เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง

หน้า ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศกรมศุลกากร
ที่ ๑๕๑/๒๕๖๐
เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและ
ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย
_______________________________

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (Thailand - Australia
Free Trade Agreement) ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักการทั่วไป
(๑) ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสําหรับของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากร
ท้ายพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย ตามบัญชีอัตราอากร ๑ บัญชีอัตรา
อากร ๒ บั ญ ชี อั ต ราอากร ๓ และบั ญ ชี อั ต ราอากร ๔ ท้ า ยประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง
การยกเว้ น อากรและลดอั ต ราอากรศุ ล กากรสํ าหรับ ของที่ มี ถิ่ น กํ าเนิ ด จากออสเตรเลี ย ลงวัน ที่ ๑๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามข้อ ๑ (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๒.๑) ของตามบัญชีอัตราอากร ๑ และของตามบัญชีอัตราอากร ๒
ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
(๒.๒) ของตามบัญชีอัตราอากร ๓
(ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
(ข) ของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี ตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย สําหรับภาษีในโควตาที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย หากอัตราอากรตามบัญชีอัตราอากร ๓

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง

หน้า ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สูงกว่าอัตราอากรในโควตาที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก ให้อัตราอากรลดลง
เหลือเท่ากับอัตราอากรในโควตาที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันดังกล่าว
(ค) ของที่มีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย สําหรับภาษีนอกโควตาที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย ให้อัตราอากรลดลงเหลือร้อยละเก้าสิบ
ของอัตราอากรนอกโควตาที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลก
(๒.๓) ของตามบัญชีอัตราอากร ๔
(ก) ให้ผู้นําของเข้าแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
(ข) ของที่ได้รับยกเว้นอากรและลดอัตราอากรต้องมีปริมาณการนําเข้า
รวมกันในแต่ละปีไม่เกินบัญชีปริมาณการนําเข้าท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ไม่รวมการนําเข้าของที่เสียอากรตาม
อัตราปกติหรืออัตราที่เรียกเก็บตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงองค์การการค้าโลกและมิได้ขอใช้สิทธิการ
คืนอากร
(ค) ของที่นําเข้าเกินกว่าปริมาณตามที่กําหนดในบัญชีปริมาณการนําเข้า
ท้ายประกาศนี้ ให้เสียอากรในอัตราฐานตามบัญชีอัตราอากร ๔ หรืออัตราปกติ แล้วแต่อัตราใดจะต่ํากว่า
เว้นแต่ผู้นําของเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าของที่นําเข้าได้ส่งออกจากออสเตรเลียมายังราชอาณาจักรไทยก่อน
หรือในวันที่มีการนําเข้าครบตามจํานวนที่กําหนดไว้สําหรับปีปฏิทินใด ให้เสียอากรตามบัญชีอัตราอากร ๔
ในปีปฏิทินนั้น โดยให้ถือว่าของที่เกินปริมาณดังกล่าวเป็นการใช้ปริมาณการนําเข้าของของนั้นในปีถัดไป
(๒.๔) การนํ า เข้ า ของที่ มี ร าคา เอฟ โอ บี ไม่ เกิ น สองร้ อ ยดอลลาร์ ส หรั ฐ
ไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
(๒.๕) ในกรณี ที่ ผู้ นํ า ของเข้ า ไม่ ส ามารถแสดงหนั งสื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า
ก่อนนําของออกจากอารักขาของศุลกากร แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้น
อากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ให้แจ้งความประสงค์ และชําระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน
(๓) ในกรณีที่มีประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้เรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสําหรับของใด หากของนั้นได้รับ
ยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรตามข้อ ๑ มิให้เรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสําหรับของดังกล่าว
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้า
ต้องเป็นไปตามบทที่ ๔ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย ออสเตรเลีย แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๒ บทที่ ๔ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า)
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(๑) เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
(๑.๑) กรณี ใ ช้ เกณฑ์ ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ที่ ข องนั้ น ได้ ม าหรื อ ผลิ ต ขึ้ น ทั้ ง หมดใน
ประเทศภาคีผู้ส่งออก (Wholly Obtained or Produced: WO) ต้องเป็นไปตามบทที่ ๔ กฎว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
(๑.๒) กรณี ใช้ กฎถิ่ นกํ าเนิ ดเฉพาะรายสิ นค้ า (Product Specific Rules: PSR)
ต้องเป็นไปตาม กฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลียแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๓ ภาคผนวก ๔.๑ กฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นกําเนิ ดสินค้า หมายเหตุ สําหรับ
ภาคผนวก และ เอกสารแนบ ๔ การได้ถิ่นกําเนิดตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า)
(๒) กรณีสินค้าที่มีเงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ ๒ (๑)
(๒.๑) การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า เงื่อนไขการได้ถิ่น
กําเนิ ดสินค้าเป็ นไปตามประเภทและประเภทย่อยของพิ กั ดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบั บปี ๒๐๐๒ (HS
2002)
(๒.๒) หากของที่นําเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒ (๑) ข้อ ๒ (๒.๑) และ ข้อ
๒ (๓) ให้ถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากร โดยตรวจสอบพิกัดศุลกากรตามบัญชีอัตรา
อากร ๑ บั ญ ชี อั ต ราอากร ๒ บั ญ ชี อั ต ราอากร ๓ และบั ญ ชี อั ต ราอากร ๔ ท้ า ยประกาศ
กระทรวงการคลั ง เรื่อ ง การยกเว้น อากรและลดอั ต ราอากรศุ ล กากรสํ า หรับ ของที่ มี ถิ่ น กํ าเนิ ด จาก
ออสเตรเลี ย โดยใช้ ต ารางเปรี ย บเที ย บพิ กั ด ศุ ล กากร (Correlation Table) แนบท้ า ยประกาศนี้
(เอกสารแนบ ๕ - ๑ ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๒ (HS 2002)
เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗ (HS 2007) เอกสารแนบ ๕-๒ ตารางเปรียบเทียบ
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๐๗ (HS 2007) เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี
๒๐๑๒ (HS 2012) และเอกสารแนบ ๕-๓ ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี
๒๐๑๒ (HS 2012) เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ๒๐๑๗ (HS 2017))
(๓) เงื่อนไขและการระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในช่อง Origin Criterion ของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า เป็นไปดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง

หน้า ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เงื่อนไขการได้ถิ่นกําเนิดสินค้า

การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าใน
ช่อง Origin Criterion

ก. ของได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศภาคีผู้ส่งออก
(Wholly obtained goods) ตามข้อ (เอช) ของข้อ
๔๐๑ ของความตกลงฯ

WO หรือ
Wholly Obtained

ข. ของนั้นเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า
(Product Specific Rules) กํ าหนดไว้ในภาคผนวก
๔.๑ กฎเฉพาะเกี่ ย วกั บ ถิ่ น กํ าเนิ ด สิ น ค้ า ตลอดจน
ข้ อ กํ าหนดที่ ใช้ บั งคั บ ใดอื่ น ๆ ทั้ งหมดของบทที่ ๔
กฎว่าด้วยถิ่น กําเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้า
เสรีไทย-ออสเตรเลีย

PS หรือ
Product Specific Rules

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ต้องเป็นไปตามบทที่ ๔ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๒ บทที่ ๔ กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า)
(๑) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๖
ตัวอย่างหนังสือรับ รองถิ่นกําเนิดสินค้า) จะต้องออกโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย
(Australian Chamber of Commerce and Industry) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหอการค้าและ
อุตสาหกรรมของออสเตรเลีย หรือกลุ่มอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย (Australian Industry Group)
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐบาลของออสเตรเลีย และต้องมีตราประทับพร้อมลงลายมือชื่อ
ด้วยตนหรือมีตราประทับและลายมือชื่ออยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีอํานาจของหน่วยงานดังกล่าว
ซึ่งได้มีการแจ้งบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ ตัวอย่างลายมือชื่อและตัวอย่างตราประทับของหน่วยงานผู้มีอํานาจในการ
ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว นอกจากนี้ยังต้องมีข้อมูลขั้นต่ําปรากฏอย่างน้อย
ตามแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑ ภาคผนวก ๔.๒.๓ ข้อมูลขั้นต่ําในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า)
(๒) หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า จะต้ อ งพิ ม พ์ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ ห้ า มแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้านั้น หากจะแก้ไขต้องออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้าฉบับใหม่และใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งครั้ง และหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวสามารถรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้หลายรายการ
(๓) อายุของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ให้ใช้ได้ภายในกําหนด ๑๘ เดือนนับจาก
วันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
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(๔) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ถูกยกเลิก จะใช้ไม่ได้นับตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือ
แจ้งยกเลิก
(๕) กรณีออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไม่ทันในขณะเวลาที่ส่งออก ด้วยเหตุผลอัน
สมควรอาจออกให้ย้อนหลัง
(๖) การระบุเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าในช่อง Origin Criterion ของหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าตามข้อ ๒ (๓) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ ๒ (๑)
ข้อ ๔ วิธีปฏิบัติสําหรับผู้นําของเข้า
(๑) ผู้นําของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกตามใต้ความตกลงการค้า
เสรี ไ ทย - ออสเตรเลี ย โดยยื่ น ต้ น ฉบั บ หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ในรู ป แบบ
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๖ ตัวอย่างหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า) ที่ผู้นําของเข้าได้
เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อ
สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร
ทั้งนี้ ให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการนําเข้าหนึ่งครั้ง
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ นํ า ของเข้ า ไม่ ส ามารถแสดงต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า
ต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า แต่ป ระสงค์จ ะขอใช้สิท ธิพิเศษทางภาษีศุล กากร
ในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ให้แจ้งความประสงค์และชําระค่าอากรอัตราปกติก่อน
นํ าของออกจากอารักขาของศุลกากร โดยให้ ระบุ รหั สเหตุ ผลในช่อง Argumentative Reason Code
เป็น “P14” และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง Argumentative Privilege Code เป็น “TAU” ตามข้อ ๔
(๓) (๓.๒) ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
หากผู้นํ าของเข้าได้ส่งข้อ มูลเข้าสู่ระบบคอมพิ วเตอร์กรมศุลกากรแล้ว แต่ไม่ ได้
บันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตรา
อากรศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น ให้ผู้นําของเข้ายื่นคําร้องขอผ่อนผัน โดยคําร้อง
นั้นต้องมีคําชี้แจงเหตุผลประกอบ ก่อนการนําของออกจากอารักขาของศุลกากร
(๓) ให้ผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด ดังนี้
(๓.๑) ให้ตรวจสอบการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
ของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย ตามข้อ ๑ หลักการทั่วไป
(๓.๒) ในแต่ละรายการของข้อมู ลใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration Detail)
ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code) ให้ระบุเป็น “TAU”
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(๓.๓) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต (Import
Declaration Detail Permit)
(๓.๓.๑) ให้ ร ะบุ เ ลขที่ ห นั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ในช่ อ งเลขที่
ใบอนุญาต (Permit No)
(๓.๓.๒) ให้ระบุวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในช่องวันที่ออก
ใบอนุญาต (Issue Date)
(๓.๓.๓) ให้ระบุรหัสประเทศออสเตรเลีย ที่ขอรับสิทธิพิเศษ ฯ ในช่อง
เลขประจําตัวของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue Authority)
(๔) การจัด ทํ าและยื่ น ใบขนสิ น ค้ าขาเข้ าในรูป แบบเอกสาร ให้ ผู้ นํ าของเข้ ายื่น แบบ
รายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า พร้อมยื่นต้นฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยสําแดง
เลขที่หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และการใช้สิทธิ
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับ
ของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลียไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดง
ไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสําเนาทุกฉบับว่า “TAU”
(๕) กรณีข องที่ ได้ รั บ สิ ท ธิ ก ารยกเว้ น อากรและลดอั ต ราอากรโดยไม่ ต้ อ งยื่ น หนั งสื อ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๕.๑) ของที่นําเข้าต้องมีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ
(๕.๒) ผู้นําของเข้าต้องยื่นคําร้องขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรต่อ
สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า
(๖) ในกรณีที่มีของหลายรายการสําแดงภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน
ปัญหาที่พบในรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการนั้น จะไม่มีผลกระทบหรือทําให้การให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลียของของรายการอื่น ๆ ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
นั้นเสียไปหรือล่าช้า
(๗) กรณีที่ของถูกระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในระหว่างการตรวจสอบไว้
เป็นการชั่วคราวให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๗.๑) กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารประกอบ และหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ไม่ถูกต้องตรงกัน และมีเหตุที่สงสัยหรือจําเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและ
ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๕ ง

หน้า ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้ชักตัวอย่างไว้ และให้ผู้นําของเข้าดําเนินการวางประกันให้คุ้มค่าอากรใน
อัตราปกติ
(๗.๒) กรณี พ บปัญ หาในของรายการหนึ่งรายการใดในหลายรายการที่ สําแดง
ภายใต้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าฉบับเดียวกัน จะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เฉพาะรายการที่
มีปัญหา และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อนและอาจให้
ชักตัวอย่างไว้ และให้ผู้นําของเข้าวางประกันเฉพาะรายการที่มีปัญหาให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ
(๗.๓) กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยในถิ่นกําเนิดสินค้าว่า ของที่นําเข้าไม่อยู่ในข่าย
ได้รับ การยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร หากจําเป็ นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของส่วนกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า สํานักพิกัดอัตรา
ศุลกากร และหากของนั้นมิได้เป็นของต้องห้ามหรือของต้องกํากัดในการนําเข้าและไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การฉ้อฉล พนักงานศุลกากรที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจะสั่งการให้ปล่อยของนั้นไปก่อน และ
ให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ
(๗.๔) กรณี มี ปั ญหาการจํ าแนกประเภทพิ กั ดศุ ลกากรของของในหนั งสื อรั บรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้ากับประเภทพิกัดศุลกากรของของที่ตรวจพบไม่ตรงกัน หากเป็นที่แน่ชัดว่าของนั้นมีถิ่นกําเนิดใน
ออสเตรเลีย ตามหลักเกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าในข้อ ๒ (๑) ของของนั้น ให้ผู้นําของเข้าวางประกันให้
คุ้มค่าอากรในอัตราปกติ ตามประเภทพิกัดของของที่ตรวจพบ และดําเนินการเช่นเดียวกับใบขนสินค้าที่มี
ปัญหาพิกัดศุลกากร
(๘) การผ่อนผันให้ใช้หนังสือ รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าในกรณี ที่มีข้อเท็จจริงสอดคล้อง
ถูกต้องตรงกับของที่นําเข้าและต้องไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกําเนิดของสินค้าในออสเตรเลีย ให้ผ่อนผันได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๘.๑) กรณีตรวจพบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เช่น ความคลาดเคลื่อนหรือการ
ตกหล่นเพียงเล็กน้อย การพิมพ์ผิด หรือการใช้พื้นที่ช่องเกินขอบที่กําหนด เป็นต้น ของข้อความที่ระบุในหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้ากับข้อความในเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
(๘.๒) กรณีที่ปริมาณของของที่นําเข้าน้อยกว่าในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ให้ผ่อนผันใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้เท่ากับปริมาณที่นําเข้าจริง ในกรณีที่ปริมาณของของนําเข้า
จริงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ปริมาณที่เกินให้ชําระค่าอากรในอัตราปกติ
(๙) กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๔ (๑) หรือข้อ ๔ (๒)
แล้ว ให้ผู้นําของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า (Sale invoice) ที่ออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม หรือ
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โดยผู้ส่งออกในออสเตรเลียที่รับผิดชอบต่อบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม หากสินค้านั้นมีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกําหนดของกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
(๑๐) กรณีของที่นําเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศที่มิได้เป็นประเทศภาคีความตกลง ฯ
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๔ (๑) หรือข้อ ๔ (๒) แล้ว ผู้นําของเข้าต้องยื่นใบตราส่งสินค้าชนิด
ส่งผ่านประเทศอื่น (Through Bill of Lading) ต้นฉบับบัญชีราคาสินค้าหรือสําเนา และเอกสารที่
เป็นหลักฐานซึ่งแสดงว่า
(๑๐.๑) ของนั้นมิได้นําไปเพื่อการซื้อขายหรือเพื่อการใช้บริโภคภายในประเทศที่
ส่งผ่าน และ
(๑๐.๒) ของนั้นมิได้จัดทําด้วยประการใดๆ ในประเทศที่ส่งผ่าน นอกจากขนถ่าย
ขึ้นและลงจากยานพาหนะ หรือดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นแก่การเก็บรักษาของนั้นให้คงอยู่ในสภาพที่ดี
(๑๑) กรณีที่ผู้นําของเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ ๔ (๒) แล้ว และประสงค์จะขอคืนอากรโดย
ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายหลังการนําเข้า ผู้นําของเข้าต้องยื่นต้นฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า พร้อมได้เขียนหรือประทับตราเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าไว้ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต่อสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นําของเข้า ทั้งนี้การขอคืนอากรจะต้อง
กระทําภายใน ๑๒ เดือนนับแต่วันที่ชําระอากรศุลกากร
ข้อ ๕ ของตามบัญชีอัตราอากร ๓ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๔ (๑)
หรือข้อ ๔ (๒) แล้ว ให้ผู้นําของเข้าแนบหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษี ตามความตกลง
การค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย สําหรับภาษีในโควตาหรือนอกโควตา ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับการยื่นหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ข้อ ๖ ของตามบั ญ ชี อั ต ราอากร ๔ ตามประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อ ง การ
ยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อ ๔ (๑) หรือข้อ ๔ (๒) แล้ว ให้ผู้นําของเข้าตรวจสอบการได้รับสิทธิจากข้อมูลปริมาณ
คงเหลือตามบัญชีปริมาณการนําเข้าทางเว็บไซต์กรมศุลกากร ดังนี้
(๑) หากปริม าณนํ า เข้ า รวมกั น ไม่ เกิ น บั ญ ชี ป ริม าณการนํ าเข้ า หรื อ ปริม าณ
นําเข้าคงเหลือในแต่ละปีปฏิทินของข้อ ๓ (๓) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร
และการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจากออสเตรเลีย แล้วแต่กรณี ให้ยกเว้นอากรและ
ลดอัตราอากรตามบัญชีอัตราอากร ๔
(๒) หากปริมาณนําเข้ารวมกันเกินบัญชีปริมาณการนําเข้าและผู้นําเข้าสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าของที่นําเข้าได้ส่งออกจากออสเตรเลียมายังราชอาณาจักรไทยก่อนหรือในวันที่มีการนําเข้าครบ
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ตามจํานวนที่กําหนดไว้สําหรับปีปฏิทินใด ให้เสียอากรตามบัญชีอัตราอากร ๔ ในปีปฏิทินนั้น โดยให้ถือ
ว่าของที่เกินปริมาณดังกล่าวเป็นการใช้ปริมาณการนําเข้าของของนั้นในปีถัดไป
(๓) หากปริ ม าณนํ า เข้ า เกิ น กว่ าบั ญ ชี ป ริม าณตามที่ กํ าหนดในบั ญ ชี ป ริม าณ
การนํ าเข้าให้ เสี ยอากรในอัตราฐาน (Base Rate) ตามบั ญชีอัตราอากร ๔ หรืออัตราปกติ (General Rate)
แล้วแต่อัตราใดจะต่ํากว่า การชําระอากรดังกล่าวไว้แล้วจะไม่เสียสิทธิในการได้รับยกเว้นและลดอัตรา
อากรศุลกากร หากพิสูจน์ได้ว่าของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามข้อ ๓ (๓) ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดจาก
ออสเตรเลีย
ข้อ ๗ กรมศุลกากรอาจจะปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ยื่นเพื่อขอใช้สิทธิ
ยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร หากตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อฉลค่าอากร
ข้อ ๘ ให้ผู้นําของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าของที่ขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร ต้นฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ในสื่อรูปแบบใดๆ หรือเอกสารไว้ เพื่อให้
ตรวจสอบเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันนําของเข้า
ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
นายกุลิศ สมบัติศิริ
อธิบดีกรมศุลกากร

เอกสารแนบ ๑
Annex 4.2.3
Minimum data requirements –
Certificate of Origin
The minimum data to be included in the
Certificate of Origin are:
1. Registered Exporter details
 The name and address of the Registered
Exporter.
2. Shipment details (a Certificate of Origin can
only apply to a single)
(i) Consignee name and address
(ii) Sufficient details to identify the
consignment, such as importer’s purchase
order number, invoice number and date
and Air/Sea Way Bill/of Lading
(iii) Export Entry/Declaration
(iv) Port of Discharge
3. Full Description of the Registered Goods
 Detailed description of the registered
goods, including harmonised system
code, and if applicable, product number
and brand name.
4. Certification by Authorised Body

ภาคผนวก ๔.๒.๓
ข้อมูลขัน้ ต่ํา
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
ให้มีข้อมูลขั้นต่ําดังต่อไปนี้ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
1. รายละเอียดของผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียน
 ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียน
2. รายละเอียดของการขนส่งสินค้า (หนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าหนึ่งฉบับต่อการส่งสินค้าหนึ่งครั้ง)
(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก
(2) ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการส่งสินค้า เช่น เลขที่
ใบสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อ เลขที่และวันที่บัญชีราคา
สินค้า และใบตราส่งทางอากาศ / ใบตราส่งทาง
เรือ
(3) ใบขนสินค้าขาออก
(4) เมืองท่าที่ขนสินค้าออกจากเรือ
3. ข้อมูลครบถ้วนของสินค้าที่จดทะเบียน
 รายละเอี ย ดของสิ น ค้ า ที่ จ ดทะเบีย น รวมทั้ ง รหั ส
พิกั ด ศุล กากรระบบฮาร์โ มไนซ์ ข องสิน ค้ า และถ้ า
เป็นไปได้ให้ระบุเลขที่กํากับสินค้าและตราสินค้า
4. การรับรองของหน่วยงานที่มีอํานาจรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า
 การรั บ รองของหน่ ว ยงานที่ มี อํ า นาจรั บ รองถิ่ น
กําเนิดสินค้า ให้รับรองบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้ส่งออกที่จดทะเบียนและข้อมูลที่ได้รับจากบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อมูลของสินค้าส่งออกที่ระบุ
ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า โดยสอดคล้องกับ
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าในบทที่ 4 และสอดคล้อง
กับ ข้ อ มู ล ที่ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า
และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะต้องลงนาม
และระบุวันที่ของผู้มีอํานาจลงนามพร้อมทั้งชื่อและ
ตําแหน่ง

 Certification completed by a competent
representative of the authorised body
that, based on evidence provided by the
Registered Exporter, and any other
relevant person, the goods specified in
the Certificate originate in the exporting
Party and comply with the rule of origin,
as provided in Chapter 4 and specified in
the Certificate. The Certificate must be
signed and dated by the competent
representative and annotated with the
representative’s name and designation.
5. Certificate Number
5. หมายเลขหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
 A unique number assigned to the
 หมายเลขหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้ากําหนดขึ้น
Certificate by the authorised body.
โดยหน่วยงานที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า และหมายเลขต้องกล่าวต้องไม่ซ้ํากัน

หน้า ๑ ของ ๑
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ARTICLE 401
Definitions

ข้อ 401
คํานิยาม

For the purposes of this Chapter:

เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้

(a) “Certificate of Origin” means a certificate
issued in accordance with Article 408 and
complying with the requirements of Annex 4.2
(Certificate of Origin Requirements);

( เอ ) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า หมายถึง หนังสือ
รับรองที่ออกตามข้อ 408 และเป็นไปตามข้อกําหนดใน
ภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า )

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

( บี ) หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป หมายถึง
ฉันทามติที่ได้ยอมรับหรือการสนับสนุนที่สําคัญซึ่งเชื่อถือได้
ในดินแดนของภาคีในเรื่องการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ทรัพย์สิน และหนี้สิน การเปิดเผยข้อมูล
และการเตรียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่านี้อาจครอบคลุม
แนวทางกว้าง ๆ ของการใช้ทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานที่ได้ให้
รายละเอียด การปฏิบัติและกระบวนการ

(c) “material” means any matter or substance
used or consumed in the production of goods,
and physically incorporated into or classified with
those goods;

( ซี ) วัตถุดิบ หมายถึง วัตถุหรือสารใดๆ ที่ใช้หรือใช้
สิ้นเปลืองในการผลิตสินค้า และรวมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในตัว
สิ น ค้ า หรื อ จํ า แนกอยู่ ใ นประเภทพิ กั ด เดี ย วกั น กั บ สิ น ค้ า
เหล่านั้น

(d) “originating material” means a material that ( ดี ) วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิด หมายถึง วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติ
qualifies as originating in accordance with the ได้ถิ่นกําเนิดตามข้อบทที่เกี่ยวข้องของบทนี้
relevant provisions of this Chapter;
(e) “registered exporter” means an exporter that
is registered with an authorised body as an
exporter of originating goods in accordance with
Article 407 (2);
(f)

( อี ) ผู้ส่งออกจดทะเบียน หมายถึง ผู้ส่งออกที่ได้จด
ทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่มีอํานาจในการออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดตามข้อ
407 (2)

“registered goods” means the particular ( เอฟ ) สินค้าจดทะเบียน หมายถึง สินค้าที่ผู้ส่งออกจด
หน้า ๑ ของ ๑๙
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goods in respect of which a registered exporter is ทะเบียนได้จดทะเบียนสินค้าไว้กับหน่วยงานที่มีอํานาจตาม
ข้อ 407 (2)
registered in accordance with Article 407 (2);
(g) “significant change”, in relation to Articles
407 (4) and 408 (2) and Annex 4.2, means a
change that may prevent those goods from
continuing to satisfy the requirements of Article
402;

( จี ) การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ
407 (4) และ 408 (2) และภาคผนวก 4.2 หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจทําให้สินค้าเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติได้ตาม
ข้อกําหนดของถิ่นกําเนิดตามข้อ 402 อีกต่อไป

(h) “wholly obtained goods” means:

( เอช ) สินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบในภาคีนั้น
ทั้งหมด หมายถึง
(i) mineral goods extracted in the territory of
(1) สินค้าที่เป็นแร่ธาตุซึ่งสกัดได้ในดินแดนของภาคี
a Party;
นั้น
(ii) agricultural goods harvested, picked, or
(2) สินค้าทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยว เก็บ หรือ
gathered in the territory of a
รวบรวมได้ในดินแดนของภาคีนั้น
Party;
(iii) live animals born and raised in the
(3) สัตว์มีชีวิตที่กําเนิดและเลี้ยงเติบโตในดินแดน
territory of a Party;
ของภาคีนั้น
(iv) goods obtained from live animals in the
(4) สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตในดินแดนของภาคีนั้น
territory of a Party;
(v) goods obtained directly from hunting,
(5) สินค้าที่ได้มาโดยตรงจากการล่า การดัก การ
trapping, fishing, gathering, or capturing in the ประมง การรวบรวม หรือการจับในดินแดนของภาคีนั้น
territory of a Party;
(vi) goods (fish, shellfish, plant and other
(6) สินค้า ( ปลา สัตว์น้ําจําพวกมีเปลือก พืชและ
marine life) taken within the territorial sea or the สิ่งมีชีวิตในน้ําอื่นๆ ) ที่ได้มาจากภายในทะเลอาณาเขต หรือ
relevant maritime zone of a Party seaward of the เขตทางทะเลที่ เ กี่ ย วข้ อ งของภาคี ที่ ยื่ น ออกไปจากทะเล
territorial sea under that Party’s applicable laws อาณาเขตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของภาคีนั้น โดยเป็นไป
in accordance with the provisions of the United ตามข้ อ บทของอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมาย
Nations Convention on the Law of the Sea, or ทะเล หรือได้มาจากทะเลหลวงโดยเรือที่มีสิทธิ์ชักธงของ
taken from the high seas by a vessel entitled to ภาคีนั้น
fly the flag of that Party;
(7) สินค้าที่ได้หรือผลิตขึ้นบนเรือผลิตที่มีสิทธิ์ชักธง
(vii) goods obtained or produced on board
factory ships entitled to fly the flag of a Party ของภาคีนั้น โดยใช้สินค้าที่กล่าวถึงในอนุวรรค (6)
from the goods referred to in subparagraph (vi);
(viii) goods taken by a Party, or a person of a
(8) สินค้าที่ภาคีนั้นหรือบุคคลของภาคีนั้นได้จาก
Party, from the seabed or subsoil beneath the พื้นดินใต้ทะลหรือดินใต้พื้นดินใต้ทะเลของทะเลอาณาเขต
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seabed of the territorial sea or the continental
shelf of that Party, in accordance with the
provisions of the United Nations Convention on
the Law of the Sea;
(ix) waste and scrap derived from production
in the territory of a Party, or used goods
collected in the territory of a Party, provided
such goods are fit only for the recovery of raw
materials; and
(x) goods produced entirely in the territory
of a Party exclusively from goods referred to in
subparagraph (i) through (ix).
ARTICLE 402
Originating Goods

หรือไหล่ทวีปของภาคีนั้น
โดยเป็นไปตามข้อบทของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล

1. Particular goods shall originate in the
territory of a Party if they:
(a) are the wholly obtained goods of that
Party; or
(b) satisfy any applicable requirements
of Annex 4.1, as a result of processes
performed entirely in the territory of one or
both of the Parties by one or more producers.

(9) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่ได้มาจากการผลิตใน
ดินแดนของภาคีนั้น หรือสินค้าที่ใช้แล้วที่เก็บรวบรวมใน
ดินแดนของภาคีนั้น หากว่าสินค้าดังกล่าวเหมาะสําหรับการ
นํากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบเท่านั้น และ
(10) สินค้าที่มีการผลิตทั้งหมดในดินแดนของภาคี
นั้น โดยใช้สินค้าเฉพาะที่กล่าวถึงในอนุวรรค (1) ถึง (9)
ข้อ 402
สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด
1. ให้สินค้าได้ถิ่นกําเนิดในดินแดนของภาคี หากสินค้า
เหล่านั้น
( เอ ) เป็นสินค้าที่กําเนิดหรือผลิตโดยใช้วัตถุดิบใน
ภาคีนั้นทั้งหมด หรือ
( บี ) เป็นไปตามข้อกําหนดที่ใช้ใดๆ ในภาคผนวก
4.1 โดยเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตทั้งหมดในดินแดน
ของภาคีหนึ่งหรือของทั้งสองภาคี โดยผู้ผลิตรายเดียวหรือ
หลายราย

2. Originating materials from the territory of a 2. วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดจากดินแดนของภาคีหนึ่งและถูก
Party, used in the production of particular นําไปใช้ในการผลิตสินค้าในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ให้
goods in the territory of the other Party, shall ถือว่ามีถิ่นกําเนิดในดินแดนของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง
be considered to originate in the territory of
the other Party.
3. Particular goods that do not satisfy a
change in tariff classification requirement
pursuant to Annex 4.1 are nonetheless
originating goods if:
(a) the value of all non-originating
materials used in the production of the goods

3. สินค้าที่ไม่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงในข้อกําหนดการ
จําแนกประเภทพิกัดตามภาคผนวก 4.1 เป็นสินค้าที่ยังคง
ได้ถิ่นกําเนิด ถ้า
( เอ ) มูลค่าของวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด ซึ่ง
ใช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ผ่ า นการเปลี่ ย นประเภทพิ กั ด
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that do not undergo the required change in จะต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา (เอฟ. โอ. บี.)
tariff classification does not exceed 10 per ของสินค้าและ
cent of the Free on Board (FOB) value of the
goods; and
( บี ) สินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้อื่นๆ
(b) the goods meet all other applicable
ทั้งหมดของข้อนี้
criteria of this Article.
4. Accessories, spare parts or tools delivered
with originating goods that form part of the
standard accessories, spare parts, or tools for
those goods, shall be treated as originating
goods, and shall be disregarded in
determining whether all the non-originating
materials used in the production of the
originating goods undergo the applicable
change in tariff classification, provided that:
(a) the accessories, spare parts, or tools
are not invoiced separately from the
originating goods;
(b) the quantities and value of the
accessories, spare parts, or tools are
customary for the originating goods; and
(c) if the goods are subject to a regional
value content requirement, the value of the
accessories, spare parts, or tools was taken
into account as originating or non-originating
materials, as the case may be, in calculating
the regional value content of the originating
goods.
5. Paragraph 4 does not apply where the
accessories, spare parts or tools have been
added solely for the purpose of artificially
raising the regional value content of the
goods.

4. อุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วนสํารอง หรือเครื่องมือ ที่ส่งมา
พร้อมกับสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน ชิ้นส่วนสํารองมาตรฐาน หรือ
เครื่องมือมาตรฐานสําหรับสินค้าเหล่านั้น ให้ถือว่าเป็นสินค้า
ที่ได้ถิ่นกําเนิด และจะต้องไม่นํามาพิจารณาในการวินิจฉัยว่า
วัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งใช้ในการผลิตของสินค้าที่
ได้ถิ่นกําเนิด ได้ผ่านการเปลี่ยนประเภทพิกัดหรือไม่ หากว่า
( เอ ) อุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วนสํารอง หรือเครื่องมือ
ไม่อยู่ในบัญชีราคาสินค้าที่แยกจากบัญชีราคาสินค้าที่ได้ถิ่น
กําเนิด
( บี ) ปริมาณและมูลค่าของอุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วน
สํารอง หรือเครื่องมือ เป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้า
ที่ได้ถิ่นกําเนิด และ
( ซี ) ถ้าสินค้านั้นขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของสัดส่วน
มูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาค
โดยได้นํามูลค่าของอุปกรณ์
ประกอบ ชิ้นส่วนสํารอง หรือเครื่องมือมาพิจารณาว่าเป็น
วัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าหรือไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าแล้วแต่
กรณี ในการคํานวณสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคของ
สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิด
5. วรรค 4 ไม่นํามาใช้ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบ ชิ้นส่วน
สํารอง หรือเครื่องมือ ได้นํามาเพิ่มเติมเพียงเพื่อความมุ่ง
ประสงค์ในการเพิ่มสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคให้สูงขึ้น
โดยไม่เป็นจริง
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6. The determination of whether fungible
goods or materials are originating goods shall
be made either by physical segregation of
each of the goods or materials or through the
use of any inventory management method,
such as averaging, last-in, first-out, or first-in,
first out, recognised in the generally accepted
accounting principles of the Party in which the
production is performed or otherwise
accepted by the Party in which the
production is performed.

6. การพิจารณาว่าสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่ใช้แทน
กันได้ เป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือไม่นั้น จะต้องทําโดยการ
แยกทางกายภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบแต่ละชนิด หรือโดย
การใช้วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือ เช่น วิธีเฉลี่ย วิธีเข้าหลัง
ออกก่อน หรือวิธีเข้าก่อนออกก่อน ซึ่งได้รับการยอมรับใน
หลักการทางบัญชีอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปของภาคีที่ได้มีการ
ผลิต หรือมิฉะนั้นได้รับการยอมรับโดยภาคีที่มีการผลิต
สินค้านั้น

7.
An inventory management method
selected under Paragraph 6 for particular
fungible goods or materials shall continue to
be used for those fungible goods or materials
throughout the fiscal year of the person that
selected the inventory management method.

7. วิธีการบริหารสินค้าคงเหลือที่เลือกภายใต้วรรค 6
สํ า หรั บ สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ แ ทนกั น ได้ ห รื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ แ ทนกั น ได้
จะต้องคงใช้ต่อไปสําหรับสินค้าที่ใช้แทนกันได้หรือวัตถุดิบที่
ใช้แทนกันได้เหล่านั้น ตลอดปีงบประมาณของบุคคลที่ได้
เลือกวิธีการบริหารสินค้าคงเหลือนั้น

8. Packaging materials and containers in
which goods are packaged for retail sale, if
classified with those goods, or for shipment,
shall be disregarded in determining whether
all the non-originating materials used in the
production of those goods have undergone
the applicable change in tariff classification
set out in Annex 4.1.
ARTICLE 403
Regional Value Content

8. วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อการ
ขายปลีก ถ้าจําแนกเข้าในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้านั้น
หรือเพื่อการขนส่งสินค้า จะต้องไม่นํามาพิจารณาในการ
วินิจฉัยว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่งใช้ในการผลิต
ของสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ถิ่ น กํ า เนิ ด ได้ ผ่า นการเปลี่ ย นประเภทพิ กั ด
ตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 4.1 หรือไม่

1. Subject to Paragraphs 2 to 4 of this Article and
Article 404, where Annex 4.1 requires goods to
have a regional value content, the regional value
content of particular goods shall be calculated as
follows:

1. โดยขึ้นอยู่กับวรรค 2 ถึง 4 ของข้อนี้และข้อ 404 ใน
กรณีที่ภาคผนวก 4.1 กําหนดให้สินค้ามีสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาค สัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบในภูมิภาคของสินค้า
นั้นจะต้องคํานวณดังต่อไปนี้

ข้อ 403
สัดส่วนมูลค่าวัตถุดบิ ในภูมิภาค
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(เอฟ . โอ . บี) – (วี . เอ็น . เอ็ม)
อาร์วีซี = -------------------------------------- x 100
(เอฟ . โอ . บี)

where:
(a) “RVC” is the regional value content
between the Parties, expressed as a percentage;
(b) “FOB” is the FOB value of the goods;
and
(c) “VNM” is the CIF (Cost, Insurance and
Freight) value of all non-originating materials that:

โดยที่

2. Annex 4.1 may specify that the value of nonoriginating materials produced in developing
countries and places may contribute towards the
RVC for particular goods. In that case, the value
of those materials, as a proportion of the FOB
value of the goods equating to no more than the
maximum allowable proportion specified in the
Headnotes to Annex 4.1 for those goods shall be
excluded from the VNM for the purposes of
paragraph 1. Prior to entry into force of the
Agreement, the Parties shall determine the list of
countries and places to be considered
developing countries and places for the purpose
of this paragraph. The Parties shall, through the

2. ภาคผนวก 4.1 อาจกําหนดว่ามูลค่าของวัตถุดิบที่ไม่ได้
ถิ่นกําเนิดซึ่งผลิตในประเทศกําลังพัฒนาและสถานที่กําลัง
พัฒนา อาจนํามาใช้ในการคํานวณ อาร์ . วี . ซี สําหรับ
เฉพาะสินค้าบาง รายการ ในกรณีดังกล่าว มูลค่าของ
วัตถุดิบเหล่านั้น โดยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่า เอฟ . โอ . บี ของ
สินค้าที่ไม่มากกว่าสัดส่วนที่อนุญาตให้มีได้สูงสุด ตามที่ระบุ
ไว้ใน หัวหมายเหตุ ตามภาคผนวก 4.1 สําหรับสินค้า
เหล่านั้น จะต้องแยกจาก วี . เอ็น . เอ็ม เพื่อความมุ่ง
ประสงค์ของวรรค 1 ก่อนการมีผลใช้บังคับของความตกลง
นี้คู่ภาคีจะต้องกําหนดรายชื่อประเทศและสถานที่ที่ถือว่า
เป็นประเทศกําลังพัฒนาและสถานที่กําลังพัฒนาเพื่อความ
มุ่งประสงค์ของวรรคนี้ คู่ภาคีจะต้องทบทวนและแก้ไข
รายชื่อนี้โดยคํานึงถึงพัฒนาการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
และกําหนดวันที่ที่การแก้ไขดังกล่าวใด ๆ จะมีผลใช้บังคับ

(เอ) “อาร์ . วี . ซี” เป็นสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบระหว่าง
คู่ภาคีซึ่งแสดงเป็นร้อยละ
(บี) “เอฟ . โอ . บี” เป็นมูลค่า เอฟ . โอ . บี ของ
สินค้า และ
(ซี) “วี . เอ็น . เอ็ม” เป็นมูลค่า ซี . ไอ . เอฟ ( ต้นทุน
ค่ า ป ร ะ กั น ภั ย แ ล ะ ค่ า ร ะ ว า ง บ ร ร ทุ ก )
ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดซึ่ง
(i) in the form in which they were first
(1) นําเข้ามาในไทยหรือออสเตรเลียในลักษณะ
supplied to the producer of the goods, were ที่ได้ส่งเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเหล่านั้น หรือ
imported into Thailand or Australia; or
(ii) in the form in which they were first
(2) นําเข้ามาในไทยหรือออสเตรเลียในลักษณะ
supplied to a producer in the territory of a Party ที่ ไ ด้ ส่ ง เป็ น ครั้ ง แรกให้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต ในดิ น แดนของภาคี ที่ มี
of non-originating materials that are supplied to วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด ซึ่งวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดนั้นถูก
the producer of the goods, were imported into ส่งให้แก่ผู้ผลิตสินค้า
Thailand or Australia.
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Committee on Rules of Origin established in โดยผ่าน คณะกรรมการว่าด้วยกฎของถิ่นกําเนิดสินค้า ซึ่ง
Article 415, review and modify this list in the light จัดตั้งขึ้นในข้อ 415 ให้วรรคนี้สิ้นสุดลงเมื่อครบ 20 ปี
of relevant international developments, and หลังจากวันที่มีผลใช้บังคับของความตกลงนี้
determine the date on which any such
modifications shall take effect. This Paragraph
shall expire 20 years after the date of entry into
force of this Agreement.
3. Packaging materials and containers in which
goods are packaged for retail sale, if classified
with those goods, shall be taken into account as
originating or non-originating materials, as the
case may be, in calculating the regional value
content.

3. วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าเพื่อการ
ขายปลีก ถ้าจําแนกเข้าในประเภทพิกัดเดียวกันกับสินค้านั้น
ให้นํามาพิจารณาเป็นวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกําเนิดหรือวัตถุดิบที่
ไม่ได้ถิ่นกําเนิดแล้วแต่กรณี ในการคํานวณสัดส่วนมูลค่า
วัตถุดิบในภูมิภาค

4. Packaging materials and containers in which 4 . วัตถุดิบที่เป็นหีบห่อและภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้า เพื่อ
goods are packaged for shipment shall be การขนส่ง ไม่ให้นํามาพิจารณาในการคํานวณสัดส่วนมูลค่า
disregarded in calculating the regional value วัตถุดิบในภูมิภาค
content.
ข้อ 404
ARTICLE 404
การคํานวณมูลค่า
Calculation of Values
1. For the purposes of this Chapter, the FOB
value of particular goods is to be determined
under Articles 1 to 8, Article 15 and the
corresponding interpretative notes of the
WTO Customs Valuation Agreement, as
adjusted to exclude any costs, charges, or
expenses incurred for transportation,
insurance, and related services incidental to
the international shipment of the
merchandise from the country of exportation
to the port or place of importation.

1. เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ มูลค่า เอฟ . โอ . บี ของ
สินค้า จะถูกกําหนดภายใต้ข้อ 1 ถึง 8 ข้อ 15 และหมาย
เหตุการตีความที่เกี่ยวข้อง ของความตกลงดับบลิวทีโอว่า
ด้วยการประเมินราคาศุลกากร ตามที่ได้มีการปรับให้แยก
ออกจากต้นทุน ค่าภาระ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
สําหรับการขนส่งสินค้า ค่าประกันภัย และค่าบริการที่
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจาก
ประเทศผู้ส่งออกไปยังท่าหรือสถานที่ของการนําเข้า

2. For the purposes of determining whether a 2. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการกําหนดว่าวัตถุดิบที่ได้มาใน
material acquired in the territory of a Party is ดินแดนของภาคีมีถิ่นกําเนิดหรือไม่ มูลค่า เอฟ . โอ . บี
หน้า ๗ ของ ๑๙
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originating, FOB value for that material shall
be taken to mean the value of the material,
determined in accordance with Articles 1 to 8,
Article 15 and the corresponding
interpretative notes of the WTO Customs
Valuation Agreement, with such reasonable
modifications as may be required to reflect
the fact that the material was not imported.

สําหรับวัตถุดิบนั้น ให้หมายถึงมูลค่าของวัตถุดิบที่กําหนด
ตามข้อ 1 ถึง 8 ข้อ 15 และหมายเหตุการตีความที่
เกี่ยวข้อง ของความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการประเมิน
ราคาศุลกากร โดยมีการแก้ไขที่สมเหตุสมผลดังกล่าวตาม
ความจําเป็นเพื่อแสดงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุดิบนั้นไม่ได้มี
การนําเข้า

3. For the purposes of this Chapter, the CIF
value of non-originating materials is to
be determined under Articles 1 to 8, Article
15, and the corresponding interpretative
notes of the WTO Customs Valuation
Agreement, as adjusted to include any costs,
charges, or expenses incurred for
transportation, insurance, and related services
incidental to the international shipment of
the goods from the country of exportation
to the port or place of importation.
ARTICLE 405
Recording of Costs

3. เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ มูลค่า ซี . ไอ . เอฟ ของ
วัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิด จะถูกกําหนดภายใต้ข้อ 1 ถึง 8
ข้อ 15 และหมายเหตุการตีความที่เกี่ยวข้อง ของความตก
ลงดับบลิวทีโอว่าด้วยการประเมินราคาศุลกากร ตามที่ได้มี
การปรับให้รวมต้นทุน ค่าภาระ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
สําหรับการขนส่งสินค้า ค่าประกันภัย และค่าบริการที่
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจาก
ประเทศผู้ส่งออกไปยังท่าหรือสถานที่ของการนําเข้า

For the purposes of this Chapter all costs shall
be recorded and maintained in accordance with
the generally accepted accounting principles
applicable in the territory of the Party in which
the goods are produced or manufactured.
ARTICLE 406
Consignment

เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ต้นทุนทั้งหมดจะต้องได้รับ
การบันทึกและรักษาโดยเป็นไปตามหลักการทางบัญชีอัน
เป็นที่ยอมรับทั่วไปที่ใช้ในดินแดนของภาคีซึ่งสินค้านั้นมีการ
ผลิตขึ้น

Goods shall not be considered to be
originating if they undergo subsequent
production or any other operation outside the
territories of the Parties, other than operations
necessary to preserve them in good condition

สินค้าจะต้องไม่ถือว่าได้ถิ่นกําเนิด หากสินค้าดังกล่าวผ่าน
การผลิตในภายหลังหรือการดําเนินการอื่นใดนอกดินแดน
ของคู่ภาคี นอกเหนือจากการดําเนินการที่จําเป็นในการ
รักษาสินค้านั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือเพื่อขนส่งไปยังดินแดน
ของภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้านั้นมิได้มีการค้า

ข้อ 405
การบันทึกต้นทุน

ข้อ 406
การตราส่ง
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or to transport them to the territory of the หรือใช้นอกดินแดนของคู่ภาคี
other Party, provided that the goods are not
traded or used outside the territories of the
Parties.
ข้อ 407
ARTICLE 407
การจดทะเบียนผูส้ ่งออก
Registration of Exporters
1. Subject to Article 409, the exporting Party
shall require that, on receipt of an application
to register as an exporter of originating goods,
an authorised body referred to in Annex 4.2
(Certificate of Origin Requirements) shall,
within 60 days of receipt of that application,
conduct and conclude such examinations of
documentation and facilities as it considers
necessary to establish that the particular
goods nominated in the application satisfy the
requirements of Article 402.

1. โดยขึ้นอยู่กับข้อ 409 เมื่อได้รับคําขอจดทะเบียนเป็นผู้
ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกําเนิด ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า
หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจที่กล่าวถึงในภาคผนวก 4.2
( ข้อกําหนดของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) จะต้อง
ดําเนินการและเสร็จสิ้นการตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดังกล่าวตามที่ตนเห็นว่าจําเป็นเพื่อกําหนดว่า
สินค้าที่อยู่ในคําร้องเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 402
ภายใน 60 วันที่ได้รับคําร้องขอนั้น

2. Subject to Article 409, the exporting Party
shall require that, where an authorised body,
after conducting examinations in accordance
with Paragraph 1, is satisfied that the
particular goods satisfy the requirements of
Article 402, the authorised body shall register
the applicant as an exporter of originating
goods in respect of those particular goods,
and shall so notify the exporter within ten
working days.

2. โดยขึ้นอยู่กับข้อ 409 ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า ใน
กรณีที่หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจพบว่าสินค้านั้นเป็นไป
ตามข้อกําหนดของข้อ 402 ภายหลังจากการดําเนินการ
ตรวจสอบโดยเป็นไปตามวรรค 1 หน่วยงานที่ได้รับมอบ
อํานาจจะต้องจดทะเบียนผู้ยื่นคําร้องเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มี
ถิ่นกําเนิดในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าเหล่านั้น และจะต้องแจ้งผู้
ส่งออกให้ทราบภายในสิบ วันทําการ

3. The exporting Party shall require that,
where an authorised body, after conducting
examinations in accordance with Paragraph 1,
is not satisfied that the particular goods satisfy
the requirements of Article 402, the
authorised body shall not register the

3. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานที่
ได้รับมอบอํานาจไม่พบว่าสินค้านั้นเป็นไปตามข้อกําหนด
ของข้อ 402 ภายหลังจากการดําเนินการตรวจสอบโดย
เป็นไปตามวรรค 1 หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจะต้องไม่
จดทะเบียนผู้ยื่นคําร้องเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มีถิ่นกําเนิดใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าเหล่านั้น และจะต้องแจ้งผู้ส่งออกให้
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applicant as an exporter of originating goods ทราบภายในสิบวันทําการ
in respect of those particular goods, and shall
so notify the exporter within ten working days.
4. The exporting Party shall require that a
registered exporter must, as expeditiously as
possible, notify the authorised body with
which it is registered if a significant change
occurs in the basis for the registration of
particular goods.

4. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่าผู้ส่งออกจดทะเบียนต้อง
แจ้ ง หน่ ว ยงานที่ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจซึ่ ง ตนได้ จ ดทะเบี ย นไว้
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญเกิดขึ้นจากมูลฐานในการจดทะเบียนสินค้า

5. The exporting Party shall require that, on
receipt of advice referred to in Paragraph 4,
the authorised body shall, as expeditiously as
possible, conduct such examinations of
documentation and facilities as it considers
necessary to assess whether the registered
goods still satisfy the requirements of Article
402.

5. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่าเมื่อได้รับคําแนะนําที่
กล่าวถึงในวรรค 4 หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดั ง กล่ า วตามที่ ต นเห็ น ว่ า จํ า เป็ น ในการประเมิ น สิ น ค้ า จด
ทะเบียนว่ายังคงเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อ 402 หรือไม่
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

6. Where an authorised body, after
conducting examinations in accordance with
Paragraph 5, is satisfied that the registered
goods satisfy the requirements of Article 402,
it shall so notify the registered exporter within
ten working days that the registration of the
goods shall continue on the basis of the
relevant changes.

6. ในกรณีที่หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจ หลังจาก
ดําเนินการตรวจสอบโดยเป็นไปตามวรรค 5 พบว่าสินค้าจด
ทะเบียนเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อ 402 จะต้องแจ้งให้ผู้
ส่ ง ออกจดทะเบี ย นทราบภายในสิ บ วั น ทํ า การว่ า การจด
ทะเบี ย นสิ น ค้ า จะต้ อ งดํ า เนิ น ต่ อ ไปบนมู ล ฐานของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

7. The exporting Party shall require that an
authorised body referred to in Annex 4.2
(Certificate of Origin Requirements) may, at
any other time not specified, conduct such
examinations of documentation and facilities
as it considers necessary to ensure that
registered goods still satisfy the requirements

7. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบ
อํานาจที่กล่าวถึงในภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) ณ เวลาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ อาจ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดังกล่าวตามที่ตนเห็นว่าจําเป็น เพื่อทําให้มั่นใจว่า สินค้าจด
ทะเบียนยังคงเป็นไปตามข้อกําหนดของข้อ 40
หน้า ๑๐ ของ ๑๙
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8. The exporting Party shall require that,
where an authorised body, after conducting
examinations in accordance with Paragraphs 5
or 7, or for any other reason, is not satisfied
that registered goods satisfy the requirements
of Article 402, the authorised body shall deregister the registered exporter as an exporter
of originating goods in respect of those goods,
and within ten working days shall so notify:
(a) the exporter;
(b) all other authorised bodies referred
to in Annex 4.2 (Certificate of Origin
Requirements), in the territory of the
exporting Party; and
(c) the customs administration in the
territory of the importing Party.
ARTICLE 408
Certification of Origin

8. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องกําหนดว่า ในกรณีที่หน่วยงานที่
ได้รับมอบอํานาจไม่พบว่าสินค้าจดทะเบียนนั้นเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของข้อ 402 ภายหลังจากการดําเนินการ
ตรวจสอบโดยเป็นไปตามวรรค 5 หรือ 7 หรือโดยเหตุผล
อื่นใด หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจจะต้องเพิกถอนการจด
ทะเบียนผู้ส่งออกจดทะเบียนจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่มี
ถิ่นกําเนิดในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าเหล่านั้น และภายในสิบวัน
ทําการจะต้องแจ้ง

1. Subject to Article 409, the exporting Party
shall ensure that a registered exporter has the
opportunity to apply to an authorised body
referred to in Annex 4.2 (Certificate of Origin
Requirements) for a Certificate of Origin in
respect of a single shipment of registered
goods.

1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 409 ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ความ
แน่ใจว่าผู้ส่งออกที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมีโอกาสที่จะยื่นคํา
ขอรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้จากหน่วยงานที่มี
อํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามภาคผนวก
4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) โดยใช้
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า 1 ฉบับต่อการส่งออก 1 ครั้ง
ของสินค้าที่ได้จดทะเบียน

2. Subject to Article 409, on receipt of an
application referred to in Paragraph 1, an
authorised body shall issue a Certificate of
Origin in relation to the registered goods that
are the subject of that application, provided
that:
(a) no significant change has occurred in

2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 409 หน่วยงานที่มีอํานาจออก
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเมื่อได้รับคําขอตามวรรค 1
ข้างต้นจะต้องออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าตามคําขอ
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

of Article 402.

( เอ ) ผู้ส่งออก
( บี ) หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจอื่นทั้งหมดที่
กล่าวถึงในภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า ) ในดินแดนของภาคีผู้ส่งออก และ
( ซี ) หน่วยงานศุลกากรในดินแดนของภาคีผู้นําเข้า
ข้อ 408
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า

( เอ ) เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในพื้นฐานของ
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การจดทะเบียนสินค้า หรือ
( บี ) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในพื้นฐานการจด
ทะเบียนสินค้า แต่หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้าเห็นว่าสินค้ายังคงมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ
402

3. An authorised body shall not issue a 3. หน่วยงานที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
Certificate of Origin:
จะไม่ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า ตามเงื่ อ นไข
ต่อไปนี้
(a) for goods that are not registered
goods; or
(b) where the circumstances set out in
Paragraph 2 are not met.

( เอ ) สินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ
( บี ) สินค้าที่ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ 2 ข้างต้น

4. The exporting Party shall require that an
application for a Certificate of Origin and a
Certificate of Origin must meet the
requirements set out in Annex 4.2 (Certificate
of Origin Requirements).

4. ภาคีผู้ส่งออกจะกําหนดว่าคําขอรับหนังสือรับรองถิ่น
กํ า เนิ ด สิ น ค้ า และหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า จะต้ อ ง
ถูกต้องตามข้อกําหนดในภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า )

5. The exporting Party shall require that a
Certificate of Origin may be revoked by notice
in writing. A revoked Certificate of Origin shall
have no force from the date specified in that
notice.

5. ภาคีผู้ส่งออกจะกําหนดว่าการยกเลิกหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าจะดําเนินการได้โดยการแจ้งยกเลิกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าจะใช้ไม่ได้
นับตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งขอยกเลิก

6. The exporting Party shall require that a
copy of a notice revoking a Certificate of
Origin shall be forwarded to the applicant for
the Certificate of Origin and to the importing
Party, immediately upon the issue of that
notice.

6. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องส่งสําเนาหนังสือที่แจ้งยกเลิกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าไปให้ผู้ที่ยื่นคําขอรับหนังสือรับรอง
ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า และภาคี ผู้ นํ า เข้ า ทั น ที ที่ อ อกหนั ง สื อ แจ้ ง
ดังกล่าว

หน้า ๑๒ ของ ๑๙
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ARTICLE 409
Exporter Sanctions

ข้อ 409
บทลงโทษผูส้ ง่ ออก

1. The exporting Party shall ensure that
adequate sanctions are imposed where an
exporter:
(a) secures registration as an exporter of
originating goods, or obtains a Certificate of
Origin, on the basis of a statement that is false or
misleading in any particular, including a
statement that is false or misleading due to
omission;
(b) falsifies a Certificate of Origin;
(c) fails to notify an authorised body of
significant changes in accordance with Article 407
(4); or
(d) commits any other offence in an effort
to secure registration as an exporter of originating
goods or to obtain a Certificate of Origin.

1. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องมีบทลงโทษอย่างเพียงพอต่อผู้
ส่งออกที่กระทําผิดดังนี้

2. In respect of an exporter referred to in
paragraph 1, or in respect of a person who,
consistent with the principles set out in the WTO
Customs Valuation Agreement,2 is related to such
an exporter, sanctions imposed may include:
(a) de-registration in respect of some or all
registered goods for a particular period; and
(b) refusal to consider an application for
registration as an exporter of originating goods or
for a Certificate of Origin for a particular period.

( เอ ) การแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือที่ทําให้เข้าใจผิด
ในกรณีใดๆ ก็ตามรวมทั้งในกรณีละเลยการแจ้งของผู้ส่งออก
ที่มาขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในภาคี
ผู้ส่งออกหรือเป็นผู้ส่งออกที่ขอรับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
สินค้า
( บี ) การปลอมแปลงหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
( ซี ) ไม่ได้แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสําคัญให้กับ
หน่ ว ยงานที่ มี อํ า นาจออกหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า
ทราบตามข้อ 407(4) หรือ
( ดี ) การกระทําที่ไม่ถูกต้องเพื่อพยายามลงทะเบียน
เป็นผู้ส่งออกสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในภาคีหรือในการขอรับ
หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
2. ในกรณีผู้ส่งออกกระทําผิดตามวรรค 1 ข้างต้น หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกดังกล่าวตามความตกลงว่าด้วย
การประเมินราคาศุลกากรภายใต้ดับบลิวทีโอ บทลงโทษมี
ดังนี้
( เอ ) เพิกถอนการลงทะเบียนบางส่วนหรือทั้งหมด
ของสินค้าที่ได้จดทะเบียนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
( บี ) ไม่รับพิจารณาคําขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก
สินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในภาคี หรือขอรับหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง

2

With such modifications as may be required to โดยการแก้ไขเท่าที่จําเป็น เพื่อสะท้อนความจริงที่ว่าคู่ภาคีที่
reflect the fact that the Parties to the transaction ทําการค้าขายอยู่ในประเทศเดียวกัน
are within the same country.
3. The exporting Party shall require that, where 3. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ทราบ
หน้า ๑๓ ของ ๑๙
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sanctions are imposed under Paragraph 1, the ภายใน 10 วันทําการเมื่อได้มีการตัดสินลงโทษ
following are notified within ten working days of
the decision to impose sanctions:
( เอ ) ผู้ส่งออก
(a) the exporter;
( บี ) หน่วยงานทั้งหมดที่มีอํานาจออกหนังสือรับรอง
(b) all authorised bodies referred to in
Annex 4.2 (Certificate of Origin requirements) in ถิ่นกําเนิดสินค้าตามภาคผนวก 4.2 ( ข้อกําหนดของหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ) ในภาคีผู้ส่งออก และ
the territory of the exporting Party; and
( ซี ) หน่วยงานศุลกากรในดินแดนของภาคีผู้นําเข้า
(c) the customs administration in the
territory of the importing Party.
ข้อ 410
ARTICLE 410
การขอรับสิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากร
Claim for Preferential Treatment
1. Subject to Article 413, the importing Party shall
grant preferential tariff treatment to goods
imported into its territory from the other Party,
provided that the goods are originating goods,
the consignment criteria specified in Article 406
have been met, and the importer claiming
preferential tariff treatment:
(a) has a valid Certificate of Origin or a copy
thereof relevant to those goods in its possession
when claiming preferential tariff treatment; and
(b) provides a copy of that Certificate of
Origin if requested by the importing Party.

1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 413 ภาคีผู้นําเข้าจะต้องให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นําเข้าจากภาคีผู้ส่งออก
หากว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกําเนิดในประเทศภาคีผู้ส่งออกและ
เป็นไปตามเกณฑ์การตราส่งที่ระบุในข้อ 406 และผู้นําเข้า
ที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะต้องปฏิบัติดังนี้
( เอ ) มีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าต้นฉบับที่ยังไม่
หมดอายุหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเมื่อขอรับ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร และ
( บี ) ยื่นสําเนาหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าว
หากภาคีผู้นําเข้าต้องการ

2. The importing Party may waive the 2. ภาคีผู้นําเข้าอาจยกเว้นการใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิด
requirement for a Certificate of Origin in certain สินค้า โดยขึ้นอยู่กับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและนโยบาย
circumstances, in accordance with its laws, ภายในของภาคีผู้นําเข้า
regulations and policies.
3. The importing Party shall grant preferential
tariff treatment to goods imported after the date
of entry into force of this Agreement and for
which no preferential tariff treatment was earlier
applied, if:
(a) the claim for preferential tariff treatment

3. ภาคีผู้นําเข้าจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้า
นําเข้าภายในหลังวันที่ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้และให้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่ยังไม่ได้ขอใช้สิทธิในกรณี
ต่อไปนี้
( เอ ) เป็นการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
หน้า ๑๔ ของ ๑๙
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is made within 12 months from the date of
payment of customs duties, subject to the laws,
regulations and policies in the importing Party;
and
(b) the importer provides a copy of a valid
Certificate of Origin relevant to those goods.
ARTICLE 411
Records

ภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ต้องชําระอากรศุลกากรโดย
ขึ้นอยู่กับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายภายในของภาคีผู้
นําเข้า และ

1. Each Party shall require that:
(a) a producer, or an exporter must
maintain, for five years from the date of the
Certificate of Origin, all records relating to the
origin of the goods for which preferential tariff
treatment is claimed in the importing Party,
including the Certificate of Origin relevant to the
goods, or a copy thereof; and
(b) an importer claiming preferential tariff
treatment shall maintain, for five years after the
date of importation of the goods, all records
relating to the importation of the goods,
including the Certificate of Origin relevant to the
goods, or a copy thereof.

( บี ) ผู้นําเข้าจะต้องยื่นสําเนาหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้าที่ยังไม่หมดอายุของสินค้านั้น
ข้อ 411
การจัดเก็บข้อมูล
1. ภาคีแต่ละฝ่ายจะมีข้อกําหนด ดังนี้
( เอ ) ผู้ประกอบการผลิต หรือผู้ส่งออก จะต้องเก็บ
รักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกําเนิดของสินค้าที่ได้
ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในภาคีผู้นําเข้าและหนังสือ
รั บ รองถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า หรื อ สํ า เนาของหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น
กําเนิดสินค้าเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกําเนิดสินค้า
( บี ) ผู้นําเข้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรต้อง
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนําเข้าสินค้าที่ขอใช้ใช้สิทธิสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
หรือสําเนาของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเวลา 5 ปี
หลังจากวันนําเข้าสินค้า

2. The records to be maintained pursuant to this 2. ข้อมูลที่จัดเก็บตามข้อนี้ให้รวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บทาง
Article shall include electronic records. Any such อิเล็กทรอนิกส์โดยสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
records in electronic form shall be maintained in นโยบายของภาคีที่จัดเก็บข้อมูล
accordance with the laws, regulations and
policies of the relevant Party.
ARTICLE 412
ข้อ 412
Origin Verification
การตรวจสอบถิ่นกําเนิดสินค้า
1. The importing Party may verify the eligibility 1. ภาคีผู้นําเข้าอาจตรวจสอบสินค้าว่าจะให้ใช้สิทธิพิเศษ
of goods for preferential tariff treatment in ทางภาษีศุลกากรได้หรือไม่ตามกฎหมาย ระเบียบและ
accordance with its laws, regulations and policies. นโยบายของภาคีผู้นําเข้า
หน้า ๑๕ ของ ๑๙
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2. Verification of eligibility for preferential tariff
treatment may include either Party taking the
following courses of action, in accordance with
mutually determined procedures:
(a) instituting measures to establish the
validity of the Certificate of Origin;
(b) issuing written questionnaires, to be
completed within a period of 30 days, to
relevant producers, exporters or importers of
goods for which preferential tariff treatment was
claimed in the territory of the importing Party, or
of the materials used or consumed in the
production of those goods;
(c) requesting the supply of records relating
to the production, manufacture or export of the
goods for which preferential tariff treatment was
claimed in the territory of the importing Party, or
of the materials used or consumed in the
production of those goods; and
(d) visiting the factory or premises of the
producer, importer, exporter or any other party in
the territory of a Party associated with the
production, import or export of the goods for
which preferential tariff treatment was claimed in
the territory of the importing Party, or of the
materials used or consumed in the production of
those goods.

2. การตรวจสอบสินค้าว่าจะได้รับใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุล กากรได้ห รื อ ไม่จ ะดํา เนิ น การโดยภาคีฝ่ ายใดฝ่ า ยหนึ่ ง
ตามขั้นตอนที่เห็นชอบร่วมกันของคู่ภาคีดังนี้
( เอ ) การกําหนดวันหมดอายุของหนังสือรับรองถิ่น
กําเนิดสินค้า
( บี ) การส่งแบบสอบถามให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ
ผู้นําเข้าสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรในภาคีผู้นําเข้า หรือที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า เป็นผู้กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

( ซี ) การขอข้อมูลการผลิตสินค้าหรือข้อมูลการ
ส่งออกสิน ค้าที่เ กี่ย วข้องกั บ การขอใช้สิท ธิพิเ ศษทางภาษี
ศุลกากรในภาคีผู้นําเข้า หรือที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า และ
( ดี ) การเยี่ยมชมโรงงานหรือสถานที่ของผู้ผลิต ผู้นํา
เข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ในการผลิต การนําเข้า
หรือการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรในประเทศภาคีผู้นําเข้า หรือที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

3. The importing Party shall notify the exporting 3. ภาคีผู้นําเข้าจะต้องแจ้งภาคีผู้ส่งออกเป็นลายลักษณ์
Party in writing when it approaches any party อักษรเมื่อมีการดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามวรรคย่อย 2
listed in Sub-paragraph (2)(d) within the territory ( ดี ) ในประเทศภาคีผู้ส่งออก
of the exporting Party during an action to verify
eligibility.
4. The importing Party shall not visit the factory 4. ภาคีผู้นําเข้าจะไม่เยี่ยมชมโรงงานหรือสถานที่ของผู้ที่
or premises of any party listed in Sub-paragraph เกี่ยวข้องตามวรรคย่อย 2 ( ดี ) ในประเทศภาคี ผู้ส่งออก
หน้า ๑๖ ของ ๑๙

เอกสารแนบ ๒

CHAPTER 4
RULES OF ORIGIN

บทที่ 4
กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า

(2)(d) within the territory of the exporting Party ข้างต้น หากไม่ได้รับความยินยอมจากภาคีผู้ส่งออก
without the prior consent of that party.
5. To the extent allowed by its laws, regulations
and policies, the exporting Party shall fully
cooperate in any action to verify eligibility and
shall require that producers and exporters
cooperate in any action to verify eligibility.

5. ภาคีผู้ส่งออกจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการขอใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร และกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจะต้องให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบด้วย เท่าที่จะอนุญาตได้โดย
กฎหมาย ระเบียบและนโยบายของภาคีนั้น

6. Action to verify eligibility for preferential tariff
treatment shall be completed and a decision
shall be made within 90 days of the
commencement of such action. Written advice as
to whether goods are eligible for preferential
tariff treatment must be provided to all relevant
parties within 10 days of the decision being
made.

6. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
นับตั้งแต่วันเริ่มตรวจสอบ และแจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วัน
นับตั้งแต่วันทราบผลการตรวจสอบ

ARTICLE 413
Suspension and Denial of Preferential Tariff
Treatment

ข้อ 413
การระงับและปฏิเสธการให้สทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากร

1. Notwithstanding Article 410 (1), the importing
Party may suspend the application of preferential
tariff treatment to goods that are the subject of
origin verification action under Article 412 for the
duration of that action, or any part thereof.

1. โดยไม่คํานึงถึงข้อ 410 (1) ภาคีผู้นําเข้าอาจจะระงับ
การให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี ศุ ล กากรแก่ สิ น ค้ า ทั้ ง หมดหรื อ
บางส่วนในช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถิ่น
กําเนิดสินค้าตามข้อ 412

2. The importing Party may deny a claim for
preferential tariff treatment or recover unpaid
duties where:
(a) the goods do or did not meet the
requirements of this Chapter;
(b) the producer, exporter, or importer of
goods fails or has failed to comply with any of
the relevant requirements for obtaining

2. ภาคีผู้นําเข้าอาจจะปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรแก่สินค้าหรือเรียกเก็บภาษีศุลกากรที่ไม่ได้ชําระใน
กรณีต่อไปนี้
( เอ ) สินค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
บทนี้
( บี ) ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ ผู้นําเข้าสินค้าไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดการขอใช้สิทธิพิเศษทาง ภาษีศุลกากร
หรือ
หน้า ๑๗ ของ ๑๙
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preferential tariff treatment; or
( ซี ) เมื่อมีการปฏิบัติตามข้อ 412 แล้วแต่ยังไม่
(c) action taken under Article 412 failed to
verify the eligibility of the goods for preferential สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่าสินค้ามีสิทธิใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร
tariff treatment.
ข้อ 414
ARTICLE 414
การทบทวนและอุทธรณ์
Review and Appeal
The importing Party shall grant the right of
appeal in matters relating to eligibility for
preferential tariff treatment to producers,
exporters or importers of goods traded or to be
traded between the Parties, in accordance with
its laws and regulations.
ARTICLE 415
Committee on Rules of Origin

ภาคีผู้นําเข้าจะต้องให้สิทธิการอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นําเข้า
สินค้าที่ได้ทําการค้าหรือที่จะทําการค้าระหว่างคู่ภาคี โดย
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของภาคีผู้นําเข้า

1. For the purposes of the effective and uniform
implementation of this Chapter, a Committee on
Rules of Origin (“the Committee”) shall be
established. The functions of the Committee
shall include:
(a) the monitoring of the implementation
and administration of the provisions of this
Chapter;
(b) the discussion of any issue that may
have arisen in the course of implementation,
including any matters that may have been
referred to the Committee by the Joint
Commission;
(c) the discussion of any proposed
modifications of the rules of origin under this
Chapter; and
(d) consultation on issues relating to rules
of origin and administrative cooperation.

1. เพื่อความมุ่งประสงค์ของการมีผลบังคับใช้ของบทนี้และ
การนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและในแนวทางเดียวกัน
ให้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการกฎว่ า ด้ ว ยถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า
(“คณะกรรมการ”) ขึ้น โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

ข้อ 415
คณะกรรมการกฎว่าด้วยถิน่ กําเนิดสินค้า

( เอ ) ติดตามผลการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการในข้อบทของบทนี้
( บี ) พิจารณาประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ดํ า เนิ น งานรวมทั้ ง ประเด็ น ใดก็ ต ามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คณะกรรมการร่วม
( ซี ) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด
สินค้าภายใต้บทนี้ และ
( ดี ) ประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎว่าด้วย
ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า และการให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการบริ ห าร
จัดการ
หน้า ๑๘ ของ ๑๙
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2. The Committee shall be comprised of 2. คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนของคู่ภาคี และจะ
representatives of the Parties. It shall meet at ประชุมหารือกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า ตามแต่
least once a year and more often as may be ที่คู่ภาคีจะตกลงร่วมกัน
mutually determined from time to time between
the Parties.

หน้า ๑๙ ของ ๑๙
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Annex 4.1
Product-Specific Rules of Origin – Part I
Headnotes to the Annex
1. The specific rule, or specific set of rules, that
applies to a particular heading (4-digit code),
subheading (6-digit code) or split subheading (ex.
6-digit code) is set out immediately adjacent to
the heading, subheading or split subheading.

ภาคผนวก ๔.๑
กฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินค้า
หมายเหตุสําหรับภาคผนวก
1. กฎเฉพาะหรื อ กลุ่ ม ของกฎเฉพาะ ซึ่ ง ใช้ กั บ ประเภท
(รหัส 4 หลัก) ประเภทย่อย (รหัส 6 หลัก) หรือประเภท
ย่อ ยแยกย่ อ ย (รหัส 6 หลัก เฉพาะ) จะถู กใส่ เพื่ อ กํา กั บ
แนบท้ายประเภท ประเภทย่อย หรือ ประเภทย่อยแยก
ย่อย ทุกรายการ

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

2. (เว้นเสียแต่ว่าจะมีกําหนดไว้ในที่อื่นใดในภาคผนวก)
กฎที่ใช้กับประเภทย่อยแยกย่อยนั้นจะครอบคลุมประเภท
ย่อยด้วยในทํานองเดียวกัน กฎที่ใช้กับประเภทย่อยก็จะ
ครอบคลุมประเภทด้วยตามลําดับเช่นนี้เรื่อยไป

3. 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.

3. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในพิกัดอัตราศุลกากรระบบ
ฮาร์ โมไนซ์ การกล่ าวอ้ างถึ งคํ าว่ า น้ํ าหนั กในกฎสํ า หรั บ
สินค้าที่กําหนดไว้ในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 24 ของพิกัดอัตรา
ศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ หมายถึง น้ําหนักในสภาพแห้ง

4. A requirement of a change in tariff 4. การเปลี่ยนแปลงพิกัดนั้นจะใช้เฉพาะกับวัตถุที่นําเข้า
classification applies only to non-originating จากต่างประเทศ (Non-originating) เท่านั้น
materials.
5. A good of Chapters 1-40 shall not be
considered to be originating solely by reason of
mere dilution with water or another substance
that does not materially alter the characteristics
of the good.

5. สินค้าของตอนที่ 1-40 จะไม่ถือว่าได้ถิ่นกําเนิดสินค้า
โดยเหตุเพียงการเจือจาง (Dilution) กับน้ํา หรือ สารอื่น
ซึ่งไม่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของสินค้านั้น

6. For purposes of Chapters 27-40, a
“chemical reaction” is a process (including a
biochemical process) which results in a
molecule with a new structure by breaking
intramolecular bonds and by forming new
intramolecular bonds, or by altering the
spatial arrangement of atoms in a molecule.

6. สํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องตอนที่ 27-40 นั้ น คํ า ว่ า
ปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) หมายถึง ขบวนการ
(รวมถึ ง ขบวนการทางชี ว เคมี ด้ ว ย) ซึ่ ง เป็ น ผลทํ า ให้ เ กิ ด
โครงสร้างใหม่ โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุลเดิมเพื่อ
ไปสร้างเป็นพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่หรือโดยการ
จัดตัวใหม่ของอะตอมภายในโมเลกุล
หน้า ๑ ของ ๓
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The following are not considered to be
chemical reactions for the purposes of this
definition:
(a) dissolving in water or other solvents;
(b) the eliminating of solvents including
solvent water; or
(c) the addition or elimination of water
of crystallization.

ภาคผนวก ๔.๑
กฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินค้า
หมายเหตุสําหรับภาคผนวก
ความหมายต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี
(เอ) การละลายด้วยน้ําหรือตัวทําละลายอื่น
(บี) การกําจัดสารละลายรวมทั้งสารละลายที่เป็นน้ํา
หรือ
(ซี) การเติมหรือการกําจัดน้ําในขบวนการตกผลึก
การเกิดปฏิกิริยาเคมีดังระบุข้างต้นถือว่าสินค้าได้ถิ่นกําเนิด

A chemical reaction as defined above is
considered to result in an originating good.
Notwithstanding any of the line-by-line rules,
the “chemical reaction” rule may be applied
to any good classified in Chapters 28-40.

ถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดกฎเฉพาะเพื่อใช้กับสินค้าแต่ละ
รายการแล้ ว ก็ ต าม กฎว่ า ด้ ว ยการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี
(Chemical Reaction) ก็ยังถูกนํามาใช้กับสินค้าในตอนที่
28 ถึง 40 ด้วย

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.

7. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 39 สัดส่วนโพลิเมอร์ใน
ประเทศ (regional polymer content) หมายถึง
สัดส่วนน้ําหนักของโพลิเมอร์ซึ่งได้ถูกทําให้เกิดขึ้นหรือถูก
ดัดแปลงในอาณาเขตของคู่ภาคี

8. In accordance with Article 403(2), for
particular goods of Chapters 50-64, the value
of non-originating materials produced in
developing countries may contribute towards
the RVC for those goods up to a maximum
allowable proportion of 25% of the FOB
value of the goods.

