรดเีซลไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8602.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8602.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8602.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8603

8603.10 - ใชก้ําลังจากถิน่จา่ยไฟฟ้าภายนอก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8603.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8603.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8603.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8604

8604.00 ยานซอ่มบํารงุทางรถไฟหรอืทางรถราง จะ
ขับเคลือ่นไดใ้นตัวหรอืไมก่็ตาม (เชน่ โรงซอ่ม
เคลือ่นที ่รถป่ันจ่ัน รถอัดหนิโรยทาง รถสําหรับ
วางราง รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8604.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8605

8605.00 รถโดยสารทีเ่ดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง ไมใ่ช่
ชนดิขับเคลือ่นไดใ้นตัว รวมทัง้รถบรรทุกสัมภาระ 
รถทีทํ่าการไปรษณีย ์และรถทีใ่ชใ้นกจิการพเิศษ
อืน่ๆ ทีเ่ดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถรางไมใ่ชช่นดิ
ขับเคลือ่นไดใ้นตัว (ไมร่วมถงึรถตามประเภทที ่
86.04)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8605.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8606

หวัรถจกัรทีใ่ชกํ้าลงัจากถิน่จา่ยไฟฟ้าภายนอกหรอืจากหมอ้สะสมไฟฟ้า

หวัรถจกัรอืน่ๆ รวมท ัง้รถสมัภาระของหวัรถจกัร

รถโดยสาร รถสนิคา้ชนดิตูแ้ละชนดิกะบะ ทีเ่ดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถรางชนดิขบัเคลือ่นไดใ้น
ตวั นอกจากของตามประเภทที ่ 86.04

ยานซ่อมบํารงุทางรถไฟหรอืทางรถราง จะขบัเคลือ่นไดใ้นตวัหรอืไมก็่ตาม (เช่น โรงซ่อมเคลือ่นที่
 รถปั่นจ ัน่ รถอดัหนิโรยทาง รถสําหรบัวางราง รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)

รถโดยสารทีเ่ดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง ไมใ่ช่ชนดิขบัเคลือ่นไดใ้นตวั รวมท ัง้รถบรรทกุ
สมัภาระ รถทีทํ่าการไปรษณีย ์และรถทีใ่ชใ้นกจิการพเิศษอืน่ๆ ทีเ่ดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง
ไมใ่ช่ชนดิขบัเคลือ่นไดใ้นตวั (ไมร่วมถงึรถตามประเภทที ่86.04)

รถสนิคา้ชนดิตูท้บึและตูโ้ปรง่ทีเ่ดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง ไมใ่ช่ชนดิขบัเคลือ่นไดใ้นตวั
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8606.10 - แทง้คแ์วกอนและทีค่ลา้ยกัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8606.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8606.30 - รถสนิคา้ชนดิตูท้บึและตูโ้ปรง่ทีถ่า่ยสนิคา้ไดใ้น
ตัว นอกจากของตามประเภทยอ่ยที ่8606.10

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8606.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8606.91 - - ชนดิมหีลังคาและชนดิปิดทบึ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8606.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8606.92 - - ชนดิเปิดทีเ่ปิดดา้นขา้งไมไ่ด ้และมคีวามสงู
เกนิ 60 เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8606.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8606.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8606.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8607

8607.11 - - โบกีขั้บเคลือ่นและบสิเซลโบกีขั้บเคลือ่น สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8607.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8607.12 - - โบกีแ้ละบสิเซลโบกีอ้ ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8607.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8607.19 - - อืน่ ๆ รวมถงึสว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8607.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8607.21 - - เบรกลม และสว่นประกอบของเบรกลม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8607.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8607.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8607.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8607.30 - ตาขอและอปุกรณ์ต่อพว่งอืน่ ๆ กันชน และ
สว่นประกอบของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8607.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8607.91 - - ของหัวรถจักร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8607.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8607.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8607.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

สว่นประกอบของหวัรถจกัรของรถไฟหรอืรถรางหรอืรถทีเ่ดนิบนราง
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8608

8608.00 สิง่ตดิตัง้ถาวรและอปุกรณ์ตดิตัง้สําหรับ          
รางรถไฟหรอืรางรถราง รวมทัง้                   
เครือ่งอปุกรณ์กล (รวมถงึทีเ่ป็น              
เครือ่งกลไฟฟ้า) สําหรับใหสั้ญญาณ             
ใหค้วามปลอดภัยหรอืควบคุมการจราจรสําหรับ
ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน  แมน้ํ่าลําคลอง  
สถานทีจ่อดรถ  ท่าเรอื  หรอืสนามบนิ รวมทัง้
สว่นประกอบของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8608.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8609

8609.00 คอนเทนเนอร์ (รวมถงึคอนเทนเนอรสํ์าหรับขนสง่
ของไหล) ทีอ่อกแบบและตดิตัง้เป็นพเิศษสําหรับ
การขนสง่ตัง้แต่หนึง่วธิขีึน้ไป

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8609.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8701

8701.10 - แทรกเตอรช์นดิคนเดนิตาม (พเิดสเตรยีน
คอนโทรลแทรกเตอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8701.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8701.20 - แทรกเตอรเ์ดนิบนถนนสําหรับ                  
ลากรถกึง่รถพว่ง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8701.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8701.30 - แทรกเตอรต์นีตะขาบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8701.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8701.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8701.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8702

8702.10 - มเีครือ่งยนตสั์นดาปภายในแบบมลีูกสบู        ที่
จดุระเบดิโดยการอัด (ดเีซลหรอืกึง่ดเีซล)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8702.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8702.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8702.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ยานยนตส์ําหรบัขนสง่บคุคลต ัง้แตส่บิคนขึน้ไป (รวมถงึคนขบั)

สิง่ตดิต ัง้ถาวรและอปุกรณ์ตดิต ัง้สําหรบัรางรถไฟหรอืรางรถราง รวมท ัง้เครือ่งอปุกรณ์กล
(รวมถงึทีเ่ป็นเครือ่งกลไฟฟ้า) สําหรบัใหส้ญัญาณใหค้วามปลอดภยัหรอืควบคมุการจราจร
สําหรบัทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แมนํ่า้ลําคลอง  สถานทีจ่อดรถ  ทา่เรอื  หรอืสนามบนิ  รวมท ัง้
สว่นประกอบของของดงักลา่ว

คอนเทนเนอร์ (รวมถงึคอนเทนเนอรส์ําหรบัขนสง่ของไหล) ทีอ่อกแบบและ                         ตดิต ัง้
เป็นพเิศษสําหรบัการขนสง่ต ัง้แตห่นึง่วธิขี ึน้ไป

แทรกเตอร ์(นอกจากแทรกเตอรต์ามประเภทที่  87.09)

ตอนที ่87  ยานบกนอกจากรถทีเ่ดนิบนรางรถไฟหรอืรางรถราง  สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของยาน
ดงักลา่ว
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8703

8703.22 - - ความจขุองกระบอกสบูเกนิ 1,000 ลูกบาศก์
เซนตเิมตรแต่ไมเ่กนิ 1,500 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8703.22 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8703.23 - - ความจขุองกระบอกสบูเกนิ 1,500 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 3,000 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8703.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8703.24 - - ความจขุองกระบอกสบูเกนิ 3,000 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8703.24 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8703.31 - - ความจขุองกระบอกสบูไมเ่กนิ 1,500 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8703.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8703.32 - - ความจขุองกระบอกสบูเกนิ 1,500 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 2,500 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8703.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8703.33 - - ความจขุองกระบอกสบูเกนิ 2,500 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8703.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8703.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8703.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8704

8704.10 - รถดัม้พ ์(ดัม้เพอร)์ ทีอ่อกแบบเพือ่ใชง้านนอก
ทางหลวง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8704.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8704.21 - - น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก                   
(จ.ีว.ีดับบลวิ) ไมเ่กนิ 5 ตัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8704.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40

8704.23 - - น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก                   
(จ.ีว.ีดับบลวิ) เกนิ 20 ตัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8704.23 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8704.31 - - น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก                  (จ.ี
ว.ีดับบลวิ) ไมเ่กนิ 5 ตัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8704.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8704.32 - - น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก                    
(จ.ีว.ีดับบลวิ) เกนิ 5 ตัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8704.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8704.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8704.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

รถยนตแ์ละยานยนตอ์ืน่ๆ ทีอ่อกแบบสําหรบัขนสง่บคุคลเป็นหลกั (นอกจากของตามประเภทที่  
87.02) รวมถงึสเตช ัน่แวกอนและรถแขง่

ยานยนตส์ําหรบัขนสง่ของ

หนา้ที ่315



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

8705

8705.10 - รถปัน้จ่ัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8705.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8705.20 - เดอรร์กิทีเ่คลือ่นทีไ่ดสํ้าหรับใชใ้นการเจาะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8705.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8705.30 - รถดับเพลงิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8705.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8705.40 - รถผสมคอนกรตี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8705.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8705.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8705.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8706

8706.00 แชสซสีท์ีม่เีครือ่งยนตต์ดิตัง้ สําหรับ           ยาน
ยนตต์ามประเภทที ่87.01 ถงึ87.05

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8706.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708

8708.10 - กันชน และสว่นประกอบของกันชน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.21 - - เข็มขัดนริภัย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.30 - เบรกและเซอรโ์วเบรก รวมทัง้ สว่นประกอบของ
ของดังกล่าว

สนิคา้อืน่ ๆ นอกจากผา้เบรกทีต่ดิตัง้แลว้ ภายใต ้
ประเภทยอ่ย 8708.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมา
จากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.40 - กระปกุเกยีรแ์ละสว่นประกอบของกระปกุเกยีร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

ยานยนตส์ําหรบัใชง้านพเิศษ นอกจากยานยนตท์ีอ่อกแบบสําหรบัขนสง่บคุคลหรอืของเป็นหลกั
(เช่น รถยกลากรถเสยี  รถปัน้จ ัน่  รถดบัเพลงิ รถผสมคอนกรตี  รถกวาดถนน  รถสําหรบัฉดีพน่   
โรงซ่อมเคลือ่นที ่ หนว่ยรงัสวีทิยาเคลือ่นที)่

แชสซสีท์ ีม่เีคร ือ่งยนตต์ดิต ัง้ สําหรบัยานยนตต์ามประเภทที่ 87.01 ถงึ87.05

สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของยานยนตต์ามประเภทที่ 87.01 ถงึ 87.05
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8708.50 - เพลาขับทีม่หีมอ้เพลา (ดฟิเฟอรเ์รนเชยีล) จะมี
องคป์ระกอบ อืน่ ๆ ของระบบสง่กําลัง  อยูด่ว้ย
หรอืไมก่็ตาม และเพลาทีไ่มใ่ชเ่พลาขับ รวมทัง้
สว่นประกอบของของ  ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.70 - ลอ้และสว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของลอ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.80 - ระบบกันสะเทอืน และสว่นประกอบของของ
ดังกล่าว  (รวมถงึโชก้อับ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.91 - - หมอ้น้ํา และสว่นประกอบของหมอ้น้ํา

     - - เฉพาะสว่นประกอบของหมอ้น้ํา สว่นประกอบของหมอ้น้ําภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.91
 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับ
ประเภทอืน่ๆ

8708.92 - - หมอ้พักท่อไอเสยี และท่อไอเสยี  รวมทัง้
ประกอบของของดังกล่าว

     - - เฉพาะสว่นประกอบของหมอ้พักท่อไอเสยี
และท่อไอเสยี

สว่นประกอบของหมอ้พักท่อไอเสยีและท่อไอเสยี
ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.93 - - คลัตชแ์ละสว่นประกอบของคลัตช์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.94 - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปกุเกยีร์
พวงมาลัย (สเตยีรงิบอกซ)์ รวมทัง้สว่นประกอบ
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.95 - - ถงุลมนริภัยพรอ้มระบบพองลม รวมทัง้
สว่นประกอบของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8708.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8708.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8709

8709.11 - - ทีใ่ชไ้ฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8709.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8709.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8709.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

รถใชง้าน (เวริก์ทรกั) ชนดิขบัเคลือ่นไดใ้นตวั ไมไ่ดต้ดิต ัง้เครือ่งอปุกรณ์สําหรบัยกหรอืขนยา้ย
ชนดิทีใ่ชใ้นโรงงาน  โรงพกัสนิคา้ บรเิวณทา่เรอืหรอืทา่อากาศยานเพือ่ ขนสง่ของในระยะใกล ้  
แทรกเตอรช์นดิทีใ่ชบ้นชานชลาสถานรีถไฟ  รวมท ัง้สว่นประกอบของยานดงักลา่ว
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8709.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8709.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8710

8710.00 รถถังและยานรบหุม้เกราะอืน่ ๆ ทีขั่บดว้ยมอเตอร์
จะตดิตัง้อาวธุดว้ยหรอืไมก่็ตาม และสว่นประกอบ
ของยานดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8710.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8711

8711.10 - มเีครือ่งยนตสั์นดาปภายในแบบลูกสบูเคลือ่น
ตรงทีม่คีวามจขุองกระบอกสบูไมเ่กนิ 50 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8711.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8711.20 - มเีครือ่งยนตสั์นดาปภายในแบบลูกสบูเคลือ่น
ตรงทีม่คีวามจขุองกระบอกสบูเกนิ 50 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 250 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8711.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8711.30 - มเีครือ่งยนตสั์นดาปภายในแบบลูกสบูเคลือ่น
ตรงทีม่คีวามจขุองกระบอกสบูเกนิ  250 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 500 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8711.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8711.40 - มเีครือ่งยนตสั์นดาปภายในแบบลูกสบูเคลือ่น
ตรงทีม่คีวามจขุองกระบอกสบูเกนิ 500 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 800  ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8711.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8711.50 - มเีครือ่งยนตสั์นดาปภายในแบบลูกสบูเคลือ่น
ตรงทีม่คีวามจขุองกระบอกสบูเกนิ  800 ลูกบาศก์
เซนตเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8711.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8711.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8711.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8713

8713.10 - ไมไ่ดขั้บเคลือ่นทางกล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8713.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8713.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8713.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8714

8714.11 - - อานรถ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

รถสําหรบัคนพกิาร จะขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรห์รอืขบัเคลือ่นทางกลโดยวธิอี ืน่                 หรอืไม่
ก็ตาม

สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของยานตามประเภทที่ 87.11 ถงึ 87.13

รถถงัและยานรบหุม้เกราะอืน่ๆ ทีข่บัดว้ยมอเตอร์ จะตดิต ัง้อาวธุดว้ยหรอืไมก็่ตาม                และ
สว่นประกอบของยานดงักลา่ว

รถจกัรยานยนต ์(รวมถงึโมเพ็ด) และรถจกัรยานทีต่ดิต ัง้มอเตอรช์่วย (มหีรอืไมม่รีถพว่งขา้ง) 
รวมท ัง้รถพว่งขา้ง
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8714.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8714.20 - ของรถสําหรับคนพกิาร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8714.91 - - โครง ตะเกยีบรถ และสว่นประกอบของของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8714.92 - - วงลอ้และซีล่อ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8714.93 - - ดุมลอ้ (นอกจากทีค่รอบเบรกดุมลอ้ และเบรก
ดุมลอ้) และลอ้ซีเ่ฟืองแบบฟรวีลิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.93 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8714.94 - - เบรกรวมถงึทีค่รอบเบรกดุมลอ้และเบรกดุมลอ้
 และสว่นประกอบของของ ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8714.95 - - อานรถ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.95 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8714.96 - - คันเหยยีบ เฟืองขอ้เหวีย่ง และสว่นประกอบ
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.96 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8714.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8714.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8715

8715.00 รถเข็นเด็ก และสว่นประกอบของรถดังกล่าว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8715.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8716

8716.80 - ยานอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8716.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8716.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

8801

ตอนที ่88  อากาศยาน ยานอวกาศ และสว่นประกอบของยานดงักลา่ว

บอลลนูและโพยมยาน รวมท ัง้เครือ่งบนิรอ่น เครือ่งรอ่น และอากาศยานอืน่ ๆ                          ที่
ไมใ่ชกํ้าลงัขบั

รถเข็นเด็ก และสว่นประกอบของรถดงักลา่ว

รถพว่งและรถกึง่พว่ง (เซมเิทรลเลอร)์ ยานอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดข้บัเคลือ่นทางกล รวมท ัง้สว่นประกอบ
ของยานดงักลา่ว
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8801.00 บอลลูนและโพยมยาน รวมทัง้เครือ่งบนิรอ่น
เครือ่งรอ่น และอากาศยานอืน่ ๆ ทีไ่มใ่ชก้ําลังขับ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8801.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8802

8802.11 - - มน้ํีาหนักไมร่วมน้ําหนักบรรทุกไมเ่กนิ 2,000 
กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8802.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ  หรอืไมม่กีาร
เปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8802.12 - - มน้ํีาหนักไมร่วมน้ําหนักบรรทุกเกนิ  2,000  
กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8802.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอืไมม่กีาร
เปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8802.20 - เครือ่งบนิและอากาศยานอืน่ ๆ ทีม่น้ํีาหนักไม่
รวมน้ําหนักบรรทุกไมเ่กนิ 2,000 กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8802.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8802.30 - เครือ่งบนิและอากาศยานอืน่ๆ ทีม่น้ํีาหนักไมร่วม
น้ําหนักบรรทุกเกนิ 2,000 กโิลกรัมแต่ไมเ่กนิ 
15,000 กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8802.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8802.40 - เครือ่งบนิและอากาศยานอืน่ๆ ทีม่น้ํีาหนักไมร่วม
น้ําหนักบรรทุกเกนิ 15,000 กโิลกรัม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8802.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8802.60 - ยานอวกาศ (รวมถงึดาวเทยีม) และ           
ยานปล่อยของในวงโคจรยอ่ย  และ             
ยานปล่อยยานอวกาศ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8802.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8803

8803.10 - ใบพัด และโรเตอร ์และสว่นประกอบของของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8803.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8803.20 - อันเดอรแ์ครร์เิอจ และสว่นประกอบของของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8803.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8803.30 - สว่นประกอบอืน่ ๆ ของเครือ่งบนิหรอื
เฮลคิอปเตอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8803.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8803.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8803.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

8804

อากาศยาน อืน่ๆ (เช่น เฮลคิอปเตอร์  เครือ่งบนิ) ยานอวกาศ (รวมถงึดาวเทยีม)                 ยาน
ปลอ่ยของในวงโคจรยอ่ย  และยานปลอ่ยยานอวกาศ

สว่นประกอบของของตามประเภทที่ 88.01 หรอื 88.02

รม่ชูชพี (รวมถงึรม่ชูชพีทีใ่ชใ้นโพยมยาน และเครือ่งรอ่นรม่) และชูชพีปีกหมนุ             รวมท ัง้
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของของดงักลา่ว
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8804.00 รม่ชชูพี (รวมถงึรม่ชชูพีทีใ่ชใ้นโพยมยาน และ
เครือ่งรอ่นรม่) และชชูพีปีกหมนุ รวมทัง้
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8804.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8805

8805.10 - เครือ่งปล่อยอากาศยานและสว่นประกอบของ
ของดังกล่าว รวมถงึอปุกรณ์บนเรอืบรรทุก
เครือ่งบนิสําหรับลดความเร็วของอากาศยาน หรอื
อปุกรณ์ทีค่ลา้ยกัน และสว่นประกอบของของ
ดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8805.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอืไมม่กีาร
เปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8805.21 - - เครือ่งฝึกการบนิรบจําลอง  และสว่นประกอบ
ของของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8805.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอืไมม่กีาร
เปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8805.29 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8805.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ หรอืไมม่กีาร
เปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลุค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

8901

8901.10 - เรอืโดยสาร เรอืทัศนาจร และยานน้ําทีค่ลา้ยกัน
ทีอ่อกแบบสําหรับขนสง่บคุคลเป็นหลัก รวมถงึ
เรอืขา้มฟากทุกชนดิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8901.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8901.20 - เรอืบรรทุกของเหลวหรอืกา๊ซ (แทง้เกอร)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8901.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8901.30 - ยานน้ําทีม่หีอ้งเย็น นอกจากยานน้ําตามประเภท
ยอ่ยที ่8901.20

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8901.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8901.90 - ยานน้ําอืน่ ๆ สําหรับขนสง่ของ และยานน้ําอืน่ ๆ
 สําหรับขนสง่ทัง้บคุคลและของ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8901.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8902

ตอนที ่89  เรอืและสิง่กอ่สรา้งลอยนํา้

เรอืโดยสาร เรอืทศันาจร เรอืขา้มฟาก เรอืสนิคา้ เรอืพว่งและยานนํา้ทีค่ลา้ยกนัสําหรบัขนสง่
บคุคลหรอืของ

เรอืประมง รวมท ัง้เรอืโรงงานและยานนํา้อืน่ๆ ทีใ่ชเ้พือ่การแปรรปู หรอืถนอม            ผลติภณัฑ์
ประมง

เครือ่งปลอ่ยอากาศยาน อปุกรณ์บนเรอืบรรทกุเครือ่งบนิสําหรบัลดความเร็วของอากาศยานหรอื
อปุกรณ์ทีค่ลา้ยกนั เครือ่งฝึกการบนิภาคพืน้ดนิ รวมท ัง้สว่นประกอบของของดงักลา่ว
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8902.00 เรอืประมง รวมทัง้เรอืโรงงานและยานน้ําอืน่ ๆทีใ่ช ้
เพือ่การแปรรปู หรอืถนอมผลติภัณฑป์ระมง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8902.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8903

8903.10 - ชนดิพองลม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8903.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8903.91 - - เรอืใบ มหีรอืไมม่มีอเตอรช์ว่ย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8903.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8903.92 - - เรอืยนต ์นอกจากเรอืยนตต์ดิทา้ย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8903.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8903.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8903.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8904

8904.00 เรอืลากจงู และเรอืทีใ่ชสํ้าหรับดัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8904.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8905

8905.10 - เรอืขุด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8905.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8905.20 - แท่นเจาะหรอืแท่นผลติแบบลอยน้ําหรอืแบบใต ้
น้ํา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8905.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8905.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8905.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8906

8906.10 - เรอืรบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8906.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8906.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8906.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เรอืยอชต ์และยานนํา้อืน่ๆ ทีใ่ชเ้พือ่ความสําราญหรอืเกมกฬีา รวมท ัง้เรอืกรรเชยีงและเรอืพาย

ยานนํา้อืน่ๆ รวมถงึเรอืรบและเรอืช่วยชวีติ นอกจากเรอืกรรเชยีง

เรอืลากจงู และเรอืทีใ่ชส้ําหรบัดนั

ยานประภาคาร เรอืดบัเพลงิ เรอืขดุ ปัน้จ ัน่ลอยและยานนํา้อืน่ๆ ซึง่การแลน่ไดเ้ป็นหนา้ทีร่องจาก
หนา้ทีห่ลกัของยานน ัน้ รวมท ัง้อูล่อย แทน่เจาะหรอืแทน่ผลติแบบลอยนํา้หรอืแบบใตนํ้า้
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8907

8907.10 - แพชนดิพองลม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8907.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8907.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8907.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

8908

8908.00 ยานน้ําและสิง่กอ่สรา้งลอยน้ําอืน่ ๆ        สําหรับรือ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 8908.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9001

9001.10 - เสน้ใยนําแสง กลุ่มเสน้ใยนําแสง และเคเบลิใย
นําแสง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9001.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ

9001.20 - แผน่บางและแผน่ ทําดว้ยวัตถโุพลาไรส์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9001.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9001.30 - คอนแทกเลนส์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9001.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9001.40 - เลนสแ์วน่ตาทําดว้ยแกว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9001.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9001.50 - เลนสแ์วน่ตาทําดว้ยวัตถอุืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9001.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9001.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9001.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9002

9002.11 - - สําหรับกลอ้งถา่ย เครือ่งฉาย หรอืเครือ่งขยาย
หรอืยอ่ภาพถา่ย

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9002.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เลนส ์ปรซิมึ กระจกเงา วตัถเุชงิทศันศาสตรอ์ืน่ๆ ทําดว้ยวตัถใุดก็ตาม ทีป่ระกอบแลว้    และเป็น
สว่นประกอบหรอืเป็นอปุกรณ์ตดิต ัง้ของเครือ่งมอืเครือ่งใชห้รอืเครือ่งอปุกรณ์ นอกจากของ
ดงักลา่วทําดว้ยแกว้ทีไ่มไ่ดต้กแตง่เพือ่ใฃง้านทางทศันศาสตร์

ส ิง่กอ่สรา้งลอยนํา้อืน่ๆ (เช่น แพ แทง้ก์ ปลอ่งก ัน้นํา้ ทา่จอดเรอืทุน่ลอย และทุน่สญัญาณ)

ยานนํา้และสิง่กอ่สรา้งลอยนํา้อืน่ๆ สําหรบัร ือ้

ตอนที ่90  อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นทางทศันศาสตร์ การถา่ยรปู การถา่ยทําภาพยนตร ์ การวดั การ
ตรวจสอบ การวดัความเทีย่ง การแพทยห์รอืศลัยกรรม  รวมท ัง้สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของของดงักลา่ว

เสน้ใยนําแสง และกลุม่เสน้ใยนําแสง เคเบลิเสน้ใยนําแสง นอกจากเคเบลิใยนําแสงตามประเภทที่
 85.44  แผน่บางและแผน่ทําดว้ยวตัถโุพลาไรส ์รวมท ัง้เลนส ์(รวมถงึ คอนแทกเลนส)์ ปรซิมึ 
กระจกเงาและวตัถเุชงิทศันศาสตรอ์ืน่ๆ ทําดว้ยวตัถใุดก็ตามไมไ่ดป้ระกอบ นอกจากของดงักลา่ว
ทําดว้ยแกว้ทีไ่มไ่ดต้กแตง่เพือ่ใชง้านทางทศันศาสตร์
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9002.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9002.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9002.20 - ฟิลเตอร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9002.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9002.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9002.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9003

9003.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9003.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9005

9005.10 - กลอ้งสองตา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9005.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9005.80 - อปุกรณ์อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9005.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9005.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ                
(รวมถงึโครงตดิตัง้)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9005.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9006

9006.10 - กลอ้งถา่ยรปูชนดิทีใ่ชสํ้าหรับการเตรยีมเพลต
หรอืลูกกลิง้ทีใ่ชใ้นการพมิพ์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9006.30 - กลอ้งถา่ยรปูทีอ่อกแบบเป็นพเิศษสําหรับใชใ้ต ้
น้ํา สําหรับการสํารวจทางอากาศหรอืสําหรับใช ้
ในทางการแพทยห์รอืศัลยกรรม เพือ่ตรวจสอบ
อวัยวะภายใน รวมทัง้กลอ้งถา่ยรปูชนดิทีใ่ชทํ้า
ภาพเชงิซอ้นเพือ่วัตถปุระสงคใ์นทางนติวิทิยา  
หรอือาชญาวทิยา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9006.40 - กลอ้งถา่ยรปูชนดิทีถ่า่ยแลว้ไดภ้าพทันที สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9006.51 - - มชีอ่งมองภาพแบบผา่นเลนส์ (ซงิเกลิเลนส์
รเีฟลกซ ์(เอสแอลอาร)์) ทีใ่ชฟิ้ลม์มว้นทีม่คีวาม
กวา้งไมเ่กนิ 35 มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

กรอบและโครงสําหรบัแวน่ตาและแวน่ตากนัลมกนัฝุ่ นหรอืสําหรบัแวน่ตาทีค่ลา้ยกนั และ
สว่นประกอบของของดงักลา่ว

กลอ้งสองตา กลอ้งตาเดยีว กลอ้งสอ่งทางไกลเชงิทศันศาสตรอ์ืน่ๆ และโครงตดิต ัง้ของกลอ้ง
ดงักลา่ว รวมท ัง้อปุกรณ์ทางดาราศาสตรอ์ืน่ๆ และโครงตดิต ัง้ของอปุกรณ์ดงักลา่ว แตไ่มร่วมถงึ
อปุกรณ์สําหรบัวทิยดุาราศาสตร์

กลอ้งถา่ยรปู (นอกจากกลอ้งถา่ยภาพยนตร)์ เครือ่งไฟแฟลชใชใ้นการถา่ยรปู และหลอดไฟ
แฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดสิชารจ์ตามประเภทที ่ 85.39
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9006.52 - - อืน่ ๆ ทีใ่ชฟิ้ลม์มว้นมคีวามกวา้งนอ้ยกวา่ 35 
มลิลเิมตร

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.52 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9006.53 - - อืน่ ๆ ทีใ่ชฟิ้ลม์มว้นมคีวามกวา้ง 35 มลิลเิมตร สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.53 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9006.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9006.61 - - เครือ่งไฟแฟลชชนดิใชห้ลอดไฟฟ้า        
แบบดสิชารจ์ (อเิล็กทรอนกิส)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9006.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9006.91 - - สําหรับกลอ้งถา่ยรปู สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9006.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9006.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9007

9007.11 - - ใชฟิ้ลม์ทีม่คีวามกวา้งนอ้ยกวา่ 16 มลิลเิมตร
หรอืใชฟิ้ลม์ 8 มลิลเิมตรคู่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9007.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9007.20 - เครือ่งฉายภาพยนตร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9007.91 - - สําหรับกลอ้งถา่ยภาพยนตร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9007.92 - - สําหรับเครือ่งฉายภาพยนตร์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9007.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9008

9008.10 - เครือ่งฉายสไลด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

กลอ้งถา่ยภาพยนตรแ์ละเครือ่งฉายภาพยนตร์ จะมเีครือ่งบนัทกึเสยีงหรอืถอดเสยีงประกอบรว่ม
อยูด่ว้ยหรอืไมก็่ตาม

เครือ่งฉายภาพนิง่นอกจากเครือ่งฉายภาพยนตร์ เครือ่งขยายและเครือ่งยอ่ภาพถา่ย (นอกจากที่
ใชใ้นทางภาพยนตร)์
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9008.20 - เครือ่งอา่นไมโครฟิลม์ ไมโครฟิช หรอืไมโคร
ฟอรม์อืน่ๆ จะทําสําเนาไดห้รอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9008.30 - เครือ่งฉายภาพนิง่อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9008.40 - เครือ่งขยายและเครือ่งยอ่ภาพถา่ย (นอกจากที่
ใชใ้นการถา่ยทําภาพยนตร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9008.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9008.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9010

9010.10 - เครือ่งอปุกรณ์สําหรับลา้งมว้นฟิลม์หรอื มว้น
กระดาษซึง่ใชใ้นการถา่ยรปู (รวมถงึภาพยนตร)์ 
โดยอัตโนมัต ิหรอืสําหรับอัดรปูจากฟิลม์ทีล่า้ง
แลว้ลงบนมว้นกระดาษทีใ่ชใ้นการถา่ยรปูโดย
อัตโนมัติ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9010.50 - เครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชต้ามหอ้งปฎบัิติ การ
ภาพถา่ย (รวมถงึภาพยนตร)์ และ เครือ่งเนกาโตส
โกป

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9010.60 - จอฉายภาพ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9010.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9010.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9011

9011.10 - กลอ้งจลุทรรศนแ์บบสองตา (สเตรโิอสโกปิก) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9011.20 - กลอ้งจลุทรรศนอ์ืน่ ๆ สําหรับใชใ้นการถา่ยรปู
ถา่ยภาพยนตรห์รอืการฉายภาพของจลุวัตถุ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 901120 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งอปุกรณ์ทีใ่ชต้ามหอ้งปฏบิตักิารภาพถา่ย (รวมถงึภาพยนตร)์ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอื  รวมไวท้ ีอ่ ืน่
ในตอนนี ้ เครือ่งเนกาโตสโกป  รวมท ัง้จอฉายภาพ

กลอ้งจลุทรรศนแ์บบใชเ้ลนสเ์ชงิประกอบ รวมถงึกลอ้งจลุทรรศนส์ําหรบัใชใ้นการถา่ยรปู ถา่ย
ภาพยนตรห์รอืการฉายภาพของจลุวตัถุ
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9011.80 - กลอ้งจลุทรรศนอ์ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9011.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9011.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9012

9012.10 - กลอ้งจลุทรรศนน์อกจากกลอ้งจลุทรรศนแ์บบใช ้
เลนส ์รวมทัง้เครือ่งดฟิแฟรกชัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9012.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9012.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9012.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9013

9013.10 - กลอ้งเล็งสําหรับตดิกับปืน กลอ้งเพรสิโกป
รวมทัง้กลอ้งสอ่งทางไกลทีอ่อกแบบเพือ่เป็น
สว่นประกอบของเครือ่งจักร เครือ่งใช ้หรอืเครือ่ง
อปุกรณ์ในตอนนีห้รอืหมวด 16

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9013.20 - เลเซอรน์อกจากเลเซอรไ์ดโอด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9013.80 - กลอปุกรณ์ เครือ่งใชแ้ละอปุกรณ์อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9013.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9013.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9014

9014.10 - เข็มทศิสําหรับหาทศิทาง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9014.20 - อปุกรณ์และเครือ่งใชสํ้าหรับใชใ้นการเดนิอากาศ
 หรอือวกาศ (นอกจากเข็มทศิ)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9014.80 - อปุกรณ์และเครือ่งใชอ้ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

กลอ้งจลุทรรศนน์อกจากกลอ้งจลุทรรศนแ์บบใชเ้ลนส์ รวมท ัง้เครือ่งดฟิแฟรกชนั

กลอปุกรณ์ทําดว้ยผลกึเหลว ทีไ่มไ่ดเ้ป็นของซึง่ระบไุวใ้นประเภทอืน่  เลเซอร ์ นอกจาก
เลเซอรไ์ดโอด รวมท ัง้เครือ่งใชแ้ละอปุกรณ์อืน่ๆเชงิทศันศ์าสตรท์ ีไ่มไ่ดร้ะบ ุ  หรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่
ในตอนนี้

เข็มทศิสําหรบัหาทศิทาง รวมท ัง้อปุกรณ์และเครือ่งใชอ้ืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการเดนิเรอืและเดนิอากาศ
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9014.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9014.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9015

9015.10 - เครือ่งหาพสัิย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9015.20 - เครือ่งวัดมมุและเครือ่งวัดระยะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9015.30 - เครือ่งวัดระดับ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9015.40 - อปุกรณ์และเครือ่งใชท้ีใ่ชใ้นการสํารวจ โดยวธิี
ถา่ยรปู

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9015.80 - อปุกรณ์และเครือ่งใชอ้ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9015.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9015.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9016

9016.00 เครือ่งช่ัง (บาลานซ)์ ทีม่คีวามไว 5 เซนตกิรัมหรอื
ไวกวา่ มหีรอืไมม่ตีุม้น้ําหนัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9016.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9017

9017.10 - โต๊ะเขยีนแบบ และเครือ่งเขยีนแบบ จะเป็นชนดิ
อัตโนมัตหิรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9017.20 - อปุกรณ์อืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการเขยีนแบบ  การทํา
เครือ่งหมายหรอืการคํานวณทางคณิตศาสตร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9017.30 - ไมโครมเิตอร์ แคลลเิปอร ์และเกจ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

อปุกรณ์และเครือ่งใชใ้นการสํารวจ (รวมถงึการสํารวจโดยวธิกีารถา่ยรปู)ใชใ้นทางอทุกศาสตร์
สมทุรศาสตร ์อทุกวทิยา อตุนุยิมวทิยาหรอืทางธรณี ฟิสกิส ์ (ไมร่วมถงึเข็มทศิ) รวมท ัง้เครือ่งหา
พสิยั

เครือ่งช ัง่ (บาลานซ)์ ทีม่คีวามไว 5 เซนตกิรมัหรอืไวกวา่ มหีรอืไมม่ตีุม้นํา้หนกั

อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเขยีนแบบ การทําเครือ่งหมาย หรอืการคํานวณทางคณิตศาสตร ์   (เช่น
เครือ่งเขยีนแบบ แพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร ์ชุดเขยีนแบบ สไลดร์ลู เครือ่งคํานวณแบบจาน) 
อปุกรณ์วดัความยาวทีใ่ชง้านดว้ยมอื (เช่น เสน้หรอืแถบสําหรบัวดั ไมโครมเิตอร ์แคลลเิปอร)์ ที่
ไมไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี้
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9017.80 - อปุกรณ์อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9017.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9017.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018

9018.11 - - เครือ่งบันทกึคลืน่หัวใจไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.12 - - เครือ่งกวาดตรวจดว้ยอัลตราโซนกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.13 - - เครือ่งตรวจสอบอวัยวะโดยใชพ้ลังงานจาก
สนามแมเ่หล็ก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.14 - - เครือ่งซนิทกิราฟิก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.20 - เครือ่งรังสอีัลตราไวโอเลตหรอือนิฟราเรด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.31 - - หลอดฉีดยา มหีรอืไมม่เีข็มฉีดยา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.32 - - เข็มฉีดยาทําดว้ยโลหะ และเข็มสําหรับเย็บแผล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.41 - - เครือ่งกรอฟัน จะรวมอยูบ่นฐานเดยีวกันกับ
เครือ่งอปุกรณ์ทางทันตกรรมอืน่ ๆ หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.49 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.49 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

อปุกรณ์และเครือ่งใชท้ีใ่ชใ้นทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์  ศลัยกรรม  ทนัตกรรม หรอื
วทิยาศาสตรส์ตัวแพทย ์รวมถงึเครือ่งซนิทกิราฟิก เครือ่งอปุกรณ์การแพทยท์างไฟฟ้าอืน่ๆ และ
อปุกรณ์สําหรบัตรวจวดัสายตา
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9018.50 - อปุกรณ์และเครือ่งใชอ้ืน่ ๆ เกีย่วกับนัยนต์า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9018.90 - อปุกรณ์และเครือ่งใชอ้ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9018.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9019

9019.10 - เครือ่งใชใ้นการบําบัดโรคโดยวธิทีางกล  เครือ่ง
นวด รวมทัง้เครือ่งทดสอบความถนัดในทาง
จติวทิยา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9019.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9019.20 - เครือ่งบําบัดโรคดว้ยโอโซน ดว้ยออกซเิจน
ดว้ยละอองน้ํายา เครือ่งชว่ยการหายใจ หรอื
เครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีใ่ชบํ้าบัดโรคทางเดนิหายใจ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9019.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9020

9020.00 เครือ่งใชใ้นการหายใจอืน่ๆ และหนา้กากป้องกัน
ไอพษิ แต่ไมร่วมถงึหนา้กากป้องกันทีไ่มม่ี
สว่นประกอบเชงิกลและไมม่ตัีวกรองแบบถอด
เปลีย่นได ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9020.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9021

9021.10 - เครือ่งใชท้างศัลยศาสตรก์ระดูกหรอืใชใ้นการ
รักษากระดูกหัก

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9021.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9021.21 - - ฟันปลอม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9021.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9021.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9021.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9021.31 - - ขอ้ต่อเทยีม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9021.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9021.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9021.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

เครือ่งใชท้างศลัยศาสตรก์ระดกู รวมถงึไมย้นัรกัเร ้ สายรดัทางศลัยกรรมและเครือ่งกดไสเ้ล ือ่น
เฝือกและเครือ่งใชอ้ืน่ๆ ในการรกัษากระดกูหกั อวยัวะเทยีม เครือ่งช่วยฟัง และเครือ่งใชอ้ืน่ๆ ที่
ใชส้วม พกหรอืฝงัในรา่งกาย เพือ่ทดแทนความผดิปกตหิรอืความพกิาร

เครือ่งใชใ้นการหายใจอืน่ๆ และหนา้กากป้องกนัไอพษิ แตไ่มร่วมถงึหนา้กากป้องกนัทีไ่มม่ ี
สว่นประกอบเชงิกลและไมม่ตีวักรองแบบถอดเปลีย่นได้

เครือ่งใชใ้นการบําบดัโรคโดยวธิทีางกล (เมคาโนเทอราพ)ี เครือ่งนวด เครือ่งทดสอบความถนดั
ในทางจติวทิยา รวมท ัง้เครือ่งบําบดัโรคดว้ยโอโซนดว้ยออกซเิจน ดว้ยละอองนํา้ยา เครือ่งช่วย
การหายใจ หรอืเครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชบํ้าบดัโรคทางเดนิหายใจ
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9021.40 - เครือ่งชว่ยฟัง ไมร่วมถงึสว่นประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9021.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9021.50 - เครือ่งคุมจังหวะสําหรับกระตุน้กลา้มเนือ้หัวใจ  
ไมร่วมถงึสว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9021.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9021.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9021.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9022

9022.12 - - เครือ่งคอมพวิเต็ดโทโมกราฟ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9022.13 - - อืน่ๆ ทีใ่ชป้ระโยชนท์างทันตกรรม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.13 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9022.14 - - อืน่ๆ ทีใ่ชป้ระโยชนท์างการแพทย์ ศัลยกรรม
หรอืสัตวแพทย์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.14 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9022.19 - - ใชป้ระโยชนท์างดา้นอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9022.21 - - ใชป้ระโยชนท์างการแพทย ์ศัลยกรรม     ทัน
ตกรรม หรอืสัตวแพทย์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9022.29 - - ใชป้ระโยชนท์างดา้นอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9022.30 - หลอดเอกซเรย์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9022.90 - อืน่ ๆ รวมถงึสว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9022.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9023

เครือ่งอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการแผเ่อกซเรยห์รอืการแผร่งัสแีอลฟา เบตา หรอืแกมมาเป็นหลกั จะใช้
ประโยชนท์างการแพทย ์ศลัยกรรม ทนัตกรรม หรอืสตัวแพทยห์รอืไมก็่ตาม รวมถงึเครือ่งบนัทกึ
ภาพรงัสหีรอืเครือ่งรงัสบํีาบดั หลอดเอกซเรย ์และเครือ่งกําเนดิเอกซเรย ์อืน่ๆ  เครือ่งกําเนดิ
ไฟฟ้าแรงสงูของเครือ่งเอกซเรย ์ แผงควบคมุและโตะ๊ควบคมุ จอ โตะ๊ เกา้อี ้และของทีค่ลา้ยกนัที่
ใชใ้นการตรวจหรอืรกัษาดว้ยเอกซเรย์

อปุกรณ์ เครือ่งอปุกรณ์และแบบจําลอง ทีอ่อกแบบเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการสาธติ (เช่น ใน
การศกึษาหรอืนทิรรศการ) ซึง่ไมเ่หมาะสําหรบัใชป้ระโยชนท์างดา้นอืน่ๆ
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9023.00 อปุกรณ์ เครือ่งอปุกรณ์และแบบจําลอง ที่
ออกแบบเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการสาธติ (เชน่ ใน
การศกึษาหรอืนทิรรศการ) ซึง่ไมเ่หมาะสําหรับใช ้
ประโยชนท์างดา้นอืน่ ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9023.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9024

9024.10 - เครือ่งจักรและเครือ่งใชสํ้าหรับทดสอบโลหะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9024.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9024.80 - เครือ่งจักรและเครือ่งใชอ้ืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9024.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9024.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9024.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9025

9025.11 - - ชนดิบรรจขุองเหลว สําหรับใชอ้า่นโดยตรง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9025.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9025.80 - อปุกรณ์อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9025.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9025.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9026

9026.10 - สําหรับวัดหรอืตรวจสอบการไหล หรอืระดับของ
ของเหลว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9026.20 - สําหรับวัดหรอืตรวจสอบความดัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

เครือ่งจกัรและเครือ่งใชส้ําหรบัทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนตอ่การอดั ความ
ยดืหยุน่หรอืคณุสมบตัเิชงิกลอืน่ๆ ของวตัถ ุ(เช่น โลหะ ไม ้สิง่ทอ กระดาษ พลาสตกิ)

ไฮโดรมเิตอรแ์ละอปุกรณ์ทีค่ลา้ยกนั เทอรโ์มมเิตอร์ ไพโรมเิตอร์ บารอมเิตอร ์ไฮโกรมเิตอร์
ไซโครมเิตอร ์จะบนัทกึไดห้รอืไมก็่ตาม  รวมท ัง้อปุกรณ์ดงักลา่วต ัง้แตส่องชนดิขึน้ไปทีป่ระกอบ
รว่มกนั

อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์สําหรบัวดัหรอืตรวจสอบการไหล ระดบั ความดนัหรอืตวัแปรอืน่ๆ ของ
ของเหลวหรอืกา๊ซ (เช่น เครือ่งวดัการไหล เกจระดบั มาโนมเิตอร ์เครือ่งวดัความรอ้น) ไมร่วมถงึ
อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์ตามประเภทที ่ 90.14  90.15  90.28  หรอื  90.32

หนา้ที ่332



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

9026.80 - อปุกรณ์หรอืเครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9026.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9026.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9027

9027.10 - เครือ่งวเิคราะหก์า๊ซหรอืควัน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9027.20 - โครมาโตกราฟ และ                              
เครือ่งอเิล็กโทรโฟรซีสี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9027.30 - สเปกโทรมเิตอร ์สเปกโทรโฟโตมเิตอรแ์ละ
สเปกโทรกราฟทีใ่ชรั้งสทีางแสง (รังสอีัลตรา   
ไวโอเลตรังสทีีม่องเห็นได ้ รังสอีนิฟราเรด)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9027.50 - อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชรั้งสทีางแสง
 (รังสอีัลตราไวโอเลต รังสทีีม่องเห็นได ้ รังสี
อนิฟราเรด)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9027.80 - อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9027.90 - ไมโครตอมรวมทัง้สว่นประกอบและอปุกรณ์
ประกอบ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9027.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9028

9028.10 - เครือ่งวัดกา๊ซ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9028.20 - เครือ่งวัดของเหลว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9028.30 - เครือ่งวัดไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์สําหรบัการวเิคราะหท์างฟิสกิกห์รอืเคมี (เช่น โพลารมิเิตอร ์ รแีฟรก
โตมเิตอร ์สเปกโทรมเิตอร ์เครือ่งวเิคราะหก์า๊ซหรอืควนั)   อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์สําหรบัวดั
หรอืตรวจสอบความหนดื ความพรนุ  การขยายตวั แรงตงึผวิหรอืทีค่ลา้ยกนั อปุกรณ์และ'เครือ่ง
อปุกรณ์สําหรบัการวดัหรอืตรวจสอบปรมิาณความรอ้น เสยีงหรอืแสง (รวมถงึเครือ่งวดัแสงใน
การถา่ยรปู) รวมท ัง้ไมโครตอม

เครือ่งวดัปรมิาณการจา่ยหรอืการผลติ กา๊ซ ของเหลวหรอืไฟฟ้า รวมถงึคาลเิบรติง้มเิตอรข์อง
เครือ่งดงักลา่ว
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9028.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9028.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9029

9029.10 - เครือ่งนับรอบ เครือ่งนับผลผลติ แท็กซีม่เิตอร์  
ไมลโีอมเิตอร ์ เครือ่งนับกา้วและทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9029.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9029.20 - เครือ่งบอกความเร็ว และเครือ่งวัดรอบ รวมทัง้
สตรอโบสโกป

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9029.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9029.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9029.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9030

9030.10 - อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์สําหรับวัด  หรอื
ตรวจหาการแผรั่งส ีทีทํ่าใหเ้กดิไอออไนเซชัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9030.20 - ออสซลิโลสโกป และออสซลิโลกราฟ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9030.31 - - มัลตมิเิตอรท์ีไ่มม่เีครือ่งบันทกึ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9030.32 - - มัลตมิเิตอรท์ีม่เีครือ่งบันทกึ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9030.33 - - อืน่ ๆ ทีไ่มม่เีครือ่งบันทกึ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.33 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9030.39 - - อืน่ ๆ ทีม่เีครือ่งบันทกึ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9030.40 - อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์อืน่ ๆ  ทีอ่อกแบบ
เป็นพเิศษ สําหรับโทรคมนาคม (เชน่ ครอส
ทอลก์มเิตอร ์เครือ่งวัดอัตรา กําลังขยาย 
เครือ่งวัดค่าความเพีย้น โซโฟมเิตอร)์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

ออสซลิโลสโกป เครือ่งวเิคราะหส์เปกตรมั อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์อืน่ๆ สําหรบัวดัหรอื
ตรวจสอบปรมิาณทางไฟฟ้า ไมร่วมถงึเครือ่งวดัตามประเภทที ่ 90.28  อปุกรณ์และเครือ่ง
อปุกรณ์สําหรบัวดัหรอืตรวจหาการแผร่งัสแีอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย ์คอสมกิ หรอืรงัสอี ืน่ๆ 
ทีทํ่าใหเ้กดิไอออไนเซชนั

เครือ่งนบัรอบ เครือ่งนบัผลผลติ แท็กซีม่เิตอร์ ไมลโีอมเิตอร์ เครือ่งนบักา้วและทีค่ลา้ยกนั เครือ่ง
บอกความเร็ว เครือ่งวดัรอบ (นอกจากของตามประเภทที ่ 90.14 หรอื 90.15) และสตรอโบสโกป
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9030.82 - - สําหรับวัดหรอืตรวจสอบเวเฟอรก์ึง่ตัวนําหรอื
อปุกรณ์กึง่ตัวนํา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.82 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9030.84 - - อืน่ๆ ทีม่เีครือ่งบันทกึ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.83 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9030.89 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9030.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9030.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9031

9031.10 - เครือ่งจักรสําหรับวัดหาความสมดุลยข์อง
สว่นประกอบทางกล

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9031.20 - โต๊ะทดสอบ (เทสตเ์บนช)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9031.41 - - สําหรับตรวจสอบเวเฟอรก์ึง่ตัวนําหรอือปุกรณ์
กึง่ตัวนํา ตรวจสอบโฟโตมาสก์หรอืเรตเิคลิทีใ่ช ้
ในการผลติอปุกรณ์กึง่ตัวนํา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.41 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9031.49 - - อืน่ๆ -เครือ่งฉายโพรไฟล์ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.49 จะ
ไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท
ยอ่ยอืน่ ๆ หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.49 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ย
อืน่ๆ  ยกเวน้จากประเภทยอ่ย   9031.41 ถงึ 9031.49