8. ตามข้อ 403(2) สําหรับสินค้าในตอนที่ 50-64 มูลค่า
ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ถิ่ น กํ า เนิ ด สิ น ค้ า (Non-originating
materials) ซึ่งผลิตในประเทศกําลังพัฒนา อาจนําไป
คํานวณ RVC สําหรับสินค้าในตอนดังกล่าวได้ โดยสัดส่วน
สูงสุดของวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกําเนิดสินค้าดังกล่าวสามารถ
นําไปรวมในการคํานวณ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
FOB ของสินค้านั้น

9. The following definitions apply:

9. ให้ใช้นิยามดังต่อไปนี้

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

(เอ) ตอน (Chapter) หมายถึง ตอนในพิกัดอัตราศุลกากร
ในระบบฮาร์โมไนซ์

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

(บี) ประเภท (Heading) หมายถึง ตัวเลขสี่หลักแรกในการ
จําแนกพิกัดอัตราศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์
หน้า ๒ ของ ๓

เอกสารแนบ ๓
Annex 4.1
Product-Specific Rules of Origin – Part I
Headnotes to the Annex
Harmonised System;
(c) Section means a section of the
Harmonized System;

ภาคผนวก ๔.๑
กฎเฉพาะเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดสินค้า
หมายเหตุสําหรับภาคผนวก
(ซี) หมวด (Section) หมายถึง หมวดในพิกัดอัตรา
ศุลกากรของระบบฮาร์โมไนซ์

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

(ดี) ประเภทย่อย (Subheading) หมายถึง ตัวเลขหกหลัก
แรกในการจําแนกพิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์

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

(อี) ประเภทย่อยแยกย่อย(Split
Subheading)
หมายถึง ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เป็นเซตย่อย (Subset) ซึ่ง
อยู่ในประเภทย่อย (Subheading)

หน้า ๓ ของ ๓

เอกสารแนบ ๔

การไดถิ่นกาเนิดสินคาตามกฎวาดวยถิ่นกาเนิดสินคาเฉพาะรายสินคา
ตามบัญชีอัตราอากร 1 - 4 ทายประกาศกระทรวงการคลังเรือ่ ง การยกเวนและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากออสเตรเลีย
หมายเหตุ : ประเภท และประเภทยอยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2002
ประเภท

ประเภทยอย

01.01

0101.10
0101.901
0101.909
0102.10
0102.90
0103.10
0103.91
0103.92
0104.101
0104.109
0104.201
0104.209
0105.111
0105.119
0105.121
0105.129
0105.191
0105.199
0105.921
0105.929
0105.931
0105.939
0105.991
0105.999
0106.111
0106.112

01.02
01.03

01.04

01.05

01.06

0106.119
0106.121
0106.122
0106.129
0106.191

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- สาหรับทาพันธุ์
- - - มา
- - - อื่นๆ
- สาหรับทาพันธุ์
- อื่นๆ
- สาหรับทาพันธุ์
- - น้าหนักนอยกวา 50 กิโลกรัม
- - น้าหนักตั้งแต 50 กิโลกรัมขึ้นไป
- - - สาหรับทาพันธุ์
- - - อื่นๆ
- - - สาหรับทาพันธุ์
- - - อื่นๆ
- - - สาหรับทาพันธุ์
- - - อื่นๆ
- - - สาหรับทาพันธุ์
- - - อื่นๆ
- - - สาหรับทาพันธุ์
- - - อื่นๆ
- - - สาหรับทาพันธุ์
- - - อื่นๆ
- - - สาหรับทาพันธุ์
- - - อื่นๆ
- - - สาหรับทาพันธุ์
- - - อื่นๆ
- - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซึ่งนาเขามาสาหรับทาพันธุ์
- - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซึ่งไมไดดาเนินการคาหากาไร
นาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจา
- - - อื่นๆ
- - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซึ่งนาเขามาสาหรับทาพันธุ์
- - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซึ่งไมไดดาเนินการคาหากาไร
นาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจา
- - - อื่นๆ
- - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซึ่งนาเขามาสาหรับทาพันธุ์

สินคาภายใตประเภท 0101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

1
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

02.01

02.02

02.03

02.04

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

0106.192 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซึ่งไมไดดาเนินการคาหากาไร
นาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจา
0106.199 - - - อื่นๆ
0106.201 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซึ่งนาเขามาสาหรับทาพันธุ์
0106.202 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซึ่งไมไดดาเนินการคาหากาไร
นาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจา
0106.209 - - - อื่นๆ
0106.311 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซึ่งนาเขามาสาหรับทาพันธุ์
0106.312 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซึ่งไมไดดาเนินการคาหากาไร
นาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจา
0106.319 - - - อื่นๆ
0106.321 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซึ่งนาเขามาสาหรับทาพันธุ์
0106.322 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซึ่งไมไดดาเนินการคาหากาไร
นาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจา
0106.329 - - - อื่นๆ
0106.391 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซึ่งนาเขามาสาหรับทาพันธุ์
0106.392 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซึ่งไมไดดาเนินการคาหากาไร
นาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจา
0106.399 - - - อื่นๆ
0106.901 - - - เฉพาะที่ใชงาน ใชบริโภคเนื้อ นม ไข ซึ่งนาเขามาสาหรับทาพันธุ์
รวมทั้งผึ้ง
0106.902 - - - เฉพาะที่องค์การสาธารณะซึ่งไมไดดาเนินการคาหากาไร
นาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่เปิดใหประชาชนดูไดเป็นการประจา
0106.909 - - - อื่นๆ
0201.10 - ทั้งตัวและครึ่งตัว
0201.20 - สวนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก
0201.30 - ไมมีกระดูก
0202.10 - ทั้งตัวและครึ่งตัว
0202.20 - สวนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก
0202.30 - ไมมีกระดูก
0203.11 - - ทั้งตัวและครึ่งตัว
0203.12 - - ขาหลัง ขาหนา และสวนตัดของขาดังกลาว ที่มีกระดูก
0203.19 - - อื่น ๆ
0203.21 - - ทั้งตัวและครึ่งตัว
0203.22 - - ขาหลัง ขาหนา และสวนตัดของขาดังกลาว ที่มีกระดูก
0203.29 - - อื่น ๆ
0204.10 - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแชเย็น
0204.21 - - ทั้งตัวและครึ่งตัว

สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

02.05
02.06

02.07

02.08

02.09

ประเภทยอย
0204.22
0204.23
0204.30
0204.41
0204.42
0204.43
0204.50
0205.00
0206.10
0206.21
0206.22
0206.29
0206.30
0206.41
0206.49
0206.80
0206.90
0207.11
0207.12
0207.13
0207.14
0207.24
0207.25
0207.26
0207.27
0207.32
0207.33
0207.34
0207.35
0207.36
0208.10
0208.20
0208.30
0208.40

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- - สวนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก
- - ไมมีกระดูก
- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แชเย็นจนแข็ง
- - ทั้งตัวและครึ่งตัว
- - สวนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก
- - ไมมีกระดูก
- เนื้อแพะ
เนื้อมา เนื้อลาหรือเนื้อลอ สด แชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง
- ของสัตว์จาพวกโคกระบือ สดหรือแชเย็น
- - ลิ้น
- - ตับ
- - อื่น ๆ
- ของสุกร สดหรือแชเย็น
- - ตับ
- - อื่น ๆ
- อื่นๆ สดหรือแชเย็น
- อื่นๆ แชเย็นจนแข็ง
- - ทั้งตัว สดหรือแชเย็น
- - ทั้งตัว แชเย็นจนแข็ง
- - ชิ้นเนื้อและสวนอื่น สดหรือแชเย็น
- - ชิ้นเนื้อและสวนอื่น แชเย็นจนแข็ง
- - ทั้งตัว สดหรือแชเย็น
- - ทั้งตัว แชเย็นจนแข็ง
- - ชิ้นเนื้อและสวนอื่น สดหรือแชเย็น
- - ชิ้นเนื้อและสวนอื่น แชเย็นจนแข็ง
- - ทั้งตัว สดหรือแชเย็น
- - ทั้งตัว แชเย็นจนแข็ง
- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแชเย็น
- - อื่นๆ สดหรือแชเย็น
- - อื่นๆ แชเย็นจนแข็ง
- ของกระตายหรือของกระตายปุา
- ขากบ
- ของไพรเมต
- ของปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกดวยนม
ในอันดับเซตาเซีย) แมนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกดวยนมในอันดับไซเรเนีย )
0208.50 - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จาพวกเตา)
0208.90 - อื่นๆ
0209.00 มันหมูไมมีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไมเจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น สด

สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนตอนที่ 01
สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

02.10

0210.11
0210.12
0210.19
0210.20
0210.91
0210.92

03.01

03.02

0210.93
0210.99
0301.10
0301.91

0301.92
0301.93
0301.99
0302.11

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
แชเย็น แชเย็นจนแข็ง ใสเกลือ แชน้าเกลือ ทาใหแหงหรือรมควัน
- - ขาหลัง ขาหนา และสวนตัดของขาดังกลาวที่มีกระดูก
- - เนื้อสวนทอง และสวนตัดของเนื้อดังกลาว
- - อื่น ๆ
- เนื้อสัตว์จาพวกโคกระบือ
- - ของไพรเมต
- - ของปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกดวยนม
ในอันดับเซตาเซีย) แมนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกดวยนมในอันดับไซเรเนีย )
- - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จาพวกเตา)
- - อื่นๆ
- ปลาเลี้ยงสวยงาม
- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส
ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา
ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช
และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)
- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)
- - ปลาคาร์ป
- - อื่นๆ
- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส
ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา
ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช
และออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)

สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 030110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือมาจากพันธุ์ปลาหรือลูกปลาสวยงาม
สินคาภายใตประเภท 0301จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 0301จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0301จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0301จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

03.03

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

0302.12 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรกา ออน-โค-ริน-คัส
กอสบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีตา ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา
ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ฿ะ และ
ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก
(แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)
0302.19 - - อื่นๆ
0302.21 - - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส
ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส )
0302.22 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)
0302.23 - - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)
0302.29 - - อื่นๆ
0302.31 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา)
0302.32 - - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส)
0302.33 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอทองแถบ
0302.34 - - ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส)
0302.35 - - ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส)
0302.36 - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)
0302.39 - - อื่นๆ
0302.40 - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ) ไมรวมถึงตับและไข
0302.50 - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส ) ไมรวมถึงตับและไข
0302.61 - - ปลาซาร์ดนี (ซาร์ดนิ าพิลคาร์ดสั ชนิดซาร์ดนิ อป) ปลาซาร์ดเิ นลลา
(ชนิดซาร์ดเิ นลลา) ปลาบริสลิ่ง หรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส )
0302.62 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)
0302.63 - - ปลาโคล (พอลลาชิอสั ไวเรนส์ )
0302.64 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์
ออสตราลาซิกสั สคอมเบอร์จาโพนิกสั )
0302.65 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่นๆ
0302.66 - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)
0302.69 - - อื่นๆ
0302.70 - ตับและไข
0303.11 - - ปลาซอคอายแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-โค-ริน-คัส เนอรกา)
0303.19 - - อื่นๆ
0303.21 - - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส
ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา
ออน-โค-ริน- คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเช และ
ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)
0303.22 - - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)
0303.29 - - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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ประเภท

03.04

03.05

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

0303.31 - - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเชียสฮิปโปกลอสซอยเดส
ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสสตีโนเลพิส )
0303.32 - - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)
0303.33 - - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)
0303.39 - - อื่นๆ
0303.41 - - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา)
0303.42 - - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส)
0303.43 - - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอทองแถบ
0303.44 - - ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส)
0303.45 - - ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส)
0303.46 - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)
0303.49 - - อื่นๆ
0303.50 - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ) ไมรวมถึงตับและไข
0303.60 - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส ) ไมรวมถึงตับและไข
0303.71 - - ปลาซาร์ดนี (ซาร์ดนิ าพิลคาร์ดสั ชนิดซาร์ดนิ อป) ปลาซาร์ดเิ นลลา
(ชนิดซาร์ดเิ นลลา) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส )
0303.72 - - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟินัส)
0303.73 - - ปลาโคล (พอลลาชิอสั ไวเรนส์ )
0303.74 - - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส
สคอมเบอร์ออสตราลาซิกสั สคอมเบอร์จาโพนิกสั )
0303.75 - - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่นๆ
0303.76 - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)
0303.77 - - ปลากะพงทะเล (ไดเซนทราคัสลาแบรกซ์ ไดเซนทราคัสพังตาตัส )
0303.78 - - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)
0303.79 - - อื่นๆ
0303.80 - ตับและไข
0304.10 - สดหรือแชเย็น
0304.20 - เนื้อปลาแบบฟิลเล แชเย็นจนแข็ง
0304.90 - อื่นๆ
0305.10 - ปลาที่ปุนและที่ทาเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
0305.20 - ตับและไข ของปลา แหง รมควัน ใสเกลือ หรือแชน้าเกลือ
0305.30 - เนื้อปลาแบบฟิลเล แหง ใสเกลือ หรือแชน้าเกลือ แตไมรมควัน
0305.41 - - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอรกา
ออน-โค-ริน-คัส กอสบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีตา
ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ
ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ฿ะ และออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส)
ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)
0305.42 - - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ)

สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา ซึ่งไดแก การแชแข็ง ทาความสะอาด เอาไสหรือเครื่องในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก
ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา ซึ่งไดแก การแชแข็ง ทาความสะอาด เอาไสหรือเครื่องในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา ซึ่งไดแก การแชแข็ง ทาความสะอาด เอาไสหรือเครื่องในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก
ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา ซึ่งไดแก การแชแข็ง ทาความสะอาด เอาไสหรือเครื่องในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก
ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา ซึ่งไดแก การแชแข็ง ทาความสะอาด เอาไสหรือเครื่องในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก
ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา ซึ่งไดแก การแชแข็ง ทาความสะอาด เอาไสหรือเครื่องในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ที่ผานกระบวนการ 3 ขั้นตอนหรือมากกวา ซึ่งไดแก การแชแข็ง ทาความสะอาด เอาไสหรือเครื่องในออก เอาเหงือกออก ขอดเกล็ด และตัดหัวปลาออก
สินคาภายใตประเภท 0303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
6
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

03.06

ประเภทยอย
0305.49
0305.51
0305.591
0305.599
0305.61
0305.62
0305.63
0305.69
0306.11
0306.12
0306.13
0306.14
0306.19
0306.21
0306.22
0306.23
0306.24
0306.29

03.07

0307.10
0307.21
0307.29
0307.31
0307.39
0307.41
0307.49
0307.51
0307.59
0307.60
0307.91
0307.99

04.01

04.02

0401.10
0401.20
0401.30
0402.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - อื่นๆ
- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส )
- - - หูฉลาม
- - - อื่นๆ
- - ปลาเฮอร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาสซิไอ)
- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส )
- - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)
- - อื่นๆ
- - ร็อกลอบสเตอร์และกุงหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส)
- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส)
- - กุงอื่นๆ
- - ปู
- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียที่ปุนและที่ทาเป็นเพลเลต
ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
- - ร็อกลอบสเตอร์และกุงหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาซัส)
- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส)
- - กุงอื่นๆ
- - ปู
- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียที่ปุนและที่ทาเป็นเพลเลต
ซึ่งเหมาะสาหรับมนุษย์บริโภค
- หอยนางรม
- - มีชีวิต สด หรือแชเย็น
- - อื่นๆ
- - มีชีวิต สดหรือแชเย็น
- - อื่นๆ
- - มีชีวิต สดหรือแชเย็น
- - อื่นๆ
- - มีชีวิต สดหรือแชเย็น
- - อื่นๆ
- หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล
- - เฉพาะเปาฮื้อ
- - อื่นๆ
- - เฉพาะเปาฮื้อ
- - อื่นๆ
- มีไขมันไมเกินรอยละ 1 โดยน้าหนัก
- มีไขมันเกินรอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 6 โดยน้าหนัก
- มีไขมันเกินรอยละ 6 โดยน้าหนัก
- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันไมเกิน รอยละ 1.5 โดยน้าหนัก

สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

04.03

0402.21
0402.29
0402.91
0402.99
0403.10

- - ไมเติมน้าตาลหรือสารทาใหหวานอื่นๆ
- - อื่นๆ
- - ไมเติมน้าตาลหรือสารทาใหหวานอื่น ๆ
- - อื่นๆ
- เฉพาะที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน
- อื่นๆ ไมรวมถึงที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน
- อื่นๆ
- - - ที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน
- - - อื่นๆ
- - - ที่มีสภาพเหลว รวมทั้งขน
- - - อื่นๆ
- เนย
- เดรีสเปรด
- อื่นๆ
- เนยแข็งสด (ไมไดบม) รวมถึงเนยแข็งที่ทาจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด
- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง
- เนยแข็งผานกรรมวิธีแลวไมเป็นฝอยหรือผง
- เนยแข็งชนิดบลูเวน
- เนยแข็งอื่น ๆ
- - - ไขฟัก
- - - อื่นๆ
- - แหง
- - อื่นๆ
- - แหง
- - อื่นๆ
น้าผึ้งธรรมชาติ

04.09

0403.90
0404.101
0404.109
0404.901
0404.909
0405.10
0405.20
0405.90
0406.10
0406.20
0406.30
0406.40
0406.90
0407.001
0407.009
0408.11
0408.19
0408.91
0408.99
0409.00

04.10

0410.001 - - - รังนกนางแอน

04.04

04.05

04.06

04.07
04.08

0410.009 - - - อื่นๆ
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05

0501.00
0502.10
0502.90
0503.00
0504.00

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

ผมคนที่ยงั ไมไดจัดทา จะลางหรือแปรงแลวหรือไมกต็ าม รวมทั้งเศษผมคน
- ขนหมูและเศษขนหมู
- อื่นๆ
ขนมาและเศษขนมา จะทาเป็นแผงโดยมีหรือไมมีวัตถุรองรับหรือไมกต็ าม
ไส ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือ
แบงเป็นชิ้น สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง ใสเกลือ แชน้าเกลือ แหงหรือรมควัน
0505.10 - ขนแข็งชนิดที่ใชสาหรับยัดไส และขนออน
0505.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0405 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0405 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0405 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105
สินคาภายใตประเภท 0407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105
สินคาภายใตประเภท 0408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105
สินคาภายใตประเภท 0408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105
สินคาภายใตประเภท 0408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105
สินคาภายใตประเภท 0408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0105
สินคาภายใตประเภท 0409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนของปรุงแตงจากนมซึ่งมี milk solids ตามประเภทยอยที่ 1901.90 มากกวารอยละ 10
โดยน้าหนัก และผลิตภัณฑ์ที่มี milk solids ตามประเภทยอยที่ 2106.90 มากกวารอยละ 10 โดยน้าหนั
สินคาภายใตประเภท 0410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนของปรุงแตงจากนมซึ่งมี milk solids ตามประเภทยอยที่ 1901.90 มากกวารอยละ 10
โดยน้าหนัก และผลิตภัณฑ์ที่มี milk solids ตามประเภทยอยที่ 2106.90 มากกวารอยละ 10 โดยน้าหนัก
สินคาภายใตประเภท 0410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนของปรุงแตงจากนมซึ่งมี milk solids ตามประเภทยอยที่ 1901.90 มากกวารอยละ 10
โดยน้าหนัก และผลิตภัณฑ์ที่มี milk solids ตามประเภทยอยที่ 2106.90 มากกวารอยละ 10 โดยน้าหนัก
สินคาภายใตประเภท 0501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
8

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

05.06

05.08

0506.10
0506.90
0507.10
0507.90
0508.00

05.09
05.10

0509.00
0510.00

05.11

0511.10
0511.911
0511.919
0511.991
0511.999
0601.10
0601.20
0602.10
0602.20

05.07

06.01
06.02

06.03
06.04

07.01
07.02
07.03

07.04

0602.30
0602.40
0602.90
0603.10
0603.90
0604.10
0604.91
0604.99
0701.10
0701.90
0702.00
0703.10
0703.20
0703.90
0704.10
0704.20

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- สวนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผานกรรมวิธีโดยใชกรด
- อื่นๆ
- เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา
- อื่นๆ
หินปะการังและสิ่งที่คลายกัน ที่ยงั ไมไดจัดทาหรือจัดทาอยางงายๆ
แตตอ งไมจัดทามากไปกวานี้ เปลือกของสัตว์น้าจาพวกโมลลุสก์ ครัสตาเซีย
หรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้นทะเล ที่ยงั ไมไดจัดทาหรือจัดทาอยางงายๆ
แตไมไดตดั เป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกลาว
ฟองน้าธรรมชาติที่ไดจากสัตว์
อาพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเช็ด ชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแหง
หรือไมกต็ าม รวมทั้งตอมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใชในการทาผลิตภัณฑ์
ทางเภสัชกรรม สด แชเย็น แชเย็นจนแข็ง หรือทาไวไมใหเสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น
- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จาพวกโคกระบือ
- - - กระเพาะปลา
- - - อื่นๆ
- - - เชื้อพันธุ์สัตว์เลี้ยงสาหรับใชปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม
- - - อื่นๆ
- หัว หนอ แขนง เหงา ตุมตา และแงง ที่ยงั ไมงอก
- หัว หนอ แขนง เหงา ตุมตา และแงง ที่งอกหรือมีดอก รวมทั้งตนและรากชิโครี่
- กิ่งชาที่ไมมีราก และกิ่งตอน
- ไมตน ไมพมุ และไมกอ ชนิดที่ใหผลไมหรือลูกนัตที่บริโภคได
จะติดตาหรือตอกิ่งหรือไมกต็ าม
- ตนโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตาหรือตอกิ่ง หรือไมกต็ าม
- กุหลาบ จะติดตาหรือตอกิ่ง หรือไมกต็ าม
- อื่นๆ
- สด
- อื่นๆ
- มอสและไลเคน
- - สด
- - อื่นๆ
- ใชสาหรับการเพาะปลูก
- อื่นๆ
มะเขือเทศ สดหรือแชเย็น
- หอมหัวใหญ และหอมหัวเล็ก
- กระเทียม
- ลีก และพืชผักจาพวกหอมกระเทียมอื่นๆ
- กะหล่าดอกและบรอกโคลี
- บรัสเซลสเปราต์

สินคาภายใตประเภท 0506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 0509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 060110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 060120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 060210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 060220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 060230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 060240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 060290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท
07.05

07.06
07.07
07.08

07.09

07.10

07.11

07.12

ประเภทยอย
0704.90
0705.11
0705.19
0705.21
0705.29
0706.10
0706.90
0707.00
0708.10
0708.20
0708.90
0709.10
0709.20
0709.30
0709.40
0709.51
0709.52
0709.59
0709.60
0709.70
0709.90
0710.10
0710.21
0710.22
0710.29
0710.30
0710.40
0710.80
0710.90
0711.20
0711.30
0711.40
0711.51
0711.59
0711.90
0712.20
0712.31
0712.32

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- อื่นๆ
- - ผักกาดหอมหอหัว
- - อื่นๆ
- - วิทลูฟชิโครี่ (ชิโคเรี่ยมอินไทบัสพันธุ์โฟลิโอซัม)
- - อื่นๆ
- แคร์รอตและเทอร์นิป
- อื่นๆ
แตงรานและแตงกวา สดหรือแชเย็น
- ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)
- ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)
- พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ
- โกลบอาติโชก
- หนอไมฝรั่ง
- มะเขือมวง
- คื่นไช นอกจากเซเลริแอก
- - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส
- - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล
- - อื่นๆ
- พริกในตระกูลแคบซิกมั หรือตระกูลพิเมนตา
- สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช (การ์เดนสปิแนช)
- อื่นๆ
- มันฝรั่ง
- - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)
- - ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)
- - อื่นๆ
- สปิแนช นิวซีแลนด์สปิแนช และโอราเชสปิแนช (การ์เดนสปิแนช)
- ขาวโพดหวาน
- พืชผักอื่นๆ
- พืชผักตาง ๆ ผสมกัน
- ผลมะกอก
- เคเปอร์
- แตงรานและแตงกวา
- - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส
- - อื่นๆ
- พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักตาง ๆ ผสมกัน
- หอมหัวใหญ
- - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส
- - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย)

สินคาภายใตประเภท 0704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0707 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0708 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0708 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0708 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

07.13

07.14

08.01

08.02

08.03
08.04

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

0712.33 - - เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลลา)
0712.39 - - อื่นๆ
0712.90 - เฉพาะกระเทียม
- อื่นๆ
0713.10 - ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)
0713.20 - ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโช)
0713.31 - - ถั่วบีนชนิดวิกนามังโกเฮปเปอร์ หรือชนิดวิกนาราดิอาตาวิลเซ็ก
0713.32 - - ถั่วแดงเมล็ดเล็ก (ฟาซิโอลัสแองกูลาริส หรือวิกนาแองกูลาริส )
0713.33 - - คิดนียบ์ ีน รวมถึงไวต์พีบีน (ฟาซิโอลัสวัลการิส)
0713.39 - - อื่นๆ
0713.40 - ถั่วแขก
0713.50 - บรอดบีน (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) และฮอร์สบีน
(วิเซียฟาบาพันธุ์อคี ิวนาและวิเซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์)
0713.90 - อื่นๆ
0714.10 - มันสาปะหลัง
0714.20 - มันเทศ
0714.90 - เฉพาะที่แชเย็นจนแข็ง
- อื่นๆ
0801.11 - - ทาใหแหง
0801.19 - - อื่นๆ
0801.21 - - ทั้งเปลือก
0801.22 - - เอาเปลือกออก
0801.31 - - ทั้งเปลือก
0801.32 - - เอาเปลือกออก
0802.11 - - ทั้งเปลือก
0802.12 - - เอาเปลือกออก
0802.21 - - ทั้งเปลือก
0802.22 - - เอาเปลือกออก
0802.31 - - ทั้งเปลือก
0802.32 - - เอาเปลือกออก
0802.40 - เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)
0802.50 - พิสตาชิโอ
0802.90 - อื่นๆ
0803.00 กลวยรวมถึงกลาย สดหรือแหง
0804.10 - อินทผลัม
0804.20 - มะเดื่อ
0804.30 - สับปะรด
0804.40 - อโวกาโด

สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0714 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0714 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0714 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0714 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท
08.05

08.06
08.07

08.08
08.09

08.10

08.11

08.12
08.13

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

0804.50 - ฝรั่ง มะมวงและมังคุด
0805.10 - สมเปลือกบาง
0805.20 - สมแมนดาริน (รวมถึงสมเขียวหวานและสมซัตสุมา) รวมทั้งสมคลีเมนทีน สมวิลกิ้ง และสม
พันธุ์ผสมที่คลายกัน
0805.40 - เกรปฟรุต
0805.50 - มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว
(ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย )
0805.90 - อื่นๆ
0806.10 - สด
0806.20 - แหง
0807.11 - - แตงโม
0807.19 - - อื่นๆ
0807.20 - มะละกอ
0808.10 - แอปเปิล้
0808.20 - แพร์และควินซ์
0809.10 - แอปริคอต
0809.20 - เชอร์รี่
0809.30 - ทอ รวมถึงเนกทารีน
0809.40 - พลัมและสโล
0810.10 - สตรอเบอร์รี่
0810.20 - ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่
0810.30 - เคอร์แรนต์ชนิดดา ขาว หรือแดง และกูสเบอร์รี่
0810.40 - แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไมอื่นๆ ในตระกูลแวกซิเนียม
0810.50 - กีวีฟรุต
0810.60 - ทุเรียน
0810.90 - อื่นๆ
0811.10 - สตรอเบอร์รี่
0811.20 - ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดา
ขาว หรือแดง และกูสเบอร์รี่
0811.90 - อื่นๆ
0812.10 - เชอร์รี่
0812.90 - อื่นๆ
0813.10 - แอปริคอต
0813.20 - พรุน
0813.30 - แอปเปิล้
0813.40 - เฉพาะลาไย
- ผลไมอื่นๆ
0813.50 - ลูกนัตหรือผลไมแหงในตอนนี้ผสมกัน

สินคาภายใตประเภท 0804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0808 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0808 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0809 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0809 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0809 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0809 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0812 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0812 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท
08.14
09.01

09.02

09.03
09.04

09.05
09.06
09.07
09.08

09.09

09.10

10.01
10.02
10.03

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

0814.00 เปลือกผลไมจาพวกสมหรือเปลือกแตง (รวมถึงแตงโม) สด แชเย็นจนแข็ง แหง
หรือทาไวไมใหเสียชั่วคราวโดยแชน้าเกลือ แชน้ากามะถัน หรือน้ายากันเสียอื่นๆ
0901.11 - - ไมไดแยกเอากาเฟอีนออก
0901.12 - - แยกเอากาเฟอีนออกแลว
0901.21 - - ไมไดแยกเอากาเฟอีนออก
0901.22 - - แยกเอากาเฟอีนออกแลว
0901.90 - อื่น ๆ
0902.10 - ชาเขียว (ไมหมัก) บรรจุหีบหอน้าหนักไมเกิน 3 กิโลกรัม
0902.20 - ชาเขียวอื่นๆ (ไมหมัก)
0902.30 - ชาดา (หมักแลว) และชาที่หมักบางแลว บรรจุหีบหอน้าหนักไมเกิน 3 กิโลกรัม
0902.40 - ชาดาอื่นๆ (หมักแลว) และชาอื่น ๆ ที่หมักบางแลว
0903.00 ชามาเต
0904.11 - - ไมบดและไมปุน
0904.12 - - บดหรือปุน
0904.20 - พริกในตระกูลแคปซิกมั หรือตระกูลพิเมนตาที่แหงหรือบดหรือปุน
0905.00 วานิลา
0906.10 - ไมบดและไมปุน
0906.20 - บดหรือปุน
0907.00 กานพลู (ผล ดอกและกานดอก)
0908.10 - ลูกจันทน์เทศ
0908.20 - ดอกจันทน์เทศ
0908.30 - กระวาน
0909.10 - เมล็ดยี่หราหรือเมล็ดโปฺยกั๊ก
0909.20 - เมล็ดผักชี
0909.30 - เมล็ดเทียนขาว
0909.40 - เมล็ดคาราเวย์
0909.50 - เมล็ดเทียนขาวเปลือก และจูนิเปอร์เบอร์รี่
0910.10 - ขิง
0910.20 - หญาฝรั่น
0910.30 - ขมิ้น
0910.40 - ไทม์และใบเบย์
0910.50 - หอมแขก
0910.91 - - ของผสมที่ระบุไวในหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี้
0910.99 - - อื่นๆ
1001.10 - ขาวสาลีดรู ัม
1001.90 - อื่นๆ
1002.00 ขาวไรย์
1003.00 ขาวบาร์เลย์

สินคาภายใตประเภท 0814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 090111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 090112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 090121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 090122 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 090122 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 090412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 090620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 0910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 091099 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1002 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

10.04
10.05

1004.00
1005.10
1005.90
1006.10
1006.20
1006.30
1006.40
1007.00
1008.10
1008.20
1008.30
1008.90
1101.00
1102.10
1102.20
1102.30
1102.90
1103.11
1103.13
1103.19
1103.20
1104.12
1104.19
1104.22
1104.23
1104.29
1104.30
1105.10
1105.20
1106.10
1106.20
1106.30
1107.10
1107.20
1108.11
1108.12
1108.13
1108.14

10.06

10.07
10.08

11.01
11.02

11.03

11.04

11.05
11.06

11.07
11.08

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
ขาวโอต
- ใชสาหรับการเพาะปลูก
- อื่น ๆ
- ขาวเปลือก
- ขาวกลอง
- ขาวที่สีบางแลวหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไมกต็ าม
- ปลายขาว
ขาวซอร์กมั
- บักก์วีต
- ขาวฟุางนกเขา
- ขาวนก
- เมล็ดธัญพืชอื่นๆ
แปูงขาวสาลีหรือแปูงเมสลิน
- แปูงขาวไรย์
- แปูงขาวโพด
- แปูงขาว
- อื่นๆ
- - ของขาวสาลี
- - ของขาวโพด
- - ของธัญพืชอื่นๆ
- เพลเลต
- - ของขาวโอต
- - ของธัญพืชอื่นๆ
- - ของขาวโอต
- - ของขาวโพด
- - ของธัญพืชอื่นๆ
- เยิร์มของธัญพืช ทั้งอัน หรือที่ทาใหแบน ทาเป็นเกล็ด หรือบด
- แปูง แปูงหยาบ และผง
- เกล็ด เม็ด และเพลเลต
- ที่ทาจากพืชผักตระกูลถั่วที่แหงตามประเภทที่ 07.13
- ที่ทาจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14
- ที่ทาจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8
- ไมไดคั่ว
- คั่วแลว
- - สตาร์ชทาจากขาวสาลี
- - สตาร์ชทาจากขาวโพด
- - สตาร์ชทาจากมันฝรั่ง
- - สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง

สินคาภายใตประเภท 1004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

11.09
12.01
12.02

12.03
12.04
12.05
12.06
12.07

12.08

12.09

ประเภทยอย
1108.19
1108.20
1109.00
1201.001
1201.009
1202.101
1202.109
1202.201
1202.209
1203.00
1204.00
1205.10
1205.90
1206.001
1206.009
1207.10
1207.20
1207.30
1207.401
1207.409
1207.50
1207.60
1207.91
1207.99
1208.10
1208.90
1209.10
1209.21
1209.22
1209.23
1209.24
1209.25
1209.26
1209.29
1209.30
1209.91
1209.99

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - สตาร์ชอื่นๆ
- อินูลิน
กลูเทนจากขาวสาลี จะแหงหรือไมกต็ าม
- - - ชนิดที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- - - ชนิดที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- - - ชนิดที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
เนื้อมะพราวแหง (โคปรา)
ลินสีด จะทาใหแตกหรือไมกต็ าม
- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่า
- อื่นๆ
- - - ชนิดที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม
- เมล็ดฝูาย
- เมล็ดละหุง
- - - ชนิดที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- เมล็ดมัสตาร์ด
- เมล็ดดอกคาฝอย
- - เมล็ดฝิ่น
- - อื่นๆ
- เฉพาะแปูงถั่วเหลืองพรองไขมัน
- อื่นๆ
- อื่นๆ
- เมล็ดชูการ์บีต
- - เมล็ดหญาลูเซอร์น (หญาแอลฟาลฟา)
- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม)
- - เมล็ดเฟสคิว
- - เมล็ดหญาเคนตักกีบลู (โพพราเทนซิส)
- - เมล็ดหญาไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และโลเลียมพีเรนนี)
- - เมล็ดหญาทิโมที
- - อื่นๆ
- เมล็ดพืชลาตนออนที่ปลูกเพือ่ ใชดอกเป็นสวนใหญ
- - เมล็ดพืชผัก
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนมาจากประเภทที่ 0714
สินคาภายใตประเภท 1108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนมาจากประเภทที่ 0714
สินคาภายใตประเภท 1109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1203 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

12.10

1210.10
1210.20
1211.10
1211.20
1211.30
1211.40
1211.901
1211.902

12.11

1211.909
12.12

12.13
12.14
13.01

13.02

14.01

1212.10
1212.201
1212.209
1212.30
1212.91
1212.991
1212.999
1213.00
1214.10
1214.90
1301.10
1301.20
1301.90
1302.11
1302.12
1302.13
1302.14
1302.191
1302.199
1302.20
1302.31
1302.32
1302.39
1401.10
1401.20
1401.90

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ดอกฮอป ไมบด ไมทาเป็นผงและไมทาเป็นเพลเลต
- ดอกฮอป บด ทาเป็นผง หรือทาเป็นเพลเลต รวมทั้งผงยางดอกฮอป
- รากชะเอม
- รากโสม
- ใบโคคา
- ตนฝิ่นแหง
- - - ไพเรทรัม
- - - พรรณไมและสวนของพรรณไม (รวมถึงเมล็ดและผล)
ที่ใชเป็นยารักษาหรือปูองกันโรค
- - - เฉพาะเปลือกไมบง
- - - อื่นๆ
- โลคัสต์บีนรวมถึงเมล็ดโลคัสต์บีน
- - - ชนิดที่ใชเป็นยารักษาหรือปูองกันโรค
- - - อื่นๆ
- เมล็ดแข็งและเนื้อในเมล็ดของแอปริคอต ทอ (รวมทั้งเนกทารีน) หรือพลัม
- - ชูการ์บีต
- - - เมล็ดแตงโม
- - - อื่นๆ
ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไมไดจัดทา จะสับ บด อัด หรือทาเป็นเพลเลตหรือไมกต็ าม
- ลูเซอร์น (แอลฟาลฟา) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต
- อื่นๆ
- ครั่ง
- กัมอะราบิก
- อื่นๆ
- - ฝิ่น
- - จากชะเอม
- - จากฮอป
- - จากไพเรทรัมหรือจากรากพืชที่มีโรทีโนน
- - - น้ารัก
- - - อื่นๆ
- สารจาพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก และเกลือของกรดเพกติก
- - วุนที่ไดจากสาหรายทะเล
- - วุนและยางขน ที่ไดจากโลคัสต์บีน เมล็ดโลคัสต์บีน หรือเมล็ดกัวร์
จะดัดแปลงหรือไมกต็ าม
- - อื่นๆ
- ไมไผ
- หวาย
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 1210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

14.02

1402.00 วัตถุจากพืชชนิดที่ใชประโยชน์หลักสาหรับยัดหรืออัดไสใน (เชน นุน ปุยพืช และ
พืชจาพวกสาหรายทะเล) จะจัดทาขึ้นเป็นชั้นที่มีหรือไมมีวัตถุรองรับหรือไมกต็ าม
1403.00 วัตถุจากพืชชนิดที่ใชประโยชน์หลักสาหรับทาไมกวาดหรือแปรง (เชน ซังขาวฟุาง
ใยใบปาล์ม รากหญาแคะและใยที่ไดจากตนปุาน) จะเป็นเข็ดหรือเป็นมัด
หรือไมกต็ าม
1404.10 - วัตถุจากพืชที่เป็นวัตถุดบิ ชนิดที่ใชประโยชน์หลักในการยอมสี หรือฟอกหนัง
1404.20 - ใยฝูาย (ลินเตอร์)
1404.90 - อื่นๆ
1501.001 - - - ที่บริโภคได
1501.009 - - - อื่นๆ
1502.001 - - - ที่บริโภคได
1502.009 - - - อื่นๆ
1503.001 - - - ที่บริโภคได
1503.009 - - - อื่นๆ
1504.101 - - - ที่บริโภคได
1504.109 - - - อื่นๆ
1504.201 - - - ที่บริโภคได
1504.209 - - - อื่นๆ
1504.301 - - - ที่บริโภคได
1504.309 - - - อื่นๆ
1505.00 ไขขนสัตว์ และสารจาพวกไขมันที่ไดจากไขขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)
1506.001 - - - ที่บริโภคได
1506.009 - - - อื่นๆ
1507.10 - น้ามันดิบ จะเอากัมออกหรือไมกต็ าม
1507.90 - อื่นๆ
1508.10 - น้ามันดิบ
1508.90 - อื่นๆ
1509.10 - น้ามันดิบ (เวอร์จิน)
1509.90 - อื่นๆ
1510.00 น้ามันอื่นๆ ที่ไดจากมะกอกและแฟรกชันของน้ามันดังกลาว จะทาใหบริสุทธิ์
หรือไมกต็ าม แตตอ งไมดดั แปลงทางเคมี รวมถึงน้ามันหรือแฟรกชันของน้ามัน
ดังกลาวผสมกับน้ามันหรือแฟรกชันของน้ามันตามประเภทที่ 15.09
1511.10 - น้ามันดิบ
1511.90 - อื่นๆ
1512.11 - - น้ามันดิบ
1512.191 - - - ที่บริโภคได
1512.199 - - - อื่นๆ
1512.21 - - น้ามันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไมกต็ าม

14.03

14.04

15.01
15.02
15.03
15.04

15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10

15.11
15.12

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 1402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 1404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823

สินคาภายใตประเภท 1511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17
15.18

ประเภทยอย
1512.291
1512.299
1513.11
1513.19
1513.21
1513.29
1514.11
1514.191
1514.199
1514.91
1514.991
1514.999
1515.11
1515.19
1515.21
1515.291
1515.299
1515.301
1515.309
1515.40
1515.501
1515.509
1515.901
1515.902
1515.909
1516.101
1516.109
1516.201
1516.202
1516.203
1516.208
1516.209
1517.10
1517.90
1518.001
1518.002
1518.003
1518.008

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - - ที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- - น้ามันดิบ
- - อื่นๆ
- - น้ามันดิบ
- - อื่นๆ
- - น้ามันดิบ
- - - ที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- - น้ามันดิบ
- - - ที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- - น้ามันดิบ
- - อื่นๆ
- - น้ามันดิบ
- - - ที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- - - ที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- น้ามันตังและแฟรกชันของน้ามันตัง
- - - ที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- - - ที่บริโภคได
- - - น้ามันโจโจบาและแฟรกชันของน้ามันโจโจบา
- - - อื่นๆ
- - - ที่บริโภคได
- - - อื่นๆ
- - - จากมะกอก
- - - จากลินสีด
- - - จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปาล์ม และมะพราว
- - - จากพืชอื่นๆ บริโภคได
- - - จากพืชอื่นๆ บริโภคไมได
- เนยเทียม ไมรวมถึงเนยเทียมเหลว
- อื่นๆ
- - - จากมะกอก
- - - จากลินสีด
- - - จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปาล์มและมะพราว
- - - จากพืชอื่นๆ หรือจากสัตว์ บริโภคได

สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1517 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1517 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

15.22

1518.009
1520.00
1521.10
1521.90
1522.00

16.01

1601.00

16.02

1602.10
1602.20
1602.31
1602.32
1602.39
1602.41
1602.42
1602.49
1602.50
1602.90
1603.00

15.20
15.21

16.03
16.04

16.05

17.01

1604.11
1604.12
1604.13
1604.14
1604.15
1604.16
1604.19
1604.20
1604.30
1605.10
1605.20
1605.30
1605.40
1605.90
1701.11
1701.12
1701.91
1701.99

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - - จากพืชอื่นๆ หรือจากสัตว์ บริโภคไมได
กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ากลีเซอรอลและดางกลีเซอรอล
- ไขที่ไดจากพืช
- อื่นๆ
ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนาสารไขมันหรือไขที่ไดจากสัตว์
หรือพืชไปผานกรรมวิธี
ไสกรอกและผลิตภัณฑ์ที่คลายกัน ทาดวยเนื้อสัตว์ สวนอื่นของสัตว์
หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแตงที่มีสวนผสมของผลิตภัณฑ์เหลานี้เป็นหลัก
- ของปรุงแตงที่ผสมเขาเป็นเนื้อเดียวกัน
- ตับสัตว์
- - ไกงวง
- - ไกชนิดแกลลัสโดเมสติกสั
- - อื่นๆ
- - ขาหลังและสวนตัดของขาหลัง
- - ขาหนาและสวนตัดของขาหนา
- - อื่นๆ รวมถึงของผสม
- ของสัตว์จาพวกโคกระบือ
- อื่นๆ รวมถึงของปรุงแตงที่ทาจากเลือดสัตว์
สิ่งสกัดและน้าคั้น ที่ไดจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซีย
โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้าที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ
- - ปลาแซลมอน
- - ปลาเฮอร์ริง
- - ปลาซาร์ดนี ปลาซาร์ดนี เนลลาและปลาบริสลิง หรือปลาสแปรต
- - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา)
- - ปลาแมกเคอเรล
- - ปลาอังโชวี
- - อื่นๆ
- ปลาที่ปรุงแตงหรือทาไวไมใหเสียอื่นๆ
- คาร์เวียร์และของที่ใชแทนคาร์เวียร์
- ปู
- กุง
- ลอบสเตอร์
- สัตว์น้าจาพวกครัสตาเซียอื่นๆ
- อื่นๆ
- - น้าตาลที่ไดจากออย
- - น้าตาลที่ไดจากหัวบีต
- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแตงสี
- - อื่น ๆ

สินคาภายใตประเภท 1518 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3823
สินคาภายใตประเภท 1521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1522 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 02
สินคาภายใตประเภท 1603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
สินคาภายใตประเภท 1701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
สินคาภายใตประเภท 1701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
สินคาภายใตประเภท 1701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
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ประเภท

ประเภทยอย

17.02

1702.11 - - มีแล็กโทสตั้งแตรอยละ 99 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่งคานวณใน
สภาพแหงและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส
1702.19 - - อื่นๆ
1702.20 - น้าตาลเมเปิลและน้าเชื่อมเมเปิล
1702.301 - - - ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี
1702.309 - - - อื่นๆ
1702.40 - กลูโคสและน้าเชื่อมกลูโคส ที่มีฟรักโทสในสภาพแหงตั้งแตรอยละ 20
แตไมเกินรอยละ 50 โดยน้าหนัก ไมรวมถึงน้าตาลอินเวิร์ต
1702.50 - ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี
1702.60 - ฟรักโทสและน้าเชื่อมฟรักโทสอื่นๆ ที่มีฟรักโทสในสภาพแหงเกิน
รอยละ 50 โดยน้าหนัก ไมรวมถึงน้าตาลอินเวิร์ต
1702.901 - - - มอลโทสและน้าเชื่อมมอลโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี
1702.902 - - - น้าเชื่อมอื่นๆ และน้าผึ้งเทียม
1702.909 - - - อื่นๆ
1703.101 - - - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือแตงสี
1703.109 - - - อื่นๆ
1703.901 - - - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือแตงสี
1703.909 - - - อื่นๆ
1704.10 - หมากฝรั่งจะเคลือบน้าตาลหรือไมกต็ าม
1704.90 - อื่นๆ
1801.00 เมล็ดโกโก ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว
1802.00 เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อและสวนอื่นที่ใชไมไดของเมล็ดโกโก
1803.10 - ไมเอาไขมันออก
1803.20 - เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางสวน
1804.00 โกโกบัตเตอร์ ไขมันและน้ามันของโกโก
1805.00 ผงโกโก ที่ไมเติมน้าตาลหรือสารทาใหหวานอื่นๆ
1806.10 - ผงโกโกที่เติมน้าตาลหรือสารทาใหหวานอื่นๆ
1806.20 - ของปรุงแตงอื่นๆ เป็นกอน เป็นแผน หรือเป็นแทง ที่หนักเกิน
2 กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็นของกอง
อื่นๆ บรรจุภาชนะหรือหีบหอ น้าหนักสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม
1806.31 - - มีไส
1806.32 - - ไมมีไส
1806.90 - อื่นๆ
1901.101 - - - ที่ปนนม
1901.109 - - - เฉพาะอาหารปรุงแตงที่เหมาะสาหรับใชเลี้ยงทารกซึ่งแพนม
หรือขาดน้ายอยแลคเตส
- - - อื่นๆ
1901.20 - ของผสมและแปูงที่จัดทาไวสาหรับทาขนมจาพวกเบเกอรี่ตามประเภทที่ 19.05

17.03

17.04
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06

19.01

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
สินคาภายใตประเภท 1703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
สินคาภายใตประเภท 1703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
สินคาภายใตประเภท 1703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1212
สินคาภายใตประเภท 1704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1801 หรือ 1802
สินคาภายใตประเภท 1803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1801 หรือ 1802
สินคาภายใตประเภท 1804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1803
สินคาภายใตประเภท 1805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 180610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 180620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 180631 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 180632 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 180690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 1901101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 1901109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 1901109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 190120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

19.02

19.03
19.04

19.05

ประเภทยอย

1901.901 - - - สิ่งสกัดจากมอลต์
1901.902 - - - อาหารปรุงแตงที่ปนนมสาหรับใชเลี้ยงทารก ไมไดจัดทาขึ้นเพือ่ การขายปลีก
1901.909 - - - เฉพาะอาหารปรุงแตงที่เหมาะสาหรับใชเลี้ยงทารกซึ่งแพนม
หรือขาดน้ายอยแลคเตส
- - - อื่นๆ
1902.11 - - ใสไข
1902.19 - - อื่นๆ
1902.20 - พาสตายัดไส จะทาใหสุกหรือปรุงแตงโดยวิธีอื่นหรือไมกต็ าม
1902.30 - พาสตาอื่นๆ
1902.40 - คัสคัส
1903.00 ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังและของที่ใชแทนผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
ทาจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คลายกัน
1904.10 - อาหารปรุงแตงที่ทาจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทาใหพองฟู คั่ว อบ หรือปิง้
1904.20 - อาหารปรุงแตงที่ทาจากเกล็ดธัญพืชที่ไมไดคั่ว อบ หรือปิง้ หรือทาจาก
ของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไมไดคั่ว อบหรือปิง้ กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว
อบหรือปิง้ แลวหรือกับธัญพืชที่ทาใหพองฟูแลว
1904.30 - บัลเกอร์วีต
1904.90 - อื่นๆ
1905.10 - ขนมปังกรอบ
1905.20 - ขนมปังขิงและขนมปังที่คลายกัน
1905.31 - - บิสกิตหวาน
1905.32 - - แวฟเฟิลและเวเฟอร์
1905.40 - รัสค์ ขนมปังปิง้ และผลิตภัณฑ์ปงิ้ ที่คลายกัน
1905.90 - อื่นๆ

ตอนที 20

20.01
20.02
20.03

20.04
20.05

2001.10
2001.90
2002.10
2002.90
2003.10
2003.20
2003.90
2004.10
2004.90
2005.10
2005.20

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- แตงรานและแตงกวา
- อื่นๆ
- มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น
- อื่นๆ
- เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส
- เห็ดชนิดทรัฟเฟิล
- อื่นๆ
- มันฝรั่ง
- พืชผักอื่นๆ และพืชผักตาง ๆ ผสมกัน
- พืชผักที่ผสมเขาเป็นเนื้อเดียวกัน
- มันฝรั่ง

สินคาภายใตประเภทยอย 1901901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 1901902 จะไดถ่นิ กาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 1901909 จะไดถ่นิ กาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 1901909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 1904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 1905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
ผลไม ลูกนัต และพืชผักในตอนที่ 20 ที่ปรุงแตงหรือที่ทาไวไมใหเสียโดยการแชแข็ง บรรจุ (รวมทั้งการบรรจุกระปอง)ในน้า น้าเกลือหรือน้าผลไมตามธรรมชาติหรือโดยการคั่ว ทาใหแหง
หรือหลอเลี้ยงดวยน้ามัน (รวมทั้งขบวนการแชแข็ง บรรจุ หรือคั่วตามปกติ ) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศนั้น ถาตัวสินคานั้นมีการผลิตหรือไดมาทั้งหมดภายในอาณาเขต
ของประเทศคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
สินคาภายใตประเภท 2001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2002 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2002 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

20.06

2005.40
2005.51
2005.59
2005.60
2005.70
2005.80
2005.90
2006.00

20.07

20.08

20.09

2007.10
2007.91
2007.99
2008.11
2008.19
2008.20
2008.30
2008.40
2008.50
2008.60
2008.70
2008.80
2008.91
2008.92
2008.99
2009.11
2009.12
2009.19
2009.21
2009.29
2009.31
2009.39
2009.41
2009.49
2009.50
2009.61
2009.69
2009.71
2009.79

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ถั่วลันเตา (พิซุมซาติวุม)
- - เอาเปลือกออก
- - อื่นๆ
- หนอไมฝรั่ง
- มะกอก
- ขาวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)
- พืชผักอื่นๆ และพืชผักตาง ๆ ผสมกัน
พืชผัก ผลไม ลูกนัต เปลือกผลไมและสวนอื่นของพืชที่ทาไวไมใหเสีย
โดยใชน้าตาล (แชอิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)
- ของปรุงแตงที่ผสมเขาเป็นเนื้อเดียวกัน
- - ผลไมจาพวกสม
- - อื่นๆ
- - ถั่วลิสง
- - อื่นๆ รวมถึงของผสม
- สับปะรด
- ผลไมจาพวกสม
- แพร์
- แอปริคอต
- เชอร์รี่
- ทอรวมทั้งเนกทารีน
- สตรอเบอร์รี่
- - ยอดออนตนปาล์ม
- - ของผสม
- - อื่นๆ
- - แชเย็นจนแข็ง
- - ไมแชเย็นจนแข็งที่มีคาบริกซ์ไมเกิน 20
- - อื่นๆ
- - มีคาบริกซ์ไมเกิน 20
- - อื่นๆ
- - มีคาบริกซ์ไมเกิน 20
- - อื่นๆ
- - มีคาบริกซ์ไมเกิน 20
- - อื่นๆ
- น้ามะเขือเทศ
- - มีคาบริกซ์ไมเกิน 30
- - อื่นๆ
- - มีคาบริกซ์ไมเกิน 20
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200921 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200929 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200931 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200941 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0804
สินคาภายใตประเภทยอย 200949 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0804
สินคาภายใตประเภทยอย 200950 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200961 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200969 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200971 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200979 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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2009.80 - น้าผลไมหรือน้าพืชผักอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง
2009.90 - น้าผลไมหรือน้าพืชผักตาง ๆ ผสมกัน

21.01

21.02

21.03

21.04
21.05
21.06

22.01
22.02

22.03
22.04

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

2101.11 - - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเขมขน
2101.12 - - ของปรุงแตงที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเขมขนเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก
2101.20 - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเขมขนของชาหรือของชามาเต และของปรุงแตงที่มีสิ่งสกัด
หัวเชื้อ หรือสิ่งเขมขนเหลานี้เป็นหลัก หรือที่มีชา หรือชามาเตเป็นหลัก
2101.30 - ชิโครี่คั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใชแทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและ
สิ่งเขมขนของของดังกลาว
2102.10 - ยีสต์ชนิดทวีตวั ได
2102.20 - ยีสต์ชนิดทวีตวั ไมได จุลินทรียเ์ ซลเดียวอื่นๆ ที่ตายแลว
2102.30 - ผงฟูปรุงแตง
2103.10 - ซอสถั่วเหลือง
2103.20 - ซอสมะเขือเทศชนิดขนและซอสมะเขือเทศอื่นๆ
2103.30 - ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแตง
2103.901 - - - ผงปรุงรส
2103.909 - - - อื่นๆ
2104.10 - ซุปและซุปขน และของปรุงแตงสาหรับทาซุปดังกลาว
2104.20 - อาหารปรุงแตงที่มีสวนผสมรวมเขาเป็นเนื้อเดียวกัน
2105.00 ไอศกรีมและน้าแข็งอื่นๆ ที่บริโภคได จะมีโกโกหรือไมกต็ าม
2106.10 - โปรตีนเขมขนและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน
2106.90 - เฉพาะวิตามินผสม (Vitamin Premix) ที่ใชเสริมในผลิตภัณฑ์อาหาร
- เฉพาะอาหารปรุงแตงที่เหมาะสาหรับใชเลี้ยงทารก
ซึ่งแพนมหรือขาดน้ายอยแลกโตส
- เฉพาะอาหารเสริมสาหรับผูปุวยหนัก
- เฉพาะของปรุงแตงแอลกอฮอล์เชิงประกอบชนิดที่ใชสาหรับผลิตเครื่องดื่ม
- อื่น ๆ
2201.10 - น้าแร และน้าอัดลม
2201.90 - อื่นๆ
2202.10 - น้า รวมถึงน้าแรและน้าอัดลม ที่เติมน้าตาลหรือสารทาใหหวานอื่นๆ
หรือที่ปรุงกลิ่นรส
2202.90 - อื่นๆ
2203.00 เบียร์ที่ทาจากมอลต์
2204.10 - สปาร์กลิ้งไวน์
2204.21 - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือนอยกวา
2204.29 - - อื่นๆ
2204.30 - เกรปมัสต์อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 200980 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 200990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 200990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยอื่นๆ ในตอนที่ 20 โดยจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม ถามีน้าผลไมอยางหนึ่งเป็นองค์ประกอบ หรือน้าผลไมที่เป็นองค์ประกอบมาจาก
ประเทศนอกภาคีประเทศหนึ่งมีความเขมขนไมเกิน 60% โดยปริมาตรของสินคา
นาภายใตประเภทพิกดั นี้จะไดถิ่นกาเนิด เมื่อนาดังกลาวไดมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติ
นาภายใตประเภทพิกดั นี้จะไดถิ่นกาเนิด เมื่อนาดังกลาวไดมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติ
สินคาภายใตประเภทยอย 210120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 210130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 210320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 210610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 210690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
น้าภายใตประเภทนี้จะไดถิ่นกาเนิด เมื่อน้าดังกลาวไดมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติ
น้าภายใตประเภทนี้จะไดถิ่นกาเนิด เมื่อน้าดังกลาวไดมาในสภาพที่เป็นธรรมชาติ
สินคาภายใตประเภทยอย 220210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 220290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2203 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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22.05

2205.10 - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือนอยกวา
2205.90 - อื่นๆ
2206.00 เครือ่ งดื่มอื่นๆ ที่ไดจากการหมัก (เชน ไซเดอร์ เพอร์รี่และมี้ด) รวมทั้ง
ของผสมของเครื่องดื่มที่ไดจากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ไดจาก
การหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล์ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
2207.101 - - - ที่นาเขามาเพือ่ แปลงสภาพทั้งนี้ตอ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
กรมศุลกากรกาหนด
2207.109 - - - อื่นๆ
2207.20 - เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแลว จะมีความแรง
แอลกอฮอล์เทาใดก็ตาม
2208.20 - สุราไดจากการกลั่นไวน์องุนหรือเกรปมัสต์
2208.30 - วิสกี้
2208.40 - รัมและทาเฟีย
2208.50 - จินและเจนีวา
2208.60 - วอดกา
2208.70 - ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์
2208.90 - อื่นๆ
2209.00 น้าสมสายชูและของที่ใชแทนน้าสมสายชูที่ไดจากกรดอะซิตกิ
2301.10 - เนื้อสัตว์หรือสวนอื่นของสัตว์ ที่ปุน ที่ทาเป็นเพลเลต กากมันสัตว์
ที่เจียวน้ามันออกแลว
2301.20 - เฉพาะปลาปุนที่มีโปรตีนนอยกวารอยละ 60
- เฉพาะปลาปุนที่มีโปรตีนตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป
- อื่นๆ
2302.10 - ของขาวโพด
2302.20 - ของขาว
2302.30 - ของขาวสาลี
2302.40 - ของธัญพืชอื่นๆ
2302.50 - ของพืชผักตระกูลถั่ว
2303.10 - กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คลายกัน
2303.20 - กากหัวบีต ชานออยและเศษอื่นๆ ที่ไดจากการผลิตน้าตาล
2303.30 - ขี้ตะกอนและเศษจากการตมกลั่น
2304.00 กากน้ามัน (ออยล์เคก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ไดจากการสกัดน้ามัน
ถั่วเหลือง จะบดหรือทาเป็นเพลเลตหรือไมกต็ าม
2305.00 กากน้ามัน (ออยล์เคก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ไดจากการสกัดน้ามัน
ถั่วลิสง จะบดหรือทาเป็นเพลเลตหรือไมกต็ าม
2306.10 - ของเมล็ดฝูาย
2306.20 - ของลินสีด
2306.30 - ของเมล็ดทานตะวัน

22.06

22.07

22.08

22.09
23.01

23.02

23.03

23.04
23.05
23.06

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 2205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 2207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถึง 2207 และ 2209
สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถึง 2207 และ 2209
สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถึง 2207 และ 2209
สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถึง 2207 และ 2209
สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถึง 2207 และ 2209
สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถึง 2207 และ 2209
สินคาภายใตประเภท 2208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถึง 2207 และ 2209
สินคาภายใตประเภท 2209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2203 ถึง 2208
สินคาภายใตประเภท 2301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 03
สินคาภายใตประเภท 2301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 03
สินคาภายใตประเภท 2301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 03
สินคาภายใตประเภท 2301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 03
สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 0714
สินคาภายใตประเภท 2303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 0714
สินคาภายใตประเภท 2303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 0714
สินคาภายใตประเภท 2304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

23.07
23.08
23.09
24.01

24.02

24.03

25.01

25.02
25.03
25.04
25.05
25.06

25.07
25.08

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

2306.41 - - เฉพาะของเมล็ดเรป (คาโนลา)
- - อื่นๆ
2306.49 - - เฉพาะของเมล็ดเรป (คาโนลา)
- - อื่น ๆ
2306.50 - ของมะพราวหรือเนื้อมะพราวแหง (โคปรา)
2306.60 - ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม
2306.70 - ของเยิร์มขาวโพด
2306.90 - อื่นๆ
2307.00 ตะกอนที่ไดจากการหมักและบมไวน์ รวมทั้งอาร์กอล
2308.00 วัตถุที่ไดจากพืช เศษพืช กากและผลพลอยไดจากพืช จะทาเป็นเพลเลต
หรือไมกต็ าม ชนิดที่ใชในการเลี้ยงสัตว์ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
2309.10 - อาหารสุนัขหรือแมว จัดทาขึ้นเพือ่ การขายปลีก
2309.90 - อื่นๆ
2401.10 - ใบยาสูบที่ไมเอากานใบออก
2401.20 - ใบยาสูบที่เอากานใบออกเพียงบางสวนหรือทั้งหมด
2401.30 - เศษของยาสูบ
2402.10 - ซิการ์ เชอรูตและซิการิลโลที่มียาสูบ
2402.20 - บุหรี่ที่มียาสูบ
2402.90 - อื่นๆ
2403.10 - ยาเสนสาหรับสูบ จะมีของที่ใชแทนยาสูบในอัตราสวนเทาใด หรือไมกต็ าม
2403.91 - - ยาสูบชนิด "โฮโมจีไนส์" หรือชนิด "รีคอนสติตวิ เตด"
2403.99 - - อื่นๆ
2501.00 เกลือ (รวมถึงเกลือปุนสาหรับรับประทานและเกลือแปลงสภาพ)
และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้าหรือเติมสาร
กันการจับตัวหรือสารทาใหวัตถุไหลคลองหรือไมกต็ าม รวมทั้งน้าทะเล
2502.00 ไอออนไพไรต์ ที่ไมไดยา งหรืออบ
2503.00 กามะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์
2504.10 - เป็นผงหรือเป็นเกล็ด
2504.90 - อื่นๆ
2505.10 - ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์
2505.90 - อื่นๆ
2506.10 - ควอร์ตซ์
2506.21 - - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ
2506.29 - - อื่นๆ
2507.00 เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู จะผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมกต็ าม
2508.10 - เบนทอไนต์
2508.20 - ดินสาหรับฟอกสีและฟุลเลอร์เอิร์ท
2508.30 - ไฟร์เคลย์

สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 230910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 230990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
ยาสูบภายใตประเภท 2401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อไดมาในสภาพตามธรรมชาติหรือไมไดผานขบวนการใดๆ
ยาสูบภายใตประเภท 2401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อไดมาในสภาพตามธรรมชาติหรือไมไดผานขบวนการใดๆ
ยาสูบภายใตประเภท 2401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อไดมาในสภาพตามธรรมชาติหรือไมไดผานขบวนการใดๆ
สินคาภายใตประเภท 2402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 2502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

25.09
25.10

2508.40
2508.50
2508.60
2508.70
2509.00
2510.10
2510.20
2511.10
2511.20
2512.00

25.11
25.12

25.13

25.14
25.15

2513.11
2513.19
2513.20
2514.00
2515.11
2515.12
2515.20

25.16

2516.11
2516.12
2516.21
2516.22

25.17

2516.90
2517.10

2517.20

25.18

2517.30
2517.41
2517.49
2518.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ดินอื่นๆ
- แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์
- มุลไลต์
- ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท
ชอล์ก
- ไมไดบด
- บด
- แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)
- แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์)
ดินซากหอย (เชน คีเซลกูหร์ ไทรโพไลต์ และ ไดอะโตไมต์ ) และ
ดินทรายที่คลายกัน จะผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมกต็ าม
ที่มีความถวงจาเพาะปรากฏไมเกิน 1
- - ดิบหรือเป็นกอนที่มีลักษณะไมสม่าเสมอ รวมถึงหินพัมมิสที่ยอ ยแลว ("บิมสกีส์")
- - อื่นๆ
- เอเมอรี คอรันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขดั ถูธรรมชาติอื่นๆ
หินชนวน จะแตงอยางหยาบๆ หรือเพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเป็น
กอนเหลี่ยมหรือเป็นแผนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส) หรือไมกต็ าม
- - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ
- - เพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเป็นกอนเหลี่ยมหรือเป็นแผน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส)
- อีคอสซิน และหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สาหรับใชทา
อนุสาวรียห์ รือใชในการกอสราง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์
- - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ
- - เพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเป็นกอนเหลี่ยมหรือเป็นแผน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส)
- - ดิบหรือแตงอยางหยาบ ๆ
- - เพียงแตเลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ใหเป็นกอนเหลี่ยมหรือเป็นแผน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส)
- หินอื่นๆ สาหรับใชทาอนุสาวรียห์ รือใชในการกอสราง
- กรวด หินที่ยอ ยหรือโมแลว ชนิดที่โดยปกติใชผสมคอนกรีต
ใชโรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอยางอื่น กรวดหินจากชายฝั่ง
และหินฟลินต์ จะผานกรรมวิธีใชความรอนหรือไมกต็ าม
- แมกคาดัมที่ไดจากขี้แร จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คลายกันจากอุตสาหกรรม
จะมีวัตถุตามประเภทยอยที่ 2517.10 รวมอยูดว ยหรือไมกต็ าม
- แมกคาดัมคลุกน้ามันดิน
- - จากหินออน
- - อื่นๆ
- โดโลไมต์ที่ไมไดผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมไดผานการเผาแบบซินเตอร์

สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 2513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 251710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 251720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 251730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 251741 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 251749 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2518 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
26

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

25.19
25.20

25.21
25.22

25.23

25.24
25.25

25.26
25.28

25.29

25.30

26.01

26.02

ประเภทยอย
2518.20
2518.30
2519.10
2519.90
2520.10
2520.201
2520.209
2521.00
2522.10
2522.20
2522.30
2523.10
2523.21
2523.29
2523.30
2523.90
2524.00
2525.10
2525.20
2525.30
2526.10
2526.20
2528.10
2528.90
2529.10
2529.21
2529.22
2529.30
2530.10
2530.20
2530.90
2601.11
2601.12
2601.20
2602.00

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- โดโลไมต์ที่ผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือผานการเผาแบบซินเตอร์
- โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์
- แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ(แมกนีไซต์)
- อื่นๆ
- ยิปซัม แอนไฮไดรต์
- - - ปลาสเตอร์ที่ใชในการทาฟัน
- - - อื่นๆ
ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต
ชนิดที่ใชสาหรับการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์
- ควิกไลม์
- สเลกไลม์
- ไฮดรอลิกไลม์
- ซีเมนต์เม็ด
- - ซีเมนต์ขาวจะแตงสีหรือไมกต็ าม
- - อื่นๆ
- อะลูมินัสซีเมนต์
- ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่นๆ
แอสเบสทอส
- ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผนหรือไมกาที่แตก
- ผงไมกา
- เศษไมกา
- ไมไดยอ ย ไมเป็นผง
- ยอยหรือเป็นผง
- โซเดียมโบเรตธรรมชาติ และหัวแรโซเดียมโบเรต
(จะผานการเผาโดยวิธีคาลซีเนชันหรือไมกต็ าม)
- อื่นๆ
- เฟลสปาร์
- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์รอยละ 97 หรือนอยกวาโดยน้าหนัก
- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกวารอยละ 97 โดยน้าหนัก
- ลูไซต์ เนฟิลีน และเนฟิลีนไซเอไนต์
- เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอันเอกซแพนเด็ด
- คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชาติ)
- อื่นๆ
- - ไมทาใหเกาะหรือติดรวมกัน
- - ทาใหเกาะหรือติดรวมกัน
- แรเหล็กไพไรต์ที่ยา งแลว
สินแรและหัวแรแมงกานีส รวมถึงสินแรและหัวแรเฟอร์รูจินัสแมงกานีส
ที่มีแมงกานีสตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไปโดยน้าหนักเมื่อคานวณในสภาพแหง

สินคาภายใตประเภท 2518 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2518 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2522 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2522 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2522 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2525 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2525 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2525 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2526 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2526 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2528 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2528 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

26.03
26.04
26.05
26.06
26.07
26.08
26.09
26.10
26.11
26.12

2603.00
2604.00
2605.00
2606.00
2607.00
2608.00
2609.00
2610.00
2611.00
2612.10
2612.20
2613.10
2613.90
2614.00
2615.10
2615.90
2616.10
2616.90
2617.10
2617.90
2618.00
2619.00

26.13
26.14
26.15
26.16
26.17
26.18
26.19
26.20

2620.11
2620.19
2620.21
2620.29
2620.30
2620.40
2620.60

26.21
27.01

2620.91
2620.99
2621.10
2621.90
2701.11

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
สินแรและหัวแรทองแดง
สินแรและหัวแรนิกเกิล
สินแรและหัวแรโคบอลต์
สินแรและหัวแรอะลูมิเนียม
สินแรและหัวแรตะกั่ว
สินแรและหัวแรสังกะสี
สินแรและหัวแรดบี ุก
สินแรและหัวแรโครเมียม
สินแรและหัวแรทังสเตน
- สินแรและหัวแรยเู รเนียม
- สินแรและหัวแรทอเรียม
- ยางแลว
- อื่นๆ
สินแรและหัวแรไทเทเนียม
- สินแรและหัวแรเซอร์โคเนียม
- อื่นๆ
- สินแรและหัวแรเงิน
- อื่นๆ
- สินแรและหัวแรพลวง
- อื่นๆ
เม็ดขี้แร (สแลกแซนด์) ซึ่งไดจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา
ขี้แร ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร) สเกลลิงและเศษอื่นๆ
ที่ไดจากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกลา
- - ฮาร์ดซิงค์สเปลเตอร์
- - อื่นๆ
- - ตะกอนของน้ามันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่วและตะกอน
ของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว
- - อื่นๆ
- มีทองแดงเป็นสวนใหญ
- มีอะลูมิเนียมเป็นสวนใหญ
- มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกลาว ชนิดที่ใช
เพือ่ การสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหลานั้น หรือใชสาหรับ
การผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกลาว
- - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกลาว
- - อื่นๆ
- เถาและกากที่ไดจากการเผาขยะเทศบาล
- อื่นๆ
- - แอนทราไซต์

สินคาภายใตประเภท 2603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2609 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2613 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2613 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2614 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2615 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2615 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2616 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2616 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2617 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2617 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2618 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2619 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2621 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2621 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

27.02
27.03
27.04
27.05
27.06
27.07

ประเภทยอย

2701.12 - - ถานหินบิทูมินัส
2701.19 - - ถานหินอื่นๆ
2701.20 - ผงถานหินอัดเป็นกอนรูปเหลี่ยม รูปไข และเชื้อเพลิงแข็งที่คลายกัน
ซึ่งผลิตจากถานหิน
2702.10 - ลิกไนต์จะทาเป็นผงหรือไมกต็ าม แตไมทาใหเกาะหรือติดรวมกัน
2702.20 - ลิกไนต์ที่ทาใหเกาะหรือติดรวมกัน
2703.00 พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะทาใหเกาะหรือติดรวมกันหรือไมกต็ าม
2704.00 โคกและเซมิโคกที่ไดจากถานหิน จากลิกไนต์หรือพีต จะทาใหเกาะ
หรือติดรวมกันหรือไมกต็ าม รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน
2705.00 ก฿าซถานหิน วอเตอร์กา฿ ซ โพรดิวเซอร์กา฿ ซ และก฿าซที่คลายกัน
นอกจากก฿าซปิโตรเลียมและก฿าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
2706.00 ทาร์ที่กลั่นจากถานหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อื่นๆ ที่ไดจากแรจะแยก
เอาน้าออกหรือกลั่นเพียงบางสวนหรือไมกต็ าม รวมถึงรีคอนสติตวิ เตดทาร์
2707.10 - เบนโซล (เบนซีน)
2707.20 - โทลูโอล (โทลูอนี )
2707.30 - ไซโลล (ไซลีน)
2707.40 - แนฟทาลีน
2707.50 - ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ซึ่งกลั่นไดตั้งแตรอยละ 65
ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถึงสวนสูญเสีย) ที่อณ
ุ หภูมิ 250 องศาเซลเซียส
โดยวิธีเอเอสทีเอ็ม ดี 86
2707.60 - ฟีนอล
2707.91 - - น้ามันครีโอโสต
2707.99 - - อื่นๆ

27.08
27.09
27.10

2708.10
2708.20
2709.00
2710.111

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- พิตช์
- พิตช์โคก
น้ามันปิโตรเลียมดิบและน้ามันดิบที่ไดจากแรบิทูมินัส
- - - น้ามันเบนซินและน้ามันที่คลายกันสาหรับเครื่องยนต์

2710.119 - - - อื่นๆ
2710.191 - - - น้ามันก฿าด (เคโรซีน) และน้ามันที่จุดใหแสงสวางที่คลายกัน
2710.192 - - - น้ามันดีเซลและน้ามันอื่นๆ ที่คลายกันสาหรับเครื่องยนต์

สินคาภายใตประเภท 2701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 270710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ยอย 270710 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 270720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ยอย 270720 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 270730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ยอย 270730 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 270740 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ยอย 270740 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 270750 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภท
ยอยอื่นๆ ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภทยอย 270750 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ

ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท
ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท
ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท
ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท

สินคาภายใตประเภทยอย 270760 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท
ยอย 270760 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 270791 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท
ยอย 270791 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 270799 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท
ยอย 270799 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภท 2708 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2708 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2709 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710 ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท 2710
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710 ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท 2710
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710 ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท 2710
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710 ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท 2710
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
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ประเภท

ประเภทยอย

2710.193 - - - น้ามันเชื้อเพลิงหนักสาหรับใชกบั เตาบอยเลอร์
2710.194 - - - น้ามันอื่นๆ ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพิสูจน์แลววา
นาเขามาเพือ่ ใชกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2710.199 - - - อื่นๆ
2710.91 - - ที่มีโพลิคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (พีซีบีเอส) โพลิคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล
(พีซีทีเอส) หรือโพลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (พีบีบีเอส)
2710.99 - - อื่นๆ
27.11

27.12

27.13

27.14
27.15
27.16
ตอนที่ 28
28.01

28.02
28.03
28.04

2711.11
2711.12
2711.13
2711.14
2711.19
2711.21
2711.29
2712.10
2712.20
2712.90
2713.11
2713.12
2713.20
2713.90
2714.10
2714.90
2715.00

- - ก฿าซธรรมชาติ
- - โพรเพน
- - บิวเทน
- - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน
- - อื่นๆ
- - ก฿าซธรรมชาติ
- - อื่นๆ
- ปิโตรเลียมเยลลี
- ไขพาราฟินที่มีน้ามันนอยกวารอยละ 0.75 โดยน้าหนัก
- อื่นๆ
- - ไมไดเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน
- - เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน
- ปิโตรเลียมบิทูเมน
- กากอื่นๆ ที่ไดจากน้ามันปิโตรเลียมหรือจากน้ามันที่ไดจากแรบิทูมินัส
- หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ามัน และทาร์แซนด์
- อื่นๆ
ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน
ทาร์ที่ไดจากแร หรือมีทาร์พิตช์ที่ไดจากแร (เชน บิทูมินัสแมสติก คัตแบก) เป็นหลัก
2716.00 พลังงานไฟฟูา

2801.10
2801.20
2801.30
2802.00
2803.00
2804.10
2804.21
2804.29

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- คลอรีน
- ไอโอดีน
- ฟลูออรีน และโบรมีน
กามะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กามะถันชนิดคอลลอยด์
คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอื่นที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น )
- ไฮโดรเจน
- - อาร์กอน
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710 ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท 2710
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710
ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท 2710 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710 ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท 2710
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710
ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท 2710 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภท 2710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากสินคาอื่นๆในประเภท 2710 ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภท 2710
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 271111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271121
สินคาภายใตประเภทยอย 271112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 271113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 271114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 271119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 271121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271111
สินคาภายใตประเภทยอย 271129 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 271112 ถึง 271121
สินคาภายใตประเภท 2712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2714 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2714 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2715 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2714 หรือ ประเภทยอยที่
271320
ไมมีในSpecific Rule
สินคาภายใตตอนที่ 28 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง
สินคาภายใตประเภทยอย 280110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2503
สินคาภายใตประเภท 2803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280429 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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28.05

28.06
28.07
28.08
28.09
28.10
28.11

28.12
28.13
28.14
28.15

28.16

ประเภทยอย
2804.30
2804.40
2804.50
2804.61
2804.69
2804.70
2804.80
2804.90
2805.11
2805.12
2805.19
2805.30
2805.40
2806.10
2806.20
2807.00
2808.00
2809.10
2809.20
2810.00
2811.11
2811.19
2811.21
2811.22
2811.23
2811.29
2812.10
2812.90
2813.10
2813.90
2814.10
2814.20
2815.11
2815.12
2815.20
2815.30
2816.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ไนโตรเจน
- ออกซิเจน
- โบรอน และเทลลูเรียม
- - ที่มีซิลิคอนไมนอยกวารอยละ 99.99 โดยน้าหนัก
- - อื่นๆ
- ฟอสฟอรัส
- อาร์เซนิก
- ซีลีเนียม
- - โซเดียม
- - แคลเซียม
- - อื่นๆ
- โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหวางกัน
หรือระหวางโลหะเจือของโลหะดังกลาวหรือไมกต็ าม
- ปรอท
- ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)
- กรดคลอโรซัลฟิวริก
กรดซัลฟิวริก และโอเลี่ยม
กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก
- ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์
- กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก
ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก
- - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก )
- - อื่นๆ
- - คาร์บอนไดออกไซด์
- - ซิลิคอนไดออกไซด์
- - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
- - อื่นๆ
- คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์
- อื่นๆ
- คาร์บอนไดซัลไฟด์
- อื่นๆ
- แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้า
- แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้า
- - เป็นของแข็ง
- - เป็นสารละลายในน้า (โซดาไลย์หรือโซดาเหลว)
- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)
- เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม
- ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม

สินคาภายใตประเภทยอย 280430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280440 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280450 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280461 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 280469
สินคาภายใตประเภทยอย 280469 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 280461
สินคาภายใตประเภทยอย 280470 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2808 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 280920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 281122
สินคาภายใตประเภทยอย 281121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281122 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 250510 250610 หรือ 281119
สินคาภายใตประเภทยอย 281123 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281129 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 281512
สินคาภายใตประเภทยอย 281512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 281511
สินคาภายใตประเภทยอย 281520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท
28.17
28.18

28.19
28.20
28.21

28.22
28.23
28.24

28.25

28.26

28.27

ประเภทยอย
2816.40
2817.00
2818.10
2818.20
2818.30
2819.10
2819.90
2820.10
2820.90
2821.10
2821.20

- ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม
สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์
- คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมกต็ าม
- อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอรันดัมประดิษฐ์
- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
- โครเมียมไตรออกไซด์
- อื่นๆ
- แมงกานีสไดออกไซด์
- อื่นๆ
- เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์
- ดินสี

2822.00 โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์
ชนิดที่ใชในทางการคา
2823.00 ไทเทเนียมออกไซด์
2824.10 - ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต)
2824.20 - ตะกั่วแดงและตะกั่วสม
2824.90 - อื่นๆ
2825.10 - ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรียข์ องของดังกลาว
2825.20 - ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์
2825.30 - วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์
2825.40 - นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์
2825.50 - ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์
2825.60 - เจอร์เมเนียมออกไซด์ และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์
2825.70 - โมลิบดีนัมออกไซด์และไฮดรอกไซด์
2825.80 - พลวงออกไซด์
2825.90 - อื่นๆ
2826.11
2826.12
2826.19
2826.20
2826.30
2826.90
2827.10
2827.20
2827.31
2827.32

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- - ของแอมโมเนียมหรือของโซเดียม
- - ของอะลูมิเนียม
- - อื่นๆ
- ฟลูออโรซิลิเกตของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม
- โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (ไครโอไลต์สังเคราะห์)
- อื่นๆ
- แอมโมเนียมคลอไรด์
- แคลเซียมคลอไรด์
- - ของแมกนีเซียม
- - ของอะลูมิเนียม

สินคาภายใตประเภทยอย 281640 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2817 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2608
สินคาภายใตประเภทยอย 281810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2606 หรือ ประเภทยอยที่ 262040
สินคาภายใตประเภทยอย 281820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2606 หรือ ประเภทยอยที่ 262040
สินคาภายใตประเภทยอย 281830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2606 หรือ ประเภทยอยที่ 262040
สินคาภายใตประเภทยอย 281910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 281990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090 หรือ ประเภทที่ 2602
สินคาภายใตประเภทยอย 282090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090 หรือ ประเภทที่ 2602
สินคาภายใตประเภทยอย 282110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 260111 ถึง 260120 หรือจากดินสีตามประเภท
ยอยที่ 253090
สินคาภายใตประเภท 2822 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2605
สินคาภายใตประเภท 2823 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282540 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282550 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282560 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282570 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282580 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 282611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282619 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282731 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282732 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ยกเวนจากพิกดั ประเภทที่ 2607

ยกเวนจากประเภทที่ 2603
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261510
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261310
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261710
ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภทยอยที่ 282590 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจาก
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ประเภท

28.28
28.29

28.30

28.31
28.32

28.33

28.34

ประเภทยอย
2827.33
2827.34
2827.35
2827.36
2827.39
2827.41
2827.49
2827.51
2827.59
2827.60
2828.10
2828.90
2829.11
2829.19
2829.90
2830.10
2830.20
2830.30
2830.90
2831.10
2831.90
2832.10
2832.20
2832.30
2833.11
2833.19
2833.21
2833.22
2833.23
2833.24
2833.25
2833.26
2833.27
2833.29
2833.30
2833.40
2834.10
2834.21