9031.80 - อปุกรณ์ เครือ่งใชแ้ละเครือ่งจักรอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9031.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9031.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9032

9032.10 - เทอรโ์มสแตต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

อปุกรณ์ เครือ่งใชแ้ละเครือ่งจกัรสําหรบัวดัหรอืตรวจสอบ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี้
รวมท ัง้เครือ่งฉายโพรไฟล ์(โพรไฟลโ์พรเจกเตอร)์

อปุกรณ์และเครือ่งอปุกรณ์สําหรบับงัคบัหรอืควบคมุโดยอตัโนมตั ิ
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9032.20 - มาโนสแตต สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9032.81 - - แบบไฮดรอลกิหรอืแบบนวิมาตกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.81 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9032.89 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.89 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทยอ่ยอืน่ๆ

9032.90 - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9032.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9033

9033.00 สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ (ทีไ่มไ่ดร้ะบุ
หรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี)้ สําหรับเครือ่งจักร 
เครือ่งใช ้อปุกรณ์หรอืเครือ่งอปุกรณ์ในตอนที ่90

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9033.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับประเภทอืน่ๆ

9101

9101.11 - - มหีนา้ปัดแบบกลไกเท่านัน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9101.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9101.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9101.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9101.21 - - ไขลานโดยอัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9101.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

ตอนที ่91  นาฬกิาชนดิคล็อกและชนดิวอตช ์และสว่นประกอบของนาฬกิาดงักลา่ว

นาฬกิาขอ้มอื นาฬกิาพกและนาฬกิาชนดิวอตชอ์ืน่ๆ รวมถงึนาฬกิาจบัเวลาทีม่ตีวัเรอืนทําดว้ย
โลหะมคีา่หรอืโลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมคีา่

สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบ (ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี)้ สําหรบัเครือ่งจกัร
เครือ่งใช ้ อปุกรณ์หรอืเครือ่งอปุกรณ์ในตอนที ่90
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9101.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9101.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9101.91 - - เดนิดว้ยไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9101.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9101.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9101.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิ
ภายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9102

9102.11 - - มหีนา้ปัดแบบกลไกเท่านัน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9102.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าของวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9102.12 - - มหีนา้ปัดแบบออปโตอเิล็กทรอนกิสเ์ท่านัน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9102.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าของวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9102.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9102.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าของวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9102.21 - - ไขลานโดยอัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9102.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าของวัตถดุบิ
ในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

นาฬกิาขอ้มอื นาฬกิาพกและนาฬกิาชนดิวอตชอ์ืน่ๆ รวมถงึนาฬกิาจบัเวลา นอกจากนาฬกิาตาม
ประเภทที ่ 91.01
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9102.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9102.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิ
ภายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9102.91 - - เดนิดว้ยไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9102.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิ
ภายในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9102.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9102.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9103

9103.10 - เดนิดว้ยไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9103.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9103.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9103.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9104

9104.00 นาฬกิาชนดิคล็อกแบบทีใ่ชก้ับแผงหนา้ปัด
อปุกรณ์และนาฬกิาชนดิคล็อกทีค่ลา้ยกัน สําหรับ
ยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรอืยานน้ํา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9104.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9105

9105.11 - - เดนิดว้ยไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9105.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

นาฬกิาชนดิคล็อกทีม่เีครือ่งนาฬกิาชนดิวอตช์ ไมร่วมถงึนาฬกิาชนดิคล็อกตามประเภทที่  91.04

นาฬกิาชนดิคล็อกแบบทีใ่ชก้บัแผงหนา้ปดัอปุกรณ์และนาฬกิาชนดิคล็อกทีค่ลา้ยกนั สําหรบัยาน
บก อากาศยาน ยานอวกาศหรอืยานนํา้

นาฬกิาชนดิคล็อกอืน่ๆ

หนา้ที ่338



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

9105.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9105.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9105.21 - - เดนิดว้ยไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9105.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9105.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9105.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9105.91 - - เดนิดว้ยไฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9105.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9105.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9105.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9106

9106.10 - เครือ่งลงเวลา  เครือ่งบันทกึเวลา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9106.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9106.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9106.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

เครือ่งบนัทกึเวลา และเครือ่งอปุกรณ์สําหรบัวดัหรอืบนัทกึหรอืบอกช่วงของเวลามเีครือ่งนาฬกิา
ชนดิคล็อกหรอืชนดิวอตชห์รอืมซีนิโครนสัมอเตอร ์(เช่น เครือ่งลงเวลา เครือ่งบนัทกึเวลา)
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9107

9107.00 สวติชตั์ง้เวลาทีม่เีครือ่งนาฬกิาชนดิคล็อกหรอื
ชนดิวอตชห์รอืมซีนิโครนัสมอเตอร์

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9107.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ หรอืเปลีย่นมา
จากประเภทที ่9114 และมสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9108

9108.11 - - มหีนา้ปัดแบบกลไกเท่านัน้ หรอืมกีลอปุกรณ์
ซึง่สามารถนําหนา้ปัดแบบกลไกมาประกอบรว่มได ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9108.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท อืน่ ๆ หรอืไมม่ี
การเปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9108.12 - - มหีนา้ปัดแบบออปโตอเิล็กทรอนกิสเ์ท่านัน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9108.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท อืน่ ๆ หรอืไมม่ี
การเปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9108.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9108.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ หรอืไมม่ี
การเปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9108.20 - ไขลานโดยอัตโนมัติ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9108.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท อืน่ ๆ หรอืไมม่ี
การเปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9108.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9108.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภท อืน่ ๆ หรอืไมม่ี
การเปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9109

9109.11 - - ของนาฬกิาปลุก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9109.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

สวติชต์ ัง้เวลาทีม่เีครือ่งนาฬกิาชนดิคล็อกหรอืชนดิวอตชห์รอืมซีนิโครนสัมอเตอร์

เครือ่งนาฬกิาชนดิวอตชท์ีส่มบรูณ์และประกอบแลว้

เครือ่งนาฬกิาชนดิคล็อกทีส่มบรูณ์และประกอบแลว้
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9109.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9109.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9109.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9109.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9110

9110.11 - - เครือ่งนาฬกิาทีส่มบรูณ์แลว้ซึง่ยังไมป่ระกอบ
หรอืประกอบเพยีงบางสว่น (ชดุเครือ่งนาฬกิา)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9110.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9110.12 - - เครือ่งนาฬกิาทียั่งไมส่มบรูณ์ซึง่ประกอบแลว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9110.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9110.19 - - เครือ่งนาฬกิาทีทํ่ามาอยา่งครา่ว ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9110.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9110.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9110.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9111

9111.10 - ตัวเรอืนทําดว้ยโลหะมคี่าหรอืโลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ย
โลหะมคี่า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากประเภทยอ่ย 9111.90 หรอืเปลีย่นมา
จากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย อืน่ ๆ และมสัีดสว่น
มลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9111.20 - ตัวเรอืนทําดว้ยโลหะสามญั จะชบุทองหรอืเงนิ
หรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากประเภทยอ่ย 9111.90 หรอืเปลีย่นมา
จากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย อืน่ ๆ และมสัีดสว่น
มลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

เครือ่งนาฬกิาชนดิวอตชห์รอืชนดิคล็อกทีส่มบรูณ์แลว้ ซึง่ยงัไมป่ระกอบหรอืประกอบเพยีง
บางสว่น (ชุดเครือ่งนาฬกิา) เครือ่งนาฬกิาชนดิวอตชห์รอืชนดิคล็อกทีย่งัไมส่มบรูณ์ซึง่ประกอบ
แลว้ รวมท ัง้เครือ่งนาฬกิาชนดิวอตชห์รอืชนดิคล็อกทีทํ่ามาอยา่งครา่ว ๆ

ตวัเรอืนนาฬกิาชนดิวอตชแ์ละสว่นประกอบของตวัเรอืนดงักลา่ว
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9111.80 - ตัวเรอืนอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากประเภทยอ่ย 9111.90 หรอืเปลีย่นมา
จากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ย อืน่ ๆ และมสัีดสว่น
มลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9111.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9111.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9112

9112.20 - ตัวเรอืน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9112.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9112.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9112.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9113

9113.10 - ทําดว้ยโลหะมคี่าหรอืโลหะทีหุ่ม้ตดิดว้ยโลหะมี
ค่า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9113.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9113.20 - ทําดว้ยโลหะสามัญ จะชบุทองหรอืเงนิหรอืไมก่็
ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9113.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9113.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9113.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9114

9114.10 - สปรงิ รวมถงึใยนาฬกิา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9114.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9114.20 - อัญมณี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9114.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9114.30 - หนา้ปัด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9114.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9114.40 - แผน่รอง และแผน่เชือ่ม (บรดิจ)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9114.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

ตวัเรอืนนาฬกิาชนดิคล็อกและตวัเรอืนแบบทีค่ลา้ยกนัสําหรบัของอืน่ๆ ในตอนนี ้และสว่นประกอบ
ของตวัเรอืนดงักลา่ว

สายนาฬกิาของนาฬกิาชนดิวอตช์ และสว่นประกอบของสายนาฬกิาดงักลา่ว

สว่นประกอบอืน่ๆ ของนาฬกิาชนดิคล็อกหรอืชนดิวอตช์
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9114.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9114.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9201

9201.10 - เปียโนแบบสายตัง้ (อัปไรตเ์ปียโน) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9201.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9201.20 - เปียโนแบบสายนอน (แกรนดเ์ปียโน) สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9201.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9201.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9201.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9202

9202.10 - เล่นโดยใชคั้นชัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9202.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9202.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9202.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9205

9205.10 - เครือ่งดนตรชีนดิบราสวนิด์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9205.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9205.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9205.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9206

9206.00 เครือ่งดนตรทีีใ่ชต้ ี(เชน่ กลอง ระนาด ฉิ่งหรอื
ฉาบ กรับ มารากัส)

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9206.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9207

9207.10 - เครือ่งดนตรทีีม่คียีบ์อรด์ นอกจากหบีเพลงชัก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9207.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

เครือ่งดนตรอีืน่ๆ ทีใ่ชเ้ป่า (เช่น คลารเินต ทรมัเป็ต ป่ีสกอ๊ต)

เครือ่งดนตรที ีใ่ชต้ ี(เช่น กลอง ระนาด ฉิง่หรอืฉาบ กรบั มารากสั)

เครือ่งดนตรที ีใ่ชไ้ฟฟ้าใหเ้กดิเสยีงหรอืขยายเสยีง (เช่น ออรแ์กน กตีาร ์หบีเพลงชกั)

เปียโนรวมถงึเปียโนอตัโนมตั ิฮารป์ซคิอรด์และเครือ่งสายอืน่ๆ ทีม่คียีบ์อรด์

เครือ่งสายอืน่ๆ (เช่น กตีาร ์ไวโอลนิ พณิ)

ตอนที ่92  เครือ่งดนตร ีรวมท ัง้สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเครือ่งดนตรี
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9207.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9207.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9208

9208.10 - กล่องดนตรี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9208.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9208.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9208.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9209

9209.30 - สายของเครือ่งดนตรี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9209.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9209.91 - - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเปียโน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9209.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9209.92 - - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเครือ่ง
ดนตร ีตามประเภทที ่92.02

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9209.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9209.94 - - สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของเครือ่ง
ดนตร ีตามประเภทที ่92.07

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9209.94 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9209.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9209.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9301

9301.11 - - ชนดิขับเคลือ่นไดใ้นตัว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9301.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9301.19 - - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9301.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

สว่นประกอบ (เช่น กลไกสําหรบักลอ่งดนตร)ี และอปุกรณ์ประกอบของเครือ่งดนตร ี(เช่น บตัร
จานและมว้น สําหรบัเครือ่งดนตร)ี รวมท ัง้เครือ่งใหจ้งัหวะดนตร ี(เมโทรโนม) สอ้มและหลอดเป่า
ทกุชนดิสําหรบัเทยีบเสยีง

ตอนที ่93  อาวธุและกระสนุ รวมท ัง้สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของของดงักลา่ว

อาวธุทีใ่ชใ้นทางทหาร นอกจากปืนลกูโม่ ปืนพกและอาวธุตามประเภทที ่93.07

กลอ่งดนตร ีออรแ์กนชนดิทีใ่ชต้ามสวนสนกุ (แฟรก์ราวดอ์อรแ์กน) ออรแ์กนกลชนดิเลน่ตามถนน
 นกกลทีร่อ้งเพลงได ้เล ือ่ยดนตรแีละเครือ่งดนตรอีืน่ๆ ทีไ่มจ่ดัเขา้ประเภท  ใดในตอนนี ้เครือ่ง
เลยีนเสยีงสตัวท์กุชนดิ รวมท ัง้นกหวดี แตรและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่หส้ญัญาณเสยีงโดยใชป้ากเป่า
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9301.20 - เครือ่งยงิจรวด  เครือ่งพน่ไฟ               เครือ่ง
ยงิลูกระเบดิ  รวมทัง้ท่อยงิตอรปิ์โด และเครือ่ง
ยงิทีค่ลา้ยกัน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9301.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9301.90 - อืน่ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9301.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9302

9302.00 ปืนลูกโมแ่ละปืนพก นอกจากของตามประเภทที่
93.03 หรอื 93.04

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9302.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9303

9303.10 - ปืนแกป๊ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9303.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9303.20 - ปืนลูกซองอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการกฬีา  การล่าสัตว์
หรอืการยงิเป้า รวมถงึปืนทีเ่ป็น  ทัง้ปืนลูกซอง
และปืนเล็กยาว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9303.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9303.30 - ปืนเล็กยาวอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการกฬีา การล่าสัตว์
หรอืการยงิเป้า

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9303.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9303.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9303.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9304

9304.00 อาวธุอืน่ๆ (เชน่ ปืนและปืนพกทีใ่ชส้ปรงิ ใชล้ม
หรอืใชก้า๊ซ กระบองตํารวจ) ไมร่วมถงึของตาม
ประเภทที ่93.07

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9304.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9305

9305.10 - ของปืนลูกโมห่รอืปืนพก สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9305.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9305.21 - - ลํากลอ้งปืนลูกซอง สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9305.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9305.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9305.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของของตามประเภทที่  93.01  ถงึ 93.04

ปืนลกูโมแ่ละปืนพก นอกจากของตามประเภทที่  93.03  หรอื  93.04

อาวธุปืนอืน่ๆ และกลอปุกรณ์ทีค่ลา้ยกนัซึง่ทํางานโดยการขบัดว้ยประจรุะเบดิ (เช่น ปืนลกูซอง
และปืนเล็กยาวทีใ่ชใ้นการกฬีา ปืนแกป๊ ปืนพลสุญัญาณ และอปุกรณ์อืน่ๆ ทีอ่อกแบบเพือ่ใชย้งิ
พลสุญัญาณเทา่น ัน้ ปืนพกและปืนลกูโมส่ําหรบัใชย้งิกระสนุหลอก ปืนพกยงิเข็มฉดียา ปืนยงิสง่
สายเชอืก)

อาวธุอืน่ๆ (เช่น ปืนและปืนพกทีใ่ชส้ปรงิ ใชล้มหรอืใชก้า๊ซ กระบองตํารวจ) ไมร่วมถงึของตาม
ประเภทที ่ 93.07
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9305.91 - - ของอาวธุทีใ่ชท้างทหารตามประเภทที่ 93.01 สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9305.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9305.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9305.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9306

9306.21 - - ลูกปืน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9306.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9306.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9306.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9306.30 - ลูกปืนอืน่ ๆ และสว่นประกอบของลูกปืนดังกล่าว สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9306.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9306.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9306.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9307

9307.00 กระบี ่ดาบ ดาบปลายปืน ทวนและอาวธุที่
คลา้ยกัน สว่นประกอบของของดังกล่าว รวมทัง้
ปลอกและฝักสําหรับของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9307.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9401

9401.10 - ทีน่ั่งชนดิทีใ่ชักับอากาศยาน สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9401.30 - ทีน่ั่งหมนุไดท้ีป่รับระดับความสงูได ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

กระบี ่ดาบ ดาบปลายปืน ทวนและอาวธุทีค่ลา้ยกนั สว่นประกอบของของดงักลา่ว รวมท ัง้ปลอก
และฝกัสําหรบัของดงักลา่ว

ตอนที ่94  เฟอรน์เิจอร ์  เครือ่งเตยีง   ฟกู   ฐานรองฟกู เบาะและสิง่ตกแตง่ยดัไสท้ ีค่ลา้ยกนั เครือ่งประทปีโคม
ไฟ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ เครือ่งหมายทีม่แีสงสวา่ง แผน่ป้ายชือ่ทีม่แีสงสวา่งและของทีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้
อาคารสําเร็จรปู

ทีน่ ัง่ (นอกจากของตามประเภทที่  94.02) จะปรบัเป็นเตยีงไดห้รอืไมก็่ตาม และสว่นประกอบของ
ของดงักลา่ว

ระเบดิ  ระเบดิมอื ตอรปิ์โด ทุน่ระเบดิ ขปีนาวธุและยทุโธปกรณ์ทีค่ลา้ยกนั สว่นประกอบของของ
ดงักลา่ว รวมท ัง้ลกูปืน กระสนุปืนอืน่ๆ  และจรวด และสว่นประกอบของของดงักลา่วรวมถงึลกู
ปรายและหมอนลกูปืน

หนา้ที ่346



พกิดัระบบ
ฮารโ์มไนซ ์
ฉบบัปี 2007

รายการสนิคา้ กฎถิน่กําเนดิเฉพาะรายสนิคา้

9401.40 - ทีน่ั่งทีป่รับเป็นเตยีงไดน้อกจากทีน่ั่ง สําหรับใช ้
ในสวนหรอืเครือ่งอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการพักแรม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9401.51 - - ทําดว้ยไมไ้ผห่รอืหวาย สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9401.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9401.61 - - มเีบาะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9401.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9401.71 - - มเีบาะ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.71 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9401.79 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.79 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9401.80 - ทีน่ั่งอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 35

9401.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9401.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9402

9402.10 - เกา้อีทํ้าฟัน เกา้อีตั้ดผม หรอืเกา้อีท้ีค่ลา้ยกัน
และสว่นประกอบของเกา้อีดั้งกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9402.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9402.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9402.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

เฟอรน์เิจอรท์ ีใ่ชใ้นทางการแพทย์ ศลัยกรรม ทนัตกรรมหรอืสตัวแพทย์ (เช่น  เตยีงผา่ตดั เตยีง
ตรวจโรค เตยีงโรงพยาบาลทีม่อีปุกรณ์กล เกา้อีทํ้าฟัน) เกา้อีต้ดัผม  และเกา้อีท้ ีค่ลา้ยกนัทีม่ ี
กลไกสําหรบัหมนุ เอนและเลือ่นขึน้ลงได ้รวมท ัง้สว่นประกอบของของดงักลา่วขา้งตน้
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9405

9405.10 - โคมระยา้และโคมไฟฟ้าอืน่ๆ สําหรับตดิเพดาน
หรอืผนัง ไมร่วมถงึของดังกล่าวชนดิทีใ่ชสํ้าหรับ
ใหแ้สงสวา่งแกท่ีส่าธารณะกลางแจง้หรอืถนน
หลวง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9405.30 - ชดุไฟตกแต่งชนดิทีใ่ชก้ับตน้ครสิตม์าส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9405.40 - เครือ่งประทปีโคมไฟอืน่ ๆ ทีใ่ชไ้ฟฟ้า สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9405.91 - - ทําดว้ยแกว้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9405.92 - - ทําดว้ยพลาสตกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.92 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9405.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9405.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9503

9503.00 รถจักรยานสามลอ้ สกตูเตอร ์รถยนตท์ีใ่ชเ้ทา้ถบี
และของเล่น ทีม่ลีอ้ทีค่ลา้ยกัน รถเข็นสําหรับ
ตุ๊กตา ตุ๊กตา ของเล่นอืน่ ๆ หุน่จําลองยอ่ขนาด 
(“มาตราสว่น”) และหุน่จําลองทีค่ลา้ยกัน เพือ่
นันทนาการ  จะเคลือ่นไหวไดห้รอืไมก่็ตาม 
รวมทัง้ของเล่นสําหรับฝึกสมองทุกชนดิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9503.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9504

9504.10 - วดิโีอเกมชนดิทีใ่ชก้ับเครือ่งรับโทรทัศน์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9504.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

ตอนที ่95  ของเลน่ ของเลน่เกม และของใชท้ีจ่ําเป็นในการเลน่กฬีา สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบของของ
ดงักลา่ว

รถจกัรยานสามลอ้ สกตูเตอร ์รถยนตท์ีใ่ชเ้ทา้ถบี และของเลน่ ทีม่ลีอ้ทีค่ลา้ยกนั รถเข็นสําหรบั
ตุก๊ตา ตุก๊ตา ของเลน่อืน่ ๆ หุน่จําลองยอ่ขนาด (“มาตราสว่น”) และหุน่จําลองทีค่ลา้ยกนั เพือ่
นนัทนาการ จะเคลือ่นไหวไดห้รอืไมก็่ตาม รวมท ัง้ของเลน่สําหรบัฝึกสมองทกุชนดิ

ของสําหรบัใชเ้ลน่เกมในสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ บนโตะ๊ หรอืในหอ้ง รวมถงึพนิเทเบลิ บลิเลยีด
โตะ๊พเิศษสําหรบัเลน่การพนนัและเครือ่งอปุกรณ์โบลิง่อตัโนมตั ิ

เครือ่งประทปีโคมไฟรวมถงึเซริช์ไลต์ สปอตไลต์ และสว่นประกอบของของดงักลา่ว ทีไ่มไ่ดร้ะบุ
หรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ รวมท ัง้เครือ่งหมายทีม่แีสงสวา่ง ป้ายชือ่ทีม่แีสงสวา่งและของทีค่ลา้ยกนั ซึง่ม ี
แหลง่กําเนดิแสงตดิอยูอ่ยา่งถาวร และสว่นประกอบของของดงักลา่ว ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่
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9504.20 - ของและอปุกรณ์ประกอบสําหรับบลิเลยีดทุกชนดิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9504.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9504.30 - ของเล่นเกมอืน่ ๆ ทีทํ่างานโดยใชเ้หรยีญ
ธนบัตร  บัตรธนาคาร เหรยีญทีใ่ชแ้ทนเงนิ หรอื
วธิกีารชําระเงนิอืน่ ๆ นอกจากเครือ่งอปุกรณ์โบลิง่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9504.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9504.40 - ไพ่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9504.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9504.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9504.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9505

9505.10 - ของสําหรับใชใ้นเทศกาลครสิตม์าส สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9505.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9505.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9505.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506

9506.11 - - รองเทา้สกี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.12 - - เครือ่งยดึรองเทา้สกี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.12 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.21 - - กระดานโตค้ลืน่ชนดิมใีบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.31 - - ไมต้กีอลฟ์ครบชดุ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

ของและเครือ่งอปุกรณ์สําหรบัใชใ้นการออกกําลงักายท ัว่ไป การเลน่ยมินาสตกิ  กรฑีาและกฬีา
อืน่ๆ (รวมถงึเทเบลิเทนนสิ) หรอืเกมกลางแจง้ ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอืรวมไวใ้นทีอ่ ืน่ในตอนนี ้รวมท ัง้สระ
วา่ยนํา้ และสระเลน่เรอื

ของทีใ่ชใ้นงานเทศกาล งานรืน่เรงิหรอืงานบนัเทงิอืน่ๆ รวมถงึของทีใ่ชใ้นการแสดงกลและการ
แสดงชวนหวั
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9506.32 - - ลูกกอลฟ์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.32 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.40 - ของและเครือ่งอปุกรณ์สําหรับการเล่นเทเบลิ
เทนนสิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.51 - - ไมเ้ทนนสิ จะขงึเอ็นหรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.51 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.59 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.59 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.61 - - ลูกเทนนสิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.61 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.62 - - ชนดิพองลมได ้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.62 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ

9506.69 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.69 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.70 - สเก็ตน้ําเข็ง และสเก็ตลูกลอ้ รวมถงึรองเทา้ส
เก็ตทีม่สีเก็ตตดิอยู่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.70 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.91 - - ของและเครือ่งอปุกรณ์สําหรับใชใ้นการออก
กําลังกายท่ัวไป การเล่นยมินาสตกิ หรอืกรฑีา

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9506.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9506.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9507

9507.10 - คันเบ็ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9507.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9507.20 - เบ็ดจะผกูกับสายนําหรอืไมก่็ตาม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9507.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

คนัเบ็ด เบ็ดและอปุกรณ์อืน่ๆ สําหรบัตกเบ็ด  สวงิจบัปลา สวงิจบัผเีส ือ้และสวงิทีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้
นกเทยีมสําหรบัลอ่นก (นอกจากของตามประเภทที ่ 92.08  หรอื  97.05) และของจําเป็นที่
คลา้ยกนัสําหรบัลา่สตัวห์รอืยงิสตัว์
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9507.30 - รอกมว้นสายเบ็ด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9507.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9507.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9507.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9508

9508.10 - ของและสัตวท์ีใ่ชใ้นการแสดงละครสัตวเ์ร่  และ
การแสดงสัตวเ์ร่

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9508.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9508.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9508.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9601

9601.10 - เขีย้วงาทีจั่ดทําแลว้ และของทําดว้ยเขีย้วงา สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9601.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ

9601.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9601.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ

9602

9602.00 วัตถสํุาหรับแกะสลักทีไ่ดจ้ากพชืหรอืแร่ ซึง่จัดทํา
แลว้และของทีทํ่าดว้ยวัตถเุหล่านี ้รวมทัง้ของที่
ไดโ้ดยการหล่อแบบหรอืการแกะสลัก ซึง่ทําดว้ย
ไข สเตยีรนิ  กัมธรรมชาตหิรอืเรซนิธรรมชาต ิ
หรอืทําดว้ยเพสตทํ์าแบบและของอืน่ ๆ ทีไ่ดจ้าก
การหล่อแบบหรอืการแกะสลัก ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอื
รวมไวใ้นทีอ่ ืน่ อันฮารด์เดนเยลาตนิทีจั่ดทําแลว้ 
(เวน้แต่เยลาตนิตามประเภทที ่35.03) และของ
ทําดว้ยอันฮารด์เดนเยลาตนิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9602.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับตอนอืน่ ๆ

9603

มา้หมนุ ชงิชา้ เครือ่งเลน่ยงิเป้า และเครือ่งเลน่อืน่ๆ ในสวนสนกุ รวมท ัง้ของและสตัวท์ ีใ่ชใ้นการ
แสดงละครสตัวเ์ร ่การแสดงสตัวเ์ร ่และการแสดงละครเร่

ไมก้วาด แปรง (รวมถงึแปรงทีเ่ป็นสว่นประกอบของเครือ่งจกัร เครือ่งใชห้รอืยานบก) เครือ่งกล
สําหรบักวาดพืน้โดยใชแ้รงคน ทีไ่มข่บัเคลือ่นดว้ยมอเตอร ์ไมถ้พู ืน้ (มอ้ป) ไมป้ดัฝุ่ นทําดว้ยขน
สตัวปี์ก ปมและปยุทีจ่ดัเตรยีมสําหรบัทําไมก้วาดหรอืแปรง แพ็ด  และลกูกลิง้สําหรบัทาส ี    รวม
ท ัง้สควจี ี(นอกจากสควจีแีบบลกูกลิง้)

วตัถสุําหรบัแกะสลกัทีไ่ดจ้ากพชืหรอืแร่ ซึง่จดัทําแลว้และของทีทํ่าดว้ยวตัถเุหลา่นี ้รวมท ัง้ของที่
ไดโ้ดยการหลอ่แบบหรอืการแกะสลกั ซึง่ทําดว้ยไข สเตยีรนิ กมัธรรมชาตหิรอืเรซนิธรรมชาต ิ
หรอืทําดว้ยเพสตทํ์าแบบและของอืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากการหลอ่แบบหรอืการแกะสลกั ทีไ่มไ่ดร้ะบหุรอื
รวมไวใ้นทีอ่ ืน่ อนัฮารด์เดนเยลาตนิทีจ่ดัทําแลว้ (เวน้แตเ่ยลาตนิตามประเภทที ่ 35.03) และของ
ทําดว้ยอนัฮารด์เดนเยลาตนิ

ตอนที ่96   ผลติภณัฑเ์บ็ดเตล็ด

เขีย้วงา กระดกู กระดองเตา่ เขาสตัว์ เขากวาง ปะการงั เปลอืกหอยมกุและวตัถสุําหรบัแกะสลกั
อืน่ๆ ทีไ่ดจ้ากสตัว ์ซึง่จดัทําแลว้ รวมท ัง้ของทีทํ่าดว้ยวตัถเุหลา่นี ้(รวมถงึของทีไ่ดโ้ดยการหลอ่
แบบ)
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9603.10 - ไมก้วาดและแปรงทีป่ระกอบดว้ยกิง่หรอืกา้นไม ้
หรอืวัตถอุืน่ทีไ่ดจ้ากพชื มัดรวมเขา้ดว้ยกัน   มี
หรอืไมม่ดีา้ม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9603.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9603.21 - - แปรงสฟัีน  รวมถงึแปรงสําหรับแปรงฟันปลอม สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9603.21 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9603.29 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9603.29 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9603.30 - แปรงสําหรับจติรกร พูก่ันสําหรับเขยีนและแปรง
ทีค่ลา้ยกันสําหรับใชก้ับเครือ่งสําอาง

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9603.30 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9603.40 - แปรงสําหรับทาส ีทาดสิเทมเปอร์ ทาวานชิหรอื
แปรงทีค่ลา้ยกัน (นอกจากแปรงตามประเภทยอ่ย
ที ่9603.30) รวมทัง้แพ็ดและลูกกลิง้สําหรับทาสี

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9603.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9603.50 - แปรงอืน่ๆ ทีเ่ป็นสว่นประกอบของเครือ่งจักร
เครือ่งใชห้รอืยาน

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9603.50 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9603.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9603.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9604

9604.00 แรง่และตะแกรงใชร้อ่นดว้ยมอื สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9604.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9605

9605.00 ของใชส้ว่นตัวทีใ่ชัในการประเทอืงโฉม การเย็บ
หรอืใชใ้นการทําความสะอาดรองเทา้หรอืเสือ้ผา้
ทีจั่ดทําขึน้เป็นชดุสําหรับเดนิทาง

สนิคา้ทีเ่ป็นชดุ หรอืสนิคา้ทีค่ละกันเหล่านี ้ทีจํ่าแนกใน
ประเภทยอ่ย 9605.00 จะตอ้งเป็นไปตามกฎวา่ดว้ยถิน่
กําเนดิทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 11 ของภาคผนวก 2

9608

9608.10 - ปากกาลูกลืน่ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ หรอืไมม่กีาร
เปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

แรง่และตะแกรงใชร้อ่นดว้ยมอื

ของใชส้ว่นตวัทีใ่ชใันการประเทอืงโฉม การเย็บหรอืใชใ้นการทําความสะอาดรองเทา้ หรอืเส ือ้ผา้
ทีจ่ดัทําขึน้เป็นชุดสําหรบัเดนิทาง

ปากกาลกูลืน่ ปากกาและมารก์เกอรท์ ีม่ปีลายปากทําดว้ยสกัหลาดหรอืวตัถพุรนุอืน่ๆ   
ปากกาหมกึซมึ   ปากกาสไตโลกราฟและปากกาอืน่ๆ ดพูลเิกติง้สไตโลส ์ดนิสอแบบหมนุและ
แบบกด ดา้มปากกา ดา้มจบั ดนิสอและดา้มทีค่ลา้ยกนั รวมท ัง้สว่นประกอบ (รวมถงึปลอกและ
แหนบ) ของของดงักลา่ว นอกจากของตามประเภทที ่96.09
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9608.20 - ปากกาและมารก์เกอรท์ีม่ปีลายปากทําดว้ย
สักหลาดหรอืวัตถพุรนุอืน่ๆ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯในระดับตอนอืน่ๆ หรอืไมม่กีาร
เปลีย่นประเภทพกิัดฯ แต่มสัีดสว่นมลูค่าวัตถดุบิใน
ประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 45

9608.31 - - ปากกาทีใ่ชอ้นิเดยีนองิก์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.31 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9608.39 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.39 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9608.40 - ดนิสอแบบหมนุหรอืแบบกด สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.40 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ

9608.50 - ชดุทีป่ระกอบดว้ยของตามประเภทยอ่ยขา้งตน้
ตัง้แต่สองประเภทขึน้ไป

สนิคา้ทีเ่ป็นชดุหรอืสนิคา้ทีค่ละกัน ทีจํ่าแนกใน
ประเภทยอ่ย 9608.50 จะตอ้งเป็นไปตามกฎวา่ดว้ยถิน่
กําเนดิทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 11 ของ   ภาคผนวก 2

9608.60 - ไสป้ากกาลูกลืน่ ทีป่ระกอบดว้ยปลาย
ปากกาลูกลืน่และหลอดหมกึ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.60 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9608.91 - - ปากปากกา และปลายปาก (นปิพอยต)์ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.91 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9608.99 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9608.99 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9609

9609.20 - ไสด้นิสอสดํีาหรอืสอีืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9609.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9609.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9609.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9610

9610.00 กระดานชนวนและกระดาน ทีม่พีืน้ผวิสําหรับเขยีน
หรอืวาด จะมกีรอบหรอืไมก่็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9610.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

กระดานชนวนและกระดาน  ทีม่พี ืน้ผวิสําหรบัเขยีนหรอืวาด จะมกีรอบหรอืไมก็่ตาม

ดนิสอ (นอกจากดนิสอตามประเภทที่ 96.08) เครยอน ไสด้นิสอ  พาสเทล ถา่นวาดเขยีน ชอลก์
สําหรบัเขยีนหรอืวาด และชอลก์สําหรบัช่างตดัเส ือ้
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9612

9612.10 - รบิบิน้ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9612.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9613

9613.10 - เครือ่งขดีไฟชนดิพก ใชก้า๊ซเป็นเชือ้เพลงิ ไม่
สามารถเตมิเชือ้เพลงิซํ้าได ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40

9613.20 - เครือ่งขดีไฟชนดิพก ใชก้า๊ซเป็นเชือ้เพลงิ เตมิ
เชือ้เพลงิซํ้าได ้

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40

9613.80 - เครือ่งขดีไฟอืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.80 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  และมี
สัดสว่นมลูค่าวัตถดุบิในประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40

9613.90 - สว่นประกอบ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9613.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9614

9614.00 - กลอ้งยาเสน้ (รวมถงึหัวกลอ้ง) และกลอ้งซกิาร์
หรอืกลอ้งบหุรี ่รวมทัง้ สว่นประกอบของของ
ดังกล่าว

- กลอ้งยาเสน้และหัวกลอ้ง ภายใตป้ระเภทยอ่ย
9614.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ใน
ระดับประเภทยอ่ยอืน่ ๆ  หรอื

- สนิคา้อืน่ ๆ ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9614.00 จะไดถ้ิน่
กําเนดิเมือ่เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9615

9615.11 - - ทําดว้ยยางแข็งหรอืพลาสตกิ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9615.11 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9615.19 - - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9615.19 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9615.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9615.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

กลอ้งยาเสน้ (รวมถงึหวักลอ้ง) และกลอ้งซกิารห์รอืกลอ้งบหุร ี่ รวมท ัง้สว่นประกอบของของดงักลา่ว

หว ีทีจ่บัผมและของทีค่ลา้ยกนั กิบ๊หนบีผม คมีมว้นผม กิบ๊ปากเป็ด ทีม่ว้นผมและของทีค่ลา้ยกนั
(นอกจากของตามประเภทที ่85.16) และสว่นประกอบของของดงักลา่ว

รบิบิน้เครือ่งพมิพด์ดีหรอืรบิบิน้ทีค่ลา้ยกนั ทีม่หีมกึหรอืจดัทําอยา่งอืน่เพือ่ใหเ้กดิรอยจากการ
พมิพ ์จะอยูบ่นแกนมว้นหรอืในตลบัหรอืไมก็่ตาม รวมท ัง้แทน่ประทบัตรา จะมหีมกึหรอืไมก็่ตาม มี
หรอืไมม่กีลอ่ง

ไฟแช็กและเครือ่งขดีไฟอืน่ๆ จะเป็นแบบกลไกหรอืแบบไฟฟ้าหรอืไมก็่ตาม และสว่นประกอบของ
ของดงักลา่ว นอกจากหนิเหล็กไฟและไส้
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9616

9616.10 - ทีฉ่ีดน้ําหอมและทีฉ่ีดเครือ่งประทนิรา่งกายและ
ประเทอืงโฉมทีค่ลา้ยกัน คอต่อและหัวฉีดของ
ของดังกล่าว

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9616.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9616.20 - พัฟทาแป้งและแพ็ดสําหรับใชก้ับเครือ่งสําอาง
หรอืสิง่ปรงุแต่ง สําหรับประทนิรา่งกายหรอื
ประเทอืงโฉม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9616.20 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9618

9618.00 หุน่สําหรับชา่งตัดเสือ้ และหุน่รปูคนอืน่ๆ รวมทัง้
หุน่ยนตแ์ละหุน่ตัง้แสดงอืน่ ๆ ทีทํ่าคลา้ยมชีวีติ 
ใชสํ้าหรับตกแต่งหนา้รา้น

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9618.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9701

9701.10 - ภาพระบาย ภาพลายเสน้และภาพพาสเทล สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9701.10 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9701.90 - อืน่ ๆ สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9701.90 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9702

9702.00 ภาพตน้แบบทีทํ่าจากรอยแกะสลัก จากแผน่พมิพ์
หรอืพมิพห์นิ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9702.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9703

9703.00 ประตมิากรรมวัตถหุรอืรปูปัน้หรอืรปูหล่อ ทีเ่ป็น
ตน้แบบทําดว้ยวัตถใุดก็ตาม

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9703.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9704

9704.00 ไปรษณียากรหรอือากรแสตมป์ สิง่ทีม่ตีราประทับ
แทนไปรษณียากร ไปรษณียากรทีป่ระทับตราวัน
ออกใช ้กระดาษทีม่ตีราไปรษณียแ์ละของที่
คลา้ยกัน ใชแ้ลว้หรอืยังไมใ่ช ้นอกจากของตาม
ประเภทที ่49.07

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9704.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

ประตมิากรรมวตัถหุรอืรปูปัน้หรอืรปูหลอ่ทีเ่ป็นตน้แบบทําดว้ยวตัถใุดก็ตาม

ไปรษณียากรหรอือากรแสตมป์ สิง่ทีม่ตีราประทบัแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรทีป่ระทบัตรา
วนัออกใช ้กระดาษทีม่ตีราไปรษณียแ์ละของทีค่ลา้ยกนั ใชแ้ลว้หรอืยงัไมใ่ช ้นอกจากของตาม
ประเภทที ่49.07

ภาพระบาย ภาพลายเสน้และภาพพาสเทล ทีเ่ขยีนดว้ยมอืท ัง้หมด (นอกจากแบบเขยีนตาม
ประเภทที ่49.06 และผลติภณัฑท์ีร่ะบายสหีรอืประดบัตกแตง่ดว้ยมอื) ภาพประดษิฐช์นดิคอลลาจ
และแผน่ประดบัทีค่ลา้ยกนั

ภาพตน้แบบทีทํ่าจากรอยแกะสลกั จากแผน่พมิพห์รอืพมิพห์นิ

ตอนที ่97   ศลิปกรรม ของทีน่กัสะสมรวบรวม และโบราณวตัถุ

หุน่สําหรบัช่างตดัเส ือ้ และหุน่รปูคนอืน่ๆ รวมท ัง้หุน่ยนตแ์ละหุน่ต ัง้แสดงอืน่ ๆ ทีทํ่าคลา้ยมชีวีติ
ใชส้ําหรบัตกแตง่หนา้รา้น

ทีฉ่ดีนํา้หอมและทีฉ่ดีเครือ่งประทนิรา่งกายหรอืประเทอืงโฉมทีค่ลา้ยกนั คอตอ่และหวัฉดีของของ
ดงักลา่ว รวมท ัง้พฟัทาแป้งและแพ็ดสําหรบัใชก้บัเครือ่งสําอางหรอืส ิง่ปรงุแตง่สําหรบัประทนิ
รา่งกายหรอืประเทอืงโฉม
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9705

9705.00 ของสะสมและของทีนั่กสะสมรวบรวม ซึง่เกีย่ว
กับสัตวศาสตร ์พฤกษศาสตร ์วทิยาแร ่กายวภิาค
ศาสตร ์ประวัตศิาสตร ์โบราณคด ีโบราณชวีวทิยา
 ชาตพัินธุว์รรณา หรอืเหรยีญโบราณ

สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9705.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

9706

9706.00 โบราณวัตถทุีม่อีายเุกนิ 100 ปี สนิคา้ภายใตป้ระเภทยอ่ย 9706.00 จะไดถ้ิน่กําเนดิเมือ่
เปลีย่นมาจากพกิัดฯ ในระดับประเภทอืน่ ๆ

โบราณวตัถทุ ีม่อีายเุกนิ 100 ปี

ของสะสมและของทีน่กัสะสมรวบรวม ซึง่เกีย่วกบัสตัวศาสตร์ พฤกษศาสตร ์วทิยาแร ่กายวภิาค
ศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีโบราณชวีวทิยา ชาตพินัธุว์รรณา หรอืเหรยีญโบราณ
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Appendix II  

as referred to  in paragraph 2 of Article 15 of Annex 2 
to the Protocol between the Kingdom of Thailand and 

the Republic of Peru 
to Accelerate the Liberalization of Trade in Goods    

and Trade Facilitation 
Minimal Information Certificate of Origin 

 

 
บัญชีแนบท้าย ๒   

ตามที่อ้างถึงในวรรค ๒ ของข้อ ๑๕ ของภาคผนวก ๒ 
ของพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู  
เพื่อเร่งการเปิดเสรีการคา้สนิค้าและการอํานวยความ

สะดวกทางการค้า   
ข้อมูลขัน้ตํ่าหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิคา้ 

 

Subject to the provisions of paragraph of Article 15, a 
Certificate of Origin shall include the following minimal 
information: 

ภายใต้ข้อกําหนดของวรรค ๒ ของข้อ ๑๕ หนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าต้องรวมถึงข้อมูลขั้นตํ่าดังต่อไปน้ี 
 

1. Name and legal address (including city and country) of 
     the exporter;  

๑. ช่ือและที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) 
ของ   ผู้ส่งออก  

2. Name and legal address (including city and country) of  
     the producer, if known; 

๒. ช่ือและที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ)  
ของผู้ผลิต หากทราบ 

3. Name and legal address (including city and country) of 
     the importer, if known; 

๓. ช่ือและที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ)  
ของผู้นําเข้า หากทราบ 

4. Description of the good(s) for which preferential tariff 
     treatment is claimed, which shall contain sufficient  
     details to relate it to the invoice description and the  
     relevant code(s) under the Harmonized System  
     nomenclature; 

๔. รายละเอียดของสินค้าที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรจะต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอโดยแสดงให้
สัมพันธ์กับรายละเอียดในบัญชีราคาสินค้าและประเภท
พิกัดที่เก่ียวข้องภายใต้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 

5. Harmonized System classification at the six digit level  
     for the good(s) for which preferential tariff treatment is  
     claimed; 

๕. การจําแนกประเภทพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ณ 
ระดับหกหลักสําหรับสินค้าที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร 

6. Quantity, gross weight and value (FOB) of the goods(s); ๖. ปริมาณ นํ้าหนักรวมและราคา (เอฟโอบี) ของสินค้า 

7. Number and date of invoice; ๗. หมายเลขและวันที่ของบัญชีราคาสินค้า 

8. Country of origin of the good(s); ๘. ประเทศถิ่นกําเนิดของสินค้า 

9. Origin criteria satisfied by the good(s) in accordance  
     with Annex 2. If the good satisfies a specific rule of     

๙. เกณฑ์ถิ่นกําเนิดของสินค้าตามภาคผนวก ๒ ถ้าสินค้า
น้ันเป็นไปตามกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้าที่กําหนดไว้ 
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บัญชีแนบท้าย ๒   

ตามที่อ้างถึงในวรรค ๒ ของข้อ ๑๕ ของภาคผนวก ๒ 
ของพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู  
เพื่อเร่งการเปิดเสรีการคา้สนิค้าและการอํานวยความ

สะดวกทางการค้า   
ข้อมูลขัน้ตํ่าหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิคา้ 

 

     origin, the rule regarding change in tariff classification,  
     regional value content requirement or other applicable  
     requirements shall be specified. 

ได้แก่ การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร หรือสัดส่วนมูลค่าการ
ผลิตในภูมิภาค หรือเกณฑ์อ่ืนที่กําหนดไว้ 

     The origin criteria shall be specified as follows:    ต้องระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า ดังต่อไปน้ี 

a. Wholly Obtained: WO; indicating the corresponding 
subparagraph of Article 3 of Annex 2. 

 

 เอ. สินค้าได้มาทั้งหมดในประเทศภาคี เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในวรรคย่อยของข้อ ๓ ของภาคผนวก ๒ ให้
ระบุ “WO” 

b. Specific Rule of Origin: PS; indicating one or a 
combination of the following: 

 
 

i. Change from any other subheading: CTSH 

ii. Change from any other heading: CTH 

iii. Change from any other chapter: CC 

iv. Regional Value Content: RVC 

v. Chapter Note: Note 

vi. Technical Requirement: TR 

 

   บี. สินค้าเป็นไปตามกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า ให้
ระบุ “PS” พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ดังต่อไปนี้เกณฑ์เดียว
หรือหลายเกณฑ์ร่วมกัน  

(๑) การเปลี่ยนจากประเภทย่อยอ่ืน: “CTSH” 

(๒) การเปลี่ยนจากประเภทอ่ืน: “CTH” 

(๓) การเปลี่ยนจากตอนอ่ืน: “CC” 

(๔) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค: “RVC”  

(๕) หมายเหตุของตอน: “Note” 

(๖) ข้อกําหนดทางเทคนิค: “TR” 

 

c. Exclusively from originating materials: EO     ซี. สินค้าได้ผลิตขึ้นในอาณาเขตของประเทศภาคี
เท่าน้ันจากวัตถุที่ได้ถิ่นกําเนิด ให้ระบุ “EO” 

d. Set or Assortment: Set;     ดี. สินค้าที่จัดเป็นชุดหรือคละกันได้ถิ่นกําเนิดให ้ 
ระบุ “Set” 
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ข้อมูลขัน้ตํ่าหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสนิคา้ 

 

10. Name of the officer designated by the certifying entity  
     who  signs the Certificate of Origin; 

๑๐. ช่ือของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานท่ี
มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าให้เป็นผู้มี
อํานาจลงนามในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 

11. Date on which the Certificate of Origin was signed by  
     the designated officer; 

๑๑. วันที่ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าซึ่งลงนาม
โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายน้ัน 

12. Observations indicating any exceptional cases as  
     provided for in Article 15(9) of Annex 2; 

๑๒. หากออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้
เง่ือนไขของกรณียกเว้นที่กําหนดในวรรค ๙ ของข้อ ๑๕ 
ของภาคผนวก ๒ ต้องระบุให้มีข้อความตามที่กําหนดไว้
ในข้อดังกล่าวด้วย 

13. Declaration Statement where the designated officer 
certifies that the details and statements provided by 
the exporter in the Certificate of Origin are correct.  
The declaration shall include the handwritten 
signature of the designated officer and the seal of the 
certifying entity; 

๑๓. เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าสําแดงรายละเอียดและข้อมูลที่ได้รับจากผู้ส่งออก
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าอย่างถูกต้อง รวมถึงการ
ลงนามลายมือช่ือด้วยตนเองของผู้มีอํานาจออกหนังสือ
รับรองฯ และลงตราประทับของหน่วยงานผู้มีอํานาจ
ดังกล่าวในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าน้ัน 

14. Declaration by the exporter who requests the 
Certificate of Origin that the good(s) covered in the 
Certificate of Origin meets the rules of origin in 
accordance with Annex 2. The declaration shall 
include the handwritten signature of the exporter 

๑๔. การสําแดงโดยผู้ส่งออกซึ่งเป็นผู้ขอหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าว่าสินค้าทั้งหมดที่สําแดงในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าน้ันมีคุณสมบติของกฎว่าด้วยถิ่น
กําเนิดสินค้าตามภาคผนวก ๒  การสําแดงให้รวมถึง
ลายมือช่ือที่ลงนามด้วยตนเองของผู้ส่งออก 
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as referred to  in paragraph 4 of Article 15 of 
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Declaration of the Producer 
 

 
บัญชีแนบท้าย ๓   

ตามที่อ้างถึงในวรรค ๔ ของข้อ ๑๕ ของภาคผนวก ๒ 
ของพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู  

เพื่อเร่งการเปิดเสรทีางการค้าสินค้าและการอํานวยความ
สะดวกทางการค้า   

ข้อมูลขัน้ตํ่า 
ใบสาํแดงของผู้ผลิต 

 

1. Name and legal address (including city and 
country), telephone number, fax number, and 
email address of the producer;  

๑.  ช่ือและที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผูผ้ลิต 

2. Name, identification document, position, 
telephone number, fax number, and email 
address of the producer’s representative; 

 

๒ .  ช่ือ เอกสารประจําตัว ตําแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของตัวแทนของผู้ผลิต 

3. Declaration by the producer that the good(s) 
covered by the Declaration of the producer 
complies with the rules of origin provided for in 
Annex 2; 

 

๓.   การสําแดงโดยผู้ผลิตว่าสินค้าทั้งหมดที่ได้สําแดงในใบ
สําแดงของผู้ผลิตน้ีเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าที่
กําหนดไว้ในภาคผนวก ๒ 

 

4. Date, number of pages of the Declaration of 
the producer, and handwritten signature of the 
producer’s representative; 