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - ของเหล็ก
- - ของโคบอลต์
- - ของนิกเกิล
- - ของสังกะสี
- - อื่นๆ
- - ของทองแดง
- - อื่นๆ
- - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม
- - อื่นๆ
- ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์
- แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใชในทางการคา และแคลเซียมไฮโพคลอไรต์อื่นๆ
- อื่นๆ
- - ของโซเดียม
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- โซเดียมซัลไฟด์
- สังกะสีซัลไฟด์
- แคดเมียมซัลไฟด์
- อื่นๆ
- ของโซเดียม
- อื่นๆ
- โซเดียมซัลไฟต์
- ซัลไฟต์อื่นๆ
- ไทโอซัลเฟต
- - ไดโซเดียมซัลเฟต
- - อื่นๆ
- - ของแมกนีเซียม
- - ของอะลูมิเนียม
- - ของโครเมียม
- - ของนิกเกิล
- - ของทองแดง
- - ของสังกะสี
- - ของแบเรียม
- - อื่นๆ
- อะลัม
- เพอร์ออกโซซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)
- ไนไตรต์
- - ของโพแทสเซียม

สินคาภายใตประเภทยอย 282733 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282734 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282735 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282736 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282739 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282741 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282749 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282751 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282759 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282760 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 282990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283030 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253020
สินคาภายใตประเภทยอย 283322 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283324 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283325 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283326 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283327 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 251110
สินคาภายใตประเภทยอย 283329 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2520
สินคาภายใตประเภทยอย 283330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท
28.35

28.36

28.37

28.38
28.39

28.40

28.41

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

2834.29
2835.10
2835.22
2835.23
2835.24
2835.25
2835.26
2835.29
2835.31
2835.39
2836.10
2836.20
2836.30
2836.40
2836.50

- - อื่นๆ
- ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์)
- - ของโมโนหรือไดโซเดียม
- - ของไตรโซเดียม
- - ของโพแทสเซียม
- - แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต ("ไดแคลเซียมฟอสเฟต")
- - ฟอสเฟตอื่นๆ ของแคลเซียม
- - อื่นๆ
- - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)
- - อื่นๆ
- แอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดที่ใชในทางการคาและแอมโมเนียมคาร์บอเนตอื่นๆ
- ไดโซเดียมคาร์บอเนต
- โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต)
- โพแทสเซียมคาร์บอเนต
- แคลเซียมคาร์บอเนต

2836.60
2836.70
2836.91
2836.92
2836.99

- แบเรียมคาร์บอเนต
- ตะกั่วคาร์บอเนต
- - ลิเทียมคาร์บอเนต
- - สตรอนเชียมคาร์บอเนต
- - อื่นๆ

2837.11
2837.19
2837.20
2838.00
2839.11
2839.19
2839.20
2839.90
2840.11
2840.19
2840.20
2840.30
2841.10
2841.20
2841.30
2841.50

- - ของโซเดียม
- - อื่นๆ
- ไซยาไนด์เชิงซอน
ฟูลมิเนต ไซยาเนตและไทโอไซยาเนต
- - โซเดียมเมตะซิลิเกต
- - อื่นๆ
- ของโพแทสเซียม
- อื่นๆ
- - ชนิดที่ปราศจากน้า
- - อื่นๆ
- บอเรตอื่นๆ
- เพอร์ออกโซบอเรต (เพอร์บอเรต)
- อะลูมิเนต
- โครเมตของสังกะสีหรือของตะกั่ว
- โซเดียมไดโครเมต
- โครเมตและไดโครเมตอื่นๆ รวมทั้งเพอร์ออกโซโครเมต

สินคาภายใตประเภทยอย 283429 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283522 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283525 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283526 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2510
สินคาภายใตประเภทยอย 283529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283531 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283539 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090
สินคาภายใตประเภทยอย 283630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283640 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283650 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2509 ประเภทยอยที่ 251741 หรือ 251749
ประเภทที่ 2521 หรือประเภทยอยที่ 253090
สินคาภายใตประเภทยอย 283660 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 251120
สินคาภายใตประเภทยอย 283670 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2607
สินคาภายใตประเภทยอย 283691 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283692 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090
บิสมัท คาร์บอเนตภายใตประเภทยอย 283699 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261790 หรือ สินคาภายใตประเภท
ยอยที่ 283699 นอกจากบิสมัท คาร์บอเนตจะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภทยอย 283699 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจาก
ปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 283711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2838 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 283719
สินคาภายใตประเภทยอย 283919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 283711
สินคาภายใตประเภทยอย 283920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 283990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284011 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284019 284020 และ 252810
สินคาภายใตประเภทยอย 284019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284011 284020 และ 252810
สินคาภายใตประเภทยอย 284020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284011 284019 และ 252810
สินคาภายใตประเภทยอย 284030 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2610
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บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
2841.61
2841.69
2841.70
2841.80
2841.90

28.42

28.43

28.44

2844.209
2844.301
2844.309
2844.401

28.50

2844.409
2844.50
2845.10
2845.90
2846.10
2846.90
2847.00
2848.00
2849.10
2849.20
2849.90
2850.00

28.51

2851.00

28.45
28.46
28.47
28.48
28.49

- - โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต
- - อื่นๆ
- โมลิบเดต
- ทังสเตต (วุลแฟรเมต)
- อื่นๆ

2842.10 - ซิลิเกตสองเชิง และซิลิเกตเชิงซอน รวมถึงอะลูมิโนซิลิเกตจะนิยามไวในทางเคมี
หรือไมกต็ าม
2842.90 - อื่นๆ
2843.10
2843.21
2843.29
2843.30
2843.90
2844.101
2844.109
2844.201

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- โลหะมีคาชนิดคอลลอยด์
- - เงินไนเตรต
- - อื่นๆ
- สารประกอบของทอง
- สารประกอบอื่นๆ และโลหะมีคาเจือปรอท
- - - ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ
- - - อื่นๆ
- - - ยูเรเนียมและสารประกอบของยูเรเนียม พลูโตเนียมและ
สารประกอบของพลูโตเนียม
- - - อื่นๆ
- - - ยูเรเนียมและสารประกอบของยูเรเนียม ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม
- - - อื่นๆ
- - - ธาตุกมั มันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบ
กัมมันตรังสี รวมทั้งกากกัมมันตรังสี
- - - อื่นๆ
- แทงเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใชแลว (แผรังสีแลว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
- เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์)
- อื่นๆ
- สารประกอบของซีเรียม
- อื่นๆ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะทาใหแข็งดวยยูเรียหรือไมกต็ าม
ฟอสไฟด์ จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมกต็ าม แตไมรวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส
- ของแคลเซียม
- ของซิลิคอน
- อื่นๆ
ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์ จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมกต็ าม
นอกจากสารประกอบดังกลาวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภทที่ 28.49 ไดดว ย
สารประกอบอนินทรียอ์ ื่นๆ (รวมถึงน้ากลั่นหรือน้าที่เป็นสื่อกระแสไฟฟูา
และน้าที่มีความบริสุทธิ์คลายกัน) อากาศเหลว (จะเอาแรร์กา฿ ซออกแลว

สินคาภายใตประเภทยอย 284161 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284169 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284170 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 284210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284169
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 284161
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261390
ยกเวนจากประเภทที่ 2611
ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภทยอยที่ 284190 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจาก

สินคาภายใตประเภทยอย 284290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ซึ่งสินคาที่จาแนกอยูในประเภทยอยที่ 284290 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจาก
ปฏิกริ ิยาเคมีตามที่กาหนดไวในหมายเหตุ
สินคาภายใตประเภทยอย 284310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7106 7108 7110 หรือ 7112
สินคาภายใตประเภทยอย 284321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284329 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261690
สินคาภายใตประเภทยอย 284390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261690
สินคาภายใตประเภทยอย 2844101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261210
สินคาภายใตประเภทยอย 2844109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 261210
สินคาภายใตประเภทยอย 2844201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอยที่ 2844209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 2844301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 2844201 2844209
สินคาภายใตประเภทยอย 2844309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 2844201 2844209
สินคาภายใตประเภทยอย 2844401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 2844409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284450 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2845 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2845 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2846 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090
สินคาภายใตประเภท 2846 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 253090
สินคาภายใตประเภท 2847 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2848 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 284990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2850 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2851 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
35
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เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
หรือไมกต็ าม) อากาศอัด โลหะเจือปรอท นอกจากโลหะมีคาเจือปรอท

ตอนที่ 29
29.01

สินคาภายใตตอนที่ 29 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง
2901.10 - ที่อิ่มตัว

2902.70 - คิวมีน

สินคาภายใตประเภทยอย 290110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ประเภทยอยที่ 271113 271114 271119 หรือ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 290121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ประเภทยอยที่ 271113 271114 271119 หรือ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 290122 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ประเภทยอยที่ 271113 271114 271119 หรือ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 290123 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ประเภทยอยที่ 271113 271114 271119 หรือ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 290124 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ประเภทยอยที่ 271113 271114 271119 หรือ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 290129 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ประเภทยอยที่ 271113 271114 271119 หรือ 271129
สินคาภายใตประเภทยอย 290211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
270750 270799 หรือประเภทที่ 2710
สินคาภายใตประเภทยอย 290220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290241 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290242 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290243 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290244 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290250 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290260 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
2710
สินคาภายใตประเภทยอย 290270 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2902.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 290290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270750 270799 หรือ ประเภทที่ 2710

2903.11
2903.12
2903.13
2903.14
2903.15
2903.19
2903.21
2903.22
2903.23
2903.29

สินคาภายใตประเภทยอย 290311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290312 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290313 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290315 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290322 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290329 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

2901.21 - - เอทิลีน
2901.22 - - โพรพีน (โพรพิลีน)
2901.23 - - บิวทีน (บิวทิลีน) และไอโซเมอร์ของบิวทีน
2901.24 - - บิวทา-1,3-ไดอีน และไอโซพรีน
2901.29 - - อื่นๆ
29.02

2902.11 - - ไซโคลเฮกเซน
2902.19 - - อื่นๆ
2902.20
2902.30
2902.41
2902.42
2902.43
2902.44
2902.50
2902.60

29.03

- เบนซีน
- โทลูอนี
- - ออร์โท-ไซลีน
- - เมตา-ไซลีน
- - พารา-ไซลีน
- - ไอโซเมอร์ผสมของไซลีน
- สไตรีน
- เอทิลเบนซีน

- - คลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอโรอีเทน (เอทิลคลอไรด์)
- - ไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์)
- - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน)
- - คาร์บอนเตตระคลอไรด์
- - 1,2-ไดคลอโรอีเทน (เอทิลีนไดคลอไรด์)
- - อื่นๆ
- - ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทิลีน)
- - ไตรคลอโรเอทิลีน
- - เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน)
- - อื่นๆ
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ยกเวนจากน้ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ยกเวนจากน้ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ยกเวนจากน้ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ยกเวนจากน้ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ยกเวนจากน้ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก
ยกเวนจากน้ามันปิโตรเลียมชนิดอะไซคลิกตามประเภทที่ 2710 หรือจาก

ยกเวนจากน้ามันปิโตรเลียมชนิดนอนอะโรมาติกไซคลิกตามประเภทยอยที่
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270710 270750 หรือ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270720 270750 หรือ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730 270750 หรือ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730 270750 หรือ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730 270750 หรือ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730 270750 หรือ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270730 270750 270799 หรือ ประเภทที่
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270750 270799 หรือ ประเภทที่ 2710
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2903.30 - อนุพันธ์ชนิดฟลูออริเนเต็ด โบรมิเนเต็ดหรือไอโอดิเนเต็ด
ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน
2903.41 - - ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน
2903.42 - - ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
2903.43 - - ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
2903.44 - - ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน และคลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
2903.45 - - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอื่นๆ ที่มีฟลูออรีน และคลอรีนเทานั้น
2903.46 - - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน
และไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน
2903.47 - - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดอื่นๆ
2903.49 - - อื่นๆ
2903.51
2903.59
2903.61
2903.62

29.04

29.05

2903.69
2904.10
2904.20
2904.90
2905.11
2905.12
2905.13
2905.14
2905.15
2905.16
2905.17
2905.19
2905.22
2905.29
2905.31

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- - 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน
- - อื่นๆ
- - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีนและพารา-ไดคลอโรเบนซีน
- - เฮกซะคลอโรเบนซีนและดีดที ี (1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส
(พารา-คลอโรฟีนิล)อีเทน)
- - อื่นๆ
- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมูซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทิลเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดงั กลาว
- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมูไนโตร หรือหมูไนโตรโซ
- อื่นๆ
- - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)
- - โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์ ) และ โพรแพน-2-ออล
(ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ )
- - บิวแทน-1-ออล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์)
- - บิวทานอลอื่นๆ
- - เพนทานอล (อะมิลแอลกอฮอล์ ) และไอโซเมอร์ของเพนทานอล
- - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์ ) และไอโซเมอร์ของออกทานอล
- - โดเดแคน-1-ออล (ลอริลแอลกอฮอล์ ) เฮกซะเดแคน-1-ออล
(ซีทิลแอลกอฮอล์ ) และออกตะเดแคน-1-ออล (สเตียริลแอลกอฮอล์ )
- - อื่นๆ
- - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์
- - อื่นๆ
- - เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)

สินคาภายใตประเภทยอย 290330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290341 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
290346 290347 หรือ 290349
สินคาภายใตประเภทยอย 290342 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
290346 290347 หรือ 290349
สินคาภายใตประเภทยอย 290343 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
290346 290347 หรือ 290349
สินคาภายใตประเภทยอย 290344 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
290346 290347 หรือ 290349
สินคาภายใตประเภทยอย 290345 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
290346 290347 หรือ 290349
สินคาภายใตประเภทยอย 290346 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
290342 290343 290344 290345 290347 หรือ 290349
สินคาภายใตประเภทยอย 290347 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
290345 290346 หรือ 290349
สินคาภายใตประเภทยอย 290349 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
290345 290346 หรือ 290347
สินคาภายใตประเภทยอย 290351 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290359 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290361 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290362 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290342 290343 290344 290345
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290343 290344 290345
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290344 290345
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290343 290345
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290343 290344
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290343 290344
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290341 290342 290343 290344

สินคาภายใตประเภทยอย 290369 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290517 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290522 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 130190 330190 380590
สินคาภายใตประเภทยอย 290529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 130190 330190 380590
สินคาภายใตประเภทยอย 290531 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

29.06

29.07

ประเภทยอย
2905.32
2905.39
2905.41
2905.42
2905.43
2905.44
2905.45
2905.49
2905.51
2905.59
2906.11
2906.12
2906.13
2906.14
2906.19
2906.21
2906.29
2907.11
2907.12
2907.13
2907.14
2907.15
2907.19
2907.21
2907.22
2907.23

29.08

29.09

2907.29
2908.10
2908.20
2908.90
2909.11
2909.19
2909.20
2909.30

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล)
- - อื่นๆ
- - 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซิเมทิล) โพรเพน-1,3-ไดออล (ไตรเมทิลออลโพรเพน)
- - เพนตะอีริทริทอล
- - แมนนิทอล
- - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล)
- - กลีเซอรอล
- - อื่นๆ
- - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น)
- - อื่นๆ
- - เมนทอล
- - ไซโคลเฮกซานอล เมทิลไซโคลเฮกซานอลและไดเมทิลไซโคลเฮกซานอล
- - สเตอรอล และไอโนซิทอล
- - เทอร์พินีออล
- - อื่นๆ
- - เบนซิลแอลกอฮอล์
- - อื่นๆ
- - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน ) และเกลือของฟีนอล
- - ครีซอล และเกลือของครีซอล
- - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอล และไอโซเมอร์ของของเหลานี้
รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- - ไซลีนอล และเกลือของไซลีนอล
- - แนฟทอล และเกลือของแนฟทอล
- - อื่นๆ
- - รีซอร์ซินอล และเกลือของรีซอร์ซินอล
- - ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดรควิโนน
- - 4,4'-ไอโซโพรพิลิดนี ไดฟีนอล (บิสฟีนอลเอ ไดฟีนิลออลโพรเพน)
และเกลือของของดังกลาว
- - อื่นๆ
- อนุพันธ์ที่มีตวั แทนที่ (ซับสติตวิ เอนต์) ซึ่งเป็นฮาโลเจน
และเกลือของอนุพันธ์ดงั กลาว
- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมูซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดงั กลาว
- อื่นๆ
- - ไดเอทิลอีเทอร์
- - อื่นๆ
- ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิด
ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
- อะโรมาติกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด

สินคาภายใตประเภทยอย 290532 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290539 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290541 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290542 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290543 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290544 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290545 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290549 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290551 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290559 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290613 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290614 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290619 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290621 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290629 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290714 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290715 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290721 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290722 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290723 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

ยกเวนจากประเภทที่ 1520

ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330124 หรือ 330125

ยกเวนจากประเภทที่ 3805
ยกเวนจากประภทยอยที่ 380190 หรือ 380590
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270760 หรือ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270760
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799

สินคาภายใตประเภทยอย 290729 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 270799
สินคาภายใตประเภท 2908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290930 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย
2909.41
2909.42
2909.43
2909.44
2909.49
2909.50
2909.60

29.10

29.11
29.12

29.13
29.14

2910.10
2910.20
2910.30
2910.90
2911.00
2912.11
2912.12
2912.13
2912.19
2912.21
2912.29
2912.30
2912.41
2912.42
2912.49
2912.50
2912.60
2913.00
2914.11
2914.12
2914.13
2914.19
2914.21
2914.22
2914.23

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
- - 2,2'-ออกซิไดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกลคอลไดกอล)
- - โมโนเมทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอลหรือของไดเอทิลีนไกลคอล
- - โมโนบิวทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอลหรือของไดเอทิลีนไกลคอล
- - โมโนแอลคิลอีเทอร์อื่นๆ ของเอทิลีนไกลคอล หรือของไดเอทิลีนไกลคอล
- - อื่นๆ
- อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์ -ฟีนอล และอนุพันธ์ชนิด
ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
- แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโทนเพอร์ออกไซด์
และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด
ไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
- ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)
- เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์)
- 1-คลอโร-2,3-อีพอกซิโพรเพน (อีพิคลอโรไฮดริน)
- อื่นๆ
อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นดวยหรือไมกต็ าม และอนุพันธ์
ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
- - เมทานัล (ฟอร์มัลดีไฮด์)
- - เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์)
- - บิวทานัล (บิวทิรัลดีไฮด์ นอร์มัลไอโซเมอร์ )
- - อื่นๆ
- - เบนซัลดีไฮด์
- - อื่นๆ
- แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์
- - วานิลลิน (4-ไฮดรอกซิ-3-เมทอกซิเบนซัลดีไฮด์)
- - เอทิลวานิลลิน (3-เอทอกซิ-4-ไฮดรอกซิเบนซัลดีไฮด์ )
- - อื่นๆ
- ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์
- พาราฟอร์มัลดีไฮด์
อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด
ของผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 29.12
- - อะซีโทน
- - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีโทน)
- - 4-เมทิลเพนแทน-2-โอน (เมทิลไอโซบิวทิลคีโทน)
- - อื่นๆ
- - การบูร
- - ไซโคลเฮกซาโนน และเมทิลไซโคลเฮกซาโนน
- - ไอโอโนน และเมทิลไอโอโนน

สินคาภายใตประเภทยอย 290941 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290942 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290943 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290944 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290949 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 290950 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 290960 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 291010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291030 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291241 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291242 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291249 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291250 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291260 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2913 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291413 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291422 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291423 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

29.15

29.16

ประเภทยอย
2914.29
2914.31
2914.39
2914.40
2914.50
2914.61
2914.69
2914.70
2915.11
2915.12
2915.13
2915.21
2915.22
2915.23
2915.24
2915.29
2915.31
2915.32
2915.33
2915.34
2915.35
2915.39
2915.40
2915.50
2915.60
2915.70
2915.90
2916.11
2916.12
2916.13
2916.14
2916.15
2916.19
2916.20

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - อื่นๆ
- - ฟีนิลอะซีโทน (ฟีนิลโพรแพน-2-โอน)
- - อื่นๆ
- คีโทน-แอลกอฮอล์ และคีโทน-แอลดีไฮด์
- คีโทน-ฟีนอล และคีโทนที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น
- - แอนทราควิโนน
- - อื่นๆ
- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด
- - กรดฟอร์มิก
- - เกลือของกรดฟอร์มิก
- - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก
- - กรดอะซีตกิ
- - โซเดียมอะซีเทต
- - โคบอลต์อะซีเทต
- - อะซีตกิ แอนไฮไดรด์
- - อื่นๆ
- - เอทิลอะซีเทต
- - ไวนิลอะซีเทต
- - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเทต
- - ไอโซบิวทิลอะซีเทต
- - 2-เอทอกซิเอทิลอะซีเทต
- - อื่นๆ
- กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีตกิ รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์
ของกรดดังกลาว
- กรดโพรพิโอนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว
- กรดบิวทาโนอิก กรดเพนตะโนอิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว
- กรดแพลมิตกิ กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว
- อื่นๆ
- - กรดอะคริลิก และเกลือของกรดอะคริลิก
- - เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก
- - กรดเมทาคริลิก และเกลือของกรดเมทาคริลิก
- - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก
- - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก หรือกรดลิโนเลนิก รวมทั้งเกลือ
และเอสเทอร์ของกรดดังกลาว
- - อื่นๆ
- ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโมโนคาร์บอกซิลิกแอซิด
และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรด
ดังกลาว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลาว

สินคาภายใตประเภทยอย 291429 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291439 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291440 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291450 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291461 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291469 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291470 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291522 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291531 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291532 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291533 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291534 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291535 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291539 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291540 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190 หรือ 380590
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 291439 หรือ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 291431 หรือ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

สินคาภายใตประเภทยอย 291550 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291560 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291570 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291613 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291614 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291615 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291619 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

29.17

2916.31
2916.32
2916.34
2916.35
2916.39
2917.11
2917.12
2917.13
2917.14
2917.19
2917.20

29.18

29.19

2917.31
2917.32
2917.33
2917.34
2917.35
2917.36
2917.37
2917.39
2918.11
2918.12
2918.13
2918.14
2918.15
2918.16
2918.19
2918.21
2918.22
2918.23
2918.29
2918.30

2918.90
2919.00

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดเบนโซอิก
- - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ และเบนโซอิลคลอไรด์
- - กรดฟีนิลอะซีตกิ และเกลือของกรดฟีนิลอะซีตกิ
- - เอสเทอร์ของกรดฟีนิลอะซีตกิ
- - อื่นๆ
- - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดออกซาลิก
- - กรดอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดิพิก
- - กรดอะเซลาอิก กรดเซบาซิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว
- - มาเลอิกแอนไฮไดรด์
- - อื่นๆ
- ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโพลิคาร์บอกซิลิกแอซิด
และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกลาว
รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลาว
- - ไดบิวทิลออร์โทฟทาเลต
- - ไดออกทิลออร์โทฟทาเลต
- - ไดโนนิล หรือไดเดกซิลออร์โทฟทาเลต
- - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดออร์โทฟทาลิก
- - ฟทาลิกแอนไฮไดรด์
- - กรดเทเรฟทาลิก และเกลือของกรดเทเรฟทาลิก
- - ไดเมทิลเทเรฟทาเลต
- - อื่นๆ
- - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก
- - กรดทาร์ทาริก
- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก
- - กรดซิทริก
- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก
- - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก
- - อื่นๆ
- - กรดซาลิซิลิก และเกลือของกรดซาลิซิลิก
- - กรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกลาว
- - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดซาลิซิลิก และเกลือของของดังกลาว
- - อื่นๆ
- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโทนฟังก์ชันแตไมมีออกซิเจน
ฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด
ของกรดดังกลาว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกลาว
- อื่นๆ
ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต
รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือ

สินคาภายใตประเภทยอย 291631 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291632 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291634 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291635 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291639 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291714 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190

สินคาภายใตประเภทยอย 291731 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291732 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291733 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291734 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291735 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291736 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291737 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291739 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291812 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291815 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291816 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291821 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291822 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291823 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 291829 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 291830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 291890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภท 2919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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29.20

29.21

29.22

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

ชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
2920.10 - ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสฟอโรไทโอเอต) และเกลือของ
ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ด
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว
2920.90 - อื่นๆ
2921.11 - - เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดังกลาว
2921.12 - - ไดเอทิลอะมีน และเกลือของไดเอทิลอะมีน
2921.19 - - อื่นๆ
2921.21 - - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีนไดอะมีน
2921.22 - - เฮกซะเมทิลีนไดอะมีน และเกลือของเฮกซะเมทิลีนไดอะมีน
2921.29 - - อื่นๆ
2921.30 - ไซเคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์พีนิกโมโน-หรือโพลิอะมีน
และอนุพันธ์ของของเหลานี้ รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2921.41 - - อะนิลีน และเกลือของอะนิลีน
2921.42 - - อนุพันธ์ของอะนิลีน และเกลือของของดังกลาว
2921.43 - - ทอลูอดิ นี และอนุพันธ์ของทอลูอดิ นี รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2921.44 - - ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2921.45 - - 1-แนฟทิลอะมีน (อัลฟา-แนฟทิลอะมีน) 2-แนฟทิลอะมีน (เบตาแนฟทิลอะมีน) และอนุพันธ์ของของเหลานี้ รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2921.46 - - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)
เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน
(ไอเอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามิน (ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตามีน
(ไอเอ็นเอ็น) เลแวมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมเฟนอเร็กซ์
(ไอเอ็นเอ็น) และเฟนเทอร์มีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือ
2921.49 - - อื่นๆ
2921.51 - - ออร์โท- เมตา- พารา-ฟีนิลีนไดอะมีน ไดอะมิโนทอลูอนี
และอนุพันธ์ของของเหลานี้ รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2921.59 - - อื่นๆ
2922.11 - - โมโนเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลาว
2922.12 - - ไดเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลาว
2922.13 - - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกลาว
2922.14 - - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน
2922.191 - - - เอแทมบูทอล รวมถึงเกลือ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่นๆ
ของของดังกลาว สาหรับใชทายาบาบัดวัณโรค
2922.199 - - - อื่นๆ
2922.21 - - กรดอะมิโนไฮดรอกซิแนฟทาลีนซัลโฟนิกและเกลือของกรดดังกลาว
2922.22 - - อะนิซิดนี ไดอะนิซิดนี ฟีเนทิดนี และเกลือของของดังกลาว
2922.29 - - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 292010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 292090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292122 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292129 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292141 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292142 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292143 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292144 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292145 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292146 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 292149 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292151 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292159 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 2922191 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 2922199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

29.23

29.24

29.25

29.26

29.27
29.28
29.29
29.30

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

2922.31 - - แอมฟีพราโมน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) และ
นอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2922.39 - - อื่นๆ
2922.41 - - ไลซีน และเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2922.421 - - - กรดกลูทามิกและโมโนโซเดียมกลูทาเมต
2922.429 - - - อื่นๆ
2922.43 - - กรดแอนทรานิลิก และเกลือของกรดแอนทรานิลิก
2922.44 - - ไทลิดนี (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดนี
2922.49 - - อื่นๆ
2922.501 - - - กรดพารา-อะมิโน-ซาลิซิลิก รวมถึงเกลือเอสเทอร์และ
อนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกลาว สาหรับใชทายาบาบัดวัณโรค
2922.509 - - - อื่นๆ
2923.10 - โคลีน และเกลือของโคลีน
2923.20 - เลซิทิน และฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่นๆ
2923.90 - อื่นๆ
2924.11 - - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น)
2924.19 - - อื่นๆ
2924.21 - - ยูเรอีนและอนุพันธ์ของยูเรอีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2924.23 - - 2-กรดอะซีทามิโดเบนโซอิก (กรดเอ็น-อะซีทิลแอนทรานิลิก)
และเกลือของของดังกลาว
2924.24 - - อีทินาเมต (ไอเอ็นเอ็น)
2924.29 - - อื่นๆ
2925.11 - - แซกคาริน และเกลือของแซกคาริน
2925.12 - - กลูเททิไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)
2925.19 - - อื่นๆ
2925.20 - อิมีน และอนุพันธ์ของอิมีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
2926.10 - อะคริโลไนไทรล์
2926.20 - 1-ไซยาโนกัวนิดนี (ไดไซยานไดอะไมด์)
2926.30 - เฟนโพรพอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟนโพรพอเร็กซ์
เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียต (4-ไซยาโน-2ไดเมทิลอะมิโน-4,4-ไดฟีนิลบิวเทน)
2926.90 - อื่นๆ
2927.00 สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรือสารประกอบอะซอกซิ
2928.00 อนุพันธ์อนิ ทรียข์ องไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน
2929.10 - ไอโซไซยาเนต
2929.90 - อื่นๆ
2930.10 - ไดไทโอคาร์บอเนต (แซนเทต)
2930.20 - ไทโอคาร์บาเมต และไดไทโอคาร์บาเมต

สินคาภายใตประเภทยอย 292231 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292239 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292241 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 2922421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 2922429 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292243 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292244 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292249 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 2922501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 2922509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292423 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292424 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292429 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 292690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2927 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2928 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 292990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

29.31
29.32

29.33

ประเภทยอย
2930.30
2930.40
2930.90
2931.00
2932.11
2932.12
2932.13
2932.19
2932.21
2932.29
2932.91
2932.92
2932.93
2932.94
2932.95
2932.99
2933.11
2933.19
2933.21
2933.29
2933.31
2933.32
2933.33

2933.39
2933.41
2933.49
2933.52
2933.53

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ไทยูแรมโมโน- ได- หรือเตตระซัลไฟด์
- เมไทโอนีน
- อื่นๆ
สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่นๆ
- - เตตระไฮโดรฟิวแรน
- - 2-ฟิวรัลดีไฮด์ (เฟอฟิวรัลดีไฮด์)
- - เฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ และเตตระไฮโดรเฟอฟิวริลแอลกอฮอล์
- - อื่นๆ
- - คูมาริน เมทิลคูมาริน และเอทิลคูมาริน
- - แล็กโทนอื่นๆ
- - ไอโซแซฟโรล
- - 1-(1,3-เบนโซไดออกซอล-5-อิล) โพรแพน-2-โอน
- - ไพเพอโรนอล
- - แซฟโรล
- - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซเมอร์)
- - อื่นๆ
- - ฟีนาโซน (แอนติไพริน) และอนุพันธ์ของของดังกลาว
- - อื่นๆ
- - ไฮแดนโทอิน และอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน
- - อื่นๆ
- - ไพริดนี และเกลือของไพริดนี
- - ไพเพอริดนี และเกลือของไพเพอริดนี
- - อัลเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) อานิเลอริดนี (ไอเอ็นเอ็น)
เบซิตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
ไดเฟนอกซิน (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น)
ไดพิพาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น)
คีโทเบมิโดน (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลเฟนิเดต (ไอเอ็นเอ็น)
เพนตาโซซีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดนี (ไอเอ็นเอ็น)
เพทิดนี (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียตเอ เฟนไซคลิดนี (ไอเอ็นเอ็น)
(พีซีพี) ฟีโนเพอริดนี (ไอเอ็นเอ็น) พิพราดรอล (ไอเอ็นเอ็น)
พิริตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น)
และไตรเมเพอริดนี (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- - อื่นๆ
- - เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเลวอร์ฟานอล
- - อื่นๆ
- - มาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และเกลือของมาโลนิลยูเรีย
- - อัลโลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น)
บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวทัลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น)

สินคาภายใตประเภทยอย 293030 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293040 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2931 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293291 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293292 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293293 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293294 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293295 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293299 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330190
สินคาภายใตประเภทยอย 293311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293329 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293331 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293332 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293333 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 293339 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293341 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293349 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293352 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293353 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

2933.54
2933.55

2933.59
2933.61
2933.69
2933.71
2933.72
2933.79
2933.91

29.34

2933.99
2934.10
2934.20
2934.30
2934.91

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
บิวโตบาร์บิทัล ไซโคลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟีโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น)
เพนโตบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) ฟีโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น)
เซคบิวตาบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโคบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น)
และไวนิลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- - อนุพันธ์อื่นๆ ของมาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และเกลือของของดังกลาว
- - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควาโลน (ไอเอ็นเอ็น)
เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) และไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น)
รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- - อื่นๆ
- - เมลามีน
- - อื่นๆ
- - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโพรแล็กแทม)
- - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทิไพรลอน (ไอเอ็นเอ็น)
- - แล็กแทมอื่นๆ
- - อัลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น) โคลนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
คลอราซีเพท ดีลอราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท (ไอเอ็นเอ็น)
ฟลูไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
ฟลูราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฮาลาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
โลราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ลอร์เมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ไนเมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
ไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) นอร์ดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
ออกซาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
พราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น)
ทีมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เตตระซีแพม (ไอเอ็นเอ็น)
และไตรอาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- - อื่นๆ
- สารประกอบที่ในโครงสรางมีอนั ฟิวส์ไทอะโซลริง
(จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมกต็ าม)
- สารประกอบที่ในโครงสรางมีเบนโซไทอะโซลริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิด
ไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมกต็ าม) ที่ไมไดฟิวส์ตอ ไป
- สารประกอบที่ในโครงสรางมีฟีโนไทอะซีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิด
ไฮโดรเจเนเต็ดหรือไมกต็ าม) ที่ไมไดฟิวส์ตอ ไป
- - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)
โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)
เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น)

สินคาภายใตประเภทยอย 293354 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293355 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 293359 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293361 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293369 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293371 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293372 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293379 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293391 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 293399 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293491 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

29.35
29.36

29.37

ประเภทยอย

2934.99
2935.00
2936.10
2936.21
2936.22
2936.23
2936.24
2936.25
2936.26
2936.27
2936.28
2936.29
2936.90
2937.11
2937.12
2937.19
2937.21
2937.22
2937.23
2937.29
2937.31
2937.39
2937.40
2937.50

29.38
29.39

2937.90
2938.10
2938.90
2939.11

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น)
ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) พีโมลีน (ไอเอ็นเอ็น)
เฟนไดเมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนเมทราซีน (ไอเอ็นเอ็น)
และซูเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- - อื่นๆ
ซัลโฟนาไมด์
- โพรไวตามิน ไมไดผสม
- - ไวตามินเอ และอนุพันธ์ของไวตามินเอ
- - ไวตามินบี 1 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 1
- - ไวตามินบี 2 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 2
- - กรดดี-แพนโททีนิก หรือดีแอล-แพนโททีนิก (ไวตามินบี 3
หรือไวตามินบี 5) และอนุพันธ์ของของดังกลาว
- - ไวตามินบี 6 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 6
- - ไวตามินบี 12 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 12
- - ไวตามินซี และอนุพันธ์ของไวตามินซี
- - ไวตามินอี และอนุพันธ์ของไวตามินอี
- - ไวตามินอื่นๆ และอนุพันธ์ของไวตามินดังกลาว
- อื่นๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เขมขน
- - โซมาโททรอปิน อนุพันธ์และของที่มีโครงสรางคลายกันของโซมาโททรอปิน
- - อินซูลิน และเกลือของอินซูลิน
- - อื่นๆ
- - คอร์ทิโซน ไฮโดรคอร์ทิโซน เพรดนิโซน (ดีไฮโดรคอร์ทิโซน)
และเพรดนิโซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอร์ทิโซน)
- - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเต็ดของคอร์ทิโคสเตอรอยดัลฮอร์โมน
- - อิสโตรเจนและโพรเจสโตเจน
- - อื่นๆ
- - อีพิเนฟริน
- - อื่นๆ
- อนุพันธ์ของกรดอะมิโน
- พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบแซน และลิวโคทรีน อนุพันธ์และ
ของที่มีโครงสรางคลายกันของของดังกลาว
- อื่นๆ
- รูโทไซด์ (รูทิน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด์
- อื่นๆ
- - สิ่งเขมขนของตนฝิ่นแหง บูพรีนอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น)
โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลมอร์ฟีน อีทอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น)
เฮโรอีน ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ไฮโดรมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น)
มอร์ฟีน นิโคมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็นเอ็น)

สินคาภายใตประเภทยอย 293499 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2935 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293621 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293622 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293623 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293624 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293625 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293626 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293627 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293628 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293629 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 293690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจาก 293610 ถึง 293629
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2937 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2938 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2938 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

2939.19
2939.21
2939.29
2939.30
2939.41
2939.42
2939.43
2939.49
2939.51
2939.59
2939.61
2939.62
2939.63
2939.69
2939.91

29.40

2939.99
2940.00

29.41

2941.10

29.42
ตอนที่ 30
30.01

2941.20
2941.30
2941.40
2941.50
2941.90
2942.00

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
ออกซิมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น) ฟอลโคดีน (ไอเอ็นเอ็น)
เทบาคอน (ไอเอ็นเอ็น) และเทบาอีน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- - อื่นๆ
- - ควินิน และเกลือของควินิน
- - อื่นๆ
- กาเฟอีน และเกลือของกาเฟอีน
- - เอฟีดรีน และเกลือของเอฟีดรีน
- - ซิวโดเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของซิวโดเอฟีดรีน
- - คาทีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของคาทีน
- - อื่นๆ
- - เฟเนทิลลีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟเนทิลลีน
- - อื่นๆ
- - เออโกเมทรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเออโกเมทรีน
- - เออโกทามีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเออโกทามีน
- - กรดไลเซอร์จิก และเกลือของกรดไลเซอร์จิก
- - อื่นๆ
- - โคคาอีน เอกโกนีน ลีโวเมทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)
เมทแอมเฟตามีนราเซเมทรวมทั้งเกลือเอสเทอร์และอนุพันธ์อื่นๆ
ของของดังกลาว
- - อื่นๆ
น้าตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส
และฟรักโทส) ชูการ์อเี ทอร์ ชูการ์อะซีทัล และชูการ์เอสเทอร์
และเกลือของชูการ์อเี ทอร์ ชูการ์อะซีทัล และชูการ์เอสเทอร์
นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 29.37 29.38 หรือ 29.39
- เพนิซิลลิน และอนุพันธ์ของเพนิซิลลิน ที่มีโครงสรางของกรด
เพนิซิลลานิก รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- สเตรปโตไมซิน และอนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- เตตระไซคลิน และอนุพันธ์ของเตตระไซคลิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- คลอแรมฟีนิคอล และอนุพันธ์ของคลอแรมฟีนิคอล รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- อีริโทรไมซิน และอนุพันธ์ของอีริโทรไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกลาว
- อื่นๆ
สารประกอบอินทรียอ์ ื่นๆ

3001.10 - ตอมและอวัยวะอื่น ที่แหง จะทาเป็นผงหรือไมกต็ าม
3001.20 - สิ่งสกัดที่ไดจากตอมหรืออวัยวะอื่นหรือที่ไดจากสิ่งที่ขบั ออกจากตอม
หรือจากอวัยวะดังกลาว
3001.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 2939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2940 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2941 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 2942 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตตอนที่ 30 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง
สินคาภายใตประเภทยอย 300110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 020610 ถึง 020890 หรือ 030520 ประเภทที่
0504 หรือ 0510 หรือประเภทยอยที่ 051199 ถาไมใชการเปลี่ยนมาเป็นผงตามประเภทยอยที่ 300110
สินคาภายใตประเภทยอย 300120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

30.02

3002.101 - - - แอนติซีราและผลิตภัณฑ์ภูมิคุมกันวิทยาดัดแปลงที่ไดจาก
กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไมกต็ าม
3002.109 - - - อื่นๆ
3002.20 - วัคซีนใชเป็นยาสาหรับมนุษย์
3002.30 - วัคซีนใชเป็นยาสาหรับสัตว์
3002.901 - - - เลือดสัตว์ที่จัดทาสาหรับใชรักษาโรค ปูองกันโรคหรือวินิจฉัยโรค
3002.909 - - - อื่นๆ
3003.10 - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย
- อื่นๆ
3003.20 - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย
- อื่นๆ
3003.31 - - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย
- - อื่นๆ
3003.39 - - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย
- - อื่นๆ
3003.40 - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย

30.03

- อื่นๆ
3003.90 - เฉพาะยาบาบัดมาเลเรีย
- อื่นๆ
30.04

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3004.10 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ
- อื่นๆ
3004.20 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ
- อื่นๆ
3004.31 - - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ
- - อื่นๆ
3004.32 - - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ
- - อื่นๆ
3004.39 - - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ
- - อื่นๆ
3004.40 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 3002101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3002109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3002901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3002909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294110 294120 หรือ 300320
สินคาภายใตประเภทยอย 300310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294110 294120 หรือ 300320
สินคาภายใตประเภทยอย 300320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294130 ถึง 294190
สินคาภายใตประเภทยอย 300320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294130 ถึง 294190
สินคาภายใตประเภทยอย 300331 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 293712
สินคาภายใตประเภทยอย 300331 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 293712
สินคาภายใตประเภทยอย 300339 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากฮอร์โมนหรืออนุพันธ์ของฮอร์โมนตามตอนที่ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 300339 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากฮอร์โมนหรืออนุพันธ์ของฮอร์โมนตามตอนที่ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 300340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1211ประเภทยอยที่ 130211 130219 130220 หรือ
130239 หรือ แอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ตามตอนที่ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 300340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1211ประเภทยอยที่ 130211 130219 130220 หรือ
130239 หรือ แอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ตามตอนที่ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 300390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนขององค์ประกอบในประเทศที่มีคุณสมบัตใิ ชรักษาหรือปูองกันโรคไมนอยกวารอยละ
40 โดยน้าหนัก ของปริมาณองค์ประกอบทั้งหมดที่มีคุณสมบัตดิ งั กลาว
สินคาภายใตประเภทยอย 300390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนขององค์ประกอบในประเทศที่มีคุณสมบัตใิ ชรักษาหรือปูองกันโรคไมนอยกวารอยละ
40 โดยน้าหนัก ของปริมาณองค์ประกอบทั้งหมดที่มีคุณสมบัตดิ งั กลาว
สินคาภายใตประเภทยอย 300410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294110 294120 300310 หรือ 300320
สินคาภายใตประเภทยอย 300410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294110 294120 300310 หรือ 300320
สินคาภายใตประเภทยอย 300420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294130 ถึง 294190 หรือ 300320
สินคาภายใตประเภทยอย 300420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 294130 ถึง 294190 หรือ 300320
สินคาภายใตประเภทยอย 300431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 293712 300331 หรือ 300339
สินคาภายใตประเภทยอย 300431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 293712 300331 หรือ 300339
สินคาภายใตประเภทยอย 300432 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300339 หรือ อะดรีนัลคอร์ทิโคสเตอรอยด์ฮอร์โมน
ตามตอนที่ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 300432 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300339 หรือ อะดรีนัลคอร์ทิโคสเตอรอยด์ฮอร์โมน
ตามตอนที่ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 300439 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300339 หรือฮอร์โมนหรืออนุพันธ์ของฮอร์โมนตามตอน
ที่ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 300439 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300339 หรือฮอร์โมนหรืออนุพันธ์ของฮอร์โมนตามตอน
ที่ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 300440 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1211 ประเภทยอยที่ 130211 130219 130220
130239 หรือ 300340 หรือแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ตามตอนที่ 29
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ประเภท

ประเภทยอย
- อื่นๆ

3004.50 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ
- อื่นๆ

30.05
30.06

3004.90 - เฉพาะควินิน เกลือของควินิน และยาบาบัดมาเลเรียอื่น ๆ
- เฉพาะยาเดสเฟอรัส (Desferal)
- เฉพาะยาตานไวรัสเอดส์
- เฉพาะของปรุงแตงที่เป็นยาบาบัดโรคตามเภสัชตารับมีแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์เกิน 5%
- เฉพาะยารักษาโรคมะเร็ง
- เฉพาะยารักษาโรคเรื้อน
- อื่น ๆ
3005.10 - ของที่ใชแตงแผลที่มีสารยึดติด และของอื่นๆ ที่มีสารยึดติด
3005.90 - อื่นๆ
3006.10 - เอ็นเย็บแผล วัตถุใชเย็บแผลที่คลายกัน และกาวเนื้อเยื่อสาหรับ
ปิดแผลในทางศัลยกรรม ที่ผานการฆาเชื้อแลว แลมิแนเรียและ
แลมิแนเรียเต็นต์ ที่ผานการฆาเชื้อแลว รวมทั้งของใชหามและ
ซับเลือดซึ่งใชในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผานการฆาเชื้อแลว
3006.20 - รีเอเจนต์ที่ใชในการตรวจกลุมเลือด
3006.301 - - - รีเอเจนต์ที่ใชในการวินิจฉัยโรคที่ทาจากจุลินทรีย์
3006.309 - - - อื่นๆ
3006.40 - ซีเมนต์อดุ ฟันและของอื่นที่ใชอดุ ฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใชเสริมกระดูก
3006.50 - หีบและชุดสาหรับการปฐมพยาบาล
3006.60 - เคมีปรุงแตงที่ใชคุมกาเนิดซึ่งมีฮอร์โมนหรือมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ตามประเภทที่ 29.37 หรือมีสเปอร์มิไซด์เป็นหลัก
3006.70 - เยลปรุงแตงที่ทาขึ้นใชในทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์
เป็นสารหลอลื่นสาหรับสวนตางๆ ของรางกายเพือ่ การผาตัด
ทางศัลยกรรมหรือเพือ่ การตรวจรางกายทางกายภาพ หรือเป็น
สารเชื่อมตอ (คับปลิงเอเจนต์) ระหวางรางกายกับเครื่องมือแพทย์
3006.80 - ของเสียทางเภสัชกรรม

ตอนที่ 31
31.01

31.02

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3101.00 ปุย จากสัตว์หรือปุย จากพืช จะผสมกันหรือจะผานกรรมวิธีทางเคมี
หรือไมกต็ าม รวมทั้งปุย ที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช
หรือโดยการผานกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช
3102.10 - ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้าหรือไมกต็ าม
3102.21 - - แอมโมเนียมซัลเฟต

สินคาภายใตประเภทยอย 300440 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1211 ประเภทยอยที่ 130211 130219 130220
130239 หรือ 300340 หรือแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ตามตอนที่ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 300450 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390 หรือไวตามินตามตอนที่ 29 หรือผลิตภัณฑ์
ตามประเภทที่ 2936
สินคาภายใตประเภทยอย 300450 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390 หรือไวตามินตามตอนที่ 29 หรือผลิตภัณฑ์
ตามประเภทที่ 2936
สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390
สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390
สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390
สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390
สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390
สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390
สินคาภายใตประเภทยอย 300490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300390
สินคาภายใตประเภทยอย 300510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 121220 หรือ
420610

สินคาภายใตประเภทยอย 300620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3006301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3006309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300640 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300650 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300660 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 300670 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 300680 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตตอนที่ 31 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง
สินคาภายใตประเภท 3101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนมาจากประเภทยอยที่ 230120 หรือจากผง
และของปุนตามประเภทยอยที่ 050690 ประเภทที่ 0508 หรือประเภทยอยที่ 051191 หรือ 051199
สินคาภายใตประเภทยอย 310210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
49

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

31.03

31.04

31.05

ประเภทยอย

3102.29 - - อื่นๆ
3102.30 - แอมโมเนียมไนเตรต จะเป็นสารละลายในน้าหรือไมกต็ าม
3102.40 - ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนต
หรือกับสารอนินทรียอ์ ื่นที่ไมใชปยุ
3102.50 - โซเดียมไนเตรต
3102.60 - เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรตกับแอมโมเนียมไนเตรต
3102.70 - แคลเซียมไซยานาไมด์
3102.80 - ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรต ที่เป็นสารละลายในน้า
หรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย
3102.90 - อื่นๆ รวมถึงของผสมที่ไมไดระบุไวตามประเภทยอยดังกลาวขางตน
3103.10 - ซุปเปอร์ฟอสเฟต
3103.20 - เบสิกสแลก
3103.90 - อื่นๆ
3104.10 - คาร์นัลไลต์ ซิลไวต์ และเกลือโพแทสเซียมตามสภาพธรรมชาติอื่นๆ
3104.20 - โพแทสเซียมคลอไรด์
3104.30 - โพแทสเซียมซัลเฟต
3104.90 - อื่นๆ
3105.10 - ของในตอนนี้ที่ทาเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คลายกันหรือที่บรรจุ
ภาชนะซึ่งมีน้าหนักรวมภาชนะไมเกิน 10 กิโลกรัม
3105.20 - ปุย ที่ไดจากแรหรือปุย เคมีที่มีธาตุปยุ สามชนิดคือ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
3105.30 - ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)
3105.40 - แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต)
และของผสมของของดังกลาวกับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โท
ฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)
3105.51 - - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต
3105.59 - - อื่นๆ
3105.60 - ปุย ที่ไดจากแรหรือปุย เคมีอื่นๆ ที่มีธาตุปยุ สองชนิด คือ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
3105.90 - อื่นๆ

ตอนที่ 32
32.01

32.02

3201.10
3201.20
3201.90
3202.10
3202.90

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- สิ่งสกัดที่ไดจากควีบราโซ
- สิ่งสกัดที่ไดจากแวตเทิล
- อื่นๆ
- สารอินทรียส์ ังเคราะห์ที่ใชฟอกหนัง
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 310229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310221 หรือ 310230
สินคาภายใตประเภทยอย 310230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆยกเวนจากประเภทยอยที่ 310230
สินคาภายใตประเภทยอย 310250 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310260 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 283429 หรือ 310230
สินคาภายใตประเภทยอย 310270 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310280 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310210
หรือ 310230
สินคาภายใตประเภทยอย 310290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310210 หรือ 310280
สินคาภายใตประเภทยอย 310310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310310 หรือ 310320
สินคาภายใตประเภทยอย 310410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310410 ถึง 310430
สินคาภายใตประเภทยอย 310510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 31
สินคาภายใตประเภทยอย 310520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3102 ถึง 3104
สินคาภายใตประเภทยอย 310530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 310540 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 310551 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310210 ถึง 310390 หรือ 310530 ถึง
310540
สินคาภายใตประเภทยอย 310559 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 310210 ถึง 310390 หรือ 310530 ถึง
310540
สินคาภายใตประเภทยอย 310560 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3103 ถึง 3104
สินคาภายใตประเภทยอย 310590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 283421
สินคาภายใตตอนที่ 32 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง
สินคาภายใตประเภท 3201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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32.03

32.04

32.05
32.06

32.07

32.08

32.09

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3203.00 วัตถุแตงสีที่ไดจากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกัดที่ใชยอ มสี แตไมรวมถึง
แอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมกต็ าม รวมทั้งสิ่งปรุงแตง
ที่ระบุไวใน หมายเหตุ 3 ของตอนนี้ที่มีวัตถุแตงสีซึ่งไดจากพืช
หรือสัตว์เป็นหลัก
3204.11 - - สียอ มชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแตงที่มีสียอ มดังกลาวเป็นหลัก
3204.12 - - สียอ มชนิดแอซิดจะพรีเมทัลไลส์หรือไมกต็ ามและสิ่งปรุงแตง
ที่มีสียอ มดังกลาวเป็นหลัก รวมทั้งสียอ มชนิดมอร์แดนต์และ
สิ่งปรุงแตงที่มีสียอ มชนิดมอร์แดนต์เป็นหลัก
3204.13 - - สียอ มชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแตงที่มีสียอ มดังกลาวเป็นหลัก
3204.14 - - สียอ มชนิดไดเร็กและสิ่งปรุงแตงที่มีสียอ มดังกลาวเป็นหลัก
3204.15 - - สียอ มชนิดแวต (รวมถึงที่ใชประโยชน์เป็นสารสี) และสิ่งปรุงแตง
ที่มีสียอ มดังกลาวเป็นหลัก
3204.16 - - สียอ มชนิดรีแอกทีฟและสิ่งปรุงแตงที่มีสียอ มดังกลาวเป็นหลัก
3204.17 - - สารสีและสิ่งปรุงแตงที่มีสารสีเป็นหลัก
3204.19 - - อื่นๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแตงสีตามประเภทยอยที่ 3204.11
ถึง 3204.19 ตั้งแตสองประเภทขึ้นไป
3204.20 - ผลิตภัณฑ์อนิ ทรียส์ ังเคราะห์ชนิดที่ใชเป็นตัวใหความขาวสวางชนิดฟลูออเรสเซนต์
3204.90 - อื่นๆ
3205.00 คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแตงที่ระบุไวในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก
3206.11 - - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
ซึ่งคานวณในสภาพแหง
3206.19 - - อื่นๆ
3206.20 - สารสีและสิ่งปรุงแตงที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก
3206.30 - สารสีและสิ่งปรุงแตงที่มีสารประกอบแคดเมียมเป็นหลัก
3206.41 - - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแตงที่มีอลั ตรามารีนเป็นหลัก
3206.42 - - ลิโทโพน สารสีและสิ่งปรุงแตงอื่นๆ ที่มีซิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก
3206.43 - - สารสีและสิ่งปรุงแตงที่มีเฮกซาไซยาโนเฟอร์เรต (เฟอร์โรไซยาไนด์
และเฟอร์ริไซยาไนด์) เป็นหลัก
3206.49 - - อื่นๆ
3206.50 - ผลิตภัณฑ์อนินทรียช์ นิดที่ใชเป็นลูมิโนฟอร์
3207.10 - สารสีปรุงแตง สิ่งปรุงแตงที่ใชทาใหทึบแสง สีปรุงแตง และสิ่งปรุงแตงที่คลายกัน
3207.20 - เอนาเมลและเกลซ เอนโกป (สลิป) และสิ่งปรุงแตงที่คลายกัน
3207.30 - น้ายาชักเงาและสิ่งปรุงแตงที่คลายกัน
3207.40 - กลาสฟริตและแกวอื่นๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด
3208.10 - ที่มีโพลิเอสเตอร์เป็นหลัก
3208.20 - ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก
3208.90 - อื่นๆ
3209.10 - ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก

สินคาภายใตประเภท 3203 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 320411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 320413 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320414 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320415 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320416 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320417 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 320619
สินคาภายใตประเภทยอย 320619 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 320611
สินคาภายใตประเภทยอย 320620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320641 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320642 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320643 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320649 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320650 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 320740 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท
32.10
32.11
32.12
32.13
32.14

32.15

ประเภทยอย

3209.90 - อื่นๆ
3210.00 สีทาอื่นๆ และวาร์นิชอื่นๆ (รวมถึงเอนาเมล แลกเกอร์ และดิสเทมเปอร์)
สารสีน้าปรุงแตงชนิดที่ใชตกแตงหนังฟอก
3211.00 ไดรเออร์ปรุงแตง
3212.10 - แสตมปิง้ ฟอยล์
3212.90 - อื่นๆ
3213.10 - สีเป็นชุด
3213.90 - อื่นๆ
3214.10 - พัตตี้สาหรับยากระจก พัตตี้สาหรับยาแนวตอ เรซินซีเมนต์
สารประกอบที่ใชในการตอกหมัน และมาสติกอื่นๆ รวมทั้งสีโปฺ
3214.90 - อื่นๆ
3215.11 - - สีดา
3215.19 - - อื่นๆ
3215.90 - อื่นๆ

ตอนที่ 33
33.01

33.02
33.03
33.04

3301.11
3301.12
3301.13
3301.14
3301.19
3301.21
3301.22
3301.23
3301.24
3301.25
3301.26
3301.29
3301.30
3301.901
3301.909
3302.10
3302.90
3303.00
3304.10
3304.20
3304.30

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- - ของเบอร์กามอต
- - ของสมชนิดออเรนจ์
- - ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน)
- - ของมะนาว (ไลม์)
- - อื่นๆ
- - ของเจอราเนียม
- - ของมะลิ
- - ของลาเวนเดอร์ หรือของลาแวนดิน
- - ของเพปเพอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา)
- - ของมินต์อื่นๆ
- - ของเวทิเวอร์
- - อื่นๆ
- เรซินอยด์
- - - ออลีโอเรซินที่สกัดแลว
- - - อื่นๆ
- ชนิดที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
- อื่นๆ
หัวน้าหอมและน้าหอม
- สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงริมฝีปาก
- สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงตา
- สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงเล็บมือหรือเล็บเทา

สินคาภายใตประเภท 3209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 380620
สินคาภายใตประเภทยอย 321210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 321290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 321410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 382450
สินคาภายใตประเภทยอย 321490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 382450
สินคาภายใตประเภทยอย 321511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากเปลี่ยนพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ใน
ประเทศไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 321519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาจากเปลี่ยนพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ใน
ประเทศไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 321590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตตอนที่ 33 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง
สินคาภายใตประเภทยอย 330111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330122 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330123 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330124 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330125 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330126 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330129 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3301901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3301909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 210690 หรือประเภทที่ 2207 2208 หรือ 3301
สินคาภายใตประเภท 3302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 210690 หรือประเภทที่ 2207 2208 หรือ 3301
สินคาภายใตประเภท 3303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 330290
สินคาภายใตประเภทยอย 330410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

33.05

33.06

33.07

ประเภทยอย
3304.91
3304.99
3305.10
3305.20
3305.30
3305.90
3306.10
3306.20
3306.90
3307.10
3307.20
3307.30
3307.41
3307.49
3307.901
3307.909

- - เป็นผง จะอัดหรือไมกต็ าม
- - อื่นๆ
- แชมพู
- สิ่งปรุงแตงสาหรับดัดหรือยืดผม
- แล็กเกอร์สาหรับใชกบั ผม
- อื่นๆ
- ยาสีฟัน
- ดายใชทาความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอส)
- อื่นๆ
- สิ่งปรุงแตงที่ใชกอ น ระหวางหรือหลังการโกนหนวด
- สิ่งที่ใชดบั กลิ่นตัว และใชระงับเหงื่อ
- เกลือหอมและสิ่งปรุงแตงอื่นๆ สาหรับใชอาบน้า
- - "อะการ์บัตตี" และสิ่งปรุงแตงอื่นๆ ที่ใหกลิ่นหอมโดยการเผา
- - อื่นๆ
- - - สารละลายที่ใชลางคอนแทกเลนส์หรือตาเทียม
- - - อื่นๆ

ตอนที่ 34
34.01

34.02

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3401.111 - - - สบู ผลิตภัณฑ์อนิ ทรียแ์ ละสารอินทรียป์ รุงแตงที่มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิว
ซึ่งมีลักษณะเป็นแทง เป็นกอน หลอหรืออัดเป็นชิ้น หรือเป็นรูปทรง
3401.112 - - - กระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและผาไมทอ ที่อาบซึม
เคลือบหรือหุม ดวยสบูห รือสารซักฟอก
3401.191 - - - สบู ผลิตภัณฑ์อนิ ทรียแ์ ละสารอินทรียป์ รุงแตงที่มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิว
ซึ่งมีลักษณะเป็นแทง เป็นกอน หลอหรืออัดเป็นชิ้น หรือเป็นรูปทรง
3401.192 - - - กระดาษ แวดดิ้ง สักหลาด และผาไมทอ ที่อาบซึม
เคลือบหรือหุม ดวยสบูห รือสารซักฟอก
3401.20 - สบูใ นลักษณะอื่นๆ
3401.30 - ผลิตภัณฑ์อนิ ทรียแ์ ละสารอินทรียป์ รุงแตงที่มีคุณสมบัตลิ ดแรงตึงผิว
สาหรับทาความสะอาดผิวซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีมและ
จัดทาขึ้นเพือ่ การขายปลีก จะมีสบูห รือไมกต็ าม
3402.111 - - - โซเดียมลอริลซัลเฟตและโซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต
3402.119 - - - เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช
- - - เฉพาะฟอร์มัลดิไฮด์-คอนเดนเสต ของเกลือโซเดียมของ
กรดแนฟทาลีนซัลโฟนิกที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตสียอ ม
- - - อื่น ๆ
3402.12 - - เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช
- - อื่นๆ
3402.13 - - น็อน-ไอออนิก

สินคาภายใตประเภทยอย 330491 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330499 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากตอนที่ 54
สินคาภายใตประเภทยอย 330690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330741 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 330749 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3307901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3307909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตตอนที่ 34 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง
สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 3402111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3402119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3402119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3402119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

34.03

34.04

34.05

34.06
34.07
ตอนที่ 35
35.01
35.02

35.03
35.04

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3402.19 - - เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช
- - อื่นๆ
3402.201 - - - สารซักฟอก
3402.209 - - - เฉพาะสิ่งปรุงแตงที่มีคุณสมบัตเิ ฉพาะในการกระจายคราบน้ามันบนผิวน้า
- - - อื่นๆ
3402.90 - เฉพาะเวทติ้งเอเจนต์ที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตยากาจัดวัชพืช
- เฉพาะสิ่งปรุงแตงที่มีคุณสมบัตเิ ฉพาะในการกระจายคราบน้ามันบนผิวน้า
- เฉพาะโซเดียม เอ็น- เบนซิลซัลฟาเนตที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตสียอ ม
- อื่น ๆ
3403.11 - - สิ่งปรุงแตงที่ใชในการผานกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์หรือวัตถุอื่นๆ
3403.19 - - อื่นๆ
3403.91 - - สิ่งปรุงแตงที่ใชในการผานกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์หรือวัตถุอื่นๆ
3403.99 - - อื่นๆ
3404.10 - ทาจากลิกไนต์ที่ดดั แปลงโครงสรางทางเคมี
3404.20 - ทาจากโพลิ (ออกซิเอทิลีน) (โพลิเอทิลีนไกลคอล)
3404.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 340219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3402201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3402209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3402209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340391 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340399 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนมาจากประเภทที่ 1521 หรือประเภทยอยที่ 271220 หรือ 271290

3405.10 - ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแตงที่คลายกัน สาหรับใชกบั รองเทาหรือเครื่องหนัง
3405.20 - ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแตงที่คลายกันสาหรับบารุงรักษา
เฟอร์นิเจอร์ พืน้ หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทาดวยไม
3405.30 - ยาขัดเงาและสิ่งปรุงแตงที่คลายกัน สาหรับใชกบั ตัวถังรถ นอกจากยาขัดเงาโลหะ
3405.40 - เพสต์และผงสาหรับขัดถู และสิ่งปรุงแตงอื่นๆ สาหรับขัดถู
3405.90 - อื่นๆ
3406.00 เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คลายกัน
3407.001 - - - สิ่งปรุงแตงสาหรับใชทางทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์เป็นหลัก
3407.009 - - - อื่นๆ
ตอนที่ 35

สินคาภายใตประเภทยอย 340510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3501.10
3501.90
3502.11
3502.19
3502.20

สินคาภายใตประเภทยอย 350110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 350190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 350211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 350219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 0407 หรือ 0408
สินคาภายใตประเภทยอย 350220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

3502.90
3503.001
3503.009
3504.00

- เคซีอนิ
- อื่นๆ
- - แหง
- - อื่นๆ
- แอลบูมินที่ไดจากนม รวมถึงสิ่งเขมขนที่ไดจากโปรตีนของหางนม
(เวย์) ตั้งแตสองชนิดขึ้นไป
- อื่นๆ
- - - ไอซิงกลาส
- - - อื่นๆ
เพปโทนและอนุพันธ์ของเพปโทน สารโปรตีนอื่นๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีน
เหลานั้นที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น ผงหนังดิบจะใสโครมอลัมดวยหรือไมกต็ าม

สินคาภายใตประเภทยอย 340530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340540 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 340590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตตอนที่ 35 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

สินคาภายใตประเภทยอย 350290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท
35.05
35.06

35.07

ประเภทยอย

3505.10 - เดกซ์ทริน และโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ
3505.20 - กาว
3506.10 - ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับใชเป็นกาวหรือสารยึดติด ซึ่งจัดทาขึ้นเพือ่ การขายปลีก
เป็นกาวหรือสารยึดติด โดยมีน้าหนักสุทธิไมเกิน 1 กิโลกรัม
3506.91 - - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 หรือยางเป็นหลัก
3506.99 - - อื่นๆ
3507.10 - เรนเนต และสิ่งเขมขนของเรนเนต
3507.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 350510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 350520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 350610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3503 หรือ กาว
เคซีอนิ ของประเภทยอยที่ 350190
สินคาภายใตประเภทยอย 350691 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 350699 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 350710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 350790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตตอนที่ 36 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

3601.00 ดินขับ
3602.00 วัตถุระเบิด นอกจากดินขับ
3603.00 สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก฿ปกนกระสุนปืน หรือแก฿ป
หัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทุไฟฟูา สาหรับจุดระเบิด
3604.10 - ดอกไมเพลิง
3604.90 - อื่นๆ
3605.00 ไมขดี ไฟ นอกจากของจาพวกดอกไมเพลิงตามประเภทที่ 36.04
3606.10 - เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก฿าซเหลวบรรจุในภาชนะชนิดใชบรรจุ หรือเติม
ไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟที่คลายกัน และมีความจุไมเกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3606.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 3601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

3701.10
3701.20
3701.30
3701.91
3701.99
3702.10
3702.20
3702.31
3702.32
3702.39
3702.41

สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3702 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703

ตอนที่ 36
36.01
36.02
36.03
36.04
36.05
36.06

ตอนที่ 37
37.01

37.02

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3702.42
3702.43
3702.44
3702.51

- สาหรับเอกซเรย์
- ฟิล์มชนิดถายแลวใหภาพทันที
- แผนและฟิล์มอื่นๆ ที่ดา นใดก็ตามเกิน 255 มิลลิเมตร
- - สาหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม)
- - อื่นๆ
- สาหรับเอกซเรย์
- ฟิล์มชนิดถายแลวใหภาพทันที
- - สาหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม)
- - อื่นๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อมิ ัลชัน
- - อื่นๆ
- - มีความกวางเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร
สาหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม)
- - มีความกวางเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร
นอกจากที่ใชในการถายรูปสี
- - มีความกวางเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวไมเกิน 200 เมตร
- - มีความกวางเกิน 105 มิลลิเมตร แตไมเกิน 610 มิลลิเมตร
- - มีความกวางไมเกิน 16 มิลลิเมตร และมีความยาวไมเกิน 14 เมตร

สินคาภายใตประเภท 3604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตตอนที่ 37 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
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ประเภท

37.03

37.04
37.05

37.06

37.07

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3702.52 - - มีความกวางไมเกิน 16 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 14 เมตร
3702.53 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร
และมีความยาวไมเกิน 30 เมตร สาหรับทาสไลด์
3702.54 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร
และมีความยาวไมเกิน 30 เมตร นอกจากสาหรับทาสไลด์
3702.55 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร
และมีความยาวเกิน 30 เมตร
3702.56 - - มีความกวางเกิน 35 มิลลิเมตร
3702.91 - - มีความกวางไมเกิน 16 มิลลิเมตร
3702.93 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร
และมีความยาวไมเกิน 30 เมตร
3702.94 - - มีความกวางเกิน 16 มิลลิเมตร แตไมเกิน 35 มิลลิเมตร
และมีความยาวเกิน 30 เมตร
3702.95 - - มีความกวางเกิน 35 มิลลิเมตร
3703.10 - เป็นมวนและมีความกวางเกิน 610 มิลลิเมตร
3703.20 - อื่นๆ สาหรับใชในการถายรูปสี (โพลิโครม)
3703.90 - อื่นๆ
3704.00 แผน ฟิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอ ใชในการถายรูป
ที่ถา ยหรืออัดแลว แตยงั ไมไดลาง
3705.10 - สาหรับใชในการถายทาออฟเซ็ต
3705.20 - ไมโครฟิล์ม
3705.90 - อื่นๆ
3706.101 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งพิสูจน์ใหเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากร
วาเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์และสถานที่ตามที่เป็นจริง
โดยมิไดแตงขึ้นหรือเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่แสดงในดานวิชาการ
3706.102 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ที่ไดจากการถายทาในตางประเทศนอกจากที่ระบุ
ไวตามประเภทยอยที่ 3706.101
3706.103 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ที่ไดจากการถายทาในประเทศนอกจากที่ระบุ
ไวตามประเภทยอยที่ 3706.101
3706.109 - - - อื่นๆ
3706.901 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งพิสูจน์ใหเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากร
วาเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์และสถานที่ตามที่เป็นจริง
โดยมิไดแตงขึ้นหรือเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่แสดงในดานวิชาการ
3706.902 - - - ฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกแตเสียงเทานั้น
3706.909 - - - อื่นๆ
3707.10 - อิมัลชันไวแสง
3707.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3703
สินคาภายใตประเภท 3703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3702
สินคาภายใตประเภท 3703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3702
สินคาภายใตประเภท 3703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3701 หรือ 3702
สินคาภายใตประเภท 3704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 370710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 370790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภทยอย

ตอนที่ 38
38.01

38.02
38.03
38.04

38.05

38.06

สินคาภายใตตอนที่ 38 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง
3801.10
3801.20
3801.30
3801.90
3802.10
3802.90
3803.00
3804.00

3805.10
3805.20
3805.90
3806.10
3806.20

38.07

3806.30
3806.90
3807.00

38.08

3808.10

- กราไฟต์เทียม
- กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์
- คาร์บอเนเซียสเพสต์สาหรับทาอิเล็กโทรด และเพสต์ที่คลายกันสาหรับบุผนังเตา
- อื่นๆ
- คาร์บอนกัมมันต์
- อื่นๆ
ทอลล์ออยล์ จะทาใหบริสุทธิ์หรือไมกต็ าม
ดางที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม จะทาใหเขมขน แยกเอาน้าตาลออก
หรือจะผานกรรมวิธีทางเคมีหรือไมกต็ าม รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต
แตไมรวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภทที่ 38.03
- น้ามันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ามันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ามันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์
- ไพน์ออยล์
- อื่นๆ
- โรซินและกรดเรซิน
- เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือของอนุพันธ์โรซิน
หรือเกลือของอนุพันธ์กรดเรซิน นอกจากเกลือของโรซินแอดดัก
- เอสเทอร์กมั
- อื่นๆ
วูดทาร์ น้ามันวูดทาร์ วูดครีโอโซต วูดแนฟทา พิตซ์ที่ไดจากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์
และสิ่งปรุงแตงที่คลายกันที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ไดจากพืชผักเป็นหลัก
- สารฆาแมลง

3808.20 - สารฆารา
3808.30 - สารฆาวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใชปูองกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์
ที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

3808.401 - - - ชนิดที่มีกรดน้ามันดินปนกับดางแอลคาไล และชนิดอื่นๆ
ตามที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกาหนด
3808.409 - - - อื่นๆ
3808.901 - - - สารเบือ่ หนู

3808.909 - - - อื่นๆ

38.09

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3809.10 - ที่มีสารจาพวกอะมิเลเชียสเป็นหลัก

สินคาภายใตประเภทยอย 380110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 380120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2504 หรือประเภทยอยที่ 380110
สินคาภายใตประเภทยอย 380130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 380190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2504
สินคาภายใตประเภท 3802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 3805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 380610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 380620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 380630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 380690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 380810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 130214 หรือ จากสารฆาแมลงใดๆที่จัดอยูในตอนที่
28 หรือ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 380820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากสารฆาราใดๆที่จัดอยูในตอนที่ 28 หรือ 29
สินคาภายใตประเภทยอย 380830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากสารฆาวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช
ปูองกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่จัดอยูในตอนที่ 28 หรือ 29 หรือของผสมของประเภทยอยที่ 380830
จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากประเภทยอยอื่นๆ ถาของผสมนั้นทามาจากสวนผสมหลักสองหรือมากกวาสองชนิด และตองมีสวนผสมหลักใน
ประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณสวนผสมหลักทั้งหมด
สินคาภายใตประเภทยอย 3808401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3808409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอยที่ 3808901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากสารฆาสัตว์แทะ และยาปราบศัตรูพืชที่จัดอยูในตอนที่ 28 หรือ
29 หรือ ของผสมของประเภทยอยที่ 3808901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากประเภทยอยอื่นๆ ถาของผสมนั้นทามาจากสวนผสมหลักสองหรือมากกวาสองชนิด และตองมี
สวนผสมหลักในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณสวนผสมหลักทั้งหมด
สินคาภายใตประเภทยอย 3808909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากสารฆาสัตว์แทะ และยาปราบศัตรูพืชที่จัดอยูในตอนที่ 28 หรือ 29
หรือ ของผสมของประเภทยอยที่ 3808909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากประเภทยอยอื่นๆ ถาของผสมนั้นทามาจากสวนผสมหลักสองหรือมากกวาสองชนิด และตองมีสวนผสม
หลักในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณสวนผสมหลักทั้งหมด
สินคาภายใตประเภทยอย 380910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 350510
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

38.10

3809.91
3809.92
3809.93
3810.10

38.11

38.12

3810.90
3811.11
3811.19
3811.21
3811.29
3811.90
3812.10
3812.20
3812.30

38.13

3813.00

38.14

3814.00

38.15

38.16

3815.11
3815.12
3815.19
3815.90
3816.00

38.17

3817.00

38.18

3818.00

38.19

3819.00

38.20
38.21
38.22

3820.00
3821.00
3822.00

38.23

3823.11

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - ชนิดที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คลายกัน
- - ชนิดที่ใชในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คลายกัน
- - ชนิดที่ใชในอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมที่คลายกัน
- สิ่งปรุงแตงสาหรับกัดลางผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบดวยโลหะ
และวัตถุอื่นๆ สาหรับใชในการบัดกรี เปุาแลนหรือการเชื่อม
- อื่นๆ
- - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก
- - อื่นๆ
- - ที่มีน้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ไดจากแรบิทูมินัส
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- สิ่งปรุงแตงที่ใชเป็นตัวเรงสาหรับยาง
- คอมพาวนด์พลาสติไซเซอร์สาหรับยางหรือพลาสติก
- สิ่งปรุงแตงกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่นๆ
สาหรับยางหรือพลาสติก
สิ่งปรุงแตงและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) สาหรับเครื่องดับเพลิง
ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแลว
ตัวทาละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรียผ์ สม ที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่น สิ่งปรุงแตงที่ใชลอกสีหรือลอกวาร์นิช
- - ที่มีนิกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิล เป็นสารกัมมันต์
- - ที่มีโลหะมีคาหรือสารประกอบโลหะมีคา เป็นสารกัมมันต์
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
ซีเมนต์ มอร์ทาร์ คอนกรีต และของที่มีสวนผสมคลายกันที่ทนไฟ
นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 38.01
แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาลีนผสม นอกจากที่ระบุไว
ตามประเภทที่ 27.07 หรือ 29.02
ธาตุเคมีที่โด฿ปแลวสาหรับใชในทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผนกลมเป็นเวเฟอร์
หรือลักษณะที่คลายกัน สารประกอบเคมีที่โด฿ปแลวสาหรับใชในทางอิเล็กทรอนิกส์
น้ามันเบรกไฮดรอลิก และของเหลวปรุงแตงอื่นๆ ที่ใชสาหรับการสงกาลังไฮดรอลิก
ที่ไมมีหรือมีน้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันจากแรบิทูมินัสนอยกวารอยละ 70
โดยน้าหนัก
สิ่งปรุงแตงกันการเยือกแข็ง และของเหลวปรุงแตงขจัดน้าแข็ง
อาหารเพาะเชื้อปรุงแตงสาหรับเลี้ยงจุลินทรีย์
รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแตงแลวจะมีวัตถุรองรับ
หรือไมกต็ ามสาหรับใชในการวินิจฉัยหรือใชตามหองปฏิบัตกิ าร
นอกจากที่ระบุไวตามประเภทที่ 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอา งอิงที่รับรองแลว
- - สเตียริกแอซิด

สินคาภายใตประเภทยอย 380991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 380992 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 380993 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3811จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3812 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3812 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3812 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3815 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3815 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3815 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3815 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3816 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3817 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290290
สินคาภายใตประเภท 3818 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2710

สินคาภายใตประเภท 3820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 290531
สินคาภายใตประเภท 3821 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3822 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 300210 หรือ 350290
หรือประเภทที่ 3504
สินคาภายใตประเภทยอย 382311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1520
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ประเภท

ประเภทยอย

38.24

3823.12
3823.13
3823.19
3823.70
3824.10

- - โอเลอิกแอซิด
- - ทอลออยล์แฟตตี้แอซิด
- - อื่นๆ
- แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใชในทางอุตสาหกรรม
- สารยึดปรุงแตงสาหรับทาแบบหลอหรือแกนหลอ

3824.20 - กรดแนฟทีนิกรวมทั้งเกลือที่ไมละลายน้าและเอสเทอร์ของกรดแนฟทีนิก
3824.30 - เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเขาดวยกันหรือที่ผสมกับสารยึดที่มีโลหะ
ซึ่งไมไดเกาะหรือติดรวมกัน
3824.40 - สารเติมแตงที่ปรุงแตงแลวสาหรับใชกบั ซีเมนต์ มอร์ทาร์ หรือคอนกรีต
3824.50 - มอร์ทาร์และคอนกรีต ชนิดไมทนไฟ
3824.60 - ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทยอยที่ 2905.44
3824.71 - - ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจเนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดร
คาร์บอนที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเทานั้น
3824.79 - - อื่นๆ
3824.90 - อื่นๆ
38.25

3825.10
3825.20
3825.30
3825.41
3825.49
3825.50

- ขยะเทศบาล
- ตะกอนจากน้าเสีย
- ของเสียจากสถานพยาบาล
- - ชนิดฮาโลเจเนเต็ด
- - อื่นๆ
- ของเสียที่เป็นของเหลวกัดลางโลหะ น้ามันไฮดรอลิก น้ามันเบรค
และของเหลวกันการเยือกแข็ง
3825.61 - - มีองค์ประกอบสวนใหญเป็นสารอินทรีย์
3825.69 - - อื่นๆ
3825.90 - อื่นๆ

ตอนที่ 39
39.01

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3901.10 - เฉพาะโพลิเอทิลีนสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- เฉพาะโพลิเอทิลีนสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร
หรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- อื่นๆ
3901.20 - เฉพาะโพลิเอทิลีนสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 382312 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1520
สินคาภายใตประเภทยอย 382313 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1520
สินคาภายใตประเภทยอย 382319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 382370 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 1520
สินคาภายใตประเภทยอย 382410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 3505 ประเภทยอยที่ 380610 หรือ 380620 หรือ
ประเภทที่ 3903 3905 3906 3909 3911 หรือ 3913
สินคาภายใตประเภทยอย 382420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 3823430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 2849
สินคาภายใตประเภทยอย 382440 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 382450 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 321490
สินคาภายใตประเภทยอย 382460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 382471 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถาสารหรือสารประกอบแตละชนิดที่อยู
ในของผสมในประเภทยอยนี้มีความเขมขนไมมากกวารอยละ 60 โดยน้าหนักของของผสมนี้
สินคาภายใตประเภทยอย 382479 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถาสารหรือสารประกอบแตละชนิดที่อยูในของผสมในประเภทยอยนี้มีความ
เขมขนไมมากกวารอยละ 60 โดยน้าหนักของของผสมนี้
สินคาภายใตประเภทยอย 382490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถาสารหรือสารประกอบแตละชนิดที่อยูในของผสมในประเภทยอยนี้มีความ
เขมขนไมมากกวารอยละ 60 โดยน้าหนักของของผสมนี้
สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3825 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตตอนที่ 39 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง
สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ
40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
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3901.30 - เฉพาะโพลิเอทิลีนสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- อื่นๆ
3901.90 - เฉพาะโพลิเอทิลีนสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- อื่นๆ
39.02