๔.  วันที่  จํานวนหน้าของใบสําแดงของผู้ผลิต และลายมือช่ือ
ที่ลงนามด้วยตนเองของตัวแทนของผู้ผลิต 

5. Name and legal address (including city and 
country), telephone number, fax number, and 
email address of the exporter;  

๕.  ช่ือและที่อยู่ตามกฎหมาย (รวมถึงเมืองและประเทศ) 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และที่อยู่ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ส่งออก 

 

6. Number and date of invoice; ๖.   หมายเลขและวันที่ของบัญชีราคาสินค้า 

7. National tariff classification for the good(s) for 
which the preferential tariff treatment is 
claimed; 

 

๗.   การจําแนกพิกัดศุลกากรของสินค้าที่ขอรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร 
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ใบสาํแดงของผู้ผลิต 

 

8. Description of the good(s) for which 
preferential tariff treatment is claimed, which 
shall contain sufficient details to relate it to 
the invoice description and the relevant code 
under the Harmonized System nomenclature; 

๘. รายละเอียดของสินค้าที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
จะต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอโดยแสดงให้สัมพันธ์กับ
รายละเอียดในบัญชีราคาสินค้า และประเภทพิกัดที่
เก่ียวข้องภายใต้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 

 

9. Constitutive material, use and application of 
the good(s); 

๙. วัตถุดิบที่ใช้เป็นองค์ประกอบ การใช้และการใช้ประโยชน์
ของสินค้า 

10. Measure unit of the good(s); ๑๐.  หน่วยวัดของสินค้า 

11. Complete list of material involved in the 
production process of the good(s) (by Measure 
unit), including: 

a) Description of the non-originating material, 
and their corresponding tariff code under the 
Harmonized System, Country of origin, CIF 
value, and percentage of the total FOB value 
of the good(s); 

 

b) Description of the originating material, and 
their corresponding tariff code under the 
Harmonized System, providers, invoice value, 
and percentage of the total FOB value of the 
good(s); 

๑๑. รายการที่ครบถ้วนของวัตถุซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต 
สินค้า (ตามหน่วยวัด) รวมถึง 

 
เอ) รายละเอียดของวัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด และประเภท

พิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์ที่เก่ียวข้อง 
ประเทศถิ่นกําเนิด ราคาซีไอเอฟ และร้อยละของ
ราคาเอฟโอบีทั้งหมดของสินค้า 

 

บี)  รายละเอียดของวัตถุที่ได้ถิ่นกําเนิด และประเภท
พิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์ที่เก่ียวข้อง  
ผู้จัดหา ราคาในบัญชีราคาสินค้า และร้อยละของ
ราคาเอฟโอบีทั้งหมดของสินค้า 

 

12. Production process diagram of the good(s); ๑๒. แผนผังกระบวนการผลิตของสินค้า 
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ข้อมูลขัน้ตํ่า 
ใบสาํแดงของผู้ผลิต 

 

13. Cost structure of the good(s), including; 

a) Monetary unit; 
 
b) Direct costs including. without limitation, 

non-originating raw material, originating raw 
material, labour costs, and other fabrication 
costs; 

c) Indirect costs including. Without limitation, 
operational expenses, profit; 

d) Ex-work Price; 

e) Internal freight; 

f) FOB Price; 
 

๑๓. โครงสร้างต้นทุนของสินค้า 

เอ) หน่วยเงินตรา 
 
บี)  ต้นทุนทางตรง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะวัตถุดิบที่

ไม่ได้ถิ่นกําเนิด วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิด ค่าแรงงาน 
และต้นทุนการผลิตอ่ืนๆ 

ซี)  ต้นทุนทางอ้อม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการ กําไร 

ดี)   ราคา ณ หน้าโรงงาน 

อี)   ค่าขนส่งในประเทศ 

เอฟ) ราคาเอฟโอบี  

14. Origin criteria satisfied by the good(s) in 
accordance with Annex 2. If the good(s) 
satisfies a specific rule of origin, the rule 
regarding change in tariff classification, regional 
value content requirement or other applicable 
requirements shall be specified; 

 

๑๔. เกณฑ์ถิ่นกําเนิดของสินค้าที่มีคุณสมบัติตามภาคผนวก ๒ 
ถ้าสินค้า น้ันเ ป็นไปตามกฎถิ่นกํา เ นิดเฉพาะราย  
สินค้าที่กําหนดไว้ ก็จะต้องระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิด ได้แก่ 
การเปล่ียนพิกัดศุลกากร หรือสัดส่วนมูลค่าการผลิตใน
ภูมิภาค หรือเกณฑ์อ่ืนที่กําหนดไว้ 

 

15. regional value content of the goods(s); ๑๕. สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคของสินค้า 

16. Any other relevant provisions (including de 
minimis) related to the origin of the goods(s). 

 

๑๖. ข้อกํ าหนด อ่ืนใด  (รวมทั้ ง  กฎเกณฑ์ขั้ น ตํ่ า  (de 
minimis) ที่เก่ียวข้องกับถิ่นกําเนิดของสินค้า) 

 
 



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 
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TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/2. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0207.32 
 
 
 

0207.33 
 
 
 

0207.34 
 
 
 

0207.35 
 
 
 

0207.36 
 

0207.41 
0207.51 

ex0207.60 
 

0207.42 
0207.52 

ex0207.60 
 

0207.43 
0207.53 

 
0207.44 
0207.54 

ex0207.60 
 

0207.45 
0207.55 

ex0207.60 
 

0208.40 
 

0208.90 
 

ex0208.40 
 

ex0208.40 
0208.60 
0208.90 

 
0209.00 

 
0209.10 
0209.90 

 
0210.92 

 
0210.99 

 

ex0210.92 
 

ex0210.92 
0210.99 

 
0301.10 

 
 

0301.93 
 
 

0301.94 
 

0301.99 
 

0301.11 
0301.19 

 
0301.93 

ex0301.99 
 

ex0301.94 
 

ex0301.94 
ex0301.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/3. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0302.12 
 
 

0302.29 
 
 

0302.35 
 

0302.39 
 
 

0302.40 
 

0302.50 
 

0302.61 
 

0302.62 
 

0302.63 
 

0302.64 
 

0302.65 
 

0302.66 
 

0302.67 
 

0302.68 
 

0302.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0302.70 
 

0302.13 
0302.14 

 
0302.24 
0302.29 

 
ex0302.35 

 
ex0302.35 
0302.39 

 
0302.41 

 
0302.51 

 
0302.43 

 
0302.52 

 
0302.53 

 
0302.44 

 
0302.81 

 
0302.74 

 
0302.47 

 
0302.83 

 
0302.42 
0302.45 
0302.46 
0302.54 
0302.55 
0302.56 
0302.59 
0302.71 
0302.72 
0302.73 
0302.79 
0302.82 
0302.84 
0302.85 
0302.89 

 
0302.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/4. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0303.19 
 

0303.21 
 

0303.22 
 

0303.29 
 

0303.39 
 
 

0303.45 
 

0303.49 
 
 

0303.52 
 

0303.61 
 

0303.62 
 

0303.71 
 

0303.72 
 

0303.73 
 

0303.74 
 

0303.75 
 

0303.76 
 

0303.77 
 

0303.78 
 

0303.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0303.80 
 

0303.12 
 

0303.14 
 

0303.13 
 

0303.19 
 

0303.34 
0303.39 

 
ex0303.45 

 
ex0303.45 
0303.49 

 
0303.63 

 
0303.57 

 
0303.83 

 
0303.53 

 
0303.64 

 
0303.65 

 
0303.54 

 
0303.81 

 
0303.26 

 
ex0303.84 

 
0303.66 

 
0303.23 
0303.24 
0303.25 
0303.29 
0303.55 
0303.56 
0303.67 
0303.68 
0303.69 
0303.82 
0303.89 

 
0303.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/5. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0304.11 
 
 

0304.12 
 
 

0304.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0304.21 
 

0304.22 
 

0304.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0304.99 
 

0304.45 
0304.54 

 
0304.46 
0304.55 

 
0304.31 
0304.32 
0304.33 
0304.39 
0304.41 
0304.42 
0304.43 
0304.44 
0304.49 
0304.51 
0304.52 
0304.53 
0304.59 

 
0304.84 

 
0304.85 

 
0304.61 
0304.62 
0304.63 
0304.69 
0304.71 
0304.72 
0304.73 
0304.74 
0304.75 
0304.79 
0304.81 
0304.82 
0304.83 
0304.86 
0304.87 
0304.89 

 
0304.93 
0304.94 
0304.95 
0304.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/6. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0305.30 
 
 
 

0305.41 
 
 
 

0305.42 
 
 
 

0305.49 
 
 
 
 
 
 

0305.51 
 
 
 

0305.59  
 
 
 
 

0305.61 
 
 
 

0305.62 
 
 
 

0305.63 
 
 
 

0305.69  
 

0305.31 
0305.32 
0305.39 

 
0305.41 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.42 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.43 
0305.44 
0305.49 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.51 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.59 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.61 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.62 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.63 

ex0305.72 
ex0305.79 

 
0305.64 
0305.69 

ex0305.71 
ex0305.72 
ex0305.79 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/7. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0306.11 
 

0306.12 
 

0306.13 
 
 

0306.14 
 

0306.19 
 
 

0306.21 
 

0306.22 
 

0306.23 
 
 

0306.24 
 

0306.29 
 

ex0306.11 
 

ex0306.12 
 

ex0306.16 
ex0306.17 

 
ex0306.14 

 
ex0306.15 
ex0306.19 

 
ex0306.21 

 
ex0306.22 

 
ex0306.26 
ex0306.27 

 
ex0306.24 

 
ex0306.25 
ex0306.29 

 
0307.10 

 
 

0307.29 
 

0307.39 
 

0307.49 
 

0307.59 
 

0307.60 
 

0307.91 
 
 
 
 
 
 
 

0307.99 
 

0307.11 
ex0307.19 

 
ex0307.29 

 
ex0307.39 

 
ex0307.49 

 
ex0307.59 

 
ex0307.60 

 
0307.71 
0307.81 
0307.91 
0308.11 
0308.21 

ex0308.30 
ex0308.90 

 
ex0307.79 
ex0307.89 
ex0307.99 
ex0308.19 
ex0308.29 
ex0308.30 
ex0308.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/8. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0401.30 
 

0401.40 
0401.50 

 
0407.00 

 
0407.11 
0407.19 
0407.21 
0407.29 
0407.90 

 
0603.19 

 
0603.15 
0603.19 

 
0604.10 

 
 

0604.91 
 

0604.99 
 

ex0604.20 
ex0604.90 

 
ex0604.20 

 
ex0604.90 

 
0709.90 

 
0709.91 
0709.92 
0709.93 
0709.99 

 
0713.39 

 
 
 

0713.90 
 

0713.34 
0713.35 
0713.39 

 
0713.60 
0713.90 

 
0714.90 

 
0714.30 
0714.40 
0714.50 
0714.90 

 
0801.19 

 
0801.12 
0801.19 

 
0802.40 

 
 

0802.50 
 
 

0802.60 
 
 

0802.90 
 

0802.41 
0802.42 

 
0802.51 
0802.52 

 
0802.61 
0802.62 

 
0802.70 
0802.80 
0802.90 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/9. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

0803.00 
 

0803.10 
0803.90 

 
0808.20 

 
0808.30 
0808.40 

 
0809.20 

 
0809.21 
0809.29 

 
0810.90 

 
0810.30 
0810.70 
0810.90 

 
0904.20 

 
0904.21 
0904.22 

 
0905.00 

 
0905.10 
0905.20 

 
0907.00 

 
0907.10 
0907.20 

 
0908.10 

 
 

0908.20 
 
 

0908.30 
 

0908.11 
0908.12 

 
0908.21 
0908.22 

 
0908.31 
0908.32 

 
0909.10 

 
 

0909.20 
 
 

0909.30 
 
 

0909.40 
 
 

0909.50 
 

ex0909.61 
ex0909.62 

 
0909.21 
0909.22 

 
0909.31 
0909.32 

 
ex0909.61 
ex0909.62 

 
ex0909.61 
ex0909.62 

 
0910.10 

 
0910.11 
0910.12 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/10. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1001.10 
 
 

1001.90 
 

1001.11 
1001.19 

 
1001.91 
1001.99 

 
1002.00 

 
1002.10 
1002.90 

 
1003.00 

 
1003.10 
1003.90 

 
1004.00 

 
1004.10 
1004.90 

 
1007.00 

 
1007.10 
1007.90 

 
1008.20 

 
1008.21 
1008.29 

 
1008.90 

 
1008.40 
1008.50 
1008.60  
1008.90 

 
1102.10 

 
1102.90 

 

ex1102.90 
 

ex1102.90 
 

1201.00 
 

1201.10 
1201.90 

 
1202.10 

 
 

1202.20 
 

ex1202.30 
1202.41 

 
ex1202.30 
1202.42 

 
1207.20 

 
 

1207.99 
 

1207.21 
1207.29 

 
1207.10 
1207.30 
1207.60 
1207.70 
1207.99 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/11. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1212.20 
 
 

1212.99 
 

1212.21 
1212.29 

 
1212.92 
1212.93 
1212.94 
1212.99 

 
1501.00 

 
1501.10 
1501.20 
1501.90 

 
1502.00 

 
1502.10 
1502.90 

 
1604.19 

 
 

1604.30 
 

1604.17 
1604.19 

 
1604.31 
1604.32 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/12. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

1605.10 
 
 
 

1605.20 
 
 
 
 
 
 

1605.30 
 
 
 

1605.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

1605.90 
 

ex0306.14 
ex0306.24 
1605.10 

 
ex0306.16 
ex0306.17 
ex0306.26 
ex0306.27 
1605.21 
1605.29 

 
ex0306.12 
ex0306.22 
1605.30 

 
ex0306.11 
ex0306.15 
ex0306.19 
ex0306.21 
ex0306.25 
ex0306.29 
1605.40 

 
ex0307.19 
ex0307.29 
ex0307.39 
ex0307.49 
ex0307.59 
ex0307.60 
ex0307.79 
ex0307.89 
ex0307.99 
ex0308.19 
ex0308.29 
ex0308.30 
ex0308.90 
1605.51 
1605.52 
1605.53 
1605.54 
1605.55 
1605.56 
1605.57 
1605.58 
1605.59 
1605.61 
1605.62 
1605.63 
1605.69 

 
1701.11 

 
1701.13 
1701.14 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/13. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2003.20 
 

2003.90 
 

ex2003.90 
 

ex2003.90 
 

2008.92 
 

2008.99 
 

2008.97 
 

2008.93 
2008.99 

 
2009.80 

 
2009.81 
2009.89 

 
2403.10 

 
2403.11 
2403.19 

 
2528.10 

 
2528.90 

 

ex2528.00 
 

ex2528.00 
 

2710.11 
 
 

2710.19 
 

2710.12 
ex2710.20 

 
2710.19 

ex2710.20 
 

2830.90 
 

2830.90 
ex2852.90 

 
2835.39 

 
2835.39 

ex2852.90 
 

2842.10 
 

2842.10 
ex2852.90 

 
2848.00 

 
2848.00 

ex2852.90 
 

2849.90 
 

2849.90 
ex2852.90 

 
2850.00 

 
2850.00 

ex2852.90 
 

2852.00 
 

2852.10 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/14. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2903.41 
 

2903.42 
 

2903.43 
 

2903.44 
 

2903.45 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

ex2903.77 
 

2903.46 
 

2903.76 
 

2903.47 
 

2903.78 
 

2903.49 
 

2903.71 
2903.72 
2903.73 
2903.74 
2903.75 
2903.79 

 
2903.51 

 
2903.52 

 
2903.59 

 
2903.61 

 
2903.62 

 
2903.69 

 

2903.81 
 

2903.82 
 

2903.89 
 

2903.91 
 

2903.92 
 

2903.99 
 

2908.99 
 

2908.92 
2908.99 

 
2912.30 

 
2912.49 

 

ex2912.49 
 

ex2912.49 
 

2914.21 
 

2914.29 
 

ex2914.29 
 

ex2914.29 
 

2916.19 
 

2916.16 
2916.19 

 
2916.35 

 
2916.39 

 

ex2916.39 
 

ex2916.39 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/15. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

2925.29 
 

2925.29 
ex3002.10 

 
2931.00 

 
2931.10 
2931.20 
2931.90 

 
2932.21 

 
2932.29 

 

ex2932.20 
 

ex2932.20 
 

2933.29 
 

2933.29 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
2934.99 

 
ex2852.90 
2934.99 

ex3002.10 
 

2937.31 
 

2937.39 
 

2937.40 
 

2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
 

ex2937.90 
ex3002.10 

 
2939.49 

 
2939.44 
2939.49 

 
3002.10 

 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
3002.20 

 
ex3002.10 
3002.20 

 
3002.90 

 
ex3002.10 
ex3002.90 

 
3201.90 

 
ex2852.90 
3201.90 

 
3501.90 

 
ex2852.90 
3501.90 

 
3502.90 

 
ex2852.90 
3502.90 

 
3504.00 

 
ex2852.90 
3504.00 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/16. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

3702.51 
 

3702.52 
 

ex3702.52 
 

ex3702.52 
 

3702.91 
 
 

3702.93 
 

3702.94 
 

3702.95 
 

ex3702.96 
ex3702.97 

 
ex3702.96 

 
ex3702.97 

 
3702.98 

 
3808.50 

 
3808.91 

 
 

3808.92 
 
 

3808.93 
 
 

3808.94 
 
 

3808.99 
 

ex3808.50 
 

ex3808.50 
3808.91 

 
ex3808.50 
3808.92 

 
ex3808.50 
3808.93 

 
ex3808.50 
3808.94 

 
ex3808.50 
3808.99 

 
3824.90 

 
ex2852.90 
3824.90 
3826.00 

 
3907.20 

 
ex3002.10 
3907.20 

 
3926.20 

 
 

3926.90 
 

3926.20 
ex9619.00 

 
3926.90 

ex9619.00 
 

4101.20 
 
 

4101.90 
 

4101.20 
ex4101.90 

 
ex4101.90 

 
4401.30 

 
4401.31 
4401.39 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/17. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

4808.20 
 

4808.30 
 

ex4808.40 
 

ex4808.40 
 

4814.10 
 

4814.90 
 

ex4814.90 
 

ex4814.90 
 

4818.40 
 

ex9619.00 
 

5601.10 
 

ex9619.00 
 

5801.24 
 

5801.25 
 

ex5801.27 
 

ex5801.27 
 

5801.34 
 

5801.35 
 

ex5801.37 
 

ex5801.37 
 

6108.21 
 
 

6108.22 
 
 

6108.29 
 

6108.21  
ex9619.00 

 
6108.22 

ex9619.00 
 

6108.29  
ex9619.00 

 
6111.20 

 
 

6111.30 
 
 

6111.90 
 

6111.20  
ex9619.00 

 
6111.30  

ex9619.00 
 

6111.90  
ex9619.00 

 
6113.00 

 
6113.00  

ex9619.00 
 

6208.91 
 
 

6208.92 
 
 

6208.99 
 

6208.91  
ex9619.00 

 
6208.92  

ex9619.00 
 

6208.99  
ex9619.00 

 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/18. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

6209.20 
 
 

6209.30 
 
 

6209.90 
 

6209.20  
ex9619.00 

 
6209.30  

ex9619.00 
 

6209.90  
ex9619.00 

 
6210.50 

 
6210.50 

ex9619.00 
 

6211.41 
 

6211.49 
 

ex6211.49 
 

ex6211.49 
 

6306.91 
 

6306.99 
 

ex6306.90 
 

ex6306.90 
 

6307.90 
 

6307.90 
ex9619.00 

 
6406.91 

 
6406.99 

 

ex6406.90 
 

ex6406.90 
 

6505.10 
 

6505.90 
 

ex6505.00 
 

ex6505.00 
 

6811.83 
 

6811.89 
 

ex6811.89 
 

ex6811.89 
 

7319.20 
 

7319.30 
 

ex7319.40 
 

ex7319.40 
 

7418.11 
 

7418.19 
 

ex7418.10 
 

ex7418.10 
 

7615.11 
 

7615.19 
 

ex7615.10 
 

ex7615.10 
 

8201.20 
 

8201.90 
 

ex8201.90 
 

ex8201.90 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/19. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

8205.80 
 

8205.90 
 

ex8205.90 
 

ex8205.90 
 

8452.40 
 

8452.90 
 

ex8452.90 
 

ex8452.90 
 

8456.90 
 

ex8456.90 
 

8466.93 
 

ex8466.93 
 

8479.89 
 

ex8456.90 
8479.71 
8479.79 
8479.89 

 
8479.90 

 
ex8466.93 
8479.90 

 
8507.80 

 
8507.50 
8507.60 
8507.80 

 
8523.40 

 
8523.41 
8523.49 

 
8540.40 

 
8540.50 

 

ex8540.40 
 

ex8540.40 
 

8540.72 
 

8540.79 
 

ex8540.79 
 

ex8540.79 
 

8714.11 
 

8714.19 
 

ex8714.10 
 

ex8714.10 
 

9007.11 
 

9007.19 
 

ex9007.10 
 

ex9007.10 
 

9008.10 
 

9008.20 
 

9008.30 
 

9008.40 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 

ex9008.50 
 



TABLE II  
 

ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007  
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE 

 
CORRELATING THE 2007 VERSION  

TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM 
 

II/20. 

Version 2007 
2007 Version 

Version 2012 
2012 Version 

9109.11 
 

9109.19 
 

ex9109.10 
 

ex9109.10 
 

9114.20 
 

9114.90 
 

ex9114.90 
 

ex9114.90 
 

9301.11 
 

9301.19 
 

ex9301.10 
 

ex9301.10 
 

9305.21 
 

9305.29 
 

ex9305.20 
 

ex9305.20 
 

9504.10  
 

9504.90 
 

ex9504.50 
 

ex9504.50 
9504.90 

 
9608.31 

 
9608.39 

 

ex9608.30 
 

ex9608.30 
 

 
___________ 
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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 4-2
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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 
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0307.19 0307.12 

 
0307.19 

  0307.29 0307.22 

 
0307.29 

  0307.39 0307.32 

 
0307.39 

  0307.41 ex0307.42 

  0307.49 ex0307.43 

 
ex0307.49 

  0307.59 0307.52 

 
0307.59 

  0307.79 0307.72 

 
0307.79 

  0307.89 0307.83 

 
0307.87 

  0307.91 ex0307.42 

 
0307.82 

 
0307.91 

  0307.99 ex0307.43 

 
ex0307.49 

 
0307.84 

 
0307.88 

 
0307.92 

 
0307.99 

  0308.19 0308.12 

 
0308.19 

  0308.29 0308.22 

 
0308.29 

  0805.20 0805.21 

 
0805.22 

 
0805.29 

  1211.20 ex1211.20 

  1211.30 ex1211.30 

  1211.40 ex1211.40 

  1211.90 ex1211.50 

 
ex1211.90 
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1302.19 1302.14 

 
1302.19 

  1404.90 ex1211.30 

 
ex1211.40 

 
ex1211.50 

 
ex1211.90 

 
1404.90 

  1604.19 1604.18 

 
1604.19 

  1605.54 ex1605.54 
  

1605.59 ex1605.54 
 1605.59 
  

2008.99 ex1211.20 

 
ex1211.90 

 
2008.99 

  2202.90 2202.91 

 
2202.99 

  2204.29 2204.22 

 
2204.29 

  2811.19 2811.12 

 
2811.19 

  2812.10 2812.11 

 
2812.12 

 
2812.13 

 
2812.14 

 
2812.15 

 
2812.16 

 
2812.17 

 
2812.19 

  2848.00 ex2853.90 

  2853.00 2853.10 

 
ex2853.90 

  2903.89 2903.83 

 
2903.89 

  2903.99 2903.93 

 
2903.94 

 
2903.99 

  2904.90 2904.31 

 
2904.32 

 
2904.33 
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2904.34 

 
2904.35 

 
2904.36 

 
2904.91 

 
2904.99 

  2910.90 2910.50 

 
2910.90 

  2914.69 2914.62 

 
2914.69 

  2914.70 2914.71 

 
2914.79 

  2918.19 2918.17 

 
2918.19 

  2920.90 2920.21 

 
2920.22 

 
2920.23 

 
2920.24 

 
2920.29 

 
2920.30 

 
2920.90 

  2921.19 2921.12 

 
2921.13 

 
2921.14 

 
2921.19 

  2922.13 2922.15 

 
ex2922.19 

  2922.19 2922.16 

 
2922.17 

 
2922.18 

 
ex2922.19 

  2923.90 2923.30 

 
2923.40 

 
2923.90 

  2924.29 2924.25 

 
2924.29 

  2926.90 2926.40 

 
2926.90 

  2930.50 ex2930.80 

  2930.90 2930.60 

 
2930.70 

 
ex2930.80 

 
2930.90 
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  2931.90 2931.31 

 
2931.32 

 
2931.33 

 
2931.34 

 
2931.35 

 
2931.36 

 
2931.37 

 
2931.38 

 
2931.39 

 
2931.90 

  2932.19 2932.14 

 
2932.19 

  2933.99 2933.92 

 
2933.99 

  2935.00 2935.10 

 
2935.20 

 
2935.30 

 
2935.40 

 
2935.50 

 
2935.90 

  2939.91 2939.71 

  2939.99 2939.79 
  

Sous-positions applicables, 
telles que les sous-positions des 

n°s 29.33 et 29.34 
/ 

Applicable subheadings, such 
as subheadings of headings 

29.33 and 29.34 

2939.80 

  3002.10 3002.11 

 
3002.12 

 
3002.13 

 
3002.14 

 
3002.15 

 
3002.19 

  3003.40 3003.41 

 
3003.42 

 
3003.43 

 
3003.49 

  3003.90 3003.60 

 
3003.90 

  3004.40 3004.41 

 
3004.42 

 
3004.43 
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3004.49 

  3004.90 3004.60 

 
3004.90 

  3103.10 3103.11 

 
3103.19 

  3705.10 ex3705.00 

  3705.90 ex3705.00 

  3808.50 3808.52 

 
ex3808.59 

  3808.91 ex3808.59 

 
3808.61 

 
3808.62 

 
3808.69 

 
3808.91 

  3808.92 ex3808.59 

 
3808.92 

  3808.93 ex3808.59 

 
3808.93 

  3808.94 ex3808.59 

 
3808.94 

  3808.99 ex3808.59 

 
3808.99 

  3812.30 3812.31 

 
3812.39 

  3824.90 3824.84 

 
3824.85 

 
3824.86 

 
3824.87 

 
3824.88 

 
3824.91 

 
3824.99 

  3901.90 3901.40 

 
3901.90 

  3907.60 3907.61 

 
3907.69 

  3909.30 3909.31 

 
3909.39 

  3926.90 3926.90 

 
ex9620.00 
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  4011.61 ex4011.70 