3902.10 - เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- อื่นๆ
3902.20 - เฉพาะโพลิไอโซบิวทิลีน ที่นาเขามาผลิตน้ามันเครื่องรถจักรยานยนต์
2 จังหวะชนิดลดควันขาว
- อื่นๆ
3902.30 - เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- อื่นๆ
3902.90 - อื่นๆ

39.03

3903.11 - - ชนิดเอกซแพนซิเบิล
3903.19 - - อื่นๆ
3903.20 - สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์
3903.30 - อะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) โคโพลิเมอร์
3903.90 - อื่นๆ

39.04

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3904.10 - โพลิ(ไวนิลคลอไรด์) ที่ไมไดผสมกับสารอื่นใด
3904.21 - - ชนิดน็อนพลาสติไซด์
3904.22 - - ชนิดพลาสติไซด์
3904.30 - ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์
3904.40 - ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ
40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
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ประเภท

ประเภทยอย
3904.50 - ไวนิลิดนี คลอไรด์โพลิเมอร์
3904.61 - - โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน
3904.69 - - อื่นๆ
3904.90 - อื่นๆ

39.05

3905.12 - - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้า
3905.19 - - อื่นๆ
3905.21 - - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้า
3905.29 - - อื่นๆ
3905.30 - โพลิ(ไวนิลแอลกอฮอล์ ) จะมีหมูอนั ไฮโดรไลส์อะซีเทตหรือไมกต็ าม
3905.91 - - โคโพลิเมอร์
3905.99 - - อื่นๆ

39.06

3906.10 - โพลิ(เมทิลเมทาคริเลต)
3906.90 - เฉพาะคาร์บอกซิโพลิเมทิลีน
- อื่นๆ

39.07

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3907.10 - โพลิอะซีทัล
3907.20 - โพลิอเี ทอร์อื่นๆ
3907.30 - อีพอกไซด์เรซิน
3907.40 - โพลิคาร์บอเนต
3907.50 - แอลคิดเรซิน
3907.60 - โพลิ(เอทิลีนเทเรฟทาเลต)
3907.91 - - ชนิดไมอิ่มตัว

สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
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ประเภท

ประเภทยอย
3907.99 - - อื่นๆ

39.08

3908.10 - โพลิอะไมด์-6 โพลิอะไมด์-11 โพลิอะไมด์-12 โพลิอะไมด์-6,
6 โพลิอะไมด์-6,9 โพลิอะไมด์-6,10 หรือ โพลิอะไมด์-6,12
3908.90 - อื่นๆ

39.09

3909.10 - ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน
3909.20 - เมลามีนเรซิน
3909.30 - อะมิโนเรซินอื่นๆ
3909.40 - ฟีโนลิกเรซิน
3909.50 - โพลิยรู ีเทน

39.10

3910.00 ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม

39.11

3911.10 - ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดีนหรือคิวมาโรน-อินดีนเรซิน และโพลิเทอร์พีน
3911.90 - อื่นๆ

39.12

3912.11 - - ชนิดน็อนพลาสติไซด์
3912.12 - - ชนิดพลาสติไซด์
3912.20 - เซลลูโลสไนเทรต (รวมถึงคอลโลเดียน)
3912.31 - - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส และเกลือของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส
3912.39 - - อื่นๆ
3912.90 - อื่นๆ

39.13

3913.10 - กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินิก
3913.90 - อื่นๆ

39.14
39.15

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3914.00 ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13
เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม
3915.10 - ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน

สินคาภายใตประเภท 3907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ
40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3913 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3913 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3914 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ
40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3915 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
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3915.20 - ของโพลิเมอร์ของสไตรีน
3915.30 - ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์
3915.90 - ของพลาสติกอื่นๆ

39.16

39.17

3916.10
3916.20
3916.90
3917.10
3917.21
3917.22
3917.23
3917.29
3917.31

39.19

3917.32
3917.33
3917.39
3917.40
3918.10
3918.90
3919.10

39.20

3919.90
3920.10

39.18

3920.20
3920.30
3920.43
3920.49
3920.51
3920.59

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน
- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์
- ของพลาสติกอื่นๆ
- ไสเทียม (ปลอกไสกรอก) ทาดวยโปรตีนแข็งหรือวัตถุจาพวกเซลลูโลส
- - ทาดวยโพลิเมอร์ของเอทิลีน
- - ทาดวยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน
- - ทาดวยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์
- - ทาดวยพลาสติกอื่นๆ
- - หลอดหรือทอและทอออน ที่ออ นงอได มีความตานทานแรงดัน
ต่าสุด 27.6 เมกะปาสกาล
- - อื่นๆ ที่ไมเสริมใหแข็งแรงหรือไมมีวัตถุอื่นอยูดว ย ไมมีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
- - อื่นๆ ที่ไมเสริมใหแข็งแรงหรือไมมีวัตถุอื่นอยูดว ย มีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
- - อื่นๆ
- อุปกรณ์ตดิ ตั้ง
- ทาดวยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์
- ทาดวยพลาสติกอื่นๆ
- เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- เฉพาะที่นาเขามาเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมปลาสเตอร์ปิดแผล
- อื่นๆ
- อื่นๆ
- เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- อื่นๆ
- ทาดวยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน
- เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- อื่นๆ
- - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
- - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
- - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
- - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 3915 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3915 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภท 3915 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสัดสวนโพลิเมอร์ในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของปริมาณโพลิเมอร์
ทั้งหมด
สินคาภายใตประเภทยอย 391610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391721 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391722 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391723 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391729 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391731 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391732 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391733 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391739 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391740 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 391910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 391990
สินคาภายใตประเภทยอย 391910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 391990
สินคาภายใตประเภทยอย 391910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 391990
สินคาภายใตประเภทยอย 391990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 391910
สินคาภายใตประเภทยอย 392010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392030 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392030 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392043 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392043 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392049 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392049 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392051 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392051 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392059 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392059 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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39.21

39.22

39.23

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3920.61 - - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
3920.62 - - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
3920.63 - - ทาดวยโพลิเอสเทอร์ที่ไมอิ่มตัว
3920.69 - - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - เฉพาะที่เคลือบดวยสารแมเหล็กที่เหมาะทาเทปวีดโี อ
- - อื่นๆ
3920.71 - - ทาดวยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส
3920.72 - - ทาดวยวัลแคไนซ์ไฟเบอร์
3920.73 - - ทาดวยเซลลูโลสอะซีเทต
3920.79 - - ทาดวยอนุพันธ์อื่นๆ ของเซลลูโลส
3920.91 - - ทาดวยโพลิ(ไวนิลบิวทิรัล)
3920.92 - - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
3920.93 - - ทาดวยอะมิโนเรซิน
3920.94 - - ทาดวยฟีโนลิกเรซิน
3920.99 - - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
3921.11 - - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
3921.12 - - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
3921.13 - - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - เฉพาะที่เสริมใหแข็งแรง อัดเป็นชั้น เสริมรอง หรือประกบโดยวิธีที่คลายกัน
ดวยวัตถุทอ และนาเขามาเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมผลิตรองเทา และของ
ตามประเภทที่ 42.02
- - อื่นๆ
3921.14 - - ทาดวยรีเจเนอเรเต็ดเซลลูโลส
3921.19 - - เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
3921.90 - เฉพาะที่มีความหนาไมเกิน 10 ไมครอน
- เฉพาะเทปสาหรับใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- อื่นๆ
3922.10 - อางอาบน้า ที่อาบน้าชนิดฝักบัว อางลางชาม อางลางหนา
3922.20 - ที่รองนั่งและฝาปิดโถสวม
3922.90 - อื่นๆ
3923.10 - กลอง หีบ หีบโปรง และของที่คลายกัน

สินคาภายใตประเภทยอย 392061 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392061 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392062 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392062 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392063 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392069 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392069 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392069 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392071 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392072 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392073 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392079 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392091 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392092 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยมาจากนพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392092 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยมาจากนพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392093 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392094 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392099 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392099 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 392113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 392190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3922 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3922 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3922 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

39.24
39.25

39.26

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

3923.21 - - เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียมและมีฝาปิด
- - เฉพาะถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม
- - อื่นๆ
3923.29 - - เฉพาะถุงพลาสติกปลอดเชื้อเคลือบอะลูมิเนียมและมีฝาปิด
- - เฉพาะถุงพลาสติกเคลือบอะลูมิเนียม
- - อื่นๆ
3923.30 - ขวดขนาดใหญ ขวด ขวดคอคอด และของที่คลายกัน
3923.40 - แกนมวน กรวยมวน กระสวยและของรองรับที่คลายกัน
3923.50 - จุก ฝาและที่ปิดครอบอื่นๆ
3923.90 - เฉพาะถังบรรจุกา฿ ซธรรมชาติอดั ทาจากวัสดุผสม (คอมโพสิท) เป็นหลัก
ซึ่งประกอบดวยวัสดุผสมเสริมแรงดวยใยแกว (เรนฟอร์ดไฟเบอร์กลาส)
และหุม ดวยพสาสติกเรซิน (อีพอกซีเรซิน)
- อื่นๆ
3924.10 - เครื่องใชบนโต฿ะอาหาร และเครื่องครัว
3924.90 - อื่นๆ
3925.10 - เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แวต และภาชนะสาหรับบรรจุที่คลายกันมีความจุเกิน 300 ลิตร
3925.20 - ประตู หนาตาง และกรอบของของดังกลาว รวมทั้งธรณีประตู
3925.30 - บานเลื่อน ฉากบังตาหรือมูลี่ (รวมถึงบานเกล็ดนอน)
และของที่คลายกัน รวมทั้งสวนประกอบของของดังกลาว
3925.90 - อื่นๆ
3926.10 - ของใชสานักงานหรือโรงเรียน
3926.20 - เฉพาะเครื่องแตงกายสาหรับใชปูองกันสารเคมี ปูองกันรังสี
หรือใชสาหรับผจญเพลิง
- เฉพาะแผนรองในเครื่องรัดทรง (คอร์เซท บัสก์)
- อื่นๆ
3926.30 - อุปกรณ์ตดิ ตั้งสาหรับเฟอร์นิเจอร์ สาหรับตัวถังรถยนต์ หรือสิ่งที่คลายกัน
3926.40 - รูปปัน้ ขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ
3926.90 - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร
- เฉพาะเบาะรองรับการกระโดดจากที่สูงเพือ่ ชวยชีวิต
- เฉพาะแบบพลาสติกที่พิมพ์รอยฟันแลว
- เฉพาะลูกกระสงสาหรับใชในการประมง
- เฉพาะทุนกักน้ามัน
- เฉพาะครอบหูกนั เสียง สิ่งอุดหูลดเสียง อุปกรณ์วัดไอของสารอินทรีย์
หรือวัดไอของปรอทบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย
- เฉพาะเอ็นสาหรับใชกบั แรกเก็ตที่มีความยาวไมเกิน 15 เมตร
และบรรจุภาชนะเพือ่ การขายปลีก
- เฉพาะตาขอ หวงและตัวล็อค ที่นาเขามาเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมผลิตรองเทา
และของตามประเภทที่ 42.02

สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 3923 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3924 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3924 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3925 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3925 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3925 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3925 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภทยอย
- อื่น ๆ

สินคาภายใตประเภท 3926 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตตอนที่ 40 ที่ไดมาจากปฏิกริ ิยาเคมีตามที่ไดกาหนดความหมายไวในหมายเหตุ (Headnote) จะถือวาเป็นสินคาที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกคูสัญญาประเทศใดประเทศหนึ่ง

- น้ายางธรรมชาติ จะผานกรรมวิธีพรีวัลแคไนซ์เซชันหรือไมกต็ าม
- - ยางแผนรมควัน
- - ยางธรรมชาติที่กาหนดไวในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - น้ายาง
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - น้ายาง
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - น้ายาง
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - - ในลักษณะขั้นปฐม
- - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
- - - ของผสมที่ไดจากน้ายางธรรมชาติและน้ายางสังเคราะห์

สินคาภายใตประเภทยอย 400110 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 400121 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 400122 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 4001291 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 4001292 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 4001301 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 4001302 จะตองมาจากพืชตามธรรมชาติที่เติบโตในอาณาเขตของประเทศสมาชิกคูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 400211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002191 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002192 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002312 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002391 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002392 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 400241 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002491 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002492 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 400251 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002591 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002592 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4002801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด
สินคาภายใตประเภทยอย 4002809 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด
สินคาภายใตประเภทยอย 400291 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด
สินคาภายใตประเภทยอย 4002991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด
สินคาภายใตประเภทยอย 4002992 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ถามีสัดสวนปริมาณยางในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 โดยน้าหนักของ
ปริมาณยางทั้งหมด

ตอนที่ 40
40.01

40.02

4001.10
4001.21
4001.22
4001.291
4001.292
4001.301
4001.302
4002.11
4002.191
4002.192
4002.201
4002.202
4002.311
4002.312
4002.391
4002.392
4002.41
4002.491
4002.492
4002.51
4002.591
4002.592
4002.601
4002.602
4002.701
4002.702
4002.801

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

4002.809 - - - อื่นๆ
4002.91 - - น้ายาง
4002.991 - - - ในลักษณะขั้นปฐม
4002.992 - - - เป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
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40.03
40.04

4003.00 ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะขั้นปฐมหรือเป็นแผน แผนบางหรือเป็นแถบ
4004.00 เศษ เศษตัด และของที่ใชไมได ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง )
รวมทั้งผงและเม็ดที่ไดจากสิ่งดังกลาว
4005.10 - ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา
4005.20 - สารละลาย รวมทั้งดิสเปอร์ชันนอกจากของตามประเภทยอยที่ 4005.10
4005.91 - - เป็นแผน แผนบาง และเป็นแถบ
4005.99 - - อื่นๆ
4006.10 - แถบ "คาเมลแบล็ก" สาหรับหลอดอกยางนอก
4006.90 - อื่นๆ
4007.00 ดายและดายชนิดคอร์ด ทาดวยยางวัลแคไนซ์
4008.111 - - - กระเบือ้ งปูพนื้ กระเบือ้ งติดผนัง
4008.119 - - - เฉพาะแผนยางสาหรับปิดไมปิงปอง
- - - อื่นๆ
4008.191 - - - กระเบือ้ งปูพนื้ กระเบือ้ งติดผนัง
4008.199 - - - อื่นๆ
4008.211 - - - กระเบือ้ งปูพนื้ กระเบือ้ งติดผนัง
4008.219 - - - เฉพาะแผนยางสาหรับปิดไมปิงปอง
- - - เฉพาะฝายยาง
- - - อื่นๆ
4008.291 - - - กระเบือ้ งปูพนื้ กระเบือ้ งติดผนัง
4008.299 - - - อื่นๆ
4009.11 - - ไมมีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
4009.12 - - มีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
4009.21 - - ไมมีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
4009.22 - - มีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
4009.31 - - ไมมีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
4009.32 - - มีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
4009.41 - - ไมมีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
4009.42 - - มีอปุ กรณ์ตดิ ตั้ง
4010.11 - - เสริมใหแข็งแรงดวยโลหะเทานั้น
4010.12 - - เสริมใหแข็งแรงดวยวัตถุทอเทานั้น
4010.13 - - เสริมใหแข็งแรงดวยพลาสติกเทานั้น
4010.19 - - อื่นๆ
4010.31 - - สายพานสงกาลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
(สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเสนรอบวงภายนอก
เกิน 60 เซนติเมตร แตไมเกิน 180 เซนติเมตร
4010.32 - - สายพานสงกาลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
(สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเสนรอบวง

40.05

40.06
40.07
40.08

40.09

40.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 4003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4001 หรือ 4002
สินคาภายใตประเภท 4005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4001 หรือ 4002
สินคาภายใตประเภท 4005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4001 หรือ 4002
สินคาภายใตประเภท 4005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4001 หรือ 4002
สินคาภายใตประเภท 4006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
67

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

40.11

40.12

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

ภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แตไมเกิน 180 เซนติเมตร
4010.33 - - สายพานสงกาลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
(สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเสนรอบวง
ภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แตไมเกิน 240 เซนติเมตร
4010.34 - - สายพานสงกาลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
(สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเสนรอบวง
ภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แตไมเกิน 240 เซนติเมตร
4010.35 - - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเสนรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร
แตไมเกิน 150 เซนติเมตร
4010.36 - - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเสนรอบวงภายนอกเกิน 150 เซนติเมตร
แตไมเกิน 198 เซนติเมตร
4010.39 - - อื่นๆ
4011.101 - - - ยางเรเดียล
4011.109 - - - อื่นๆ
4011.201 - - - ยางเรเดียล
4011.209 - - - เฉพาะที่ใชกบั ขอบลอขนาดเกินกวา 20 นิ้วขึ้นไป
- - - อื่นๆ
4011.30 - ชนิดที่ใชกบั อากาศยาน
4011.40 - ชนิดที่ใชกบั จักรยานยนต์
4011.50 - ชนิดที่ใชกบั รถจักรยาน
4011.61 - - ชนิดที่ใชกบั ยานบกและเครื่องจักรสาหรับใชในการเกษตรหรือการปุาไม
4011.62 - - ชนิดที่ใชกบั ยานบกและเครื่องจักรสาหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย
ในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบลอไมเกิน 61 เซนติเมตร
4011.63 - - ชนิดที่ใชกบั ยานบกและเครื่องจักรสาหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย
ในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบลอเกิน 61 เซนติเมตร
4011.69 - - อื่นๆ
4011.92 - - ชนิดที่ใชกบั ยานบกและเครื่องจักรสาหรับใชในการเกษตรหรือการปุาไม
4011.93 - - ชนิดที่ใชกบั ยานบกและเครื่องจักรสาหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย
ในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบลอไมเกิน 61 เซนติเมตร
4011.94 - - ชนิดที่ใชกบั ยานบกและเครื่องจักรสาหรับใชในการกอสราง หรือการขนยาย
ในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบลอเกิน 61 เซนติเมตร
4011.99 - - อื่นๆ
4012.11 - - ชนิดที่ใชกบั รถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแขง )
4012.12 - - เฉพาะชนิดอัดลมที่ใชกบั ขอบลอขนาดเกินกวา 20 นิ้วขึ้นไป
เวนแตที่ใชกบั ของตามประเภทที่ 87.11
- - อื่นๆ
4012.13 - - ชนิดที่ใชกบั อากาศยาน
4012.191 - - - ชนิดที่ใชกบั ของตามประเภทที่ 84.25 ถึง 84.30 หรือประเภทที่ 87.01

สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4011101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4011109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4011201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4011209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4011209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401161 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401162 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401163 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401169 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401192 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401193 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401194 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401211จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012191 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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รายการ

4012.192 - - - ชนิดที่ใชกบั รถจักรยาน
4012.199 - - - เฉพาะชนิดอัดลมที่ใชกบั ขอบลอขนาดเกินกวา 20 นิ้วขึ้นไป
เวนแตที่ใชกบั ของตามประเภทที่ 87.11
- - - อื่นๆ
4012.201 - - - ชนิดที่ใชกบั ของตามประเภทที่ 84.25 ถึง 84.30 หรือประเภทที่ 87.01
4012.202 - - - ชนิดที่ใชกบั รถจักรยาน
4012.209 - - - เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสาหรับใชกบั อากาศยานที่ใชแลว
และเหมาะสาหรับนาเขามาหลอดอก
- - - เฉพาะชนิดอัดลมที่ใชกบั ขอบลอขนาดเกินกวา 20 นิ้วขึ้นไป
เวนแตที่ใชกบั ของตามประเภทที่ 87.11
- - - อื่นๆ
4012.901 - - - ยางตันหรือยางคูชัน
4012.909 - - - อื่นๆ
4013.10 - ชนิดที่ใชกบั รถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแขง ) รถบัสหรือรถบรรทุก
4013.20 - ชนิดที่ใชกบั รถจักรยาน
4013.90 - อื่นๆ
4014.10 - ถุงยางคุมกาเนิด
4014.90 - อื่นๆ
4015.11 - - ใชในทางศัลยกรรม
4015.19 - - เฉพาะถุงมือสาหรับเลนกีฬา
- - อื่นๆ
4015.90 - เฉพาะชุดประดาน้า เวทสูท และชุดที่คลายกันทุกชนิด
- เฉพาะชุดปูองกันรังสี ชุดปูองกันการติดเชื้อ และชุดปูองกันที่คลายกัน
- อื่นๆ
4016.101 - - - กระเบือ้ งปูพนื้ กระเบือ้ งติดผนัง
4016.109 - - - เฉพาะลูกกระสงสาหรับใชในการประมง
- - - เฉพาะสิ่งอุดหูลดเสียงที่เป็นอุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย
- - - อื่นๆ
4016.911 - - - กระเบือ้ งปูพนื้
4016.919 - - - อื่นๆ
4016.92 - - ยางลบ
4016.93 - - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่นๆ
4016.94 - - เครื่องปูองกันการกระแทกของเรือหรืออูเรือ จะอัดลมไดหรือไมกต็ าม
4016.95 - - ของอื่นๆ ที่อดั ลมได
4016.991 - - - กระเบือ้ งติดผนัง
4016.999 - - - อื่นๆ
4017.001 - - - กระเบือ้ งปูพนื้ กระเบือ้ งติดผนัง
4017.009 - - - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 4012192 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4012909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4015 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4016101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4016109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4016109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4016109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4016911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4016919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401692 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401693 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401694 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 401695 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4016991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4016999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4017 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4017 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
69

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

41.01

4101.20 - หนังทั้งตัว เมื่อเพียงแตทาใหแหงมีน้าหนักตอผืนไมเกิน 8 กิโลกรัม
เมื่อใสเกลือแลวทาใหแหงมีน้าหนักไมเกิน 10 กิโลกรัม เมื่อสดหรือ
หมักเกลือหรือทาไวไมใหเสียโดยวิธีอื่นมีน้าหนักไมเกิน 16 กิโลกรัม
4101.50 - หนังทั้งตัว มีน้าหนักเกิน 16 กิโลกรัม
4101.90 - อื่นๆ รวมถึงสวนหลัง (บัตต์) ครึ่งของสวนหลัง (เบนด์) และสวนทอง (เบลลีส์)
4102.10 - มีขนติด
4102.21 - - หมัก
4102.29 - - อื่นๆ
4103.10 - ของแพะหรือลูกแพะ
4103.20 - ของสัตว์เลื้อยคลาน
4103.30 - ของสุกร
4103.90 - อื่นๆ
4104.11 - - ฟูลเกรน ไมผา รวมทั้งเกรนสปลิต
4104.19 - - อื่นๆ
4104.41 - - ฟูลเกรน ไมผา รวมทั้งเกรนสปลิต
4104.49 - - อื่นๆ
4105.10 - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)
4105.30 - ในสภาพแหง (ครัสต์)
4106.21 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)
4106.22 - - ในสภาพแหง (ครัสต์)
4106.31 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)
4106.32 - - ในสภาพแหง (ครัสต์)
4106.401 - - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)
4106.402 - - - ในสภาพแหง (ครัสต์)
4106.91 - - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)
4106.92 - - ในสภาพแหง (ครัสต์)
4107.11 - - ฟูลเกรน ไมผา
4107.12 - - เกรนสปลิต
4107.19 - - อื่นๆ
4107.91 - - ฟูลเกรน ไมผา
4107.92 - - เกรนสปลิต
4107.99 - - อื่นๆ
4112.00 หนังฟอกที่จัดทาเพิม่ เติมภายหลังการฟอกหรือครัสติ้ง รวมถึงหนังฟอก
ที่ตกแตงแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์จาพวกแกะหรือลูกแกะ ไมมีขนติด
จะผาหรือไมกต็ าม นอกจากหนังฟอกตามประเภทที่ 41.14
4113.10 - ของแพะหรือลูกแพะ
4113.20 - ของสุกร
4113.30 - ของสัตว์เลื้อยคลาน

41.02

41.03

41.04

41.05
41.06

41.07

41.12

41.13

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 4101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภที่ 4105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภที่ 4105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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4113.90 - อื่นๆ
4114.10 - หนังฟอกชนิดชามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันชามัว)
4114.20 - หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอก
ที่เคลือบดวยโลหะ
4115.10 - หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเสนใยหนังฟอกเป็นหลัก ที่เป็นแผนหนา
แผนบางหรือเป็นแถบ จะเป็นมวนหรือไมกต็ าม
4115.20 - เศษตัดและเศษอื่นๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไมเหมาะสาหรับ
การผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุุนหนัง ผงหนัง และหนังปุน
4201.00 เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก สาหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง
เชือกจูง สนับเขา ตะกรอสวมปาก ผารองอาน กระเปาอานมา
เสื้อสาหรับสุนัข และของที่คลายกัน ) ทาดวยวัตถุใดก็ตาม
4202.11 - - ดานนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์
4202.12 - - ดานนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ
4202.191 - - - ดานนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง
4202.199 - - - อื่นๆ
4202.21 - - ดานนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์
4202.22 - - ดานนอกเป็นแผนพลาสติกหรือวัตถุทอ
4202.29 - - อื่นๆ
4202.31 - - ดานนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์
4202.32 - - ดานนอกเป็นแผนพลาสติกหรือวัตถุทอ
4202.39 - - อื่นๆ
4202.91 - - ดานนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์
4202.92 - - ดานนอกเป็นแผนพลาสติกหรือวัตถุทอ
4202.991 - - - ดานนอกเป็นวัลแคไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง
4202.999 - - - อื่นๆ

42.03

4203.10 - เครื่องแตงกาย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 4113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 4202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกประกอบโดยสมบูรณ์ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ
คูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 420310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกตัดและเย็บ หรือถูกประกอบอยางอื่นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือทั้งสองประเทศคูสัญญา
71

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

4203.21 - - ที่ออกแบบเป็นพิเศษสาหรับใชในการกีฬา
4203.29 - - อื่นๆ

42.04
42.05
42.06
43.01

43.02

43.03
43.04

44.01

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

4203.30 - เฉพาะเข็มขัดสาหรับกีฬายกน้าหนักหรือกีฬายิมนาสติก
- อื่นๆ
4203.40 - เฉพาะสายรัดขอมือ
- อื่นๆ
4204.00 ของทาดวยหนังฟอกหรือหนังอัด ชนิดที่ใชในเครื่องจักร หรือในเครื่องใชกล
หรือเพือ่ ใชทางเทคนิคอยางอื่น
4205.00 เฉพาะสวนประกอบของเสื้อโคต แจ็กเก็ต และของที่คลายกัน
อื่นๆ
4206.10 - เอ็นเย็บแผล
4206.90 - อื่นๆ
4301.10 - หนังมิงค์ทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา
4301.30 - หนังลูกแกะชนิดตอไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซียน
และลูกแกะที่คลายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลียหรือธิเบต
ทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา
4301.60 - หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา
4301.70 - หนังแมวน้าทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา
4301.80 - หนังเฟอร์อื่นๆ ทั้งตัว มีหรือไมมีหัว หางหรืออุงเทา
4301.90 - หัว หาง อุงเทา และชิ้นหรือสวนตัดอื่นๆ ที่เหมาะสาหรับใชประโยชน์
ในกิจการหนังเฟอร์
4302.11 - - หนังมิงค์
4302.13 - - หนังลูกแกะชนิดตอไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัลเปอร์เซียน
และลูกแกะที่คลายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลีย หรือธิเบต
4302.19 - - อื่นๆ
4302.20 - หัว หาง อุงเทา และชิ้นหรือสวนตัดอื่นๆ ยังไมประกอบเขาดวยกัน
4302.30 - หนังทั้งตัว และชิ้นหรือสวนตัดของหนังดังกลาว ที่ประกอบเขาดวยกัน
4303.10 - เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย
4303.90 - อื่นๆ
4304.001 - - - เฟอร์เทียม
- - - เฉพาะของที่จัดทาแลวบางสวนหรือทั้งหมด
- - - อื่นๆ
4304.009 - - - อื่นๆ
4401.10 - ไมฟืน เป็นทอน ดุน กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คลายกัน
4401.21 - - ไมจาพวกสน
4401.22 - - ไมใชไมจาพวกสน
4401.30 - ขี้เลื่อย เศษไมและของที่ใชไมไดทาดวยไม จะเกาะหรือติดรวมกัน

สินคาภายใตประเภทยอย 420321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกตัดและเย็บ หรือถูกประกอบอยางอื่นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือทั้งสองประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 420329 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถาสินคานั้นถูกตัดและเย็บ หรือถูกประกอบอยางอื่นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือทั้งสองประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภทยอย 420330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 420330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 420340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 420340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 4302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4304
สินคาภายใตประเภท 4303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4304
สินคาภายใตประเภท 4304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4303
สินคาภายใตประเภท 4304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4303
สินคาภายใตประเภท 4304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4303
สินคาภายใตประเภท 4304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4303
สินคาภายใตประเภท 4401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท
44.02
44.03

44.04
44.05
44.06
44.07

44.08

44.09
44.10

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

เป็นทอน กอน เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คลายกันหรือไมกต็ าม
4402.00 ถานไม (รวมถึงถานที่ทาจากเปลือกแข็งหรือนัต ) จะเกาะหรือติดรวมกัน
หรือไมกต็ าม
4403.10 - ผานกรรมวิธีใชสีทา สียอ ม ครีโอโซต หรือสารรักษาเนื้อไมอื่นๆ
4403.20 - อื่นๆ ที่เป็นไมจาพวกสน
4403.41 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา
4403.49 - - อื่นๆ
4403.91 - - โอ฿ก (จาพวกเคอร์คัส)
4403.92 - - บีช (จาพวกฟากัส)
4403.99 - - อื่นๆ
4404.10 - ไมจาพวกสน
4404.20 - ไมใชไมจาพวกสน
4405.00 ฝอยไมและผงไม
4406.10 - ที่ไมอาบซึมดวยสารใด ๆ
4406.90 - อื่นๆ
4407.101 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย
4407.109 - - - อื่นๆ
4407.241 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย
4407.249 - - - อื่นๆ
4407.251 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย
4407.259 - - - อื่นๆ
4407.261 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย
4407.269 - - - อื่นๆ
4407.291 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย
4407.299 - - - อื่นๆ
4407.911 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย
4407.919 - - - อื่นๆ
4407.921 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย
4407.929 - - - อื่นๆ
4407.991 - - - ที่ไส ขัดหรือตอปลาย
4407.999 - - - อื่นๆ
4408.10 - ไมจาพวกสน
4408.31 - - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา
4408.39 - - อื่นๆ
4408.90 - อื่นๆ
4409.10 - ไมจาพวกสน
4409.20 - ไมใชไมจาพวกสน
4410.21 - - ไมไดจัดทาหรือไมไดจัดทามากไปกวาขัด

สินคาภายใตประเภท 4402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4405 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
73

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

44.11

44.12

ประเภทยอย
4410.29
4410.31
4410.32
4410.33
4410.39
4410.90
4411.11
4411.19
4411.21
4411.29
4411.31
4411.39
4411.91
4411.99
4412.13
4412.14
4412.19
4412.22
4412.23
4412.29
4412.92

44.13
44.14
44.15

4412.93
4412.99
4413.00
4414.00
4415.10

44.16

4415.20
4416.00

44.17

4417.00

44.18

4418.10
4418.20
4418.30

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - อื่นๆ
- - ไมไดจัดทาหรือไมไดจัดทามากไปกวาขัด
- - หุม ผิวดวยกระดาษที่อาบซึมดวยเมลามีน
- - หุม ผิวดวยพลาสติกอัดเป็นชั้นที่ตกแตงแลว
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- - ที่ไมตกแตง โดยวิธีทางกลหรือไมหมุ ผิว
- - อื่นๆ
- - ที่ไมตกแตงโดยวิธีทางกลหรือไมหมุ ผิว
- - อื่นๆ
- - ที่ไมตกแตงโดยวิธีทางกลหรือไมหมุ ผิว
- - อื่นๆ
- - ที่ไมตกแตงโดยวิธีทางกลหรือไมหมุ ผิว
- - อื่นๆ
- - อยางนอยชั้นนอกหนึ่งชั้นตองเป็นไมเมืองรอนที่ระบุไวตามหมายเหตุ
ประเภทยอย 1 ในตอนนี้
- - อื่นๆ ที่อยางนอยชั้นนอกหนึ่งชั้นตองเป็นไมที่ไมใชไมจาพวกสน
- - อื่นๆ
- - อยางนอยหนึ่งชั้นตองเป็นไมเมืองรอนที่ระบุไวตามหมายเหตุ
ประเภทยอย 1 ในตอนนี้
- - อื่นๆ ที่มีแผนชิ้นไมอดั อยางนอยหนึ่งชั้น
- - อื่นๆ
- - อยางนอยหนึ่งชั้นตองเป็นไมเมืองรอนที่ระบุไวตามหมายเหตุ
ประเภทยอย 1 ในตอนนี้
- - อื่นๆ ที่มีแผนชิ้นไมอดั อยางนอยหนึ่งชั้น
- - อื่นๆ
ไมเพิม่ ความแนน ที่เป็นกอนเหลี่ยม แผน แถบหรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์
กรอบไมสาหรับรูปวาด รูปถาย กระจกเงาหรือสาหรับของที่คลายกัน
- หีบ กลอง หีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คลายกัน
รวมทั้งแกนมวนสายเคเบิล
- พัลเลต บ฿อกซ์พัลเลตและแผนอยางอื่นที่ใชขนยายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์
ถังไมแบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของชางทาถังไม
และสวนประกอบของของดังกลาวทาดวยไม รวมถึงไมทาถัง
เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ดามเครื่องมือ ตัวและดามของไมกวาดหรือ
แปรง หุน ทารองเทาและหุน อัดรองเทาทาดวยไม
- หนาตาง หนาตางฝรั่งเศส และกรอบหนาตาง
- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู
- แผงไมปาร์เกต์

สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4413 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4414 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4415 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4415 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4416 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4417 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

44.19
44.20

44.21

45.01
45.02

ประเภทยอย
4418.40
4418.50
4418.90
4419.00
4420.10
4420.901
4420.909
4421.10
4421.901
4421.909
4501.10
4501.90
4502.00

45.03

4503.10
4503.90

45.04

4504.10

46.01

4504.901
4504.909
4601.20
4601.911
4601.919
4601.991

46.02

47.01
47.02
47.03

4601.999
4602.101
4602.109
4602.901
4602.909
4701.00
4702.00
4703.11
4703.19
4703.21

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ไมแบบที่จัดทาแลวสาหรับงานกอสรางคอนกรีต
- กระเบือ้ งไมแบบชิงเกิลและแบบเชก
- อื่นๆ
เครื่องใชบนโต฿ะอาหารและเครื่องใชในครัวทาดวยไม
- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆ ทาดวยไม
- - - ไมที่ฝังหรือประดับดวยมุก ดวยงาชางหรือวัตถุอื่นๆ
- - - อื่นๆ
- ไมแขวนเสื้อ
- - - ไมจิ้มฟัน
- - - อื่นๆ
- ไมกอ฿ กธรรมชาติยงั ไมไดจัดทาหรือจัดทาอยางงาย ๆ
- อื่นๆ
ไมกอ฿ กธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือทาเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยางหยาบๆ
เป็นกอน แผน แผนบางหรือแถบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาหรือสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
(รวมถึงไมกอ฿ กที่เพียงแตขึ้นรูปโดยยังไมลบเหลี่ยมสาหรับทาจุกหรือที่อดุ )
- จุกและที่อดุ
- เฉพาะไมกอ฿ กสาหรับใชในอุตสาหกรรมทาลูกขนไกโดยเฉพาะ
- อื่นๆ
- กอน แผน แผนบางและแถบ กระเบือ้ งรูปทรงใดก็ตาม และแทง
ทรงกระบอกตัน รวมถึงแผนกลม
- - - ปะเก็น
- - - อื่นๆ
- เสื่อ สิ่งปูลาดและฉาก ทาดวยวัตถุจากพืช
- - - สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คลายกันทาดวยวัตถุถกั สาน
จะประกอบกันเขาเป็นแถบหรือไมกต็ าม
- - - อื่นๆ
- - - สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คลายกันทาดวยวัตถุถกั สาน
จะประกอบกันเขาเป็นแถบหรือไมกต็ าม
- - - อื่นๆ
- - - กระสอบ
- - - อื่นๆ
- - - กระสอบ
- - - อื่นๆ
เยื่อไมบด
เยื่อไมเคมีชนิดละลายได
- - ไมจาพวกสน
- - ไมใชไมจาพวกสน
- - ไมจาพวกสน

สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4418 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนทามาจากการตัดแบบงาย
สินคาภายใตประเภท 4503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนทามาจากการตัดแบบงาย
สินคาภายใตประเภท 4503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนทามาจากการตัดแบบงาย
สินคาภายใตประเภท 4504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท
47.04

47.05
47.06

47.07

ประเภทยอย
4703.29
4704.11
4704.19
4704.21
4704.29
4705.00
4706.10
4706.20
4706.91
4706.92
4706.93
4707.10
4707.20
4707.30

48.01
48.02

4707.90
4801.001
4801.002
4802.10
4802.20
4802.30
4802.40
4802.54
4802.55
4802.56

4802.57
4802.58
4802.611
4802.612

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - ไมใชไมจาพวกสน
- - ไมจาพวกสน
- - ไมใชไมจาพวกสน
- - ไมจาพวกสน
- - ไมใชไมจาพวกสน
เยื่อไมที่ไดจากกรรมวิธีทาเยื่อไมเชิงกลรวมกับกรรมวิธีทาเยื่อไมเคมี
- เยื่อที่ไดจากใยฝูาย
- เยื่อจากเสนใยที่ไดจากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นากลับคืนมาใชไดอกี
(เศษและของที่ใชไมได)
- - เยื่อบดเชิงกล
- - เยื่อเคมี
- - เยื่อกึ่งเคมี
- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนิดกระดาษคราฟต์ ที่ไมไดฟอก
หรือชนิดลูกฟูก
- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดอื่นๆ ซึ่งสวนใหญทาจากเยื่อเคมี
ที่ฟอกแลว และไมไดใสสีในเนื้อทั่วทั้งแผน
- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งซึ่งสวนใหญทาจากเยื่อบดเชิงกล
(เชน หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ที่คลายกัน )
- อื่นๆ รวมถึงเศษและของที่ใชไมได ซึ่งไมไดคัดแยก
- - - น้าหนักไมเกินหาสิบหากรัมตอหนึ่งตารางเมตร
- - - น้าหนักเกินหาสิบหากรัมตอหนึ่งตารางเมตร
- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดทาดวยมือ
- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใชสาหรับทากระดาษไวแสง
ไวความรอนหรือไวตอไฟฟูา
- ที่ใชสาหรับทากระดาษคาร์บอน
- ที่ใชสาหรับทากระดาษปิดผนัง
- - หนักนอยกวา 40 กรัมตอตารางเมตร
- - หนักตั้งแต 40 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป แตไมเกิน 150 กรัม
ตอตารางเมตร เป็นมวน
- - หนักตั้งแต 40 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป แตไมเกิน 150 กรัม
ตอตารางเมตร เป็นแผนที่มีดา นหนึ่งยาวไมเกิน 435 มิลลิเมตร
และอีกดานหนึ่งยาวไมเกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
- - อื่นๆ หนักตั้งแต 40 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
แตไมเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
- - หนักเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
- - - กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ มีความกวางไมเกิน 36 เซนติเมตร
หนักไมเกินหาสิบหากรัมตอตารางเมตร
- - - กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ มีความกวางไมเกิน 36 เซนติเมตร

สินคาภายใตประเภท 4703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 470411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 470419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 470421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 470429 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4707 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4707 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4707 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4707 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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48.03
48.04

48.05

48.06

48.07

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

หนักเกินหาสิบหากรัมตอตารางเมตร
4802.619 - - - อื่นๆ
4802.62 - - เป็นแผนที่มีดา นหนึ่งยาวไมเกิน 435 มิลลิเมตร และอีกดานหนึ่ง
ยาวไมเกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
4802.69 - - อื่นๆ
4803.001 - - - เซลลูโลสแวดดิ้งที่ไมทามากไปกวาแตงสีหรือทาเป็นลายหินออนทั่วทั้งแผน
4803.009 - - - อื่นๆ
4804.11 - - ไมไดฟอก
4804.19 - - อื่นๆ
4804.21 - - ไมไดฟอก
4804.29 - - อื่นๆ
4804.31 - - ไมไดฟอก
4804.39 - - อื่นๆ
4804.41 - - ไมไดฟอก
4804.42 - - ฟอกทั่วเนื้ออยางสม่าเสมอและมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวิธีทางเคมี
มากกวารอยละ 95 โดยน้าหนักของปริมาณเสนใยทั้งหมด
4804.49 - - อื่นๆ
4804.51 - - ไมไดฟอก
4804.52 - - ฟอกทั่วเนื้ออยางสม่าเสมอและมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวิธีทางเคมี
มากกวารอยละ 95 โดยน้าหนักของปริมาณเสนใยทั้งหมด
4804.59 - - อื่นๆ
4805.11 - - กระดาษฟลูติ้งกึ่งเคมี
4805.12 - - กระดาษฟลูติ้งทาดวยฟาง
4805.19 - - อื่นๆ
4805.24 - - หนัก 150 กรัมตอตารางเมตรหรือนอยกวา
4805.25 - - หนักเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
4805.30 - ซัลไฟต์แรปพิงเพเพอร์
4805.40 - กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง
4805.50 - กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด
4805.91 - - หนัก 150 กรัมตอตารางเมตรหรือนอยกวา
4805.92 - - หนักเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร แตนอยกวา 225 กรัมตอตารางเมตร
4805.93 - - หนักตั้งแต 225 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
4806.10 - พาร์ชเมนต์ที่ทาจากพืช
4806.20 - กระดาษชนิดกันน้ามัน
4806.30 - กระดาษลอกลาย
4806.40 - กระดาษแกว และกระดาษมันอื่นๆ ชนิดโปรงใสหรือโปรงแสง
4807.00 กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทาโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็ง
ที่เป็นแผนเรียบเขาดวยกันเป็นชั้นดวยสารยึดติด ) ไมเคลือบผิวหรือ

สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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48.08

48.09

48.10
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รายการ

อาบซึม จะเสริมขางในใหแข็งแรงหรือไมกต็ าม เป็นมวนหรือเป็นแผน
4808.10 - กระดาษและกระดาษแข็งทาเป็นลูกฟูก จะปรุรูหรือไมกต็ าม
4808.20 - กระดาษแซคคราฟต์ ทาใหยน หรือทาใหเป็นลอนหรือเป็นจีบ
จะทาลายดุนหรือปรุรูหรือไมกต็ าม
4808.30 - กระดาษคราฟต์อื่นๆ ทาใหยน หรือทาใหเป็นลอนหรือเป็นจีบ
จะทาลายดุนหรือปรุรูหรือไมกต็ าม
4808.90 - อื่นๆ
4809.10 - กระดาษคาร์บอน หรือกระดาษทาสาเนาที่คลายกัน
4809.20 - กระดาษทาสาเนาในตัว
4809.90 - อื่นๆ
4810.13 - - เฉพาะที่หนักเกิน 150 กรัมตอตารางเมตรและนาเขามาใชในอุตสาหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- - อื่นๆ
4810.14 - - เป็นแผนที่มีดา นหนึ่งยาวไมเกิน 435 มิลลิเมตร และอีกดานหนึ่ง
ยาวไมเกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
4810.19 - - เฉพาะที่หนักเกิน 150 กรัมตอตารางเมตรและนาเขามาใชในอุตสาหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- - อื่นๆ
4810.22 - - กระดาษเคลือบน้าหนักเบา
4810.29 - - อื่นๆ
4810.31 - - ฟอกทั่วเนื้ออยางสม่าเสมอ และมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวิธีทางเคมี
เกินรอยละ 95 โดยน้าหนักของปริมาณเสนใยทั้งหมด
และหนัก 150 กรัมตอตารางเมตรหรือนอยกวา
4810.32 - - ฟอกทั่วเนื้ออยางสม่าเสมอ และมีเสนใยไมที่ไดจากกรรมวิธีทางเคมี
เกินรอยละ 95 โดยน้าหนักของปริมาณเสนใยทั้งหมด
และหนักเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
4810.39 - - อื่นๆ
4810.92 - - ชนิดหลายชั้น
4810.99 - - อื่นๆ
4811.10 - กระดาษและกระดาษแข็งที่มีทาร์ มีบิทูเมนหรือแอสฟัลต์
4811.41 - - ชนิดยึดติดไดในตัว
4811.49 - - เฉพาะที่เคลือบดวยโพลิเอทิลีน ที่นามาใชในอุตสาหกรรมผลิต
บรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- - อื่นๆ
4811.51 - - ที่ฟอกแลว มีน้าหนักเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
4811.59 - - เฉพาะที่เคลือบดวยโพลิเอทิลีน ที่นามาใชในอุตสาหกรรมผลิต
บรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 480810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 480820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 4804
สินคาภายใตประเภทยอย 480830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 4804
สินคาภายใตประเภทยอย 480890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4809 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4809 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4809 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 481110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 481141 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 481149 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 481149 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 481151 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 481159 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4804
สินคาภายใตประเภทยอย 481159 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4804
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48.12
48.13

48.14

48.15
48.16

48.17

48.18

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

4811.60 - กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึมหรือหุม ดวยไข ไขพาราฟิน
สเตียรีน น้ามันหรือดวยกลีเซอรอล
4811.90 - เฉพาะที่เคลือบดวยโพลิเอทิลีน ที่นามาใชในอุตสาหกรรมผลิต
บรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- เฉพาะกระดาษและกระดาษแข็งที่เคลือบหรือหุม ดานในดวยอะลูมิเนียม
ฟอยล์ที่นาเขามาใชในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม
ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- เฉพาะกระดาษและกระดาษแข็งที่เคลือบหรือหุม ดานในดวยอะลูมิเนียม
ฟอยล์ที่นาเขามาใชในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม
ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที ที่พิมพ์เครื่องหมายหรือขอความแลว
- อื่นๆ
4812.00 แทงกรองและแผนกรอง ทาดวยเยื่อกระดาษ
4813.10 - เป็นเลมเล็กหรือเป็นหลอด
4813.20 - เป็นมวน มีความกวางไมเกิน 5 เซนติเมตร
4813.90 - อื่นๆ
4814.10 - กระดาษ "อินเกรน"
4814.20 - กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คลายกัน ประกอบดวยกระดาษ
ที่เคลือบหรือหุม ผิวดานหนาดวยชั้นของพลาสติกที่ทาเป็นเม็ด
ลายดุน แตงสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแตงดวยวิธีอื่น
4814.30 - กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คลายกัน ประกอบดวยกระดาษ
ที่หมุ ผิวดานหนาดวยวัตถุถกั สานที่ยดึ ติดเขาดวยกันตามแนวขนาน
หรือทอหรือไมกต็ าม
4814.90 - อื่นๆ
4815.00 สิ่งปูพนื้ ที่มีกระดาษหรือกระดาษแข็งเป็นฐาน จะตัดตามขนาดหรือไมกต็ าม
4816.10 - กระดาษคาร์บอน หรือกระดาษทาสาเนาที่คลายกัน
4816.20 - กระดาษทาสาเนาในตัว
4816.30 - กระดาษไข
4816.90 - อื่นๆ
4817.10 - ซองจดหมาย
4817.20 - ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย
4817.30 - กลอง กระเปา ซอง และแฟูม ทาดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
มีกระดาษจาพวกเครื่องเขียนบรรจุอยูดว ย
4818.10 - กระดาษชาระ
4818.20 - กระดาษเช็ดหนา กระดาษทาความสะอาดและกระดาษเช็ดมือ
4818.30 - กระดาษปูโต฿ะ และกระดาษเช็ดปาก
4818.401 - - - กระดาษอนามัยและกระดาษแทมปอน
4818.409 - - - อื่นๆ
4818.50 - เครื่องแตงกาย และของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย

สินคาภายใตประเภทยอย 481160 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 481190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 481190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 481190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 481190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4812 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4815 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4816 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4809
สินคาภายใตประเภท 4816 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4809
สินคาภายใตประเภท 4816 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4809
สินคาภายใตประเภท 4816 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 4809
สินคาภายใตประเภท 4817 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4817 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4817 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
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4818.90 - อื่นๆ
4819.10 - หีบ กลองและซอง ทาดวยกระดาษและกระดาษแข็งชนิดลูกฟูก
4819.20 - เฉพาะที่เคลือบดวยโพลิเอทิลีน ที่นามาใชในอุตสาหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- เฉพาะกระดาษและกระดาษแข็งที่เคลือบหรือหุม ดานในดวยอะลูมิเนียมฟอยล์
ที่นาเขามาใชในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม
ในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- อื่นๆ
4819.30 - กระสอบและถุง ที่มีฐานกวางตั้งแต 40 เซนติเมตรขึ้นไป
4819.40 - กระสอบและถุงอื่นๆ รวมถึงกรวย
4819.50 - ภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงซองใสแผนเสียง
4819.60 - แฟูมชนิดกลอง ถาดจดหมาย กลองเก็บของและของที่คลายกัน
ชนิดที่ใชในสานักงาน รานคาและสถานที่ที่คลายกัน
4820.10 - สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน
สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจา ไดอารี่และของที่คลายกัน
4820.20 - สมุดแบบฝึกหัด
4820.30 - ปกชนิดไบน์เดอร์ (นอกจากปกหนังสือ ) ปกพับและแฟูม
4820.40 - แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบและชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก
4820.50 - อัลบัม้ สาหรับของตัวอยางหรือการสะสม
4820.90 - อื่นๆ
4821.10 - พิมพ์แลว
4821.90 - อื่นๆ
4822.10 - ชนิดที่ใชสาหรับมวนดายสิ่งทอ
4822.90 - อื่นๆ
4823.12 - - ชนิดยึดติดไดในตัว
4823.19 - - อื่นๆ
4823.201 - - - เป็นแถบหรือมวน มีความกวางไมเกิน 36 เซนติเมตร
4823.209 - - - อื่นๆ
4823.40 - มวน แผนบางและแผนกลม ที่พิมพ์ขึ้นสาหรับใชกบั เครื่องอุปกรณ์
ที่บันทึกไดในตัว
4823.60 - ถาด ชาม จาน ถวยและของที่คลายกัน ทาดวยกระดาษหรือกระดาษแข็ง
4823.70 - ของที่ไดจากการหลอหรือการอัด ทาดวยเยื่อกระดาษ
4823.901 - - - เครื่องไหวเจา
4823.902 - - - เซลลูโลสแวดดิ้งและแผนเยื่อของเสนใยเซลลูโลสที่เพียงแตแตงสี
หรือทาลายหินออนทั่วเนื้อ
4823.909 - - - เฉพาะของทาดวยกระดาษที่เหมาะเฉพาะใชในการเพาะพันธุ์พืช

สินคาภายใตประเภท 4818 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4821 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4821 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4822 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4822 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 482312 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 482319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4823201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4823209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 482340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 482360 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 482370 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4823901นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมได
เจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4823902นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ใน
ระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมไดเจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ
ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4823909นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมได
เจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
80

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

- - - เฉพาะชุดตรวจปัสสาวะหรือโลหิตสาหรับวินิจฉัยทางการแพทย์
- - - เฉพาะกระดาษขึ้นรูปเป็นรังผึ้งทาจากเยื่อกระดาษที่ไดจาก
เซลลูโลสเคลือบสารฟีโนลิกเรซิน มีขนาด 4"x12"x72" หรือ
ขนาด 6"x12"x72"
- - - อื่นๆ
49.01

49.02
49.03
49.04
49.05

49.06

49.07
49.08
49.09
49.10
49.11

50.01
50.02
50.03

4901.101
4901.109
4901.911
4901.919
4901.991
4901.999
4902.10
4902.90
4903.00
4904.00
4905.10
4905.91
4905.99
4906.00

4907.001
4907.009
4908.10
4908.90
4909.001
4909.009
4910.001
4910.009
4911.10
4911.91
4911.99
5001.00
5002.00
5003.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- - - มีอกั ษรไทยลวนหรือเป็นสาระสาคัญ
- - - อื่นๆ
- - - มีอกั ษรไทยลวนหรือเป็นสาระสาคัญ
- - - อื่นๆ
- - - มีอกั ษรไทยลวนหรือเป็นสาระสาคัญ
- - - อื่นๆ
- ออกอยางนอยสี่ครั้งตอสัปดาห์
- อื่นๆ
หนังสือภาพ สมุดวาดเขียนหรือสมุดระบายสีสาหรับเด็ก
บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวมเขาเป็นเลมหรือมีภาพประกอบหรือไมกต็ าม
- ลูกโลก
- - ทาเป็นเลม
- - อื่นๆ
แปลนและภาพลายเสน ที่เป็นตนฉบับเขียนดวยมือ เพือ่ วัตถุประสงค์
ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ทางภูมิประเทศหรือวัตถุประสงค์ที่คลายกัน หนังสือที่เขียนดวยมือ
สาเนาของสิ่งดังกลาวที่ไดจากการถายดวยกระดาษไวแสงและ
ที่ไดจากการใชกระดาษคาร์บอน
- - - ใบสต็อก ใบหุน พันธบัตร ใบเอกสารสิทธิที่คลายกันและสมุดเช็ค
- - - อื่นๆ
- รูปลอกชนิดวิทริฟิเอเบิล
- อื่นๆ
- - - ไมมีภาพประกอบ
- - - อื่นๆ
- - - ปฏิทินที่พิมพ์บนกระดาษหรือกระดาษแข็ง
- - - อื่นๆ
- สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการคา แคตตาลอกทางการคา และของที่คลายกัน
- - รูปภาพ ภาพดีไซน์ และภาพถาย
- - อื่นๆ
รังไหมที่เหมาะสาหรับการสาวไหม
ไหมดิบ (ยังไมเขาเกลียว)
- ไมไดสางหรือหวี

สินคาภายใตประเภทยอย 4823909นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมได
เจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4823909นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับ
ประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมไดเจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ใน
ระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 4823909นอกเหนือจากบัตรที่ไมไดเจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ บัตรที่ไมได
เจาะรูและใชสาหรับเครื่องเจาะรู ภายใตประเภทยอย 4823909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 4907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 4911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 5001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น
สินคาภายใตประเภท 5002 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น
สินคาภายใตประเภท 5003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น
81

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

50.04
50.05

5003.90 - อื่นๆ
5004.00 ดายไหม (นอกจากดายที่ปนั่ จากเศษไหม) ไมไดจัดทาขึ้นเพือ่ การขายปลีก
5005.00 ดายที่ปนั่ จากเศษไหม ไมไดจัดทาขึ้นเพือ่ การขายปลีก

50.06

5006.001 - - - ไสตวั ไหม
5006.009 - - - อื่นๆ

50.07

51.01

51.02

51.03

51.04
51.05

51.06

5007.10
5007.20
5007.90
5101.11
5101.19
5101.21
5101.29
5101.30
5102.11
5102.19
5102.20
5103.10
5103.20
5103.30
5104.00
5105.10
5105.21
5105.29
5105.31
5105.39
5105.40
5106.10

- ผาทอ ทาดวยขี้ไหม
- ผาอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม) ตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
- ผาอื่นๆ
- - ขนแกะที่ไดจากการตัด
- - อื่นๆ
- - ขนแกะที่ไดจากการตัด
- - อื่นๆ
- ที่ผานกรรมวิธีคาร์โบไนซ์
- - ของแพะแคชเมียร์
- - อื่นๆ
- ขนหยาบของสัตว์
- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ไดจากการหวี
- เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
- เศษขนหยาบของสัตว์
กลุมใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียด หรือขนหยาบของสัตว์
- ขนแกะที่สางแลว
- - ขนแกะที่หวีแลวทาเป็นเสนสั้น
- - อื่นๆ
- - ของแพะแคชเมียร์
- - อื่นๆ
- ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแลว
- ที่มีขนแกะตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก

5106.20 - ที่มีขนแกะนอยกวารอยละ 85 โดยน้าหนัก
51.07

5107.10 - ที่มีขนแกะตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
5107.20 - ที่มีขนแกะนอยกวารอยละ 85 โดยน้าหนัก

51.08

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5108.10 - ที่สางแลว

สินคาภายใตประเภท 5003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น
สินคาภายใตประเภท 5004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากรังไหมธรรมชาติเทานั้น
สินคาภายใตประเภท 5005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5004 หรือ 5006 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5004 หรือ 5005 และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5004 หรือ 5005 และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5107 5108 5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5107 5108 5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106 5108 5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106 5108 5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106 5107 5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภทยอย
5108.20 - ที่หวีแลว

51.09

5109.10 - ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
5109.90 - อื่นๆ

51.10
51.11

5110.00 ดายทาดวยขนหยาบของสัตว์หรือขนมา (รวมถึงดายกิมพ์ที่ทาดวยขนมา )
จะจัดทาขึ้นเพือ่ การขายปลีกหรือไมกต็ าม
5111.11 - - น้าหนักไมเกิน 300 กรัมตอตารางเมตร
5111.19 - - อื่นๆ
5111.20 - อื่นๆ ผสมดวยใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5111.30 - อื่นๆ ผสมดวยเสนใยสั้นประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5111.90 - อื่นๆ

51.12

5112.11 - - น้าหนักไมเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร
5112.19 - - อื่นๆ
5112.20 - อื่นๆ ผสมดวยใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5112.30 - อื่นๆ ผสมดวยเสนใยสั้นประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5112.90 - อื่นๆ

51.13

5113.00 ผาทอทาดวยขนหยาบของสัตว์หรือขนมา

52.01
52.02

5201.00
5202.10
5202.91
5202.99
5203.00
5204.11

52.03
52.04

ฝูาย ไมไดสางหรือหวี
- เศษดาย (รวมถึงเศษเสนดาย)
- - กลุมใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทาดวยฝูาย
- - อื่นๆ
ฝูาย สางหรือหวีแลว
- - ที่มีฝูายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก

5204.19 - - อื่นๆ
5204.20 - จัดทาขึ้นเพือ่ การขายปลีก
52.05

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5205.11 - - วัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเกิน14 เมตริกนัมเบอร์)

สินคาภายใตประเภท 5108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106 5107 5109 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106 5107 5108 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106 5107 5108 หรือ 5110 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5106 5107 5108 หรือ
5109 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5112 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5111 หรือ 5113 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5111 หรือ 5112 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5203 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5205 5206 หรือ 5207 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5205 5206 หรือ 5207 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5205 5206 หรือ 5207 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
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5205.12 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์
(เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)
5205.13 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์
(เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)
5205.14 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์
(เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5205.15 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5205.21 - - วัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
5205.22 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์
(เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)
5205.23 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์
(เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)
5205.24 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์
(เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5205.26 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์
(เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)
5205.27 - - วัดไดนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ์
(เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)
5205.28 - - วัดไดนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)
5205.31 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป
(แตละเสนไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
5205.32 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
232.56 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
43 เมตริกนัมเบอร์)
5205.33 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
192.31 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
52 เมตริกนัมเบอร์)
5205.34 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
80 เมตริกนัมเบอร์)
5205.35 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์
(แตละเสนเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5205.41 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป
(แตละเสนไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)

สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
84

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

52.06

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5205.42 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
232.56 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
43 เมตริกนัมเบอร์)
5205.43 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
192.31 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
52 เมตริกนัมเบอร์)
5205.44 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
80 เมตริกนัมเบอร์)
5205.46 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
106.38 เดซิเทกซ์ (ดายเดี่ยวแตละเสนเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์
แตไมเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)
5205.47 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 106.38 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
83.33 เดซิเทกซ์ (ดายเดี่ยวแตละเสนเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์
แตไมเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)
5205.48 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 83.33 เดซิเทกซ์
(ดายเดี่ยวแตละเสนเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)
5206.11 - - วัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
5206.12 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์
(เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)
5206.13 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์
(เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)
5206.14 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์
(เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5206.15 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5206.21 - - วัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
5206.22 - - วัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์
(เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)
5206.23 - - วัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์
(เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)
5206.24 - - วัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา 125 เดซิเทกซ์
(เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5206.25 - - วัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5206.31 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป

สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5206 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่
85

5204 5206 หรือ 5207 ถามี
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5204 5205 หรือ 5207 ถามี
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(แตละเสนไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
5206.32 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
232.56 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
43 เมตริกนัมเบอร์)
5206.33 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
192.31 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
52 เมตริกนัมเบอร์)
5206.34 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
80 เมตริกนัมเบอร์)
5206.35 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์
(แตละเสนเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5206.41 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดตั้งแต 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป
(แตละเสนไมเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
5206.42 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 714.29 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
232.56 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
43 เมตริกนัมเบอร์)
5206.43 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 232.56 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
192.31 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
52 เมตริกนัมเบอร์)
5206.44 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 192.31 เดซิเทกซ์ แตไมนอยกวา
125 เดซิเทกซ์ (แตละเสนเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แตไมเกิน
80 เมตริกนัมเบอร์)
5206.45 - - ดายเดี่ยวแตละเสนวัดไดนอยกวา 125 เดซิเทกซ์
(แตละเสนเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
5207.10 - ที่มีฝูายตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก

สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.11 - - ทอลายขัด หนักไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

สินคาภายใตประเภท 5206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5207 ถามี
สัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5206 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5204 5205 หรือ 5206 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.12 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.13 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.19 - - อื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.21 - - ทอลายขัด หนักไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5207.90 - อื่นๆ
52.08
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5208.22 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.23 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.29 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.31 - - ทอลายขัด หนักไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.32 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.33 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.39 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.41 - - ทอลายขัด หนักไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.42 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.43 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.49 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.51 - - ทอลายขัด หนักไมเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.52 - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมตอตารางเมตร

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.53 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5208.59 - - อื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5208 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5209 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.11 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.19 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.21 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.29 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

87

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

52.10

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5209.31 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.39 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.41 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.42 - - เดนิม

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.43 - - ผาอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.49 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.51 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5209.59 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5209 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5210 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.11 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.19 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.21 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.29 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.31 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.39 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.41 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.42 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5210.49 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.51 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5210.59 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5210 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5211 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.11 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.12 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.19 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.21 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.22 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.29 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.31 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.32 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.39 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.41 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.42 - - เดนิม

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.43 - - ผาอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.49 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.51 - - ทอลายขัด

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.52 - - ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5211.59 - - ผาอื่นๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5211 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5212 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.11 - - ไมไดฟอก

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5212.12 - - ฟอกแลว

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.13 - - ยอมสี

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.14 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.15 - - พิมพ์

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.21 - - ไมไดฟอก

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.22 - - ฟอกแลว

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.23 - - ยอมสี

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.24 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5212.25 - - พิมพ์

การไดถิ่นกาเนิดของสินคาภายใตประเภท 5212 ยกเวนมาจากประเภทที่ 5208 5209 5210 หรือ 5211 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5301.10
5301.21
5301.29
5301.30
5302.10
5302.90
5303.10

สินคาภายใตประเภท 5301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 5307 หรือ 5308 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 5307 หรือ 5308 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 5306 หรือ 5308 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55

- ปุานลินิน ดิบหรือผานกรรมวิธีเรตติ้ง
- - ทาใหแตกหรือแยกเนื้อไมออก
- - อื่นๆ
- เสนใยที่ไมไดขนาดและเศษของปุานลินิน
- ปุานแท ดิบหรือผานกรรมวิธีเรตติ้ง
- อื่นๆ
- ปอกระเจาและเสนใยสิ่งทอจากเปลือกในของตนไมอื่นๆ
ดิบหรือผานกรรมวิธีเรตติ้ง
5303.90 - อื่นๆ
5304.10
5304.90
5305.11
5305.19
5305.21
5305.29
5305.90
5306.10

- ปุานศรนารายณ์และเสนใยสิ่งทอของพืชอื่นๆ ในตระกูลอะกาเว ดิบ
- อื่นๆ
- - ดิบ
- - อื่นๆ
- - ดิบ
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- เสนเดี่ยว

5306.20 - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือเคเบิล
53.07

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5307.10 - เสนเดี่ยว
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
5307.20 - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือเคเบิล

53.08

5308.10 - ดายใยมะพราว
5308.20 - ดายปุานแท
5308.90 - อื่นๆ

53.09

5309.11 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5309.19 - - อื่นๆ
5309.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5309.29 - - อื่นๆ

53.10

5310.10 - ไมไดฟอก
5310.90 - อื่นๆ

53.11

5311.00 ผาทอทาดวยเสนใยสิ่งทอ ที่ไดจากพืชอื่นๆ ผาทอทาดวยดายกระดาษ

54.01

5401.10
5401.20
5402.10
5402.20
5402.31

54.02

- ทาดวยใยยาวสังเคราะห์
- ทาดวยใยยาวเทียม
- ดายทนแรงดึงสูงทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ
- ดายทนแรงดึงสูงทาดวยโพลิเอสเทอร์
- - ทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ และดายเดี่ยวแตละเสนวัดได
ไมเกิน 50 เทกซ์
5402.32 - - ทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ และดายเดี่ยวแตละเสนวัดได
เกิน 50 เทกซ์
5402.33 - - ทาดวยโพลิเอสเทอร์
5402.39 - - อื่นๆ
5402.41 - - ทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ
5402.42 - - ทาดวยโพลิเอสเทอร์ชนิด "พาร์เชียลลีโอเรียนเต็ด"
5402.43 - - ทาดวยโพลิเอสเทอร์อื่นๆ
5402.49 - - อื่นๆ

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 5307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 5306 หรือ 5308 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 5306 หรือ 5307 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 5306 หรือ 5307 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจาก 5306 หรือ 5307 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5310 หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5310 หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5310 หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5310 หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5309 หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5309 หรือ 5311 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5309 หรือ 5310 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
91
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
5402.51 - - ทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ
5402.52 - - ทาดวยโพลิเอสเทอร์
5402.59 - - อื่นๆ
5402.61 - - ทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ
5402.62 - - ทาดวยโพลิเอสเทอร์
5402.69 - - อื่นๆ

54.03

54.04
54.05

54.06
54.07

5403.10
5403.20
5403.31
5403.32
5403.33
5403.39
5403.41
5403.42
5403.49
5404.10
5404.90
5405.00

5406.10
5406.20
5407.10
5407.20

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- ดายทนแรงดึงสูงทาดวยวิสโคสเรยอน
- ดายเพือ่ ผิวสัมผัส
- - ทาดวยวิสโคสเรยอน ไมตเี กลียวหรือตีเกลียวไมเกิน 120 รอบตอเมตร
- - ทาดวยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบตอเมตร
- - ทาดวยเซลลูโลสอะซิเทต
- - อื่นๆ
- - ทาดวยวิสโคสเรยอน
- - ทาดวยเซลลูโลสอะซิเทต
- - อื่นๆ
- ใยยาวเดี่ยว
- อื่นๆ
ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไมมีขนาดภาค
ตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คลายกัน (เชน ฟางเทียม)
ทาดวยวัตถุทอเทียมที่มีความกวางปรากฏไมเกิน 5 มิลลิเมตร
- ดายใยยาวสังเคราะห์
- ดายใยยาวเทียม
- ผาทอไดจากดายทนแรงดึงสูงที่ทาดวยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อื่นๆ
หรือโพลิเอสเทอร์
- ผาทอไดจากแถบหรือของที่คลายกัน

5407.30 - ผาตามที่ระบุไวในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11
5407.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5407.42 - - ยอมสี

55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5404 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5405 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
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5407.43 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ
5407.44 - - พิมพ์
5407.51 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5407.52 - - ยอมสี
5407.53 - - ทอจากดายสีตา ง ๆ
5407.54 - - พิมพ์

5407.61 - - ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไมใชชนิดเพือ่ ผิวสัมผัส ตั้งแตรอยละ 85
ขึ้นไปโดยน้าหนัก
5407.69 - - อื่นๆ
5407.71 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5407.72 - - ยอมสี
5407.73 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ
5407.74 - - พิมพ์
5407.81 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5407.82 - - ยอมสี
5407.83 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ
5407.84 - - พิมพ์
5407.91 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5407.92 - - ยอมสี
5407.93 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
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5408.10 - ผาทอไดจากดายทนแรงดึงสูงที่ทาดวยวิสโคสเรยอน

ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5408 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ
ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว

สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.22 - - ยอมสี

สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.23 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ

สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.24 - - พิมพ์

สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว

สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.32 - - ยอมสี

สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.33 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ

สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5408.34 - - พิมพ์

สินคาภายใตประเภท 5408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5407 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5501.10 - เฉพาะของชนิดตอไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมดวยพลาสติก
(ข) หุม อยูในปลอกของเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห์
ที่ถกั แบบเปียหรือถักตามยาว
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55

5407.94 - - พิมพ์
54.08

55.01

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5501.20 - เฉพาะของชนิดตอไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมดวยพลาสติก
(ข) หุม อยูในปลอกของเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห์
ที่ถกั แบบเปียหรือถักตามยาว
- อื่นๆ
5501.30 - เฉพาะของชนิดตอไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมดวยพลาสติก
(ข) หุม อยูในปลอกของเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห์
ที่ถกั แบบเปียหรือถักตามยาว
- อื่นๆ
5501.90 - เฉพาะของชนิดตอไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมดวยพลาสติก
(ข) หุม อยูในปลอกของเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะห์
ที่ถกั แบบเปียหรือถักตามยาว
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
94
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ประเภท

ประเภทยอย

55.02
55.03

5502.00
5503.10
5503.20
5503.30
5503.40
5503.90
5504.10
5504.90
5505.10
5505.20
5506.10
5506.20
5506.30
5506.90
5507.00
5508.10

55.04
55.05
55.06

55.07
55.08

กลุมใยยาวเทียม
- ทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ
- ทาดวยโพลิเอสเทอร์
- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก
- ทาดวยโพลิโพรพิลีน
- อื่นๆ
- ทาดวยวิสโคสเรยอน
- อื่นๆ
- ของเสนใยสังเคราะห์
- ของเสนใยเทียม
- ทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ
- ทาดวยโพลิเอสเทอร์
- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก
- อื่นๆ
เสนใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผานกรรมวิธีอยางอื่น สาหรับการปัน่ ดาย
- ทาดวยเสนใยสั้นสังเคราะห์

5508.20 - ทาดวยเสนใยสั้นเทียม
55.09

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5509.11 - - ดายเดี่ยว
5509.12 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล
5509.21 - - ดายเดี่ยว
5509.22 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล
5509.31 - - ดายเดี่ยว
5509.32 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล
5509.41 - - ดายเดี่ยว
5509.42 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล
5509.51 - - ผสมกับเสนใยสั้นเทียมลวนหรือเป็นสวนใหญ
5509.52 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ

55
สินคาภายใตประเภท 5502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
ถิ่นกาเนิดของเศษของเสนใยในประเภท 5505 ไดแก ประเทศที่เกิดเศษของเสนใยในประเภทนี้จากการผลิต หรือ กระบวนการผลิต
ถิ่นกาเนิดของเศษของเสนใยในประเภท 5505 ไดแก ประเทศที่เกิดเศษของเสนใยในประเภทนี้จากการผลิต หรือ กระบวนการผลิต
สินคาภายใตประเภท 5506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5509 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5509 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508 5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท

ประเภทยอย
5509.53 - - ผสมกับฝูายลวนหรือเป็นสวนใหญ
5509.59 - - อื่นๆ

5509.61 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5509.62 - - ผสมกับฝูายลวนหรือเป็นสวนใหญ
5509.69 - - อื่นๆ
5509.91 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5509.92 - - ผสมกับฝูายลวนหรือเป็นสวนใหญ
5509.99 - - อื่นๆ
55.10

5510.11 - - ดายเดี่ยว
5510.12 - - ดายควบ (ดายเกลียว) หรือดายเคเบิล
5510.20 - ดายอื่นๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ลวน หรือเป็นสวนใหญ
5510.30 - ดายอื่นๆ ผสมกับฝูายลวนหรือเป็นสวนใหญ
5510.90 - ดายอื่นๆ

55.11

5511.10 - ทาดวยเสนใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเสนใยดังกลาว ตั้งแตรอยละ 85 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
5511.20 - ทาดวยเสนใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเสนใยดังกลาว นอยกวารอยละ 85 โดยน้าหนัก
5511.30 - ทาดวยเสนใยสั้นเทียม

55.12

5512.11 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5512.19 - - อื่นๆ
5512.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5512.29 - - อื่นๆ
5512.91 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5509 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5508
ไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
96

5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5510 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5509 หรือ 5511 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5509 หรือ 5510 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5509 หรือ 5510 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5509 หรือ 5510 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญา
5514 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5514 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5514 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5514 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5514 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
5512.99 - - อื่นๆ

55.13

5513.11 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
5513.12 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือ
แบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
5513.13 - - ผาทออื่นๆ ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์
5513.19 - - ผาทออื่นๆ
5513.21 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
5513.22 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือ
แบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
5513.23 - - ผาทออื่นๆ ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์
5513.29 - - ผาทออื่นๆ
5513.31 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
5513.32 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือ
แบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
5513.33 - - ผาทออื่นๆ ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์
5513.39 - - ผาทออื่นๆ
5513.41 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
5513.42 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสนหรือ
แบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
5513.43 - - ผาทออื่นๆ ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์
5513.49 - - ผาทออื่นๆ

55.14

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5514.11 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
5514.12 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน
หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส

สินคาภายใตประเภท 5512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5513
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5513 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5514 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5514 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5514 5515 หรือ 5516 ถา
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถา

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

5514.13 - - ผาทออื่นๆ ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์
5514.19 - - ผาทออื่นๆ
5514.21 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
5514.22 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน
หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
5514.23 - - ผาทออื่นๆ ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์
5514.29 - - ผาทออื่นๆ
5514.31 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
5514.32 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน
หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
5514.33 - - ผาทออื่นๆ ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์
5514.39 - - ผาทออื่นๆ
5514.41 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด
5514.42 - - ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เสน
หรือแบบ 4 เสน รวมถึงทอลายสองแบบครอส
5514.43 - - ผาทออื่นๆ ทาดวยเสนใยสั้นโพลิเอสเทอร์
5514.49 - - ผาทออื่นๆ
55.15

5515.11 - - ผสมกับเสนใยสั้นวิสโคสเรยอนลวนหรือเป็นสวนใหญ
5515.12 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5515.13 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5515.19 - - อื่นๆ
5515.21 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5515.22 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5515.29 - - อื่นๆ

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5514 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถา
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถา
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถา
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5515 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

5515.91 - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5515.92 - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ลวนหรือเป็นสวนใหญ
5515.99 - - อื่นๆ
55.16

5516.11 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5516.12 - - ยอมสี
5516.13 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ
5516.14 - - พิมพ์
5516.21 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5516.22 - - ยอมสี
5516.23 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ
5516.24 - - พิมพ์
5516.31 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5516.32 - - ยอมสี
5516.33 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ
5516.34 - - พิมพ์
5516.41 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5516.42 - - ยอมสี
5516.43 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ
5516.44 - - พิมพ์
5516.91 - - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
5516.92 - - ยอมสี

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5515 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
99

5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5516 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
5516.93 - - ทอดวยดายสีตา ง ๆ
5516.94 - - พิมพ์

56.01

56.02

56.03

56.04

56.05

56.06

56.07

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5601.10 - ผาอนามัยและแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สาหรับเด็กออน
และของใชเพือ่ การอนามัยที่คลายกัน ทาดวยแวดดิ้ง
5601.211 - - - แวดดิ้ง
5601.212 - - - ของทาดวยแวดดิ้ง
5601.221 - - - แวดดิ้ง
5601.222 - - - ของทาดวยแวดดิ้ง
5601.291 - - - แวดดิ้ง
5601.292 - - - ของทาดวยแวดดิ้ง
5601.30 - ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป
5602.10 - สักหลาดที่ไดจากเครื่องจักรติดเข็มและผาที่ไดจากการยึดเสนใย
โดยกรรมวิธีสติชบอนดิ่งดวยเสนใยจากแผนเยื่อเอง
5602.21 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
5602.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
5602.90 - อื่นๆ
5603.11 - - หนักไมเกิน 25 กรัมตอตารางเมตร
5603.12 - - หนักเกิน 25 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกิน 70 กรัมตอตารางเมตร
5603.13 - - หนักเกิน 70 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
5603.14 - - หนักเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
5603.91 - - หนักไมเกิน 25 กรัมตอตารางเมตร
5603.92 - - หนักเกิน 25 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกิน70 กรัมตอตารางเมตร
5603.93 - - หนักเกิน 70 กรัมตอตารางเมตร แตไมเกิน150 กรัมตอตารางเมตร
5603.94 - - หนักเกิน 150 กรัมตอตารางเมตร
5604.10 - ดายยางและดายยางชนิดคอร์ด ที่หมุ ดวยสิ่งทอ
5604.20 - ดายทนแรงดึงสูง ทาดวยโพลิเอสเทอร์ ไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ
หรือทาดวยวิสโคสเรยอน ที่อาบซึม หรือเคลือบ
5604.90 - อื่นๆ
5605.00 ดายที่มีโลหะอยูดว ย จะทาแบบกิมพ์หรือไมกต็ าม ที่เป็นดายสิ่งทอ
หรือแถบหรือของที่คลายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05
ประกอบเขากับโลหะที่มีลักษณะ เป็นเสน แถบ หรือเป็นผง หรือหุม ดวยโลหะ
5606.00 ดายกิมพ์ แถบและของที่คลายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05
ที่ทาแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 56.05 และดายกิมพ์
ที่ทาดวยขนมา ) ดายเชนิลล์ (รวมถึงดายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น
5607.10 - ทาดวยปอกระเจาหรือเสนใยสิ่งทอจากเปลือกในของตนไมอื่นๆ
ตามประเภทที่ 53.03

สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512 5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5516 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5512 5513 5514 หรือ 5515 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
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5607.21
5607.29
5607.41
5607.49
5607.50
5607.90
5608.11
5608.191
5608.199
5608.901
5608.909
5609.00

- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใชผูกหรือมัดของ
- - อื่นๆ
- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใชผูกหรือมัดของ
- - อื่นๆ
- ทาดวยเสนใยสังเคราะห์อื่นๆ
- อื่นๆ
- - ตาขายจับปลาที่จัดทาแลว
- - - ตาขายที่เป็นผืน เป็นมวน ทาดวยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจหรือโรป
- - - อื่นๆ
- - - ตาขายที่เป็นผืน เป็นมวน ทาดวยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจหรือโรป
- - - อื่นๆ
ของทาดวยดาย แถบหรือของที่คลายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05
และของทาดวยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปหรือเคเบิล ที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่นๆ
5701.10 - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5609 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55

5701.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.10 - "เคเลม" "ชูแม็ก" "คารามานี" และพรมผืนทอดวยมือที่คลายกัน

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.20 - สิ่งปูพนื้ ทาจากเสนใยมะพราว (กาบมะพราว)

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.31 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.32 - - ทาดวยวัตถุทอประดิษฐ์

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.39 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.41 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.42 - - ทาดวยวัตถุทอประดิษฐ์

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.49 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.51 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.52 - - ทาดวยวัตถุทอประดิษฐ์

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.59 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