  4011.62 ex4011.80 

  4011.63 ex4011.80 

  4011.69 ex4011.90 

  4011.92 ex4011.70 

  4011.93 ex4011.80 

  4011.94 ex4011.80 

  4011.99 ex4011.90 

  4401.10 4401.11 

 
4401.12 

  

4401.39 4401.39 

 
4401.40 

  4403.10 4403.11 

 
4403.12 

  4403.20 4403.21 

 
4403.22 

 
4403.23 

 
4403.24 

 
4403.25 

 
4403.26 

  4403.49 ex4403.49 

  4403.92 4403.93 

 
4403.94 

  4403.99 ex4403.49 

 
4403.95 

 
4403.96 

 
4403.97 

 
4403.98 

 
4403.99 

  4406.10 4406.11 

 
4406.12 

  4406.90 4406.91 

 
4406.92 

  4407.10 4407.11 

 
4407.12 

 
4407.19 
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4407.29 ex4407.29 

  4407.99 ex4407.29 

 
4407.96 

 
4407.97 

 
4407.99 

  4408.39 ex4408.39 

  4408.90 ex4408.39 

 
4408.90 

  4409.29 4409.22 

 
4409.29 

  4412.31 ex4412.31 

  4412.32 ex4412.31 

 
4412.33 

 
4412.34 

  4418.71 ex4418.73 

 
4418.74 

  4418.72 ex4418.73 

 
4418.75 

  4418.79 ex4418.73 

 
4418.79 

  4418.90 4418.91 

 
4418.99 

  4419.00 4419.11 

 
4419.12 

 
4419.19 

 
4419.90 

  4421.90 4421.91 

 
4421.99 

 ex9620.00 

  4801.00 ex4801.00 

  4802.61 ex4801.00 

 
4802.61 

  4802.62 ex4801.00 

 
4802.62 

  5402.59 5402.53 

 
5402.59 

  5402.69 5402.63 

 
5402.69 
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  5502.00 5502.10 

 
5502.90 

  5506.90 5506.40 

 
5506.90 

  5704.90 5704.20 

 
5704.90 

  6005.31 ex6005.35 

 
6005.36 

  6005.32 ex6005.35 

 
6005.37 

  6005.33 ex6005.35 

 
6005.38 

  6005.34 ex6005.35 

 
6005.39 

  6304.91 6304.20 

 
6304.91 

  6815.10 6815.10 

 
ex9620.00 

  6907.10 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  6907.90 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  6908.10 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  6908.90 ex6907.21 

 
ex6907.22 

 
ex6907.23 

 
ex6907.30 

 
ex6907.40 

  7326.90 7326.90 

 
ex9620.00 
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7616.99 7616.99 

 
ex9620.00 

  

8424.81 8424.41 

 
8424.49 

 
8424.82 

  8431.39 8431.39 

 
ex9620.00 

  8432.30 8432.31 

 
8432.39 

  8432.40 8432.41 

 
8432.42 

  8456.10 8456.11 

 
8456.12 

  8456.90 8456.40 

 
8456.50 

 
8456.90 

  8459.40 8459.41 

 
8459.49 

  8460.11 ex8460.12 

  8460.19 ex8460.19 

  8460.21 ex8460.22 

 
ex8460.23 

 
ex8460.24 

  8460.29 ex8460.29 

  8460.90 ex8460.12 

 
ex8460.19 

 
ex8460.22 

 
ex8460.23 

 
ex8460.24 

 
ex8460.29 

 
8460.90 

  8465.91 ex8465.20 

 
8465.91 

  8465.92 ex8465.20 

 
8465.92 

  8465.93 ex8465.20 

 
8465.93 

  8465.94 ex8465.20 

 
8465.94 
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  8465.95 ex8465.20 

 
8465.95 

  8465.96 ex8465.20 

 
8465.96 

  8465.99 ex8465.20 

 
8465.99 

  8469.00 ex8472.90 

  8472.90 ex8472.90 

  8473.10 ex8473.40 
  

8473.30 8473.30 

 
ex9620.00 

  8473.40 ex8473.40 

  8473.50 ex8473.40 

 
8473.50 

  8487.90 8487.90 

 
ex9620.00 

  8522.90 8522.90 

 
ex9620.00 

  8528.41 ex8528.42 

  8528.49 ex8528.42 

 
8528.49 

  8528.51 ex8528.52 

  8528.59 ex8528.52 

 
8528.59 

  8528.61 ex8528.62 

  8528.69 ex8528.62 

 
8528.69 

  8529.90 8529.90 
 ex9620.00 
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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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8703.21 8703.21 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.22 8703.22 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.23 8703.23 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.24 8703.24 

 
ex8703.40 

 
ex8703.60 

  8703.31 8703.31 

 
ex8703.50 

 
ex8703.70 

  8703.32 8703.32 

 
ex8703.50 

 
ex8703.70 

  8703.33 8703.33 

 
ex8703.50 

 
ex8703.70 

  8703.90 ex8703.40 

 
ex8703.50 

 
ex8703.60 

 
ex8703.70 

 
8703.80 

 
8703.90 

  8711.90 8711.60 

 
8711.90 

  9005.90 9005.90 

 
ex9620.00 

  9006.10 ex9006.59 

  9006.59 ex9006.59 

  9006.91 9006.91 

 
ex9620.00 

  9007.91 9007.91 

 
ex9620.00 

  9015.90 9015.90 

 
ex9620.00 
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9033.00 9033.00 

 
ex9620.00 

  9209.99 9209.99 

 
ex9620.00 

  9401.51 9401.52 

 
9401.53 

  9403.81 9403.82 

 
9403.83 

  9406.00 9406.10 

 
9406.90 

  

 

*      *      * 
 



 
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.A/1. 

TABLE II – ANNEX [] 

CORRELATING THE 2012 VERSION 

TO THE 2017 VERSION OF CHAPTER 44 OF THE HARMONIZED SYSTEM 
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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). 
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 หน้า๑/๓๐ 

ANNEX 2 
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SECTION A: PREAMBLE 
 

ส่วนเอ: อารัมภบท 
 

The purpose of the Rules of Origin under the 
Protocol between the Kingdom of Thailand and 
the Republic of Peru (hereinafter referred to as 
the “Protocol”) is to define the rules and 
procedures for qualification, certification, verification 
and control of the origin of goods that will benefit 
from the preferential treatment for accelerating 
the liberalization of trade in goods and trade 
facilitation under the Protocol.  

 

วัตถุประสงค์ของกฎถิ่นก าเนิดสินค้าภายใต้พิธีสารระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู (ต่อไปเรียกว่า “พิธี
สาร”) เพ่ือก าหนดกฎและระเบียบพิธีการส าหรับคุณสมบัติ  
การรับรอง การพิสูจน์ และการควบคุมถิ่นก าเนิดของสินค้า 
ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพ่ือเร่ง
เปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวกทางการค้า
ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู 

 

SECTION B: DETERMINATION OF ORIGIN 
 

ส่วนบี: การก าหนดถิ่นก าเนดิ 
 

ARTICLE 1 
Definitions 

ข้อ ๑ 
ค านิยาม 

For the purposes of this Annex: 
 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของภาคผนวกนี้ 
 

1. Day means calendar day; ๑.  วัน หมายถึง วันตามปีปฏิทิน 

2. Exporter means a natural or juridical person 
located in the territory of a Party from which the 
good is exported; 

๒.  ผู้ส่งออก หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีอ่ยู่ใน
อาณาเขตของประเทศภาคีซึ่งได้ส่งออกสินค้า   

3. Harmonized system means the Harmonized 
Commodity Description and Coding System as 
defined in the International Convention on the 
Harmonized Commodity Description and Coding 

๓.  ระบบฮาร์โมไนซ์ หมายถึง ระบบฮาร์โมไนซ์เพ่ือการ
ก าหนดรหัสสินค้าและการจ าแนกประเภท ตามที่ก าหนดไว้ใน 
อนุสัญญาสากลเรื่องการก าหนดระบบรหัสสินค้าและ
รายละเอียดประเภทสินค้า (ท า ณ กรุงบรัสเซล เมื่อวันที่ ๑๔ 
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System (done at Brussels on 14 June 1983), 
including all legal notes thereto, as in force and 
as amended; 

มิถุนายน ๒๕๒๖) รวมถึงหมายเหตุทางกฎหมายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งที่ ใช้บังคับและท่ีมีการแก้ไข 

4. Generally Accepted Accounting Principles 
means the recognized consensus or substantial 
authoritative support in the territory of a Party, 
with respect to the recording of revenues, 
expenses, costs, assets and liabilities, the 
disclosure of information and the preparation of 
financial statements. These standards may 
encompass broad guidelines of general 
application as well as detailed standards, 
practices and procedures 
 

๔.  หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป  หมายถึง 
ฉันทามติที่ได้มีการยอมรับหรือการสนับสนุนที่ส าคัญในอาณา
เขตของประเทศภาคี เกี่ ยวกับการบันทึ กข้อมูลรายได้ 
ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ทรัพย์สิน และหนี้สิน การเปิดเผยข้อมูล  
และการเตรียมงบการเงิน  มาตรฐานเหล่านี้อาจครอบคลุม
แนวทางกว้าง ๆ ของการใช้ทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานที่ได้ให้
รายละเอียดการปฏิบัติและกระบวนการ  

5. Indirect materials means materials used in 
the production, testing or inspection of the goods 
but not physically incorporated into the goods, or 
materials used in the maintenance of buildings or 
the operation of equipment associated with the 
production of goods, including: 

(a) fuel and energy; 

(b) tools, dies and molds; 

(c) parts and materials used in the 
maintenance of equipment and 
buildings; 

(d) lubricants, greases, compounding 

๕.  วัตถุดิบทางอ้อม หมายถึง สิ่งที่ใช้ในการผลิต ทดสอบ 
หรือตรวจสอบสินค้า แต่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบทางกายภาพ
ของสินค้านั้น หรือสิ่งที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอาคาร หรือการ
ปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ เกี่ยวเนื่ องกับการผลิตสินค้ า 
ประกอบไปด้วย  

(เอ)    น้ ามันเชื้อเพลิง และพลังงาน 

(บี) เครื่องมือ ดายส์ และแม่พิมพ์ 

(ซี) ชิ้นส่วนและสิ่งที่ใช้ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และ
อาคาร 

(ดี) สารหล่อลื่น จารบี สารประกอบและวัตถุอ่ืนๆ ที่
ใช้ในการผลิต หรือใช้เพ่ือการปฏิบัติการของ
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materials and other materials used in 
production or used to operate 
equipment and buildings; 

(e) gloves, glasses, footwear, clothing, 
safety equipment and supplies; 

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

(g) catalysts and solvents; and 

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

อุปกรณ ์และอาคาร  

 
 
(อี) ถุงมือ แว่นตา รองเท้า ชุด อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัย และอุปกรณ์ส ารอง 

(เอฟ) เครื่องมือ อุปกรณ์ และอะไหล่ที่ใช้ส าหรับการ
ทดสอบ หรือตรวจสอบสินค้า 

(จ)ี ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวท าละลาย และ 

(เอช) วัตถุดิบอ่ืนซึ่งไม่ได้รวมเข้าเป็นส่วนประกอบของ
สินค้านั้น แต่ใช้ในการผลิตสินค้า สามารถแสดง
โดยอาศัยหลักเหตุผลได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ผลิตนั้น 

6. Importer means a natural or juridical person 
located in the territory of a Party into which the 
good is imported; 

๖.  ผู้น าเข้า หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่อยู่ใน
อาณาเขตของประเทศภาคีซึ่งได้น าเข้าสินค้า 

7. Material means raw materials, ingredients, 
parts, components, subassemblies and goods that 
are physically incorporated into another goods or 
are subject to a process in the production of 
another goods 

๗.  วัตถุ หมายถึง วัตถุดิบ ส่วนผสม ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ 
ชิ้นประกอบย่อย และของซึ่งได้ประกอบเข้าด้วยกันเป็นสินค้า
อ่ืน หรืออยู่ในกระบวนการในการผลิตเป็นสินค้าอ่ืน 

8. Minimal operations means: 
(a) operations to ensure the preservation of 

goods in good condition during transport 

๘.  การผ่านกระบวนการเพียงเล็กน้อย หมายถึง 
(เอ) การผ่านกระบวนการ เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้านั้นถูก

เก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ระหว่างการขนส่งหรือ
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and storage; 
 

การเก็บรักษา 

(b) simple operations consisting of sifting or 
screening, sorting, classifying, matching, 
making-up sets of articles, washing, 
painting, slicing, mixing, cutting and 
repacking or placing in bottles, flasks, 
bags, fixing on cards or boards, etc.; 

 

(บี) การผ่านกระบวนการอย่างง่าย ประกอบด้วย การ
ร่อน หรือกรอง แยกประเภท จ าแนก จับคู่ จัดเป็น
ชุด ล้าง ทาสี เฉือน ผสม ตัด และ บรรจุหีบห่อใหม่ 
หรือบรรจุขวด กระติก ถุง การติดบนบัตรหรือบน
แผ่นกระดาน และอ่ืนๆ 

(c) change of packaging, breaking up and 
assembly of packages; 

 

(ซี) การเปลี่ยนหีบห่อ การเอาออกจากหีบห่อแล้วบรรจุ
หีบห่อใหม ่

(d) affixing of marks, labels, trade marks or 
other  distinguishing signs on goods or its 
packing; 

 

(ดี) การติดเครื่องหมาย ฉลาก เครื่องหมายการค้า หรือ
สัญลักษณเ์ฉพาะบนสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า 

(e) disassembly  of goods in its parts;  
 

(อี) การถอดแยกสินค้าออกเป็นชิ้นส่วน 

(f) simple assembly of parts or products to 
constitute a complete product; 

 

(เอฟ) การประกอบอย่างง่ายของชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์  
ท าให้เกิดสินค้าส าเร็จรูป 

(g) placing in bottles, cases, boxes and 
other packaging operation; 

 

(จี) การบรรจุลงในขวด ลัง กล่อง และกระบวนการ
บรรจุลงหีบห่ออ่ืน ๆ 

(h) cleaning, including removal of dust, 
oxide, oil, paint or other coverings; 

 

(เอช) ท าความสะอาด รวมถึง การก าจัดฝุ่น ออกไซด์ 
น้ ามัน สี หรือสิ่งปกคลุมอื่นๆ 

(i) application of oil; 
 

 (ไอ) การใช้น้ ามัน 

(j) the collection of goods to make sets or 
assortments; 

(เจ) การจัดรวมสินค้าให้เป็นชุดหรือการคละกัน 

 

(k) the slaughtering of animals; 
 

(เค) การฆ่าสัตว์ 

(l) mixing of materials, dilution in water or (แอล) การผสมรวมของวัตถุ การละลายในน้ าหรือสารอ่ืนๆ 
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another substance that does not 
materially alter the characteristics of the 
goods; 

 

ซึ่งไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า 

 

(m) the originating goods processed by a 
combination of two or more operations 
referred to in subparagraphs (a) through 
(l) above;  

(เ อ็ ม ) สิ นค้ าได้ ถิ่ นก าเนิ ดจากกระบวนการตั้ งแต่  ๒ 
กระบวนการ ขึ้นไปที่กล่าวถึงในอนุวรรค (เอ) ถึง 
(แอล) ข้างต้น 

9. Non-originating good means any good that 
does not qualify as originating of any Party, 
according to the Rules of Origin of this Protocol; 
 

๙.  สินค้าที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด หมายถึง สินค้าใดๆ ซึ่งไม่มี
คุณสมบัติที่ได้ถิ่นก าเนิดจากประเทศภาคีใดตามกฎถิ่นก าเนิด
สินค้าภายใต้พิธีสารนี้ 

10. Non-originating material means any material 
that does not qualify as originating of any Party, 
according to the Rules of Origin of this Protocol;  

๑๐.  วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิด หมายถึง วัตถุดิบใดๆ ซึ่งไม่มี
คุณสมบัติที่ได้ถิ่นก าเนิดจากประเทศภาคีใดตามกฎถิ่นก าเนิด
สินค้าภายใต้พิธีสารนี้ 
 

11. Originating good means any good that 
qualifies as originating of any Party, according to 
the Rules of Origin of this Protocol; 

๑๑.  สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด หมายถึง สินค้าใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ 
ที่ได้ถิ่นก าเนิดจากประเทศภาคีใดตามกฎถิ่นก าเนิดสินค้า
ภายใต้พิธีสารนี้ 
 

12. Originating material means any material 
that qualifies as originating of any Party, according 
to the Rules of Origin of this Protocol; 

๑๒ . วัตถุที่ ได้ ถิ่ นก า เนิ ด  หมายถึ ง วัตถุดิบ ใดๆ ซึ่ งมี 
คุณสมบัติที่ได้ถิ่นก าเนิดจากประเทศภาคีใดตามกฎถิ่นก าเนิด
สินค้าภายใต้พิธีสารนี้ 
 

13. Production means growing, harvesting, 
extracting, mining, raising, capturing, fishing, 
trapping, hunting, manufacturing, processing or 
assembling a good; 

 
 

๑๓.  การผลิต หมายถึง การปลูก การเก็บเกี่ยว การสกัด 
การท าเหมือง การเลี้ยงให้โต การจับ การประมง การดัก การ
ล่า การผลิต การผ่านกระบวนการหรือการประกอบขึ้นเป็น
สินค้า 
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14. Packing material and container for 
shipment means goods used to protect a good 
during its transportation and does not include the 
packaging materials and containers in which a 
good is packaged for retail sale. 
 

๑๔.  วัตถุที่ใช้ท าหีบห่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 
หมายถึง สิ่งที่ใช้ปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง และไม่รวมถึง
บรรจุภัณฑ์ หรือหีบห่อซึ่งบรรจุส าหรับการขายปลีก 
 

ARTICLE 2 
Originating Goods 

ข้อ ๒ 
สินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด 

1. Except as otherwise provided in this Annex, 
each Party shall provide that a good is originating 
where: 

๑.  เว้นแต่มีการก าหนดไว้ เป็นอย่างอ่ืนในภาคผนวกนี้ 
ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องถือว่าสินค้านั้นได้ถิ่นก าเนิด เมื่อ 

(a) it is wholly obtained or produced 
entirely in the territory of one or both 
Parties; or 

(เอ) เป็นสินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือได้ผลิตขึ้นทั้งหมดใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 
หรือ 

(b) each of the non-originating materials 
used in the production of the good 
satisfies the corresponding specific rule 
of origin included in Appendix I (Specific 
Rules of Origin) as a result of a 
production process carried out in the 
territory of one or both Parties; or 

(บี) วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้าแต่ละตัวที่ได้ใช้ในการ
ผลิตสินค้า ซึ่งเป็นไปตามกฎถิ่นก าเนิดเฉพาะราย
สินค้าที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ๑ (กฎถิ่น
ก าเนิดเฉพาะรายสินค้า) โดยเป็นผลมาจาก
กระบวนการผลิตที่ เกิดขึ้นในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง หรือ 

(c)  it is produced in the territory of one or 
both Parties exclusively from originating 
materials. 

(ซี) เป็นสินค้าที่ได้ผลิตขึ้นในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองเท่านั้น 
จากวัตถุท่ีได้ถิ่นก าเนิด 

2.  Additionally, the good shall satisfy all the 
applicable requirements of this Annex. 

๒.  นอกจากนี้ สินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทั้งหมดที่ใช้
ในภาคผนวกนี ้

3.    A minimal operation does not confer origin to ๓.  การผ่านกระบวนการเพียงเล็กน้อยไม่ท าให้สินค้าหรือวัตถุ
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a non-originating good or material. ที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดนั้นได้ถิ่นก าเนิด 

ARTICLE 3 
Wholly Obtained or Produced Entirely Goods 

ข้อ ๓ 
สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือได้ผลิตขึ้นทั้งหมด 

Within the meaning of Article 2(1)(a), the following 
shall be considered as wholly obtained or 
produced entirely goods in the territory of one or 
both Parties: 

ภายใต้ความหมายของข้อ ๒(๑)(เอ) สิ่งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น
สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือได้ผลิตขึ้นทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(a) mineral goods extracted in the territory 
of one or both Parties; 

 

(เอ) แร่ธาตุซึ่งสกัดได้ในอาณาเขตของประเทศภาคีใด
ภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(b) agricultural goods harvested, picked, or 
gathered in the territory of one or both 
Parties; 

 

(บี) สินค้าทางการเกษตรที่ เก็บ เกี่ ยว เก็บ  หรือ
รวบรวมได้ในอาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคี
หนึ่งหรือท้ังสอง 

(c) live animals born and raised in the 
territory of one or both Parties; 

 

(ซี) สัตว์มีชีวิตที่ก าเนิดและเลี้ยงเติบโตในอาณาเขต
ของประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(d) goods obtained from live animals in the 
territory of one or both Parties; 

 

(ดี) สินค้าที่ ได้จากสัตว์มี ชี วิต ใน อาณ าเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(e) goods obtained from hunting, trapping, 
fishing, gathering, capturing, or aquacultural 
conducted in the territory of one or 
both Parties; 

 

(อี) สินค้าที่ได้มาโดยตรงจากการล่า  การดัก  การ
ประมง  การรวบรวม การจับหรือการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่กระท าในอาณาเขตของประเทศภาคีใด
ภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 

(f)   Fish, shellfish, plant, and other marine 
life taken within maritime zones over 
which each Party exercises sovereignty, 
sovereign rights and jurisdiction in 
accordance with the applicable 

(เอฟ)    ปลา สัตว์น ้าจ าพวกมีเปลือก พืชและสิ่งมีชีวิต
ในน ้าอ่ืนๆ ที่ได้มาจากเขตทางทะเลที่ประเทศ
ภาคี ใช้อ านาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตยและเขต
อ านาจ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศภาคี
นั้น หรือบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องของกฎหมาย
ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
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legislation of that Party or the relevant 
provisions of international law under 
the United Nations Convention on the 
Law of the Sea; or taken from the high 
seas, in accordance with the relevant 
provisions of international law under 
the United Nations Convention on the 
Law of the Sea, by vessels that are 
entitled to fly the flag of Thailand or 
Peru 

ว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือได้มาจากทะเลหลวง
โดยเป็น ไปตามบทบัญญั ติที่ เกี่ ยวข้องของ
กฎหมายระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล โดยเรือที่มี
สิทธิชักธงของประเทศไทยหรือเปรู 

(g)    Goods taken by a Party, or a person of a 
Party, from the seabed or subsoil 
beneath the seabed over which that 
Party has exclusive rights in accordance 
with the applicable legislation of that 
Party or the relevant provisions of 
international law under the United 
Nations Convention on the Law of the 
Sea. 

(จี)     สินค้าที่ประเทศภาคีนั้นหรือบุคคลของประเทศ
ภาคีนั้นได้จากพ้ืนดินท้องทะเลหรือดินใต้ผิวดิน
ท้องทะเลที่ประเทศภาคีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศภาคีนั้น 
หรือตามบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องของกฎหมาย
ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 

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

 

(เอช)   ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ได้มาจากการผลิตใน
อาณาเขตของประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้ง
สอง หรือสินค้าที่ใช้แล้วเก็บรวบรวมได้ในอาณา
เขตของประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือท้ังสอง โดย
ที่สินค้าดังกล่าวเหมาะส าหรับการน าวัตถุดิบ
กลับมาใช้ใหม่ และ 
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(i) goods produced entirely in the territory 
of one or both Parties exclusively from 
goods referred to in paragraphs (a) to (i) 
of this Article. 