สินคาภายใตประเภท 5701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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5702.91 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.92 - - ทาดวยวัตถุทอประดิษฐ์

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5702.99 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5703.10 - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

สินคาภายใตประเภท 5703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5703.20 - ทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5703.30 - ทาดวยวัตถุทอประดิษฐ์

สินคาภายใตประเภท 5703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5703.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5704.10 - เป็นแผนที่มีพนื้ ที่ผิวไมเกิน 0.3 ตารางเมตร

สินคาภายใตประเภท 5704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

5704.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 5704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

57.05

5705.00 พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพนื้ อื่นๆ จะจัดทาแลวหรือไมกต็ าม

สินคาภายใตประเภท 5705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 5602 ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

58.01

5801.10
5801.21
5801.22
5801.23
5801.24
5801.25
5801.26
5801.31
5801.32
5801.33
5801.34
5801.35
5801.36
5801.90
5802.11
5802.19
5802.20
5802.30
5803.10
5803.90

สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

57.03

57.04

58.02

58.03

- ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
- - ผาทอชนิดที่ไมไดตดั ดายพุง สวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน
- - ผาคอร์ดรู อยที่ตดั ดายพุง แลว
- - ผาทออื่นๆ ชนิดที่ตดั ดายพุง สวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน
- - ผาทอชนิดที่ไมไดตดั ดายยืนสวนที่ลอยพนผาใหเป็นขน
- - ผาทอชนิดที่ตดั ดายยืนสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน
- - ผาทอแบบเชนิลล์
- - ผาทอชนิดที่ไมไดตดั ดายพุง สวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน
- - ผาคอร์ดรู อยที่ตดั ดายพุง แลว
- - ผาทออื่นๆ ชนิดที่ตดั ดายพุง สวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน
- - ผาทอชนิดที่ไมไดตดั ดายยืนสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน
- - ผาทอชนิดที่ตดั ดายยืนสวนที่ลอยพนผืนผาใหเป็นขน
- - ผาทอแบบเชนิลล์
- ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
- - ไมไดฟอก
- - อื่นๆ
- ผาทอแบบผาขนหนู และผาทอที่คลายกัน ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
- ผาสิ่งทอที่ทาปุยแบบทัฟต์
- ทาดวยฝูาย
- ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

58.04

58.05

5804.10
5804.21
5804.29
5804.30
5805.00

58.06

5806.10

58.07
58.08
58.09

58.10

5806.20
5806.31
5806.32
5806.39
5806.40
5807.10
5807.90
5808.10
5808.90
5809.00

58.11

5810.10
5810.91
5810.92
5810.99
5811.00

59.01

5901.10

59.02

59.03

59.04

5901.90
5902.10
5902.20
5902.90
5903.10
5903.20
5903.90
5904.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ผาโปรงชนิดทูลล์และผาตาขายอื่นๆ
- - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
- - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
- ผาลูกไมที่ทาดวยมือ
เทเพสทรีทอดวยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส
และชนิดที่คลายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เชน แบบเพทิตพอยต์
แบบครอสสติตซ์ ) จะจัดทาแลวหรือไมกต็ าม
- ผาทอแบบมีขน (รวมถึงผาทอแบบผาขนหนูและผาทอที่คลายกัน )
และผาทอแบบเชนิลล์
- ผาทออื่นๆ ที่มีดา ยยืดหรือดายยาง ตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
- - ทาดวยฝูาย
- - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
- - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
- ผาที่มีดา ยยืนโดยไมมีดา ยพุง ประกอบเขาดวยกัน โดยใชสารยึดติด (บอลดัก)
- ทอ
- อื่นๆ
- แถบถักแบบเปียเป็นผืน
- อื่นๆ
ผาทอทาดวยดายโลหะและผาทอทาดวยดายที่มีโลหะอยูดว ย
ตามประเภทที่ 56.05 ชนิดที่ใชกบั เครื่องแตงกาย ใชเป็นผาตกแตง
หรือเพือ่ วัตถุประสงค์ที่คลายกัน ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
- ผาปักที่ไมเห็นพืน้ เนื้อผา
- - ทาดวยฝูาย
- - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
- - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแตหนึ่งชั้นขึ้นไป
ประกอบเขากับแผนนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจาก
ผาปักตามประเภทที่ 58.10
- ผาสิ่งทอที่เคลือบดวยกัมหรือสารจาพวกอะมิเลเซียส
ชนิดที่ใชหมุ ปกหนังสือหรือที่คลายกัน
- อื่นๆ
- ทาดวยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ
- ทาดวยโพลิเอสเทอร์
- อื่นๆ
- ดวยโพลิ (ไวนิลคลอไรด์)
- ดวยโพลิยรู ีเทน
- อื่นๆ
- พรมน้ามัน

สินคาภายใตประเภท 5804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5808 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5808 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5809 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

สินคาภายใตประเภท 5810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับประเภทอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
55
สินคาภายใตประเภท 5901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท
59.05
59.06

59.07
59.08

59.09
59.10

59.11

60.01

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

5904.90 - อื่นๆ
5905.00 สิ่งปิดผนังทาดวยสิ่งทอ
5906.10 - เฉพาะเทปที่นาเขามาเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- อื่นๆ
5906.91 - - เฉพาะเทปที่นาเขามาเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
5906.99 - - เฉพาะเทปที่นาเขามาเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟูา
- - อื่นๆ
5907.00 ผาสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุม ดวยของอื่นๆ ผาใบที่ระบายสี
เป็นฉากละคร ฉากในหองศิลปหรือที่คลายกัน
5908.00 ไสที่เป็นสิ่งทอ ไดจากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สาหรับใชกบั
ตะเกียง เตา เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คลายกัน รวมทั้งไสตะเกียงเจาพายุ
และผาที่ถกั แบบนิตเป็นทรงกระบอกสาหรับไสตะเกียง จะอาบซึมหรือไมกต็ าม
5909.00 ทอออนและทอที่คลายกัน ทาดวยสิ่งทอ จะบุดา นในหรือหุม ใหแข็งแรง
ดวยวัตถุอื่น หรือจะมีอปุ กรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่นดวยหรือไมกต็ าม
5910.00 สายพานสงกาลัง สายพานลาเลียง หรือของที่ใชเป็นสายพาน ทาดวยวัตถุทอ
จะอาบซึม เคลือบ หุม หรืออัดเป็นชั้นดวยพลาสติกหรือจะเสริมใหแข็งแรง
ดวยโลหะหรือวัตถุอื่นหรือไมกต็ าม
5911.10 - ผาสิ่งทอ สักหลาดและผาทอบุดว ยสักหลาด ที่เคลือบ หุม หรืออัดเป็นชั้นดวยยาง
ดวยหนังฟอกหรือวัตถุอื่นๆ ชนิดที่ใชกบั เครื่องสางใยวัตถุทอ และผาที่คลายกัน
ชนิดที่ใชเพือ่ วัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผาหนาแคบทาจากกามะหยี่
ที่อาบซึมดวยยางสาหรับหุม แกนมวนเสนดายยืน (วีฟวิงบีม)
5911.20 - ผารอน จะจัดทาแลวหรือไมกต็ าม
5911.31 - - หนักนอยกวา 650 กรัมตอตารางเมตร
5911.32 - - หนักตั้งแต 650 กรัมตอตารางเมตรขึ้นไป
5911.40 - ผากรองชนิดที่ใชกบั เครื่องอัดน้ามันหรือที่คลายกัน รวมถึงที่ทาดวยผมคน
5911.90 - อื่นๆ
6001.101 - - - ที่มีดา ยยืดหรือดายยาง
6001.109 - - - อื่นๆ
6001.211 - - - ที่มีดา ยยืดหรือดายยาง
6001.219 - - - อื่นๆ
6001.221 - - - ที่มีดา ยยืดหรือดายยาง
6001.229 - - - อื่นๆ
6001.291 - - - ที่มีดา ยยืดหรือดายยาง
6001.299 - - - อื่นๆ
6001.911 - - - ที่มีดา ยยืดหรือดายยาง
6001.919 - - - อื่นๆ
6001.921 - - - ที่มีดา ยยืดหรือดายยาง

สินคาภายใตประเภท 5904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

สินคาภายใตประเภท 5909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 5911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

60.02
60.03

60.04
60.05

60.06

ประเภทยอย
6001.929
6001.991
6001.999
6002.40
6002.90
6003.10
6003.20
6003.30
6003.40
6003.90
6004.10
6004.90
6005.10
6005.21
6005.22
6005.23
6005.24
6005.31
6005.32
6005.33
6005.34
6005.41
6005.42
6005.43
6005.44
6005.90
6006.10
6006.21
6006.22
6006.23
6006.24
6006.31
6006.32
6006.33
6006.34
6006.41
6006.42
6006.43

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - - อื่นๆ
- - - ที่มีดา ยยืดหรือดายยาง
- - - อื่นๆ
- ที่มีดา ยยืดตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไปโดยน้าหนัก แตไมมีดา ยยาง
- อื่นๆ
- ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
- ทาดวยฝูาย
- ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
- ทาดวยเสนใยเทียม
- อื่นๆ
- ที่มีดา ยยืดตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไปโดยน้าหนัก แตไมมีดา ยยาง
- อื่นๆ
- ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตา งๆ
- - พิมพ์
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตา งๆ
- - พิมพ์
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตา งๆ
- - พิมพ์
- อื่นๆ
- ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตา งๆ
- - พิมพ์
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตา งๆ
- - พิมพ์
- - ไมไดฟอกหรือฟอกแลว
- - ยอมสี
- - ถักดวยดายสีตา งๆ

สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6002 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6002 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท

61.01

ประเภทยอย
6006.44 - - พิมพ์
6006.90 - อื่นๆ
6101.10 - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6101.20 - ทาดวยฝูาย
6101.30 - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6101.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.02

6102.10 - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6102.20 - ทาดวยฝูาย
6102.30 - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6102.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.03

6103.11 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6103.12 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6103.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6103.21 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6103.22 - - ทาดวยฝูาย
6103.23 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6103.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6103.31 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6103.32 - - ทาดวยฝูาย
6103.33 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6103.39 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6103.41 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ ในระดับตอนอื่นๆ ถามีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
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ประเภท

ประเภทยอย
6103.42 - - ทาดวยฝูาย
6103.43 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6103.49 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.04

6104.11 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6104.12 - - ทาดวยฝูาย
6104.13 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6104.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6104.21 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6104.22 - - ทาดวยฝูาย
6104.23 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6104.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6104.31 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6104.32 - - ทาดวยฝูาย
6104.33 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6104.39 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6104.41 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6104.42 - - ทาดวยฝูาย
6104.43 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6104.44 - - ทาดวยเสนใยเทียม
6104.49 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6104.51 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
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สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
107

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
6104.52 - - ทาดวยฝูาย
6104.53 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6104.59 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6104.61 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6104.62 - - ทาดวยฝูาย
6104.63 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6104.69 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.05

6105.10 - ทาดวยฝูาย
6105.20 - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6105.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.06

6106.10 - ทาดวยฝูาย
6106.20 - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6106.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.07

6107.11 - - ทาดวยฝูาย
6107.12 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6107.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6107.21 - - ทาดวยฝูาย
6107.22 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6107.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6107.91 - - ทาดวยฝูาย
6107.92 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
6107.99 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.08

6108.11 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6108.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6108.21 - - ทาดวยฝูาย
6108.22 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6108.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6108.31 - - ทาดวยฝูาย
6108.32 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6108.39 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6108.91 - - ทาดวยฝูาย
6108.92 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6108.99 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.09

6109.10 - ทาดวยฝูาย
6109.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.10

6110.11 - - ทาดวยขนแกะ
6110.12 - - ทาดวยขนแพะแคชเมียร์
6110.19 - - อื่นๆ
6110.20 - ทาดวยฝูาย
6110.30 - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6110.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.11

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6111.101 - - - เฉพาะสวนประกอบของสต็อกกิ้ง เวนแตสวนประกอบของถุงเทา
ถุงเทาชนิดหุม ขอ ถุงสวมทับถุงเทา และสิ่งที่คลายกัน

สินคาภายใตประเภท 6107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท

ประเภทยอย
- - - อื่นๆ
6111.109 - - - อื่นๆ

6111.201 - - - เฉพาะสวนประกอบของสต็อกกิ้ง เวนแตสวนประกอบของถุงเทา
ถุงเทาชนิดหุม ขอ ถุงสวมทับถุงเทา และสิ่งที่คลายกัน
- - - อื่นๆ
6111.209 - - - อื่นๆ
6111.301 - - - เฉพาะสวนประกอบของสต็อกกิ้ง เวนแตสวนประกอบของถุงเทา
ถุงเทาชนิดหุม ขอ ถุงสวมทับถุงเทา และสิ่งที่คลายกัน
- - - อื่นๆ
6111.302 - - - ถุงมือทุกชนิดและเสื้อผาชั้นนอก
6111.309 - - - อื่นๆ
6111.901 - - - เฉพาะสวนประกอบของสต็อกกิ้ง เวนแตสวนประกอบของถุงเทา
ถุงเทาชนิดหุม ขอ ถุงสวมทับถุงเทา และสิ่งที่คลายกัน
- - - อื่นๆ
6111.909 - - - อื่นๆ
61.12

6112.11 - - ทาดวยฝูาย
6112.12 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6112.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6112.20 - ชุดสกี
6112.31 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6112.39 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6112.41 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6112.49 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.13

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6113.00 เฉพาะชุดประดาน้า เวทสูท และชุดที่คลายกัน
เฉพาะของที่ทาดวยผาอัดเป็นชั้นดวยยางเอ็กแพนเด็ดหรือโฟมยาง

สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท

61.14

ประเภทยอย

เฉพาะชุดปูองกันรังสี ชุดปูองกันการติดเชื้อ และชุดปูองกันที่คลายกัน
อื่นๆ
6114.10 - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6114.20 - ทาดวยฝูาย
6114.30 - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6114.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.15

6115.11 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดดายเดี่ยวแตละเสน
ไดนอยกวา 67 เดซิเทกซ์
6115.12 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดดายเดี่ยวแตละเสน
ไดตั้งแต 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป
6115.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6115.20 - ถุงเทาสาหรับสตรีชนิดยาวถึงตนขาหรือยาวถึงเขา ที่วัดขนาดดายเดี่ยว
แตละเสนไดนอยกวา 67 เดซิเทกซ์
6115.91 - - เฉพาะถุงเทา ถุงเทาชนิดหุม ขอ ถุงสวมทับถุงเทาและสิ่งที่คลายกัน
- - อื่นๆ
6115.92 - - เฉพาะถุงเทา ถุงเทาชนิดหุม ขอ ถุงสวมทับถุงเทาและสิ่งที่คลายกัน
- - อื่นๆ
6115.93 - - เฉพาะถุงนองสาหรับชวยรักษาเสนเลือดขอดทาดวยเสนใยสังเคราะห์
- - เฉพาะถุงเทา ถุงเทาชนิดหุม ขอ ถุงสวมทับถุงเทาและสิ่งที่คลายกัน
- - อื่นๆ
6115.99 - - เฉพาะถุงเทา ถุงเทาชนิดหุม ขอ ถุงสวมทับถุงเทาและสิ่งที่คลายกัน
- - อื่นๆ

61.16

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6116.10 - ที่อาบซึม เคลือบหรือหุม ดวยพลาสติกหรือยาง
6116.91 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6116.92 - - ทาดวยฝูาย

สินคาภายใตประเภท 6114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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6116.93 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6116.99 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

61.17

6117.10 - ผาคลุมไหล ผาพันคอสี่เหลี่ยม ผาพันคอ ผาโปรงคลุมศีรษะ
ผาคลุมหนาและของที่คลายกัน
6117.20 - ผาผูกคอ ผาผูกคอหูกระตาย และผาผูกคอแบบกราวัต
6117.80 - ของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายอื่นๆ
6117.90 - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) สต็อกกิ้งและอันเดอร์สต็อกกิ้ง
(ข) ผาผูกคอและผาผูกคอหูกระตาย
- เฉพาะของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายที่ไมไดระบุไวขา งตน
ไมรวมถึงซ็อก แองเคิลซ็อก ซ็อกเกตส์และสิ่งที่คลายกัน
- เฉพาะนวมเสริมไหล
- อื่นๆ

62.01

6201.11 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6201.12 - - ทาดวยฝูาย
6201.13 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6201.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6201.91 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6201.92 - - ทาดวยฝูาย
6201.93 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6201.99 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.02

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6202.11 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6202.12 - - ทาดวยฝูาย
6202.13 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6202.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6116 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือ
ประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัด (หรือถักเป็นรูปราง)และเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณา
เขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
6202.91 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6202.92 - - ทาดวยฝูาย
6202.93 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6202.99 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.03

6203.11 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6203.12 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6203.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6203.21 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6203.22 - - ทาดวยฝูาย
6203.23 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6203.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6203.31 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6203.32 - - ทาดวยฝูาย
6203.33 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6203.39 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6203.41 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6203.42 - - ทาดวยฝูาย
6203.43 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6203.49 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.04

6204.11 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6204.12 - - ทาดวยฝูาย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
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ประเภท

ประเภทยอย
6204.13 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6204.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6204.21 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6204.22 - - ทาดวยฝูาย
6204.23 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6204.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6204.31 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6204.32 - - ทาดวยฝูาย
6204.33 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6204.39 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6204.41 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6204.42 - - ทาดวยฝูาย
6204.43 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6204.44 - - ทาดวยเสนใยเทียม
6204.49 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6204.51 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6204.52 - - ทาดวยฝูาย
6204.53 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6204.59 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6204.61 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6204.62 - - ทาดวยฝูาย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 6204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท

ประเภทยอย
6204.63 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6204.69 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.05

6205.10 - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6205.20 - ทาดวยฝูาย
6205.30 - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6205.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.06

6206.10 - ทาดวยไหมหรือเศษไหม
6206.20 - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6206.30 - ทาดวยฝูาย
6206.40 - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6206.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.07

6207.11 - - ทาดวยฝูาย
6207.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6207.21 - - ทาดวยฝูาย
6207.22 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6207.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6207.91 - - ทาดวยฝูาย
6207.92 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6207.99 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.08

6208.11 - - ทาดวยฝูาย
6208.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
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คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
115

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
6208.21 - - ทาดวยฝูาย
6208.22 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6208.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6208.91 - - ทาดวยฝูาย
6208.92 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6208.99 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.09

6209.10 - เฉพาะเสี้อผาทาดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ
นอกจาก (ก) ชุดสกีแบบบุนวม (ข) ปาร์กาส์
- เฉพาะของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย
- อื่นๆ
6209.20 - เฉพาะเสี้อผาทาดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ
นอกจาก (ก) ชุดสกีแบบบุนวม (ข) ปาร์กาส์
- เฉพาะของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย
- อื่นๆ
6209.30 - เฉพาะเสี้อผาทาดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ
นอกจาก (ก) ชุดสกีแบบบุนวม (ข) ปาร์กาส์
- เฉพาะของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย
- อื่นๆ
6209.90 - เฉพาะเสี้อผาทาดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ
นอกจาก (ก) ชุดสกีแบบบุนวม (ข) ปาร์กาส์
- เฉพาะของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย
- อื่นๆ

62.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6210.10 - เฉพาะที่ทาดวยผาไมทอ ชนิดที่ไมอาบซึมหรือไมเคลือบ
- อื่นๆ
6210.20 - เสื้อผาอื่นๆ ชนิดที่ระบุไวตามประเภทยอยที่ 6201.11 ถึง 6201.19

สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี
อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี
อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี
อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี
อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท

ประเภทยอย

6210.30 - เสื้อผาอื่นๆ ชนิดที่ระบุไวตามประเภทยอยที่ 6202.11 ถึง 6202.19
6210.40 - เฉพาะเครื่องแตงกายสาหรับใชปูองกันสารเคมี ปูองกันรังสี เพือ่ ใชสาหรับ
ผจญเพลิง ที่เป็นอุปกรณ์ เพือ่ ความปลอดภัย หรือชุดปูองกันที่คลายกัน
- เฉพาะชุดประดาน้า เวทสูท และชุดที่คลายกัน
- อื่นๆ
6210.50 - เฉพาะเครื่องแตงกายสาหรับใชปูองกันสารเคมี ปูองกันรังสี เพือ่ ใชสาหรับ
ผจญเพลิง ที่เป็นอุปกรณ์ เพือ่ ความปลอดภัย หรือชุดปูองกันที่คลายกัน
- เฉพาะชุดประดาน้า เวทสูท และชุดที่คลายกัน
- อื่นๆ
62.11

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6211.11 - - ของบุรุษหรือเด็กชาย
6211.12 - - ของสตรีหรือเด็กหญิง
6211.20 - ชุดสกี
6211.31 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6211.32 - - เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดชนิดที่ถกั ดวยดายถักทั้งตัว หรือตั้งแตบริเวณเอวขึ้นไป
- - เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า
- - อื่นๆ
6211.33 - - เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดชนิดที่ถกั ดวยดายถักทั้งตัว หรือตั้งแตบริเวณเอวขึ้นไป
- - เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า
- - อื่นๆ
6211.39 - - เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดชนิดที่ถกั ดวยดายถักทั้งตัว หรือตั้งแตบริเวณเอวขึ้นไป
- - เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า
- - อื่นๆ
6211.41 - - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์

สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี
อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี
อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

6211.42 - - เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดชนิดที่ถกั ดวยดายถักทั้งตัว หรือตั้งแตบริเวณเอวขึ้นไป
- - เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า
- - อื่นๆ
6211.43 - - เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดชนิดที่ถกั ดวยดายถักทั้งตัว หรือตั้งแตบริเวณเอวขึ้นไป
- - เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า
- - อื่นๆ
6211.49 - - เฉพาะชุดสาหรับกีฬายูโดชนิดที่ถกั ดวยดายถักทั้งตัว หรือตั้งแตบริเวณเอวขึ้นไป
- - เฉพาะชุดสาหรับกีฬาฟันดาบหรือกีฬามวยปล้า
- - อื่นๆ
62.12

6212.10 - เครื่องยกทรง
6212.20 - เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก
6212.30 - คอร์ซีเลตต์
6212.90 - เฉพาะเข็มขัดยูโด
- เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) เครื่องรัดทรง
เสื้อยืดชั้นในทั้งตัว (บอดี้สูท) และที่คลายกัน (ข) สวนประกอบ
เครื่องยกทรง นอกจาก (1) สายเครื่องยกทรงที่ปรับไดหรือ
(2) เครื่องยกทรงตะขอหลังปรับได ประกอบดวยยางยืด ผาทอ
ตาขอและตัวเกี่ยว (ค) สวนประกอบของเครื่องรัดทรง
เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก
- อื่นๆ

62.13

6213.10 - ทาดวยไหมหรือเศษไหม
6213.20 - ทาดวยฝูาย
6213.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.14

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6214.10 - ทาดวยไหมหรือเศษไหม

สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี
อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

สินคาภายใตประเภท 6212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
6214.20 - ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6214.30 - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6214.40 - ทาดวยเสนใยเทียม
6214.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.15

6215.10 - ทาดวยไหมหรือเศษไหม
6215.20 - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6215.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

62.16

6216.00 ถุงมือทุกชนิด

62.17

6217.10 - ของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย
6217.90 - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) สายเครื่องยกทรงที่ปรับไดชนิดที่ใชกบั
เครื่องแตงกายสตรี (ข) คอเสื้อและผานาบเสื้อหรือกระโปรงสาหรับใชกบั
เครื่องแตงกายสตรี (ค) ชุดประดาน้า เวทสูทและของที่คลายกัน
(ง) รองเทา (จ) ผาเช็ดหนา (ฉ) สวนประกอบที่ทาจากวัตถุไมทอ
ของเสื้อผาที่ทาดวยวัตถุไมทอ
- เฉพาะของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายที่ไมไดระบุไวขา งตน
และคอเสื้อ ผาติดปลายแขนเสื้อและสวนที่เป็นชิ้นหนาของเสื้อเชิ้ต
และของตามประเภท 6211.31, 6211.32, 6211.33 หรือ 6211.39
- เฉพาะนวมเสริมไหล
- อื่นๆ

63.01

6301.10 - ผาหมไฟฟูา
6301.20 - ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟูา) และผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทาง
ทาดวยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6301.30 - ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟูา) และผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทางทาดวยฝูาย
6301.40 - ผาหม (นอกจากผาหมไฟฟูา) และผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทาง
ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6301.90 - ผาหมและผาคลุมตัวที่ใชในเวลาเดินทางอื่นๆ

63.02

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6302.10 - ผาที่ใชกบั เตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์

สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี
อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธี
อื่นใดในอาณาเขตประเทศคูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยสินคานั้นจะตองผานการตัดและเย็บ หรือประกอบขึ้นดวยวิธีอื่นใดในอาณาเขตประเทศ
คูสัญญาประเทศหนึ่งหรือทั้งสองประเทศ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด
pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด
pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท

ประเภทยอย
6302.21 - - ทาดวยฝูาย
6302.22 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6302.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6302.31 - - ทาดวยฝูาย
6302.32 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6302.39 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6302.40 - ผาที่ใชกบั โต฿ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
6302.51 - - ทาดวยฝูาย
6302.52 - - ทาดวยปุานลินิน
6302.53 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6302.59 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

6302.60 - ผาที่ใชกบั หองน้าและหองครัว ทาดวยผาทอแบบขนหนู
หรือผาทอที่คลายกัน ทาดวยฝูาย
6302.91 - - เฉพาะผาเช็ดชาม
- - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) ผาสาหรับใชลางหนา (เฟซวอเชอร์) (ข) ผาเช็ดตัว
- - อื่นๆ
6302.92 - - ทาดวยปุานลินิน
6302.93 - - ทาดวยเสนใยประดิษฐ์
6302.99 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
63.03

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6303.11 - - เฉพาะมาน
- - อื่นๆ
6303.12 - - เฉพาะมาน
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด
pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
ัดสวนวัประเภท
ตถุดบิ ในประเทศคู
สัญถญาไม
ารอ่ยยละ
55 กดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
สิและมี
นคาสภายใต
6303 จะได
ิ่นกาเนินดอเมืยกว
่อเปลี
นมาจากพิ
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
6303.19 - - เฉพาะมาน
- - อื่นๆ

6303.91 - - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) กะบังเตียง (ระบาย) (ข) มาน
- - อื่นๆ
6303.92 - - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) กะบังเตียง (ระบาย) (ข) มาน
- - อื่นๆ
6303.99 - - เฉพาะของดังตอไปนี้ (ก) กะบังเตียง (ระบาย) (ข) มาน
- - อื่นๆ
63.04

6304.11 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
6304.19 - - อื่นๆ
6304.91 - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
6304.92 - - ไมถกั แบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทาดวยฝูาย
6304.93 - - ไมถกั แบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6304.99 - - ไมถกั แบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

63.05

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6305.10 - ทาดวยปอกระเจาหรือเสนใยสิ่งทอที่ไดจากเปลือกในของตนไมอื่นๆ
ตามประเภทที่ 53.03
6305.20 - ทาดวยฝูาย
6305.32 - - ถุงคอนเทนเนอร์สาหรับใชบรรจุของกอง (เฟล็กซิเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลก์คอนเทนเนอร์)
6305.33 - - เฉพาะวูลแพก
- - อื่นๆ ทาดวยแถบโพลิเอทิลีนหรือแถบโพลิโพรพิลีน หรือที่คลายกัน
6305.39 - - เฉพาะวูลแพก
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55

สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด
pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท

ประเภทยอย
6305.90 - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ

63.06

6306.11 - - ทาดวยฝูาย
6306.12 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6306.19 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6306.21 - - ทาดวยฝูาย
6306.22 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6306.29 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6306.31 - - ทาดวยเสนใยสังเคราะห์
6306.39 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6306.41 - - ทาดวยฝูาย
6306.49 - - ทาดวยวัตถุทออื่นๆ
6306.91 - - ทาดวยฝูาย
6306.99 - - อื่นๆ

63.07

6307.10 - ผาเช็ดพืน้ ผาเช็ดถวยชาม ผาปัดฝุุน และผาสาหรับทาความสะอาดที่คลายกัน
6307.20 - เฉพาะเข็มขัดนิรภัยที่เป็นอุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย
- อื่นๆ
6307.90 - เฉพาะหนากากกรองฝุุน หมอกควัน หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอุปกรณ์
เพือ่ ความปลอดภัย
- เฉพาะเข็มขัดนิรภัยที่เป็นอุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย
- อื่นๆ

63.08

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6308.00 ของเป็นชุดที่ประกอบดวยผาทอและดาย จะมีอปุ กรณ์ประกอบ
หรือไมกต็ ามสาหรับจัดทาเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผาปักที่ทาเป็นผาปูโต฿ะ
หรือผาเช็ดมือ หรือจัดทาเป็นของทาดวยสิ่งทอที่คลายกัน
บรรจุภาชนะเพือ่ การขายปลีก

สินคาภายใตประเภท 6305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด
pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด pre-bleached หรือ unbleached
และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ โดยใหเริ่มจากวัตถุดบิ ที่เป็นผา และผานั้นจะตองเป็นชนิด
pre-bleached หรือ unbleached และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

63.09
63.10

6309.00
6310.10
6310.90
6401.10

64.01

เสื้อผาที่ใชแลวและของอื่นๆ ที่ใชแลว
- คัดแยกแลว
- อื่นๆ
- รองเทาที่มีโลหะปูองกันหัวรองเทาประกอบอยูดว ย

6401.91 - - หุม เขา
6401.92 - - หุม ขอเทาแตไมหมุ เขา
6401.99 - - อื่นๆ
64.02

6402.12 - - รองเทาสกี รองเทาสาหรับสกีแบบครอสคันทรีและรองเทาสาหรับสโนว์บอร์ด
6402.19 - - เฉพาะรองเทาสาหรับกีฬามวยปล้า
- - อื่นๆ
6402.20 - รองเทาที่มีสายคาดหรือสายรัดดานบนประกอบเขากับพืน้ รองเทา
โดยวิธีสวมเขาดวยกัน
6402.30 - รองเทาอื่นๆ ที่มีโลหะปูองกันหัวรองเทาประกอบอยูดว ย
6402.91 - - หุม ขอเทา
6402.99 - - อื่นๆ

64.03

64.04

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6403.12 - - รองเทาสกี รองเทาสาหรับสกีแบบครอสคันทรีและรองเทาสาหรับสโนว์บอร์ด
6403.19 - - เฉพาะรองเทาสาหรับกีฬามวยปล้า ยกน้าหนักหรือยิมนาสติก
- - อื่นๆ
6403.20 - รองเทาที่มีพนื้ รองเทาดานนอกทาดวยหนังฟอกและสวนบนของรองเทา
ประกอบดวยสายคาดขามหลังเทาและหัวแมเทา ที่ทาดวยหนังฟอก
6403.30 - รองเทาที่มีพนื้ หรือฐานรองทาดวยไม ไมมีพนื้ ดานในหรือโลหะปูองกันหัวรองเทา
6403.40 - รองเทาอื่นๆ ที่มีโลหะปูองกันหัวรองเทาประกอบอยูดว ย
6403.51 - - หุม ขอเทา
6403.59 - - อื่นๆ
6403.91 - - หุม ขอเทา
6403.99 - - อื่นๆ
6404.11 - - เฉพาะรองเทาสาหรับกีฬามวยปล้า ยกน้าหนักหรือยิมนาสติก
- - อื่นๆ
6404.19 - - อื่นๆ
6404.20 - รองเทาที่มีพนื้ รองเทาดานนอกทาดวยหนังฟอกหรือหนังอัด

สินคาภายใตประเภท 6309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากวัตถุดบิ ที่ไดถิ่นกาเนิดในตอนที่ 50 ถึง 63
สินคาภายใตประเภท 6310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากวัตถุดบิ ที่ไดถิ่นกาเนิดในตอนที่ 50 ถึง 63
สินคาภายใตประเภท 6310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากวัตถุดบิ ที่ไดถิ่นกาเนิดในตอนที่ 50 ถึง 63
สินคาภายใตประเภทยอย 640110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6402 ถึง 6405 หรือประเภทยอยที่ 6406.10 และมีสัดสวน
วัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640191 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6402 ถึง 6405 หรือประเภทยอยที่ 6406.10 และมีสัดสวน
วัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640192 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6402 ถึง 6405 หรือจากสวนบนของรองเทาในประเภทยอยที่
640610 และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6402 ถึง 6405 หรือจากสวนบนของรองเทาในประเภทยอยที่
6406.10 และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวา
รอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6401 6403 ถึง 6405 หรือจากสวนบนของรองเทาใน
ประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640291 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6401 6403 ถึง 6405 หรือจากสวนบนของรองเทาใน
ประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640299 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6401 6403 ถึง 6405 หรือจากสวนบนของรองเทาใน
ประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640312 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวา
รอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640351 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640359 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640391 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640399 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 640610 และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอย
กวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6401 ถึง 6403 6405 หรือประเภทยอยที่ 640610 และ
มีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
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ประเภท

ประเภทยอย

64.05

65.01

6405.10
6405.20
6405.90
6406.10
6406.20
6406.91
6406.991
6406.999
6501.00

65.02

6502.00

65.03

6503.00

65.04

6504.00

65.05

6505.10
6505.90
6506.10
6506.91

64.06

65.06

6506.92
6506.99
65.07

6507.00

66.01

6601.10

- มีสวนบนของรองเทาทาดวยหนังฟอกหรือหนังอัด
- มีสวนบนของรองเทาทาดวยวัตถุทอ
- อื่นๆ
- สวนบนของรองเทาและสวนประกอบของของดังกลาว
- พืน้ รองเทาดานนอกและสนรองเทา ทาดวยยางหรือพลาสติก
- - ทาดวยไม
- - - สนับแขง เครื่องหุม ขาและของที่คลายกัน และสวนประกอบของของดังกลาว
- - - อื่นๆ
ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู฿ด ทาดวยสักหลาด ไมไดอดั เป็นรูปทรง
หรือไมไดทาปีก รวมทั้งพลาโตและมังชอง (รวมถึงสลิตมังชอง) ทาดวยสักหลาด
ทรงหมวก ที่สานหรือทาโดยการประกอบแถบเขาดวยกันทาดวยวัตถุใดก็ตาม
ไมไดอดั เป็นรูปทรงหรือไมไดทาปีก ไมไดบุภายในหรือไมไดตกแตง
หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ทาดวยสักหลาด ทาจากตัวหมวก
จากฮู฿ดหรือพลาโตตามประเภทที่ 65.01 จะบุภายในหรือตกแตงหรือไมกต็ าม
หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่สานหรือทาโดยการประกอบแถบ
เขาดวยกัน ทาดวยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแตงหรือไมกต็ าม
- รางแหคลุมผม
- อื่นๆ
- เครื่องสวมศีรษะเพือ่ ความปลอดภัย
- - เฉพาะหมวกสาหรับกีฬาโปโลน้า
- - อื่นๆ
- - ทาดวยหนังเฟอร์
- - เฉพาะหมวกสาหรับกีฬาโปโลน้า
- - อื่นๆ
แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุม พืน้ ทรงหมวก โครงหมวก กระบังหนา
และแถบรัดคาง สาหรับเครื่องสวมศีรษะ
- รมปักในสวน และรมที่คลายกัน

6601.91 - - ที่มีดา มปรับความยาวได

6601.99 - - อื่นๆ

66.02
66.03

6602.00
6603.10
6603.20
6603.90

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

ไมเทา ไมเทาที่เป็นที่นั่ง แส (วิป) แสขี่มาและของที่คลายกัน
- ดามจับและปุมุ
- โครงรม รวมถึงโครงรมที่มีดา มติดอยู
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 640510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 640691 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 6406991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภทยอย 6406999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 6501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6504 ถึง 6507
สินคาภายใตประเภท 6504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 หรือ 6505 ถึง 6507
สินคาภายใตประเภท 6505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถึง 6504 หรือ 6506 ถึง 6507
สินคาภายใตประเภท 6505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถึง 6504 หรือ 6506 ถึง 6507
สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถึง 6505 หรือ 6507
สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถึง 6505 หรือ 6507
สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถึง 6505 หรือ 6507
สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถึง 6505 หรือ 6507
สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถึง 6505 หรือ 6507
สินคาภายใตประเภท 6506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 6503 ถึง 6505 หรือ 6507
สินคาภายใตประเภท 6507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากสองกรณีรวมกันคือ (ก) ประเภทยอยที่ 6603.20 และ
(ข) ประเภที่ 3920 ถึง 3921 5007 5111 ถึง 5113 5208 ถึง 5212 5309 ถึง 5311 5407 ถึง 5408 5512 ถึง 5516 5602 ถึง 5603 5801 ถึง 5811
5901 ถึง 5911 6001 ถึง 6006
สินคาภายใตประเภท 6601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากสองกรณีรวมกันคือ (ก) ประเภทยอยที่ 6603.20 และ
(ข) ประเภที่ 3920 ถึง 3921 5007 5111 ถึง 5113 5208 ถึง 5212 5309 ถึง 5311 5407 ถึง 5408 5512 ถึง 5516 5602 ถึง 5603 5801 ถึง 5811
5901 ถึง 5911 6001 ถึง 6006
สินคาภายใตประเภท 6601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากสองกรณีรวมกันคือ (ก) ประเภทยอยที่ 6603.20 และ
(ข) ประเภที่ 3920 ถึง 3921 5007 5111 ถึง 5113 5208 ถึง 5212 5309 ถึง 5311 5407 ถึง 5408 5512 ถึง 5516 5602 ถึง 5603 5801 ถึง 5811
5901 ถึง 5911 6001 ถึง 6006
สินคาภายใตประเภท 6602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
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ประเภท
67.01

67.02
67.03
67.04

68.01
68.02

68.03
68.04

68.05

68.06

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

6701.00 หนังและสวนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือขนออนติด ขนแข็ง
สวนของขนแข็ง ขนออน และของทาดวยของดังกลาว
(นอกจากของตามประเภทที่ 05.05 และกานขนนกที่จัดทาแลว )
6702.10 - ทาดวยพลาสติก
6702.90 - ทาดวยวัตถุอื่น
6703.00 ผมคนที่ตกแตง สาง ฟอก หรือจัดทาอยางอื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่นๆ
หรือวัตถุทออื่นๆ ที่จัดเตรียมเพือ่ ใชทาผมปลอมหรือของที่คลายกัน
6704.11 - - ผมปลอมสวมทั้งหัว
6704.19 - - อื่นๆ
6704.20 - ทาดวยผมคน
6704.90 - ทาดวยวัตถุอื่น
6801.00 หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพนื้ ทาดวยหินธรรมชาติ (ยกเวนหินชนวน)
6802.10 - กระเบือ้ ง ลูกบาศก์ และของที่คลายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผา
(รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส) หรือไมกต็ าม ซึ่งดานที่มีพนื้ ที่ผิวใหญที่สุด
ตองสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสที่มีดา นยาวนอยกวา
7 เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด ชิ้น และผงที่แตงสีแลว
6802.21 - - หินออน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์
6802.22 - - หินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต
6802.23 - - หินแกรนิต
6802.29 - - หินอื่นๆ
6802.91 - - หินออน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์
6802.92 - - หินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต
6802.93 - - หินแกรนิต
6802.99 - - หินอื่นๆ
6803.00 หินชนวนที่จัดทาแลว และของทาดวยหินชนวนหรือทาดวยหินชนวนอัด
6804.10 - หินโมและหินบด ใชสาหรับโม สี บด หรือบดละเอียด
6804.21 - - ทาดวยเพชรสังเคราะห์อดั หรือเพชรธรรมชาติอดั
6804.22 - - ทาดวยวัตถุขดั ถูอยางอื่นอัดหรือทาดวยเซรามิก
6804.23 - - ทาดวยหินธรรมชาติ
6804.30 - หินลับหรือหินขัด ที่ใชดว ยมือ
6805.10 - ติดบนแผนรองรับที่ทาดวยผาสิ่งทอเทานั้น
6805.20 - ติดบนแผนรองรับที่ทาดวยกระดาษหรือกระดาษแข็งเทานั้น
6805.30 - ติดบนแผนรองรับที่ทาดวยวัตถุอื่น
6806.10 - ใยขี้แร ใยหินและใยแรที่คลายกัน (รวมถึงของผสมระหวางของดังกลาว)
เป็นของกอง แผนบางหรือเป็นมวน
6806.20 - เอกซ์โฟลีเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แปนเด็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจาพวก
แรชนิดเอกซ์แปนเต็ดที่คลายกัน (รวมถึงของผสมระหวางของดังกลาว)
6806.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 6701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ หรือ ของทาดวยขนแข็งหรือขนออนตามประเภทที่ 6701 ที่ทา
มาจากขนแข็งหรือขนออน
สินคาภายใตประเภท 6702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
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68.07

6807.10 - เป็นมวน
6807.90 - อื่นๆ
6808.00 แผง แผน กระเบือ้ ง กอนเหลี่ยมและของที่คลายกัน ที่ทาดวยเสนใยพืช ฟาง
หรือทาดวยขี้กบ ชิ้นไม สะเก็ดไม ขี้เลื่อยหรือเศษไมอื่นๆ เกาะหรือ
ติดรวมกัน ดวยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจาพวกแรอื่นๆ
6809.11 - - ติดดานหนาหรือเสริมใหแข็งแรงดวยกระดาษหรือกระดาษแข็งเทานั้น
6809.19 - - อื่นๆ
6809.90 - เฉพาะหุน ทาฟันทาดวยปลาสเตอร์
- เฉพาะแบบปลาสเตอร์ที่ใชในอุตสาหกรรมเซรามิก
- อื่นๆ
6810.11 - - บล็อกและอิฐสาหรับกอสราง
6810.19 - - อื่นๆ
6810.91 - - องค์ประกอบของสิ่งกอสรางสาเร็จรูปใชในการกอสรางหรือวิศวกรรมโยธา
6810.99 - - อื่นๆ
6811.10 - แผนบางลูกฟูก
6811.20 - แผนบาง แผง กระเบือ้ งแบบอื่นๆ และของที่คลายกัน
6811.30 - หลอดหรือทอ และอุปกรณ์ตดิ ตั้งของหลอดหรือทอ
6811.90 - ของอื่นๆ
6812.50 - เสื้อผา ของที่ใชประกอบเครื่องแตงกาย รองเทาและเครื่องสวมศีรษะ
6812.60 - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด
6812.70 - ของที่ใชในการตอเชื่อมทาดวยเสนใยแอสเบสทอสอัดเป็นแผนบางหรือมวน
6812.901 - - - กระเบือ้ งปูพนื้ กระเบือ้ งติดผนัง
6812.909 - - - อื่นๆ
6813.10 - ผาเบรก
6813.90 - อื่นๆ
6814.10 - แผน แผนบาง และแถบ ทาดวยไมกาที่เกาะหรือติดรวมกันหรือที่ทาขึ้นใหม
6814.90 - อื่นๆ
6815.10 - ของทาดวยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ ที่ไมใชงานทางไฟฟูา
6815.20 - ของทาดวยถานพีต
6815.91 - - เฉพาะอิฐ แทง กระเบือ้ งที่ทนไฟ วัตถุสาหรับกอสรางชนิดทนไฟ
ที่คลายกัน ชนิดฟิวสต์คาสท์
- - เฉพาะอิฐ แทง กระเบือ้ งที่ทนไฟ วัตถุสาหรับกอสรางชนิดทนไฟ
ที่คลายกัน ชนิดอื่นหรือมีลักษณะตามที่ระบุไวในประเภทที่ 69.03
- - อื่นๆ
6815.99 - - เฉพาะเวเฟอร์หรือไดร์ที่ใชเป็นสวนหนึ่งของวงจรรวมซึ่งมีเนื้อสาร
เป็นซิลิคอนรอยละ 99 และอาจฉาบดานดวยทองหรืออลูมิเนียม
ที่ไมไดผานโปรแกรมวงจรไฟฟูา
- - เฉพาะอิฐ แทง กระเบือ้ งที่ทนไฟ วัตถุสาหรับกอสรางชนิดทนไฟ
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เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 6807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6807 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6808 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 680911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 680919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 680990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 680990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 680990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681011 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681091 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681099 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681250 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681260 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 681270
สินคาภายใตประเภทยอย 681270 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 681260
สินคาภายใตประเภทยอย 6812901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 6812909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6814 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681591 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681591 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681591 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681599 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 681599 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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69.01

6901.00

69.02

6902.10

6902.20

69.03

6902.90
6903.10
6903.20

69.06
69.07

6903.90
6904.10
6904.90
6905.10
6905.90
6906.00
6907.10

69.08

6907.90
6908.10

69.04
69.05

69.09

69.10
69.11

6908.90
6909.11
6909.12
6909.19
6909.90
6910.10
6910.90
6911.10
6911.90

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
ที่คลายกัน ชนิดฟิวสต์คาสท์
- - เฉพาะอิฐ แทง กระเบือ้ งที่ทนไฟ วัตถุสาหรับกอสรางชนิดทนไฟ
ที่คลายกัน ชนิดอื่นหรือมีลักษณะตามที่ระบุไวในประเภทที่ 69.03
- - อื่นๆ
อิฐ บล็อก กระเบือ้ ง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ทาดวยดินซากหอย
(เชน คีเซลกูหร์ ทริโพไลต์ หรือไดอะทอไมต์ ) หรือทาดวยดินทรายที่คลายกัน )
- มีธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม หรือโครเมียม ในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์
แคลเซียมออกไซด์ หรือโครมิกออกไซด์ อยางเดียวหรือ
รวมกันมากกวารอยละ 50 โดยน้าหนัก
- มีอะลูมินาหรือมีซิลิกาหรือมีของผสมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์
เหลานี้มากกวารอยละ 50 โดยน้าหนัก
- อื่นๆ
- ที่มีกราไฟต์หรือมีคาร์บอนอื่นๆ หรือมีของผสมของผลิตภัณฑ์เหลานี้
มากกวารอยละ 50 โดยน้าหนัก
- ที่มีอะลูมินาหรือมีของผสมหรือสารประกอบของอะลูมินา และที่มีซิลิกา
มากกวารอยละ 50 โดยน้าหนัก
- อื่นๆ
- อิฐกอสราง
- อื่นๆ
- กระเบือ้ งมุงหลังคา
- อื่นๆ
หลอดหรือทอ ทอนา ราง และอุปกรณ์ตดิ ตั้งสาหรับหลอดหรือทอหรือที่เป็นเซรามิก
- กระเบือ้ ง ลูกบาศก์และของที่คลายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผาหรือไมกต็ าม
ซึ่งดานที่มีพนื้ ที่ผิวใหญที่สุดตองสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
ที่มีดา นยาวนอยกวา 7 เซนติเมตร
- อื่นๆ
- กระเบือ้ ง ลูกบาศก์ และของที่คลายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผาหรือไมกต็ าม
ซึ่งดานที่มีพนื้ ที่ผิวใหญที่สุดตองสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
ที่มีดา นยาวนอยกวา 7 เซนติเมตร
- อื่นๆ
- - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชนา)
- - ของที่มีความแข็งเทียบเทา 9 หรือมากกวาตามสเกลของโมส์
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชนา)
- อื่นๆ
- เครื่องใชบนโต฿ะอาหารและเครื่องครัว
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 681599 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 681599 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 6902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 6907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 6908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
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69.12

6912.00 เครื่องใชบนโต฿ะอาหาร เครื่องครัว ของใชในบานเรือนอื่นๆ และของใช
ในหองน้า ที่เป็นเซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชนา)
6913.10 - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชนา)
6913.90 - อื่นๆ
6914.10 - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชนา)
6914.90 - อื่นๆ
7001.00 คูลเลต เศษแกวอื่นๆ และของที่ใชไมไดอื่นๆ ทาดวยแกว รวมทั้งแกว
ที่เป็นกอน
7002.10 - ลูกกลม
7002.20 - เสน
7002.31 - - ทาดวยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ
7002.32 - - ทาดวยแกวอื่นๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสนไมเกิน 5 x 10-6
ตอองศาเคลวินที่อณ
ุ หภูมิระหวาง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส
7002.39 - - อื่นๆ
7003.12 - - แตงสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทาใหทึบแสง ทาใหสะทอนแสง
หรือมีชั้นผิวสาหรับดูดกลืนแสง สะทอนแสงหรือไมสะทอนแสง
7003.19 - - อื่นๆ
7003.20 - แผนแกวที่เสริมดวยลวด
7003.30 - โพรไฟล์
7004.20 - แตงสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทาใหทึบแสง ทาใหสะทอนแสง
หรือมีชั้นผิวสาหรับดูดกลืนแสง สะทอนแสงหรือไมสะทอนแสง
7004.90 - แกวอื่นๆ
7005.101 - - - แกวเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส)
7005.109 - - - อื่นๆ
7005.211 - - - แกวเชิงทัศนศาสตร์
7005.219 - - - อื่นๆ
7005.291 - - - แกวเชิงทัศนศาสตร์
7005.299 - - - อื่นๆ
7005.30 - แกวที่เสริมดวยลวด
7006.001 - - - แกวเชิงทัศนศาสตร์ (ออปติคัลกลาส)
7006.009 - - - อื่นๆ
7007.11 - - มีขนาดและรูปทรงเหมาะสาหรับใชกบั ยานบก อากาศยาน
ยานอวกาศหรือยานน้า
7007.19 - - อื่นๆ
7007.21 - - มีขนาดและรูปทรงเหมาะสาหรับใชกบั ยานบก อากาศยาน
ยานอวกาศหรือยานน้า
7007.29 - - อื่นๆ
7008.00 ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทาดวยแกว

69.13
69.14
70.01
70.02

70.03

70.04

70.05

70.06
70.07

70.08

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 6912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6913 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6913 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6914 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 6914 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 700210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 700220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 700231 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 700232 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 700239 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7004 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7004 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7004 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7004 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 หรือ 7005 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 หรือ 7005 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7004 หรือ 7006 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7004 หรือ 7006 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7004 หรือ 7006 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7004 หรือ 7006 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7004 หรือ 7006 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7004 หรือ 7006 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7004 หรือ 7006 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7005 หรือ 7007 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7005 หรือ 7007 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7006 หรือ 7008 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7006 หรือ 7008 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7006 หรือ 7008 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7006 หรือ 7008 ถึง 7009
สินคาภายใตประเภท 7008 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7007 หรือ 7009
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ประเภท

ประเภทยอย

70.09

7009.10
7009.91
7009.92
7010.10
7010.20
7010.90

70.10

70.11

70.12
70.13

70.14
70.15
70.16

70.17

70.18

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- กระจกมองหลังสาหรับยานบก
- - ไมมีกรอบ
- - มีกรอบ
- แอมพูล
- จุก ฝาและที่ปิดอื่นๆ
- เฉพาะขวดชนิดเนื้อแกวเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบผิวดวยสารกันละลาย
ของเนื้อแกว ที่มีความจุ 2 ลิตร สาหรับบรรจุโลหิตหรือปลัสมา
- เฉพาะขวดชนิดเนื้อแกวเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบผิวดวยสารกันละลาย
ของเนื้อแกว ที่มีความจุ 0.5 ลิตรหรือ 1 ลิตร สาหรับบรรจุน้าเกลือฉีด
โลหิต ปลัสมาหรือบรรจุยาที่ใหทางเสนเลือด
- เฉพาะขวดชนิดเนื้อแกวเป็นกลางหรือชนิดที่เคลือบผิวดวยสารกันละลาย
ของเนื้อแกว ที่มีความจุไมเกิน 0.03 ลิตร สาหรับบรรจุยาฉีด
- อื่นๆ
- สาหรับทาหลอดไฟฟูา
- สาหรับทาหลอดแคโทดเรย์
- อื่นๆ
แกวไสในสาหรับกระติกสูญญากาศหรือสาหรับภาชนะสูญญากาศอื่นๆ
- ทาดวยแกวเซรามิก
- - ทาดวยเลดคริสตัล
- - อื่นๆ
- - ทาดวยเลดคริสตัล

7011.10
7011.20
7011.90
7012.00
7013.10
7013.21
7013.29
7013.31
7013.32 - - ทาดวยแกวที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเสน ไมเกิน 5 x 10-6
ตอองศาเคลวินที่อณ
ุ หภูมิระหวาง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส
7013.39 - - อื่นๆ
7013.91 - - ทาดวยเลดคริสตัล
7013.99 - - อื่นๆ
7014.00 เครื่องแกวที่ใชใหสัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ทาดวยแกว (นอกจาก
ของตามประเภทที่ 70.15) ที่ไมไดตกแตงเพือ่ ใชงานทางทัศนศาสตร์
7015.10 - กระจกแวนตาชนิดปรับสายตา
7015.90 - อื่นๆ
7016.10 - ลูกบาศก์แกว และแกวทาเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีสิ่งรองรับ
หรือไมกต็ าม สาหรับใชเป็นโมเสกหรือเพือ่ การประดับที่คลายกัน
7016.90 - อื่นๆ
7017.10 - ทาดวยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ
7017.20 - ทาดวยแกวอื่นๆ ที่สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเสนไมเกิน 5 X 10-6
ตอองศาเคลวินที่อณ
ุ หภูมิระหวาง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส
7017.90 - อื่นๆ
7018.10 - ลูกปัด ไขมุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียมและ

สินคาภายใตประเภท 7009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7008
สินคาภายใตประเภท 7009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7008
สินคาภายใตประเภท 7009 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7003 ถึง 7008
สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7009 หรือ 7011 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7009 หรือ 7011 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7009 หรือ 7011 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7009 หรือ 7011 ถึง 7020

สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7009 หรือ 7011 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7009 หรือ 7011 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7011 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7010 หรือ 7012 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7011 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7010 หรือ 7012 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7011 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7010 หรือ 7012 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7012 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7011 หรือ 7013 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7012 หรือ 7014 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7012 หรือ 7014 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7012 หรือ 7014 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7012 หรือ 7014 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7012 หรือ 7014 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7012 หรือ 7014 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7012 หรือ 7014 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7012 หรือ 7014 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7014 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7013 หรือ 7015 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7015 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7014 หรือ 7016 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7015 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7014 หรือ 7016 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7016 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7015 หรือ 7017 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7016 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7015 หรือ 7017 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7017 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7016 หรือ 7018 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7017 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7016 หรือ 7018 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7017 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7016 หรือ 7018 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7017 หรือ 7019 ถึง 7020
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ประเภท

70.19

70.20
71.01

71.02

71.03

71.04

71.05
71.06

71.07

ประเภทยอย
7018.20
7018.90
7019.11
7019.12
7019.19
7019.31
7019.32
7019.39
7019.40
7019.51
7019.52
7019.59
7019.901
7019.909
7020.00
7101.10
7101.21
7101.22
7102.10
7102.21
7102.29
7102.31
7102.39
7103.10
7103.91
7103.99
7104.10
7104.20
7104.90
7105.10
7105.90
7106.10
7106.91
7106.921
7106.929
7107.00

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
แกวทาเป็นของขนาดเล็กที่คลายกัน
- ลูกกลมแกวขนาดเล็กที่มีเสนผาศูนย์กลางไมเกิน 1 มิลลิเมตร
- อื่นๆ
- - ดายที่ตดั เป็นเสนสั้น มีความยาวไมเกิน 50 มิลลิเมตร
- - สายใย
- - อื่นๆ
- - เสื่อ
- - แผนบาง (วอยล์)
- - อื่นๆ
- ผาทอทาดวยสายใย
- - มีความกวางไมเกิน 30 เซนติเมตร
- - ผาทอลายขัด มีความกวางเกิน 30 เซนติเมตร หนักนอยกวา 250 กรัม
ตอตารางเมตร ทาดวยใยยาวที่วัดขนาดดายเดี่ยวแตละเสนไมเกิน 136 เทกซ์
- - อื่นๆ
- - - ใยแกว (รวมถึงปุยแกว)
- - - อื่นๆ
ของอื่นๆ ทาดวยแกว
- ไขมุกธรรมชาติ
- - ไมไดตกแตง
- - ตกแตงแลว
- ไมไดคัด
- - ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเลื่อย หรือทาใหแยก
- - อื่นๆ
- - ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเลื่อย หรือทาใหแยก
- - อื่นๆ
- ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเลื่อยหรือทาเป็นรูปทรงอยางหยาบ ๆ
- - ทับทิม แซปไฟร์และมรกต
- - อื่นๆ
- พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์
- อื่นๆ ไมไดตกแตงหรือเพียงแตเลื่อยหรือทาเป็นรูปทรงอยางหยาบๆ
- อื่นๆ
- ของเพชร
- อื่นๆ
- เป็นผง
- - ยังไมไดขึ้นรูป
- - - เงินแทง
- - - อื่นๆ
โลหะสามัญที่หมุ ติดดวยเงิน ที่ไมไดจัดทามากไปกวาขั้นกึ่งสาเร็จรูป

สินคาภายใตประเภท 7018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7017 หรือ 7019 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7017 หรือ 7019 ถึง 7020
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 7020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7007 ถึง 7019
สินคาภายใตประเภท 7101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยงไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 7101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยงไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 7101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อไขมุกธรรมชาติหรือไขมุกเลี้ยงไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 7102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมาจากเพชรในธรรมชาติที่ไดมาจากในอาณาเขตของประเทศคูสัญญา
สินคาภายใตประเภท 7103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

71.08

7108.11
7108.12
7108.13
7108.20
7109.00
7110.11
7110.19
7110.21
7110.29
7110.31
7110.39
7110.41
7110.49
7111.00
7112.30
7112.91

71.09
71.10

71.11
71.12

7112.92

71.13

71.14

71.15
71.16
71.17

71.18
72.01

7112.99
7113.11
7113.19
7113.20
7114.11
7114.19
7114.20
7115.10
7115.90
7116.10
7116.20
7117.11
7117.19
7117.90
7118.10
7118.90
7201.10
7201.20
7201.50

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - เป็นผง
- - อื่นๆ ในลักษณะที่ยงั ไมไดขึ้นรูป
- - อื่นๆ ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูป
- เงินตรา
โลหะสามัญหรือเงิน ที่หมุ ติดดวยทองคา ไมไดทามากไปกวาขั้นกึ่งสาเร็จรูป
- - ยังไมไดขึ้นรูป หรือเป็นผง
- - อื่นๆ
- - ยังไมไดขึ้นรูป หรือเป็นผง
- - อื่นๆ
- - ยังไมไดขึ้นรูป หรือเป็นผง
- - อื่นๆ
- - ยังไมไดขึ้นรูป หรือเป็นผง
- - อื่นๆ
โลหะสามัญ เงินหรือทองคา ที่หมุ ติดดวยแพลทินัม ที่ไมไดทามากไปกวาขั้นกึ่งสาเร็จรูป
- เถาที่มีโลหะมีคาหรือสารประกอบโลหะมีคา
- - ของทองคา รวมถึงโลหะที่หมุ ติดดวยทองคา แตไมรวมถึงเศษผง
ของทองคาที่มีโลหะมีคาอื่นๆ ปนอยู
- - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หมุ ติดดวยแพลทินัม แตไมรวมถึง
เศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีคาอื่นๆ ปนอยู
- - อื่นๆ
- - ทาดวยเงิน จะชุบหรือหุม ติดดวยโลหะมีคาอื่นๆ หรือไมกต็ าม
- - ทาดวยโลหะมีคาอื่นๆ จะชุบหรือหุม ติดดวยโลหะมีคาหรือไมกต็ าม
- ทาดวยโลหะสามัญที่หมุ ติดดวยโลหะมีคา
- - ทาดวยเงิน จะชุบหรือหุม ติดดวยโลหะมีคาอื่นๆ หรือไมกต็ าม
- - ทาดวยโลหะมีคาอื่นๆ จะชุบหรือหุม ติดดวยโลหะมีคาหรือไมกต็ าม
- ทาดวยโลหะสามัญ ที่หมุ ติดดวยโลหะมีคา
- ตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผาหรือตะแกรงทาดวยแพลทินัม
- อื่นๆ
- ทาดวยไขมุกธรรมชาติ หรือไขมุกเลี้ยง
- ทาดวยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์ หรือทาขึ้นใหม)
- - กระดุมขอมือเชิ้ต และสตัด
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- เหรียญกษาปน์ (นอกจากเหรียญทองคา) ที่ใชชาระหนี้ตามกฎหมายไมได
- อื่นๆ
- เหล็กถลุงไมเจือที่มีฟอสฟอรัสรอยละ 0.5 หรือนอยกวาโดยน้าหนัก
- เหล็กถลุงไมเจือที่มีฟอสฟอรัสมากกวารอยละ 0.5
- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปิเกล

สินคาภายใตประเภท 7108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 711311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 711319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 711320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 711411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 711419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 711420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถึง 7114 หรือ 7116 ถึง 7117
สินคาภายใตประเภท 7115 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถึง 7114 หรือ 7116 ถึง 7117
สินคาภายใตประเภท 7116 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถึง 7115 หรือ 7117
สินคาภายใตประเภท 7116 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถึง 7115 หรือ 7117
สินคาภายใตประเภท 7117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถึง 7116
สินคาภายใตประเภท 7117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถึง 7116
สินคาภายใตประเภท 7117 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7113 ถึง 7116
สินคาภายใตประเภท 7118 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7118 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
131

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

72.02

7202.11
7202.19
7202.21
7202.29
7202.30
7202.41
7202.49
7202.50
7202.60
7202.70
7202.80
7202.91
7202.92
7202.93
7202.99
7203.10
7203.90
7204.10
7204.21
7204.29
7204.30
7204.41

72.03
72.04

72.05

72.06
72.07

72.08

7204.49
7204.50
7205.10
7205.21
7205.29
7206.10
7206.90
7207.11
7207.12
7207.19
7207.20
7208.10
7208.25

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - มีคาร์บอนมากกวารอยละ 2 โดยน้าหนัก
- - อื่นๆ
- - มีซิลิคอนมากกวารอยละ 55 โดยน้าหนัก
- - อื่นๆ
- เฟอโรซิลิโคแมงกานีส
- - มีคาร์บอนมากกวารอยละ 4 โดยน้าหนัก
- - อื่นๆ
- เฟอโรซิลิโคโครเมียม
- เฟอโรนิกเกิล
- เฟอโรโมลิบดีนัม
- เฟอโรทังสเตน และเฟอโรซิลิโคทังสเตน
- - เฟอโรไทเทเนียม และเฟอโรซิลิโคไทเทเนียม
- - เฟอโรวาเนเดียม
- - เฟอโรไนโอเบียม
- - อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์จาพวกเหล็กที่ไดจากสินแรเหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดกั ชัน
- อื่นๆ
- เศษและของที่ใชไมได ที่เป็นเหล็กหลอ
- - เศษและของที่ใชไมได ที่เป็นเหล็กกลาไมเป็นสนิม
- - อื่นๆ
- เศษและของที่ใชไมได ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกลา ที่ชุบ หรือเคลือบดวยดีบุก
- - เศษที่ไดจากการกลึง เศษที่ไดจากการไส ชิ้นเล็กชิ้นนอย
เศษขูดผิวขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ไดจากการแตงขอบ
เศษที่ไดจากการตอกพิมพ์ จะมัดหรือหอหรือไมกต็ าม
- - อื่นๆ
- อินกอตที่หลอมจากของที่ใชไมได
- เม็ด
- - ของเหล็กกลาเจือ
- - อื่นๆ
- อินกอต
- อื่นๆ
- - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส)
และมีความกวางวัดไดนอยกวา 2 เทาของความหนา
- - อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส)
- - อื่นๆ
- มีคาร์บอนตั้งแตรอยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
- เป็นมวน ไมไดทามากไปกวารีดรอน มีลวดลาย
- - มีความหนาตั้งแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป

สินคาภายใตประเภทยอย 720211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720241 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720249 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720250 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720260 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720270 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720280 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720291 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720292 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720293 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720299 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720429 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720441 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 720449 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720450 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 720690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206
สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206
สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206
สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206
สินคาภายใตประเภท 7207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนประเภทที่ 7206
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย
7208.26
7208.27
7208.36
7208.37
7208.38
7208.39

72.09

72.10

72.11

7208.40
7208.51
7208.52
7208.53
7208.54
7208.90
7209.15
7209.16
7209.17
7209.18
7209.25
7209.26
7209.27
7209.28
7209.90
7210.11
7210.12
7210.20
7210.30
7210.41
7210.49
7210.50
7210.61
7210.69
7210.70
7210.90
7211.13
7211.14
7211.19

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - มีความหนาตั้งแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร
- - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร
- - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกิน 10 มิลลิเมตร
- - เฉพาะชนิดทีเอ็มบีพี
- - อื่นๆ
- - เฉพาะชนิดทีเอ็มบีพี
- - อื่นๆ
- ไมเป็นมวน ไมไดทามากไปกวารีดรอน มีลวดลาย
- - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกิน 10 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร
- - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร
- อื่นๆ
- - มีความหนาตั้งแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป
- - มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แตนอยกวา 3 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกิน 1 มิลลิเมตร
- - มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป
- - มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แตนอยกวา 3 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกิน 1 มิลลิเมตร
- - มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร
- อื่นๆ
- - ที่มีความหนาตั้งแต 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป
- - ที่มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร
- ชุบหรือเคลือบดวยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต
- ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีใชไฟฟูา
- - เป็นลูกฟูก
- - อื่นๆ
- ชุบหรือเคลือบดวยโครเมียมออกไซด์ หรือดวยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์
- - ชุบหรือเคลือบดวยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี
- - อื่นๆ
- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบดวยพลาสติก
- อื่นๆ
- - รีดทั้งสี่ดา นหรือรีดผานโคลสบ็อกซ์ มีความกวางเกิน 150 มิลลิเมตร
และมีความหนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร ไมเป็นมวน และไมมีลวดลาย
- - อื่นๆ มีความหนาตั้งแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

72.12

7211.23
7211.29
7211.90
7212.10
7212.20
7212.30
7212.40

72.13

72.14

7212.50
7212.60
7213.10
7213.20
7213.91
7213.99
7214.10
7214.20

72.15

7214.30
7214.91
7214.99
7215.10

72.16

7215.50
7215.90
7216.10
7216.21
7216.22
7216.31
7216.32
7216.33
7216.40
7216.50
7216.61
7216.69
7216.91

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - มีคาร์บอนนอยกวารอยละ 0.25 โดยน้าหนัก
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- ชุบหรือเคลือบดวยดีบุก
- ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีใชไฟฟูา
- ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีอื่น
- เฉพาะที่เคลือบดวยพลาสติก
- อื่นๆ
- ชุบหรือเคลือบอยางอื่น
- หุม ติด
- มีรอยเวา ซี่ รอง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทาขึ้นในระหวางกรรมวิธีรีด
- อื่นๆ ทาดวยเหล็กกลาตัดงาย
- - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเสนผาศูนย์กลางไดนอยกวา 14 มิลลิเมตร
- - อื่นๆ
- ตี
- มีรอยเวา ซี่ รอง หรือมีลักษณะอื่นที่ทาขึ้นในระหวางกรรมวิธีรีด
หรือบิดตัวหลังจากการรีด
- อื่นๆ ทาดวยเหล็กกลาตัดงาย
- - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส)
- - อื่นๆ
- ทาดวยเหล็กกลาตัดงาย ไมไดทามากไปกวาขึ้นรูปขณะเย็น
หรือตกแตงขณะเย็น
- อื่นๆ ไมไดทามากไปกวาขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแตงขณะเย็น
- อื่นๆ
- หนาตัดรูป U I หรือ H ไมไดทามากไปกวา รีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด
ที่มีความสูงนอยกวา 80 มิลลิเมตร
- - หนาตัดรูป L
- - หนาตัดรูป T
- - หนาตัดรูป U
- - หนาตัดรูป I
- - หนาตัดรูป H
- หนาตัดรูป L หรือ T ไมไดทามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด
ที่มีความสูงตั้งแต 80 มิลลิเมตรขึ้นไป
- มุม รูปทรง และหนาตัดรูปตาง ๆ อยางอื่น ไมไดทามากไปกวารีดรอน
ดึงรอน หรืออัดรีด
- - ไดจากผลิตภัณฑ์แผนรีด
- - อื่นๆ
- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแตงขณะเย็น ไดจากผลิตภัณฑ์แผนรีด

สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213
สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213
สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213
สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213
สินคาภายใตประเภท 7214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213
สินคาภายใตประเภท 7215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถึง 7214
สินคาภายใตประเภท 7215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถึง 7214
สินคาภายใตประเภท 7215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถึง 7214
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
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ประเภท
72.17

72.18

72.19

72.20

72.21
72.22

72.23
72.24

ประเภทยอย
7216.99
7217.10
7217.20
7217.301
7217.309
7217.90
7218.10
7218.91
7218.99
7219.11
7219.12
7219.13
7219.14
7219.21
7219.22
7219.23
7219.24
7219.31
7219.32
7219.33
7219.34
7219.35
7219.90
7220.11
7220.12
7220.20
7220.90
7221.00
7222.11
7222.19
7222.20
7222.30
7222.401
7222.409
7223.00
7224.10
7224.90

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - อื่นๆ
- ไมไดชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไมกต็ าม
- ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี
- - - ดวยดีบุก
- - - อื่นๆ
- อื่นๆ
- อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ
- - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส)
- - อื่นๆ
- - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกิน 10 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร
- - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร
- - มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกิน 10 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร
- - มีความหนานอยกวา 3 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป
- - มีความหนาตั้งแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แตนอยกวา 4.75 มิลลิเมตร
- - มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แตนอยกวา 3 มิลลิเมตร
- - มีความหนาตั้งแต 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แตไมเกิน 1 มิลลิเมตร
- - มีความหนานอยกวา 0.5 มิลลิเมตร
- อื่นๆ
- - มีความหนาตั้งแต 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป
- - มีความหนานอยกวา 4.75 มิลลิเมตร
- ไมไดทามากไปกวารีดเย็น (โคลด์รีดวิ ส์)
- อื่นๆ
ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเป็นมวนอยางไมเป็นระเบียบ
ทาดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม
- - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม
- - อื่นๆ
- ทอนและเสน ไมไดทามากไปกวาขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแตงขณะเย็น
- ทอนและเสนอื่นๆ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน ดึงรอนหรืออัดรีด
- - - อื่นๆ
ลวดทาดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม
- อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7216 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7208 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7217 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
สินคาภายใตประเภท 7218 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7218 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7218 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 721931 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 721932 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 721933 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 721934 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 721935 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 722011 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 722012 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 722020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 722090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7222
สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221
สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221
สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221
สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221
สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221
สินคาภายใตประเภท 7222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221
สินคาภายใตประเภท 7223 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7221 ถึง 7222
สินคาภายใตประเภท 7224 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7224 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

72.25

7225.111
7225.119
7225.191
7225.199
7225.201
7225.209
7225.30
7225.40
7225.50
7225.91
7225.92
7225.99
7226.111
7226.119
7226.191
7226.199
7226.201
7226.209
7226.91
7226.92
7226.93
7226.94
7226.99
7227.10
7227.20
7227.90
7228.101
7228.109
7228.201
7228.209
7228.30
7228.40
7228.50
7228.60
7228.701
7228.709
7228.80
7229.10

72.26

72.27

72.28

72.29

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน
- - - อื่นๆ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน
- - - อื่นๆ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน
- - - อื่นๆ
- อื่นๆ ไมไดทามากไปกวารีดรอน เป็นมวน
- อื่นๆ ไมไดทามากไปกวารีดรอน ไมเป็นมวน
- อื่นๆ ไมไดทามากไปกวารีดเย็น (โคลด์รีดวิ ส์)
- - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีใชไฟฟูา
- - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีอื่น
- - อื่นๆ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน
- - - อื่นๆ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน
- - - อื่นๆ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน
- - - อื่นๆ
- - ไมไดทามากไปกวารีดรอน
- - ไมไดทามากไปกวารีดเย็น (โคลด์รีดวิ ส์)
- - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีใชไฟฟูา
- - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี โดยวิธีอื่น
- - อื่นๆ
- ทาดวยเหล็กกลารอบสูง
- ทาดวยเหล็กกลาซิลิโคแมงกานีส
- อื่นๆ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด
- - - อื่นๆ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด
- - - อื่นๆ
- ทอนและเสนอื่นๆ ไมไดทามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด
- ทอนและเสนอื่นๆ ไมไดทามากไปกวาการตี
- ทอนและเสนอื่นๆ ไมไดทามากไปกวาขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแตงขณะเย็น
- ทอนและเสนอื่นๆ
- - - ไมไดทามากไปกวารีดรอน ดึงรอน หรืออัดรีด
- - - อื่นๆ
- ทอนกลวงและเสนกลวงที่ใชในการเจาะ
- ทาดวยเหล็กกลารอบสูง

สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
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สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
สินคาภายใตประเภท 7225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7226
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7226 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7225
สินคาภายใตประเภท 7227 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7228
สินคาภายใตประเภท 7227 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7228
สินคาภายใตประเภท 7227 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7228
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7228 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227
สินคาภายใตประเภท 7229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227 ถึง 7228
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บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

73.01
73.02

73.03
73.04

73.05

73.06

ประเภทยอย
7229.20
7229.90
7301.10
7301.20
7302.10
7302.30
7302.40
7302.90
7303.00
7304.10
7304.21
7304.29
7304.31
7304.39
7304.41
7304.49
7304.51
7304.59
7304.90
7305.11
7305.12
7305.19
7305.20
7305.31
7305.39
7305.90
7306.10
7306.20
7306.30
7306.40
7306.50

73.07

7306.60
7306.90
7307.11
7307.19

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ทาดวยเหล็กกลาซิลิโคแมงกานีส
- อื่นๆ
- ชีตไพลิง
- มุม รูปทรงและหนาตัดรูปตาง ๆ
- ราง
- ลิ้นประแจหลีก หัวตะเข คันยึดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่นๆ
- เหล็กประกับราง และแผนรองราง
- อื่นๆ
หลอดหรือทอ และโพรไฟล์กลวง ทาดวยเหล็กหลอ
- ทอชนิดที่ใชเป็นทอสงน้ามันหรือก฿าซ
- - ทอเจาะ
- - อื่นๆ
- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดวิ ส์)
- - อื่นๆ
- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดวิ ส์)
- - อื่นๆ
- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดวิ ส์)
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- - เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตามแนวยาว
- - อื่นๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว
- - อื่นๆ
- ทอผนังบอ (เคสซิง) ชนิดที่ใชในการเจาะน้ามัน หรือก฿าซ
- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- ทอชนิดที่ใชเป็นทอสงน้ามันหรือก฿าซ
- ทอผนังบอ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใชในการเจาะน้ามันหรือก฿าซ
- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทาดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลาไมเจือ
- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทาดวยเหล็กกลา
ไมเป็นสนิม
- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทาดวย
เหล็กกลาเจืออื่นๆ
- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไมเป็นวงกลม
- อื่นๆ
- - ทาดวยเหล็กหลอที่ตแี ผไมได
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227 ถึง 7228
สินคาภายใตประเภท 7229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7227 ถึง 7228
สินคาภายใตประเภท 7301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7305 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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ประเภท

73.08

73.09
73.10

73.11
73.12
73.13

73.14

ประเภทยอย
7307.21
7307.22
7307.23
7307.29
7307.91
7307.92
7307.93
7307.99
7308.10
7308.20

7308.30
7308.40
7308.90
7309.001
7309.009
7310.10
7310.21
7310.29
7311.00
7312.10
7312.90
7313.00

7314.12
7314.13
7314.14
7314.19
7314.20

7314.31
7314.39
7314.41
7314.42

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - หนาแปลน
- - ของอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก
- - อุปกรณ์ตดิ ตั้งสาหรับการเชื่อมชน
- - อื่นๆ
- - หนาแปลน
- - ของอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก
- - อุปกรณ์ตดิ ตั้งสาหรับการเชื่อมชน
- - อื่นๆ
- สะพาน และสวนของสะพาน
- เฉพาะเสาโครงเหล็ก (สตีลทาวเวอร์) สาหรับติดตั้งสายสงไฟฟูาแรงสูง
ตั้งแต 66,000 โวลต์ขึ้นไป
- อื่นๆ
- ประตูหนาตาง กรอบของประตูหนาตางและธรณีประตู
- อุปกรณ์สาหรับนั่งราน เหล็กแบบ เสาค้าหรือสิ่งค้ายันในการกอสราง
- อื่นๆ
- - - บุดา นในหรือหุม ฉนวนความรอน
- - - อื่นๆ
- มีความจุตั้งแต 50 ลิตรขึ้นไป
- - กระปองที่ตอ งปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเมมขอบ
- - อื่นๆ
ภาชนะสาหรับบรรจุกา฿ ซอัดหรือก฿าซเหลว ทาดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
- ลวดเกลียว โรป และเคเบิล
- อื่นๆ
ลวดหนามทาดวยเหล็กหรือเหล็กกลา แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว
มีหรือไมมีหนามและลวดคูตเี กลียวหลวมๆ ชนิดที่ใชทารั้ว
ทาดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
- - แถบที่เป็นวงสาหรับใชกบั เครื่องจักร ทาดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม
- - แถบที่เป็นวงอื่นๆ สาหรับใชกบั เครื่องจักร
- - ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผาที่ไดจากการทอ ทาดวยเหล็กกลา
ไมเป็นสนิม
- - อื่นๆ
- ตะแกรง ตาขาย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ทาดวยลวดที่มีขนาดภาค
ตัดขวางใหญที่สุดตั้งแต 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแตละชองมีขนาดตั้งแต
100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป
- - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี
- - อื่นๆ
- - ชุบหรือเคลือบดวยสังกะสี
- - เคลือบดวยพลาสติก

สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7308 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7312 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7312 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7313 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

73.15

73.16
73.17

73.18

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

7314.49 - - อื่นๆ
7314.50 - เอกซ์แพนเด็ดเมทัล
7315.11 - - โซแบบโรลเลอร์

สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7314 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 731511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

7315.12 - - โซอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 731512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731512 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.19 - - สวนประกอบ
7315.20 - โซชนิดสคิด

สินคาภายใตประเภทยอย 731519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 731520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.81 - - แบบสตัดลิงก์

สินคาภายใตประเภทยอย 731581 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731581 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.82 - - อื่นๆ แบบเวลเด็ดลิงก์

สินคาภายใตประเภทยอย 731582 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731582 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.89 - - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 731589 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 731589 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 731519 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7315.90 - สวนประกอบอื่นๆ
7316.00 สมอ สมอเกา และสวนประกอบของของดังกลาว ทาดวยเหล็ก
หรือเหล็กกลา
7317.00 ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา
(นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คลายกัน
ทาดวยเหล็กหรือเหล็กกลา จะมีหัวทาดวยวัตถุอื่นหรือไมกต็ าม
แตไมรวมถึงของดังกลาวที่มีหัวทาดวยทองแดง
7318.11 - - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม
7318.12 - - ตะปูควงอื่นๆ สาหรับใชกบั ไม
7318.13 - - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน
7318.14 - - ตะปูควงชนิดทาเกลียวในไดในตัว
7318.15 - - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมีแปูนเกลียว
หรือแหวนรองหรือไมกต็ าม
7318.16 - - แปูนเกลียว
7318.19 - - อื่นๆ
7318.21 - - แหวนสปริง และแหวนล็อกอื่นๆ
7318.22 - - แหวนรองอื่นๆ
7318.23 - - หมุดย้า
7318.24 - - สลักและสลักผา

สินคาภายใตประเภทยอย 731590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7316 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7312 หรือ 7315
สินคาภายใตประเภท 7317 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท
73.19

73.20

73.21

73.22

73.23

ประเภทยอย
7318.29
7319.10
7319.20
7319.30
7319.90
7320.10
7320.20
7320.90
7321.11

- - อื่นๆ
- เข็มเย็บ เข็มชุน หรือเข็มปัก
- เข็มซอนปลาย
- เข็มหมุดอื่นๆ
- อื่นๆ
- แหนบรถยนต์ และแผนที่ใชเป็นแหนบดังกลาว
- สปริงขดแบบกนหอย
- อื่นๆ
- - ที่ใชกา฿ ซเชื้อเพลิง หรือที่ใชไดทั้งก฿าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7318 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.12 - - ที่ใชเชื้อเพลิงเหลว

สินคาภายใตประเภทยอย 732112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.13 - - ที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง

สินคาภายใตประเภทยอย 732113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.81 - - ที่ใชกา฿ ซเชื้อเพลิง หรือที่ใชไดทั้งก฿าซเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 732181 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732181 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.82 - - ที่ใชเชื้อเพลิงเหลว

สินคาภายใตประเภทยอย 732182 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732182 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.83 - - ที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง

สินคาภายใตประเภทยอย 732183 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 732183 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 732190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

7321.90
7322.11
7322.19
7322.90
7323.10

สินคาภายใตประเภทยอย 732190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7322 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7322 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7322 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

7323.91
7323.92
7323.93
7323.94

73.24

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

7323.99
7324.10
7324.21

- สวนประกอบ
- - ทาดวยเหล็กหลอ
- - อื่นๆ
- อื่นๆ
- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกลา รวมทั้งของที่ใชขดั หมอ แผน ถุงมือ
และของที่คลายกันสาหรับขัดหรือขัดถู
- - ทาดวยเหล็กหลอ ไมเคลือบหรือทาใหผิวมันดวยเอนาเมล
- - ทาดวยเหล็กหลอ เคลือบหรือทาใหผิวมันดวยเอนาเมล
- - ทาดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม
- - ทาดวยเหล็ก (นอกจากเหล็กหลอ ) หรือเหล็กกลา เคลือบ
หรือทาใหผิวมันดวยเอนาเมล
- - อื่นๆ
- อางลางชาม และอางลางหนา ทาดวยเหล็กกลาไมเป็นสนิม
- - ทาดวยเหล็กหลอ จะเคลือบหรือทาใหผิวมันดวยเอนาเมลหรือไมกต็ าม

สินคาภายใตประเภท 7323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

73.25

73.26

74.01
74.02
74.03

74.04
74.05
74.06
74.07

74.08

ประเภทยอย
7324.29
7324.90
7325.10
7325.91
7325.99
7326.11
7326.19
7326.201
7326.209
7326.90
7401.10
7401.20
7402.00
7403.11
7403.12
7403.13
7403.19
7403.21
7403.22
7403.23
7403.29
7404.00
7405.00
7406.10
7406.20
7407.10
7407.21
7407.22
7407.29
7408.11
7408.19
7408.21
7408.22

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - อื่นๆ
- อื่นๆ รวมถึงสวนประกอบ
- ทาดวยเหล็กหลอ ที่ตแี ผไมได
- - ลูกกลมสาหรับบดและของที่คลายกันใชกบั เครื่องจักรสาหรับบด
- - อื่นๆ
- - ลูกกลมสาหรับบดและของที่คลายกันใชกบั เครื่องจักรสาหรับบด
- - อื่นๆ
- - - ตะกรา ตะแกรงหรือสิ่งที่คลายกัน หุม หรือ เคลือบดวยพลาสติก
- - - อื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร
- อื่นๆ
- คอปเปอร์แมตต์
- ซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์)
ทองแดงไมบริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงสาหรับการทาใหบริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟูา
- - แคโทด และสวนของแคโทด
- - ทอนที่ใชทาลวด
- - บิลเล็ต
- - อื่นๆ
- - โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)
- - โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)
- - โลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล)
หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิลและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)
- - ทองแดงเจืออื่นๆ (นอกจากมาสเตอร์แอลลอย ตามประเภทที่ 74.05)
เศษและของที่ใชไมได ที่เป็นทองแดง
มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง
- ผงที่มีโครงสรางแบบน็อนลาเมลลา
- ผงที่มีโครงสรางแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด
- ทาดวยทองแดงบริสุทธิ์
- - ทาดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)
- - ทาดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล)
หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและ นิกเกิลและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)
- - อื่นๆ
- - มีขนาดของภาคตัดขวางสวนที่ใหญที่สุดเกิน 6 มิลลิเมตร
- - อื่นๆ
- - ทาดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)
- - ทาดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล)
หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิลและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)

สินคาภายใตประเภทยอย 732429 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732591 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732599 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732619 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 7326201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 7326209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 732690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7325
สินคาภายใตประเภทยอย 732690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7325
สินคาภายใตประเภท 7401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7403 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7404 จะไดถิ่นกาเนิดโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการจัดจาแนกพิกดั ฯ โดยเศษและของที่ใชไมไดนั้นไดมาจากภายในอาณาเขตของประเทศคูสัญญาหนึ่งหรือมากกวา
หนึ่งประเทศ
สินคาภายใตประเภท 7405 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407
สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407
สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407
สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407
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ประเภท
74.09

74.10

74.11

74.12
74.13
74.14
74.15

74.16
74.17
74.18

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

7408.29
7409.11
7409.19
7409.21
7409.29
7409.31
7409.39
7409.40

- - อื่นๆ
- - เป็นมวน
- - อื่นๆ
- - เป็นมวน
- - อื่นๆ
- - เป็นมวน
- - อื่นๆ
- ทาดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล)
หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและ นิกเกิลและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)
7409.90 - ทาดวยทองแดงเจืออื่นๆ
7410.11 - - ทาดวยทองแดงบริสุทธิ์

สินคาภายใตประเภท 7408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7407
สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

7410.12 - - ทาดวยทองแดงเจือ

สินคาภายใตประเภท 7410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากแผน แผนบาง หรือแถบตามประเภทที่ 7409 ซึ่งมีความหนานอยกวา 5 มิลลิเมตร

7410.21 - - ทาดวยทองแดงบริสุทธิ์

สินคาภายใตประเภท 7410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากแผน แผนบาง หรือแถบตามประเภทที่ 7409 ซึ่งมีความหนานอยกวา 5 มิลลิเมตร

7410.22 - - ทาดวยทองแดงเจือ

สินคาภายใตประเภท 7410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากแผน แผนบาง หรือแถบตามประเภทที่ 7409 ซึ่งมีความหนานอยกวา 5 มิลลิเมตร

7411.10 - ทาดวยทองแดงบริสุทธิ์
7411.21 - - ทาดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)
7411.22 - - ทาดวยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิกเกิล)
หรือโลหะเจือที่มีทองแดงและ นิกเกิลและสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)
7411.29 - - อื่นๆ
7412.10 - ทาดวยทองแดงบริสุทธิ์
7412.20 - ทาดวยทองแดงเจือ
7413.00 ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คลายกัน ทาดวยทองแดงไมมีฉนวนไฟฟูา
7414.20 - ของที่มีลักษณะแบบผา
7414.90 - อื่นๆ
7415.10 - ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ หมุดกด ตะปูสองขาและของที่คลายกัน
7415.21 - - แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง)
7415.29 - - อื่นๆ
7415.33 - - ตะปูควง สลักเกลียวและแปูนเกลียว
7415.39 - - อื่นๆ
7416.00 สปริงทองแดง
7417.00 ชุดอุปกรณ์หุงตมหรือทาความรอนชนิดที่ใชตามครอบครัว ไมใชไฟฟูา
และสวนประกอบของของดังกลาว ทาดวยทองแดง
7418.11 - - ของที่ใชขดั หมอ แผน ถุงมือและของที่คลายกันสาหรับขัดหรือขัดถู
7418.19 - - อื่นๆ
7418.20 - เครื่องสุขภัณฑ์และสวนประกอบของของดังกลาว

สินคาภายใตประเภท 7411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากแผน แผนบาง หรือแถบตามประเภทที่ 7409 ซึ่งมีความหนานอยกวา 5 มิลลิเมตร

สินคาภายใตประเภท 7411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7413 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7414 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7414 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7415 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7416 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7417 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7418 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7418 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7418 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

74.19

7419.10
7419.91
7419.99
7501.10
7501.20
7502.10
7502.20
7503.00
7504.00
7505.11
7505.12
7505.21
7505.22
7506.101

75.01
75.02
75.03
75.04
75.05

75.06

- โซและสวนประกอบของโซ
- - ที่ไดจากการหลอ "หลอแบบ" ตอกพิมพ์หรือตี แตไมไดทามากไปกวานี้
- - อื่นๆ
- นิกเกิลแมตต์
- นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล
- นิกเกิลไมเจือ
- นิกเกิลเจือ
เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นนิกเกิล
ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล
- - ทาดวยนิกเกิลไมเจือ
- - ทาดวยนิกเกิลเจือ
- - ทาดวยนิกเกิลไมเจือ
- - ทาดวยนิกเกิลเจือ
- - - ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ

7506.109 - - - อื่นๆ
7506.201 - - - ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ
7506.209 - - - อื่นๆ
75.07

75.08

76.01
76.02
76.03
76.04

76.05

7507.11
7507.12
7507.20
7508.101
7508.109
7508.901
7508.909
7601.10
7601.20
7602.00
7603.10
7603.20
7604.10
7604.21
7604.29
7605.11
7605.19

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- - ทาดวยนิกเกิลไมเจือ
- - ทาดวยนิกเกิลเจือ
- อุปกรณ์ตดิ ตั้งของหลอดหรือทอ
- - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน
- - - อื่นๆ
- - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน
- - - อื่นๆ
- อะลูมิเนียมไมเจือ
- อะลูมิเนียมเจือ
เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นอะลูมิเนียม
- ผงที่มีโครงสรางแบบน็อนลาเมลลา
- ผงที่มีโครงสรางแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด
- ทาดวยอะลูมิเนียมไมเจือ
- - โพรไฟล์กลวง
- - อื่นๆ
- - มีขนาดภาคตัดขวางสวนที่ใหญที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร
- - เฉพาะเสนลวดอะลูมิเนียม ซึ่งมีเนื้อสารเป็นอะลูมิเนียม
รอยละ 99 และมีเสนผาศูนย์กลางไมเกิน 0.002 นิ้ว

สินคาภายใตประเภทยอย 741910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 741991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 741999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7504 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7505 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาเป็นฟอยล์ที่มีความหนาไมเกิน 0.15 มิลลิเมตรจากสินคาอื่นๆภายใตประเภทที่
7506 ถามีการลดขนาดความหนาลงไมนอยกวารอยละ 50
สินคาภายใตประเภท 7506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาเป็นฟอยล์ที่มีความหนาไมเกิน 0.15 มิลลิเมตรจากสินคาอื่นๆภายใตประเภทที่
7506 ถามีการลดขนาดความหนาลงไมนอยกวารอยละ 50
สินคาภายใตประเภท 7506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาเป็นฟอยล์ที่มีความหนาไมเกิน 0.15 มิลลิเมตรจากสินคาอื่นๆภายใตประเภทที่
7506 ถามีการลดขนาดความหนาลงไมนอยกวารอยละ 50
สินคาภายใตประเภท 7506 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนมาเป็นฟอยล์ที่มีความหนาไมเกิน 0.15 มิลลิเมตรจากสินคาอื่นๆภายใตประเภทที่
7506 ถามีการลดขนาดความหนาลงไมนอยกวารอยละ 50
สินคาภายใตประเภทยอย 750711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 750712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 750720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 7508101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 7508109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 7508901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 7508909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604
สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604
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ประเภท

76.06

ประเภทยอย
7605.21
7605.29
7606.11
7606.12

7606.91
7606.92

76.07

76.08
76.09
76.10
76.11

7607.11
7607.19

7607.20
7608.10
7608.20
7609.00
7610.10
7610.90
7611.00

76.12

7612.101
7612.109
7612.90

76.13
76.14

7613.00
7614.10
7614.90
7615.11
7615.19
7615.20
7616.10

76.15

76.16

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - อื่นๆ
- - มีขนาดภาคตัดขวางสวนที่ใหญที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร
- - อื่นๆ
- - ทาดวยอะลูมิเนียมไมเจือ
- - เฉพาะที่มีความหนาไมเกิน 0.50 มิลลิเมตร ตามประเภท 3004 3104
3204 5042 5082 และ 5182 ตามมาตรฐาน AA หรือเทียบเทา
- - อื่นๆ
- - ทาดวยอะลูมิเนียมไมเจือ
- - เฉพาะที่มีความหนาไมเกิน 0.50 มิลลิเมตร ตามประเภท 3004 3104
3204 5042 5082 และ 5182 ตามมาตรฐาน AA หรือเทียบเทา
- - อื่นๆ
- - รีด แตไมไดทามากไปกวานี้
- - เฉพาะที่มีความกวางเกินกวา 1,200 มิลลิเมตร และความยาวเกินกวา
28,000 เมตร ที่นามาใชในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสาหรับ
บรรจุภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที
- - อื่นๆ
- มีวัตถุรองรับ
- ทาดวยอะลูมิเนียมไมเจือ
- ทาดวยอะลูมิเนียมเจือ
อุปกรณ์ตดิ ตั้งทาดวยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ ปลอกเลื่อน)
- ประตู หนาตาง กรอบของประตูหนาตางและธรณีประตู
- อื่นๆ
เรเซอวัวร์ แทงก์ แวต และภาชนะที่คลายกัน สาหรับใชบรรจุวัตถุใดก็ตาม
(นอกจากก฿าซอัดหรือก฿าซเหลว) ทาดวยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร
จะบุดา นในหรือหุม ฉนวนความรอนหรือไมกต็ าม แตตอ งไมมีเครื่องอุปกรณ์กล
หรือเครื่องอุปกรณ์ความรอนประกอบติดอยูดว ย
- - - หลอดที่ใชบรรจุยาสีฟันหรือที่คลายกัน
- - - อื่นๆ
- เฉพาะถังที่ไมมีตะเข็บที่เหมาะสมสาหรับใสนมดิบ
- อื่นๆ
ภาชนะอะลูมิเนียม สาหรับบรรจุกา฿ ซอัดหรือก฿าซเหลว
- ที่มีแกนทาดวยเหล็กกลา
- อื่นๆ
- - ของที่ใชขดั หมอ แผน ถุงมือและของที่คลายกันสาหรับขัดหรือขัดถู
- - อื่นๆ
- เครื่องสุขภัณฑ์ และสวนประกอบของของดังกลาว
- ตะปู ตะปูไมมีหัว ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05)
ตะปูควง สลักเกลียว แปูนเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้า สลัก

สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604
สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604
สินคาภายใตประเภท 7605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604
สินคาภายใตประเภทยอย 760611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 760612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 และ 7605
สินคาภายใตประเภทยอย 760612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 และ 7605
สินคาภายใตประเภทยอย 760691 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 760692 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 และ 7606
สินคาภายใตประเภทยอย 760692 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 และ 7606
สินคาภายใตประเภท 7607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7607 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7609
สินคาภายใตประเภท 7608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7609
สินคาภายใตประเภท 7609 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7608
สินคาภายใตประเภท 7610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7613 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 761410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 761490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7604 ถึง 7605
สินคาภายใตประเภท 7615 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7615 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7615 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7616 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
144

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

78.01

78.02
78.03
78.04

78.05
78.06
79.01

79.02
79.03
79.04
79.05
79.06
79.07
80.01
80.02
80.03
80.04
80.05

ประเภทยอย

สลักผา แหวนรอง และของที่คลายกัน
7616.91 - - ของที่มีลักษณะแบบผา ตะแกรง ตาขายและรั้ว ทาดวยลวดอะลูมิเนียม
7616.991 - - - เอ็กซ์แพนเด็ดเมทัล
7616.999 - - - เฉพาะชุดคันชักพรอมลอสาหรับติดตั้งกับกระเปาเดินทาง
- - - อื่นๆ
7801.10 - ตะกั่วบริสุทธิ์
7801.91 - - ที่มีธาตุอื่นอยูดว ยโดยมีพลวงเป็นสวนใหญโดยน้าหนัก
7801.99 - - อื่นๆ
7802.00 เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นตะกั่ว
7803.00 ทอน เสน โพรไฟล์และลวด ทาดวยตะกั่ว
7804.111 - - - ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ
7804.119 - - - อื่นๆ
7804.19 - - อื่นๆ
7804.20 - ผงและเกล็ด
7805.00 หลอดหรือทอ และอุปกรณ์ตดิ ตั้งของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ ปลอกเลื่อน) ทาดวยตะกั่ว
7806.001
7806.009
7901.11
7901.12
7901.20
7902.00
7903.10
7903.90
7904.001
7904.009
7905.001
7905.009
7906.00
7907.001
7907.009
8001.10
8001.20
8002.00
8003.00
8004.00
8005.001
8005.002

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน
- - - อื่นๆ
- - ที่มีสังกะสีตั้งแตรอยละ 99.99 ขึ้นไปโดยน้าหนัก
- - ที่มีสังกะสีนอยกวารอยละ 99.99 โดยน้าหนัก
- สังกะสีเจือ
เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นสังกะสี
- ฝุุนสังกะสี
- อื่นๆ
- - - สายโทรเลข หรือสายโทรศัพท์
- - - อื่นๆ
- - - ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ
- - - อื่นๆ
หลอดหรือทอ และอุปกรณ์ตดิ ตั้งของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ ปลอกเลื่อน) ทาดวย
สังกะสี
- - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน
- - - อื่นๆ
- ดีบุกไมเจือ
- ดีบุกเจือ
เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นดีบุก
ทอน เสน โพรไฟล์และลวด ทาดวยดีบุก
แผน แผนบางและแถบ ทาดวยดีบุก มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร
- - - ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ
- - - ฟอยล์อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 7616 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7616 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7616 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7801 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7802 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7803 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 7806 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 7901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 7907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 7907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8001 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8002 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8003 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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ประเภท

ประเภทยอย

80.06

8005.009 - - - ผงและเกล็ด
สินคาภายใตประเภท 8005 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
8006.00 หลอดหรือทอ และอุปกรณ์ตดิ ตั้งของหลอดหรือทอ (เชน ขอตอ ของอ ปลอกเลื่อน) ทาดวยดีบุก สินคาภายใตประเภท 8006 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

80.07
81.01

81.02

81.03

81.04

81.05

81.06
81.07

81.08

81.09

8007.001
8007.009
8101.10
8101.94
8101.95
8101.96
8101.97
8101.99
8102.10
8102.94
8102.95
8102.96
8102.97
8102.99
8103.20
8103.30
8103.90
8104.11
8104.19
8104.20
8104.30
8104.90
8105.20
8105.30
8105.90
8106.001
8106.009
8107.20
8107.30
8107.90
8108.20
8108.30
8108.90
8109.20
8109.30

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- - - ของชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน
- - - อื่นๆ
- ผง
- - ทังสเตนที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงทอนและเสนที่ไดโดยวิธีซินเตอริง
- - ทอนและเสนนอกจากที่ไดโดยวิธีซินเตอริง โพรไฟล์ แผน แผนบาง แถบและฟอยล์
- - ลวด
- - เศษและของที่ใชไมได
- - อื่นๆ
- ผง
- - โมลิบดีนัมที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงทอนและเสนที่ไดโดยวิธีซินเตอริง
- - ทอนและเสนนอกจากของที่ไดโดยวิธีซินเตอริง โพรไฟล์ แผน แผนบาง แถบและฟอยล์
- - ลวด
- - เศษและของที่ใชไมได
- - อื่นๆ
- แทนทาลัมที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงทอนและเสนที่ได โดยวิธีซินเตอริง รวมทั้งผง
- เศษและของที่ใชไมได
- อื่นๆ
- - ที่มีแมกนีเซียมอยางนอยรอยละ 99.8 โดยน้าหนัก
- - อื่นๆ
- เศษและของที่ใชไมได
- ขี้ตะไบ เศษที่ไดจากการกลึงและเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง
- อื่นๆ
- โคบอลต์แมตต์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่นๆ ของโลหกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยงั ไมไดขึ้นรูป
(อันรอต) รวมทั้งผง
- เศษและของที่ใชไมได
- อื่นๆ
- - - บิสมัทที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง
- - - อื่นๆ
- แคดเมียมที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
- เศษและของที่ใชไมได
- อื่นๆ
- ไทเทเนียมที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
- เศษและของที่ใชไมได
- อื่นๆ
- เซอร์โคเนียมที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
- เศษและของที่ใชไมได

สินคาภายใตประเภท 8007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8007 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 810110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810194 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810195 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810196 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810197 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 810210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 810294 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 810295 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810296 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810297จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 810299 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 810930 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท
81.10

81.11
81.12

81.13
82.01

82.02

ประเภทยอย
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รายการ

8109.90
8110.10
8110.20
8110.90
8111.001
8111.009
8112.12
8112.13
8112.19
8112.21
8112.22
8112.29
8112.301
8112.309
8112.401
8112.409
8112.51
8112.52
8112.59
8112.92
8112.99
8113.001
8113.009
8201.10
8201.20
8201.30
8201.40
8201.50

- อื่นๆ
- พลวงที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
- เศษและของที่ใชไมได
- อื่นๆ
- - - แมงกานีสที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง
- - - อื่นๆ
- - ที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
- - เศษและของที่ใชไมได
- - อื่นๆ
- - ที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
- - เศษและของที่ใชไมได
- - อื่นๆ
- - - เจอร์เมเนียมที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง
- - - อื่นๆ
- - - วาเนเดียมที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง
- - - อื่นๆ
- - ที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง
- - เศษและของที่ใชไมได
- - อื่นๆ
- - ที่ยงั ไมไดขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง
- - อื่นๆ
- - - ที่ยงั ไมไดขึ้นรูป(อันรอต) เศษและของที่ใชไมได รวมทั้งผง
- - - อื่นๆ
- เสียมและพลั่ว
- สามงาม
- แมตทอก อีเตอ จอบและคราด
- ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสาหรับตัดที่คลายกัน
- กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คลายกัน ชนิดใชมือเดียว (รวมถึงกรรไกรตัดขน
สัตว์ปีกเลี้ยง)
8201.60 - กรรไกรแตงพุม ไม กรรไกรตัดแตงตนไมชนิดใชสองมือ และกรรไกร ชนิดใชสองมือที่คลายกัน

สินคาภายใตประเภทยอย 810990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8112301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8112309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8112401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8112409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811251 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811252 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811259 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811292 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 811299 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

8201.90
8202.10
8202.20
8202.31
8202.39
8202.40
8202.91
8202.99

สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8202 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ

- เครื่องมือที่ใชงานดวยมืออื่นๆ ชนิดที่ใชในการเกษตร การทาสวน หรือการปุาไม
- เลื่อยมือ
- ใบเลื่อยสายพาน
- - ที่มีสวนใชงานทาดวยเหล็กกลา
- - อื่นๆ รวมถึงสวนประกอบ
- ใบเลื่อยสายโซ
- - ใบเลื่อยชนิดตรงสาหรับใชงานกับโลหะ
- - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

82.03

8203.10
8203.20
8203.30
8203.40
8204.11
8204.12
8204.20
8205.10
8205.20
8205.30
8205.40
8205.51
8205.59
8205.60
8205.70
8205.80
8205.90
8206.00

82.04

82.05

82.06
82.07

82.09

8207.13
8207.19
8207.20
8207.30
8207.40
8207.50
8207.60
8207.70
8207.80
8207.90
8208.10
8208.20
8208.30
8208.40
8208.90
8209.00

82.10

8210.00

82.08

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ตะไบ บุง และเครื่องมือที่คลายกัน
- คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแกว ปากคีบ และเครื่องมือที่คลายกัน
- กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คลายกัน
- เครื่องมือตัดทอ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือที่คลายกัน
- - ปรับไมได
- - ปรับได
- ประแจบ฿อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได มีหรือไมมีดา มจับ
- เครื่องมือสาหรับเจาะ ทาเกลียวนอกหรือทาเกลียวใน
- ฆอน และฆอนหัวใหญ (สเลดจ์แฮมเมอร์)
- กบไสไม สิ่ว สิ่วเล็บมือ และเครื่องมือสาหรับตัดที่คลายกัน สาหรับใชงานกับไม
- ไขควง
- - เครื่องมือที่ใชตามบานเรือน
- - อื่นๆ
- ตะเกียงฟูุ
- ปากกาจับเหล็ก ที่จับยึด และของที่คลายกัน
- ทั่ง เตาเผาโลหะชนิดหิว้ ได จานเจียระไนที่ประกอบกับโครงที่ใชงานดวยมือหรือเทา
- ของเป็นชุดที่ประกอบดวยของตามประเภทยอยขางตนตั้งแตสองประเภทขึ้นไป
เครื่องมือตามประเภทที่ 82.02 ถึง 82.05 ตั้งแตสองประเภทพิกดั ขึ้นไป ที่จัดทาขึ้นเป็นชุด
เพือ่ การขายปลีก
- - ที่มีสวนใชงานทาดวยเซอร์เมต
- - อื่นๆ รวมถึงสวนประกอบ
- แมพิมพ์ (ดาย) สาหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ
- เครื่องมือสาหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู
- เครื่องมือสาหรับทาเกลียวในหรือทาเกลียวนอก
- เครื่องมือสาหรับเจาะ นอกจากที่ใชเจาะหิน
- เครื่องมือสาหรับควานหรือตกแตงรูเจาะ
- เครื่องมือสาหรับขูดผิว
- เครื่องมือสาหรับกลึง
- เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนไดอื่นๆ
- สาหรับงานโลหะ
- สาหรับงานไม
- สาหรับใชกบั เครื่องใชในครัวหรือใชกบั เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร
- สาหรับใชกบั เครื่องจักรทางการเกษตร การทาสวนหรือการปุาไม
- อื่นๆ
แผน แทง ปลาย และของที่คลายกัน ทาดวยเซอร์เมต ที่ใชกบั เครื่องมือ
แตยงั ไมไดประกอบติดกับเครื่องมือ
เครื่องใชกลที่ใชแรงคน มีน้าหนัก 10 กิโลกรัมหรือนอยกวาใชใน
การเตรียมหรือทาอาหารหรือเครื่องดื่ม

สินคาภายใตประเภท 8203 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8203 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8203 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8203 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

82.11

8211.10
8211.91
8211.92
8211.93
8211.94
8211.95
8212.10
8212.20
8212.90
8213.00
8214.10
8214.20
8214.90
8215.10
8215.20
8215.91
8215.99
8301.10

82.12

82.13
82.14

82.15

83.01

83.02

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- ชุดที่ประกอบดวยของหลายชนิด
- - มีดใชบนโต฿ะอาหาร ที่มีใบมีดติดถาวร
- - มีดอื่นๆ ที่มีใบมีดติดถาวร
- - มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร
- - ใบมีด
- - ดามจับทาดวยโลหะสามัญ
- มีดโกน
- ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแตขึ้นรูป
- สวนประกอบอื่นๆ
กรรไกร กรรไกรสาหรับชางตัดเสื้อ และกรรไกรที่คลายกัน รวมทั้งใบกรรไกร
- มีดตัดกระดาษ ที่เปิดจดหมาย มีดขูด กบเหลาดินสอ และใบมีดของของดังกลาว
- ชุดเครื่องตกแตงและเครื่องมือใชสาหรับตกแตงเล็บมือและเล็บเทา (รวมถึงตะไบแตงเล็บ)
- อื่นๆ
- ชุดที่ประกอบดวยของหลายชนิด มีของอยางนอยหนึ่งอยางที่ชุบดวยโลหะมีคา
- ชุดที่ประกอบดวยของหลายชนิดอื่นๆ
- - ชุบดวยโลหะมีคา
- - อื่นๆ
- กุญแจสายยู

สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8215 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 830110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 830160 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8301.20 - กุญแจชนิดที่ใชกบั รถยนต์

สินคาภายใตประเภทยอย 830120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 830120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 830160 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8301.30 - กุญแจชนิดที่ใชกบั เฟอร์นิเจอร์

สินคาภายใตประเภทยอย 830130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 830130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 830160 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8301.40 - เฉพาะที่ใชกบั ของตามประเภทที่ 42.02

สินคาภายใตประเภทยอย 830140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 830140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 830160 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- อื่นๆ
- แคลส์ปและโครงพรอมแคลส์ป ซึ่งมีกญ
ุ แจอยูดว ย
- สวนประกอบ
- ลูกกุญแจที่แยกนาเขาตางหาก
- บานพับ
- ลูกลอ
- อุปกรณ์สาหรับยึด อุปกรณ์ตดิ ตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คลายกันอื่นๆ
ที่เหมาะสาหรับใชกบั รถยนต์
8302.41 - - เหมาะสาหรับใชกบั อาคาร
8302.42 - - อื่นๆ เหมาะสาหรับใชกบั เฟอร์นิเจอร์
8301.50
8301.60
8301.70
8302.10
8302.20
8302.30

สินคาภายใตประเภทยอย 830150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830160 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830170 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830241 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830242 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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83.03

8302.49
8302.50
8302.60
8303.00

83.04

8304.00

83.05

8305.10
8305.20
8305.90
8306.10
8306.21
8306.29
8306.30

83.06

83.07
83.08

8307.10
8307.90
8308.10
8308.20
8308.90

83.09
83.10

8309.10
8309.90
8310.00

83.11

8311.10
8311.20
8311.30

84.01

8311.90
8401.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - อื่นๆ
- ที่วางหรือที่แขวนหมวก เทาแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คลายกัน
- อุปกรณ์ปิดเปิดประตูอตั โนมัติ
ตูนิรภัย กาปัน่ ประตูหองมั่นคง และล็อคเกอร์นิรภัยใชเก็บของ
ในหองมั่นคง ที่หมุ เกราะหรือเสริมใหแข็งแรง หีบใสเงิน
หรือหีบใสเอกสารสิทธิ์และของที่คลายกัน ทาดวยโลหะสามัญ
ตูเอกสาร ตูบัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใสปากกา
ขาตั้งสาหรับแขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่คลายกันที่ใชใน
สานักงานหรือโต฿ะทางาน ทาดวยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์
ที่ใชใน ตามประเภทที่ 94.03
- อุปกรณ์ตดิ ตั้ง (ฟิตติ้ง) สาหรับแฟูมเอกสาร
- แถบลวดเย็บ
- อื่นๆ รวมถึงสวนประกอบ
- ระฆัง ฆอง และของที่คลายกัน
- - ที่ชุบดวยโลหะมีคา
- - อื่นๆ
- เฉพาะกระจกเงาสาหรับสะทอนภาพจราจรตามทางแยกหรือตามมุมทาง
- อื่นๆ
- ทาดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
- ทาดวยโลหะสามัญอื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชกบั รองเทา และของตามประเภทที่ 42.02
- อื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชกบั รองเทา และของตามประเภทที่ 42.02
- อื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชกบั รองเทา และของตามประเภทที่ 42.02
- อื่นๆ
- จุกจีบ
- อื่นๆ
เฉพาะปูายชื่อที่นาเขามาเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมผลิตรองเทา
และของตามประเภทที่ 42.02
อื่นๆ
- อิเล็กโทรดทาดวยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สาหรับใชในการเชื่อมไฟฟูา
แบบอาร์กเวลดิง
- ลวดทาดวยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สาหรับใชในการเชื่อมไฟฟูาแบบอาร์กเวลดิง
- เสนที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทาดวยโลหะสามัญ สาหรับใชใน การบัดกรี เปุาแลน หรือการ
เชื่อมดวยเปลวไฟ
- อื่นๆ รวมถึงสวนประกอบ
- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

สินคาภายใตประเภทยอย 830249 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830250 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830260 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 830510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 830890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8309 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 831110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 831120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 831130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 831190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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รายการ

8401.20 - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับใชในการแยกไอโซโทป และสวนประกอบของของดังกลาว สินคาภายใตประเภทยอย 840120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

84.02

8401.30 - แทงเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยงั ไมไดใช
8401.40 - สวนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
8402.11 - - บอยเลอร์หลอดน้า ที่ผลิตไอน้าเกิน 45 ตันตอชั่วโมง

สินคาภายใตประเภทยอย 840130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 840211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 840290 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8402.12 - - เฉพาะที่ผลิตไอน้าเกิน 15 ตันตอชั่วโมง
- - อื่นๆ
8402.19 - - เฉพาะที่ผลิตไอน้าเกิน 15 ตันตอชั่วโมง

สินคาภายใตประเภทยอย 840212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 840211

- - อื่นๆ
8402.20 - เฉพาะที่ผลิตไอน้าเกิน 15 ตันตอชั่วโมง
- - อื่นๆ
8402.90 - สวนประกอบ
84.03
84.04

8403.10
8403.90
8404.10
8404.20

84.05

84.06

84.07

สินคาภายใตประเภทยอย 840219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 840219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 840290 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

สินคาภายใตประเภทยอย 840220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 840290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 840290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อไมเปลี่ยนการจัด
ประเภทพิกดั ฯ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- บอยเลอร์
สินคาภายใตประเภทยอย 840310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- สวนประกอบ
สินคาภายใตประเภทยอย 840390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องชวยสาหรับใชงานรวมกับบอยเลอร์ ตามประเภทที่ 84.02 หรือ สินคาภายใตประเภทยอย 840410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
84.03
- เครื่องควบแนนสาหรับหนวยจายกาลังไอน้าหรือไออื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 840420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 840490 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8404.90 - สวนประกอบ
8405.10 - เครื่องกาเนิดโพรดิวเซอร์กา฿ ซหรือวอเตอร์กา฿ ซ มีหรือไมมีเครื่องทาให
ก฿าซบริสุทธิ์ เครื่องกาเนิดก฿าซอะเซทิลีนและเครื่องกาเนิดก฿าซ
ชนิดใชน้าที่คลายกัน มีหรือไมมีเครื่องทาใหกา฿ ซบริสุทธิ์
8405.90 - สวนประกอบ
8406.10 - เฉพาะเครื่องกังหันที่มีกาลังตั้งแต 11,185 กิโลวัตต์ขึ้นไป
- อื่นๆ
8406.81 - - ใหกาลังเกิน 40 เม็กกะวัตต์
8406.82 - - ใหกาลังไมเกิน 40 เม็กกะวัตต์
8406.90 - สวนประกอบ
8407.10 - เฉพาะเครื่องยนต์ที่ใชกบั อากาศยานชนิดใชกา฿ ซหรือน้ามันก฿าซโซลีน
ที่นาเขามาเพือ่ ใชแทนของเกาหรือเพือ่ ใชซอม
- อื่นๆ
8407.21 - - เครื่องยนต์ตดิ ทายเรือ
8407.29 - - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 840490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 840590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840681 ถึง 840682 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้น
สินคาภายใตประเภทยอย 840681 ถึง 840682 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้น
สินคาภายใตประเภทยอย 840690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดจาแนกประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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8407.31 - - มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
8407.32 - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แตไมเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.08

84.09

8407.33 - - เฉพาะที่ใชสาหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03
รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว
ตามประเภทที่ 87.04
- - อื่นๆ
8407.34 - - เฉพาะที่ใชสาหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03
รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว
ตามประเภทที่ 87.04
- - อื่นๆ
8407.90 - เฉพาะที่ใชสาหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03
รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว
ตามประเภทที่ 87.04
- เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02

สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

- อื่นๆ
8408.10 - เครื่องยนต์ที่ใชขบั เคลื่อนเรือ
8408.20 - เฉพาะที่ใชสาหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพ
และรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว ตามประเภทที่ 87.04
- อื่นๆ
8408.90 - เครื่องยนต์อื่นๆ
8409.10 - สาหรับเครื่องยนต์ที่ใชกบั อากาศยาน
8409.91 - - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่
86.02
- - เฉพาะสวนประกอบดังตอไปนี้ (ก) คาร์บูเรเตอร์ และสวนประกอบ

สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

ของเครื่องดังกลาวซึ่งไมเหมาะสาหรับใชกบั รถจักรยานยนต์
(ข) สลักลูกสูบ (ค) วงแหวนลูกสูบ (ง) วาล์ว (จ) ของเครื่องยนต์
ชนิดที่ใชกบั ยานยนต์ ตามประเภท 8701.20.00 8702 8703
8704 หรือ 8705 (ฉ) ของเครื่องยนต์ที่มีกาลัง
ไมเกิน 4.5 กิโลวัตต์ ตามประเภท 8407.31.00
- - อื่นๆ
8409.99 - - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่
86.02
- - อื่นๆ
84.10

8410.11 - - มีกาลังไมเกิน 1,000 กิโลวัตต์
8410.12 - - มีกาลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แตไมเกิน 10,000 กิโลวัตต์

สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8407 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8408 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 840991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 840991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม

สินคาภายใตประเภทยอย 840991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 840999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 840999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 840999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 841011 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841011 ถึง 841013
สินคาภายใตประเภทยอย 841012 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841011 ถึง 841013
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8410.13 - - มีกาลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์
8410.90 - สวนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)

84.12

8412.10
8412.21
8412.29
8412.31
8412.39
8412.80
8412.90

84.13

8413.11
8413.19
8413.20
8413.30

สินคาภายใตประเภทยอย 841013 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841011 ถึง 841013
สินคาภายใตประเภทยอย 841090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- - มีแรงผลักดันไมเกิน 25 กิโลนิวตัน
สินคาภายใตประเภทยอย 841111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถึง 841182
- - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน
สินคาภายใตประเภทยอย 841112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถึง 841182
- - มีกาลังไมเกิน 1,100 กิโลวัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 841121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถึง 841182
- - มีกาลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 841122 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถึง 841182
- - มีกาลังไมเกิน 5,000 กิโลวัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 841181 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถึง 841182
- - มีกาลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 841182 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841111 ถึง 841182
- - ของเครื่องกังหันไอพนหรือเครื่องกังหันใบพัด
สินคาภายใตประเภทยอย 841191 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841191 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- เครื่องยนต์ที่ขบั เคลื่อนดวยแรงปฏิกริ ิยา (รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพน
สินคาภายใตประเภทยอย 841210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)
สินคาภายใตประเภทยอย 841221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)
สินคาภายใตประเภทยอย 841231 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841239 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841280 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- สวนประกอบ
สินคาภายใตประเภทยอย 841290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- - เครื่องสูบสาหรับจายเชื้อเพลิงหรือสารหลอลื่นชนิดที่ใชในปัม้ น้ามันหรืออูซอมรถ
สินคาภายใตประเภทยอย 841311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เครื่องสูบที่ใชงานดวยมือ นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8413.11หรือ 8413.19
สินคาภายใตประเภทยอย 841320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 841330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8413.40
8413.50
8413.60
8413.70
8413.81
8413.82
8413.91

- อื่นๆ
- เครื่องสูบคอนกรีต
- เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ
- เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ
- เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่นๆ
- - เครื่องสูบ
- - เครื่องตักยกของเหลว
- - ของเครื่องสูบ

84.11

8411.11
8411.12
8411.21
8411.22
8411.81
8411.82
8411.91
8411.99

8413.92 - - ของเครื่องตักยกของเหลว
84.14

8414.10 - เครื่องสูบสูญญากาศ
8414.20 - เครื่องสูบลมทางานโดยใชมือหรือเทา
8414.30 - เครือ่ งอัดชนิดที่ใชในเครื่องทาความเย็น

สินคาภายใตประเภทยอย 841330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841360 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841370 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841381 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841382 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841391 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841391 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 841392 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841392 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 841410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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8414.40 - เครื่องอัดลมที่ตดิ ตั้งบนแชสซีส์ที่มีลอ ใชสาหรับลากจูง
8414.51 - - พัดลมแบบตั้งโต฿ะ ตั้งพืน้ ติดผนัง ติดหนาตาง ติดเพดานหรือติดหลังคาที่มีมอเตอร์ไฟฟูาใน
ตัวซึ่งใหกาลังไมเกิน 125 วัตต์
8414.59 - - อื่นๆ
8414.60 - เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีดา นตามแนวนอนยาวที่สุดไมเกิน 120 เซนติเมตร

สินคาภายใตประเภทยอย 841440 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841451 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8414.80 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เฉพาะเครื่องอัดลมแบบสกรู
- เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเวน
- เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเทอร์โบ
- เฉพาะเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ
- เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว
- อื่นๆ
8414.90 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02
- เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว
- อื่นๆ
84.15

8415.10 - แบบติดหนาตางหรือติดผนัง ที่มีสวนประกอบสมบูรณ์ในตัวหรือเป็น "ระบบแยกสวน"
8415.20 - เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทาความเย็นเกิน 72,000
บี.ที.ยู. ตอชั่วโมงและมีอตั ราการสงลมเย็นของเครื่องเปุาลม
แตละเครื่องเกิน 2,400 ลูกบาศก์ฟุตตอนาที
- อื่นๆ
8415.81 - - เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทาความเย็นเกิน 72,000
บี.ที.ยู. ตอชั่วโมงและมีอตั ราการสงลมเย็นของเครื่องเปุาลม
แตละเครื่องเกิน 2,400 ลูกบาศก์ฟุตตอนาที
- - อื่นๆ
8415.82 - - เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทาความเย็นเกิน 72,000
บี.ที.ยู. ตอชั่วโมงและมีอตั ราการสงลมเย็นของเครื่องเปุาลม
แตละเครื่องเกิน2,400ลูกบาศก์ฟุตตอนาที
- - อื่นๆ
8415.83 - - เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทาความเย็นเกิน 72,000
บี.ที.ยู. ตอชั่วโมงและมีอตั ราการสงลมเย็นของเครื่องเปุาลม
แตละเครื่องเกิน2,400ลูกบาศก์ฟุตตอนาที
- - อื่นๆ
8415.90 - เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทาความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู. ตอชั่วโมงและมีอตั ราการ
สงลมเย็นของเครื่องเปุาลมแตละเครื่องเกิน 2,400 ลูกบาศก์ฟุตตอนาที

สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 841490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 841490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 841510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 841520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841581 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 841581 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841582 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 841582 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841583 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 841583 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
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ประเภท

ประเภทยอย
- อื่นๆ

84.16

84.17

84.18

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8416.10 - เครื่องพนหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสาหรับใชกบั เชื้อเพลิงเหลว
8416.20 - เครื่องพนหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพนหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม
8416.30 - เครือ่ งเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขับขี้เถาที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช
ที่คลายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกลาว
8416.90 - สวนประกอบ
8417.10 - เตาเผาและเตาอบสาหรับยาง หลอม หรือกรรมวิธีใหความรอนอื่นๆ แกสินแร แกไพไรต์หรือ
โลหะ
8417.20 - เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต
8417.80 - อื่นๆ
8417.90 - สวนประกอบ
8418.10 - ตูเย็นที่มีตูแชแข็งประกอบอยูดว ยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน
8418.21 - - แบบคอมเพรสชัน
8418.22 - - แบบแอบซอบชัน ใชไฟฟูา
8418.29 - - อื่นๆ
8418.30 - ตูแชแข็งแบบเปิดดานหนา ความจุไมเกิน 800 ลิตร
8418.40 - ตูแชแข็งแบบเปิดดานบน ความจุไมเกิน 900 ลิตร
8418.50 - ตู เคาน์เตอร์แสดงสินคา ตูโชว์อื่นๆ ที่มีเครื่องทาความเย็นหรือทาใหเย็นจนแข็ง และ
เฟอร์นิเจอร์ที่คลายกันที่มีเครื่องทาความเย็น หรือทาใหเย็นจนแข็ง
8418.61 - - เฉพาะฮีตปัม๊ ที่ธรรมดาไมไดใชตามบานเรือน
- - เฉพาะเครื่องทาความเย็นขนาดเกิน 72,000 บี.ที.ยู. ตอชั่วโมงขึ้นไปที่ใชเป็นสวนประกอบ
ของเครื่องปรับอากาศ
- - เฉพาะเครื่องทาความเย็นที่มีขนาดตั้งแต 10 ตัน ความเย็นขึ้นไปและทาความเย็นได -20
องศาเซลเซียส หรือเย็นมากกวา
- - เฉพาะอีแวโพเรเตอร์ชนิดมีครีบที่มีระยะหางระหวางครีบไมต่ากวา 4 มิลลิเมตร
- -เฉพาะอีแวโพเรเตอร์ชนิดเพลทฟรีซเซอร์หรือคอนแทคฟรีซเซอร์
- - อื่นๆ
8418.69 - - เฉพาะฮีตปัม๊ ที่ธรรมดาไมไดใชตามบานเรือน
- - เฉพาะเครื่องทาความเย็นขนาดเกิน 72,000 บี.ที.ยู. ตอชั่วโมงขึ้นไปที่ใชเป็นสวนประกอบ
ของเครื่องปรับอากาศ
- - เฉพาะเครื่องถนอมอาหารชนิดแชแข็งระบบไนโตรเจน
- - เฉพาะเครื่องทาความเย็นสาหรับรถบรรทุก
- - อื่นๆ
8418.91 - - เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบสาหรับติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทาความเย็นหรือทาใหเย็นจนแข็ง
8418.99 - - เฉพาะเครื่องทาความเย็นขนาดเกิน 72,000 บี.ที.ยู. ตอชั่วโมงขึ้นไปที่ใชเป็นสวนประกอบ
ของเครื่องปรับอากาศ
- - เฉพาะอีแวโพเรเตอร์ชนิดมีครีบที่มีระยะหางระหวางครีบไมต่ากวา 4 มิลลิเมตร

สินคาภายใตประเภทยอย 841590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 841610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 841690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 841710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841780 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841821 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841822 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841829 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841840 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841850 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841861 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841869 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841891 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841899 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841899 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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84.19

ประเภทยอย

รายการ

8419.11
8419.19
8419.20
8419.31
8419.32
8419.391
8419.399
8419.40
8419.50
8419.60
8419.81
8419.891
8419.899
8419.901

- - เฉพาะคอนเดนเซอร์ชนิดอีแวโพเรทีฟคอนเดนเซอร์ ที่ระบายความรอนไดไมต่ากวา 30,000
กิโลแคลอรีตอ ชั่วโมง ที่ใชกบั เครื่องทาความเย็น
- - อื่นๆ
- - เครื่องทาน้ารอนแบบทาน้ารอนชั่วขณะที่ใชกา฿ ซ
- - อื่นๆ
- เครื่องสเตอร์รีไลส์ที่ใชในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใชตามหองปฏิบัตกิ าร
- - สาหรับผลิตภัณฑ์เกษตร
- - สาหรับไม เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง
- - - เครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว
- - - อื่นๆ
- เครื่องจักรโรงงานที่ใชในการกลั่นหรือการกลั่นลาดับสวน
- เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
- เครื่องจักรสาหรับทาอากาศหรือก฿าซใหเป็นของเหลว
- - สาหรับทาเครื่องดื่มรอนหรือสาหรับหุงตมหรืออุนอาหาร
- - - เครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว
- - - อื่นๆ
- - - ของเครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว

8419.909 - - - อื่นๆ
84.20

8420.10 - เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใชลูกกลิ้ง
8420.91 - - ลูกกลิ้ง
8420.99 - - อื่นๆ

84.21

8421.11
8421.12
8421.19
8421.21
8421.22
8421.23
8421.29
8421.31
8421.39
8421.91
8421.99

84.22

8422.11 - - ชนิดใชตามบานเรือน
8422.19 - - อื่นๆ

- - เครื่องแยกครีม
- - เครื่องทาใหเสื้อผาแหง
- - อื่นๆ
- - สาหรับกรองน้าหรือทาใหน้าบริสุทธิ์
- - สาหรับกรองเครื่องดื่มหรือทาใหเครื่องดื่มบริสุทธิ์นอกจากน้า
- - เครื่องกรองน้ามันสาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
- - อื่นๆ
- - เครื่องกรองอากาศของทอไอดีสาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
- - อื่นๆ
- - ของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทาใหแหงโดยวิธีหมุนเหวี่ยง
- - อื่นๆ

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา
สินคาภายใตประเภทยอย 841899 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841899 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841931 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841932 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8419391 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8419399 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841940 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841950 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841960 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 841981 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8419891 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8419899 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8419901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7303 ถึง 7306 และ 8501 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 8419901จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 8419909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7303 ถึง 7306 และ 8501 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 8419909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 842010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842091 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 842091 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 842099 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 842099 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 842111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842122 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842123 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842129 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842131 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842139 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842191 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 842199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 842211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

84.23

84.24

ประเภทยอย

8422.20 - เครื่องจักรสาหรับทาใหขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแหง
8422.30 - เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว
- อื่นๆ
8422.40 - เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว
- อื่นๆ
8422.90 - เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว
- อื่นๆ
8423.10 - เครื่องชั่งน้าหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใชตามบานเรือน
8423.20 - เครื่องชั่งสาหรับชั่งของบนเครื่องลาเลียงอยางตอเนื่อง
8423.30 - เครื่องชั่งแบบตั้งคาน้าหนักคงที่ และเครื่องชั่งสาหรับถายเทของตามน้าหนักที่กาหนดลงในถุง
หรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์
8423.81 - - ชั่งน้าหนักไดสูงสุดไมเกิน 30 กิโลกรัม
8423.82 - - ชั่งน้าหนักไดสูงสุดเกิน 30 กิโลกรัมแตไมเกิน 5,000 กิโลกรัม
8423.89 - - อื่นๆ
8423.90 - ตุมน้าหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งสวนประกอบของเครื่องชั่ง
8424.10
8424.20
8424.30
8424.81
8424.89

สินคาภายใตประเภทยอย 842220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 842381 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842382 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842389 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 842390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 842410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- หัวฉีดและเครื่องใชที่คลายกัน
สินคาภายใตประเภทยอย 842420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว
สินคาภายใตประเภทยอย 842430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - ใชในการเกษตรหรือการทาสวน
สินคาภายใตประเภทยอย 842481 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - เฉพาะเครื่องดีแฟลช (deflash machines) สาหรับทาความสะอาด และกาจัดสารปนเปือ้ น สินคาภายใตประเภทยอย 842489 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ในขาโลหะ (metal leads) ของสารกึ่งตัวนา ที่ประกอบแลว กอนทาการชุบดวยไฟฟูา
สินคาภายใตประเภทยอย 842489 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842489 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842489 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841440 หรือ ประเภทยอยที่ 841480

8425.11
8425.19
8425.20

- - เฉพาะเครื่องฉีดสเปรย์สาหรับการขึ้นรูป ลอกหรือทาความสะอาดเวเฟอร์กึ่งตัวนา
- - เฉพาะอุปกรณ์ที่ใชกบั ยานยนต์สาหรับทาความสะอาดกระจกหนา ไฟหนาหรือหนาตาง
- - อื่นๆ
- เฉพาะสวนประกอบของเครื่องฉีดสเปรย์สาหรับการขึ้นรูป ลอกหรือทาความสะอาดเวเฟอร์กึ่ง
ตัวนา
- เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟูาสาหรับใชงานดวยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟูาในตัว
- อื่นๆ
- - ที่ไดกาลังจากมอเตอร์ไฟฟูา
- - อื่นๆ
- เครื่องกวานปากบอเหมืองแร รวมทั้งเครื่องกวานแบบนอนที่ออกแบบเป็นพิเศษสาหรับใชใตดนิ

8425.31
8425.39
8425.41
8425.42

- - ที่ไดกาลังจากมอเตอร์ไฟฟูา
- - อื่นๆ
- - ระบบแมแรงชนิดติดตั้งถาวรในอูซอมรถ
- - แมแรงและเครื่องชักรอกอื่นๆ ที่ใชระบบไฮดรอลิก

สินคาภายใตประเภทยอย 842531 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842539 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842541 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842542 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8424.90

84.25

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภทยอย 842490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841440 หรือ ประเภทยอยที่ 841480
สินคาภายใตประเภทยอย 842490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 841440 หรือ ประเภทยอยที่ 841480
สินคาภายใตประเภทยอย 842511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท
84.26

84.27

84.28

ประเภทยอย

รายการ

8425.49
8426.11
8426.12
8426.19
8426.20
8426.30
8426.411
8426.419
8426.49
8426.91
8426.99
8427.10
8427.20
8427.90
8428.10

- - อื่นๆ
- - ปัน้ จั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยูกบั ที่
- - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ไดแบบมีลอและเครื่องขนยายแบบสแตรดเดิ้ล
- - อื่นๆ
- ปัน้ จั่นแบบทาวเวอร์
- ปัน้ จั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทัล
- - - รถใชงานที่มีปนั้ จั่นติดอยูดว ย
- - - อื่นๆ
- - อื่นๆ
- - ออกแบบสาหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน
- - อื่นๆ
- รถใชงานชนิดขับเคลื่อนไดในตัว ที่ไดกาลังจากมอเตอร์ไฟฟูา
- รถใชงานชนิดขับเคลื่อนไดในตัวอื่นๆ
- รถใชงานอื่นๆ
- เฉพาะลิฟท์ที่ใชกบั อาคาร
- อื่นๆ
- เครื่องยกและเครื่องลาเลียงแบบนิวเมติก
- - ออกแบบเป็นพิเศษสาหรับใชใตดนิ
- - อื่นๆ แบบบักเกต
- - อื่นๆ แบบสายพาน
- - อื่นๆ
- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน
- วากอนพุชเชอร์ที่ใชในเหมืองแร เครื่องยายสับเปลี่ยนราง (ทราเวอร์เซอร์) สาหรับหัวรถจักร
หรือรถตู แทนยกถายรถตู (วากอนทิปเปอร์) และเครื่องอุปกรณ์ที่คลายกันสาหรับขนยายตูรถไฟ

8428.20
8428.31
8428.32
8428.33
8428.39
8428.40
8428.50

84.29

84.30

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา
สินคาภายใตประเภทยอย 842549 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842612 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842619 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8426411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8426419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842649 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842691 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842699 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842831 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842832 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842833 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842839 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842840 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842850 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.60 - เครื่องเทเลเฟอริก แชร์ลิฟต์ สกีแดรกไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกฉุดลากสาหรับเครื่องฟิวนิคิวลาร์

สินคาภายใตประเภทยอย 842860 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8428.90
8429.11
8429.19
8429.20
8429.30
8429.40
8429.51
8429.52
8429.59
8430.10
8430.20
8430.31

สินคาภายใตประเภทยอย 842890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842930 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842940 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842951 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842952 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 842959 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843031 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เครื่องจักรอื่นๆ
- - แบบตีนตะขาบ
- - อื่นๆ
- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย
- เครื่องขูด
- เครื่องกระทุงและเครื่องบดถนน
- - เครื่องตักยายแบบฟรอนต์เอนด์
- - เครื่องจักรที่โครงสรางสวนบนหมุนได 360 องศา
- - อื่นๆ
- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม
- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเปุาหิมะ
- - ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว
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ประเภท

ประเภทยอย

รายการ

84.31

8430.39
8430.41
8430.49
8430.50
8430.61
8430.69
8431.10
8431.20
8431.31
8431.39
8431.41
8431.42
8431.43

สินคาภายใตประเภทยอย 843039 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843041 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843049 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843050 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843061 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843069 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

8431.49
8432.10
8432.21
8432.29
8432.30
8432.40
8432.80
8432.90
8433.11
8433.19
8433.20
8433.30
8433.40
8433.51
8433.52
8433.53
8433.59
8433.60

- - อื่นๆ
- - ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว
- - อื่นๆ
- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว
- - เครื่องจักรสาหรับกระทุงหรืออัดแนน
- - อื่นๆ
- ของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.25
- ของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.27
- - ของลิฟต์ ของเครื่องชักรอกแบบสกิปหรือบันไดเลื่อน
- - อื่นๆ
- - บักเกต ที่ตกั ที่ตกั แบบกามปูและแบบกรงเล็บ
- - ใบมีดสาหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์
- - สวนประกอบของเครื่องจักรสาหรับเจาะควานหรือขุดเจาะตามประเภทยอยที่ 8430.41
หรือ 8430.49
- - อื่นๆ
- เครื่องไถ
- - เครื่องคราดแบบจาน
- - อื่นๆ
- เครื่องหวานเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องยายตนกลา
- เครื่องหวานปุย
- เครื่องจักรอื่นๆ
- สวนประกอบ
- - ขับดวยมอเตอร์ มีอปุ กรณ์สาหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน
- - อื่นๆ
- เครื่องตัดหญาอื่นๆ รวมถึงแผนตัด (คัตเตอร์บาร์) สาหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์
- เครื่องจักรอื่นๆ สาหรับจัดทาหญาแหง
- เครื่องทาฟุอนฟางหรือฟุอนหญา รวมถึงเครื่องดังกลาวที่มีเครื่องเก็บ
- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด
- - เครื่องจักรอื่นๆ สาหรับนวด
- - เครื่องจักรสาหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช
- - อื่นๆ
- เครื่องจักรสาหรับทาความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข ผลไม หรือผลิตผลอื่นๆ ทางการเกษตร

8433.90
8434.10
8434.20
8434.90
8435.10
8435.90

- สวนประกอบ
- เครื่องรีดนม
- เครื่องจักรทาผลิตภัณฑ์นม
- สวนประกอบ
- เครื่องจักร
- สวนประกอบ

สินคาภายใตประเภทยอย 843390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.32

84.33

84.34

84.35

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

สินคาภายใตประเภท 8431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843280 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843351 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843352 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843353 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843359 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843360 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

84.36

84.37

8436.10
8436.21
8436.29
8436.80
8436.91
8436.99
8437.10

84.38

8437.80
8437.90
8438.10

84.39

84.40
84.41

8438.20
8438.30
8438.40
8438.50
8438.60
8438.80
8438.90
8439.10
8439.20
8439.30
8439.91
8439.99
8440.10
8440.90
8441.10
8441.20
8441.30

84.42

8441.40
8441.80
8441.90
8442.10
8442.20
8442.30
8442.40

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- เครื่องจักรสาหรับเตรียมอาหารสัตว์
- - เครื่องฟักไขและเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง
- - อื่นๆ
- เครื่องจักรอื่นๆ
- - ของเครื่องจักรสาหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไขและเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง
- - อื่นๆ
- เครื่องจักรสาหรับทาความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญญพืช หรือเมล็ดแหง
ของพืชผักตระกูลถั่ว
- เครื่องจักรอื่นๆ
- สวนประกอบ
- เครื่องจักรทาเบเกอรี่ และเครื่องจักรสาหรับการผลิตมักกะโรนี สปาเก็ตตี หรือผลิตภัณฑ์ที่
คลายกัน
- เครื่องจักรสาหรับการผลิตลูกกวาด โกโกหรือช็อกโกแลต
- เครื่องจักรสาหรับการผลิตน้าตาล
- เครื่องจักรทาเบียร์
- เครื่องจักรสาหรับการปรุงแตงเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง
- เครื่องจักรสาหรับการปรุงแตงผลไม ลูกนัตหรือพืชผัก
- เครื่องจักรอื่นๆ
- สวนประกอบ
- เครื่องจักรสาหรับทาเยื่อจากวัตถุจาพวกเสนใยเซลลูโลส
- เครื่องจักรสาหรับทากระดาษหรือกระดาษแข็ง
- เครื่องจักรสาหรับตกแตงกระดาษหรือกระดาษแข็ง
- - ของเครื่องจักรสาหรับทาเยื่อจากวัตถุจาพวกเสนใยเซลลูโลส
- - อื่นๆ
- เครื่องจักร
- สวนประกอบ
- เฉพาะเครื่องจักรที่ใชตดั กระดาษ
- อื่นๆ
- เครื่องจักรสาหรับทาถุงหรือซอง
- เครื่องจักรสาหรับทากลองรูปทรงตาง ๆ หลอด ดรัม หรือภาชนะบรรจุที่คลายกัน นอกจากที่
ทาโดยการอัดแบบ
- เครื่องจักรสาหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็งใหเป็นของ
- เครื่องจักรอื่นๆ
- สวนประกอบ
- เครื่องจักรสาหรับเรียงพิมพ์โดยวิธีใชแสง
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับเรียงพิมพ์โดยกรรมวิธีอื่นๆ มีหรือไมมีอปุ กรณ์สาหรับหลอ
ตัวพิมพ์
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
- สวนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ดงั กลาวขางตน

สินคาภายใตประเภทยอย 843610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843621 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843629 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843680 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843691 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843699 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843780 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843840 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843850 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843860 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843880 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843930 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 843999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844210 ถึง 844230
สินคาภายใตประเภทยอย 844220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844210 ถึง 844230
สินคาภายใตประเภทยอย 844230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844210 ถึง 844230
สินคาภายใตประเภทยอย 844240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8442.50 - ตัวพิมพ์ บล็อก เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทารอยพิมพ์แลว รวมทั้งบล็อก เพลต
สินคาภายใตประเภทยอย 844250 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพ ที่ไดเตรียมไวเพือ่ การพิมพ์ (เชน ทาใหเรียบ ทาเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)
84.43

8443.11 - - ปูอนกระดาษเป็นมวน

8443.12 - - ปูอนกระดาษเป็นแผน ชนิดที่ใชในสานักงาน (ขนาดของแผนไมเกิน 22 x 36 เซนติเมตร)

8443.19 - - อื่นๆ

8443.21 - - ปูอนกระดาษเป็นมวน

8443.29 - - อื่นๆ

8443.30 - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก

8443.40 - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย

8443.51 - - เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต

8443.59 - - อื่นๆ

8443.60 - เครื่องจักรที่ใชประกอบการพิมพ์
8443.90 - สวนประกอบ
84.44
84.45

8444.00
8445.11
8445.12
8445.13
8445.19
8445.20
8445.30
8445.40
8445.90

เครื่องจักรสาหรับอัดรีด ดึง ทาใหเกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์
- - เครื่องสาง
- - เครื่องหวี
- - เครื่องรีดเสนใย หรือเครื่องรีดเพือ่ จัดขนาด
- - อื่นๆ
- เครื่องปัน่ สิ่งทอ
- เครื่องตีเกลียวคูหรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ
- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอดายพุง ) หรือเครื่องทาเข็ดสิ่งทอ
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 844311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 844660 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
จากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 844312 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844312 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 844660 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
จากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 844319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 844660 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
จากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 844321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 844660 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
จากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 844329 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844329 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 844660 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
จากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 844330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 844660 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
จากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 844340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 844660 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
จากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 844351 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844351 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 844660 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
จากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 844359 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360 หรือสินคาภายใตประเภท
ยอย 844359 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 844660 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
จากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆภายนอกกลุมนั้นหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 844360 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 844311 ถึง 844360
สินคาภายใตประเภทยอย 844390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 844390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8444 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8445 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
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ประเภท

ประเภทยอย

รายการ

84.46

8446.10
8446.21
8446.29
8446.30
8447.11
8447.12
8447.20
8447.90
8448.11

- สาหรับทอผาที่มีความกวางไมเกิน 30 เซนติเมตร
- - ที่ใชกาลังจากเครื่องยนต์
- - อื่นๆ
- สาหรับทอผาที่มีความกวางเกิน 30 เซนติเมตร แบบไมมีกระสวยพุง
- - มีเสนผาศูนย์กลางของทรงกระบอกไมเกิน 165 มิลลิเมตร
- - มีเสนผาศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน 165 มิลลิเมตร
- เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่องสติตช์บอนดิ้ง
- อื่นๆ
- - เครื่องดอบบีแ้ ละเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดวิ ซิง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือ
เครื่องประกอบสาหรับใชรวมกับเครื่องดอบบีแ้ ละเครื่องแจ็กการ์ด
- - อื่นๆ
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.44หรือของเครื่องจักรที่
เป็นเครื่องชวยของเครื่องดังกลาว
- - ผาติดลวดสาง
- - ของเครื่องจักรสาหรับเตรียมเสนใยสิ่งทอนอกจากผาติดลวดสาง
- - แกนปัน่ ดาย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปัน่ ดาย และแหวนสงดาย
- - อื่นๆ
- - กระสวยพุง
- - ฟันหวีที่ใชกบั หูก ตะกอและกรอบตะกอ
- - อื่นๆ
- - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใชในการทาหวงถัก
- - อื่นๆ
เครื่องจักรสาหรับผลิตหรือตกแตงสักหลาดหรือผาไมทอเป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึง
เครื่องจักรสาหรับทาหมวกสักหลาด บล็อกทาหมวก
- - เครื่องจักรอัตโนมัติ
- - เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทาใหแหงโดยวิธีหมุนเหวี่ยง
- - อื่นๆ
- เครื่องจักรซึ่งจุผาแหงเกิน 10 กิโลกรัม
- - - ของเครื่องจักรซึ่งจุผาแหงไมเกิน 10 กิโลกรัม
- - - ของเครื่องจักรซึ่งจุผาแหงเกิน 10 กิโลกรัม
- เครื่องซักแหง
- - ซึ่งจุผาแหงไมเกิน 10 กิโลกรัม
- - อื่นๆ
- เครื่องรีดและเครื่องอัดผา (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิ่ง)
- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องยอม
- เครื่องจักรสาหรับมวน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใชกบั ผาสิ่งทอ
- เครื่องจักรอื่นๆ
- - - ของเครื่องทาใหแหงซึ่งจุผาแหงไมเกิน 10 กิโลกรัม
- - - อื่นๆ

84.47

84.48

8448.19
8448.20

84.49
84.50

84.51

8448.31
8448.32
8448.33
8448.39
8448.41
8448.42
8448.49
8448.51
8448.59
8449.00
8450.11
8450.12
8450.19
8450.20
8450.901
8450.902
8451.10
8451.21
8451.29
8451.30
8451.40
8451.50
8451.80
8451.901
8451.909

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา
สินคาภายใตประเภท 8446 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8446 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8446 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8446 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8447 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8447 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8447 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภท 8447 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8445 ถึง 8447
สินคาภายใตประเภทยอย 844811 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844819 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844831 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844832 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844833 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844839 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844841 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844842 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844849 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844851 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 844859 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8449 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845011 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845012 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8450901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8450909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845129 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8451901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8451909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

รายการ

84.52

8452.10
8452.21
8452.29
8452.30
8452.40

- เครื่องจักรสาหรับเย็บชนิดที่ใชตามบานเรือน
- - แบบอัตโนมัติ
- - อื่นๆ
- เข็มจักร
- เฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ สาหรับเครื่องจักรสาหรับเย็บและสวนประกอบของของดังกลาว

84.53

84.54

84.55

84.56

84.57

84.58

84.59

8452.90 - เฉพาะที่นาเขามาเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรสาหรับเย็บ
- อื่นๆ
8453.10 - เครื่องจักรสาหรับเตรียม ฟอกหรือตกแตงหนังดิบหรือหนังฟอก
8453.20 - เครื่องจักรสาหรับทาหรือซอมรองเทา
8453.80 - เครื่องจักรอื่นๆ
8453.90 - สวนประกอบ
8454.10 - เตาแปรสภาพ
8454.20 - แบบหลออินกอตและเบา
8454.30 - เครื่องหลอ
8454.90 - สวนประกอบ
8455.10 - เครื่องรีดทอ
8455.21 - - รีดรอนหรือทั้งรีดรอนและรีดเย็น
8455.22 - - รีดเย็น
8455.30 - ลูกกลิ้งสาหรับเครื่องรีด
8455.90 - สวนประกอบอื่นๆ
8456.10 - ทาดวยกรรมวิธีใชลาแสงเลเซอร์หรือแสงอื่นๆ หรือใชโฟตอนบีม
8456.20 - ทาดวยกรรมวิธีใชอลั ตราโซนิก
8456.30 - ทาดวยกรรมวิธีอเิ ล็กโทรดิสชาร์จ
8456.91 - - สาหรับขึ้นรูปแมพิมพ์แบบแหงบนวัตถุกึ่งตัวนา
8456.99 - - อื่นๆ
8457.10 - เครื่องจักรแบบศูนย์รวม
8457.20 - เครื่องจักรแบบโครงสรางเดี่ยว (ฐานเดี่ยว)
8457.30 - เครื่องจักรแบบหลายฐาน
8458.11 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
8458.19 - - อื่นๆ
8458.91 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
8458.99 - - อื่นๆ
8459.10 - เครื่องจักรชนิดเวย์ไทปยนู ิตเฮด
8459.21 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
8459.29 - - อื่นๆ
8459.31 - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
8459.39 - - อื่นๆ

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา
สินคาภายใตประเภทยอย 845210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 845210 ถึง 845229
สินคาภายใตประเภทยอย 845221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 845210 ถึง 845229
สินคาภายใตประเภทยอย 845229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 845210 ถึง 845229
สินคาภายใตประเภทยอย 845230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845380 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845522 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 845590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8456 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8457 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8457 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8457 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8458 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8458 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8458 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8458 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
163

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

84.60

84.61

84.62

84.63

84.64

84.65

ประเภทยอย
8459.40
8459.51
8459.59
8459.61
8459.69
8459.70
8460.11
8460.19
8460.21
8460.29
8460.31
8460.39
8460.40
8460.90
8461.20
8461.30
8461.40
8461.50
8461.90
8462.10
8462.21
8462.29
8462.31
8462.39
8462.41
8462.49
8462.91
8462.99
8463.10
8463.20
8463.30
8463.90
8464.10
8464.20
8464.90
8465.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- เครื่องควานอื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
- - อื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
- - อื่นๆ
- เครื่องจักรสาหรับทาเกลียวนอกหรือทาเกลียวในอื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
- - อื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
- - อื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
- - อื่นๆ
- เครื่องลับหรือเครื่องขัด
- อื่นๆ
- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทารอง
- เครื่องแตงรู
- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียระไนเฟืองหรือตกแตงเฟือง
- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด
- อื่นๆ
- เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทุบ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
- - อื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
- - อื่นๆ
- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข
- - อื่นๆ
- - เครื่องอัดไฮดรอลิก
- - อื่นๆ
- เครื่องดึงเย็นสาหรับทาทอน หลอดหรือทอ โพรไฟล์ ลวดหรือของที่คลายกัน
- เครื่องทาเกลียวโดยการรีด
- เครื่องจักรสาหรับใชงานกับลวด
- อื่นๆ
- เครื่องเลื่อย
- เครื่องเจียระไนหรือเครื่องขัดมัน
- อื่นๆ
- เครื่องจักรซึ่งสามารถทางานไดหลายอยางโดยไมมีการถอดสับเปลี่ยน เครื่องมือในระหวาง
การทางาน
8465.91 - - เครื่องเลื่อย

สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8461 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8462 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8463 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8463 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8463 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8463 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และตองมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ
สินคาภายใตประเภท 8464 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8464 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8464 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย

84.66

8465.92
8465.93
8465.94
8465.95
8465.96
8465.99
8466.10

- - เครื่องไส เครื่องเซาะ หรือเครื่องทาแบบ (โดยการตัด)
- - เครื่องเจียระไน เครื่องขัดหรือเครื่องขัดมัน
- - เครื่องดัดโคงหรือเครื่องสาหรับประกอบ
- - เครื่องเจาะหรือเซาะรู
- - เครื่องผา เครื่องฝานหรือเครื่องเจียน
- - อื่นๆ
- หัวจับเครื่องมือ และหัวจับดายชนิดเปิดไดเอง

8466.20 - หัวจับชิ้นงาน
8466.30 - ดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใชกบั เครื่องมือกล
8466.91 - - สาหรับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.64
8466.92 - - สาหรับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.65
8466.93 - - สาหรับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.56 ถึง 84.61
8466.94 - - สาหรับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.62 หรือ 84.63
84.67

84.68

84.69

84.70

8467.11
8467.19
8467.21
8467.22
8467.29
8467.81
8467.89
8467.91
8467.92
8467.99
8468.10
8468.20
8468.80
8468.90
8469.11
8469.12
8469.20
8469.30
8470.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- - ชนิดโรตารี่ (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารี่เพอร์คัสชัน)
- - อื่นๆ
- - เครื่องเจาะทุกชนิด
- - เลื่อย
- - อื่นๆ
- - เลื่อยแบบโซ
- - อื่นๆ
- - ของเลื่อยแบบโซ
- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก
- - อื่นๆ
- เครื่องเปุาแลนที่ใชมือถือ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใชกา฿ ซ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
- สวนประกอบ
- - เครื่องประมวลคา
- - เครื่องพิมพ์ดดี อัตโนมัติ
- เครื่องพิมพ์ดดี อื่นๆ ใชไฟฟูา
- เครื่องพิมพ์ดดี อื่นๆ ไมใชไฟฟูา
- เครื่องคานวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางานไดโดยไมใชพลังงานไฟฟูา จากถิ่นภายนอก รวมทั้ง
เครื่องบันทึก ถอดและแสดงขอมูลพรอม ทาหนาที่คานวณขนาดกระเปา

สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8465 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8466 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 846711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846721 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846722 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846729 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846781 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846789 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846791 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8407
สินคาภายใตประเภทยอย 846792 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8407
สินคาภายใตประเภทยอย 846799 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8407
สินคาภายใตประเภทยอย 846810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846880 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 846911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 846912
สินคาภายใตประเภทยอย 846912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 846911
สินคาภายใตประเภทยอย 846920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 846920 ถึง 846930
สินคาภายใตประเภทยอย 846930 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจาก 846920 ถึง 846930
สินคาภายใตประเภทยอย 847010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

84.71

ประเภทยอย

รายการ

8470.21
8470.29
8470.30
8470.40
8470.50
8470.90
8471.10
8471.30

- - ที่มีอปุ กรณ์การพิมพ์ประกอบรวมอยูดว ย
- - อื่นๆ
- เครื่องคานวณอื่นๆ
- เครื่องทาบัญชี
- เครื่องบันทึกการรับเงิน
- อื่นๆ
- เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัตแิ บบอนาลอกหรือแบบไฮบริด
- เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัตแิ บบดิจิตลั ที่พกพาได มีน้าหนัก ไมเกิน 10 กิโลกรัม อยาง
นอยประกอบดวยหนวยประมวลผลกลางแปูนพิมพ์ และหนวยแสดงผล
- - อยางนอยตองมีหนวยประมวลผลกลาง หนวยรับเขาและหนวยสงออกรวมอยูในเรือนเดียวกัน
จะประกอบรวมกันหรือไมกต็ าม
- - อื่นๆ นาเขาในลักษณะเป็นระบบ
- หนวยประมวลผลแบบดิจิตลั (นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8471.41หรือ 8471.49)
จะมีหนวยดังตอไปนี้หนึ่งหรือสองหนวยอยูในเรือนเดียวกัน หรือไมกต็ าม คือ หนวยเก็บ หนวย
รับเขา หนวยสงออก
- หนวยรับเขาหรือหนวยสงออกจะมีหนวยเก็บอยูในเรือนเดียวกันหรือไมกต็ าม
- หนวยเก็บ
- หนวยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
- อื่นๆ
- เครื่องอัดสาเนา
- เครื่องพิมพ์ที่อยู และเครื่องทาปูายที่อยูลายนูน
- เครื่องจักรสาหรับคัดหรือพับไปรษณียภ์ ัณฑ์หรือสาหรับบรรจุซองหรือหอไปรษณียภัณฑ์
เครื่องจักรสาหรับเปิด ปิด หรือผนึก ไปรษณียภัณฑ์ และเครื่องจักรสาหรับประทับตราหรือขีด
ฆาไปรษณียากร
- เฉพาะเครื่องบริการเงินดวนอัตโนมัติ ( Automatic teller machines)

8471.41
8471.49
8471.50

84.72

8471.60
8471.70
8471.80
8471.90
8472.10
8472.20
8472.30

8472.90

84.73

8473.10
8473.21
8473.29
8473.30
8473.40
8473.50

84.74

8474.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา
สินคาภายใตประเภทยอย 847021 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847029 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847030 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847040 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847050 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847141 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847149 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 847160 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847170 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 847290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 847290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 847290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.69
สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
- - ของเครื่องคานวณอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทยอยที่ 8470.10 8470.21 หรือ 8470.29 สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.71
สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.72
สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสาหรับใชกบั เครื่องจักรตามประเภทที่ 84.69 ถึง สินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภท 8473 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
84.72 ตั้งแตสองประเภทขึ้นไปไดเทาเทียมกัน
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
- เครื่องคัด รอน แยกหรือลาง
สินคาภายใตประเภทยอย 847410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถึง 847480
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ประเภท

ประเภทยอย
8474.20
8474.31
8474.32
8474.39
8474.80
8474.90

84.75

84.76

84.77

84.78
84.79

- เครื่องยอยหรือเครื่องบด
- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์
- - เครื่องจักรสาหรับผสมสารจาพวกแรกบั บิทูเมน
- - อื่นๆ
- เครื่องจักรอื่นๆ
- สวนประกอบ

8475.10 - เครื่องจักรสาหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแกว ซึ่ง
ใชในทางไฟฟูาหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
8475.21 - - เครื่องจักรสาหรับทาเสนใยนาแสง และขึ้นรูปเสนใยนาแสง
8475.29 - - อื่นๆ
8475.90 - สวนประกอบ
8476.21 - - ที่มีอปุ กรณ์ทาความรอนหรือความเย็นประกอบรวมอยูดว ย
8476.29 - - อื่นๆ
8476.81 - - ที่มีอปุ กรณ์ทาความรอนหรือความเย็นประกอบรวมอยูดว ย
8476.89 - - อื่นๆ
8476.90 - สวนประกอบ
8477.10 - เฉพาะเครื่องติดผนึกตัวถัง (encapsulation equipment)สาหรับการประกอบสารกึ่งตัวนา

8477.20
8477.30
8477.40
8477.51
8477.59
8477.80
8477.90
8478.10
8478.90
8479.10
8479.20
8479.30
8479.40
8479.50
8479.60
8479.81

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- อื่นๆ
- เครื่องอัดรีด
- เครื่องหลอแบบชนิดเปุาพน
- เครื่องหลอแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ สาหรับขึ้นรูปโดยใชความรอน
- - สาหรับหลอแบบหรือหลอดอกใหมของยางนอกชนิดอัดลม หรือสาหรับหลอแบบยางในหรือ
ขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น
- - อื่นๆ
- เครื่องจักรอื่นๆ
- สวนประกอบ
- เครื่องจักร
- สวนประกอบ
- เครื่องจักรสาหรับงานโยธา งานกอสราง หรืองานที่คลายกัน
- เครื่องจักรสาหรับสกัดหรือปรุงแตงไขมันหรือน้ามันที่ไดจากสัตว์ หรือไขมันหรือน้ามันชนิด
ระเหยยากที่ไดจากพืช
- เครื่องอัดสาหรับใชในการผลิตพาร์ตเิ คิลบอร์ด หรือไฟเบอร์บิลดิงบอร์ด ที่ทาดวยไมหรือวัตถุ
จาพวกลิกนินอื่นๆ และเครื่องจักรอื่นๆ สาหรับใชในงานไมหรือไมกอ฿ ก
- เครื่องทาเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล
- หุน ยนต์ที่ใชในอุตสาหกรรม ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น
- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)
- - สาหรับใชในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวดไฟฟูา

สินคาภายใตประเภทยอย 847420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถึง 847480
สินคาภายใตประเภทยอย 847431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถึง 847480
สินคาภายใตประเภทยอย 847432 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถึง 847480
สินคาภายใตประเภทยอย 847439 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถึง 847480
สินคาภายใตประเภทยอย 847480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847410 ถึง 847480
สินคาภายใตประเภทยอย 847490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 847490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 847510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847521 ถึง 847529
สินคาภายใตประเภทยอย 847529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847521 ถึง 847529
สินคาภายใตประเภทยอย 847590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847621 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847621 ถึง 847689
สินคาภายใตประเภทยอย 847629 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847621 ถึง 847689
สินคาภายใตประเภทยอย 847681 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847621 ถึง 847689
สินคาภายใตประเภทยอย 847689 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 847621 ถึง 847689
สินคาภายใตประเภทยอย 847690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8477 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 847810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847930 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847940 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847950 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847960 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847981 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

84.80

84.81

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8479.82
8479.89
8479.90
8480.10
8480.20
8480.30
8480.41
8480.49
8480.50
8480.60
8480.71

- - เครื่องผสม นวด ยอย บด รอน ทาใหเป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิไฟย์หรือกวน
- - อื่นๆ
- สวนประกอบ
- หีบแบบหลอสาหรับใชในงานหลอโลหะ
- ฐานแบบหลอ
- หุน แบบหลอ
- - ชนิดฉีดหรืออัด
- - อื่นๆ
- แบบหลอสาหรับใชกบั แกว
- แบบหลอสาหรับใชกบั วัตถุจาพวกแร
- - เฉพาะแบบหลอชนิดฉีดและอัดสาหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนา
- - อื่นๆ
8480.79 - - อื่นๆ
8481.10 - วาล์วลดความดัน

สินคาภายใตประเภทยอย 847982 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847989 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 847990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8481.20 - วาล์วสาหรับใชในระบบสงกาลังแบบโอลิโอไฮดรอลิกหรือนิวเมติก

สินคาภายใตประเภทยอย 848120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8481.30 - เฉพาะวาล์วเหล็กหลอชนิดสวิงเช็ควาล์วที่มีขนาดเสนผาศูนย์กลางทางเขาของวาล์วตั้งแต 40
มิลลิเมตร ถึง 600 มิลลิเมตร

สินคาภายใตประเภทยอย 848130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

- อื่นๆ

8481.40 - วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว

สินคาภายใตประเภทยอย 848130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 848140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

8481.80 - เฉพาะก฿อกน้าและวาล์วปิดเปิดน้าชนิดที่ตามธรรมดาใชตามบานเรือน และวาล์วเหล็กหลอชนิด สินคาภายใตประเภทยอย 848180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
เกตวาล์ว ที่มีเสนผาศูนย์กลางทางเขาของตัววาล์วตั้งแต 40 มิลลิเมตรขึ้นไป และวาล์ว
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
เหล็กหลอชนิดบัตเตอร์ฟลายวาล์ว ที่มีขนาดเสนผาศูนย์กลางทางเขาของตัววาล์ว ตั้งแต 80
มิลลิเมตร ขึ้นไป
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยที่ 848190 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40

84.82

8481.90 - สวนประกอบ
8482.10 - บอลล์แบริ่ง

สินคาภายใตประเภทยอย 848190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 หรือเปลี่ยนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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ประเภทยอย
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รายการ

8482.20 - โรลเลอร์แบริ่งรูปเรียว รวมถึงชุดที่ประกอบดวยโรลเลอร์รูปกรวยและรูปเรียว

สินคาภายใตประเภทยอย 848220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 หรือเปลี่ยนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.30 - โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกลม

สินคาภายใตประเภทยอย 848230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 หรือเปลี่ยนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.40 - โรลเลอร์แบริ่งรูปเข็ม

สินคาภายใตประเภทยอย 848240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 หรือเปลี่ยนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.50 - โรลเลอร์แบริ่งรูปทรงกระบอกอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 848250 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 หรือเปลี่ยนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.80 - อื่นๆ รวมถึงแบริ่งที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยูดว ยกัน

สินคาภายใตประเภทยอย 848280 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 และวงแหวนภายในหรือวง
แหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 หรือเปลี่ยนมาจากวงแหวนภายในหรือวงแหวนภายนอก หรือ รองลูกปืนตามประเภทยอยที่ 848299 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ในระดับประเภทยอยอื่นๆนอกกลุมสินคานั้นหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8482.91 - - บอลล์ เข็ม และโรลเลอร์
8482.99 - - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร
- - อื่นๆ
8483.10 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร
ตามประเภทที่ 86.02
- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร
- อื่นๆ
8483.20 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02

สินคาภายใตประเภทยอย 848291 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848299 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848299 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280

- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280
8483.30 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือ สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร
สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือ สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือ สินคาภายใตประเภทยอย 848330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯใน
ระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
8483.40 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่
สินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299
86.02
ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299 ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร

สินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299
ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299 ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299
ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299 ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8483.50 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299
ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299 ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร

สินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299
ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299 ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299
ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 หรือสินคาภายใตประเภทยอย 848350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯ
ในระดับประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280 ประเภทยอยที่ 848299 ประเภทยอยที่ 848310 ถึง 848340 ประเภทยอยที่ 848360 หรือ ประเภทยอยที่ 848390 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

8483.60 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848360 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร
สินคาภายใตประเภทยอย 848360 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848360 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
8483.90 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

84.84

84.85

- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
8484.10 - ปะเก็นและแผนกันรั่วที่คลายกัน ทาดวยแผนโลหะประกอบรวมกับวัตถุอื่น หรือทาดวยโลหะ สินคาภายใตประเภทยอย 848410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ตั้งแตสองชั้นขึ้นไป
8484.20 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02 สินคาภายใตประเภทยอย 848420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อื่นๆ
8484.90 - อื่นๆ
8485.10 - ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ
8485.90 - เฉพาะที่การรถไฟฯ นาเขาหรือสั่งใหนาเขามาเพือ่ ใชเฉพาะกับหัวรถจักร ตามประเภทที่ 86.02

สินคาภายใตประเภทยอย 848420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 848590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 848590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
170

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
- อื่นๆ

CHAPTER 85
85.01
8501.10 - มอเตอร์ที่ใหกาลังไมเกิน 37.5 วัตต์

85.02

8501.20
8501.31
8501.32
8501.33
8501.34
8501.40
8501.51
8501.52
8501.53
8501.61
8501.62
8501.63
8501.64
8502.11
8502.12
8502.13
8502.20
8502.31
8502.39

85.03
85.04

8502.40
8503.00
8504.10
8504.21
8504.22
8504.23
8504.31

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- มอเตอร์ยนู ิเวอร์แซลกระแสสลับ /กระแสตรงที่ใหกาลังเกิน 37.5 วัตต์
- - ใหกาลังไมเกิน 750 วัตต์
- - ใหกาลังเกิน 750 วัตต์ แตไมเกิน 75 กิโลวัตต์
- - ใหกาลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แตไมเกิน 375 กิโลวัตต์
- - ใหกาลังเกิน 375 กิโลวัตต์
- มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดเฟสเดียว
- - ใหกาลังไมเกิน 750 วัตต์
- - ใหกาลังเกิน 750 วัตต์ แตไมเกิน 75 กิโลวัตต์
- - ใหกาลังเกิน 75 กิโลวัตต์
- - ใหกาลังไมเกิน 75 เควีเอ
- - ใหกาลังเกิน 75 เควีเอ แตไมเกิน 375 เควีเอ
- - ใหกาลังเกิน 375 เควีเอ แตไมเกิน 750 เควีเอ
- - ใหกาลังเกิน 750 เควีเอ
- - ใหกาลังไมเกิน 75 เควีเอ
- - ใหกาลังเกิน 75 เควีเอ แตไมเกิน 375 เควีเอ
- - เฉพาะที่ใหกาลังตั้งแต 10,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป
- - อื่นๆ
- เฉพาะที่ใหกาลังตั้งแต 10,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป
- อื่นๆ
- - เฉพาะที่ใหกาลังตั้งแต 10,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป
- - อื่นๆ
- - เฉพาะที่ใหกาลังตั้งแต 10,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป
- - อื่นๆ
- เครื่องเปลี่ยนไฟฟูาชนิดหมุน
สวนประกอบที่เหมาะสาหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกบั เครื่องจักร ตามประเภทที่ 85.01
หรือ 85.02
- บัลลาสต์ สาหรับหลอดไฟฟูาแบบดิสชาร์จ
- - ขนาดกาลังจายไมเกิน 650 เควีเอ
- - ขนาดกาลังจายเกิน 650 เควีเอ แตไมเกิน10,000 เควีเอ
- - ขนาดกาลังจายเกิน 10,000 เควีเอ
- - ขนาดกาลังจายไมเกิน 1 เควีเอ

8504.32 - - ขนาดกาลังจายเกิน 1 เควีเอ แตไมเกิน 16 เควีเอ

สินคาภายใตประเภทยอย 848590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 848590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 850110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากสเตเตอร์และโรเตอร์สาหรับสินคาภายใตประเภทที่ 8501 หรือ ประเภท
ยอยที่ 850300 หรือ สินคาภายใตประเภทยอยที่ 850110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสเตเตอร์และโรเตอร์สาหรับสินคาภายใตประเภทที่ 8501 หรือ ประเภทยอยที่
850300 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 850120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850131 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850132 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850133 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850134 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850151 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850152 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850153 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850161 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850162 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850163 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850164 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8502 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8503 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
การจัดจาแนกประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 850410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถึง 850450
สินคาภายใตประเภทยอย 850421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถึง 850450
สินคาภายใตประเภทยอย 850422 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถึง 850450
สินคาภายใตประเภทยอย 850423 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถึง 850450
สินคาภายใตประเภทยอย 850431 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 850431 จากประเภทยอยที่ 850490 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 850432 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถึง 850450
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85.05

85.06

85.07

85.09

85.10

85.11

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8504.33
8504.34
8504.40
8504.50
8504.90

- - ขนาดกาลังจายเกิน 16 เควีเอ แตไมเกิน 500 เควีเอ
- - ขนาดกาลังจายเกิน 500 เควีเอ
- เครื่องเปลี่ยนไฟฟูาชนิดอยูคงที่
- ตัวเหนี่ยวนาอื่นๆ
- สวนประกอบ

8505.11
8505.19
8505.20
8505.30
8505.90
8506.10
8506.30
8506.40
8506.50
8506.60
8506.80
8506.90
8507.10
8507.20
8507.30
8507.40
8507.80
8507.90
8509.10
8509.20
8509.30
8509.40
8509.80
8509.90
8510.10
8510.20
8510.30
8510.90
8511.10
8511.20
8511.30
8511.40

- - ทาดวยโลหะ
- - อื่นๆ
- ประกับ คลัตช์และเบรก ที่เป็นแมเหล็กไฟฟูา
- หัวยกที่เป็นแมเหล็กไฟฟูา
- อื่นๆ รวมถึงสวนประกอบ
- แมงกานีสไดออกไซด์
- ปรอทออกไซด์
- เงินออกไซด์
- ลิเทียม
- อากาศ-สังกะสี
- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่นๆ
- สวนประกอบ
- เลดแอซิด ชนิดที่ใชสาหรับสตาร์ตเครื่องยนต์แบบลูกสูบ
- หมอสะสมไฟฟูาเลดแอซิดอื่นๆ
- นิกเกิลแคดเมียม
- นิกเกิลเหล็ก
- หมอสะสมไฟฟูาอื่นๆ
- สวนประกอบ
- เครื่องดูดฝุุน รวมถึงเครื่องดูดฝุุนแหงและเปียก
- เครื่องขัดพืน้
- เครื่องกาจัดเศษอาหารในครัว
- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้าผักหรือน้าผลไม
- เครื่องใชอื่นๆ
- สวนประกอบ
- เครื่องโกนหนวด
- ปัตตาเลี่ยน
- เครื่องขจัดขน
- สวนประกอบ
- หัวเทียน
- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีตกิ ฟลายวีล
- จานจายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด
- สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ตเตอร์และเครื่องกาเนิดไฟฟูา

สินคาภายใตประเภทยอย 850433 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถึง 850450
สินคาภายใตประเภทยอย 850434 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถึง 850450
สินคาภายใตประเภทยอย 850440 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถึง 850450
สินคาภายใตประเภทยอย 850450 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850410 ถึง 850450
สินคาภายใตประเภทยอย 850490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 850511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850640 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850650 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850650 ถึง 850680
สินคาภายใตประเภทยอย 850660 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850650 ถึง 850680
สินคาภายใตประเภทยอย 850680 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 850650 ถึง 850680
สินคาภายใตประเภทยอย 850690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850740 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850780 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850930 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850940 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850980 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 850990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851030 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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รายการ

8511.50 - เครื่องกาเนิดไฟฟูาอื่นๆ
8511.80 - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
8511.90 - สวนประกอบ
85.12

8512.10
8512.20
8512.30
8512.40

85.13

8512.90
8513.10

85.14

8513.90
8514.10

8514.20

8514.30
8514.40

85.15

85.16

8514.90
8515.11
8515.19
8515.21
8515.29
8515.31
8515.39
8515.80
8515.90
8516.10
8516.21
8516.29
8516.31

สินคาภายใตประเภทยอย 851150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- เครื่องอุปกรณ์สาหรับใหแสงสวางหรือใหสัญญาณที่มองเห็นได ชนิดที่ใชกบั รถจักรยานสองลอ สินคาภายใตประเภทยอย 851210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851210 จากประเภทยอยที่ 851290 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สาหรับใหแสงสวางหรือใหสัญญาณที่มองเห็นได
สินคาภายใตประเภทยอย 851220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851220 จากประเภทยอยที่ 851290 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เครื่องอุปกรณ์สาหรับใหสัญญาณเสียง
สินคาภายใตประเภทยอย 851230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851230 จากประเภทยอยที่ 851290 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- เครื่องปัดน้าฝน เครื่องละลายน้าแข็ง และเครื่องกาจัดฝูา
สินคาภายใตประเภทยอย 851240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851240 จากประเภทยอยที่ 851290 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- สวนประกอบ
สินคาภายใตประเภทยอย 851290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- โคม
สินคาภายใตประเภทยอย 851310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851310 จากประเภทยอยที่ 851390 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- สวนประกอบ
สินคาภายใตประเภทยอย 851390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- เฉพาะเตาเผาและเตาอบ แบบทาความรอนโดยใชความตานทาน สาหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่ง สินคาภายใตประเภทยอย 851410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ตัวนาบนเวเฟอร์กึ่งตัวนา
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เฉพาะเตาเผาและเตาอบ แบบเหนี่ยวนาหรือแบบไดอิเล็กทริกสาหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนา สินคาภายใตประเภทยอย 851420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
บนเวเฟอร์กึ่งตัวนา
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เฉพาะเครื่องใหความรอนแบบฉับพลันสาหรับเวเฟอร์กึ่งตัวนา
สินคาภายใตประเภทยอย 851430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สาหรับใหความรอนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนาหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กท สินคาภายใตประเภทยอย 851440 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ริก
- สวนประกอบ
สินคาภายใตประเภทยอย 851490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - หัวแรงบัดกรีและปืนบัดกรี
สินคาภายใตประเภทยอย 851511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อัตโนมัตหิ รือกึ่งอัตโนมัติ
สินคาภายใตประเภทยอย 851521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อัตโนมัตหิ รือกึ่งอัตโนมัติ
สินคาภายใตประเภทยอย 851531 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851539 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851580 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- สวนประกอบ
สินคาภายใตประเภทยอย 851590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- เครื่องทาน้ารอนดวยไฟฟูาแบบทาน้ารอนชั่วขณะที่ใชหรือแบบทาน้ารอนเก็บสะสม และ
สินคาภายใตประเภทยอย 851610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
เครื่องทาความรอนดวยไฟฟูาแบบจุม
- - เครื่องกระจายความรอนแบบจายความรอนจากถิ่นสะสม
สินคาภายใตประเภทยอย 851621 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851629 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - เครื่องเปุาผม
สินคาภายใตประเภทยอย 851631 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

รายการ

8516.32
8516.33
8516.40
8516.50
8516.60

- - เครื่องอุปกรณ์แตงผมอื่นๆ
- - เครื่องอุปกรณ์เปุามือใหแหง
- เตารีดไฟฟูา
- เตาอบไมโครเวฟ
- เตาอบอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหมอหุงตมในตัว แผนสาหรับหุงตมบอยลิงริง เตายางและเตาอบยาง

8516.71 - - เครื่องตมกาแฟหรือชา
8516.72 - - เครื่องปิง้ ขนมปัง

8516.79 - - อื่นๆ
8516.80 - เฉพาะสาหรับความรอนตั้งแต 1,400-2,300 องศาเซลเซียส
- อื่นๆ
8516.90 - สวนประกอบ
85.17

85.18

8517.11
8517.19
8517.21
8517.22
8517.30
8517.50

- - เครื่องโทรศัพท์แบบใชสายพรอมดวยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไรสาย
- - อื่นๆ
- - เครื่องโทรสาร
- - เครื่องโทรพิมพ์
- เครื่องอุปกรณ์ตดั ตอสัญญาณสาหรับโทรศัพท์หรือโทรเลข
- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สาหรับใชกบั ระบบแคร์ริเออร์เคอร์เรนต์ไลน์ หรือสาหรับใชกบั ระบบดิ
จิตลั ไลน์
8517.80 - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
8517.90 - สวนประกอบ
8518.10 - เฉพาะไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ ที่มีเสนผาศูนย์กลางไมเกิน 15 มิลลิเมตร

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา
สินคาภายใตประเภทยอย 851632 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851633 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851640 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851650 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851660 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851671 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851672 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจาก housings ของเครื่องปิง้ ขนมปังตามประเภทยอยที่ 851690 หรือ
ประเภทยอยที่ 903210 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851672 จาก housings ของเครื่องปิง้ ขนมปังตามประเภทยอยที่ 851690 หรือประเภทยอยที่ 903210 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 851679 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851680 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851680 จากประเภทยอยที่ 851690 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 851680 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851680 จากประเภทยอยที่ 851690 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 851690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 851711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851721 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851722 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851750 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 851780 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851810 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เฉพาะไมโครโฟนที่มีความถี่ในชวง 300 เฮิร์ตซ์ถงึ 3.4 กิโลเฮิร์ตซ์ ที่มีเสนผาศูนย์กลางไมเกิน สินคาภายใตประเภทยอย 851810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851810 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
10 มิลลิเมตร และที่มีความสูงไมเกิน 3 มิลลิเมตร ชนิดที่ใชงานทางโทรคมนาคม
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851810 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
8518.21 - - ลาโพงเดี่ยวติดตั้งในตูลาโพง
สินคาภายใตประเภทยอย 851821 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851821 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
8518.22 - - ลาโพงหลายตัวติดตั้งในตูลาโพงเดียวกัน
สินคาภายใตประเภทยอย 851822 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851822 จากประเภทยอยที่ 851829 หรือ
851890 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
8518.29 - - เฉพาะลาโพงที่ปราศจากตัวกลอง ที่มีความถี่ในชวง 300 เฮิร์ตซ์ ถึง 3.4 กิโลเฮิร์ตซ์ ขนาด สินคาภายใตประเภทยอย 851829 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851829 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
เสนผาศูนย์กลางไมเกิน 50 มิลลิเมตร ชนิดที่ใชงานทางโทรคมนาคม
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851829 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851829 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
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8518.30 - เฉพาะปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ของเครื่องโทรศัพท์แบบใชสาย
- อื่นๆ
8518.40 - เครื่องขยายสัญญาณไฟฟูาในชวงความถี่สัญญาณเสียง
8518.50 - ชุดเครื่องขยายเสียงดวยไฟฟูา
8518.90 - สวนประกอบ
85.19

8519.10
8519.21
8519.29
8519.31
8519.39
8519.40
8519.92
8519.93
8519.99

85.20

8520.10
8520.20
8520.32
8520.33
8520.39
8520.90

85.21

8521.10
8521.90

85.22

8522.10
8522.90

- เครื่องเลนแผนเสียงแบบหยอดเหรียญ
- - ไมมีลาโพง
- - อื่นๆ
- - ที่มีเครื่องกลไกเปลี่ยนแผนเสียงโดยอัตโนมัติ
- - อื่นๆ
- เครื่องทรานสไครบิง
- - เครื่องเลนเทปคาสเซ็ต ขนาดกระเปา
- - อื่นๆ แบบคาสเซ็ต
- - เฉพาะที่ใชในการถายทาภาพยนตร์
- - อื่นๆ
- เครื่องสั่งงานที่ไมสามารถทางานไดโดยไมมีพลังงานจากถิ่นภายนอก
- เครื่องตอบรับโทรศัพท์
- - เฉพาะที่ใชในการถายทาภาพยนตร์
- - อื่นๆ
- - อื่นๆ แบบคาสเซ็ต
- - เฉพาะที่ใชในการถายทาภาพยนตร์
- - อื่นๆ
- เฉพาะที่ใชในการถายทาภาพยนตร์
- อื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชกบั เครื่องสงโทรทัศน์
- อื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชกบั เครื่องสงโทรทัศน์
- อื่นๆ
- หัวเครื่องเลนแผนเสียง (พิกอัปคาร์ทริดจ์)
- เฉพาะหัวบันทึกการถายภาพจากกลองถายลงในเทปวีดโี อ
- อื่นๆ

85.23

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8523.11 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ

สินคาภายใตประเภทยอย 851830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851830 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 851830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851830 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 851840 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851840 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 851850 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 851850 จากประเภทยอยที่ 851890 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 851890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 851910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851921 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851929 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851931 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851939 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851940 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851992 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 851992 ถึง 851993
สินคาภายใตประเภทยอย 851993 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 851992 ถึง 851993
สินคาภายใตประเภทยอย 851999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 851999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852032 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852032 ถึง 852033
สินคาภายใตประเภทยอย 852032 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852032 ถึง 852033
สินคาภายใตประเภทยอย 852033 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852032 ถึง 852033
สินคาภายใตประเภทยอย 852039 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852039 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 852290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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8523.12

8523.13

8523.20

8523.30

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงสาหรับใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- - อื่นๆ
- - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ
- - เฉพาะเทปวีดโิ อที่ใชในกิจการโทรทัศน์
- - เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงสาหรับใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- - อื่นๆ
- - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ
- - เฉพาะเทปวีดโิ อที่ใชในกิจการโทรทัศน์
- - เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงสาหรับใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- - อื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัส
ของเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
- เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงสาหรับใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- อื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

- เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงสาหรับใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
8523.90 - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

85.24

8524.10
8524.31
8524.32

8524.39

8524.40

- เฉพาะที่ใชบันทึกเสียงสาหรับใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- อื่นๆ
- เฉพาะชนิดที่ใชเพือ่ การศึกษาโดยเฉพาะ
- อื่นๆ
- - สาหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ
- - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ
- - เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- - อื่นๆ
- - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ
- - เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- - เฉพาะสาหรับใชในการสรางชุดคาสั่ง ขอมูล เสียง และภาพขึ้นใหม ที่ถกู บันทึกในเครื่องที่
สามารถอานไดในรูปของไบนารี และสามารถนาไปจัดการหรือสรางการติดตอกับผูใช โดยทาง
เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
- - อื่นๆ
- เทปแมเหล็กสาหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ

สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8523 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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8524.51 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ
- - เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- - อื่นๆ
8524.52 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ
- - เฉพาะเทปวีดโิ อที่ใชในกิจการโทรทัศน์
- - เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- - อื่นๆ
8524.53 - - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ
- - เฉพาะเทปวีดโิ อที่ใชในกิจการโทรทัศน์
- - เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- - อื่นๆ
8524.60 - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 852610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852691 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852692 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852721 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852729 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852731 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

85.25

8525.10
8525.20
8525.30
8525.40

- เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- อื่นๆ
- - สาหรับถอดปรากฏการณ์นอกจากเสียงหรือภาพ
- - เฉพาะชนิดที่ใชบันทึกขอมูลหรือคาสั่งระบบงานในรูปรหัสของเครื่องประมวลผลขอมูล
อัตโนมัติ
- - เฉพาะที่ใชในอุตสาหกรรมสรางภาพยนตร์
- - เฉพาะสาหรับใชในการสรางชุดคาสั่ง ขอมูล เสียง และภาพขึ้นใหม ที่ถกู บันทึกในเครื่องที่
สามารถอานไดในรูปของไบนารี และสามารถนาไปจัดการหรือสรางการติดตอกับผูใช โดยทาง
เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติ
- - อื่นๆ
- เครื่องสง
- เครื่องสงที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยูดว ย
- กลองถายโทรทัศน์
- กลองถายบันทึกวิดโี อภาพนิ่งและกลองถายบันทึกวิดโี ออื่นๆ รวมทั้งกลองถายบันทึกภาพดิจิตลั

85.26

8526.10
8526.91
8526.92
8527.12
8527.13
8527.19
8527.21
8527.29
8527.31

- เครื่องเรดาร์
- - เครื่องวิทยุชวยการเดินเรือหรือเดินอากาศ
- - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล
- - เครื่องรับวิทยุและเลนเทปคาสเซ็ตขนาดกระเปา
- - เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยูดว ย
- - อื่นๆ
- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดว ย
- - อื่นๆ
- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยูดว ย

8524.91
8524.99

85.27

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8524 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852510 ถึง 852520
สินคาภายใตประเภทยอย 852520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 852510 ถึง 852520
สินคาภายใตประเภทยอย 852530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852540 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

85.28

85.29

ประเภทยอย

8527.32 - - ไมมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แตมีนาฬิกาประกอบอยูดว ย
8527.39 - - อื่นๆ
8527.90 - เฉพาะเครื่องรับวิทยุโทรเลขและเครื่องรับวิทยุโทรศัพท์
- เฉพาะเครื่องรับแบบพกพาสาหรับใชรับการเรียก รับสัญญาณเตือน หรือรับเพจ (paging )
- อื่นๆ
8528.12 - - สี
8528.13 - - ขาวดาหรือเอกรงค์อื่นๆ
8528.21 - - สี
8528.22 - - ขาวดาหรือเอกรงค์อื่นๆ
8528.30 - เครื่องฉายวิดโี อ
8529.101 - - - สาหรับใชกบั เครื่องสงหรือเครื่องรับวิทยุโทรเลขหรือวิทยุโทรศัพท์เครื่องสง
วิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องสงโทรทัศน์
8529.102 - - - สาหรับใชกบั เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องรับโทรทัศน์
8529.109 - - - อื่นๆ
8529.901 - - - สาหรับใชกบั เครื่องสงหรือเครื่องรับวิทยุโทรเลขหรือวิทยุโทรศัพท์ เครื่องสง
วิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องสงโทรทัศน์
8529.902 - - - สาหรับใชกบั เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องรับโทรทัศน์
8529.909 - - - อื่นๆ

85.30

85.31

85.32

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8530.10
8530.80
8530.90
8531.10
8531.20

สินคาภายใตประเภทยอย 852732 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852739 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852812 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 701120 854011 หรือ 854091
สินคาภายใตประเภทยอย 852813 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852821 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 701120 854011 หรือ 854091
สินคาภายใตประเภทยอย 852822 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 852830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8529101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8529102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8529109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8529901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 8529902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 8529909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 853010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853080 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- เครื่องอุปกรณ์สาหรับใชกบั ทางรถไฟหรือทางรถราง
- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
- สวนประกอบ
- เครื่องสัญญาณแจงโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คลายกัน
- แผงสัญญาณที่มีอปุ กรณ์ซึ่งทาดวยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอด เปลงแสง (แอลอีดี)
ประกอบรวมอยูดว ย
8531.80 - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
8531.90 - เฉพาะแผงแสดงผลหรือการทางานแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ (แวคคัมฟลูออเรสเซนต์ ดิซเพล) สินคาภายใตประเภทยอย 853190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

8532.10
8532.21
8532.22
8532.23
8532.24
8532.25
8532.29
8532.30

- เฉพาะสวนประกอบของเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทยอยที่ 8531.20
- อื่นๆ
- ตัวเก็บประจุชนิดคาคงที่ ซึ่งออกแบบสาหรับใชกบั วงจร 50/60 เฮิร์ตช์และมีขนาดกาลังจาย
รีแอกทีฟไมนอยกวา 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์)
- - แทนทาลัม
- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก
- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว
- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น
- - ไดอิเล็กทริกที่ทาดวยกระดาษหรือพลาสติก
- - อื่นๆ
- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนคาไดหรือปรับตั้งคาได (พรีเซต)

สินคาภายใตประเภทยอย 853190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853223 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853224 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853225 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท
85.33

85.34
85.35

85.36

85.37

ประเภทยอย
8532.90
8533.10
8533.21
8533.29
8533.31
8533.39
8533.40
8533.90
8534.00
8535.10
8535.21
8535.29
8535.30

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- สวนประกอบ
- ตัวตานทานคาร์บอนชนิดคาคงที่ แบบคอมโพซิชันหรือแบบฟิลม์
- - ใชกบั ขนาดกาลังจายไมเกิน 20 วัตต์
- - อื่นๆ
- - ใชกบั ขนาดกาลังจายไมเกิน 20 วัตต์
- - อื่นๆ
- ตัวตานทานชนิดเปลี่ยนคาไดแบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนชิโอมิเตอร์
- สวนประกอบ
วงจรพิมพ์
- ฟิวส์
- - สาหรับแรงดันไฟฟูานอยกวา 72.5 กิโลโวลต์
- - อื่นๆ
- สวิตช์สาหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สาหรับตัดและตอ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)

สินคาภายใตประเภทยอย 853290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853329 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853331 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853339 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8534 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

8535.40 - เฉพาะที่ใชกบั แรงดันไฟฟูาตั้งแต 66,000โวลต์ขึ้นไป
- อื่นๆ
8535.90 - อื่นๆ
8536.10 - ฟิวส์
8536.20 - เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ
8536.30 - เฉพาะเครื่องอุปกรณ์จากัดแรงดันไฟฟูาหรือกาจัดกระแสเซอร์จ ชนิดสาหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์

สินคาภายใตประเภทยอย 853540 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853540 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

- อื่นๆ
8536.41 - - เฉพาะชนิดสาหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์ที่ใชกบั แรงดันไฟฟูาไมเกิน 48 โวลต์ และ
กระแสไฟฟูาสูงสุดไมเกิน 10 แอมแปร์
- - อื่นๆ
8536.49 - - อื่นๆ
8536.50 - เฉพาะที่ใชกบั กระแสไฟฟูาสูงสุดไมเกิน 1 แอมแปร์
- เฉพาะที่เป็นแผนยางหรือโพลิเมอร์ที่มีผิวผสมดวยคาร์บอน
- เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสารที่ไมไดระบุไวขา งตน
- อื่นๆ
8536.61 - - กระจุ฿บหลอดไฟฟูา
8536.69 - - เฉพาะปลั๊กที่มีพนื้ ที่หนาตัดของแตละขาไมเกิน 1.80 ตารางมิลลิเมตร
- - เฉพาะเตารับที่รองรับขาปลั๊กที่มีพนื้ ที่หนาตัดของแตละขาไมเกิน 1.80 ตารางมิลลิเมตร
- - เฉพาะชนิดสาหรับติดตั้งบนวงจรพิมพ์
- - เฉพาะปลั๊กและเตารับสาหรับเคเบิลรวมแกนและวงจรพิมพ์
- - อื่นๆ
8536.90 - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
8537.10 - สาหรับแรงดันไฟฟูาไมเกิน 1,000 โวลต์
8537.20 - เฉพาะที่ตดิ ตั้งดวยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาสาหรับตัดตอหรือปูองกัน

สินคาภายใตประเภทยอย 853630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853641 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853641 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853649 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853650 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853650 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853650 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853650 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853661 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853669 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8537 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8537 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

85.38

85.39

ประเภทยอย

วงจรไฟฟูาที่ใชกบั แรงดันไฟฟูาตั้งแต 66,000 โวลต์ขึ้นไป
- อื่นๆ
8538.10 - แปูน แผง คอนโซล โต฿ะ ตู และฐานรองอื่นๆ สาหรับของตาม ประเภทที่ 85.37 ที่ไมตดิ ตั้งกับ
เครื่องอุปกรณ์
8538.90 - เฉพาะที่ตดิ ตั้งดวยเครื่องอุปกรณ์ไฟฟูาสาหรับตัดตอหรือปูองกันวงจรไฟฟูาที่ใชกบั แรงดันไฟฟูา
ตั้งแต 66,000 โวลต์ขึ้นไป
- อื่นๆ
8539.10
8539.21
8539.221
8539.222
8539.291
8539.292
8539.293

85.40

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8539.31
8539.321
8539.322
8539.323
8539.391
8539.392
8539.393
8539.411
8539.412
8539.413
8539.491
8539.492
8539.493
8539.901
8539.909
8540.11
8540.12
8540.20

สินคาภายใตประเภท 8537 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8538 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
การจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8538 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
การจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8538 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
การจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- เฉพาะสาหรับรถจักรยานยนต์
สินคาภายใตประเภทยอย 853910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 853910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - ทังสเตนฮาโลเจน
สินคาภายใตประเภทยอย 853921 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - - ไมเกิน 100 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 8539221 จากประเภทยอยที่ 853990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - - เกิน 100 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539222 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 8539222 จากประเภทยอยที่ 853990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - - ไมเกิน 100 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539291 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 8539291 จากประเภทยอยที่ 853990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- - - เกิน 100 วัตต์แตไมเกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539292 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 8539292 จากประเภทยอยที่ 853990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- - - เกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539293 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 8539293 จากประเภทยอยที่ 853990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดฮอตแคโทด
สินคาภายใตประเภทยอย 853931 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - - ไมเกิน 100 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถึง 853939
- - - เกิน 100 วัตต์แตไมเกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539322 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถึง 853939
- - - เกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539323 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถึง 853939
- - - ไมเกิน 100 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539391 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถึง 853939
- - - เกิน 100 วัตต์แตไมเกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539392 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถึง 853939
- - - เกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539393 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853932 ถึง 853939
- - - ไมเกิน 100 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถึง 853949
- - - เกิน 100 วัตต์ แตไมเกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539412 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถึง 853949
- - - เกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539413 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถึง 853949
- - - ไมเกิน 100 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539491 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถึง 853949
- - - เกิน 100 วัตต์ แตไมเกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539492 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถึง 853949
- - - เกิน 200 วัตต์
สินคาภายใตประเภทยอย 8539493 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 853941 ถึง 853949
- - - ของหลอดไฟฟูาแบบซีลบีม
สินคาภายใตประเภทยอย 8539901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 8539909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - สี
สินคาภายใตประเภทยอย 854011 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 701120 หรือ 854091
- - ขาวดาหรือเอกรงค์อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854012 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- หลอดของกลองถายโทรทัศน์ อิเมจคอนเวอร์เตอร์ และอิเมจ อินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟ สินคาภายใตประเภทยอย 854020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 854020 จากประเภทยอยที่ 854091 ถึง
โตแคโทดอื่นๆ
854099 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
180
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ประเภท

ประเภทยอย
8540.40 - เฉพาะที่ใชกบั ของตามประเภทที่ 85.25
- อื่นๆ
8540.50 - เฉพาะที่ใชกบั ของตามประเภทที่ 85.25
- อื่นๆ
8540.60 - เฉพาะที่ใชกบั ของตามประเภทที่ 85.25
- อื่นๆ
8540.71 - - แมกนีตรอน
8540.72 - - ไคลสตรอน
8540.79 - - อื่นๆ
8540.81 - - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย
8540.89 - - อื่นๆ
8540.91 - - ของหลอดแคโทดเรย์
8540.99 - - อื่นๆ

85.41

85.42

85.43

8541.10
8541.21
8541.29
8541.30
8541.40
8541.50
8541.60
8541.90
8542.10
8542.21
8542.29
8542.60
8542.70
8542.90
8543.11
8543.19
8543.20
8543.30
8543.40
8543.81
8543.89

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปลงแสง
- - มีอตั ราการสูญเสียนอยกวา 1 วัตต์
- - อื่นๆ
- ไทริสเตอร์ ไดแอกและไทรแอก นอกจากแบบไวแสง
- กลอุปกรณ์กึ่งตัวนาแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทาเป็น
แผงหรือไมกต็ าม รวมทั้งไดโอดเปลงแสง
- กลอุปกรณ์กึ่งตัวนาอื่นๆ
- ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแลว
- สวนประกอบ
- บัตรที่มีวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบรวมอยูดว ย ("สมาร์ท"การ์ด)
- - ดิจิตลั
- - อื่นๆ
- วงจรรวมไฮบริด
- ไมโครแอสเซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส์
- สวนประกอบ
- - ไอออนอิมแพลนเตอร์สาหรับการโดปวัตถุกึ่งตัวนา
- - อื่นๆ
- เครื่องกาเนิดสัญญาณ
- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สาหรับการชุบดวยไฟฟูา การแยกสารดวยไฟฟูาหรืออิเล็กโทรโฟริ
ซิส
- เครื่องสรางแรงดันสูงสาหรับรั้วไฟฟูา
- - บัตรและแผนปูายที่ตรวจรูไดในระยะใกล (พรอกซิมิทีการ์ดและแทค)
- - เฉพาะพจนานุกรมอิเล็กทรอนิก

สินคาภายใตประเภทยอย 854040 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถึง 854060
สินคาภายใตประเภทยอย 854040 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถึง 854060
สินคาภายใตประเภทยอย 854050 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถึง 854060
สินคาภายใตประเภทยอย 854050 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถึง 854060
สินคาภายใตประเภทยอย 854060 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถึง 854060
สินคาภายใตประเภทยอย 854060 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854040 ถึง 854060
สินคาภายใตประเภทยอย 854071 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854072 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854079 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854081 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854089 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854091 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 854099 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 854110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854121จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจมาากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854129 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854160 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854260 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854270 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854319
สินคาภายใตประเภทยอย 854319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854311
สินคาภายใตประเภทยอย 854320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถึง 854389
สินคาภายใตประเภทยอย 854381 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถึง 854389
สินคาภายใตประเภทยอย 854389 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถึง 854389
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ประเภท

ประเภทยอย

- - เฉพาะเครื่องจักรไฟฟูาที่มีหนาที่ในการแปลภาษาหรือพจนานุกรม (Electrical machines
with translation ordictionary functions)
- - อื่นๆ
8543.90 - เฉพาะสวนประกอบของเครื่องมือสาหรับการขึ้นรูปแบบเปียกการลางสารไวแสง การลอกหรือ
การทาความสะอาดเวเฟอร์กึ่งตัวนา และจอแสดงผลแบบแบน
- เฉพาะสวนประกอบของไอออนอินแพลนเตอร์สาหรับการโดปวัตถุกึ่งตัวนา

85.44

8544.11
8544.19
8544.20

8544.30
8544.41

8544.49

8544.51

8544.59

85.45

85.46

85.47

8544.60
8544.70
8545.11
8545.19
8545.20
8545.90
8546.10
8546.20
8546.90
8547.10
8547.20
8547.90

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภทยอย 854389 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถึง 854389

สินคาภายใตประเภทยอย 854389 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854340 ถึง 854389
สินคาภายใตประเภทยอย 854390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 854390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- - ทาดวยทองแดง
สินคาภายใตประเภทยอย 854411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เคเบิลรวมแกน และตัวนาไฟฟูารวมแกนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854411 ถึง 854460 ประเภทที่ 7408 7413
7605 หรือ 7614 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 854420 จากประเภทที่ 7408 7413 7605 หรือ 7614 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ชนิดที่ใชกบั ยานบก อากาศยานหรือเรือ
สินคาภายใตประเภทยอย 854430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- - เฉพาะตัวนาไฟฟูาอื่นๆ สาหรับใชกบั แรงดันไฟฟูาไมเกิน 80 โวลต์ซึ่งไมตดิ กับขั้วตอใชสาหรับ สินคาภายใตประเภทยอย 854441 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
เครื่องโทรคมนาคม
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854441 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- - เฉพาะตัวนาไฟฟูาอื่นๆ สาหรับใชกบั แรงดันไฟฟูาไมเกิน 80 โวลต์ ซึ่งไมตดิ กับขั้วตอใช
สินคาภายใตประเภทยอย 854449 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สาหรับเครื่องโทรคมนาคม
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854449 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- - เฉพาะตัวนาไฟฟูาอื่นๆ สาหรับใชกบั แรงดันไฟฟูาเกิน 80 โวลต์ แตไมเกิน 1,000 โวลต์ ซึ่ง สินคาภายใตประเภทยอย 854451 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
ไมตดิ กับขั้วตอใชสาหรับเครื่องโทรคมนาคม
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854451 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854459 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 854411 ถึง 854460 ประเภทที่ 7408 7413
7605 หรือ 7614 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 854459 จากประเภทที่ 7408 7413 7605 หรือ 7614 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- ตัวนาไฟฟูาอื่นๆ สาหรับใชกบั แรงดันไฟฟูาเกิน 1,000 โวลต์
สินคาภายใตประเภทยอย 854460 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เคเบิลใยนาแสง
สินคาภายใตประเภทยอยที่ 854470 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - ชนิดที่ใชสาหรับเตาเผา
สินคาภายใตประเภทยอย 854511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- แปรง
สินคาภายใตประเภทยอย 854520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- ทาดวยแกว
สินคาภายใตประเภทยอย 854610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- ทาดวยเซรามิก
สินคาภายใตประเภทยอย 854620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เฉพาะที่ใชกบั แรงดันไฟฟูาตั้งแต 50 กิโลโวลต์ขึ้นไป
สินคาภายใตประเภทยอย 854690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อุปกรณ์ตดิ ตั้งที่เป็นฉนวน ทาดวยเซรามิก
สินคาภายใตประเภทยอย 854710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อุปกรณ์ตดิ ตั้งที่เป็นฉนวน ทาดวยพลาสติก
สินคาภายใตประเภทยอย 854720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 854790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

85.48

8548.101
8548.109
8548.90
8601.10
8601.20
8602.10
8602.90
8603.10

86.01
86.02
86.03

8603.90
86.04

8604.00

86.05

8605.00

86.06

8606.10
8606.20
8606.30
8606.91
8606.92
8606.99

86.07

8607.11
8607.12
8607.19

86.08

8607.21
8607.29
8607.30
8607.91
8607.99
8608.001
8608.009

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ
- - - เศษและของที่ใชไมไดที่เป็นโลหะ
- - - อื่นๆ
- อื่นๆ
- ใชกาลังจากถิ่นจายไฟฟูาภายนอก
- ใชกาลังจากหมอสะสมไฟฟูา
- หัวรถจักรดีเซลไฟฟูา
- อื่นๆ
- ใชกาลังจากถิ่นจายไฟฟูาภายนอก

สินคาภายใตประเภท 8548 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8548 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8548 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8603 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8603 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8603 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
ยานซอมบารุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนไดในตัวหรือไมกต็ าม (เชน โรงซอม
สินคาภายใตประเภท 8604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8604 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
เคลื่อนที่ รถปัน่ จั่น รถอัดหินโรยทาง รถสาหรับวางรางรถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไมใชชนิดขับเคลื่อนไดในตัว รวมทั้งรถบรรทุก
สินคาภายใตประเภท 8605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8605 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
สัมภาระ รถที่ทาการไปรษณีย์ และรถที่ใชในกิจการพิเศษอื่นๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
ไมใชชนิดขับเคลื่อนไดในตัว (ไมรวมถึงรถตามประเภทที่ 86.04)
- แทงค์แวกอนและที่คลายกัน
สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8606 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- รถสินคาชนิดตูทึบและตูโปรงที่หมุ ฉนวนหรือทาเป็นหองเย็น นอกจากของตามประเภทยอยที่ สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8606 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
8606.10
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- รถสินคาชนิดตูทึบและตูโปรงที่ถา ยสินคาไดในตัว นอกจากของตามประเภทยอยที่ 8606.10 สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8606 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
หรือ 8606. 20
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดทึบ
สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8606 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - ชนิดเปิดที่เปิดดานขางไมได และมีความสูงเกิน 60 เซนติเมตร
สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8606 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8606 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8607 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8606 จากประเภทที่ 8607 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - โบกี้ขบั เคลื่อนและบิสเซลโบกี้ขบั เคลื่อน
สินคาภายใตประเภทยอยที่ 860711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 860712 และ ยกเวนจากประเภทยอยที่
860719 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- - โบกี้และบิสเซลโบกี้อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอยที่ 860712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 860711 และ ยกเวนจากประเภทยอยที่
860719 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- - อื่นๆ รวมถึงสวนประกอบ
เพลาตามประเภทยอย 860719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสวนประกอบของเพลาตามประเภทยอยที่ 860719 และลอซึ่งจะติดตั้งเพลาดวยหรือไมกต็ ามตามประเภทยอยที่
860719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากสวนประกอบของเพลาหรือสวนประกอบของลอตามประเภทยอยที่ 860719
- - เบรกลม และสวนประกอบของเบรกลม
สินคาภายใตประเภทยอย 860721 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 860729 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- ตาขอและอุปกรณ์ตอ พวงอื่นๆ กันชนและสวนประกอบของของดังกลาว
สินคาภายใตประเภทยอย 860730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - ของหัวรถจักร
สินคาภายใตประเภทยอย 860791 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 860799 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - - เครื่องอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องกลไฟฟูา
สินคาภายใตประเภท 8608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8608 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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86.09

8609.00 คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สาหรับขนสงของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษ
สาหรับการขนสงตั้งแตหนึ่งวิธีขึ้นไป
8701.10 - แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พิเดสเตรียนคอนโทรลแทรกเตอร์)
8701.20 - แทรกเตอร์เดินบนถนนสาหรับลากรถกึ่งรถพวง
8701.30 - แทรกเตอร์ตนี ตะขาบ
8701.90 - เฉพาะรถทรัคแทรกเตอร์ และรถแทรกเตอร์สี่ลอนั่งขับที่มีความจุ ของกระบอกสูบของ
เครื่องยนต์ไมเกิน 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
- อื่นๆ
8702.101 - - - มีที่นั่งตั้งแตสามสิบที่นั่งขึ้นไป
8702.109 - - - อื่นๆ
8702.901 - - - มีที่นั่งตั้งแตสามสิบที่นั่งขึ้นไป
8702.909 - - - อื่นๆ
8703.10 - ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพือ่ การเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใชในสนามกอล์ฟและยาน
ยนต์ที่คลายกัน
8703.21 - - ความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8703.221 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชสาหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ สาธารณกุศลซึ่งพิสูจน์
ใหเป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจานวนพอสมควรแกกจิ การนั้นๆ
8703.222 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกับรถดังกลาว
8703.229 - - - อื่นๆ
8703.231 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชสาหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การ สาธารณกุศลซึ่งพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจานวนพอสมควรแกกจิ การนั้นๆ
8703.232 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกับรถดังกลาว
8703.239 - - - อื่นๆ
8703.241 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชสาหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศลซึ่งพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจานวนพอสมควรแกกจิ การนั้นๆ
8703.242 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกับรถดังกลาว
8703.249 - - - อื่นๆ
8703.311 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชสาหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศลซึ่งพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจานวนพอสมควรแกกจิ การนั้นๆ
8703.312 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกับรถดังกลาว
8703.319 - - - อื่นๆ
8703.321 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชสาหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศลซึ่งพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและ จานวนพอสมควรแกกจิ การนั้น ๆ
8703.322 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกับรถดังกลาว
8703.329 - - - อื่นๆ

87.01

87.02

87.03

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 8609 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8701 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
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87.04

87.05

87.06
87.07
87.08

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8703.331 - - - รถบรรทุกคนไขที่ใชสาหรับสวนราชการ โรงพยาบาลหรือองค์การสาธารณกุศลซึ่งพิสูจน์ให
เป็นที่พอใจอธิบดีกรมศุลกากรและจานวนพอสมควรแกกจิ การนั้นๆ
8703.332 - - - รถนั่งแบบจิ๊ปทั้งชนิดหลังคาออนและหลังคาแข็ง รวมถึงชนิดสเตชั่นแวกอนและรถที่มี
ลักษณะคลายกับรถดังกลาว
8703.339 - - - อื่นๆ
8703.90 - อื่นๆ
8704.10 - รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์) ที่ออกแบบเพือ่ ใชงานนอกทางหลวง
8704.211 - - - รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว
8704.219 - - - อื่นๆ
8704.22 - - น้าหนักรถรวมน้าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน แตไมเกิน 20 ตัน
8704.23 - - น้าหนักรถรวมน้าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 20 ตัน
8704.311 - - - รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว
8704.319 - - - อื่นๆ
8704.32 - - น้าหนักรถรวมน้าหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน
8704.901 - - - รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถที่มีลักษณะคลายกับรถดังกลาว
8704.909 - - - อื่นๆ
8705.10 - รถปัน้ จั่น
8705.20 - เดอร์ริกที่เคลื่อนที่ไดสาหรับใชในการเจาะ
8705.30 - รถดับเพลิง
8705.40 - รถผสมคอนกรีต
8705.90 - เฉพาะรถชวยผูตดิ อัคคีภัย
- อื่นๆ
8706.00 แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ตดิ ตั้ง สาหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05
8707.10 - สาหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.03
8707.90 - อื่นๆ
8708.10 - กันชน และสวนประกอบของกันชน
8708.21 - - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร
- - อื่นๆ
8708.29 - - อื่นๆ
8708.31 - - ผาเบรกที่ตดิ ตั้งแลว
8708.39 - - อื่นๆ
8708.40 - กระปุกเกียร์

สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8707 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8707 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870821 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870821 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870829 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870831 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870839 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870840 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
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8708.50 - เพลาขับที่มีหมอเพลา (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่นๆของระบบสงกาลังอยูดว ย
หรือไมกต็ าม
8708.60 - เพลาที่ไมใชเพลาขับและสวนประกอบของเพลาดังกลาว
8708.70 - ลอและสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของลอ
8708.80 - โชกอับ (ชอกแอบซอร์เบอร์ ) ของระบบกันสะเทือน
8708.91 - - หมอน้า
8708.92 - - หมอพักทอไอเสียและทอไอเสีย
8708.93 - - คลัตช์และสวนประกอบของคลัตช์
8708.94 - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์ )

87.09

8708.99 - - เฉพาะถุงลมนิรภัย และสวนประกอบของถุงลมนิรภัย
- - เฉพาะสวนประกอบของเข็มขัดนิรภัย
- - เฉพาะชนิดที่มีลักษณะพิเศษใชเฉพาะกับรถแทรกเตอร์ตามประเภท 87.01
- - เฉพาะของที่เพียงแตขึ้นรูปทาดวยเหล็กหรือเหล็กกลา
- - อื่นๆ
8709.11 - - ที่ใชไฟฟูา
8709.19 - - อื่นๆ

87.10
87.11

87.12

8709.90 - สวนประกอบ
8710.00 รถถังและยานรบหุม เกราะอื่นๆ ที่ขบั ดวยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธดวยหรือไมกต็ าม และ
สวนประกอบของยานดังกลาว
8711.10 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไมเกิน 50
ลูกบาศก์เซนติเมตร
8711.20 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แตไมเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8711.30 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร แตไมเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8711.40 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 500
ลูกบาศก์เซนติเมตร แตไมเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8711.50 - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของ กระบอกสูบเกิน 800
ลูกบาศก์เซนติเมตร
8711.90 - อื่นๆ
8712.00 เฉพาะรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภทยอย 870850 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 ยกเวนประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280
และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870860 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 ยกเวนประเภทยอยที่ 848210 ถึง 848280
และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870870 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870880 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870891 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870892 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870893 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870894 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ จากประเภทยอยที่ 870899 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญา
ไมนอยกวารอยละ 40
มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 870911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 870911 จากประเภทยอยที่ 870990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 870919 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 870919 จากประเภทยอยที่ 870990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 870990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือเปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8711 จากประเภทที่ 8714 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8712 จากประเภทที่ 8714 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
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ประเภท

ประเภทยอย
อื่นๆ

87.13
87.14

8713.10
8713.90
8714.11
8714.19
8714.20
8714.91
8714.92
8714.93
8714.94
8714.95
8714.96
8714.99

- ไมไดขบั เคลื่อนทางกล
- อื่นๆ
- - อานรถ
- - อื่นๆ
- ของรถสาหรับคนพิการ
- - เฉพาะที่ใชกบั รถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
- - อื่นๆ
- - เฉพาะที่ใชกบั รถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
- - อื่นๆ
- - เฉพาะที่ใชกบั รถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
- - อื่นๆ
- - เฉพาะที่ใชกบั รถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
- - อื่นๆ
- - เฉพาะที่ใชกบั รถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
- - อื่นๆ
- - เฉพาะที่ใชกบั รถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
- - อื่นๆ
- - เฉพาะที่ใชกบั รถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
- - อื่นๆ

87.15
87.16

8715.00 รถเข็นเด็ก และสวนประกอบของรถดังกลาว
8716.10 - รถพวงและรถกึ่งรถพวง แบบคาราวานสาหรับใชเป็นที่อยูอาศัยหรือที่พักแรม
8716.20 - รถพวงและรถกึ่งรถพวงที่มีเครื่องขนถายของไดในตัวสาหรับใชในการเกษตร
8716.31 - - รถพวงและรถกึ่งรถพวงสาหรับบรรจุของเหลว หรือก฿าซ (แทงเกอร์)
8716.39 - - อื่นๆ
8716.40 - รถพวงและรถกึ่งรถพวงอื่นๆ
8716.80 - ยานอื่นๆ

88.01

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8716.90 - สวนประกอบ
8801.10 - เครื่องบินรอนและเครื่องรอน
8801.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8712 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 8714 หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8712 จากประเภทที่ 8714 ซึ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภท 8713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8713 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871411 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871419 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871491 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871491 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871492 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871492 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871493 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871493 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871494 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871494 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871495 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871495 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871496 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871496 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871499 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 871499 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 8715 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 871610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 871610 จากประเภทยอยที่ 871690 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 871620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 871620 จากประเภทยอยที่ 871690 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 871631 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 871631 จากประเภทยอยที่ 871690 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 871639 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 871639 จากประเภทยอยที่ 871690 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 871640 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 871640 จากประเภทยอยที่ 871690 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 871680 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 871680 จากประเภทยอยที่ 871690 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอยที่ 871690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 880110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 880190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท
88.02

ประเภทยอย

8802.11 - - มีน้าหนักไมรวมน้าหนักบรรทุกไมเกิน 2,000 กิโลกรัม
8802.12
8802.20
8802.30
8802.40
8802.60

88.03

88.04
88.05

8803.10
8803.20
8803.30
8803.90
8804.00

สินคาภายใตประเภทยอย 880211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- - มีน้าหนักไมรวมน้าหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม
สินคาภายใตประเภทยอย 880212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- เครื่องบินและอากาศยานอื่นๆ ที่มีน้าหนักไมรวมน้าหนักบรรทุก ไมเกิน 2,000 กิโลกรัม
สินคาภายใตประเภทยอย 880220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เครื่องบินและอากาศยานอื่นๆ ที่มีน้าหนักไมรวมน้าหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัมแตไมเกิน สินคาภายใตประเภทยอย 880230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
15,000 กิโลกรัม
- เครื่องบินและอากาศยานอื่นๆ ที่มีน้าหนักไมรวมน้าหนักบรรทุกเกิน 15,000 กิโลกรัม
สินคาภายใตประเภทยอย 880240 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) และยานปลอยของในวงโคจรยอย และยานปลอยยานอวกาศ
สินคาภายใตประเภทยอย 880260 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- ใบพัด และโรเตอร์ และสวนประกอบของของดังกลาว
- อันเดอร์แคร์ริเอจ และสวนประกอบของของดังกลาว
- สวนประกอบอื่นๆ ของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์
- อื่นๆ
รมชูชีพ (รวมถึงรมชูชีพที่ใชในโพยมยาน และเครื่องรอนรม ) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้ง
สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกลาว

8805.10 - เครื่องปลอยอากาศยานและสวนประกอบของของดังกลาว รวมถึง อุปกรณ์บนเรือบรรทุก
เครื่องบินสาหรับลดความเร็วของอากาศยาน หรืออุปกรณ์ที่คลายกัน และสวนประกอบของ
ของดังกลาว
8805.21 - - เครื่องฝึกการบินรบจาลอง และสวนประกอบของของดังกลาว
8805.29

89.01

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

8901.10
8901.20
8901.30
8901.90

89.02

8902.00

89.03

8903.10
8903.91
8903.92
8903.99

สินคาภายใตประเภทยอย 880310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 880320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 880330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 880390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8804 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
การจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม

สินคาภายใตประเภท 8805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
การจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8805 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
การจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- เรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้าที่คลายกันที่ออกแบบสาหรับขนสงบุคคลเป็นหลัก รวมถึง สินคาภายใตประเภท 8901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8901 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
เรือขามฟากทุกชนิด
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เรือบรรทุกของเหลวหรือก฿าซ (แทงเกอร์)
สินคาภายใตประเภท 8901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8901 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- ยานน้าที่มีหองเย็น นอกจากยานน้าตามประเภทยอยที่ 8901.20
สินคาภายใตประเภท 8901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8901 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- ยานน้าอื่นๆ สาหรับขนสงของ และยานน้าอื่นๆ สาหรับขนสงทั้งบุคคลและของ
สินคาภายใตประเภท 8901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8901 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
เฉพาะที่มีขนาดเกินกวาหนึ่งพันตันกรอส
สินคาภายใตประเภท 8902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8902 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8902 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- ชนิดพองลม
สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - เฉพาะเรือใบที่ใชในการแขงขัน
สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ตดิ ทาย
สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8903 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

89.04

8904.00 เรือลากจูง และเรือที่ใชสาหรับดัน

89.05

8905.10 - เรือขุด
8905.20 - แทนเจาะหรือแทนผลิตแบบลอยน้าหรือแบบใตน้า
8905.90 - อื่นๆ

89.06
89.07

89.08
90.01

90.02

90.03

8906.10 - เรือรบ
8906.90 - อื่นๆ
8907.10 - เฉพาะแพยางชูชีพ
- อื่นๆ
8907.90 - อื่นๆ
8908.00 ยานน้าและสิ่งกอสรางลอยน้าอื่นๆ สาหรับรื้อ
9001.10 - เสนใยนาแสง กลุมเสนใยนาแสง และเคเบิลใยนาแสง
9001.20
9001.30
9001.40
9001.50
9001.90
9002.11
9002.19
9002.20
9002.90
9003.11

- แผนบางและแผน ทาดวยวัตถุโพลาไรส์
- คอนแทกเลนส์
- เลนส์แวนตาทาดวยแกว
- เลนส์แวนตาทาดวยวัตถุอื่นๆ
- อื่นๆ
- - สาหรับกลองถาย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยาย หรือยอภาพถาย
- - อื่นๆ
- ฟิลเตอร์
- อื่นๆ
- - ทาดวยพลาสติก

9003.19 - - ทาดวยวัตถุอื่น

90.04

9003.90 - สวนประกอบ
9004.10 - แวนตากันแดด
9004.90 - อื่นๆ

90.05

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

9005.10 - กลองสองตา
9005.801 - - - ทางดาราศาสตร์
9005.809 - - - เฉพาะกลองสองเปูาสาหรับกีฬายิงปืน
- - - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 8904 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8904 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8905 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8905 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8905 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 8905 จากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 8906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8906 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8907 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 8908 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 7002 หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900110 จากประเภทที่
7002 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900211 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900190
สินคาภายใตประเภทยอย 900219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900190
สินคาภายใตประเภทยอย 900220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900190
สินคาภายใตประเภทยอย 900290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900190
สินคาภายใตประเภทยอย 900311 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900311 จากประเภทยอยที่ 900390 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900319 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900319 จากประเภทยอยที่ 900390 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทที่ 9004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9004 จากประเภทอื่นๆภายในตอนที่ 90 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทที่ 9004 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9004 จากประเภทอื่นๆภายในตอนที่ 90 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900580 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9001 ถึง 9002 หรือ ประเภทยอยที่ 900590 หรือ
เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900580 จากประเภทยอยที่ 900590 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900580 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9001 ถึง 9002 หรือ ประเภทยอยที่ 900590 หรือ
เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900580 จากประเภทยอยที่ 900590 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900580 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9001 ถึง 9002 หรือ ประเภทยอยที่ 900590 หรือ
เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900580 จากประเภทยอยที่ 900590 และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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90.06

9005.901
9005.909
9006.10
9006.20
9006.30

- - - ของอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
- - - อื่นๆ
- กลองถายรูปชนิดที่ใชสาหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกลิ้งที่ใชในการพิมพ์
- กลองถายรูปชนิดที่ใชสาหรับบันทึกเอกสารบนไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่นๆ
- กลองถายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสาหรับใชใตน้า สาหรับการสารวจทางอากาศ หรือสาหรับใช
ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรม เพือ่ ตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกลองถายรูปชนิดที่ใชทา
ภาพ เชิงซอนเพือ่ วัตถุประสงค์ในทางนิตวิ ิทยาหรือาชญาวิทยา
9006.40 - กลองถายรูปชนิดที่ถา ยแลวไดภาพทันที
9006.51 - - มีชองมองภาพแบบผานเลนส์ (ซิงเกิลเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใชฟิล์มมวนที่มีความ
กวางไมเกิน 35 มิลลิเมตร
9006.52 - - อื่นๆ ที่ใชฟิล์มมวนมีความกวางนอยกวา 35 มิลลิเมตร
9006.53 - - อื่นๆ ที่ใชฟิล์มมวนมีความกวาง 35 มิลลิเมตร
9006.59 - - อื่นๆ

90.07

9006.61
9006.62
9006.69
9006.91
9006.99
9007.11
9007.19
9007.20
9007.91

- - เครื่องไฟแฟลชชนิดใชหลอดไฟฟูาแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)
- - หลอดไฟแฟลช หลอดไฟแฟลชรูปลูกบาศก์และที่คลายกัน
- - อื่นๆ
- - สาหรับกลองถายรูป
- - อื่นๆ
- - ใชฟิล์มที่มีความกวางนอยกวา 16 มิลลิเมตร หรือใชฟิล์ม 8 มิลลิเมตรคู
- - อื่นๆ
- เครื่องฉายภาพยนตร์
- - สาหรับกลองถายภาพยนตร์

9007.92 - - สาหรับเครื่องฉายภาพยนตร์
90.08

90.09

9008.10 - เครื่องฉายสไลด์
9008.20
9008.30
9008.40
9008.90
9009.11
9009.12

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- เครื่องอานไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่นๆ จะทาสาเนาไดหรือไมกต็ าม
- เครื่องฉายภาพนิ่งอื่นๆ
- เครื่องขยายและเครื่องยอภาพถาย (นอกจากที่ใชในการถายทาภาพยนตร์ )
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
- - ทางานโดยวิธีถา ยแบบตนฉบับลงบนสาเนาโดยตรง (กรรมวิธีทางตรง)
- - ทางานโดยวิธีถา ยแบบตนฉบับลงบนสาเนาโดยผานตัวกลาง (กรรมวิธีทางออม)

9009.21 - - มีระบบทางทัศนศาสตร์ประกอบรวมอยูดว ย
9009.22 - - แบบทาบติด

สินคาภายใตประเภทยอย 900590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 900640 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900640 จากประเภทยอยที่ 900691 หรือ
900699 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900651 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900652 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900652 จากประเภทยอยที่ 900691 หรือ
900699 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900653 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900659 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900659 จากประเภทยอยที่ 900691 หรือ
900699 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900661 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900662 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900669 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900691 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900699 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900791 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 900792 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 900810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 900810 จากประเภทยอยที่ 900890 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900840 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900911 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900912 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 900991 ถึง 900999 หรือเปลี่ยนเป็นประเภท
ยอยที่ 900912 จากประเภทยอยที่ 900991 ถึง 900999 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ
ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 900921 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900922 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
190
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ประเภท

ประเภทยอย

รายการ

90.10

9009.30
9009.91
9009.92
9009.93
9009.99
9010.10

- เครื่องทาสาเนาโดยใชความรอน
- - เครื่องปูอนเอกสารอัตโนมัติ
- - เครื่องปูอนกระดาษ
- - เครื่องคัด
- - อื่นๆ
- เครื่องอุปกรณ์สาหรับลางมวนฟิล์มหรือมวนกระดาษซึ่งใชในการถายรูป (รวมถึงภาพยนตร์)
โดยอัตโนมัติ หรือสาหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ลางแลวลงบนมวนกระดาษที่ใชในการถายรูปโดย
อัตโนมัติ
- - เครื่องอุปกรณ์ที่ใชเขียนลายวงจรบนแวนผลึกโดยตรง
- - เครื่องปรับแนวแบบขยับและทาซ้า
- - อื่นๆ
- เฉพาะเครื่องพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์
- เฉพาะเครื่องตรวจภาพเพือ่ การตัดตอฟิล์ม (วิวเวอร์) เครื่องปรับ
ความสัมพันธ์ของฟิล์ม และเทปเสียงเพือ่ การตัดตอ (วินโครไนเซอร์)
เครื่องตรวจและปรับความสัมพันธ์ของฟิล์มและเทปเสียงเพือ่ การตัดตอ
เครื่องตัดตอฟิล์ม(สไปลเซอร์) และเครื่องหมุนกรอฟิล์มและเทปเสียง
เพือ่ การตัดตอ(รีไวน์เดอร์) ชนิดที่ใชกบั ฟิล์มภาพยนตร์ที่มีความกวาง
ตั้งแต 35 มิลลิเมตรขึ้นไป
- เฉพาะเครื่องอัดเพลตสาหรับใชในการทาแมพิมพ์
- อื่นๆ
- จอฉายภาพ
- เฉพาะสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสาหรับเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทยอยที่ 9010.41
ถึง 9010.49
- อื่นๆ
- เฉพาะกลองจุลทรรศน์ใชแสงแบบสองตาที่ตดิ ตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสาหรับใชในการ
เคลื่อนยายอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสาหรับใชในการเคลื่อนยายเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรือเรติเคิล

9010.41
9010.42
9010.49
9010.50

9010.60
9010.90

90.11

9011.10

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา
สินคาภายใตประเภทยอย 900930 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900991 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900992 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900993 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 900999 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 901041 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถึง 901050
สินคาภายใตประเภทยอย 901042 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถึง 901050
สินคาภายใตประเภทยอย 901049 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถึง 901050
สินคาภายใตประเภทยอย 901050 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถึง 901050
สินคาภายใตประเภทยอย 901050 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถึง 901050

สินคาภายใตประเภทยอย 901050 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถึง 901050
สินคาภายใตประเภทยอย 901050 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 901041 ถึง 901050
สินคาภายใตประเภทยอย 901060 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 901110 จากประเภทยอยที่ 901190 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45

- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 901110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 901110 จากประเภทยอยที่ 901190
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
9011.20 - เฉพาะกลองจุลทรรศน์แบบโฟโตไมไครกราฟฟิกที่ตดิ ตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสาหรับใช สินคาภายใตประเภทยอย 901120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 901120 จากประเภทยอยที่ 901190
ในการเคลื่อนยายเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรือเรติเคิล
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 901120 จากประเภทยอยที่ 901190
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
9011.80 - กลองจุลทรรศน์อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 901180 จากประเภทยอยที่ 901190
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
9011.90 - เฉพาะสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสาหรับกลองจุลทรรศน์ใชแสง
สินคาภายใตประเภทยอย 901190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
แบบสองตาที่ตดิ ตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสาหรับใชในการ
เคลื่อนยายเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรือเรติเคิล
- เฉพาะสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสาหรับกลองจุลทรรศน์
สินคาภายใตประเภทยอย 901190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
แบบโฟโตไมโครกราฟฟิกที่ตดิ ตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะ
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ประเภท

90.12

ประเภทยอย

9012.10

9012.90

90.13

9013.10
9013.20
9013.80

สาหรับใชในการเคลื่อนยายเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรือเรติเคิล
- อื่นๆ
- เฉพาะกลองจุลทรรศน์แบบลาอิเล็กตรอนที่ตดิ ตั้งบนอุปกรณ์ที่ออกแบบ เฉพาะสาหรับใชในการ
เคลื่อนยายเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรือเรติเคิล
- อื่นๆ
- เฉพาะสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสาหรับกลองจุลทรรศน์แบบลาอิเล็กตรอนที่ตดิ ตั้งบน
อุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะสาหรับใชในการเคลื่อนยายเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรือเรติเคิล
- อื่นๆ
- กลองเล็งสาหรับติดกับปืน กลองเพริสโกป รวมทั้งกลองสองทางไกล ที่ออกแบบเพือ่ เป็น
สวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนนี้หรือหมวด 16
- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด
- เฉพาะแผงแสดงผลหรือการทางานซึ่งทาดวยผลึกเหลว (แอลซีดี)
- อื่นๆ

9013.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
90.14

90.15

90.16
90.17

9014.10
9014.20
9014.80
9014.90
9015.10
9015.20
9015.30
9015.40
9015.80
9015.90

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

- เข็มทิศสาหรับหาทิศทาง
- อุปกรณ์และเครื่องใชสาหรับใชในการเดินอากาศ หรืออวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)
- อุปกรณ์และเครื่องใชอื่นๆ
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
- เครื่องหาพิสัย
- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ
- เครื่องวัดระดับ
- อุปกรณ์และเครื่องใชที่ใชในการสารวจโดยวิธีถา ยรูป
- อุปกรณ์และเครื่องใชอื่นๆ
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ

9016.00 เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกวา มีหรือไมมีตุมน้าหนัก
9017.10 - โต฿ะเขียนแบบ และเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดอัตโนมัตหิ รือไมกต็ าม
9017.20 - เฉพาะเครื่องสรางแมพิมพ์ (patterm generating apparatus) ที่ใชสาหรับการผลิตมาส์ก
หรือเรติเคิล โดยใชแผนฐานที่เคลือบน้ายาไวแสง
- อื่นๆ
9017.30 - ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ
9017.80 - อุปกรณ์อื่นๆ
9017.90 - เฉพาะสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสรางแมพิมพ์ (patterm generating
apparatus) ที่ใชสาหรับการผลิตมาส์กหรือเรติเคิลโดยใชแผนฐานที่เคลือบน้ายาไวแสง

สินคาภายใตประเภทยอย 901190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 931310 จากประเภทยอยที่ 901390 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 901320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901380 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 931380 จากประเภทยอยที่ 901390 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 901380 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 931380 จากประเภทยอยที่ 901390 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 901390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 901410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901540 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901580 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 9016 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 901730 จากประเภทยอยที่ 901790 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 901780 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 901780 จากประเภทยอยที่ 901790 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 901790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
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ประเภท

90.18

ประเภทยอย

9018.11
9018.12
9018.13
9018.14
9018.19
9018.20
9018.31
9018.32
9018.39
9018.41
9018.49
9018.50
9018.90
9019.10

- เฉพาะสวนประกอบของเครื่องสรางแมพิมพ์ (patterm generating apparatus) ที่ใชสาหรับ สินคาภายใตประเภทยอย 901790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
การผลิตมาส์กหรือเรติเคิลโดยใชแผนฐาน ที่เคลือบน้ายาไวแสง
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 901790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟูา
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - เครื่องกวาดตรวจดวยอัลตราโซนิก
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใชพลังงานจากสนามแมเหล็ก
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - เครื่องซินทิกราฟิก
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- เครื่องรังสีอลั ตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - หลอดฉีดยา มีหรือไมมีเข็มฉีดยา
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - เข็มฉีดยาทาดวยโลหะ และเข็มสาหรับเย็บแผล
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยูบนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไมกต็ าม สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

90.20

9020.00

90.21

9021.10
9021.21
9021.29
9021.31
9021.39
9021.40
9021.50

- - อื่นๆ
- อุปกรณ์และเครื่องใชอื่นๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา
- อุปกรณ์และเครื่องใชอื่นๆ
- เครื่องใชในการบาบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้งเครื่องทดสอบความถนัดในทาง
จิตวิทยา
- เครื่องบาบัดโรคดวยโอโซน ดวยออกซิเจน ดวยละอองน้ายา เครื่องชวยการหายใจ
หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใชบาบัดโรคทางเดินหายใจ
เครื่องใชในการหายใจอื่นๆ และหนากากปูองกันไอพิษ แตไมรวมถึงหนากากปูองกันที่ไมมี
สวนประกอบเชิงกลและไมมีตวั กรองแบบถอดเปลี่ยนได
- เครื่องใชทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือใชในการรักษากระดูกหัก
- - ฟันปลอม
- - อื่นๆ
- - ขอตอเทียม
- - อื่นๆ
- เครื่องชวยฟัง ไมรวมถึงสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
- เครื่องคุมจังหวะสาหรับกระตุนกลามเนื้อหัวใจ ไมรวมถึงสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ

9021.90
9022.12
9022.13
9022.14
9022.19
9022.21
9022.29

- อื่นๆ
- - เครื่องคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ
- - อื่นๆ ที่ใชประโยชน์ทางทันตกรรม
- - อื่นๆ ที่ใชประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรมหรือสัตวแพทย์
- - ใชประโยชน์ทางดานอื่นๆ
- - ใชประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์
- - ใชประโยชน์ทางดานอื่นๆ

90.19

9019.20

90.22

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9018 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902212 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 902212 ถึง 902214
สินคาภายใตประเภทยอย 902213 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 902212 ถึง 902214
สินคาภายใตประเภทยอย 902214 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 902212 ถึง 902214
สินคาภายใตประเภทยอย 902219 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902221 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902229 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 9019 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9021 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

90.23
90.24

ประเภทยอย

9022.30 - หลอดเอกซเรย์
9022.90 - อื่นๆ รวมถึงสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
9023.00 อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์และแบบจาลอง ที่ออกแบบเพือ่ วัตถุประสงค์ในการสาธิต (เชน ใน
การศึกษาหรือนิทรรศการ) ซึ่งไมเหมาะ สาหรับใชประโยชน์ทางดานอื่นๆ
9024.10 - เครื่องจักรและเครื่องใชสาหรับทดสอบโลหะ
9024.80 - เครื่องจักรและเครื่องใชอื่นๆ
9024.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ

90.25

9025.11
9025.19
9025.80
9025.90

90.26

9026.10
9026.20
9026.80

90.27

90.28

90.29

9026.90
9027.10
9027.20
9027.30

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภทยอย 902230 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9023 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 902410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902480 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- - ชนิดบรรจุของเหลว สาหรับใชอา นโดยตรง
สินคาภายใตประเภทยอย 902511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อุปกรณ์อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902580 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
สินคาภายใตประเภทยอย 902590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- สาหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับของของเหลว
สินคาภายใตประเภทยอย 902610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 902610 จากประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- สาหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน
สินคาภายใตประเภทยอย 902620 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 902620 จากประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902680 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 902680 จากประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของ
วัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
สินคาภายใตประเภทยอย 902690 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- เครื่องวิเคราะห์กา฿ ซหรือควัน
สินคาภายใตประเภทยอย 902710 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- โครมาโตกราฟ และเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซีส
สินคาภายใตประเภทยอย 902720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์และสเปกโทรกราฟที่ใชรังสีทางแสง (รังสีอลั ตราไวโอเลต สินคาภายใตประเภทยอย 902730 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
รังสีที่มองเห็นได รังสีอนิ ฟราเรด)

9027.40 - เครื่องวัดแสงในการถายรูป
9027.50 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใชรังสีทางแสง (รังสีอลั ตราไวโอเลตรังสีที่มองเห็นได รังสี
อินฟราเรด)
9027.80 - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
9027.90 - เฉพาะสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 90.27 นอกจากของ
เครื่องวิเคราะห์กา฿ ซหรือควัน และไมโครตอม
- อื่นๆ
9028.10 - เครื่องวัดก฿าซ
9028.20 - เครื่องวัดของเหลว
9028.30 - เครื่องวัดไฟฟูา
9028.90 - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ
9029.10 - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร
- อื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 902740 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902750 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902780 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอยที่ 902790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอยที่ 902790 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902830 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902890 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 902910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 902910 จากประเภทยอยที่ 902990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 902910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 902910 จากประเภทยอยที่ 902990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

9029.20 - เฉพาะชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยานยนต์โดยสาร

9029.90

90.30

9030.10
9030.20
9030.31
9030.39
9030.40
9030.82
9030.83
9030.89
9030.90

90.31

9031.10
9031.20
9031.30
9031.41
9031.49

9031.80

9031.90

90.32

9032.10

สินคาภายใตประเภทยอย 902920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 902920 จากประเภทยอยที่ 902990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 902920 จากประเภทยอยที่ 902990 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
- เฉพาะของตามประเภทยอยที่ 9029.10 หรือ 9029.90 ชนิดที่ใชเป็นสวนประกอบในยาน สินคาภายใตประเภทยอย 902990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
ยนต์โดยสาร
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 902990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือตรวจหาการแผรังสีที่ทาใหเกิดไอออไนเซชัน
สินคาภายใตประเภทยอย 903010 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- แคโทดเรย์ออสซิลโลสโกป และแคโทดเรย์ออสซิลโลกราฟ
สินคาภายใตประเภทยอย 903020 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - มัลติมิเตอร์
สินคาภายใตประเภทยอย 903031 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903039 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสาหรับ โทรคมนาคม (เชน ครอสทอล์ก สินคาภายใตประเภทยอย 903040 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
มิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากาลังขยาย เครื่องวัดคาความเพีย้ น โซโฟมิเตอร์ )
- - สาหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนา
สินคาภายใตประเภทยอย 903082 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก
สินคาภายใตประเภทยอย 903083 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903089 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เฉพาะสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สาหรับวัดหรือ
สินคาภายใตประเภทยอย 903090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนา
- เฉพาะสวนประกอบของอุปกรณ์ของเครื่องใชสาหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรือ
สินคาภายใตประเภทยอย 903090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
อุปกรณ์กึ่งตัวนา
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903090 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เครื่องจักรสาหรับวัดหาความสมดุลย์ของสวนประกอบทางกล
สินคาภายใตประเภทยอย 903110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- โต฿ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)
สินคาภายใตประเภทยอย 903120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เครื่องฉายโพรไฟล์
สินคาภายใตประเภทยอย 903130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- - สาหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนา ตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ใช สินคาภายใตประเภทยอย 903141 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 903141 ถึง 903149
ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนา
- - เฉพาะอุปกรณ์และเครื่องใชทางทัศนศาสตร์สาหรับวัดอนุภาคสารปนเปือ้ นที่ผิวเวเฟอร์กึ่ง
สินคาภายใตประเภทยอย 903149 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 903141 ถึง 903149
ตัวนา
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903149 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 903141 ถึง 903149
- เฉพาะเครื่องตรวจสอบปริมาณก฿าซออกซิเจนในไอเสียรถยนต์ (ออกซิเจน เซนเซอร์) เฉพาะที่ สินคาภายใตประเภทยอย 903180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ใชทางานรวมกับคะตะไลติก คอนเวอร์เตอร์
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
- เฉพาะสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครืองใชทางทัศนศาสตร์สาหรับ
สินคาภายใตประเภทยอย 903190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนาหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนา หรือสาหรับตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเรติเคิลที่ เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
ใชในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนา
- เฉพาะสวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอุปกรณ์และเครื่องใชทางทัศนศาสตร์สาหรับวัด สินคาภายใตประเภทยอย 903190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
อนุภาคสารปนเปือ้ นที่ผิวเวเฟอร์กึ่งตัวนา
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- เทอร์โมสแตต
สินคาภายใตประเภทยอย 903210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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9032.20 - มาโนสแตต
9032.81 - - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก
9032.89 - - เฉพาะเครื่องที่ทาหนาที่หลักในการควบคุมระบบจายเชื้อเพลิง /หรือควบคุมระบบจุดระเบิดใน
เครื่องยนต์ของรถยนต์ (อิเล็กทรอนิกส์- คอนโทรลยูนิต) เฉพาะที่ใชงานรวมกับคะตะไลติกคอน
เวอร์เตอร์
- - เฉพาะเครื่องปรับแรงเคลื่อนไฟฟูาโดยอัตโนมัตสิ าหรับใชกบั ความดันไฟฟูาตั้งแต 11,000
โวลต์ขึ้นไป
- - เฉพาะชุดอุปกรณ์ควบคุมการใชกา฿ ซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใชเครื่องยนต์เบนซินโดยอัตโนมัติ
(ไบ-ฟูแอล คอนเวอร์ชัน คิท)
- - เฉพาะชุดอุปกรณ์ควบคุมการใชกา฿ ซธรรมชาติในรถยนต์ที่ใชเครื่องยนต์ดเี ซลโดยอัตโนมัติ
(ดีเซล ดูแอล ฟูแอล คอนเวอร์ชัน คิท )
- - เฉพาะอุปกรณ์ควบคุมการไหลของก฿าซธรรมชาติโดยอัตโนมัติ (ไพรออริตี แพนเนล) ที่นาเขา
มาเพือ่ ใชในสถานีบริการก฿าซธรรมชาติ
- - เฉพาะตูจายก฿าซทาหนาที่ควบคุมการจายก฿าซธรรมชาติสูถงั เก็บก฿าซในรถยนต์โดยอัตโนมัติ
(เอ็นจีวี ดิสเพนเซอร์) ที่นาเขามาเพือ่ ใชในสถานีบริการก฿าซธรรมชาติ
- - อื่นๆ
9032.90 - เฉพาะเครื่องปรับแรงเคลื่อนไฟฟูาโดยอัตโนมัตสิ าหรับใชกบั ความดันไฟฟูาตั้งแต 11,000
โวลต์ขึ้นไป
- อื่นๆ
90.33
91.01