 

(ไอ) สินค้าที่มีการผลิตขึ้นทั้งหมดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง เฉพาะสินค้า
ที่กล่าวถึงในวรรค (เอ) ถึง (ไอ) ของข้อนี้เท่านั้น 

ARTICLE 4 
Accumulation 

ข้อ ๔ 
การสะสม 

1. Originating goods or materials of one Party, 
incorporated into any good in the territory of the 
other Party, shall be considered originating in the 
territory of such other Party. 

๑.  สินค้าหรือวัตถุที่ได้ถิ่นก าเนิดในประเทศภาคีใดภาคีหนึ่ง
ประกอบเข้ากับสินค้าใดๆ ในอาณาเขตของอีกประเทศภาคี
หนึ่ง ให้ถือว่าสินค้าหรือวัตถุนั้นได้ถิ่นก าเนิดในอาณาเขตของ
ประเทศภาคีนั้นด้วย 

 

2. A good is originating, when the good is 
produced in the territory of one or both Parties, 
by one or more producers, provided that the 
good satisfies the requirements in Article 2 and all 
other requirements in this Annex.  

๒.  สินค้าได้ถิ่นก าเนิดสินค้า เมื่อสินค้านั้นถูกผลิตขึ้นในอาณา
เขตของประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง โดยผู้ผลิตตั้งแต่ 
๑  รายขึ้น ไป และเป็น ไปตามข้อก าหนดในข้อ ๒ และ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ทั้งหมดในภาคผนวกนี้ 

 

ARTICLE 5 
Treatment of Packing and Packaging Materials 

ข้อ ๕ 
การปฏิบัติต่อการบรรจุและวัตถุดิบที่ใช้ท าหีบห่อ 

 
1. Packaging Materials and Containers for Retail 
Sale 

๑.  วัตถุท่ีใช้ท าหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ส าหรับการขายปลีก 
 

(a) The packaging materials and containers, 
in which the goods are packaged for 
retail sale, if classified with the goods, 
shall be disregarded in determining the 
origin of the goods. 

 
 

(เอ) วัตถุที่ใช้ท าหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ซึ่งบรรจุสินค้า
ส าหรับการขายปลีก หากจัดอยู่ในพิกัดศุลกากร
เดียวกับสินค้าที่ถูกบรรจุ จะไม่ถูกน ามาพิจารณา
ในการก าหนดถิ่นก าเนิดของสินค้านั้น 
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(b) When the goods are subject to a 
regional value content requirement, the 
value of such packaging materials and 
containers shall be taken into account 
only if they are originating materials of 
one or both Parties. 

 

(บี) เมื่อสินค้าอยู่ภายใต้ข้อก าหนดสัดส่วนมูลค่าการ
ผลิตในภูมิภาค ให้น ามูลค่าของวัตถุท่ีใช้ท าหีบห่อ
และบรรจุภัณฑ์ เข้ามารวมในการพิจารณาก็
ต่อเมื่อ วัตถุที่ใช้ท าหีบห่อและบรรจุภัณฑ์นั้นเป็น
วัตถุที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือ
ทัง้สอง เท่านั้น 

ARTICLE 6 
Accessories, Spare Parts or Tools 

 

ข้อ ๖ 
อุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง หรือเครื่องมือ 

  

Accessories, spare parts or tools delivered with 
originating goods shall be treated as originating 
goods, provided that: 

 

อุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง หรือเครื่องมือที่ส่งมาพร้อม
กับสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิดจะถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับสินค้าที่ได้ถิ่น
ก าเนิดนั้น เมื่อ  

 

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

(เอ) อุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วนส ารอง หรือเครื่องมือ 
ไม่ได้แยกบัญชีราคาสินค้าออกต่างหากจากสินค้า
ที่ได้ถิ่นก าเนิดนั้น 

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

(บี) ปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วน
ส ารอง หรือเครื่องมือ เป็นไปตามปกติทาง
การค้าของสินค้าท่ีได้ถิ่นก าเนิดนั้น และ 

(c) if the goods are subject to a regional 
value content requirement, the value of 
the accessories, spare parts, or tools 
shall be taken into account only if they 
are originating materials of one or both 
Parties. 

 

(ซี) ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้ข้อก าหนดสัดส่วนมูลค่าการ
ผลิตในภูมิภาค ให้น ามูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ 
ชิ้นส่วนส ารอง หรือเครื่องมือนั้นเข้ามารวมใน
การพิจารณาก็ต่อเมื่อ อุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วน
ส ารอง หรือเครื่องมือเหล่านั้นเป็นวัตถุที่มีถิ่น
ก าเนิดในประเทศภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง 
เท่านั้น 
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ARTICLE 7 
Regional Value Content 

 

ข้อ ๗ 
สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค 

 

1.  Where Appendix I (Specific Rules of Origin) 
specifies a regional value content requirement, 
the calculation shall be based on the following 
method: 

 

RVC = 

 

FOB – VNM 

 

x 100 

FOB  
 

๑.  โดยที่บัญชีแนบท้าย ๑ (กฎถิ่นก าเนิดเฉพาะราย) ระบุ
ข้อก าหนดสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค การค านวณ
จะต้องมีหลักตามวิธีการต่อไปนี้ 

 
 
อาร์.วี.ซี = 

 
เอฟ.โอ.บี – วี.เอ็น.เอ็ม 

 

x ๑๐๐ 
เอฟ.โอ.บี  

 

where: 

(a) “RVC” is the regional value content of 
the good, expressed as a percentage; 

 

โดยที่: 

(เอ) “อาร์ .วี .ซี” เป็ นสั ดส่ วนมูลค่ าการผลิต ใน
ภูมิภาคซึ่งแสดงเป็นร้อยละ 

(b) “FOB” is the Free On Board value of 
the particular good determined in 
accordance with Articles 1 through 8, 
Article 15 and the corresponding 
interpretative notes of the WTO 
Agreement on Implementation of Article 
VII of the General Agreement on Tariffs 
and Trade 1994 (hereinafter referred to 
as the “WTO Customs Valuation 
Agreement”); 

 

(บี) “เอฟ.โอ.บี” เป็นมูลค่า ของสินค้า ณ ท่าเรือต้น
ทาง ซึ่งถูกก าหนดให้สอดคล้องกับข้อ ๑ ถึง ๘  
ข้อ ๑๕ และสอดคล้องกับหมายเหตุการตีความ
ของความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการปฏิบัติตาม
ข้อ ๗ ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร
และการค้า ๑๙๙๔ (ต่อไปเรียกว่า “ความตกลง
ว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรของ ดับบลิวที
โอ”) 

(c) “VNM” is the value of all non-originating 
materials used by the producer in the 
production of the good determined in 

(ซี) “วี.เอ็น.เอ็ม” เป็นมูลค่าของวัตถุดิบทั้งหมดที่
ไม่ได้ถิ่นก าเนิด ที่ผู้ผลิตใช้ในกระบวนการผลิต
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accordance with Articles 1 through 8, 
Article 15 and the corresponding 
interpretative notes of the WTO 
Customs Valuation Agreement. 

 

สินค้า ซึ่งถูกก าหนดให้สอดคล้องกับข้อ ๑ ถึง ๘  
ข้อ ๑๕ และสอดคล้องกับหมายเหตุการตีความ
ของความตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร
ของ ดับบลิวทีโอ 

2.   The value of a non-originating material shall 
be: 

๒. มูลค่าของวัตถุที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดจะต้องเป็น 

(a) the CIF (Cost, Insurance and Freight) 
value of the material, determined in 
accordance with Articles 1 through 8, 
Article 15 and the corresponding 
interpretative notes of the WTO 
Customs Valuation Agreement, for a 
material imported directly by the 
producer of the good; 

(เอ) มูลค่า ซี.ไอ.เอฟ (ต้นทุน  ค่าประกันภัย และค่า
ระวางบรรทุก) ของวัตถุดิบ ซึ่งถูกก าหนดให้
สอดคล้ องกับ ข้ อ  ๑  ถึ ง ๘   ข้ อ  ๑๕  และ
สอดคล้องกับหมายเหตุการณ์ตีความของความ 
ตกลงว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากรของ 
ดับบลิวทีโอ ส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้าโดยตรงโดย
ผู้ผลิตสินค้า 

 

(b) the transaction value, for a material 
acquired by the producer of the good in 
the territory where the good is 
produced. 

(บี) ราคาซื้อขายจริง ส าหรับวัตถุที่หามาได้โดย
ผู้ผลิตสินค้าในอาณาเขตที่สินค้าถูกผลิตขึ้น 

 

3. To determine the RVC value, the Generally 
Accepted Accounting Principles shall be applied. 
 

๓. เพ่ือการก าหนดสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค จะต้อง
น าหลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปมาปฏิบัติ 
 

ARTICLE 8 
“De Minimis” Rule 

ข้อ ๘ 
กฎเกณฑ์ขั้นต่ า 

Notwithstanding Article 2, a good produced in the 
territory of one or both Parties shall be originating 

โดยไม่ค านึงถึงข้อ ๒ สินค้าที่ผลิตในอาณาเขตของประเทศ
ภาคีใดภาคีหนึ่งหรือทั้งสอง จะได้ถิ่นก าเนิดสินค้า หากมูลค่า
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if the value of all the non-originating materials 
used in the production of the good that does not 
satisfy the requirement of change in tariff 
classification set forth in Appendix I (Specific 
Rules of Origin), does not exceed 10% of the FOB 
value of the good. 

ของวัตถุทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรที่
ก าหนดไว้ใน บัญชีแนบท้าย ๑ (กฎถิ่นก าเนิดเฉพาะราย) นั้น
มีมูลค่าไม่เกินร้อยละสิบ (๑๐) ของมูลค่า เอฟ.โอ.บี. ของ
สินค้านั้น 

ARTICLE 9 
 Fungible Goods and Materials 

ข้อ ๙ 
สินค้าและวัตถุดิบที่ใช้แทนกันได้ 

 

1. In order to consider if a good is originating, 
when in the production process originating and 
non-originating fungible materials physically mixed 
or combined are used, the origin of materials may 
be determined through the physical segregation 
of each fungible good or material or through the 
use of any inventory management method as set 
forth in domestic laws in force by each Party.  

๑.  ในการพิจารณาว่าสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้
แท น กั น ได้  เป็ น สิ น ค้ าที่ ได้ ถิ่ น ก า เนิ ดห รื อ ไม่  โดย ใน
กระบวนการผลิตที่วัตถุดิบที่ได้ถิ่นก าเนิดและไม่ได้ถิ่นก าเนิด
นั้น ถูกน ามาผสมทางกายภาพหรือรวมกัน ถิ่นก าเนิดของวัตถุ
อาจพิจารณาโดยการแยกทางกายภาพของสินค้าหรือวัตถุที่ใช้
แทนกันได้แต่ละชนิด หรือโดยการใช้วิธีการบริหารสินค้า
คงเหลือ ตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศภาค ี

 

2. The inventory management method selected 
under paragraph 1 for a particular fungible good 
or material shall continue to be used for that 
good or material throughout all the fiscal year of 
the person that selected the inventory 
management method. 

 

 

๒.  วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือที่ถูกเลือกใช้ในวรรค ๑ 
ส าหรับสินค้าหรือวัตถุที่ใช้ทดแทนกันได้จะต้องคงใช้วิธีการ
ดังกล่าวต่อไปกับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุที่ใช้แทนกันได้
เหล่านั้น ตลอดปีงบประมาณของบุคคลที่ได้เลือกวิธีการ
บริหารสินค้าคงเหลือนั้น 
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ARTICLE 10 
Indirect Materials 

ข้อ ๑๐ 
วัตถุดิบทางอ้อม 

Indirect materials shall be considered to be an 
originating material, without regards to where it is 
produced. 

วัตถุทางอ้อมจะน ามาพิจารณาเป็นวัตถุที่ได้ถิ่นก าเนิดโดยไม่
ต้องค านึงถึงว่าวัตถุทางอ้อมนั้นผลิตที่ไหน  

ARTICLE 11 
Set of Goods 

ข้อ ๑๑ 
การจัดชุดสินค้า 

1. Sets or assortments of goods, as a result of 
the application of rule 3 of the General Rules for 
the Interpretation of the Harmonized System, 
shall be originating only if each good in the set or 
assortment is originating, and both the set or 
assortment and the goods meet with all other 
applicable requirements in this Annex. 

๑.    การจัดชุดหรือการคละกันของสินค้าซึ่งเกิดมาจากการใช้
กฎข้อ ๓ ของบทบัญญัติทั่วไปส าหรับการตีความระบบ     
ฮาร์โมไนซ์ จะได้ถิ่นก าเนิด ก็ต่อเมื่อสินค้าที่จัดเป็นชุดหรือ
คละกันได้ถิ่นก าเนิด และสินค้านั้นผ่านข้อก าหนดอ่ืนๆ 
ทั้งหมดท่ีใช้ในภาคผนวกนี้ 

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a 
set or assortment of goods is originating, if the 
value of all non-originating goods in the set or 
assortment does not exceed 15% of the FOB 
value of the set or assortment. 

 

๒.    โดยไม่ค านึงถึงวรรค ๑ ของข้อนี้ สินค้าที่จัดเป็นชุดหรือ
คละกันจะได้ถิ่นก าเนิดก็ต่อเมื่อมูลค่าของสินค้าที่จัดเป็นชุด
หรือคละกันที่ไม่ได้ถิ่นก าเนิดนั้น มีมูลค่าไม่เกินร้อยละสิบห้า 
(๑๕ เปอร์เซนต์) ของมูลค่า เอฟ.โอ.บี ของสินค้าที่จัดเป็นชุด
หรือคละกัน 

 

ARTICLE 12 
Direct Consignment 

ข้อ ๑๒ 
การส่งมอบสินค้าโดยตรง 

For the purpose of this Article, the preferential 
treatment as stated in this Protocol, shall be 
given to the originating goods, consigned directly 

เพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อนี้ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ตามที่ก าหนดไว้ในพิธีสารนี้จะให้กับสินค้าที่ได้ถิ่นก าเนิด ที่ได้
ถูกส่งมอบโดยตรงจากประเทศภาคีผู้ส่งออกไปยังประเทศภาคี



 หน้า๑๕/๓๐ 

ANNEX 2 

RULES OF ORIGIN 
FOR PRODUCTS ELIGIBLE FOR PREFERENTIAL 

TARIFF TO  ACCELERATE THE LIBERALIZATION 
OF TRADE IN GOODS AND TRADE FACILITATION 

UNDER THE PROTOCOL  BETWEEN 
THE KINGDOM OF THAILAND AND 

THE REPUBLIC OF PERU 

ภาคผนวก ๒ 

กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
ส าหรับสินค้าที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวก 

ทางการค้าภายใต้พิธีสารระหว่าง 
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู 

 

from the exporting Party to the importing Party. 
For such purposes, direct consignment shall 
mean: 

ผู้น าเข้า เพ่ือวัตถุประสงค์ข้างต้น การส่งมอบสินค้าโดยตรงจะ
หมายถึง  

(a)  the goods transported only through the 
territory of the Party; or 

(เอ) สินค้าถูกขนส่งผ่านอาณาเขตของประเทศภาคี
เท่านั้น หรือ 

(b)  the goods transported in transit, through 
one or more countries that are not 
parties to the Protocol, with or without 
transshipment or temporary storage, 
under the control or surveillance of the 
customs authority of transited country, 
provided that; 

 

(i)  the transit is justified by geographic 
reasons or considerations related to 
transportation requirements; 

(ii) the goods are not allocated to the 
trade, use or employment in the 
country of transit; and 

(iii) the goods have not undergone any 
operation there other than the 
loading, unloading or handling to 
keep them in good conditions or to 
ensure conservation. 

 

(บี) สินค้าถูกขนส่งผ่านประเทศที่มิใช่ภาคีตั้งแต่ ๑ 
ประเทศขึ้นไป โดยจะมีการถ่ายล าเรือ หรือเก็บ
รักษาไว้ชั่วคราวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้
ความควบคุมหรือตรวจตราของ เจ้ าหน้ าที่
ศุลกากรของประเทศท่ีส่งผ่าน โดยที่ 

 

๑. การส่งผ่านนั้น สืบเนื่องมาจากเหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์หรือโดยการพิจารณาซึ่งเกี่ยวข้อง
กับข้อก าหนดทางการขนส่ง 

 

๒. สินค้านั้นไม่ได้ถูกน าเข้าไปเพ่ือการค้า การใช้ 
หรือการว่าจ้างในประเทศท่ีส่งผ่าน และ 

 
๓. สินค้านั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการใดในประเทศ

นั้นนอกเหนือจากการขนถ่ายสินค้านั้นขึ้น/ลง 
หรือการด าเนินการเพ่ือเก็บหรือสงวนรักษา
สินค้านั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีเท่านั้น     

ARTICLE 13 
 Review and Modification of Rules of Origin 

ข้อ ๑๓ 
การทบทวนและการปรับเปลี่ยนกฎถิ่นก าเนิดสินค้า 

1.  A Party that considers that a specific rule of 
origin set forth in Appendix I (Specific Rule of 

๑.   เมื่อประเทศภาคีที่พิจารณาว่ากฎถิ่นก าเนิดเฉพาะราย
ของสินค้าซึ่งก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ๑ (กฎถิ่นก าเนิด
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Origin) requires modification to take into account 
developments in production processes, lack of 
supply of originating materials, or other relevant 
factors may submit a proposed modification along 
with supporting rationale and any studies to the 
Joint Commission for consideration. 

เฉพาะราย) จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ทางกระบวนการการผลิต, การขาดแคลนแหล่งวัตถุที่ได้ถิ่น
ก าเนิดสินค้า หรือปัจจัยเกี่ยวข้องอ่ืนๆ อาจยื่นเสนอการขอ
ปรับเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุน และผลการศึกษาแก่
คณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือพิจารณา 

 

2. On submission by a Party of a proposed 
modification under paragraph 1 of this Article, the 
Joint Commission may refer the matter to a 
working group within thirty (30) days or on such 
other date as the Joint Commission may decide.  
The working group shall meet to consider the 
proposed modification within ninety (90) days of 
the date of referral or on such other date as the 
Joint Commission may decide.   
 

๒.   การยื่นเสนอขอปรับเปลี่ยนโดยประเทศภาคีตามวรรค ๑ 
ของข้อนี้ คณะกรรมาธิการร่วมอาจส่งเรื่องให้คณะท างาน
ภายใน ๓๐ วัน หรือก าหนดวันอ่ืนใดตามที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมพิจารณาเห็นควร คณะท างานจะต้องพบปะหารือเพ่ือ
พิจารณาข้อเสนอปรับเปลี่ยนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่มีการ
เสนอหรือตามแต่คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเห็นควร 

 

3.  Unless the Joint Commission agrees otherwise, 
within this period of time, the working group shall 
supply a report to the Joint Commission, setting 
out its conclusions and recommendations, if any.   

๓.   เว้นแต่คณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาเห็นควรเป็นอ่ืน 
ภายในระยะเวลาก าหนดนี้ คณะท างานจะต้องมอบรายงาน
แก่คณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือพิจารณา จัดท าข้อสรุปและ
ข้อเสนอ ถ้ามี 

 

4. The Parties shall conclude the review and 
modification process within one hundred and 
eighty (180) days following the date of referral of 
the request.  Nevertheless, the Parties may agree 
to extend the period of that process. 

๔.  ประเทศภาคีทั้งสองฝ่ายจะต้องเสร็จสิ้นกระบวนการ
ทบทวนและการปรับเปลี่ยนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ (๑๘๐) 
วัน นับจากวันที่ได้รับการร้องขอ อย่างไรก็ตาม ภาคีทั้งสอง
ฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาของกระบวนการดังกล่าว
ออกไป 
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SECTION C: OPERATIONAL PROCEDURES 
 

ส่วนซี: ระเบียบปฏิบัติ 
 

ARTICLE 14 
Claim of Preferential Tariff Treatment 

ข้อ ๑๔ 
การขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

 

1. An importer claiming preferential tariff treatment 
for a good under this Protocol shall make a 
written declaration that the good is originating on 
the importation document based on the 
Certificate of Origin submitted to the customs 
authorities of the importing Party. 
 

๑.   ผู้น าเข้าที่ขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส าหรับสินค้า
ภายใต้พิธีสารนี้จะต้องส าแดงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสินค้า
นั้นได้ถิ่นก าเนิดสินค้า บนเอกสารน าเข้าโดยมีพ้ืนฐานจาก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่ยื่นแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของ
ประเทศภาคีผู้น าเข้า 

 

2. An importer shall claim preferential treatment 
only before the release of the good.  

 

๒.   ผู้น าเข้าจะต้องขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรก่อน
การตรวจปล่อยสินค้าเท่านั้น 
 

ARTICLE 15 
Certificate of Origin 

 

ข้อ ๑๕ 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

 

1. The certificate of origin is used to provide 
evidence that the good exported from the 
territory of one Party to the territory of the other 
Party is originating, as provided under this Annex. 

 

๑.   หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าที่เป็นหลักฐานว่าสินค้าที่
ได้ถิ่นก าเนิดสินค้านั้นถูกส่งออกจากอาณาเขตของประเทศ
ภาคีหนึ่ง ถึงอาณาเขตของอีกประเทศภาคีหนึ่ง เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ภายใต้ภาคผนวกนี้ 

 

2. The certificate of origin shall be issued with 
the minimal data included in Appendix II, which 
may be modified by the Parties upon mutual 
agreement.  Each certificate of origin shall cover 
one shipment of one or several goods.  
 

๒.   หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องออกโดยมีข้อมูลขั้น
ต่ าตามที่ ก าหนดไว้ ในบัญ ชีแนบท้ าย  ๒  ซึ่ งอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนโดยประเทศภาคีได้มีการตกลงร่วมกัน หนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแต่ละฉบับจะครอบคลุมการขนส่งหนึ่ง
เที่ยวต่อสินค้าหนึ่งประเภทหรือหลายประเภท 
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3. The issue and control of certificates of origin 
shall be responsibility of the competent 
authorities of each Party.  The certificates of origin 
may be issued by the authorities directly or by 
other responsible bodies, according to the 
domestic regulations. 

๓.   การออกและการควบคุมหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอ านาจของแต่
ละประเทศภาคี หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าอาจออกโดย
หน่ วยงานที่ มีอ านาจโดยตรง หรือโดยหน่ วย งาน อ่ืนที่
รับผิดชอบตามข้อบังคับภายในประเทศ 

 

4. The application for a certificate of origin shall 
be made by an exporter or final producer of the 
good.  That producer or exporter shall provide to 
the certifying entity its application with the 
commercial invoice and all any other necessary 
documents that evidences that the good 
complies with the rules of origin set under this 
Annex, including a Declaration of the Producer 
containing minimal information as set forth in 
Appendix III. When the exporter is not the 
producer, the exporter shall supply the 
declaration of origin.  

 

๔.   การยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องกระท า
โดยผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตสินค้าคนสุดท้ายของสินค้านั้น ผู้ผลิต
หรือผู้ส่งออกนั้นต้องให้การรับรองเอกสารที่ยื่นนั้นพร้อมกับ
บัญชีราคาสินค้าและเอกสารที่จ าเป็นอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานว่า
สินค้านั้นสอดคล้องกับกฎถิ่นก าเนิดสินค้าที่ก าหนดไว้ภายใต้
ภาคผนวกนี้ รวมถึงต้องยื่นใบส าแดงของผู้ผลิตที่มีข้อมูลขั้นต่ า
ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย ๓  หากผู้ส่งออก
ไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้ผลิต ผู้ส่งออกจะต้องเตรียมเอกสารเพ่ือ
การยืนยันถิ่นก าเนิดสินค้า 

 

5. The certificate of origin shall be submitted in 
the English language. However, the customs 
authority of the importing Party may require the 
importer to submit a translation of the 
certification in the language of the importing 
Party.  

 

๕.   หนั งสื อรับรองถิ่นก าเนิ ดสินค้าจะต้องจัดท า เป็ น
ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานศุลกากรของประเทศ
ภาคีผู้น าเข้าอาจร้องขอผู้น าเข้าให้แนบเอกสารค าแปลของ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นภาษาของประเทศภาคี
น าเข้า 

 



 หน้า๑๙/๓๐ 

ANNEX 2 

RULES OF ORIGIN 
FOR PRODUCTS ELIGIBLE FOR PREFERENTIAL 

TARIFF TO  ACCELERATE THE LIBERALIZATION 
OF TRADE IN GOODS AND TRADE FACILITATION 

UNDER THE PROTOCOL  BETWEEN 
THE KINGDOM OF THAILAND AND 

THE REPUBLIC OF PERU 

ภาคผนวก ๒ 

กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
ส าหรับสินค้าที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวก 

ทางการค้าภายใต้พิธีสารระหว่าง 
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู 

 

6. The certificate of origin shall include the 
name and signature of the officer designated by 
the exporting Party, as well as the seal of the 
certifying body.  The certificate of origin shall not 
have any amendment. 