9033.00 สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่นในตอนนี้ ) สาหรับเครื่องจักร
เครื่องใชอปุ กรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่ 90
9101.11 - - มีหนาปัดแบบกลไก
9101.12 - - มีหนาปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์
9101.19 - - อื่นๆ
9101.21 - - ไขลานโดยอัตโนมัติ
9101.29 - - อื่นๆ
9101.91 - - เดินดวยไฟฟูา
9101.99 - - อื่นๆ

91.02

9102.11 - - มีหนาปัดแบบกลไก
9102.12 - - มีหนาปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์
9102.19 - - อื่นๆ
9102.21 - - ไขลานโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภทยอย 903220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903281 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903289 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 903290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 903290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมี
การเปลี่ยนการจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 9033 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการเปลี่ยน
การจัดจาแนกพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 910111 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 910111 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 910112 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9108 ถึง 9110
สินคาภายใตประเภทยอย 910119 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 910119 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 910121 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9108 ถึง 9110
สินคาภายใตประเภทยอย 910129 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 910129 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 910191 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9108 ถึง 9110
สินคาภายใตประเภทยอย 910199 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 910199 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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9102.29 - - อื่นๆ
9102.91
9102.99
91.03

9103.10
9103.90

91.04

9104.00

91.05

9105.11
9105.19
9105.21
9105.29
9105.91
9105.99

91.06

9106.10
9106.20
9106.90

91.07

9107.00

91.08

9108.11
9108.12
9108.19
9108.20
9108.90
9109.11
9109.19
9109.90
9110.11

91.09

91.10

สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - เดินดวยไฟฟูา
สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9102 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9102 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เดินดวยไฟฟูา
สินคาภายใตประเภท 9103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9103 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9103 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9103 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใชกบั แผงหนาปัดอุปกรณ์และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คลายกัน สาหรับยาน สินคาภายใตประเภท 9104 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9104 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
บก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้า
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - เดินดวยไฟฟูา
สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - เดินดวยไฟฟูา
สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - เดินดวยไฟฟูา
สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9105 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9105 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา
สินคาภายใตประเภท 9106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9106 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- มิเตอร์จอดรถ
สินคาภายใตประเภท 9106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9106 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9106 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9106 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สวิตช์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์
สินคาภายใตประเภท 9107 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9107 จากประเภทที่ 9114 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - มีหนาปัดแบบกลไก หรือมีกลอุปกรณ์ซึ่งสามารถนาหนาปัด แบบกลไกมาประกอบรวมได
สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - มีหนาปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์
สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- ไขลานโดยอัตโนมัติ
สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9108 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - ของนาฬิกาปลุก
สินคาภายใตประเภท 9109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แลวซึ่งยังไมประกอบ หรือประกอบเพียงบางสวน (ชุดเครื่องนาฬิกา) สินคาภายใตประเภท 9110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
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ประเภท

ประเภทยอย

91.11

9110.12
9110.19
9110.90
9111.10

- - เครื่องนาฬิกาที่ยงั ไมสมบูรณ์ซึ่งประกอบแลว
- - เครื่องนาฬิกาที่ทามาอยางคราว ๆ
- อื่นๆ
- ตัวเรือนทาดวยโลหะมีคาหรือโลหะที่หมุ ติดดวยโลหะมีคา

9111.20 - ตัวเรือนทาดวยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไมกต็ าม
9111.80 - ตัวเรือนอื่นๆ

91.12
91.13

91.14

92.01

9111.90
9112.20
9112.90
9113.10
9113.20
9113.90
9114.10
9114.20
9114.30
9114.40
9114.90
9201.10

- สวนประกอบ
- ตัวเรือน
- สวนประกอบ
- ทาดวยโลหะมีคาหรือโลหะที่หมุ ติดดวยโลหะมีคา
- ทาดวยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไมกต็ าม
- อื่นๆ
- สปริง รวมถึงใยนาฬิกา
- อัญมณี
- หนาปัด
- แผนรอง และแผนเชื่อม (บริดจ์)
- อื่นๆ
- เปียโนแบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน)

9201.20 - เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน)
9201.90 - อื่นๆ
92.02

9202.10 - เลนโดยใชคันชัก
9202.90 - อื่นๆ

92.03
92.04

9203.00 ออร์แกนแบบทอลมที่มีคียบ์ อร์ด รวมทั้งฮาร์โมเนียมและเครื่องดนตรีแบบมีลิ้นโลหะและ
คียบ์ อร์ดที่คลายกัน
9204.10 - หีบเพลงชักและเครื่องดนตรีที่คลายกัน
9204.20 - หีบเพลงเปุา

92.05

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

9205.10 - เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์
9205.90 - อื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 9110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 911110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 911190 หรือพิกดั ฯระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 911120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 911190 หรือพิกดั ฯระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 911180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยที่ 911190 หรือพิกดั ฯระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศ
คูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 911190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 911220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 911290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9113 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9114 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภท 9201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภท 9201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 920210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 920290 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 920290 จากประเภทที่ 9209 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภท 9203 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภท 9204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภท 9204 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภท 9205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภท 9205 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9209 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
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92.06

9206.00 เครื่องดนตรีที่ใชตี (เชน กลอง ระนาด ฉิ่งหรือฉาบ กรับ มารากัส )

92.07

9207.10
9207.90

92.08

9208.10
9208.90

92.09

93.01

9209.10
9209.20
9209.30
9209.91
9209.92
9209.93
9209.94
9209.99
9301.11
9301.19
9301.20
9301.90

93.02

9302.00

93.03

9303.10
9303.20
9303.30
9303.90

93.04

9304.00

93.05

9305.10
9305.21

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 9206 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9206 จากประเภทที่ 9209 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เครื่องดนตรีที่มีคียบ์ อร์ด นอกจากหีบเพลงชัก
สินคาภายใตประเภท 9207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9207 จากประเภทที่ 9209 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9207 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9207 จากประเภทที่ 9209 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- กลองดนตรี
สินคาภายใตประเภท 9208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9208 จากประเภทที่ 9209 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9208 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9208 จากประเภทที่ 9209 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เครื่องใหจังหวะดนตรี สอมและหลอดเปุาสาหรับเทียบเสียง
สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- กลไกสาหรับกลองดนตรี
สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- สายของเครื่องดนตรี
สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเปียโน
สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี ตามประเภทที่ 92.02
สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี ตามประเภทที่ 92.03
สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - สวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี ตามประเภทที่ 92.07
สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - ชนิดขับเคลื่อนไดในตัว
สินคาภายใตประเภท 9301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9301 จากประเภทที่ 9305 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9301 จากประเภทที่ 9305 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เครื่องยิงจรวด เครื่องพนไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งทอยิงตอร์ปิโด และเครื่องยิงที่คลายกัน สินคาภายใตประเภท 9301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9301 จากประเภทที่ 9305 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9301 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9301 จากประเภทที่ 9305 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
ปืนลูกโมและปืนพก นอกจากของตามประเภทที่ 93.03 หรือ 93.04
สินคาภายใตประเภท 9302 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- ปืนแก฿ป
สินคาภายใตประเภท 9303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- ปืนลูกซองอื่นๆ ที่ใชในการกีฬา การลาสัตว์หรือการยิงเปูา รวมถึงปืนที่เป็นทั้งปืนลูกซองและ สินคาภายใตประเภท 9303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
ปืนเล็กยาว
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- ปืนเล็กยาวอื่นๆ ที่ใชในการกีฬา การลาสัตว์หรือการยิงเปูา
สินคาภายใตประเภท 9303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9303 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทที่ 9305 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั
อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
อาวุธอื่นๆ (เชน ปืนและปืนพกที่ใชสปริง ใชลมหรือใชกา฿ ซ กระบองตารวจ)ไมรวมถึงของตาม
สินคาภายใตประเภท 9304 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทที่ 9304 จากประเภทที่ 9305 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯใน
ประเภทที่ 93.07
ระดับตอนอื่นๆหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- ของปืนลูกโมหรือปืนพก
สินคาภายใตประเภทยอย 930510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
- - ลากลองปืนลูกซอง
สินคาภายใตประเภทยอย 930521 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
199

บัญชีอตั ราอากร ๑

เอกสารแนบ ๔

ประเภท

ประเภทยอย
9305.29 - - อื่นๆ

9305.91 - - ของอาวุธที่ใชทางทหารตามประเภทที่ 93.01
9305.99 - - อื่นๆ
93.06

93.07
94.01

9306.10 - ลูกปืนสาหรับย้าหมุดหรือสาหรับเครื่องมือที่คลายกันหรือสาหรับปืนพกยิงเข็มฉีดยา และ
สวนประกอบของลูกปืนดังกลาว
9306.21 - - ลูกปืน
9306.29 - - อื่นๆ
9306.30 - ลูกปืนอื่นๆ และสวนประกอบของลูกปืนดังกลาว
9306.90 - อื่นๆ
9307.00 กระบี่ ดาบ ดาบปลายปืน ทวนและอาวุธที่คลายกัน สวนประกอบของของดังกลาว รวมทั้งปลอก
และฝักสาหรับของดังกลาว
9401.10 - ที่นั่งชนิดที่ใชักบั อากาศยาน
9401.20 - ที่นั่งชนิดที่ใชกบั ยานยนต์
9401.30 - ที่นั่งหมุนได ที่ปรับระดับความสูงได
9401.40 - ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงไดนอกจากที่นั่งสาหรับใชในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใชในการพักแรม
9401.50 - ที่นั่งทาดวยหวาย กก ไมไผหรือวัตถุที่คลายกัน
9401.61 - - มีเบาะ
9401.69 - - อื่นๆ
9401.71 - - มีเบาะ
9401.79 - - อื่นๆ
9401.80 - ที่นั่งอื่นๆ

94.02

9401.90 - สวนประกอบ
9402.10 - เกาอี้ทาฟัน เกาอี้ตดั ผม หรือเกาอี้ที่คลายกัน และสวนประกอบของเกาอี้ดงั กลาว
9402.90 - อื่นๆ

94.03

9403.10 - เฟอร์นิเจอร์ทาดวยโลหะ ชนิดที่ใชในสานักงาน
9403.20 - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทาดวยโลหะ

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภทยอย 930529 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 930591 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 930599 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ หรือ มีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนการจัดจาแนกประเภทพิกดั ฯหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9306 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9307 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 940110 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940120 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940130 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940140 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940150 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940161 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940169 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940171 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940179 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940180 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940190 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 หรือ ประเภทยอยที่ 940310 ถึง
940380 และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภท 9402 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 หรือ ประเภทยอยที่ 940310 ถึง
940380 และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
สินคาภายใตประเภทยอย 940320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
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9403.30 - เฟอร์นิเจอร์ทาดวยไม ชนิดที่ใชในสานักงาน
9403.40
9403.50
9403.60
9403.70
9403.80

94.04

94.05

9403.90
9404.10
9404.21
9404.29
9404.30
9404.90
9405.10
9405.20
9405.30
9405.40
9405.50
9405.60

94.06
95.01

9405.91
9405.92
9405.99
9406.00
9501.00

95.02

9502.10

95.03

9502.91
9502.99
9503.10

สินคาภายใตประเภทยอย 940330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- เฟอร์นิเจอร์ทาดวยไม ชนิดที่ใชในครัว
สินคาภายใตประเภทยอย 940340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- เฟอร์นิเจอร์ทาดวยไม ชนิดที่ใชในหองนอน
สินคาภายใตประเภทยอย 940350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทาดวยไม
สินคาภายใตประเภทยอย 940360 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- เฟอร์นิเจอร์ทาดวยพลาสติก
สินคาภายใตประเภทยอย 940370 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- เฟอร์นิเจอร์ทาดวยวัตถุอื่นๆ รวมถึงที่ทาดวยหวาย กก ไมไผ หรือวัตถุที่คลายกัน
สินคาภายใตประเภทยอย 940380 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940110 ถึง 940180 940310 ถึง 940380
และ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 940190 หรือ 940390 เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตีความพิกดั อัตราศุลกากรขอ 2 (ก)
- สวนประกอบ
สินคาภายใตประเภทยอย 940390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- ฐานรองฟูก
สินคาภายใตประเภทยอย 940410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - ทาดวยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุม หรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 940421 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - ทาดวยวัตถุอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 940429 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
- ถุงนอน
สินคาภายใตประเภทยอย 940430จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
- อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 940490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 55
- โคมระยาและโคมไฟฟูาอื่นๆ สาหรับติดเพดานหรือผนัง ไมรวมถึงของดังกลาวชนิดที่ใชสาหรับ สินคาภายใตประเภทยอย 940510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 940510 จากประเภทยอยที่ 940591 ถึง 940599
ใหแสงสวางแกที่สาธารณะกลางแจงหรือถนนหลวง
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- ตะเกียงไฟฟูาหรือโคมไฟฟูาชนิดที่ใชกบั โต฿ะ โต฿ะเขียนหนังสือ ตูขา งเตียง หรือตั้งบนพืน้
สินคาภายใตประเภทยอย 940520 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 940520 จากประเภทยอยที่ 940591 ถึง 940599
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- ชุดไฟตกแตงชนิดที่ใชกบั ตนคริสต์มาส
สินคาภายใตประเภทยอย 940530 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 940530 จากประเภทยอยที่ 940591 ถึง 940599
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เครื่องประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ใชไฟฟูา
สินคาภายใตประเภทยอย 940540 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 940540 จากประเภทยอยที่ 940591 ถึง 940599
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เครื่องประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ไมใชไฟฟูา
สินคาภายใตประเภทยอย 940550 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 940550 จากประเภทยอยที่ 940591 ถึง 940599
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- เครื่องหมายที่มีแสงสวาง ปูายชื่อที่มีแสงสวางและของที่คลายกัน
สินคาภายใตประเภทยอย 940560 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 940560 จากประเภทยอยที่ 940591 ถึง 940599
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - ทาดวยแกว
สินคาภายใตประเภทยอย 940591 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - ทาดวยพลาสติก
สินคาภายใตประเภทยอย 940592 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 940599 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
อาคารสาเร็จรูป
สินคาภายใตประเภท 9406 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
ของเด็กเลนที่มีลอซึ่งออกแบบเพือ่ ใหเด็กขับขี่ (เชน รถจักรยานสามลอ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช
สินคาภายใตประเภท 9501 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
เทาถีบ) รวมทั้งรถเข็นสาหรับตุ฿กตา
- ตุ฿กตา จะแตงตัวหรือไมกต็ าม
สินคาภายใตประเภทยอย 950210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 950210 จากประเภทยอยที่ 950291 ถึง 950299
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
- - เครื่องนุงหมและอุปกรณ์ประกอบของของดังกลาว รองเทาและเครื่องสวมศีรษะ
สินคาภายใตประเภทยอย 950291 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- - อื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950299 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
- รถไฟไฟฟูา รวมถึงทางรถไฟ สัญญาณและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของของดังกลาว
สินคาภายใตประเภทยอย 950310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

9503.20 - ชุดสาหรับนามาประกอบเป็นหุน จาลองยอขนาด ("มาตราสวน") จะเป็นหุน จาลองที่เคลื่อนไหว สินคาภายใตประเภทยอย 950320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
ไดหรือไมกต็ าม ไมรวมถึงของ ตามประเภทยอยที่ 9503.10
9503.30 - ชุดของเลนประกอบ (คอนสตรักชันเซ็ต) และของเลนประกอบ (คอนสตรักชันแนลทอย) อื่นๆ สินคาภายใตประเภทยอย 950330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ

95.04

95.05
95.06

9503.41
9503.49
9503.50
9503.60
9503.70
9503.80
9503.90
9504.10
9504.201
9504.209
9504.30
9504.40
9504.901
9504.909
9505.10
9505.90
9506.11
9506.12
9506.19
9506.21
9506.29
9506.31
9506.32
9506.39
9506.401
9506.409
9506.51
9506.59
9506.61
9506.62
9506.69
9506.70
9506.91
9506.99

- - ยัดไส
- - อื่นๆ
- เครื่องดนตรีที่เป็นของเลน
- ของเลนสาหรับฝึกสมอง
- ของเลนอื่นๆ จัดทาขึ้นเป็นชุด
- ของเลนและหุน จาลองอื่นๆ ที่มีมอเตอร์ประกอบรวมอยูดว ย
- อื่นๆ
- วิดโี อเกมชนิดที่ใชกบั เครื่องรับโทรทัศน์
- - - โต฿ะบิลเลียด
- - - อื่นๆ
- ของเลนเกมอื่นๆ ที่ทางานโดยใชเหรียญ ธนบัตร (เงินตรา)หรือของที่คลายกัน นอกจากเครื่อง
อุปกรณ์โบลิ่ง
- ไพ
- - - โต฿ะที่ใชเลนเกม
- - - อื่นๆ
- ของสาหรับใชในเทศกาลคริสต์มาส
- อื่นๆ
- - รองเทาสกี
- - เครื่องยึดรองเทาสกี
- - อื่นๆ
- - กระดานโตคลื่นชนิดมีใบ
- - อื่นๆ
- - ไมตกี อล์ฟครบชุด
- - ลูกกอล์ฟ
- - อื่นๆ
- - - โต฿ะ
- - - อื่นๆ
- - ไมเทนนิส จะขึงเอ็นหรือไมกต็ าม
- - อื่นๆ
- - ลูกเทนนิส
- - ชนิดพองลมได
- - อื่นๆ
- สเก็ตน้าเข็ง และสเก็ตลูกลอ รวมถึงรองเทาสเก็ตที่มีสเก็ตติดอยู
- - ของและเครื่องอุปกรณ์สาหรับใชในการออกกาลังกายทั่วไป การเลนยิมนาสติก หรือกรีฑา
- - อื่นๆ

เปลี่ยนเป็นของเลนที่จาแนกตามประเภทยอยที่ 950341 จากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
เปลี่ยนเป็นของเลนที่จาแนกตามประเภทยอยที่ 950349 จากพิกดั ในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950360 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950370 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950380 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950410 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9504201 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9504209 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950430 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950440 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9504901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9504909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950510 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950612จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950619 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950621 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950629 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950631 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 950639
สินคาภายใตประเภทยอย 950632 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950639 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9506401 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9506409 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950651 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950659 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950661 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950662 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950669 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950670 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950691 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 950699 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

95.07

96.02

9507.10
9507.20
9507.30
9507.90
9508.10
9508.90
9601.10
9601.90
9602.00

96.03

9603.10

95.08
96.01

9603.21
9603.29
9603.30
9603.40

96.04
96.05
96.06

9603.50
9603.901
9603.902
9603.909
9604.00
9605.00
9606.10
9606.21

- คันเบ็ด
- เบ็ดจะผูกกับสายนาหรือไมกต็ าม
- รอกมวนสายเบ็ด
- อื่นๆ
- ของและสัตว์ที่ใชในการแสดงละครสัตว์เร และการแสดงสัตว์เร
- อื่นๆ
- เขี้ยวงาที่จัดทาแลว และของทาดวยเขี้ยวงา
- อื่นๆ
วัตถุสาหรับแกะสลักที่ไดจากพืชหรือแร ซึ่งจัดทาแลวและของที่ทาดวย
วัตถุเหลานี้ รวมทั้งของที่ไดโดยการหลอแบบหรือการแกะสลัก
ซึ่งทาดวยไข สเตียริน กัมธรรมชาติหรือเรซินธรรมชาติ หรือทาดวยเพสต์
ทาแบบและของอื่นๆ ที่ไดจากการหลอแบบหรือการแกะสลัก ที่ไมไดระบุ
หรือรวมไวในที่อื่น อันฮาร์ดเดนเยลาตินที่จัดทาแลว (เวนแตเยลาติน
ตามประเภทที่ 35.03) และของทาดวยอันฮาร์ดเดนเยลาติน
- ไมกวาดและแปรงที่ประกอบดวยกิ่งหรือกานไมหรือวัตถุอื่น ที่ไดจากพืช มัดรวมเขาดวยกัน มี
หรือไมมีดา ม
- - แปรงสีฟัน รวมถึงแปรงสาหรับแปรงฟันปลอม
- - อื่นๆ
- แปรงสาหรับจิตรกร พูก นั สาหรับเขียนและแปรงที่คลายกัน สาหรับใชกบั เครื่องสาอาง
- แปรงสาหรับทาสี ทาดิสเทมเปอร์ ทาวานิชหรือแปรงที่คลายกัน (นอกจากแปรงตามประเภท
ยอยที่9603.30) รวมทั้งแพ็ดและ ลูกกลิ้งสาหรับทาสี
- แปรงอื่นๆ ที่เป็นสวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใชหรือยาน
- - - เครื่องกลสาหรับกวาดพืน้ โดยใชแรงคนที่ไมขบั เคลื่อนดวยมอเตอร์
- - - ปมและปุยที่จัดเตรียมสาหรับทาไมกวาดหรือแปรง
- - - อื่นๆ
แรงและตะแกรงใชรอนดวยมือ
ของใชสวนตัวที่ใชัในการประเทืองโฉม การเย็บหรือใชในการทาความสะอาดรองเทาหรือเสื้อผา
ที่จัดทาขึ้นเป็นชุดสาหรับเดินทาง
- กระดุมกดชนิดตาง ๆ และสวนประกอบของของดังกลาว
- - ทาดวยพลาสติก ไมหมุ ดวยวัตถุทอ

9606.22 - - ทาดวยโลหะสามัญ ไมหมุ ดวยวัตถุทอ
9606.29 - - อื่นๆ

96.07

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

9606.30 - หุน กระดุม และสวนประกอบอื่นๆ ของกระดุม รวมถึงกระดุมที่เพียงแตขึ้นรูป
9607.11 - - ที่มีฟันซิปทาดวยโลหะสามัญ
9607.19 - - อื่นๆ
9607.20 - สวนประกอบ

สินคาภายใตประเภท 9507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9507 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9508 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9601 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9602 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 960310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960321 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960329 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960330 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960340 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960350 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9603901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9603902 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9603909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9604 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9605 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960621 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 950621 จากประเภทยอยที่ 960630 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960622 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960629 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 960629 จากประเภทยอยที่ 960630 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960630 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960711 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 960711 จากประเภทยอยที่ 960720 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960719 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 960719 จากประเภทยอยที่ 960720 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960720 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท
96.08

ประเภทยอย
9608.10 - ปากกาลูกลื่น

9608.20 - ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทาดวยสักหลาดหรือวัตถุพรุนอื่นๆ
9608.31 - - ปากกาที่ใชอนิ เดียนอิงก์
9608.39 - - อื่นๆ
9608.40 - ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด
9608.50 - ชุดที่ประกอบดวยของตามประเภทยอยขางตนตั้งแตสองประเภทขึ้นไป

96.09

96.10
96.11

96.12
96.13

9608.60
9608.91
9608.99
9609.10
9609.20
9609.90
9610.00
9611.00

- ไสปากกาลูกลื่น ที่ประกอบดวยปลายปากกาลูกลื่นและหลอดหมึก
- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์)
- - อื่นๆ
- ดินสอและเครยอน ที่ไสดนิ สอหุม ดวยเปลือกแข็ง
- ไสดนิ สอสีดาหรือสีอื่นๆ
- อื่นๆ
กระดานชนวนและกระดาน ที่มีพนื้ ผิวสาหรับเขียนหรือวาด จะมีกรอบหรือไมกต็ าม
ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และตราที่คลายกัน (รวมถึง
กลอุปกรณ์สาหรับพิมพ์หรือทาลายนูนบนปูาย) ที่ออกแบบสาหรับใชงานดวยมือ
รวมทั้งแทงเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกค์ ) ดวยมือ และชุดเครื่องใชในการพิมพ์
ดวยมือที่มีแทงเรียงตัวพิมพ์ดงั กลาว ประกอบรวมอยูดว ย
9612.10 - ริบบิน้
9612.20 - แทนประทับตรา
9613.10 - เครื่องขีดไฟชนิดพก ใชกา฿ ซเป็นเชื้อเพลิง ไมสามารถเติมเชื้อเพลิงซ้าได
9613.20 - เครื่องขีดไฟชนิดพก ใชกา฿ ซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงซ้าได
9613.80 - เครื่องขีดไฟอื่นๆ

96.14

96.15

9613.90 - สวนประกอบ
9614.20 - เฉพาะทอนไมหรือรากไมที่ทาเป็นรูปทรงอยางหยาบๆ สาหรับใชในการผลิตกลองยาเสน
- อื่นๆ
9614.90 - อื่นๆ
9615.11 - - ทาดวยยางแข็งหรือพลาสติก
9615.19 - - อื่นๆ
9615.90 - อื่นๆ

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภทยอย 960810 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 960810 จากประเภทยอยที่ 960860 ถึง 960899
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960820 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 960820 จากประเภทยอยที่ 960860 ถึง 960899
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960831 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 960831 จากประเภทยอยที่ 960860 ถึง 960899
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960839 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 960839 จากประเภทยอยที่ 960860 ถึง 960899
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960840 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 960840 จากประเภทยอยที่ 960860 ถึง 960899
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960850 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 960850 จากประเภทยอยที่ 960860 ถึง 960899
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 960860 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960891 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960899 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960910 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960920 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 960990 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9610 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9611 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภทยอย 961210 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 961220 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 961310 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 961310 จากประเภทยอยที่ 961390 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 961320 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 961320 จากประเภทยอยที่ 961390 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 961380 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 961380 จากประเภทยอยที่ 961390 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 40
สินคาภายใตประเภทยอย 961390 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 961420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 961490
สินคาภายใตประเภทยอย 961420 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ ยกเวนจากประเภทยอยที่ 961490
สินคาภายใตประเภทยอย 961490 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 961511 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 961511 จากประเภทยอยที่ 961590 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 961519 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ หรือ เปลี่ยนเป็นประเภทยอยที่ 961519 จากประเภทยอยที่ 961590 ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆดวยหรือไมกต็ าม และมีสัดสวนของวัตถุดบิ ภายในประเทศคูสัญญาไมนอยกวารอยละ 45
สินคาภายใตประเภทยอย 961590 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนจมาากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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ประเภท

ประเภทยอย

96.16

9616.10 - ที่ฉดี น้าหอมและที่ฉดี เครื่องประทินรางกายและประเทืองโฉม ที่คลายกัน คอตอและหัวฉีดของ
ของดังกลาว
9616.20 - พัฟทาแปูงและแพ็ดสาหรับใชกบั เครื่องสาอางหรือสิ่งปรุงแตง สาหรับประทินรางกายหรือ
ประเทืองโฉม
9617.00 กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่นๆ รวมทั้งสวนประกอบของของดังกลาวนอกจากแกว
ไสใน
9618.00 หุน สาหรับชางตัดเสื้อ และหุน รูปคนอื่นๆ รวมทั้งหุน ยนต์และหุน ตั้งแสดงอื่นๆ ที่ทาคลายมีชีวิต
ใชสาหรับตกแตงหนาราน
9701.101 - - - ศิลปกรรมซึ่งองค์การสาธารณะอันไมไดทาเป็นการคากาไรนาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่
เปิดใหประชาชนดูไดทั่วไปเป็นการประจา
9701.109 - - - อื่นๆ
9701.901 - - - ศิลปกรรมซึ่งองค์การสาธารณะอันไมไดทาเป็นการคากาไรนาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่
เปิดใหประชาชนดูไดทั่วไปเป็นการประจา
9701.909 - - - อื่นๆ
9702.001 - - - ศิลปกรรมซึ่งองค์การสาธารณะอันไมไดทาเป็นการคากาไรนาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่
เปิดใหประชาชนดูไดทั่วไปเป็นการประจา
9702.009 - - - อื่นๆ
9703.001 - - - ศิลปกรรมซึ่งองค์การสาธารณะอันไมไดทาเป็นการคากาไรนาเขามาเพือ่ แสดงในลักษณะที่
เปิดใหประชาชนดูไดทั่วไปเป็นการประจา
9703.009 - - - อื่นๆ
9704.00 ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป สิ่งที่มีตราประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ประทับตรา
วันออกใช กระดาษที่มีตราไปรษณียแ์ ละของที่คลายกัน ใชแลวหรือยังไมใช นอกจากของตาม
ประเภทที่ 49.07
9705.001 - - - องค์การสาธารณะนาเขามาเพือ่ วัตถุประสงค์ขององค์การนั้นโดยเฉพาะ
9705.009 - - - อื่นๆ
9706.00 โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน 100 ปี
-------------------------

96.17
96.18
97.01

97.02

97.03

97.04

97.05
97.06

เงื่อนไขการไดถิ่นกาเนิดสินคา

รายการ

สินคาภายใตประเภท 9616 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9616 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9617 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับตอนอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9618 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9701101 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9701109 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9701901 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภทยอย 9701909 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทยอยอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9702 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9703 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9704 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ

สินคาภายใตประเภท 9705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9705 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
สินคาภายใตประเภท 9706 จะไดถิ่นกาเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพิกดั ฯในระดับประเภทอื่นๆ
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Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)
TABLE II – CORRELATING THE 2002 VERSION
TO THE 2007 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM

HS 2002

HS 2007

0105.92

ex0105.94

0105.93

ex0105.94

0208.20

ex0208.90

0208.90

ex0208.90

0301.99

0301.94
0301.95
0301.99

0302.69

0302.67
0302.68
0302.69

0303.50

0303.51

0303.60

0303.52

0303.79

0303.61
0303.62
0303.79

0304.10

0304.11
0304.12
0304.19

0304.20

0304.21
0304.22
0304.29

0304.90

0304.91
0304.92
0304.99

0503.00

ex0511.99

0509.00

ex0511.99

0511.99

ex0511.99

0603.10

0603.11
0603.12
0603.13
0603.14
0603.19

0709.10

ex0709.90

0709.52

ex0709.59

0709.59

ex0709.59

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

0709.90

ex0709.90

0711.30

ex0711.90

0711.90

ex0711.90

0802.90

0802.60
0802.90

0810.30

ex0810.90

0810.90

ex0810.90

0906.10

0906.11
0906.19

0910.40
0910.50
0910.91
0910.99

ex0910.99
ex0910.91
ex0910.91
ex0910.99

1102.30

ex1102.90

1102.90

ex1102.90

1207.10

ex1207.99

1207.30

ex1207.99

1207.60

ex1207.99

1207.99

ex1207.99

1209.26

ex1209.29

1209.29

ex1209.29

1211.10

ex1211.90

1211.90

ex1211.90

1212.10

ex1212.99

1212.30

ex1212.99

1212.99

ex1212.99

1301.10

ex1301.90

1301.90

ex1301.90

1302.14

ex1302.19

1302.19

ex1302.19

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

1402.00

ex1404.90

1403.00

ex1404.90

1404.10

ex1404.90

1404.90

ex1404.90

1515.40

ex1515.90

1515.90

ex1515.90

2005.90

2005.91
2005.99

2302.20

ex2302.40

2302.40

ex2302.40

2306.70

ex2306.90

2306.90

ex2306.90

2506.21

ex2506.20

2506.29

ex2506.20

2508.20

ex2508.40

2508.40

ex2508.40

2513.11

ex2513.10

2513.19

ex2513.10

2516.21

ex2516.20

2516.22

ex2516.20

2524.00

2524.10
2524.90

2707.60

ex2707.99

2707.99

ex2707.99

2811.23

ex2811.29

2811.29

ex2811.29

2824.20

ex2824.90

2824.90

ex2824.90

2825.90

2825.90

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007
ex2852.00

2826.11

ex2826.19

2826.19

ex2826.19

2826.20

ex2826.90

2826.90

ex2826.90

2827.33

ex2827.39

2827.34

ex2827.39

2827.36

ex2827.39

2827.39

ex2827.39
ex2852.00

2827.49

2827.49
ex2852.00

2827.60

2827.60
ex2852.00

2830.20

ex2830.90

2830.30

ex2830.90

2830.90

ex2830.90
ex2852.00

2833.23

ex2833.29

2833.26

ex2833.29

2833.29

ex2833.29
ex2852.00

2834.29

2834.29
ex2852.00

2835.23

ex2835.29

2835.29

ex2835.29

2835.39

2835.39
ex2852.00

2836.10

ex2836.99

2836.70

ex2836.99

2836.99

ex2836.99

2837.19

2837.19

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007
ex2852.00

2837.20

2837.20
ex2852.00

2838.00

ex2842.90
ex2852.00

2839.20

ex2839.90

2839.90

ex2839.90

2841.10

ex2841.90

2841.20

ex2841.50

2841.50

ex2841.50
ex2852.00

2841.90

ex2841.90

2842.10

2842.10
ex2852.00

2842.90

ex2842.90
ex2852.00

2843.90

2843.90
ex2852.00

2848.00

2848.00
ex2852.00

2849.90

2849.90
ex2852.00

2850.00

2850.00
ex2852.00

2851.00

ex2852.00
2853.00

2903.30

2903.31
2903.39

2903.59

2903.52
2903.59

2905.15

ex2905.19

2905.19

ex2905.19

2906.14

ex2906.19

2906.19

ex2906.19

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

2907.14

ex2907.19

2907.19

ex2907.19

2908.10

2908.11
2908.19

2908.20

ex2908.99

2908.90

2908.91
ex2908.99

2909.42

ex2909.44

2909.44

ex2909.44

2910.90

2910.40
2910.90

2912.13

ex2912.19

2912.19

ex2912.19

2915.22

ex2915.29

2915.23

ex2915.29

2915.29

ex2915.29

2915.34

ex2915.39

2915.35

ex2915.39

2915.39

2915.36
ex2915.39

2917.31

ex2917.34

2917.34

ex2917.34

2918.11

2918.11
ex2852.00

2918.19

2918.18
2918.19

2918.90

2918.91
2918.99

2919.00

2919.10
2919.90

2920.10

2920.11
2920.19

2921.12

ex2921.19

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

2921.19

ex2921.19

2922.22

ex2922.29

2922.29

ex2922.29

2924.19

2924.12
2924.19

2925.20

2925.21
2925.29

2930.10

ex2930.90

2930.90

2930.50
ex2930.90

2931.00

2931.00
ex2852.00

2932.99

2932.99
ex2852.00

2934.99
2936.10

2934.99
ex2852.00
ex2936.90

2936.90

ex2936.90

2939.21

ex2939.20

2939.29

ex2939.20

3001.10

ex3001.90

3001.90

ex3001.90

3006.10

ex3006.10

3006.80

3006.92

3102.70

ex3102.90

3102.90

ex3102.90

3103.20

ex3103.90

3103.90

ex3103.90

3104.10

ex3104.90

3104.90

ex3104.90

3201.90

3201.90
ex2852.00

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

3206.30

ex3206.49

3206.43

ex3206.49

3206.49

ex3206.49

3206.50

3206.50
ex2852.00

3301.11

ex3301.19

3301.14

ex3301.19

3301.19

ex3301.19

3301.21

ex3301.29

3301.22

ex3301.29

3301.23

ex3301.29

3301.26

ex3301.29

3301.29

ex3301.29

3404.10

ex3404.90

3404.90

ex3404.90

3502.90

3502.90
ex2852.00

3504.00

3504.00
ex2852.00

3702.20

ex3702.31
ex3702.32
ex3702.39
ex3702.41
ex3702.42
ex3702.43
ex3702.44

3702.31

ex3702.31

3702.32

ex3702.32

3702.39

ex3702.39

3702.41

ex3702.41

3702.42

ex3702.42

3702.43

ex3702.43

3702.44

ex3702.44

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

3705.20

ex3705.90

3705.90

ex3705.90

3707.90

3707.90
ex2852.00

3805.20

ex3805.90

3805.90

ex3805.90

3808.10

ex3808.50
3808.91

3808.20

ex3808.50
3808.92

3808.30

ex3808.50
3808.93

3808.40

ex3808.50
3808.94

3808.90

ex3808.50
3808.99

3821.00

ex3821.00

3822.00

3822.00
ex2852.00

3824.20

ex3824.90

3824.71

ex3824.71
ex3824.90

3824.79

ex3824.72
ex3824.73
ex3824.77
ex3824.79
ex3824.90

3824.90

ex3821.00
ex3824.71
ex3824.72
ex3824.73
ex3824.74
3824.75
3824.76
ex3824.77
3824.78
ex3824.79
3824.81
3824.82
3824.83
ex3824.90

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

3907.99

3907.70
3907.99

3920.10

ex3006.10
3920.10

3920.20

ex3006.10
3920.20

3920.30

ex3006.10
3920.30

3920.43

ex3006.10
3920.43
ex3006.10
3920.49

3920.49

3920.51

ex3006.10
3920.51

3920.59

ex3006.10
3920.59

3920.61

ex3006.10
3920.61

3920.62

ex3006.10
3920.62

3920.63

ex3006.10
3920.63

3920.69

ex3006.10
3920.69

3920.71

ex3006.10
3920.71

3920.72

ex3006.10
ex3920.79

3920.73

ex3006.10
3920.73

3920.79

ex3006.10
ex3920.79

3920.91

ex3006.10
3920.91

3920.92

ex3006.10
3920.92

3920.93

ex3006.10
3920.93

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

3920.94

ex3006.10
3920.94

3920.99

ex3006.10
3920.99

3921.11

ex3006.10
3921.11

3921.12

ex3006.10
3921.12

3921.13

ex3006.10
3921.13

3921.14

ex3006.10
3921.14

3921.19

ex3006.10
3921.19

3926.90

3006.91
3926.90
ex8536.70

4010.13

ex4010.19

4010.19

ex4010.19

4103.10

ex4103.90

4103.90

ex4103.90

4204.00

ex4205.00

4205.00

ex4205.00

4206.10

ex4206.00

4206.90

ex4206.00

4301.70

ex4301.80

4301.80

ex4103.90
ex4301.80

4301.90

ex4103.90
4301.90

4302.13

ex4302.19

4302.19

ex4302.19

4402.00

4402.10
4402.90

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

4407.24

4407.21
4407.22

4407.29

4407.27
4407.28
4407.29

4407.99

4407.93
4407.94
4407.95
4407.99

4409.20

4409.21
4409.29

4410.21

ex4410.12
ex4410.19

4410.29

ex4410.12
ex4410.19

4410.31

ex4410.11
ex4410.19

4410.32

ex4410.11
ex4410.19

4410.33

ex4410.11
ex4410.19

4410.39

ex4410.11
ex4410.19

4411.11

ex4411.12
ex4411.13
ex4411.14
ex4411.92

4411.19

ex4411.12
ex4411.13
ex4411.14
ex4411.92

4411.21

ex4411.12
ex4411.13
ex4411.14
ex4411.93

4411.29

ex4411.12
ex4411.13
ex4411.14
ex4411.93

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

4411.31

ex4411.12
ex4411.13
ex4411.14
ex4411.94

4411.39

ex4411.12
ex4411.13
ex4411.14
ex4411.94

4411.91

ex4411.94

4411.99

ex4411.94

4412.13

ex4412.10
4412.31

4412.14

ex4412.10
4412.32

4412.19

ex4412.10
4412.39

4412.22

ex4412.10
ex4412.94
ex4412.99

4412.23

ex4412.10
ex4412.94
ex4412.99

4412.29

ex4412.10
ex4412.94
ex4412.99

4412.92

ex4412.10
ex4412.94
ex4412.99

4412.93

ex4412.10
ex4412.94
ex4412.99

4412.99

ex4412.10
ex4412.94
ex4412.99

4418.30

4418.71
ex4418.72
ex4418.79

4418.90

4418.60
ex4418.72
ex4418.79
4418.90

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

4601.20

4601.21
4601.22
4601.29

4601.91

4601.92
4601.93
4601.94

4602.10

4602.11
4602.12
4602.19

4706.91

ex4706.30
4706.91

4706.92

ex4706.30
4706.92

4706.93

ex4706.30
4706.93

4802.30

ex4802.54
ex4802.61
ex4802.62
ex4802.69

4802.54

ex4802.54

4802.55

ex4802.55

4802.56

ex4802.56

4802.57

ex4802.57

4802.58

ex4802.58

4802.61

ex4802.61

4802.62

ex4802.62

4802.69

ex4802.69

4809.10

ex4809.90

4809.90

ex4809.90

4811.10

ex4811.10

4811.51

ex4811.51

4811.59

ex4811.59

4811.60

ex4811.60

4811.90

ex4811.90

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

4814.30

ex4814.90

4814.90

ex4814.90

4815.00

ex4811.10
ex4811.51
ex4811.59
ex4811.60
ex4811.90
ex4823.90

4816.10

ex4816.90

4816.30

ex4816.90

4816.90

ex4816.90

4823.60

4823.61
4823.69

4823.90

ex4823.90

5003.10

ex5003.00

5003.90

ex5003.00

5208.53

ex5208.59

5208.59

ex5208.59

5210.12

ex5210.19

5210.19

ex5210.19

5210.22

ex5210.29

5210.29

ex5210.29

5210.42

ex5210.49

5210.49

ex5210.49

5210.52

ex5210.59

5210.59

ex5210.59

5211.21

ex5211.20

5211.22

ex5211.20

5211.29

ex5211.20

5304.10

ex5305.00

5304.90

ex5305.00

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

5305.11

ex5305.00

5305.19

ex5305.00

5305.21

ex5305.00

5305.29

ex5305.00

5305.90

ex5305.00

5402.10

5402.11
5402.19

5402.39

5402.34
5402.39

5402.41

ex5402.44
5402.45

5402.42

ex5402.44
5402.46

5402.43

ex5402.44
5402.47

5402.49

ex5402.44
5402.48
5402.49

5403.20

ex5403.31
ex5403.32
ex5403.33
ex5403.39
ex5403.41
ex5403.42
ex5403.49

5403.31

ex5403.31

5403.32

ex5403.32

5403.33

ex5403.33

5403.39

ex5403.39

5403.41

ex5403.41

5403.42

ex5403.42

5403.49

ex5403.49

5404.10

5404.11
5404.12
5404.19

5406.10

ex5406.00

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

5406.20

ex5406.00

5501.90

5501.40
5501.90

5503.10

5503.11
5503.19

5513.22

ex5513.23

5513.23

ex5513.23

5513.32

ex5513.39

5513.33

ex5513.39

5513.39

ex5513.39

5513.42

ex5513.49

5513.43

ex5513.49

5513.49

ex5513.49

5514.13

ex5514.19

5514.19

ex5514.19

5514.31

ex5514.30

5514.32

ex5514.30

5514.33

ex5514.30

5514.39

ex5514.30

5515.92

ex5515.99

5515.99

ex5515.99

5604.20

ex5604.90

5604.90

ex5604.90

5607.10

ex5607.90

5607.90

ex5607.90

5702.51

ex5702.50

5702.52

ex5702.50

5702.59

ex5702.50

5803.10

ex5803.00

5803.90

ex5803.00

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

6002.40

ex3006.10
6002.40

6002.90

ex3006.10
6002.90

6003.10

ex3006.10
ex6003.10

6003.20

ex3006.10
6003.20

6003.40

ex3006.10
6003.40

6003.90

ex3006.10
6003.90

6005.10

ex6005.90

6005.90

ex3006.10
ex6005.90

6101.10

ex6101.90

6101.90

ex6101.90

6103.11

ex6103.10

6103.12

ex6103.10

6103.19

ex6103.10

6103.21

ex6103.29

6103.29

ex6103.29

6104.11

ex6104.19

6104.12

ex6104.19

6104.19

ex6104.19

6104.21

ex6104.29

6104.29

ex6104.29

6107.92

ex6107.99

6107.99

ex6107.99

6111.10

ex6111.90

6111.90

ex6111.90

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

6114.10

ex6114.90

6114.90

ex6114.90

6115.11

ex6115.10
6115.21
ex6115.10
6115.22

6115.12

6115.19

ex6115.10
6115.29

6115.20

ex6115.10
6115.30

6115.91

ex6115.10
6115.94

6115.92

ex6115.10
6115.95

6115.93

ex6115.10
6115.96

6115.99

ex6115.10
6115.99

6117.20

ex6117.80

6117.80

ex6117.80

6203.21

ex6203.29

6203.29

ex6203.29

6205.10

ex6205.90

6205.90

ex6205.90

6207.92

ex6207.99

6207.99

ex6207.99

6209.10

ex6209.90

6209.90

ex6209.90

6211.31

ex6211.39

6211.39

ex6211.39

6213.10

ex6213.90

6213.90

ex6213.90

6302.52

ex6302.59

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

6302.59

ex6302.59

6302.92

ex6302.99

6302.99

ex6302.99

6303.11

ex6303.19

6303.19

ex6303.19

6306.11

ex6306.19

6306.19

ex6306.19

6306.21

ex6306.29

6306.29

ex6306.29

6306.31

ex6306.30

6306.39

ex6306.30

6306.41

ex6306.40

6306.49

ex6306.40

6401.91

ex6401.99

6401.99

ex6401.99

6402.30

ex6402.91
ex6402.99

6402.91

ex6402.91

6402.99

ex6402.99

6403.30

ex6403.91
ex6403.99

6403.91

ex6403.91

6403.99

ex6403.99

6503.00

ex6505.90

6505.90

ex6505.90

6506.92

ex6506.99

6506.99

ex6506.99

6603.10

ex6603.90

6603.90

ex6603.90

6802.22

ex6802.29

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

6802.29

ex6802.29

6811.10

ex6811.40
6811.81

6811.20

ex6811.40
6811.82

6811.30

ex6811.40
6811.83

6811.90

ex6811.40
6811.89

6812.50

ex6812.80
6812.91

6812.60

ex6812.80
6812.92

6812.70

ex6812.80
6812.93

6812.90

ex6812.80
6812.99

6813.10

ex6813.20
6813.81

6813.90

ex6813.20
6813.89

6909.19

6909.19
ex8536.70

7012.00

ex7020.00

7013.21

7013.22
7013.33

7013.29

7013.28
7013.37

7013.31

7013.41

7013.32

7013.42

7013.39

7013.49

7020.00

ex7020.00

7225.20

ex7225.30
ex7225.40
ex7225.50
ex7225.91
ex7225.92

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007
ex7225.99

7225.30

ex7225.30

7225.40

ex7225.40

7225.50

ex7225.50

7225.91

ex7225.91

7225.92

ex7225.92

7225.99

ex7225.99

7226.93

ex7226.99

7226.94

ex7226.99

7226.99

ex7226.99

7229.10

ex7229.90

7229.90

ex7229.90

7304.10

7304.11
7304.19

7304.21

7304.22
7304.23

7304.29

7304.24
7304.29

7306.10

7306.11
7306.19

7306.20

7306.21
7306.29

7306.60

7306.61
7306.69

7314.13

ex7314.19

7314.19

ex7314.19

7319.10

ex7319.90

7319.90

ex7319.90

7321.11

7321.11
ex7321.19

7321.13

ex7321.19

7321.81

7321.81
ex7321.89

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

7321.83

ex7321.89

7401.10

ex7401.00

7401.20

ex7401.00

7403.23

ex7403.29

7403.29

ex7403.29

7407.22

ex7407.29

7407.29

ex7407.29

7414.20

ex7419.99

7414.90

ex7419.99

7416.00

ex7419.99

7417.00

ex7418.19

7418.19

ex7418.19

7419.91

7419.91
ex8536.70

7419.99

ex7419.99
ex8536.70

7803.00

ex7806.00

7805.00

ex7806.00

7806.00

ex7806.00

7906.00

ex7907.00

7907.00

ex7907.00

8004.00

ex8007.00

8005.00

ex8007.00

8006.00

ex8007.00

8007.00

ex8007.00

8101.95

ex8101.99

8101.99

ex8101.99

8112.30

ex8112.92
ex8112.99

8112.40

ex8112.92

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007
ex8112.99

8112.92

ex8112.92

8112.99

ex8112.99

8418.22

ex8418.29

8418.29

ex8418.29

8419.89

8419.89
ex8486.10
ex8486.20

8419.90

8419.90
ex8486.90

8421.19

8421.19
ex8486.10
ex8486.20
ex8486.30

8421.91

8421.91
ex8486.90

8424.89

8424.89
ex8486.20
ex8486.30

8424.90

8424.90
ex8486.90

8425.20

ex8425.31
ex8425.39

8425.31

ex8425.31

8425.39

ex8425.39

8428.39

8428.39
ex8486.40

8428.50

ex8428.90

8428.90

ex8428.90
ex8486.40

8431.39

8431.39
ex8486.90

8442.10

ex8442.30

8442.20

ex8442.30

8442.30

ex8442.30

8443.19

8443.13

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

8443.21

8443.14

8443.29

8443.15

8443.30

8443.16

8443.40

8443.17

8443.51

ex8443.31
ex8443.32
ex8443.39

8443.59

8443.19

8443.60

ex8443.91
ex8443.99

8443.90
8448.41

ex8443.91
ex8443.99
ex8448.49

8448.49

ex8448.49

8456.10

8456.10
ex8486.10
ex8486.20
ex8486.30
8456.20
ex8486.30

8456.20

8456.30

8456.30
ex8486.30

8456.91

ex8486.20

8456.99

8456.90
ex8486.10
ex8486.30
ex8486.40

8462.21

8462.21
ex8486.20

8462.29

8462.29
ex8486.20

8464.10

8464.10
ex8486.10
ex8486.20
ex8486.30

8464.20

8464.20
ex8486.10
ex8486.20
ex8486.30

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

8464.90

8464.90
ex8486.10
ex8486.20
ex8486.30

8465.99

8465.99
ex8486.20
ex8486.40

8466.10

8466.10
ex8486.90

8466.20

8466.20
ex8486.90

8466.30

8466.30
ex8486.90

8466.91

8466.91
ex8486.90

8466.92

8466.92
ex8486.90

8466.93

8466.93
ex8486.90

8466.94

8466.94
ex8486.90

8469.11

ex8469.00

8469.12

ex8469.00

8469.20

ex8469.00

8469.30

ex8469.00

8470.40

ex8470.90

8470.90

ex8470.90

8471.10

ex8471.30
ex8471.41
ex8471.49
ex8471.50

8471.30

ex8471.30

8471.41

ex8471.41

8471.49

ex8471.49

8471.50

ex8471.50

8471.60

ex8443.31
ex8443.32

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007
8471.60
8528.41
8528.51
8528.61

8471.80

8471.80
ex8517.62

8472.20

ex8472.90

8472.90

ex8443.39
ex8472.90

8473.30

ex8443.99
8473.30
ex8517.70
ex8529.90

8473.40

ex8443.99
8473.40

8473.50

ex8443.99
8473.50

8477.10

8477.10
ex8486.40

8477.20

8477.20
ex8486.20

8477.30

8477.30
ex8486.20

8477.40

8477.40
ex8486.40

8477.59

8477.59
ex8486.40

8477.80

8477.80
ex8486.20

8477.90

8477.90
ex8486.90
8479.50
ex8486.30

8479.50

8479.89

ex8486.10
ex8486.20
ex8486.30
ex8486.40
8479.89
ex8508.19
8508.60

8479.90

8479.90
ex8486.90

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007
ex8508.70

8480.71

8480.71
ex8486.40

8485.10

8487.10

8485.90

8487.90

8505.30

ex8505.90

8505.90

ex8505.90

8509.10

8508.11
ex8508.19

8509.20

ex8509.80

8509.30

ex8509.80

8509.80

ex8509.80

8509.90

ex8508.70
8509.90

8514.10

ex8486.10
ex8486.20
8514.10

8514.20

ex8486.10
ex8486.20
8514.20

8514.30

ex8486.10
ex8486.20
8514.30

8514.90

ex8486.90
8514.90

8515.19

8515.19
ex8486.40

8515.21

8515.21
ex8486.40

8515.29

8515.29
ex8486.40

8515.80

ex8486.20
ex8486.40
8515.80

8515.90

ex8486.90
8515.90

8517.19

8517.18

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007
ex8517.69

8517.21

ex8443.31
ex8443.32

8517.22

ex8443.32
ex8517.62

8517.30

ex8517.62

8517.50

ex8517.61
ex8517.62

8517.80

ex8517.62
ex8517.69

8517.90

ex8517.70
ex8443.99

8519.10

ex8519.20

8519.21

ex8519.89

8519.29

ex8519.89

8519.31

ex8519.30

8519.39

ex8519.30

8519.40

ex8519.81
ex8519.89

8519.92

ex8519.81

8519.93

ex8519.81

8519.99

ex8519.20
ex8519.81
ex8519.89

8520.10

ex8519.81

8520.20

8519.50

8520.32

ex8519.81

8520.33

ex8519.81

8520.39

ex8519.81

8520.90

ex8519.81
ex8519.89

8523.11

ex8523.29
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90./

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

8523.12

ex8523.29
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8523.13

ex8523.29
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8523.20

ex8523.29
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8523.30

ex8523.21
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8523.90

ex8523.40
ex8523.51
ex8523.59
ex8523.80
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8524.10

ex8523.80
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8524.31

ex8523.40

8524.32

Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.
85 et 90
ex8523.40
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8524.39

ex8523.40
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8524.40

ex8523.29
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8524.51

ex8523.29
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8524.52

ex8523.29
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

8524.53

ex8523.29
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8524.60

ex8523.21
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8524.91

ex8523.29
ex8523.40
ex8523.51
ex8523.59
ex8523.80
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8524.99

ex8523.29
ex8523.40
ex8523.51
ex8523.59
ex8523.80
Applicable subheadings, in particular in
Chapters 84, 85 and 90.

8525.10

ex8517.61
ex8517.62
8525.50

8525.20

8517.12
ex8517.61
ex8517.62
8525.60

8525.30

ex8525.80

8525.40

ex8525.80

8527.31

8527.91

8527.32

8527.92

8527.39

8527.99

8527.90

8517.69

8528.12

ex8528.71
8528.72

8528.13

ex8528.71
8528.73

8528.21

ex8528.49

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007
ex8528.59

8528.22

ex8528.49
ex8528.59

8528.30

8528.69

8529.90

ex8517.70
ex8529.90

8542.10

ex8523.52

8542.21

ex8542.31
ex8542.32
ex8542.33
ex8542.39

8542.29

ex8542.31
ex8542.32
ex8542.33
ex8542.39

8542.60

ex8542.31
ex8542.32
ex8542.33
ex8542.39

8542.70

ex8543.90
ex8548.90

8542.90

ex8523.52
8542.90

8543.11

ex8486.20

8543.19

8543.10

8543.40

ex8543.70

8543.81

ex8523.59

8543.89

ex8486.10
ex8486.20
ex8486.30
ex8486.40
ex8523.52
ex8543.70
ex8486.90
ex8523.52
ex8543.90

8543.90

8544.41

ex8544.42

8544.49

ex8544.49

8544.51

ex8544.42

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

8544.59

ex8544.49

8548.90

ex8542.31
ex8542.32
ex8542.33
ex8542.39
ex8548.90

8606.20

ex8606.91

8606.91

ex8606.91

8708.31

ex8708.30

8708.39

ex8708.30

8708.40

ex8708.40

8708.50

ex8708.50

8708.60

ex8708.50

8708.80

ex8708.80

8708.91

ex8708.91

8708.92

ex8708.92

8708.94

ex8708.94

8708.99

ex8708.40
ex8708.50
ex8708.80
ex8708.91
ex8708.92
ex8708.94
8708.95
8708.99

8801.10

ex8801.00

8801.90

ex8801.00

9006.20

ex9006.52
ex9006.53
ex9006.59

9006.52

ex9006.52

9006.53

ex9006.53

9006.59

ex9006.59

9006.62

ex9006.69

9006.69

ex9006.69

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

9009.11

ex8443.31
ex8443.32
ex8443.39

9009.12

ex8443.31
ex8443.32
ex8443.39

9009.21

ex8443.39

9009.22

ex8443.39

9009.30

ex8443.39

9009.91

ex8443.99

9009.92

ex8443.99

9009.93

ex8443.99

9009.99

ex8443.99

9010.41

ex8486.20

9010.42

ex8486.20

9010.49

ex8486.20

9010.50

9010.50
ex8486.30

9010.90

ex8486.90
9010.90

9011.10

9011.10
ex8486.40

9011.20

9011.20
ex8486.40

9011.90

ex8486.90
9011.90

9012.10

ex8486.40
9012.10

9012.90

ex8486.90
9012.90

9017.20

ex8486.40
9017.20
ex8486.90
9017.90

9017.90

9027.40

ex9027.80

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

9027.80

ex9027.80

9030.20

ex9030.20

9030.31

9030.31

9030.39

9030.33

9030.83

ex9030.20
9030.32
9030.39
9030.84

9030.89

ex9030.20
ex9030.89

9031.30

ex9031.49

9031.49

ex9031.49

9101.12

ex9101.19

9101.19

ex9101.19

9106.20

ex9106.90

9106.90

ex9106.90

9203.00

ex9205.90

9204.10

ex9205.90

9204.20

ex9205.90

9205.90

ex9205.90

9209.10

ex9209.99

9209.20

ex9209.99

9209.93

ex9209.99

9209.99

ex9209.99

9306.10

ex9306.30

9306.30

ex9306.30

9401.50

9401.51
9401.59

9403.80

9403.81
9403.89

9501.00

ex9503.00

9502.10

ex9503.00

Including corrigenda Nº 1 (October 2006), Nº 2 (October 2007) and Nº 3 (March 2009)

HS 2002

HS 2007

9502.91

ex9503.00

9502.99

ex9503.00

9503.10

ex9503.00

9503.20

ex9503.00

9503.30

ex9503.00

9503.41

ex9503.00

9503.49

ex9503.00

9503.50

ex9503.00

9503.60

ex9503.00

9503.70

ex9503.00

9503.80

ex9503.00

9503.90
9614.20

ex9503.00
ex9614.00

9614.90

ex9614.00

*

*

*

เอกสารแนบ ๕-๒
TABLE II
ETABLISSANT LA CONCORDANCE ENTRE LA VERSION 2007
ET LA VERSION 2012 DU SYSTEME HARMONISE
CORRELATING THE 2007 VERSION
TO THE 2012 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
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

0101.21
ex0101.30

0101.90

0101.29
ex0101.30
0101.90

0102.10

0102.21
0102.31
ex0102.90

0102.90
0102.29
0102.39
ex0102.90
0105.19

0105.13
0105.14
0105.15

0106.12

ex0106.12

0106.19

ex0106.12
0106.13
0106.14
0106.19

0106.39

0106.33
0106.39

0106.90

0106.41
0106.49
0106.90

II/1.

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

0207.41
0207.51
ex0207.60

0207.33

0207.42
0207.52
ex0207.60

0207.34

0207.43
0207.53

0207.35

0207.44
0207.54
ex0207.60

0207.36

0207.45
0207.55
ex0207.60

0208.40

ex0208.40

0208.90

ex0208.40
0208.60
0208.90

0209.00

0209.10
0209.90

0210.92

ex0210.92

0210.99

ex0210.92
0210.99

0301.10

0301.11
0301.19

0301.93

0301.93
ex0301.99

0301.94

ex0301.94

0301.99

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

0302.12

0302.13
0302.14

0302.29

0302.24
0302.29

0302.35

ex0302.35

0302.39

ex0302.35
0302.39

0302.40

0302.41

0302.50

0302.51

0302.61

0302.43

0302.62

0302.52

0302.63

0302.53

0302.64

0302.44

0302.65

0302.81

0302.66

0302.74

0302.67

0302.47

0302.68

0302.83

0302.69

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

0302.70

0302.90

II/3.

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

0303.19

0303.12

0303.21

0303.14

0303.22

0303.13

0303.29

0303.19

0303.39

0303.34
0303.39

0303.45

ex0303.45

0303.49

ex0303.45
0303.49

0303.52

0303.63

0303.61

0303.57

0303.62

0303.83

0303.71

0303.53

0303.72

0303.64

0303.73

0303.65

0303.74

0303.54

0303.75

0303.81

0303.76

0303.26

0303.77

ex0303.84

0303.78

0303.66

0303.79

0303.23
0303.24
0303.25
0303.29
0303.55
0303.56
0303.67
0303.68
0303.69
0303.82
0303.89
0303.90

0303.80

II/4.

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

0304.11

0304.45
0304.54

0304.12

0304.46
0304.55

0304.19

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

0304.21

0304.84

0304.22

0304.85

0304.29

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

0304.99

0304.93
0304.94
0304.95
0304.99

II/5.

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

0305.31
0305.32
0305.39

0305.41

0305.41
ex0305.72
ex0305.79

0305.42

0305.42
ex0305.72
ex0305.79

0305.49

0305.43
0305.44
0305.49
ex0305.71
ex0305.72
ex0305.79

0305.51

0305.51
ex0305.72
ex0305.79

0305.59

0305.59
ex0305.71
ex0305.72
ex0305.79

0305.61

0305.61
ex0305.72
ex0305.79

0305.62

0305.62
ex0305.72
ex0305.79

0305.63

0305.63
ex0305.72
ex0305.79

0305.69

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

0306.11

ex0306.11

0306.12

ex0306.12

0306.13

ex0306.16
ex0306.17

0306.14

ex0306.14

0306.19

ex0306.15
ex0306.19

0306.21

ex0306.21

0306.22

ex0306.22

0306.23

ex0306.26
ex0306.27

0306.24

ex0306.24

0306.29

ex0306.25
ex0306.29

0307.10

0307.11
ex0307.19

0307.29

ex0307.29

0307.39

ex0307.39

0307.49

ex0307.49

0307.59

ex0307.59

0307.60

ex0307.60

0307.91

0307.71
0307.81
0307.91
0308.11
0308.21
ex0308.30
ex0308.90

0307.99

ex0307.79
ex0307.89
ex0307.99
ex0308.19
ex0308.29
ex0308.30
ex0308.90

II/7.

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

ex0604.20
ex0604.90

0604.91

ex0604.20

0604.99

ex0604.90

0709.90

0709.91
0709.92
0709.93
0709.99

0713.39

0713.34
0713.35
0713.39

0713.90

0713.60
0713.90

0714.90

0714.30
0714.40
0714.50
0714.90

0801.19

0801.12
0801.19

0802.40

0802.41
0802.42

0802.50

0802.51
0802.52

0802.60

0802.61
0802.62

0802.90

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
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

0908.11
0908.12

0908.20

0908.21
0908.22

0908.30

0908.31
0908.32

0909.10

ex0909.61
ex0909.62

0909.20

0909.21
0909.22

0909.30

0909.31
0909.32

0909.40

ex0909.61
ex0909.62

0909.50

ex0909.61
ex0909.62

0910.10

0910.11
0910.12

II/9.

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

1001.11
1001.19

1001.90

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

ex1102.90

1102.90

ex1102.90

1201.00

1201.10
1201.90

1202.10

ex1202.30
1202.41

1202.20

ex1202.30
1202.42

1207.20

1207.21
1207.29

1207.99

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

1212.20

1212.21
1212.29

1212.99

1212.92
1212.93
1212.94
1212.99

1501.00

1501.10
1501.20
1501.90

1502.00

1502.10
1502.90

1604.19

1604.17
1604.19

1604.30

1604.31
1604.32

II/11.

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

1605.10

ex0306.14
ex0306.24
1605.10

1605.20

ex0306.16
ex0306.17
ex0306.26
ex0306.27
1605.21
1605.29

1605.30

ex0306.12
ex0306.22
1605.30

1605.40

ex0306.11
ex0306.15
ex0306.19
ex0306.21
ex0306.25
ex0306.29
1605.40

1605.90

1701.11

II/12.

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
1701.13
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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

2003.20

ex2003.90

2003.90

ex2003.90

2008.92

2008.97

2008.99

2008.93
2008.99

2009.80

2009.81
2009.89

2403.10

2403.11
2403.19

2528.10

ex2528.00

2528.90

ex2528.00

2710.11

2710.12
ex2710.20

2710.19

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

II/13.

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

ex2903.77

2903.42

ex2903.77

2903.43

ex2903.77

2903.44

ex2903.77

2903.45

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

2903.81

2903.52

2903.82

2903.59

2903.89

2903.61

2903.91

2903.62

2903.92

2903.69

2903.99

2908.99

2908.92
2908.99

2912.30

ex2912.49

2912.49

ex2912.49

2914.21

ex2914.29

2914.29

ex2914.29

2916.19

2916.16
2916.19

2916.35

ex2916.39

2916.39

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

2925.29

2925.29
ex3002.10

2931.00

2931.10
2931.20
2931.90

2932.21

ex2932.20

2932.29

ex2932.20

2933.29

2933.29
ex3002.10
ex3002.90

2934.99

ex2852.90
2934.99
ex3002.10

2937.31

ex2937.90

2937.39

ex2937.90

2937.40

ex2937.90

2937.90

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

II/15.

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

ex3702.52

3702.52

ex3702.52

3702.91

ex3702.96
ex3702.97

3702.93

ex3702.96

3702.94

ex3702.97

3702.95

3702.98

3808.50

ex3808.50

3808.91

ex3808.50
3808.91

3808.92

ex3808.50
3808.92

3808.93

ex3808.50
3808.93

3808.94

ex3808.50
3808.94

3808.99

ex3808.50
3808.99

3824.90

ex2852.90
3824.90
3826.00

3907.20

ex3002.10
3907.20

3926.20

3926.20
ex9619.00

3926.90

3926.90
ex9619.00

4101.20

4101.20
ex4101.90

4101.90

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

4808.20

ex4808.40

4808.30

ex4808.40

4814.10

ex4814.90

4814.90

ex4814.90

4818.40

ex9619.00

5601.10

ex9619.00

5801.24

ex5801.27

5801.25

ex5801.27

5801.34

ex5801.37

5801.35

ex5801.37

6108.21

6108.21
ex9619.00

6108.22

6108.22
ex9619.00

6108.29

6108.29
ex9619.00

6111.20

6111.20
ex9619.00

6111.30

6111.30
ex9619.00

6111.90

6111.90
ex9619.00

6113.00

6113.00
ex9619.00

6208.91

6208.91
ex9619.00

6208.92

6208.92
ex9619.00

6208.99

6208.99
ex9619.00

II/17.

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

6209.20
ex9619.00

6209.30

6209.30
ex9619.00

6209.90

6209.90
ex9619.00

6210.50

6210.50
ex9619.00

6211.41

ex6211.49

6211.49

ex6211.49

6306.91

ex6306.90

6306.99

ex6306.90

6307.90

6307.90
ex9619.00

6406.91

ex6406.90

6406.99

ex6406.90

6505.10

ex6505.00

6505.90

ex6505.00

6811.83

ex6811.89

6811.89

ex6811.89

7319.20

ex7319.40

7319.30

ex7319.40

7418.11

ex7418.10

7418.19

ex7418.10

7615.11

ex7615.10

7615.19

ex7615.10

8201.20

ex8201.90

8201.90

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

8205.80

ex8205.90

8205.90

ex8205.90

8452.40

ex8452.90

8452.90

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

ex8540.40

8540.50

ex8540.40

8540.72

ex8540.79

8540.79

ex8540.79

8714.11

ex8714.10

8714.19

ex8714.10

9007.11

ex9007.10

9007.19

ex9007.10

9008.10

ex9008.50

9008.20

ex9008.50

9008.30

ex9008.50

9008.40

ex9008.50

II/19.

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
Version 2007
2007 Version

Version 2012
2012 Version

9109.11

ex9109.10

9109.19

ex9109.10

9114.20

ex9114.90

9114.90

ex9114.90

9301.11

ex9301.10

9301.19

ex9301.10

9305.21

ex9305.20

9305.29

ex9305.20

9504.10

ex9504.50

9504.90

ex9504.50
9504.90

9608.31

ex9608.30

9608.39

ex9608.30

___________

II/20.

เอกสารแนบ 5-3
TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
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
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II/1.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0302.41

0302.41
ex0302.99

0302.42

0302.42
ex0302.99

0302.43

0302.43
ex0302.99

0302.44

0302.44
ex0302.99

0302.45

0302.45
ex0302.99

0302.46

0302.46
ex0302.99

0302.47

0302.47
ex0302.99

0302.51

0302.51
ex0302.99

0302.52

0302.52
ex0302.99

0302.53

0302.53
ex0302.99

0302.54

0302.54
ex0302.99

0302.55

0302.55
ex0302.99

0302.56

0302.56
ex0302.99

0302.59

0302.59
ex0302.99

0302.71

0302.71
ex0302.99

0302.72

0302.72
ex0302.99

0302.73

ex0302.73
ex0302.99

0302.74

0302.74
ex0302.99
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II/2.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0302.79

0302.79
ex0302.99

0302.81

0302.81
0302.92
ex0302.99

0302.82

0302.82
ex0302.99

0302.83

0302.83
ex0302.99

0302.84

0302.84
ex0302.99

0302.85

0302.85
ex0302.99

0302.89

0302.49
ex0302.73
0302.89
ex0302.99

0302.90

0302.91

0303.11

0303.11
ex0303.99

0303.12

0303.12
ex0303.99

0303.13

0303.13
ex0303.99

0303.14

0303.14
ex0303.99

0303.19

0303.19
ex0303.99

0303.23

0303.23
ex0303.99

0303.24

0303.24
ex0303.99

0303.25

ex0303.25
ex0303.99

0303.26

0303.26
ex0303.99

0303.29

0303.29
ex0303.99
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II/3.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0303.31

0303.31
ex0303.99

0303.32

0303.32
ex0303.99

0303.33

0303.33
ex0303.99

0303.34

0303.34
ex0303.99

0303.39

0303.39
ex0303.99

0303.41

0303.41
ex0303.99

0303.42

0303.42
ex0303.99

0303.43

0303.43
ex0303.99

0303.44

0303.44
ex0303.99

0303.45

0303.45
ex0303.99

0303.46

0303.46
ex0303.99

0303.49

0303.49
ex0303.99

0303.51

0303.51
ex0303.99

0303.53

0303.53
ex0303.99

0303.54

0303.54
ex0303.99

0303.55

0303.55
ex0303.99

0303.56

0303.56
ex0303.99

0303.57

0303.57
ex0303.99
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II/4.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

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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II/5.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

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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II/6.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

0307.19

0307.12
0307.19

0307.29

0307.22
0307.29

0307.39

0307.32
0307.39

0307.41

ex0307.42

0307.49

ex0307.43
ex0307.49

0307.59

0307.52
0307.59

0307.79

0307.72
0307.79

0307.89

0307.83
0307.87

0307.91

ex0307.42
0307.82
0307.91

0307.99

ex0307.43
ex0307.49
0307.84
0307.88
0307.92
0307.99

0308.19

0308.12
0308.19

0308.29

0308.22
0308.29

0805.20

0805.21
0805.22
0805.29

1211.20

ex1211.20

1211.30

ex1211.30

1211.40

ex1211.40

1211.90

ex1211.50
ex1211.90
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II/7.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

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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II/8.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017
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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II/9.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

2931.90

2931.31
2931.32
2931.33
2931.34
2931.35
2931.36
2931.37
2931.38
2931.39
2931.90

2932.19

2932.14
2932.19

2933.99

2933.92
2933.99

2935.00

2935.10
2935.20
2935.30
2935.40
2935.50
2935.90

2939.91

2939.71

2939.99

2939.79

Sous-positions applicables,
telles que les sous-positions des
n°s 29.33 et 29.34
/
Applicable subheadings, such
as subheadings of headings
29.33 and 29.34

2939.80

3002.10

3002.11
3002.12
3002.13
3002.14
3002.15
3002.19

3003.40

3003.41
3003.42
3003.43
3003.49

3003.90

3003.60
3003.90

3004.40

3004.41
3004.42
3004.43
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II/10.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017
3004.49

3004.90

3004.60
3004.90

3103.10

3103.11
3103.19

3705.10

ex3705.00

3705.90

ex3705.00

3808.50

3808.52
ex3808.59

3808.91

ex3808.59
3808.61
3808.62
3808.69
3808.91

3808.92

ex3808.59
3808.92

3808.93

ex3808.59
3808.93

3808.94

ex3808.59
3808.94

3808.99

ex3808.59
3808.99

3812.30

3812.31
3812.39

3824.90

3824.84
3824.85
3824.86
3824.87
3824.88
3824.91
3824.99

3901.90

3901.40
3901.90

3907.60

3907.61
3907.69

3909.30

3909.31
3909.39

3926.90

3926.90
ex9620.00
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II/11.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

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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II/12.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

4407.29

ex4407.29

4407.99

ex4407.29
4407.96
4407.97
4407.99

4408.39

ex4408.39

4408.90

ex4408.39
4408.90

4409.29

4409.22
4409.29

4412.31

ex4412.31

4412.32

ex4412.31
4412.33
4412.34

4418.71

ex4418.73
4418.74

4418.72

ex4418.73
4418.75

4418.79

ex4418.73
4418.79

4418.90

4418.91
4418.99

4419.00

4419.11
4419.12
4419.19
4419.90

4421.90

4421.91
4421.99
ex9620.00

4801.00

ex4801.00

4802.61

ex4801.00
4802.61

4802.62

ex4801.00
4802.62

5402.59

5402.53
5402.59

5402.69

5402.63
5402.69
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II/13.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

5502.00

5502.10
5502.90

5506.90

5506.40
5506.90

5704.90

5704.20
5704.90

6005.31

ex6005.35
6005.36

6005.32

ex6005.35
6005.37

6005.33

ex6005.35
6005.38

6005.34

ex6005.35
6005.39

6304.91

6304.20
6304.91

6815.10

6815.10
ex9620.00

6907.10

ex6907.21
ex6907.22
ex6907.23
ex6907.30
ex6907.40

6907.90

ex6907.21
ex6907.22
ex6907.23
ex6907.30
ex6907.40

6908.10

ex6907.21
ex6907.22
ex6907.23
ex6907.30
ex6907.40

6908.90

ex6907.21
ex6907.22
ex6907.23
ex6907.30
ex6907.40

7326.90

7326.90
ex9620.00

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/14.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

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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II/15.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

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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II/16.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

8542.31

ex8542.31

Sous-positions applicables, en
particulier dans les Chapitres
84, 85, 90, 93 et 95
/
Applicable subheadings, in
particular in Chapters 84, 85, 90,
93 and 95

ex8542.31

8542.32

ex8542.32

Sous-positions applicables, en
particulier dans les Chapitres
84, 85, 90, 93 et 95
/
Applicable subheadings, in
particular in Chapters 84, 85, 90,
93 and 95

ex8542.32

8542.33

ex8542.33

Sous-positions applicables, en
particulier dans le Chapitre 85
/
Applicable subheadings, in
particular in Chapter 85

ex8542.33

8542.39

ex8542.39

Sous-positions applicables, en
particulier dans les Chapitres
84, 85, 90, 93 et 95
/
Applicable subheadings, in
particular in Chapters 84, 85, 90,
93 and 95

ex8542.39

8543.70

8539.50
8543.70

8701.90

8701.91
8701.92
8701.93
8701.94
8701.95

8702.10

8702.10
ex8702.20

8702.90

ex8702.20
8702.30
8702.40
8702.90
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II/17.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

8703.21

8703.21
ex8703.40
ex8703.60

8703.22

8703.22
ex8703.40
ex8703.60

8703.23

8703.23
ex8703.40
ex8703.60

8703.24

8703.24
ex8703.40
ex8703.60

8703.31

8703.31
ex8703.50
ex8703.70

8703.32

8703.32
ex8703.50
ex8703.70

8703.33

8703.33
ex8703.50
ex8703.70

8703.90

ex8703.40
ex8703.50
ex8703.60
ex8703.70
8703.80
8703.90

8711.90

8711.60
8711.90

9005.90

9005.90
ex9620.00

9006.10

ex9006.59

9006.59

ex9006.59

9006.91

9006.91
ex9620.00

9007.91

9007.91
ex9620.00

9015.90

9015.90
ex9620.00
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II/18.

TABLE II – CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF THE HARMONIZED SYSTEM
October 2016
HS 2012

HS 2017

9033.00

9033.00
ex9620.00

9209.99

9209.99
ex9620.00

9401.51

9401.52
9401.53

9403.81

9403.82
9403.83

9406.00

9406.10
9406.90

*

*

*
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II/19.

TABLE II – ANNEX []
CORRELATING THE 2012 VERSION
TO THE 2017 VERSION OF CHAPTER 44 OF THE HARMONIZED SYSTEM
HS 2012

HS 2017

4403.49

ex4403.49

4403.99

ex4403.49
4403.99

4407.29

ex4407.29

4407.99

ex4407.29
4407.99

4408.39

ex4408.39

4408.90

ex4408.39
4408.90

4409.29

4409.22
4409.29

4412.31

ex4412.31

4412.32

ex4412.31
4412.32

4418.71

ex4418.73
4418.74

4418.72

ex4418.73
4418.75

4418.79

ex4418.73
4418.79

4418.90

4418.91
4418.99

4419.00

4419.11
4419.12
4419.19
4419.90

4421.90

4421.91
4421.99
ex9620.00

*

*

*

[] As it reads after the amendment by the Council Recommendation of 27 June 2014 only. The Annex to
Table II ("Table II - Annex") is valid from 1 January 2017 to 31 December 2017 for HS Contracting
Parties which are not able to implement the complementary amendments to Chapter 44 before
1 January 2018 (See the Introduction).
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เอกสารแนบ ๖

หน้า 2 ของ 5
หน้า ๑ ของ ๔

เอกสารแนบ ๖

หน้า 3 ของ 5
หน้า ๒ ของ ๔

เอกสารแนบ ๖

หน้า 4 ของ 5
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