 

๖.   หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องมีชื่อและลายมือชื่อ
ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประเทศภาคีผู้ส่งออก 
เช่นเดียวกันกับตราประทับของหน่วยงานผู้ที่มีอ านาจออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
จะต้องไม่มีการแก้ไขใด 

 

7. The certificate of origin shall indicate the 
applicable rules of origin. 

 

๗.   หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องแสดงถึงกฎถิ่น
ก าเนิดสินค้าที่ได้น ามาใช้ 

 

8. The certificate of origin shall be issued within 
the five (5) days following the submission of the 
application, and shall be effective for three 
hundred and sixty five (365) days from the date of 
issue.  It shall not be issued prior to the date of 
issue of the commercial invoice, and no later than 
the date of shipment. 

 

๘.   หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องออกภายในห้า (๕) 
วันนับจากวันที่ยื่นค าขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องมีผลใช้บั งคับเป็น
ระยะเวลาสามร้อยหกสิบห้า (๓๖๕) วันนับจากวันที่ออก การ
ออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องไม่ออกก่อนวันที่
ออกบัญชีราคาสินค้า และไม่ออกหลังวันที่รับบรรทุกสินค้า 

 

9. In exceptional cases where a certificate of 
origin has not been issued at the time of 
shipment due to involuntary errors or omissions 
or other valid cause, the certificate of origin may 
be issued bearing “ISSUED RETROACTIVELY” no 
longer than six (6) months from the time of 
shipment. 

 

๙.   ในกรณียกเว้น  หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าไม่สามารถ
ออกได้ทันวันที่รับบรรทุกสินค้าเนื่องจากความผิดพลาด การ
หลงลืมโดยมิได้ตั้งใจหรือเพราะสาเหตุอ่ืนอันรับฟังได้ ในกรณี
เช่นนี้อาจมีการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าให้ย้อนหลัง
ไห้  โดยให้ประทับค าว่า “ISSUED RETROACTIVELY” แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินหก (๖) เดือน นับจากวันที่รับบรรทุกสินค้า 

 

10. In the event of theft, loss or destruction of a 
certificate of origin, the exporter may apply in 

๑๐.  ในกรณีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าถูกขโมย สูญหาย 
หรือถูกท าลาย ผู้ส่งออกอาจยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
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writing to the certifying entities which issued it for 
a certified true copy of the original to be made on 
the basis of the export documents in their 
possession bearing the endorsement of the word 
“CERTIFIED TRUE COPY”. The copy should have 
the same effective days as the original 
certification. 

 

หน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ดังกล่าว เพ่ือให้รับรองความถูกต้องของส าเนาต้นฉบับซึ่งเป็น
การออกบนพ้ืนฐานของเอกสารส่งออกที่อยู่ในครอบครอง 
และให้ประทับค ารับรองว่า “CERTIFIED TRUE COPY” 
ส าเนานี้จะมีวันที่มีผลใช้เช่นเดียวกับวันที่ระบุในหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้าต้นฉบับ 

 

11. In the event that the goods are temporarily 
stored under control of the customs authority of 
the Party of destination, the certificate of origin 
shall remain in effect for the additional amount of 
time the customs administration has established 
for such operations. 

 

๑๑.  ในกรณีที่สินค้านั้นถูกเก็บรักษาชั่วคราวภายใต้ความ
ควบคุมของหน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีปลายทาง  
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะมีระยะเวลาใช้บังคับเพ่ิมเติม
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ศุลกากรก าหนดเพ่ือการปฏิบัติงาน 

 

12. The Parties shall exchange the procedures 
regarding the issue of certificate of origin within 
three (3) months after the signature of the 
Protocol. 
 

๑๒.  ประเทศภาคีจะต้องแลกเปลี่ยนกระบวนการการออก
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าภายในสาม (๓) เดือนหลังจาก 
มีการลงนามพิธีสาร 
 

ARTICLE 16 
Certifying Entities 

ข้อ ๑๖ 
หน่วยงานที่มีอ านาจออกรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. Each Party shall notify to the other Party the 
names of the certifying entities, as well as the 
registry of the names, signatures and seals of the 
officials accredited to issue certificates of origin 
and shall maintain an updated record of the 

๑.   ประเทศภาคีแต่ละประเทศควรจะแจ้งประเทศภาคีอ่ืน
ทราบถึงชื่อของหน่วยงานที่มีอ านาจออกรับรองถิ่นก าเนิด
สินค้า รวมทั้ งรายชื่อ ลายมือชื่อ และตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และ
ควรปรับบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อ และตราประทับของ
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names, signatures and seals of officials who are 
authorized to countersign them.  
 

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจลงนามให้เป็นไปตามปัจจุบัน 

 

2. Any change to the registry, signatures, seals 
of officials, or the entities authorized to issue 
certificates of origin, shall be notified to the Joint 
Commission, indicating the dates of which officials 
are authorized or no longer authorized to issue 
certificates of origin.  
 

๒.   การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อรายชื่อ ลายมือชื่อ ตราประทับ
ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
และหน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
จะต้องแจ้งแก่คณะกรรมาธิการร่วม แสดงวันที่ที่เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจลงนามหรือไม่มีอ านาจลงนามในการออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
 

3. Accreditation and notice of names, signature 
and seals of officials authorized to countersign 
the certificates of origin, as well as the entities 
authorized to issue them shall be in force for 
thirty (30) days after the notification to the Joint 
Commission. 
 

๓.   การรับรองและการแจ้งชื่อ ลายมือชื่อ และตราประทับ
ของผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า รวมถึง
หน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าจะมี
ผลใช้บังคับในสามสิบ (๓๐) วันนับหลังจากวันที่มีการแจ้งต่อ
คณะกรรมาธิการร่วม 

 

4. The Certifying Bodies of each Party shall: 
 

(a) verify that the goods are originating 
according to the Rules of Origin of this 
Protocol; 

(b) ensure that the statements of the 
certificate of origin correspond to 
supporting documentary evidence 
submitted; 

 

๔.   หน่วยงานที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ของแต่ละประเทศภาคีจะต้อง 

(เอ) พิสูจน์ว่าสินค้านั้นได้ถิ่นก าเนิดสินค้าตามกฎถิ่น
ก าเนิดสินค้าของพิธีสารนี้  

 
(บี) ตรวจให้แน่ใจว่าค าส าแดงในหนังสือรับรองถิ่น

ก าเนิดสินค้าสอดคล้องกับหลักฐานเอกสารที่ได้
ยื่นประกอบการพิจารณา 

 
 



 หน้า๒๒/๓๐ 

ANNEX 2 

RULES OF ORIGIN 
FOR PRODUCTS ELIGIBLE FOR PREFERENTIAL 

TARIFF TO  ACCELERATE THE LIBERALIZATION 
OF TRADE IN GOODS AND TRADE FACILITATION 

UNDER THE PROTOCOL  BETWEEN 
THE KINGDOM OF THAILAND AND 

THE REPUBLIC OF PERU 

ภาคผนวก ๒ 

กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า 
ส าหรับสินค้าที่มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอ านวยความสะดวก 

ทางการค้าภายใต้พิธีสารระหว่าง 
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู 

 

(c) ensure that the description, quantity 
and weight of goods, as specified, 
conform to the consignment to be 
exported; 

(d) number correlatively the certificates 
issued. Each certificate of origin shall 
bear a printed correlative number and 
a reference number separately given 
by each certify entity;  

(e) keep one copy of all the certificates of 
origin issued on file for five (5) years as 
from the date of issue. The file shall 
include all background information 
used for the issuance of the certificate. 

(f) present reports in compliance with the 
present Annex; 

(g) provide the means necessary for 
supervising their actions; and 

(h) provide the other Party with the 
necessary administrative cooperation 
and information for the control of 
evidence of origin. 

 
 
 

(ซี) ตรวจให้แน่ใจว่ารายละเอียดของสินค้า ปริมาณ 
และน้ าหนักของสินค้า ซึ่งส าแดงไว้ถูกต้องตรงกัน
กับสินค้าที่ส่งออก 

 
 
(ดี) หมายเลขที่เกี่ยวพันกับหนังสือรับรองถิ่นก าเนิด

สินค้าที่ออก หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าแต่ละ
ใบจะต้องมีการพิมพ์หมายเลขอ้างอิงก ากับ และ
หมายเลขอ้างอิงนั้นจะแยกหมายเลขตามหน่วยงาน
ทีอ่อกหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 

(อี) เก็บส าเนาหนึ่ง (๑) ฉบับจากหนังสือรับรองถิ่น
ก าเนิดสินค้าที่ออกให้ทั้งหมดไว้ในไฟล์เป็นเวลา
ห้า (๕) ปี นับจากวันที่ออกให้ ไฟล์ควรจะรวมถึง
ข้อมูลปูมหลังทั้งหมดที่ใช้ส าหรับการออกหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

(เอฟ) แสดงรายงานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามภาคผนวก 

 
(จี) จัดเตรียมวิธีการที่จ าเป็นส าหรับการดูแลเฝ้าระวัง

การกระท า และ 

(เอช) จัดเตรียมให้ความร่วมมือด้านการบริหารที่จ าเป็น
และข้อมูล เพื่อควบคุมหลักฐานของถิ่นก าเนิดแก่
ประเทศภาคีอีกฝ่าย 
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ARTICLE 17 
Control of the Certificates of Origin 

ข้อ ๑๗ 
การควบคุมหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. In case of doubts relating to the authenticity 
of the certificate of origin, the truthfulness of the 
information contained in the certificate or the 
presumption of breach of the provisions of this 
Annex, the customs authorities of the importing 
Party may require a guarantee equivalent to the 
value of the corresponding customs duty or its 
payment, in accordance with their respective 
domestic legislation. The customs authorities 
shall, in no case, prevent the continuation of the 
import process and the release of the goods. 
 

๑.   ในกรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับความแท้จริงของหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ความเท็จจริงของข้อมูลที่ระบุใน
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หรือการสันนิษฐานถึงการฝ่าฝืน
ของข้อบทที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกนี้ หน่วยงานศุลกากรของ
ประเทศภาคีผู้น าเข้าอาจร้องขอให้มีการวางประกันเท่ากับ
มูลค่าของภาษีศุลกากรส าหรับการน าเข้า หรือที่ต้องช าระโดย
เป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศภาคีนั้นก าหนด ไม่มี
กรณีใดที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะยับยั้งกระบวนการการน าเข้า 
และการตรวจปล่อยของสินค้า 
 

 

2. When the certificate of origin contains 
mistakes or is incomplete, the customs authorities 
of the importing Party shall notify the importer 
and grant a term of sixty (60) days as from the 
date of reception of the notification for due 
submission of the said document. Upon expiration 
of the term, the guaranties may be effective or 
the corresponding liens may be collected. 

 

 

 
 

๒.    เมื่อหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้ามีข้อผิดพลาดหรือไม่
สมบูรณ์ หน่วยงานศุลกากรของประเทศภาคีผู้น าเข้าจะต้อง
แจ้งผู้น าเข้าและให้อนุญาตเป็นระยะเวลาหกสิบ (60) วันนับ
จากวันที่ได้รับการแจ้งเพ่ือส่งมอบเอกสารดังกล่าว เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลา การวางประกันอาจมีผลใช้บังคับ หรือ อาจมีการ
เรียกเก็บค่าปรับ 
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ARTICLE 18 
Verification of Origin 

ข้อ ๑๘ 
การตรวจพิสูจน์ถิ่นก าเนิดสินค้า 

1. In case of doubts relating to the authenticity 
of the certificate of origin, the truthfulness of the 
information contained in the certificate or the 
presumption of breach of the provisions of this 
Annex, the competent authority of the importing 
Party may initiate an investigation in order to 
verify the compliance of this Annex.  

 

๑.   ในกรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับความแท้จริงของหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า ความเท็จจริงของข้อมูลที่ระบุใน
หนังสือรับรอง หรือ การสันนิษฐานถึงการฝ่าฝืนของข้อบทที่
ก าหนดไว้ในภาคผนวกนี้ หน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศ
ภาคีผู้น าเข้าอาจท าการตรวจสอบเพ่ือที่จะท าการตรวจพิสูจน์
ให้เป็นไปตามภาคผนวกนี้ 

 

2. Once an investigation has been initiated, the 
importing Party shall notify the exporting Party of 
the beginning of the said investigation and may 
request: 

(a) necessary information to verify the 
authenticity of the certificate of origin, 
as well as of the information 
contained therein, including the 
background information that accompany 
the application for preferential 
treatment in accordance with this 
Annex; 

(b) answers to written questionnaires with 
additional information sent to the 
producer, exporter or importer, in 
order to verify the truthfulness of the 
information contained in the certificate 
of origin;  

๒.   เมื่อมีการตรวจสอบ ประเทศภาคีผู้น าเข้าจะต้องแจ้งให้
ประเทศภาคีผู้ส่งออกทราบตั้งแต่เริ่มต้นของการตรวจสอบ
และอาจร้องขอ 
 

(เอ) ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือตรวจพิสูจน์ความแท้จริงของ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และข้อมูลที่ระบุ
ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า รวมทั้งข้อมูล
ภูมิหลังที่น ามาใช้เพ่ือการขอรับสิทธิพิเศษตาม
ภาคผนวกนี ้

 

(บี) ค าตอบที่ได้จากการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ ผู้น าเข้า เพ่ือที่จะตรวจ
พิสูจน์ความเท็จจริงของข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
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(c) verification visits to the premises of the 
producer in the territory of the other 
Party, to review the records referred to 
paragraph 4 of Article 16 or to observe 
the facilities used in the production of 
the good under investigation, as well 
as any information and document that 
justifies the origin of the good; or 

 
(d) other procedures agreed between the 

importing and the exporting Parties for 
verifying the origin of the good.  

 

(ซี) การตรวจสอบโดยการเยือนสถานที่ของผู้ผลิต ใน
อาณาเขตของประเทศภาคีอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือตรวจดู
บันทึกตามที่กล่าวถึงใน วรรค ๔ ของข้อ ๑๖ 
หรือเพ่ือสังเกตการณ์สถานที่ที่ ใช้ในการผลิต
สินค้าที่ตรวจสอบ รวมทั้งดูข้อมูลและเอกสารใด
เพ่ือจะตรวจพิสูจน์ถิ่นก าเนิดของสินค้า หรือ 

 

(ดี) กระบวนการอ่ืนๆ ซึ่งตกลงกันระหว่างประเทศ
ภาคีผู้น าเข้าและประเทศภาคีผู้ส่งออกเพ่ือที่จะ
พิสูจน์ถิ่นก าเนิดของสินค้า 

 

3. Any information communicated between the 
Parties concerned shall be treated as confidential 
and shall be used only for the validation of 
certificate of origin purpose. 
 

๓.   ข้อมูลใดๆที่ใช้สื่อสารระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ และจะต้องใช้เพ่ือเป็น
หลักฐานส าหรับการพิสูจน์หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
เท่านั้น 

 

ARTICLE 19 
Terms 

ข้อ ๑๙ 
เงื่อนไข 

1. In the event that the information requested 
in accordance with the Article 18 is not delivered 
within the time of one hundred and twenty (120) 
days, or if the reply does not provide sufficient 
information to determine the authenticity of the 
certificate of origin or the truthfulness of the 
information contained in said document, the 
competent authority of the importing Party may 

๑.   ในกรณีที่ไม่ได้รับค ำตอบของข้อมูลที่ร้องขอตำมข้อ ๑๘ 
ภำยในระยะเวลำหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) วัน หรือ ถ้ำกำรตอบ
กลับไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอส ำหรับกำรพิจำรณำควำมแท้จริง
ของหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ หรือควำมเท็จจริงของ
ข้อมูลที่ระบุในเอกสำรดังกล่ำว หน่วยงำนผู้มีอ ำนำจของ
ประเทศภำคีผู้น ำเข้ำอำจปฏิเสธกำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี
ศุลกำกรส ำหรับสินค้ำที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินค้ำ 
ที่จะต้องผ่ำนกระบวนกำรตรวจพิสูจน์ กำรปฏิเสธกำรให้สิทธิ
พิเศษทำงภำษีศุลกำกรอำจท ำให้ไม่สำมำรถขอคืนสิทธิ์
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deny preferential tariff treatment for the goods 
covered by the certificates subject to the 
verification procedure. The Resolution that denied 
the preferential treatment may not be claimed at 
a later stage. 
 

ย้อนหลังได ้
 
 
 

2. In the event that the importing Party 
requests a verification visit to the facilities of the 
producer or exporter, the exporting Party shall 
have forty five (45) days after the date of receipt 
of the application to grant its consent. If the 
request for verification visit is not accepted, the 
investigation shall be deemed as terminated and 
the importing Party shall refuse a preferential 
treatment to the said import. The Resolution that 
denied the preferential treatment may not be 
claimed at a later stage. 
 

๒.   ในกรณีที่ประเทศภำคีผู้น ำเข้ำร้องขอเพ่ือพิสูจน์โดยกำร
เยือน ณ สถำนที่ของผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ประเทศภำคีผู้ส่งออก
มีเวลำสี่สิบห้ำ (45) วันที่นับจำกที่ได้รับค ำร้องในกำรพิจำรณำ
ตอบรับจะต้องตอบรับให้กำรยินยอมหลังจำกวันที่ได้รับกำร
ร้องขอนั้น ถ้ำกำรขอเยือนเพ่ือกำรตรวจพิสูจน์ไม่ได้รับกำร
ตอบรับ ถือว่ำกำรตรวจสอบสิ้นสุดลง และประเทศภำคีผู้น ำเข้ำ 
อำจจะปฏิเสธกำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรแก่กำรน ำเข้ำ
ดังกล่ำว กำรปฏิเสธกำรให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรอาจท า
ให้ไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ย้อนหลังได้ 
 

3. The investigation, including the verification 
visit, shall not exceed three hundred and sixty 
five (365) days from the date of notification to 
the exporting Party. 

 

 

๓.   การตรวจสอบ รวมถึงการเยือนเพ่ือการตรวจพิสูจน์
จะต้องกระท าภายในสามร้อยหกสิบห้า (365) วันนับจาก
วันที่แจ้งแก่ประเทศภาคีผู้ส่งออก 

ARTICLE 20 
Determination of Investigation 

 

ข้อ ๒๐ 
การตัดสินจากการตรวจสอบ 
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1. If, as a result of the investigation of origin: 

(a) the originating nature of the good is 
acknowledged, the competent authority 
of the importing Party shall deem the 
investigation as terminated and shall 
return the guaranties given or the 
value of the corresponding liens. 

 
(b) it is verified that the certificate 

contains false information or that the 
good does not qualify as originating, 
the importing Party shall collect the 
corresponding liens or shall honor the 
guaranties.  Additionally, the importing 
Party may apply the corresponding 
sanctions according to its domestic 
laws. 

 

๑.   จากผลของการตรวจสอบถิ่นก าเนิดสินค้า ถ้า 
 

(เอ) ยอมรับถิ่นก าเนิดของสินค้า หน่วยงานผู้มีอ านาจ
ของประเทศภาคีผู้น าเข้าจะต้องยุติการตรวจสอบ
และคืนเงินประกันที่รับไว้หรือคืนค่าปรับ 

 

 

 

(บี) พบว่าหนังสือรับรองระบุข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ
สินค้านั้นไม่ได้ถิ่นก าเนิดสินค้า ประเทศภาคีผู้
น าเข้าจะเรียกเก็บเงินค่าปรับหรือเงินประกันนั้น 
นอกจากนี้ ประเทศภาคีผู้น าเข้าอาจใช้บทลงโทษ
ตามกฎหมายภายในประเทศ 

 

2. The determination of qualification of origin 
must be issued through a Resolution of the 
competent authority. 

 

 
 

๒.   การตัดสินคุณสมบัติของถิ่นก าเนิดสินค้าจะต้องมาจาก
การตัดสินใจของหน่วยงานผู้มีอ านาจ 

 

ARTICLE 21 
Sanctions 

 

ข้อ ๒๑ 
บทลงโทษ 
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1. The certifying entities of each Party for the 
issuance of certificates of origin shall be jointly 
liable with the producer or exporter, as far as 
authenticity of information contained in the 
certificate of origin is concerned. 
 

๑.   หน่วยงานผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ของประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิต 
หรือผู้ส่งออก ตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูล
ที่ที่ส าแดงในหนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า 
 

2. Each Party shall adopt or keep measures 
that allow the imposition of civil, administrative 
and criminal sanctions in case of any violation 
regarding the certification of origin. 
 

๒.   ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องยอมรับหรือรักษาไว้ซึ่ง
มาตรการที่อนุญาตให้มีการบังคับใช้บทลงโทษทางแพ่ง ทาง
ปกครอง และทางอาญา ในการฝ่าฝืนทุกกรณีที่ เกี่ยวกับ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า 
 

ARTICLE 22 
Post Clearance Review 

 

ข้อ ๒๒ 
การทบทวนหลังการตรวจปล่อย 

 

1. The competent authorities of the importing 
Party may conduct an investigation of origin of the 
goods after the clearance of the goods, according 
to its domestic legislation. 
 

๑.   หน่วยงานผู้มีอ านาจของประเทศภาคีผู้น าเข้าอาจท าการ
ตรวจสอบถิ่นก าเนิดของสินค้า ภายหลังการตรวจปล่อยสินค้า
จากอารักขาของศุลกากร ตามกฎหมายภายในประเทศ 
 

2. The procedure for this investigation shall be 
the procedure set forth in Articles 18 through 21 
of this Annex. 

 
 
 
 
 
 
 

๒.   กระบวนการส าหรับการตรวจสอบนี้จะต้องเป็น
กระบวนการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๘ ถึง ๒๑ ของภาคผนวกนี้ 
 

ARTICLE 23 
Consultation and Dispute Settlement 

 

ข้อ ๒๓ 
การหารือและการระงับข้อพิพาท 
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If the conclusions of the investigation are not 
satisfactory to any of the Parties, they shall enter 
into bilateral consultation. If the Parties fail to 
resolve the matter through such consultation, 
dispute settlement mechanisms provided under 
Annex 7 of this Protocol may be invoked.  
 

หากข้อสรุปของการตรวจสอบยังไม่เป็นที่พอใจแก่ประเทศ
ภาคีใด ภาคีนั้นจะต้องน าเข้าสู่การหารือสองฝ่าย หากคู่ภาคี
ไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งภายใต้การหารือสองฝ่าย อาจน า
กระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งระบุไว้ภายใต้ภาคผนวก ๗ 
ของพิธีสารนี้มาใช้ 
 

ARTICLE 24 
Third Party Invoicing 

 

ข้อ ๒๔ 
บัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยประเทศที่สาม 

 

1.    For the purpose of granting preferential tariff 
treatment, the customs authority of the importing 
Party shall accept Certificates of Origin in cases 
where the sales invoice covering the goods 
included in the Certificate of Origin is issued by a 
non-Party operator, provided that the goods meet 
all the applicable requirements of ANNEX 2.  
 

๑.   เพ่ือวัตถุประสงค์ของการรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  
หน่วยงานศุลกากรในประเทศภาคีผู้น าเข้าจะต้องยอมรับ
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าในกรณีที่บัญชีราคาสินค้า
ครอบคลุมสินค้าในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้านั้น ออกโดย
ผู้ด าเนินการที่ไม่ใช่ประเทศภาคีสมาชิก โดยมีเงื่อนไขว่า 
สินค้านั้นมีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อก าหนดกฎว่าด้วยถิ่น
ก าเนิดสินค้าของภาคผนวก ๒  
 

2.   For purposes of paragraph 1, the exporter 
shall indicate “Third Party Invoicing” and the 
following information in the Certificate of Origin: 
name and legal address (including city and 
country) of the non-Party operator.  
 
 
 
 

๒.   เพ่ือวัตถุประสงค์ตามวรรค ๑ ผู้ส่งออกจะต้องระบุค าว่า 
“Third Party Invoicing” และระบุข้อมูล ได้แก่ ชื่อ และที่อยู่
ตามกฎหมาย (รวมถึง เมือง และประเทศ) ของผู้ด าเนินการที่
ไม่ใช่ภาคีสมาชิกในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า  
 

3.    In the case where a good is invoiced by a 
non-Party operator, the number and date of the 

๓ . ใน กรณี ที่ สิ น ค้ านั้ น มี บั ญ ชี ราค าสิ น ค้ าที่ ออก โดย
ผู้ด าเนินการที่ไม่ใช่ภาคีสมาชิก ต้องระบุหมายเลขและวันที่
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invoice issued by the exporters and the number 
and date of the invoice issued by the non-Party 
operator (if known) for the importation of the 
goods into the importing Party shall be indicated 
in the Certificate of Origin.  
 

ของบัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยผู้ส่งออก และหมายเลขและ
วันที่ของบัญชีราคาสินค้าที่ออกโดยผู้ด าเนินการที่ไม่ใช่ภาคี
สมาชิก (หากทราบ) ในหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าเพ่ือการ
น าเข้าสินค้า เข้ามาในประเทศภาคีผู้น าเข้า  
 

 




